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Nr  2                                                                       Wydanie luty  2018 

 Planowane inwestycje w naszej gminie 

 Wraz z początkiem 2018 roku przystępujemy do realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych na terenie gminy Gruta,  

które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Część inwestycji będzie zrealizowana dzięki uzyskanym środkom 

unijnym, na inne staram się pozyskać kolejne dofinansowania, by zapewnić naszej gminie stały, zrównoważony rozwój  

 i poprawę warunków życia naszych mieszkańców. 

  W gminie Gruta poprawa infrastruktury drogowej to jedno z priorytetowych zadań. W 2018 r. wykonamy przebudowy  

nawierzchni drogowych i bieżące remonty, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg. Jedną  

z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych będzie przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta – Annowo na długości 

powyżej 2 km. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury  

drogowej na lata 2016-2019. Z całego województwa kujawsko-pomorskiego dofinansowanie przyznano 26 gminom, z powiatu  

grudziądzkiego tylko dwóm. Ponadto w tym roku zrealizowane zostaną inwestycje przebudowy następujących dróg metodą  

podwójnego sprysku, co znacznie poprawi ich stan techniczny: 

- przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta – Mełno;  

- przebudowa drogi gminnej nr 041443C w Plemiętach;  

- przebudowa drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska. Na przebudowę tej drogi złożony został  wniosek  

o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. O jego rozstrzygnięciu będziemy informować Państwa na bieżąco. 

Zleciłam również przygotowanie dokumentacji projektowej na: 

- przebudowę drogi gminnej nr 041412C Gołębiewko – Stara Ruda na długości powyżej 1 km; 

- przebudowę drogi gminnej nr 041443C Plemięta – Zielnowo i nr 041445C Wiktorowo – Plemięta o długości powyżej 1 km. 

Zaktualizowana została dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno – Nicwałd.  

Również na tę inwestycję złożony zostanie wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

W najbliższym czasie przystąpimy do przygotowania dalszej dokumentacji na kolejne drogi gminne wymagające naprawy.  

 Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego będziemy mogli zrealizować zadanie pn Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi  

wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże.  

Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Nowopowstałą ścieżkę połączymy ze ścieżką  

wybudowaną w 2013 r. Dzięki temu zyskamy w naszej gminie drogę rowerową o długości niemal 3,5 km, która zapewni  

poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców.  

 Kolejną inwestycją, na którą pozyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest inwestycja pn. Zaprojektowanie i wykonanie 

zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta. Zgodnie z podpisaną umową  

wykonawca za zrealizowane zadanie otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, co oznacza że całość zaplanowanej  

przez nas inwestycji powinna zostać wykonana za kwotę określoną w złożonej przez wykonawcę ofercie. 

 W tym roku zrealizowane zostanie również zadanie pn. Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej  

wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie. Na realizację  

zadania również udało nam się pozyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Do tej pory w postępowaniu przetargowym nie udało się wyłonić wykonawcy. 

 Aktualnie oczekujemy również na rozpatrzenie wniosku o udzielenie dofinansowania z Regionalnego Programu  

Operacyjnego do zadania polegającego na kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej. 

Inwestycją objęty zostanie budynek świetlicy wiejskiej w Plemiętach, w którym prace zaplanowano w roku bieżącym, natomiast 

w roku 2019 zostaną przeprowadzone prace w budynkach biblioteki w Grucie i Urzędu Gminy. 

 Jednocześnie informuję, że został opracowany „Gminny Program Rewitalizacji”, który otrzymał pozytywną opinię Urzędu 

Marszałkowskiego. Dokument ten jest niezbędny w przypadku ubiegania się o wsparcie projektów rewitalizacyjnych ze środków 

unijnych. Planowana rewitalizacja obejmie obiekty w następujących lokalizacjach: Jasiewo, Kitnowo, Dąbrówka Królewska 

oraz Mełno ZZD. Wzorem lat ubiegłych będziemy również składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie takich zadań jak, demontaż i utylizacja azbestu, nasadzenia drzew i krzewów.  

Wójt Gminy Gruta 

Halina Kowalkowska 
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Z ksiąg USC  

W styczniu 2018 r. w naszej gminie urodziło się 7 dzieci,  4 osoby zmarły.  

 3 pary zawarły związek małżeński. 

2018 – rokiem jubileuszu  

gruckiej podstawówki  

 Szkoła Podstawowa im. kpt. Floriana 

Laskowskiego w Grucie powstała około roku 

1772. W roku szkolnym 2018/2019  

będzie obchodzić jubileusz 50–lecia swojej 

działalności w nowym budynku szkolnym 

 i 98-lecie od ponownego jej otwarcia w wolnej 

Polsce w roku 1920.  

 W związku z tymi wydarzeniami planowane jest ufundowanie nowego 

sztandaru. Przedstawiamy dziś Państwu jego wstępny projekt przygotowany  

wg koncepcji Tomasza Piwowarskiego, a opracowany graficznie  

przez Marlenę Otwinowską. Zapraszamy do wyrażania swoich uwag i opinii  

na temat ostatecznego kształtu sztandaru Szkoły Podstawowej w Grucie.  

Informacje na ten temat można przesyłać na adres zsgruta@gmail.com  

lub zamieszczać na profilu społecznościowym Facebook szkoły w Grucie. Czekamy na sugestie do końca lutego br.  

Z góry dziękujemy! 
Zespół Organizacyjny Jubileuszu 50-lecia szkoły 

Uwaga na datę ważności dowodów osobistych! 

 Urząd Gminy w Grucie przypomina o obowiązku wystąpienia z wnioskiem o wydanie nowego dokumentu posiadaczom 

dowodów osobistych, których ważność wygasła bądź zbliża się termin upływu ważności dokumentu. Przypominamy, że brak 

ważnego dowodu osobistego może przysporzyć wielu kłopotów w różnych instytucjach, np. przy obsłudze bankowej  

czy zakupach ratalnych. Pamiętajmy, że wyrobienie nowego dowodu trwa nawet do czterech tygodni. 

Zgodnie z przepisami wyrobienie dowodu osobistego może zająć do 30 dni, gdyż każdy dowód produkowany jest w Wytwórni 

Papierów Wartościowych w Warszawie. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie miasta 

czy gminy w Polsce – niezależnie od miejsca naszego zameldowania. Dowody osobiste  

są wydawane bezpłatnie, lecz przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby, 

której wniosek dotyczy – informuje Justyna Samborska, kierownik Urzędu Stanu  

Cywilnego w Grucie. 

Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić w jego prawym dolnym rogu  

strony  ze zdjęciem.  

 

Jeśli Twój obecny dowód osobisty wkrótce traci ważność – złóż wniosek co najmniej 

30 dni przed upływem terminu ważności. Data, do kiedy ważny jest dokument 

Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska w ramach uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę  

Niepodległości podjęła decyzję o odrestaurowaniu mogiły kpt. Floriana Laskowskiego, która znajduje się  przy kościele  

pw. WNMP w Grucie. Mogiła zyska również nową tablicę. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odnowionej mogiły odbędzie 

się 8 maja 2018 r. W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości i uczczenia rocznicy  

urodzin kpt. Laskowskiego wydana zostanie również publikacja Tomasza Piwowarskiego przedstawiająca losy patrona  

miejscowej szkoły podstawowej. Natomiast 21 września 2018 r. odbędzie się uroczystość jubileuszowa placówki oświatowej  

w Grucie. Serdecznie zapraszamy do wspólnych obchodów tych doniosłych wydarzeń! 

Tekst: OK 

Uwaga rodzice – rekrutacja do przedszkola w Mełnie 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mełnie informuje o nadchodzącej rekrutacji do przedszkola na 2018/2019 rok.  

Termin rekrutacji: 01.03.2018 r. – 31.03.2018 r. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 56 46 83 518 

mailto:zsgruta@gmail.com
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We wrześniu ponownie oddamy cześć poległym w trakcie mszy polowej na Cmentarzu  
Wojennym w Mełnie z okazji 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Następnie zapraszamy 
wszystkich do Annowa, gdzie po raz kolejny odbędzie się inscenizacja epizodu wojennego.  
Co tym razem szykują organizatorzy? Tego nie zdradzimy, ale z pewnością  

nie zabraknie spektakularnych wybuchów i ciekawostek z okresu II wojny światowej.  
W tym roku, również we wrześniu, będziemy uroczyście obchodzić jubileusz gruckiej  
szkoły. Odbędą się także Europejskie Dni Dziedzictwa.  

Tym razem to w czerwcu słynna „górka” w Dąbrówce Królewskiej przypomni  
o sobie wszystkim amatorom biegów. Nasza trasa, chociaż niedługa, to potrafi zapaść  
w pamięć, bowiem biegamy po lesie, w otoczeniu krajobrazu Rezerwatu Przyrody Dolina 
Osy, a bieg kończymy wzniesieniem w Dąbrówce Królewskiej. Z racji 100. rocznicy  
odzyskania  niepodległości impreza odbędzie się pod hasłem „Bieg za Niepodległą”. 
Na trasę, gotowi, start!      

W tym roku odbędzie się VII już Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, na który  
zapraszamy zespoły seniorów i artystów  niepełnosprawnych. Rok 2018 to 100. rocznica  
odzyskania przez Polskę Niepodległości - uroczystym obchodom przez cały rok będą  
towarzyszyły gminne imprezy plenerowe, gry i zabawy edukacyjne skierowane  
szczególnie do dzieci i młodzieży z terenu gminy Gruta. Wszystko po to, by wspólnie 
uczcić tę ważną rocznicę.  

Świętując zakończenie żniw zaprosimy Państwa na moc atrakcji. Występy muzyczne, koncerty,  
stoiska kulinarne i wiele innych atrakcji będzie czekało na Państwa w Grucie. Uroczystości  
dożynkowe rozpoczną się mszą świętą, na której zostaną poświęcone wieńce dożynkowe.   
Tymczasem na stronie internetowej www.gruta.pl można wypowiedzieć się na temat,  
tego czy dożynki mają odbyć się w sobotę czy w niedzielę. 

Jak co roku, na boisku sportowym w Mełnie spotkają się amatorzy Konkursu Powożenia  
Zaprzęgami Parokonnymi. Kto tym razem najszybciej pokona dystans? Kogo najwyżej  
ocenią sędziowie? Przekonamy się już wkrótce!  

Andrea Lattari, wokalista urodzony w Palermo na Sycylii, wystąpi w świetlicy w Mełnie 9 marca  

z okazji Dnia Kobiet. Już dziś GCK zaprasza na niezwykłą muzyczną podróż z najbardziej znanymi  

włoskimi przebojami.    

27 kwietnia zaprosimy na Koncert Filmowy Doris Band w GCK w Grucie. W tym roku będzie mniej 

sentymentalnie, a bardziej rockowo. Dorota i jej przyjaciele z zespołu postanowili zaprezentować 

muzyczne tematy z filmów, których ścieżką dźwiękową jest głównie muzyka tego rodzaju. 

Opracowano na podstawie harmonogramu przygotowanego przez H. Szumotalską 

Zaprosimy na Jubileuszowy XXX  Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów. Na terenie gminy 

Gruta rywalizować będą młodzi miłośnicy dwóch kółek. Dodatkowo w maju uroczyście obchodzić 

będziemy poświęcenie odnowionej mogiły kpt. F. Laskowskiego, patrona miejscowej szkoły. 
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   26. Finał WOŚP – Jeszcze nigdy tak nie zagraliśmy! 

 14 stycznia 2018 roku w Grucie podczas 26. Finału Wielkiej  

Orkiestry Świątecznej Pomocy padł rekord! Mieszkańcy gminy  

byli niezmiernie hojni i na koncie naszej Orkiestry pojawiła się najwyższa dotąd 

suma 18.715.14 zł i… 140 euro! Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili  

się do zebrania tak dużej kwoty!  

W remizie strażackiej zaczęliśmy grać o godzinie 15, a skończyliśmy  

po godzinie 20 – symbolicznym Światełkiem do Nieba. Świetlica remizy  

strażackiej wypełniła się dorosłymi i dziećmi, a organizatorzy przystąpili  

do wykonania szlachetnego zadania.  

W tym roku Orkiestra pozyskiwała środki dla wyrównania szans w leczeniu  

noworodków. Rozpoczynając 26. edycję WOŚP szef sztabu Hanna Szumotalska  

po powitaniu i przedstawieniu współpracowników, także komisji finansowej,  

powiedziała: – Do współpracy zgłosiły się wszystkie szkoły z naszej gminy. Dziękuję instytucjom i wszystkim osobom  

prywatnym za przekazanie souvenirów do licytacji. Szanowni państwo, za chwilę sporo będzie się działo w tej sali,  

a także przed remizą, ponieważ strażacy zaproszą do oglądania nowego samochodu, chętni będą mogli odbyć nim przejażdżkę. 

Kolejny już rok będziemy się dobrze bawić, słuchając różnych piosenek i muzyki, będą tańce animacyjne i zumba.  

Nie zabraknie gier i quizów. Jednak przede wszystkim będziemy licytować to wszystko, co przekazali nam fundatorzy,  

od tortów lokalnych stowarzyszeń i pań ze szkolnej kuchni, po maskotki od policji i strażaków. W kawiarenkach  

przygotowanych przez stowarzyszenia czekają na wszystkich smaczne potrawy – gofry, ciasta, zupa i bigos. Życzę wszystkim 

jak najlepszej zabawy i apeluję, aby jak najliczniej wzięli państwo udział w naszej licytacji. W dzisiejszym graniu wspierają  

nas harcerze 21. ŚDH Źrenice i zuchy. 

W remizie gościnnie wystąpił też wokalista Przemysław Cackowski z Grudziądza, przyjaciel zespołu Doris Band.  

Podczas finału czynny był Kącik Biblioteczny, prowadzony przez Annę Fabrykiewicz i Mariolę Miąsko.  

Souveniry licytowali Hanna Szumotalska i Krzysztof Janikowski. Należy podkreślić, że w tym roku największą kwotę

(550 złotych!) uzyskano licytując maskotkę strażacką.  

Szefowa sztabu niejednokrotnie dziękowała ofiarodawcom, do których należały stowarzyszenia z: Mełna, Nicwałdu, 

Boguszewa, Słupa, Okonina i Salna. Słowa wdzięczności skierowała też pod adresem pań pracujących w kuchni szkolnej  

w Grucie. Orkiestrę wsparły też: M-Studio Fryzur Marcina Wiśniewskiego i Salon Kosmetyczny Strefa Urody  

Karoliny Kowalczuk oraz D. i Z. Rębiszowie, Z. Kuźniak, A. Worytko, K. Turek. Kolejni sponsorzy to: BS Brodnica,  

OSP Gruta, gmina Gruta, Gminne Centrum Kultury w Grucie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej  

i Warsztat Terapii Zajęciowej z Gruty. Swoje „resortowe” maskotki przekazali policjanci i strażacy.  

Osobne, szczególne podziękowania H. Szumotalska skierowała do trzydziestu wolontariuszy, którzy niewątpliwie mają 

największy udział w tym, że w Grucie w tym roku zebraliśmy tak dużą sumę pieniędzy. 

To było naprawdę wspaniałe granie! Wszyscy mamy powody do satysfakcji! Tekst/foto: RAS 

 Wspólnie pożegnaliśmy żłóbek 

 28 stycznia dzieci z teatrzyku szkolnego działającego w SP Plemięta  

wraz z opiekunami kółka — ks. Markiem Wysieckim oraz Dorotą Kruszczyńską zaprosili  

na uroczyste pożegnanie żłóbka. Wspólnie mogliśmy obejrzeć przedstawienie,  

które przypominało o istocie świąt Bożego Narodzenia. Tak jak podkreślił proboszcz  

we wprowadzeniu do sztuki - nie wypada świętować urodzin bez najważniejszego gościa  

w sercu, tego, który się właśnie narodził.  Na przedstawieniu obecna była wójt gminy Gruta, 

która podkreśliła, jaką wagę przykłada do tego, żeby kultura kwitła w naszej gminie. 

- Nie samym chlebem żyjemy w naszej gminie. Sztuka jest bardzo ważna, gdyż pozwala nam być wolnymi ludźmi.  

Całym sercem wspieram działalność kółka teatralnego, doceniam to, co robicie na co dzień.  Macie u mnie pełne wsparcie. 

A jak się okazało, gdy spotkają się ludzie pełni pasji i zaangażowania, dzieją się piękne rzeczy. Kółko teatralne  

ze Szkoły Podstawowej w Plemiętach dzięki współpracy z Wójt będzie miało okazję wystąpić poza granicami naszej  

gminy, pokazać się szerszej publiczności. Pierwsze występy odbyły się już w Wąbrzeźnie. O kolejnych terminach  

występów będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej SP w Plemiętach oraz strony 

www.gruta.pl.  

18.715,14 zł 

140 euro 

Tekst: OK./Foto:  RAS 

 Księdza Bednarka kwiaty i fraszki 

 Ponad dwadzieścia osób przybyło do GCK w niedzielę 4 lutego,  

by obejrzeć malarstwo i posłuchać fraszek oraz wierszy księdza Jana Bednarka  

z parafii w Tarpnie, w Grudziądzu. Niestety, na kilka dni przed spotkaniem  

kapłana-seniora zmogła choroba. W tej sytuacji twórczość autora przybliżyły  

publiczności panie: Elżbieta Jankiewicz i Ewa Rudowicz. Gości, w imieniu wójt  

Haliny Kowalkowskiej, powitał sekretarz gminy Jarosław Poznański.    
Tekst/foto: RAS 
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       Wspólnie dbamy o zdrowe zęby!  

  W trosce o  zdrowe zęby najmłodszych mieszkańców gminy Gruta wójt Halina Kowalkowska przystąpiła  

 do programu profilaktyki stomatologicznej, a tym samym zapewniła przeglądy dentystyczne dla uczniów gminnych szkół  

podstawowych. Od grudnia 2017 roku sukcesywnie uczniowie szkół z terenu gminy, za zgodą rodziców, przechodzą  

przeglądy dentystyczne.  

 Nie jest to jednorazowe działanie mające na celu kształtowanie codziennych nawyków właściwej higieny jamy ustnej  

od najmłodszych lat. W Szkole Podstawowej w Nicwałdzie zorganizowana została  akcja edukacyjna, mająca na celu  

propagowanie profilaktyki i higieny jamy ustnej. W pogadance uczestniczyły dzieci z oddziału przedszkolnego, które przeszły 

instruktaż prawidłowego mycia zębów na modelu sztucznej szczęki.  
Tekst: OK./A Szulc 

 Szlachetna pomoc 

 Dnia 27 stycznia 2018 roku po raz trzeci zorganizowany został bal charytatywny Międzygminnego Porozumienia  

Samorządowego (MPS),  z którego dochód przeznaczony zostanie na pomoc osobom niepełnosprawnym. Impreza organizowana 

przez MPS skupia ludzi dobrej woli, którzy lubią i chcą pomagać. Na balu odbyły się licytacje, z których dochód pomoże  

zaspokoić najpilniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych z regionu.                                                                                               

Obchody Dnia Babci i Dziadka w gminnych placówkach 

 

Zaproszeni do GCK babcie i dziadkowie przeżyli naprawdę wzruszające chwile. Z okazji ich święta dyrektor  

Hanna Szumotalska złożyła im życzenia, później wystąpiły dzieci z krótkimi rymowankami, następnie śpiewał zespół TiM  

prowadzony przez Dorotę Berent, nie zabrakło wierszy z tej szczególnej okazji, prezentowały je uczennice szkoły w Grucie, 

należące do Kółka Literackiego w GCK.    

W czwartkowy wieczór 25 stycznia do Centrum przybyło ponad czterdzieści babć  

i kilku dziadków z gminy.   

– Witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście przede wszystkim babcie 

 i dziadków. Dziękuję, że tak licznie odpowiedzieliście państwo na nasze zaproszenie –  

rozpoczęła wieczór dyrektor. – Szanowni państwo, dziś w tej sali zebrały się trzy pokolenia: 

dziadkowie, ich dzieci i wnuki. Babcia i dziadek to ukochane osoby, które prawie  

we wszystkim starają się zrozumieć przede wszystkim wnuki. Nigdy się na nie gniewają,  

nawet, gdy psocą zbyt mocno i skaczą im po… głowie. Dla kilkulatków dziadkowie 

 to niewyczerpalne źródło informacji o otaczającym ich świecie. Dziadkowie  

wraz z dorastaniem wnuków stają się dziwnym bankiem, w którym otrzymuje się pieniądze,  

a nie oddaje… Kochane babcie, drodzy dziadkowie, w imieniu waszych wnuków i dzieci,  

a także swoim życzę wam dużo zdrowia oraz pomyślności i radości w czasie spędzanym  

z wnukami.                                  

Również szkoły gminne przygotowały ciekawe występy artystyczne z okazji Święta 

Babci i Dziadka. Odbyły się przedstawienia, występy, recitale, nie zabrakło odśpiewania „Sto 

lat” przez wszystkich uczniów oraz wręczenia własnoręcznie wykonanych upominków 

i laurek. W przyjemnej atmosferze, przy muzyce i słodkim poczęstunku, czas upływał bardzo 

szybko w to szczególne święto.   

                                                                                   Tekst: RAS/OK/ Foto: zbiory szkolne SP Boguszewo oraz SP Gruta  

 Podsumowanie pracy biblioteki gminnej 

GBP w Grucie tworzą Anna Fabrykiewicz, Mariola Miąsko, Izabela Ostrowska i Celestyna Cichocka. W obecnym numerze  

podsumowujemy dla Państwa to, co działo się w gminnej  bibliotece w 2017 r. A jak Państwo sami zobaczą - działo się wiele. 

W 2017 r. kontynuowane były prace mające na celu ułatwienie Państwu korzystanie z księgozbioru opisanego w katalogu  

elektronicznym – program MAK+ i program OPAC. Mamy nadzieję, że w 2018 r. będą Państwo mogli również samodzielnie 

śledzić swoje konta biblioteczne i zamawiać zdalnie książki w naszych bibliotekach. W 2017 r. bibliotekarki przeprowadziły 

kilka akcji promujących czytelnictwo, konkursy plastyczne, recytatorskie i inne. Ponadto DKK w Okoninie swoją  

prezentacją zwyciężył w konkursie promującym czytelnictwo. Dodatkowo w 2017 r.: 

 Zakupiono 390 sztuk książek                                    

 W konkursach zdobyto 166 sztuk książek 

 W darze otrzymano 435 sztuk książek 

  Liczba czytelników z roku na rok systematycznie 

rośnie  - w 2017 r. było już ich  965 

Najwięcej czytelników mieści się w przedziałach 

wiekowych: 6-12 lat oraz 25-44 lata 

  

  

Bibliotekarki dziękują za wspólnie spędzony rok oraz  dziękują ludziom dobrej woli za przekazanie 435 sztuk książek na rzecz 

biblioteki! Tekst: CC 

Tekst: OK 
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      Jasełkowy sukces 

 

 18 stycznia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Łasinie 

odbył się XXIV Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych 

 i Zapustnych. 

 Z wielką radością informujemy, że uczniowie Szkoły Podstawowej  

w Grucie, reprezentujący gminę Gruta, pokazali przedstawienie  

pt. „W tobie jest światło” i  zajęli pierwsze miejsce. Wzruszający scenariusz 

ilustrujący emocje zagubionych młodych ludzi, często samotnych, ludzi  

zmagających się z problemami wiary, kłopotami rodzinnymi, poszukujących prawdy i osobistej relacji z Bogiem. Historia  

prowadziła od zimnej ławki do gorącej, betlejemskiej stajenki. Wśród fenomenalnie grających młodych aktorów nieoczekiwanie 

zadebiutował aktorsko i wokalnie rapujący ksiądz Kamil. Uroku  inscenizacji dodały kolędy , które wykonali uczniowie z kółka 

muzycznego pod opieką  Grzegorza  Grzanki . Jasełka zostały przygotowane pod kierunkiem Joanny Witkowskiej 

 i ks. Kamila Pańkowca. 

Młodym artystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Tekst/Foto: J. Witkowska 

 Konkurs „Zapobiegajmy Pożarom” rozstrzygnięty! 

 25 stycznia w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu 

odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie etapu powiatowego 

 w bardzo popularnym konkursie plastycznym „Zapobiegajmy 

Pożarom”. Śpieszymy donieść, że mimo dużej konkurencji  

dzieci i młodzież z terenu gminy Gruta triumfowały. W gronie 

szczęśliwych zwycięzców znaleźli się: Bartosz Ciernicki  

ze SP w Grucie (I miejsce w kategorii przedszkolnej);  

w kolejnej kategorii wiekowej nagrodzono: Olgę Abramek  

ze SP w Plemiętach (I miejsce), Pawła Wernera  

ze SP w Słupie (II miejsce), Anielę Antczak SP Gruta (III miejsce), natomiast piąte miejsce zajęła Aleksandra Zaborowska  

(SP Nicwałd). W kategorii wiekowej klas IV-VI czwartą lokatę uzyskała Anna Bober ze SP w Grucie. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów! Tekst: OK/ Foto:  zbiory Starostwa Powiatowego  
w Grudziądzu 

 Bal w Mełnie  

 Dnia 20.01.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Mełnie odbyła się zabawa karnawałowa organizowana przez Radę Rodziców  

przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszewie. 

 Po oficjalnym przywitaniu przez przewodniczącą oraz dyrektor SP Boguszewo wodzireje z Kondeja Company zaprosili 

gości do wspólnej zabawy. Odbyły się loterie fantowe, licytacje, zagościł również drink bar prowadzony przez barmana Pawła. 

Dzięki zaangażowaniu wielu osób impreza po raz kolejny została zaliczona do bardzo udanych . 

 Podziękowania należą się: rodzicom zaangażowanym w przygotowania, nauczycielom oraz sympatykom naszej szkoły, 

sponsorom: firmie LINODRÓB pp. Kwiatkowskim oraz pp. Malinowskim, pp. M.L Dubowskim-Gabinet Weterynaryjny,  

Izabeli i Tomaszowi Zdziarskim  oraz uczennicy naszej szkoły Alince Rafalskiej za przekazanie pięknych obrazów na licytacje. 

  Szczególne podziękowania należą się Wójt Halinie Kowalkowskiej, Stowarzyszeniu Kobiet z Mełna, sołtysowi  

Henrykowi Zalewskiemu oraz Joli Domżalskiej, która, jak co roku, zadbała o przygotowanie pysznych potraw oraz pięknego  

tortu. 

 Całkowity koszt z zabawy został przekazany na potrzeby uczniów oraz  SP w Boguszewie.  Tekst: K. Pyszora 

 Sukcesy młodych siatkarek 

 Wiele radości  przysporzyła wszystkim drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej 

w Plemiętach, która wykazała się podczas zawodów w minisiatkówce. Gminne  

i powiatowe sukcesy drużyny dały im awans do ćwierćfinałów wojewódzkich.  

Ostateczny wynik rywalizacji był dla dziewczyn kolejnym sukcesem, gdyż stanęły  

na podium, zajmując III miejsce. Zawodniczki zostały wyróżnione na apelu szkolnym  

i nagrodzone gorącymi brawami przez dyrektor Iwonę Węcławską oraz całą społeczność szkolną.      
Tekst: A.Kręcisz 
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 Statystyki wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych  

z terenu gminy Gruta w 2017 roku 

OSP Gruta wyjeżdżała  aż 110 razy: 15 razy do pożarów, 94 do miejscowych zagrożeń. 1  alarm  

okazał się fałszywy . 

OSP Boguszewo otrzymało 19 wezwań, z czego 3 do pożarów, 15 w miejsca zagrożenia. Ponownie  

1 wezwanie okazało się fałszywe.   

OSP Plemięta wezwane zostało jeden raz do pożaru oraz 13 razy do miejscowych zagrożeń. 

OSP Słup pięciokrotnie wzywane było do miejscowych zagrożeń. 

 

Niestety, statystyki pokazują, że z roku na rok jednostki OSP borykają się zarówno z większą 

ilością wezwań do pożarów, jak i miejscowych zagrożeń. Częstotliwość wyjazdów w 2017 r.  

na terenie gminy Gruta wzrosła o 35%  w porównaniu do roku 2016. 

                                   Życzymy zarówno sobie, jak i  strażakom, by wyjazdów było jak najmniej! 

 

       Strażacki trud 

 

  W grudniu 2017 r. grucka jednostka OSP dzięki działaniom Wójt 

Gminy Gruta Haliny Kowalkowskiej i otrzymanej dotacji z MSWiA weszła  

w posiadanie nowego samochodu bojowego. Jednostka GCBA 5/32 Scania  

P410 449c52 to jeden z najlepiej wyposażonych samochodów strażackich  

w regionie. O tym, jak się sprawuje w OSP Gruta, rozmawiamy  

ze Sławomirem Chyłą, Gminnym Komendantem OSP. 

        

Pierwsze wyjazdy nowym samochodem? 

Nowy samochód pierwszy raz wyjechał  do usunięcia plamy oleju w Annowie,  

następnie do podobnego zdarzenia na drodze wojewódzkiej w okolicy Słupskiego 

Młyna. Kolejne wyjazdy to pożar kominowy w szkole podstawowej w Grucie oraz pożar samochodu osobowego w Okoninie. 

      

Czy mógłby Pan przybliżyć wyposażenie samochodu? 

 

Pozyskany samochód  w pełni wyposażony jest do działań ratowniczo-gaśniczych. Posiada sprzęt hydrauliczny do działań  

przy wypadkach drogowych. W skład wyposażenia wchodzi cała armatura wodna, wentylator oddymiający oraz sprzęt  

ratownictwa medycznego o standardzie PSP - R1. Samochód posiada drabiny pożarnicze. Do wyposażenia pojazdu należy  

również sprzęt do oznakowania terenu akcji czy kierowania ruchem. Posiada również przecinarkę do stali, betonu, pilę  

ratowniczą, piłę do drewna i wyciągarkę 8-tonową. Dla bezpieczeństwa strażaków i możliwości pracy w zadymieniu  

na wyposażeniu samochodu są cztery aparaty powietrzne. Dodatkowo posiadamy sprzęt oświetleniowy i łączności. 

      

Jakie są największe korzyści dla mieszkańców z zakupu tego konkretnego modelu? 

 

Dzięki zakupowi tego pojazdu mieszkańcy mogą liczyć na szybszą pomoc w różnego rodzaju zdarzeniach. Samochód  

ten posiada zbiornik wodny o pojemności 5 tysięcy litrów oraz 500 l  środka pianotwórczego, co zapewnia możliwość dłuższego 

gaszenia pożarów bez zasilania z hydrantu. Samochód jest wyposażony w napęd 4x4, co pozwala poruszać się po trudnym  

terenie, szczególnie na drogach gruntowych do gospodarstw oddalonych. Dodatkowo kabina pozwala na zabranie 6 - osobowej 

załogi. W poprzednim samochodzie były tylko cztery miejsca dla strażaków. 

     

Jak poprawę bezpieczeństwa zarówno własnego, jak i  mieszkańców, oceniają sami strażacy?  

 

Zakup ten pozwolił na dokonanie milowego przeskoku z początku lat 80. w XXI w. Jest to najnowszy samochód  

z tak kompleksowym wyposażeniem w całym powiecie grudziądzkim. 

     

Czego życzy Pan wszystkim strażakom na 2018 rok? 

  

Zdrowia oraz tego, by nasz patron św. Florian nad nimi czuwał. Aby tak jak dotychczas, nigdy nie opuszczał ich zapał do dzia-

łań na rzecz drugiego człowieka. Życzę nam wszystkim tylu samu powrotów, co wyjazdów na akcje.  

Z tego miejsca chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować Wójt Gminy Gruta Halinie Kowalkowskiej oraz radnym naszej 

gminy za to, że bezpieczeństwo mieszkańców gminy Gruta jest dla nich bezcenne. Za to, że poświęcili tak dużo środków  

finansowych na to, byśmy byli bezpieczni.  
Z komendantem rozmawiała: OK 
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Z A P R A S Z A M Y 
NA GMINNY DZIEŃ KOBIET 

9 MARCA 2018 ROKU O GODZ. 18:00 

   ŚWIETLICA WIEJSKA W MEŁNIE 
 NAJPIĘKNIEJSZE WŁOSKIE PRZEBOJE ŚPIEWAĆ BĘDZIE ANDREA LATTARI 

ORGANIZATORZY PODEJMĄ PANIE CIASTEM I KAWĄ 

     

   ZAPRASZAMY DO 

   GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRUCIE 

ZAPROSZENIE 

    Profil Zaufany w Urzędzie Gminy 

 

Uprzejmie informujemy, że Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Gminy Gruta 

funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP. 

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, 

CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej). Dzięki  

profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia 

z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. 

Jak to zrobić? Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP dostępnym pod adresem www.epuap.gov.pl. 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą 

załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych (np. urzędów) – 

bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Jest to łatwo dostępny i bezpieczny elektroniczny kanał  

udostępniania usług publicznych. 

Profil zaufany ePUAP to zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil  

zaufany jako metodę uwierzytelniania (podpisywania). Posiadając nazwę użytkownika (login) i hasło oraz telefon komórkowy 

(na który za pomocą SMS-a przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw  

urzędowych – np. wysłać pismo do Urzędu Gminy, założyć firmę przez internet czy elektronicznie opłacić składki ZUS. 

W jaki sposób można założyć profil zaufany? Z konta założonego na portalu ePUAP wysyłamy wniosek o potwierdzenie 

profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany. Musimy  

się w tej sprawie udać do Urzędu Gminy Gruta (w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku), gdzie potwierdzimy 

swoje dane osobowe przed urzędnikiem, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, 

na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub paszportu, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu  

zaufanego. Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach 

z administracją w sposób podobny jak podpisem elektronicznym. 

 

Urząd Gminy Gruta 

Gruta 244, 

86-330 Mełno 

biuro nr 8 

(czynny pn-pt od 7:30-15:30) 

  Profil Zaufany należy przedłużyć raz na 3 lata. 

http://www.epuap.gov.pl

