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 Nr 5                                                                          Wydanie maj 2018  

 Prawie milion złotych dofinansowania dla naszej gminy! 

 9 maja w Urzędzie Wojewódzkim  w Bydgoszczy Wójt Gminy Gruta  

Halina Kowalkowska podpisała z Wojewodą Kujawsko -Pomorskim  

Mikołajem Bogdanowiczem kolejną już w tym roku umowę o dofinansowane  

dla gminy. Tym razem  pozyskaliśmy środki na przebudowę drogi gminnej  

nr 041429C na trasie Gruta-Annowo pomiędzy drogą wojewódzką DW538,  

a drogą powiatową nr 1384 C.  Z programu Rozwoju gminnej i powiatowej  

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 skorzysta 17 gmin z województwa. Gmina 

Gruta jest jedynym beneficjentem programu z powiatu grudziądzkiego. 

  Na niemal 2,5 km odcinek drogi pozyskano ponad 920 tysięcy złotych  

dofinansowania. Stanowi to 50 % kosztów kwalifikowanych realizowanej inwestycji.  

 Na uroczystym podpisaniu umowy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy  

Wójt Gminy Gruta serdecznie podziękowała w imieniu swoim i mieszkańców gminy  

za uzyskane dofinansowanie na tak długo oczekiwaną inwestycję. 

- Bez dofinansowania ze strony Wojewody Kujawsko -Pomorskiego 

 inwestycja byłaby trudna do zrealizowania. Dzięki temu wsparciu mogę  

sukcesywnie poprawiać stan infrastruktury drogowej w naszej gminie, co bezpośrednio 

wpływa na jakość codziennego życia mieszkańców gminy – podkreśla rolę inwestycji drogowej Wójt Gminy Gruta  

Halina Kowalkowska. 
Tekst: OK/ Foto:  Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

Serdecznie Zapraszamy! 
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Nowy pomnik kapitana Laskowskiego w Grucie 
 

8 maja – w Narodowy Dzień Zwycięstwa – mszą świętą  

rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia odnowionego  

pomnika lotnika, kapitana Floriana Laskowskiego, patrona gruckiej szkoły 

podstawowej. Uroczystość ta stanowiła inaugurację gminnych obchodów 

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 W akcie odsłonięcia uczestniczyli przedstawiciele wojska polskiego.  

Wystawiony został posterunek honorowy oraz poczty sztandarowe 

od przedstawicieli 8 Batalionu Walki Radioelektronicznej z Grudziądza, 

Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów  

Politycznych oraz szkół z gminy Gruta. Dowódcą uroczystości był major 

Dariusz Skupiński, komendant garnizonu. Obecny był także komendant 

WKU ppłk Tomasz Sobczyk. 

Po mszy świętej odprawionej przez  księdza kanonika  

Henryka Szczodrowskiego, w której wokalnie uczestniczył Chór Echo 

z Grudziądza, społeczność gminna zebrała się przy pomniku kapitana  

pilota Floriana Laskowskiego, który zginął podczas lotu bojowego  

2 września 1939 roku. 

 Po ceremoniale wojskowym głos zabrała Wójt Gminy Gruta. 

Po powitaniu gości, powiedziała między innymi: –  Józef Piłsudski,  

którego tak często przywołujemy w tę rocznicę, powiedział:  

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku 

teraźniejszości ani prawa do przyszłości. Szanowni zebrani, kapitan Florian 

Laskowski był jednym z tych, o których mówi się, że to kwiat  

społeczeństwa. Młody, ambitny, szybko piął się po szczeblach wojskowej 

kariery. Gdyby nie służba, jaką los wyznaczył mu 2 września 1939 r. nad naszą Grutą, z pewnością jego nazwisko zapisałoby  

się w historii II wojny światowej wielkimi literami(…). Ale jego życie zakończyło się tu, w Grucie. Zakończyło się na służbie,  

w pierwszym starciu z niemieckim agresorem – mówiła dalej wójt. – Co nasi dziadkowie, ojcowie mogli, co my możemy zrobić 

stojąc w obliczu tej tragedii? Nasi przodkowie, którzy pamiętali te wydarzenia, zrobili to, co najważniejsze – odprowadzili  

Floriana Laskowskiego z rozbitego na polu w Grucie samolotu na miejsce wiecznego spoczynku. Co my możemy zrobić?  

Co musimy zrobić? Musimy pamiętać. Nasza społeczność nie zapomniała o kapitanie Florianie Laskowskim. Świadczy o tym 

nazwanie w 1977 roku jego imieniem szkoły w Grucie.  Świadczy o tym również ta uroczystość, która wieńczy starania o godne 

miejsce pamięci żołnierza, który poległ w walce o wolność naszego kraju (…). 

Następnie nauczyciel historii Tomasz Piwowarski przedstawił bliżej sylwetkę lotnika: „Florian Laskowski urodził  

się w odległym od Gruty Sieradzu. To jednak tu na naszym gruckim cmentarzu spoczywa od września 1939 r. Wybuch II wojny 

światowej i śmierć nad Grutą przerwała jego wspaniale zapowiadającą się karierę wojskową. To o nim wybitny polski pilot  

generał Stanisław Skalski powiedział: najzdolniejszy z polskich oficerów pilotów myśliwskich, wybitny talent w taktyce walki 

w powietrzu, który przez szkolenia, które prowadził przygotował polskich pilotów do bitwy o Wielką Brytanię”. 

Po wystąpieniu nastąpił szczególny moment – uroczyste odsłonięcie pomnika przez wójt i Piotra Szynkowskiego,  

przewodniczącego Rady Gminy. Samorządowcy po zdjęciu szarfy przekazali ją dyrektorowi i uczniom SP w Grucie. 

Po wojskowych komendach proboszcz H. Szczodrowski poświęcił pomnik, podkreślił też w przemówieniu patriotyzm i ducha 

walki tragicznie zmarłego kapitana. 

 Po poświęceniu głos zabrała Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty z  Bydgoszczy. 

W wystąpieniu przede wszystkim położyła nacisk na wychowanie obecnych pokoleń w duchu patriotycznym, dając za przykład 

życie kapitana Laskowskiego  W swoim wystąpieniu wicekurator podkreślała również potrzebę lokalnych autorytetów, zgodnie 

ze słowami ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego – „bohaterów na dziś, nie na jutro”, którzy każdego dnia dają przykład  

życia dziś, tu i teraz. Wicekurator podziękowała również wójt za zaproszenie, gdyż obecnie dużo się mówi o kryzysie  

autorytetów, szczególnie wśród ludzi młodych, a takie uroczystości jak ta w Grucie stanowią piękną i prawdziwą lekcję historii 

dla młodego pokolenia. 

 

Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości odsłonięcia pomnika. 
Tekst: RAS/ Foto: M.Samborska/MM 

 Szczątki św. Floriana w Grucie 

 4 maja, w dniu patrona wszystkich strażaków, odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Floriana do kościoła  

pw. WNMP w Grucie. Uroczystości przewodniczył biskup diecezjalny Wiesław Śmigiel, który w swojej homilii mówił m.in.:  

- Patrzymy dziś na brać strażacką, na druhny i druhów strażaków i w nich widzimy ideał ewangeliczny. Przecież  

to wy w swoim życiu codziennym staracie się wdrażać ideał łagodności, szacunku dla życia i drugiego człowieka.  

Ale przychodzi taki czas, kiedy zawyją syreny, będące dla was rozkazem, wołaniem o pomoc zrozpaczonego człowieka,  

i wówczas zostawiacie łagodność, domowe zacisze i bezpieczeństwo, by ruszyć udzielić pomocy bliźniemu, ratując jego życie  

 i mienie.  

 Tekst: OK 
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 Strażackie święto 

 

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka Wójt Gminy Gruta zaprosiła  

na uroczyste spotkanie prezesów, naczelników oraz honorowych strażaków  

z gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Halina Kowalkowska złożyła życzenia przybyłym gościom z okazji ich święta: 

- Z wielka radością spotykam się dzisiaj z Wami i dziękuję, że mogę Wam  

złożyć życzenia osobiście. Chciałabym życzyć przede wszystkim zdrowia. Wszystko  

inne jest ważne, ale zdrowie jest najważniejsze. Dlatego z całego serca życzę Wam  

i Waszym rodzinom zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę również tego by nikt nigdy o Was nie zapomniał, tak jak Wy nigdy 

nie zapominacie o drugim człowieku. Duchem zawsze jestem ze strażakami. 

 Wójt Gminy Gruta postanowiła uhonorować członków OSP wręczając im pamiątkową publikację o działalności OSP  

w województwie kujawsko-pomorskim, której część poświęcona była jednostkom OSP z gminy Gruta. 

Na spotkaniu obecny był również zastępca komendanta z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej –  

bryg. mgr inż. Dariusz Sengerski, który korzystając z okazji podziękował Halinie Kowalkowskiej za owocną współpracę,  

podkreślając swoje uznanie względem lokalnej społeczności. Jak sam stwierdził w mieście nie znajduje się takiej inicjatywy, 

takiego wsparcia i szacunku do drugiego człowieka, jak tu, w lokalnych społecznościach. Za taką postawę pan Sengerski  

podziękował przybyłym strażakom i  pani Wójt.  

 Spotkanie upłynęło w życzliwej atmosferze, przy wspólnych rozmowach. 

Tekst/foto: OK 

KOMUNIKAT 

Pragniemy poinformować, że występujące przypadki braku wody oraz częste spadki ciśnienia wody nie są spowodowane 

awarią ani prowadzonymi pracami remontowymi, lecz gwałtownym wzrostem poboru wody. Duży, występujący w tej 

samej porze dnia wzrost zapotrzebowania (niekiedy dwukrotnie przewyższający średnio-godzinową wydajność)  

prowadzi do szybkiego wyczerpania zapasu wody zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych, których ponowne  

uzupełnienie wywołuje przerwę w dostawie wody. W związku z tym zwracamy się z prośbą głównie  

do rolników, by w okresie prowadzonych chemicznych zabiegów ochrony roślin z wykorzystaniem wody z sieci  

wodociągowej w razie możliwości napełniali zbiorniki wodne systematycznie w ciągu dnia. Takie działanie pozwoli  

uniknąć przeciążenia sieci i wyeliminuje spadki ciśnienia wody w godzinach popołudniowych. 

Jednocześnie informujemy o możliwości uzyskania informacji i zgłoszenia awarii pod dyżurnym nr tel. 537 205 108 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ W GMINIE GRUTA! 

     Kontakt z   Urzędem Gminy Gruta 56 46 83 121 

Przygotowane grunty mają powierzchnie od 0,0963 ha do 0,1149 ha,  

w sam raz na budowę wymarzonego domu jednorodzinnego!  

Charakterystyka nieruchomości gruntowych: teren płaski, dojazd drogą  

utwardzoną, teren objęty miejscowym planem zagospodarowania  

przestrzennego. Lokalizacja: powiat grudziądzki, gmina Gruta,  

miejscowość Gruta. Korzystne ceny! 

     Inwestycje w gminie 

  W maju rozpoczął się montaż tablic dojazdowych do gospodarstw   

na terenie gminy Gruta oraz tablicy informacyjnej w miejscowości Gruta. Montaż tablic  

dojazdowych  na terenie całej gminy ma zostać zakończony jeszcze w czerwcu 2018 r.    

 Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Wojewódzkiego trwają prace na drodze Gruta 

– Annowo nr 041429 C na odcinku prawie 2,5 km. Dodatkowo rozpoczęto prace na drogach w Plemiętach oraz w Dąbrówce  

Królewskiej, na którą pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie realizacji jest również przebudowa drogi Gruta-

Mełno nr 041425 C na długości 1 km. Dzięki trwającym inwestycjom kolejne 5,5 km gminnych dróg zyska nową  

nawierzchnię. 

 Na okres wakacyjny planowane są kolejne inwestycje drogowe. Ze względu na zły stan techniczny nawierzchni  

wykonana zostanie nakładka Gruta – Orle na odcinku 630 m.,  natomiast w Gołębiewku zostanie wykonany remont nasypu  

na skrzyżowaniu drogi gminnej z rzeką Struga Radzyńska.  

O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco. 

 Tekst: OK./ foto: MM 
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 Ziemia jest tylko jedna - nie zwlekaj z pomocą 

 

 Uczniowie ze SP w Plemiętach przygotowali wyjątkowy projekt  

 związany z Dniem Ziemi. 18 kwietnia uczniowie zostali zaproszeni przez członków  

Koła Łowieckiego Sokół do budynku w Dąbrówce Królewskiej. Myśliwi  

interesująco opowiadali o zwierzętach żyjących w pobliskich lasach.  

Po ciekawych opowieściach przed Sokołówką czekała na  uczniów niespodzianka 

 – ognisko z pieczeniem kiełbasek. Następnie udaliśmy się do lasu.  

Podziękowaniem z naszej strony dla myśliwych była pszczoła wykonana z origami 

 przez ucznia z siódmej klasy 

19 kwietnia spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, aby wykazać się wiedzą przyrodniczo- ekologiczną. Kolejną atrakcją 

w tym dniu był pokaz mody eko. Przez cały tydzień w szkole można było zakupić torby wielokrotnego użytku. Pieniądze  

przeznaczone zostały na karmę dla zwierząt ze schroniska w Węgrowie. Serdeczne podziękowania należą się paniom  

Agnieszce Abramek i Małgosi Nowaczek za pięknie uszyte torby. Akcja z ich zakupem jeszcze trwa, bo popyt przeszedł  

najśmielsze oczekiwania. Satysfakcja jest tym większa, bo w ten sposób ograniczy się zakup toreb plastikowych zaśmiecających 

planetę. Panie w prezencie otrzymały piękne łabędzie z origami.  

Pod kierunkiem uczennic klasy siódmej i nauczyciela plastyki przygotowano przedstawienie o tematyce ekologicznej, 

wystąpili uczniowie z klas 0-5 i zespół Papugi. Na zakończenie projektu obok szkoły posadzono kasztanowca, który wkrótce 

otrzyma imię wyłonione w drodze uczniowskiego konkursu. 

 Organizatorzy mają nadzieję, że w każdym z uczestników projektu zostało trochę chęci do dalszego działania  

na rzecz naszej planety i jej ochrony.  
Tekst: HM/foto: RAS 

 Kulinarna edukacja uczniów 

 

 18 kwietnia klasa druga ze szkoły w Nicwałdzie uczestniczyła w programie edukacyjnym Tesco zatytułowanym  

„Od uprawy do potrawy". Głównym celem było poznanie zasad zdrowego stylu życia i odpowiedniego, prawidłowego  

odżywiania się. Dzieci zdobyły wiedzę o zróżnicowaniu diety, w zależności od pór roku. Podczas pobytu w Grudziądzu  

zapoznały się z różnymi działami sklepu, szukały ukrytych naklejek, z których później układały piramidę żywienia. Uczyły  

się też odczytywania informacji z etykiet, aby zauważyć różnice w składzie produktów spożywczych.  Uczniowie poznawali 

różnorodne sposoby przechowywania żywności. Dowiedziały się również o bardzo ważnej roli wody w organizmie  

i odpowiedniej ilości jej spożywania. Na koniec wyprawy odbyła się degustacja różnych owoców i warzyw krajowych  

i zagranicznych. Udział w programie był znakomitą lekcją kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. 

Wyjazd ten  to nie tylko wycieczka, ale także nietuzinkowa lekcja edukacyjna. 
Tekst: A. Barczak 

Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska serdecznie gratuluje oddziałowi przedszkolnemu działającemu przy Szkole 

Podstawowej w Plemiętach za zajęcie trzeciego miejsca w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Pomorską 

„Przedszkole na Medal” .  Na gminny oddział oddano łącznie 178 głosów.  

     Z ksiąg USC 
 

W kwietniu 2018 r. w naszej gminie urodziło się  13  dzieci,  5 osób zmarło.  

  5 par zawarło związek małżeński.   

  Uroczystości majowe w gminie Gruta  

 

 2 maja, w Dniu Flagi, uczciliśmy święta majowe happeningiem. Na placu  

przy Urzędzie Gminy zebraliśmy się, by wspólnie odśpiewać Hymn Narodowy, posłuchać  

hymnu Unii Europejskiej, wierszy i piosenek patriotycznych. O ważnych rocznicach  

przypominali Krzysztof Ficek, dyrektor SP w Grucie i Stanisław Raginiak. Tę ważną  

patriotyczną lekcję przygotowało Gminne Centrum Kultury wraz ze szkołą w Grucie.   

 Również w szkole w Słupie  30 kwietnia odbyła się akademia  

poświęcona 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  

która dokonywała między innymi zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju 

politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła  

podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.  

Uczniowie w sposób skondensowany, ale bardzo ciekawy przedstawili losy Polski przed pierwszym  

rozbiorem. Krótka, retrospektywna lekcja historii to ważna edukacja patriotyczna dla dzieci. Należy  

pochwalić uczniów, którzy tak starannie przygotowali przedstawienie, zakończone polonezem. 

Tekst/foto: RAS 
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Tekst: A. Kalinowska 

Wyśpiewaj Sukces - eliminacje 

 

W sobotę 12 maja 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury  

w Grucie odbyły się eliminacje Konkursu Wyśpiewaj Sukces. Na scenie 

zaprezentowało się czternaścioro wykonawców z gruckich szkół  

oraz ze SP nr 3 w Grudziądzu i z Lisnowa. Rywalizowano w trzech  

kategoriach wiekowych. Każdy występujący zaprezentował dwie  

piosenki. W tym roku młodzi wokaliści wykonywali utwory  

skomponowane przez Jarosława Kukulskiego.  

Jury w składzie: Hanna Szumotalska, Agata Misiak 

 i Krzysztof Janikowski po wysłuchaniu wszystkich śpiewających  

do finału zakwalifikowało dziesięć osób. W czasie obrad jury na scenie  

z krótkim recitalem wystąpiła Agata Misiak.  

Już dziś zapraszamy miłośników piosenek skomponowanych przez 

Jarosława Kukulskiego.         

 Koncert Muzyki Filmowej 

 VI Koncert Muzyki Filmowej z Doris Band w roli głównej przeszedł do lokalnej historii. Na scenie Gminnego Centrum 

Kultury wystąpiły również TiM, prowadzony przez Dorotę Berent i grudziądzki Zespół Szkoły Muzycznej YAMAHA Up the 

Sky Grzegorza Grzanki. Dwugodzinny koncert miał dwie części, w pierwszej wystąpili soliści i muzycy YAMAHY  

z instruktorem muzyki Markiem Habrynem na czele, a w drugiej Doris Band i TiM.  Zaprezentowano kilkanaście piosenek  

z popularnych filmów.  

 Zanim jednak zabrzmiały pierwsze akordy, gości i wykonawców powitała dyrektor Hanna Szumotalska. Podkreśliła,  

iż jest dumna z faktu, że już kolejny raz w GCK zabrzmią szlagiery filmowe.  Podziękowała Dorocie Berent, że zawsze ambitnie 

przygotowuje koncert. Kilka miłych słów skierowała też do nauczycieli i uczniów YAMAHY, dziękując, że zaprezentują  

się na gruckiej scenie.  

 W czasie występów usłyszeliśmy piosenki (polskie i zagraniczne) lubiane przez dzieci, młodzież i dorosłych. Repertuar  

był na tyle szeroki, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W przerwie dyrektor zaprosiła gości na kawę i ciastka. Jak każdego  

roku, były bukiety kwiatów dla zespołów.              

Tekst: RAS 

  Aktywnie w WTZ 

 20 kwietnia kolejny raz w WTZ gościł aktor Grzegorz Królicki z Bazyl Cogito z Krakowa. Tym razem zaprezentował 

nam różne rodzaje broni, która służyła myśliwym na przestrzeni epok. Pokaz urozmaicony  

był prezentacją multimedialną i zabawnymi opowiastkami z życia prywatnego.  

Dwa dni wcześniej nasi pływacy-amatorzy wzięli udział w corocznych zawodach sportowo-rekreacyjnych „Radosny Plusk – 

wśród nas nie ma przegranych”, organizowanych przez warsztaty Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie. Wśród drużyn nie było 

przegranych, wszystkie zostały wyróżnione statuetką, dyplomem i nagrodą dla każdego uczestnika zawodów.  

Tekst: RAS 

Tekst:  WKW 

  
Szkółka kolarska z Gruty zwycięzcą drugiej edycji zawodów  

„Zimowo na sportowo” 

 

 7 kwietnia 2018 r. na terenie ośrodka wypoczynkowego „Delfin” odbyło się uroczyste podsumowanie serii wyścigów 

biegowych oraz rowerowych „Zimowo na sportowo”. Po sześciu rywalizacjach Szkółka Kolarska z Gruty zdobyła największą 

ilość punktów i zdecydowaną przewagą pokonała rywali. 

 W klasyfikacji indywidualnej zawodnicy z Gruty również zajęli wysokie lokaty. Wśród chłopców z klas piątych  

Kajetan Tyda zajął 1, a Błażej Urban 4 miejsce. Kacper Gałusza zajął 5, a Paweł Bonas 7 miejsce w swojej kategorii wiekowej. 

Marcinowi Waszewskiemu udało się stanąć na trzecim miejscu podium wśród chłopców z klas VII. Najmłodsze dziewczynki 

zajęły odpowiednio: Natalia Kardach 5, Bianka Wircińska 7, Julia Kleina 11 miejsce, a najstarsze: Kaja Bonas 1, Maja Tracka  

2 i Oliwia Chojnowska 3 miejsce.  

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

  SPORT 

 Złoty Wiek na ARS 

 

 W dniach 17-18 kwietnia br. w Soleckim Centrum Kultury odbył się Wojewódzki Przegląd Artystyczny Ruchu Seniorów 

„ARS” 2018. Przegląd miał charakter konkursu. Ogółem wystąpiło 160 wykonawców. Kierownik artystyczny naszego zespołu 

wokalnego Barbara Małgorzewicz powiedziała po powrocie z Przeglądu, że chociaż Złoty Wiek nie znalazł się wśród laureatów, 

to udział w tak dużej imprezie był dla naszych śpiewaków ogromnym przeżyciem artystycznym.  Tekst: RAS 
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  Jan Piwowarski znowu z laurami! 
 
 25 kwietnia rozstrzygnięto IV edycję Wojewódzkiego Konkursu „Kujawsko-Pomorskim  

Szlakiem Historii”. Patronowali mu m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kujawsko-Pomorski 

Kurator Oświaty, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz biskup Jan Tyrawa. Wyróżnienie  

i tytuł finalisty uzyskał Jan Piwowarski, uczeń szkoły w Grucie.  

W konkursie 158 uczniów ze szkół województwa prezentowało wybrane zabytki świeckie  

i sakralne. Praca naszego finalisty, która powstała pod kierunkiem Tomasza Piwowarskiego, nauczyciela historii, dotyczyła  

średniowiecznych zabytków gminy Gruta, a konkretnie naszych kościołów i zamku w Pokrzywnie.    

Dodatkowo ten zdolny uczeń z Gruty  zajął IV miejsce w finale międzywojewódzkiego konkursu historycznego „Drogi 

do niepodległości”, który – w ramach IV Festiwalu Historycznego – odbył się we Włocławku w Muzeum Diecezjalnym.                                

                     Tekst: RAS 

Podsumowanie III edycji  

Konkursu Plastycznego  

„Ogrody w Literaturze” 

17 maja w Szkole Podstawowej w Grucie  

odbyło się podsumowanie konkursu  

plastycznego, na który wpłynęło aż 71 prac! 

Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę 

Szkolną w Szkole Podstawowej w Grucie  

i Gminną Bibliotekę Publiczną w Grucie  

pod patronatem Wójta Gminy Gruta. Poziom 

prac był niebagatelnie wysoki, komisja miała bardzo trudne zadanie oceniając prace. Laureatami  konkursu w poszczególnych 

kategoriach zostali: 

Kategoria klasa „O” : I miejsce Julia Nasieniewska (SP Gruta), II Zofia Kosiorowska (SP Nicwałd), III Bartosz Szymachowski 

(SP Nicwałd), wyróżniono następujące osoby: Zuzanna Lange (SP Nicwałd), Weronika Dudek (SP Nicwałd), Zofia Pylak 

(Przedszkole Mełno). 

Kategoria klasy I-III:  I miejsce Agata Pieniek i Julia Kruca (SP Gruta), II Jakub Nasieniewski (SP Gruta), III miejsce  

 Mikołaj Piwowarski (SP Gruta). Wyróżniono Zofię Kwiatkowską (SP Gruta). 

Kategoria klasy IV-VII : I miejsce Marcelina Kostrzewska i Zuzanna Robaczewska  (SP Słup), II  Bartosz Domżalski  

(SP Słup) i Oliwia Porzeczka (SP Gruta), III Julia Kleina (SP Gruta) i Alina Rafalska (SP Boguszewo). Wyróżniono Zuzannę 

Kmiecik (SP Gruta) 

Kategoria Gimnazjum: I miejsce Paulina Gogolin (Gruta), II Aleksandra Witkowska (Gruta), III Julita Waszewska (Gruta). 

Kategoria dorośli – wpłynęło 21 prac, zarówno w technikach tradycyjnych, jak i innych (wypalanie, wyszywanie, prace  

przestrzenne). Ze względu na niesamowicie wyrównany, bardzo wysoki poziom tych prac, komisja postanowiła uhonorować 

wszystkich wyróżnieniami. Laureaci otrzymali książki ufundowane przez GBP Gruta, natomiast dorośli  

laureaci otrzymali sadzonki kwiatów ufundowane przez kwiaciarnię pani Marii Kaczmarek z Gruty, za co bardzo dziękujemy! 

Organizatorzy dziękują za liczny udział w konkursie i zapraszają do kolejnej edycji już za rok! 

 Orzeł Biały – Nasza Duma 

 7 maja w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej odbył się uroczysty finał ogólnopolskiego 

konkursu „Orzeł Biały – Nasza Duma”. Wzięło w nim udział pond 2500 szkół i innych  

placówek oświatowych z całego kraju. Wykonano przeszło 10000 prac. Pragniemy  

podzielić się radością, że uczeń Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie Oskar Morański uzyskał 

wyróżnienie na etapie ogólnopolskim. Znalazł się pośród nagrodzonych w tym konkursie. 

Oskar wykonał pracę pod kierunkiem uczącej go historii i plastyki  

mgr Doroty Kruszczyńskiej. Wcześniej otrzymał nagrodę Prezydenta Bydgoszczy.  

Serdecznie gratulujemy! Tekst/foto: D.Kruszczyńska 

Tekst/foto: A. Fabrykiewicz 

 Ada Brzyska laureatką! 

 7 maja 2018 w Muzeum Okręgowym w Toruniu została przeprowadzona ostatnia tura eliminacji Wojewódzkiego  

Konkursu Wiedzy o Sztuce i Kulturze dla Uczniów Gimnazjum. Adrianna Brzyska, uczennica gruckiej szkoły znalazła  

się wśród laureatów konkursu.  Adrianna przygotowywała się do konkursu pod okiem Tomasza Piwowarskiego.  
Tekst: RAS 
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 Rajd w Bocieniu 

 W Bocieniu, maleńkiej miejscowości niedaleko Chełmży, mieściła się komenda podobozu KL Stutthof  

zorganizowanego dla więźniarek żydowskich -  Baukommando „Weichsel”. Skrajne warunki życia i pracy doprowadziły  

do tego, że większość z więźniarek straciła życie. Miejscowość ta stała się miejscem, z którego już od sześciu lat  rozpoczynają  

się  piesze rajdy, które organizuje Jerzy Strużyna wraz z nauczycielem historii  z gruckiej szkoły Tomaszem Piwowarskim   

dzięki życzliwości i współpracy z Wójt Gminy Gruta. Wśród uczestników rajdu słynna stała się grucka grochówka  

przygotowywana przez panie kucharki ze szkoły podstawowej w Grucie. 

 Trasa tegorocznego rajdu, w którym brali udział uczniowie z Boguszewa, Gruty i Radzynia Chełmińskiego, biegła 

 od Bocienia do Grodna. Sobotnie spotkanie było podsumowaniem warsztatów historycznych zorganizowanych w Muzeum  

Stutthof w Sztutowie, w których brali udział uczniowie, a których celem było poznanie życia i losów więźniów  

tego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. 

Na kolejny rajd i warsztaty historyczne zapraszamy już za rok. 
Tekst: T. Piwowarski 

 Grecka przygoda gimnazjalistów z Gruty 

 

 Wizyta w szkole partnerskiej w Grecji już za nami. Na wyjazd  

zakwalifikowało się siedmioro uczniów najbardziej zaangażowanych w zadania  

projektowe: Martyna Templin, Julia Sądowska, Martyna Korzeń, Patrycja Kikulska,  

Wiktoria Kamińska, Wiktoria Pieniek i Jan Piwowarski. Towarzyszyli im nauczyciele: 

Iwona Murak, Aldona Maćkowiak i Witold Kaczmarek. 

 Nasza grecka przygoda rozpoczęła się lotem do Salonik, skąd dotarliśmy  

autobusem do celu naszej podróży – miasta portowego Wolos nad Morzem Egejskim. Uczniowie zostali zakwaterowani  

w domach swoich greckich kolegów z V Liceum w Wolos. Następnego dnia udaliśmy  

się do szkoły, by poznać dyrektora, nauczycieli i uczniów. Gospodarze oprowadzili nas po szkole,  

po czym zaprezentowali nam tradycyjne tańce narodowe. Po południu zwiedziliśmy miasto z przewodnikiem, a wieczorem 

uczniowie spotkali się z nowymi przyjaciółmi w kawiarni. Kolejne dwa dni również rozpoczęły się wizytą w szkole. Uczniowie 

z krajów partnerskich prezentowali książeczki o obyczajach i tradycjach narodowych oraz wyróżnione w konkursach krajowych 

prace plastyczne pt. „Co się stanie, jeśli nadal będziemy zanieczyszczać środowisko”. Obserwowaliśmy produkcję mydła  

ze zużytego oleju oraz lekcję biologii z użyciem mikroskopów. Wybraliśmy też najlepsze logo projektu spośród propozycji  

pięciu krajów partnerskich. Najbardziej przypadło nam do gustu logo gospodarzy i od tej pory będzie się ono pojawiać  

na wszystkich produktach wykonanych w toku naszego projektu. Popołudniami odwiedzaliśmy centra ekologiczne w okolicy: 

Makrinitsa Pelion i Gatzea – oba pięknie położone na zboczach gór, skąd roztaczał się widok na zatokę i miasto. Uczniowie  

poznali tajniki produkcji oliwy z oliwek i wzięli udział w zajęciach warsztatowych. Dwa ostatnie dni pobytu to wycieczki  

całodniowe. Pierwsza z nich rozpoczęła się poszukiwaniem trufli przez specjalnie wyszkolonego labradora i obiadem w plenerze 

– kucharz na naszych oczach przygotował pyszne spaghetti z pieczarkami, truflami i innymi grzybami leśnymi. Następnie  

zwiedziliśmy Muzeum Historii Naturalnej i Grzybów oraz obejrzeliśmy film w technice 3D na temat długotrwałego procesu 

powstawania okolicznych gór. Największą atrakcją była jednak wizyta w klasztorach Meteora wybudowanych na górskich 

szczytach. Dzień przed powrotem do Polski wybraliśmy się do Aten, gdzie zwiedziliśmy starożytny Akropol. Niełatwo było 

pożegnać ten słoneczny kraj i nowych przyjaciół. Jednak już we wrześniu spotkamy się ponownie w Polsce, by kontynuować 

wspólne zadania i przybliżyć gościom naszą kulturę.  
Tekst/foto: I. Murak 

  Ziemia naszym domem! 

 

 By przypomnieć wszystkim przedszkolakom w całej gminie Gruta sposoby dbania 

o ekologię i ich znaczenie dla ratowania naszej przyrody dyrektor  

Beata Chyła zorganizowała konkurs plastyczny „Ziemia naszym domem”,  

nad którym honorowy patronat objęła Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska.  

Konkurs odbył się 26 kwietnia 2018 roku i cieszył się ogromnym  

zainteresowaniem.  

Nasi goście zostali przywitani krótkim programem artystycznym  

przygotowanym przez najstarszą z grup. Po przedstawieniu ekologiczno-przyrodniczym dzieci mogły zabrać się do tworzenia, 

za pomocą różnych technik plastycznych pracy na temat: „Ziemia naszym domem”. Pełna lista laureatów konkursu dostępna  

jest na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolemelno.gruta.pl.   Tekst/foto: M. Leśniewska 
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                    KOMUNIKAT 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  

danych, zwanego dalej „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.   

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 RODO informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Gruta. Obsługę Gminy Gruta  prowadzi Urząd Gminy w Grucie, 

Gruta 244, 86-330 Mełno.  

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (Wójt Gminy) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) Pana Łukasza 

Gąsiorek. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail IOD@lesny.com.pl. 

Do zakresu działania samorządu gminy należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych  

ustawami na rzecz organów administracji rządowej, realizacja zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy,  zadań 

wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminy, a w szczególności z ustawy z dnia   

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017.1875).  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e  RODO stanowią one podstawę  

przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym  do osiągnięcia celu, 

o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym  

podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są wyłącznie przepisy prawa  (np. wymiar sprawiedliwości,  

administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery 

socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia 

danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Gruta przechowywane będą przez okres niezbędny  do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2017.1257 z późn. zm.)  i ustawę z dnia  

14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.Dz.U.2018.217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady  

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo  

do przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  

Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych.  

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego adres lub drogą elektroniczną kierując 

korespondencję na adres IOD@lesny.com.pl. 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody  w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy w Grucie, podanie danych osobowych  

jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy  

lub realizacji usługi. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich 

podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo informowani przez Referaty merytoryczne 

Urzędu Gminy w Grucie.  

Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji,   

w tym profilowania. 
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