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NUMER 4/2019  

 Szybki Internet dla Mieszkańców Gminy Gruta 

 11 kwietnia w Grucie odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy IRIS TELECOMMUNICATION w sprawie  

planowanej budowy światłowodu. Po krótkiej prezentacji profilu inwestora – firmy Nexera, przedstawiciele spółki  

omówili schemat budowy światłowodu oraz założenia projektu, który polega na doprowadzeniu światłowodu do terenów  

wiejskich, charakteryzujących się dużym rozproszeniem siedlisk mieszkalnych.  

 Budowa światłowodu będzie możliwa dzięki środkom unijnym. Projekt zakłada budowę światłowodu w następujących 

sołectwach: Boguszewo, Mełno ZZD, Mełno, Gruta, Słup, Okonin, Nicwałd, Pokrzywno. W projekcie ściśle określona  

jest liczba gospodarstw domowych, które mogą zostać uwzględnione w inwestycji. To właśnie w tym aspekcie Mieszkańcy 

Gminy otrzymali  najwięcej odpowiedzi na nurtujące ich pytania.  Sołectwa, które nie zostały uwzględnione w projekcie  

zostały zgłoszone przez Wójta Gminy Gruta do specjalnie tworzonej bazy danych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej  

służącej do określenia terenów zapotrzebowania do kolejnych inwestycji.  

 Budowa światłowodu zagwarantuje wszystkim dostawcom usług telekomunikacyjnych jednakowy dostęp  

do światłowodu, dzięki czemu my, jako odbiorcy, będziemy mieli możliwość wybrania najkorzystniejszej oferty od operatora  

i podpisania umowy na dostawę usług.   

 Obecnie przedstawiciele firmy zbierają zgody od właścicieli nieruchomości na prace budowlane przebiegające przez 

posesje prywatne.  O dalszym przebiegu inwestycji będziemy Państwa informować na bieżąco.              Tekst/foto: OK 

 Pozyskaliśmy dotację na kolejną drogę!  

 Miło Nam poinformować Państwa, że 28 marca Wójt Gminy Gruta Waldemar 

Kurkowski wraz z Skarbnik Gminy Gruta Haliną Saucha podpisali w Urzędzie  

Marszałkowskim umowę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 041439C 

Pokrzywno - Nicwałd. Przebudowa obejmie niemal 1,5 km drogi. Wartość  

inwestycji to 990 706,76 zł, z czego otrzymana kwota pomocy wynosi 629 449,00 zł! 

Zadanie odbywa się w ramach operacji typu ,,Budowa lub modernizacja dróg  

lokalnych” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach  

wiejskich".                    Tekst: OK/ foto: Urząd Marszałkowski 

 Dobre wieści w sprawie gazyfikacji gminy! 

 Wójt Gminy Gruta podpisał porozumienie oraz list intencyjny ws. współpracy  

z Polską Spółką Gazownictwa. Porozumienie określa zasady współpracy w celu  

optymalnego rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej na obszarze naszej Gminy,  

utworzenia dogodnych warunków inwestycyjnych oraz promowania paliwa gazowego.  

 Jest to kolejny, ważny krok w kierunku gazyfikacji Gminy Gruta. Przed nami jeszcze 

negocjacje w przedmiocie ustalenia możliwości terytorialnych budowy gazociągu oraz zasad 

jego finansowania.           Tekst/foto: OK 

 Przetargi gminne 
 Wraz z końcem marca podpisana została umowa z Pocztą Polską na zapewnienie usług pocztowych. Wyłoniono  
wykonawcę postępowania na zadanie „dostawa tonerów, tuszy oraz innych materiałów  
eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek w 2019 r.” - obsługę będzie zapewniała firma KOMATECH 
 z Mikołowa. Gmina Gruta przystąpiła również do Grupy Zakupowej na realizację zadania: „dostawa energii  
elektrycznej na potrzeby Gminy Gruta i jej jednostek zależnych”.  Umowa z Grudziądzkim Parkiem Przemysłowym podpisana 
została 18 kwietnia br.                                                     Opracowanie: ZP 

 1. Uchwały podjęte na V Sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2019 r.: 

1)  Nr VI/38/19  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2019; 

2)  Nr VI/39/19  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2019-2030;   

3) Nr VI/40/19 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Gruta w 2019 roku; 

Przyjęty Program reguluje zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczania problemu ich bezdomności; 

4) Nr VI/41/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic 

wiejskich na terenie Gminy Gruta.                                     Tekst: MW 



2 

 

Nr 4/2019 

  #NowaPiątka w Grucie 

 16 kwietnia w Urzędzie Gminy Gruta odbyło się ważne spotkanie Mieszkańców z przedstawicielami Urzędu  

Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Urzędnicy szeroko i skrupulatnie omawiali kwestie związane z Nową Piątką obecnego Rządu, 

a mianowicie: przywrócenie połączeń autobusowych od kwietnia, „emerytura plus” – od 1 maja, czyli wypłatę „trzynastki” 

 dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, następnym projektem w kolejce do wdrożenia jest rozszerzenie 

programu 500 + tak, by obejmował on już pierwsze dziecko (od 1 lipca br.) i dalej – zniesieniu podatku PIT dla pracowników 

do 26. roku życia oraz obniżeniu podstawowej stawki podatku dla pozostałych obywateli do 17 proc. i podniesieniu kwoty 

kosztów uzyskania przychodów. Prelekcjom towarzyszył pokaz multimedialny. 

 Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski, który po powitaniu pracowników Urzędu  

Wojewódzkiego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, wyraził przekonanie, iż Mieszkańcy lepiej poznają 

 szczegóły programu dotyczącego Nowej Piątki, zachęcił też do zadawania pytań w kwestiach w/w oraz emerytur, rent i OFE. 

Na spotkaniu poruszono też zagadnienia związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz funkcjonowanie Kół Gospodyń 

Wiejskich wpisanych do ARiMR.                      Tekst/foto: RAS 

      Trudna sytuacja w szkołach zażegnana 

 Od 8 kwietnia w szkołach trwał strajk nauczycieli. Zdecydowana większość nauczycieli pracujących w gminnych  

szkołach  i biorących udział w referendum (94%) opowiedziała się za strajkiem, przez co przez niemal dwa tygodnie dzieci  

pozostały w domach.  Dnia 25 kwietnia ogłoszono decyzję przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego o tym, 

 że strajk nauczycieli zostanie zawieszony od 27 kwietnia 2019 r. Ma to pozwolić na zapewnienie uczniom warunków  

do ukończenia roku szkolnego. 

 Dzięki podjętym staraniom w czasie strajku udało się nam zapewnić bezpieczeństwo przebiegu  

egzaminów ósmoklasistów oraz gimnazjalistów w gminnych szkołach. Dyrektorzy szkół zapewnili także opiekę dzieciom, 

które w czasie strajku były obecne w szkole.   

 Zgodnie z art. 23 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 (Dz.U.2019.0.174 t.j.) pracownik 

w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego 

oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Oznacza to, że nauczyciele nie otrzymali  

wynagrodzenia za czas strajku. Obecnie zajęcia edukacyjne w szkołach odbywają się zgodnie z planem zajęć.           Tekst: OK  

     

 2. Uchwały podjęte na VII Sesji Rady Gminy w dniu 30 kwietnia 2019 r.: 

1) Nr VII/42/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata  2019-2030. 

2) Nr VII/43/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2019. 

3) Nr VII/44/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty. 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami  

muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które składają się odbieranie, 

transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu. Przy obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat za  

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłat nie wystarczą do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu w 2019 

roku. W związku z powyższym w celu ustalenia wysokości stawki opłaty na takim poziomie, który pozwoli na osiągnięcie  

wpływów w wysokości pozwalającej pokryć koszty funkcjonowania systemu, dokonano analizy aktualnych kosztów  

funkcjonowania systemu na terenie Gminy Gruta. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w celu zapewnienia  

wystarczających do samofinansowania się systemu środków finansowych, konieczna jest zmiana metody ustalania wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami, którą ustalono w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość  oraz wysokość 

tej stawki w kwocie 17 zł od osoby. 

4) Nr VII/45/19 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ułatwienia składania deklaracji Rada Gminy określiła w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. W związku z tym, iż została zmieniona metoda ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata będzie ponoszona od osób zamieszkujących na danej nieruchomości, 

należało określić nowy wzór deklaracji. 

5) Nr VII/46/19 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu użytkowego. 

Przedmiotem nabycia jest lokal o pow. użytkowej 131,78 m2 położony na parterze budynku stanowiącego siedzibę Urzędu  

Gminy Gruta będący własnością Banku Spółdzielczego w Brodnicy.                 Tekst: MW 
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     Ocena jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu    
         Gminy Gruta 

8 kwietnia odbyła się ocena jednostek OSP z terenu Gminy Gruta. 

Weryfikacji podlegało przygotowanie do podejmowania działań  

ratowniczych, sprawność techniczna pojazdów i sprzętu silnikowego,  

utrzymanie oraz konserwacja pojazdów i sprzętu silnikowego, utrzymanie 

garaży, przestrzeganie przepisów BHP przez strażaków-ochotników,  

wiadomości kierowców-konserwatorów w zakresie znajomości obsługi  

przydzielonych im pojazdów i sprzętu silnikowego, a także znajomości prze-

pisów „Prawa o ruchu drogowym”.   

 W inspekcji udział wzięli: Komendant Miejski PSP w Grudziądzu bryg. Robert Gutowski, przedstawiciele PSP  

w Grudziądzu – mł. bryg. Jacek Modliborski, mł. bryg. Paweł Stachowicz, st. sekc. Błażej Dwojacki, Komendant Gminny OSP 

Sławomir Chyła, przedstawiciel Urzędu Gminy Gruta Mariusz Maciejewski. Skontrolowane jednostki otrzymały bardzo wysokie 

oceny, co przełożyło się na średnią gminną o wartości 4.6 (maksymalnie można osiągnąć 5.0.)         

                                   Tekst/ foto: MM 

Kwalifikacja wojskowa 2019 r. 

W dniach 25 i 28 marca 2019 roku w ZPM „Bursa” w Grudziądzu odbyła się kwalifikacja wojskowa mężczyzn i kobiet 

urodzonych w 2000 roku oraz osób z roczników starszych, którzy nie mogli stawić się na kwalifikację wojskową w latach  

poprzednich. 

 W roku 2019 na listy stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej wpisano trzydziestu sześciu mężczyzn i jedną kobietę. 

Dwie osoby z usprawiedliwionych przyczyn nie stawiły się. Za niezdolnych do czynnej służby wojskowej, ze względu 

 na przyznaną kategorię zdrowia, uznano dwie osoby. Podczas prac Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Grudziądzu osoby 

wezwane na kwalifikację wojskową miały okazję zapoznać się z tematyką służby w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT), 

stanowiących komplementarną część potencjału obronnego Polski.                  Tekst: MM

 Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice 
Pragniemy Państwa poinformować, że podjęta została współpraca z psychologiem szkolnym. Pan Karol Barra pełni  
dyżury w gminnych placówkach oświatowych w godzinach 11:00-16:00 (poniedziałek-czwartek) oraz w godzinach  
10:00-15:00 (piątki) zgodnie z następującym harmonogramem: poniedziałki - SP Nicwałd; wtorki - SP Boguszewo;  

środy - SP Plemięta; czwartki - SP Gruta; piątki - SP Słup. 
Jeżeli jest coś co Państwa niepokoi w zachowaniu dziecka, występują problemy z rówieśnikami, bądź pragną Państwo  

zasięgnąć opinii specjalisty, to w podanych terminach można umówić się na konsultację z psychologiem: 
tel.: 579 957 267, email: karolbarra.psycholog@gmail.com  

 Posterunek Policji znowu w Grucie? 
 29 kwietnia odbyły się konsultacje społeczne w sprawie możliwości  
przywrócenia posterunku Policji w Grucie. Merytorycznie spotkanie 
 poprowadzili: mł. insp. Tomasz Szczygieł (Pierwszy Zastępca Komendanta 
Miejskiego Policjiw Grudziądzu), komisarz Sylwester Góras (Naczelnik 
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu) wraz z asp. 
szt. Sylwestrem Lewandowskim (specjalistą Wydziału Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji w Grudziądzu). Na spotkaniu obecny był także asp. szt 
Tomasz Kruk - Kierownik Posterunku Policji w Radzyniu Chełmińskim 
oraz  asp. szt Jacek Jeleniewski, oficer prasowy KMP Grudziądz. 
 Celem spotkania było zdiagnozowanie, czy jest potrzeba przywrócenia posterunku Policji na terenie naszej Gminy.  
Przypomnijmy, że w Grucie do 31 grudnia 2012 r. funkcjonował posterunek policji. Na spotkaniu rozdano ankiety,  
przedstawiono prezentację ukazującą statystyki zdarzeń drogowych, porządkowych oraz kryminalnych na terenie naszej Gminy. 
Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat potrzeby przywrócenia posterunku. Mieszkańcy Gminy wskazywali na strategiczne 
położenie naszej gminy w Powiecie Grudziądzkim oraz na fakt, że posterunek Policji w Grucie wpłynąłby pozytywnie  
na poczucie bezpieczeństwa. W trakcie rozmów Mieszkańcy zwrócili szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa  
na skrzyżowaniu w Mełnie, w okolicy Ośrodka Zdrowia i Przedszkola w Mełnie (bezpieczeństwo pieszych) oraz nad jeziorem 
w Grucie.  Informujemy, że miejsca, które wydają się Państwu szczególnie niebezpieczne można zgłosić  za pomocą Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jest to system informacyjny Policji służący do typowania miejsc szczególnie  
niebezpiecznych. Po zgłoszeniu danego adresu i rodzaju niebezpieczeństwa Policja analizuje zgłoszenie, patroluje obszar.  
 Przygotowując się do rozmów na temat przywrócenia posterunku w Grucie Wójt Gminy Gruta nawiązał kontakt z Wójt 
Gminy Dragacz. Tam właśnie reaktywowano posterunek Policji. W trakcie rozmów szczegółowo przeanalizowano przebieg 
przywrócenia posterunku do gminy. O kolejnych podejmowanych krokach będziemy informować Państwa na bieżąco.    
                                Tekst/ foto: OK 
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      Inwestycje w naszej Gminie 

  

 Dnia 25 maja miał miejsce odbiór techniczny drogi nr 041439C 

Pokrzywno - Nicwałd  

(od km 0+000 do km 1+425), na które Gmina Gruta pozyskała dofinansowanie w wysokości  

629.449,00 zł. Przebudowa drogi miała na celu poprawę bezpieczeństwa, utworzenie sprawnego 

połączenia komunikacyjnego z drogą wojewódzką, poprawę i podwyższenie parametrów  

technicznych i eksploatacyjnych infrastruktury drogowej. Dofinansowanie pozyskano  

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich.  

 Wraz z początkiem maja zakończą się również prace termomodernizacyjne w Urzędzie 

Gminy Gruta. Jest to element zadania o nazwie  Kompleksowa modernizacja energetyczna 

 obiektów użyteczności publicznej, dofinansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego 

 Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Efektywność  

energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie Poddziałanie  Efektywność  

energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wartość otrzymanego dofinansowania 

 z UE  to 531.151,45 zł . 

 Wraz z początkiem maja nastąpi odbiór ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi  

wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński –  

Łasin – Rozdroże. Inwestycja została dofinansowana z  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa, Efektywność  

energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Poddziałanie  Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych kwotą w wysokości 531.151,22 zł. 

 W trakcie realizacji jest również inwestycja pod nazwą  „Zaprojektowanie i wykonanie 

zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta”, na którą 

udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości  1.154.736,00 zł  z Europejskiego Funduszu  

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem 

inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, które wymaga przeprowadzenia 

szeregu zadań zmierzających  

do poprawy niezawodności zaopatrzenia w wodę poprzez przebudowę wyeksploatowanych fragmentów sieci wodociągowej, 

zwiększenia dostępu do sieci kanalizacji poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zapewnienia zgodnego z normami  

oczyszczania ścieków, zmniejszenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych spowodowanego przez zrzut wód deszczowych 

bezpośrednio do zbiorników. Usprawnienie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta wpłynie na rozwój  

gospodarczy, a dostęp do infrastruktury technicznej, czyli do wody i kanalizacji znacząco poprawi jakość życia naszych  

Mieszkańców.                                   Tekst/foto: OK 

 Mieszkańcy Pokrzywna zadowoleni z nowej drogi! 

 Mieszkańcy Pokrzywna przygotowali uroczystość z okazji oddania wyremontowanej drogi  

do użytku. 26 kwietnia ks. Kanonik Marek Wysiecki dokonał poświęcenia drogi i wraz z Wójtem 

Gminy Gruta Waldemarem Kurkowskim, dokonali uroczystego przecięcia wstęgi.  

 Uroczystość zgromadziła Mieszkańców, którzy będą codziennie korzystać z wyremontowanej 

drogi. Po części oficjalnej Mieszkańcy zaprosili gości do świetlicy wiejskiej, gdzie na wszystkich 

czekał wspaniały tort oraz znakomity poczęstunek. 

- Cieszy mnie fakt, że Mieszkańcy Pokrzywna zorganizowali tę uroczystość, ponieważ świadczy 

 to o tym, jak ważne było podjęcie remontu drogi. Inwestycja została rozpoczęta w poprzedniej 

kadencji, nam udało się pozyskać fundusze zewnętrzne i ją dokończyć - podsumowuje Waldemar 

Kurkowski, Wójt Gminy Gruta.              Tekst: OK/foto: archiwum prywatne  

     Z ksiąg USC 
W marcu 2018 r. w naszej gminie urodziło się 4 dzieci,  8 osób zmarło.  

  1 para zawarła związek małżeński.   
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        Wspólnie Poszukiwaliśmy historii 

 Wydarzenia, które rozegrały się 2 i 3 września 1939 r. w Grucie i Mełnie skłoniły  

Olafa Popkiewicza i Sebastiana Witkowskiego – autorów programu Poszukiwacze historii 

 do odwiedzenia naszej gminy i nakręcania o nich kolejnego odcinka swojego programu dla TV Polsat 

Play. Stosowne pozwolenia na prace poszukiwawcze uzyskane od Wojewódzkiego Konserwatora  

Zabytków dzięki wsparciu i pomocy Urzędu Gminy pozwoliły 1 kwietnia na rozpoczęcie realizacji 

kolejnego odcinka. Poszukiwacze, którym towarzyszył historyk z gruckiej szkoły Tomasz Piwowarski 

oraz lokalni pasjonaci, na pierwszy ogień wybrali pole w Grucie, na którym 2.09.1939 r. 

 rozbił się i zginął kpt. pil. Florian Laskowski. Chcieli przekonać się czy znajdują się na nim  

pozostałości po maszynie patrona szkoły podstawowej w Grucie. Było to wyzwanie o tyle 

trudne, że po zakończeniu działań wojennych Niemcy zdemontowali samolot i wywieźli  

go z Gruty zabierając z pola wszystkie jego części. Pozostawała nadzieja, że jakiś drobny 

element został przeoczony i przy pomocy specjalistycznego sprzętu zostanie odszukany. 

 Drugim obszarem, na którym swoją uwagę skupili realizatorzy programu był teren 

rozciągający się w Mełnie od okolic cmentarza wojennego po brzeg jeziora. Tu 3 września 

doszło do zażartej i krwawej bitwy, w trakcie której w której w czasie trzeciego kontrnatarcia 

polscy żołnierze wspierani przez 81. Samodzielną Kompanię Czołgów Rozpoznawczych  

odzyskali z rąk Niemców pałac w Mełnie. Z materiałów źródłowych zgromadzonych w In-

stytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego wynika, że Polacy osiągnęli linię torów łą-

czących  

Grudziądz z Jabłonowem Pomorskim. Jednak wiele osób przekazywało informację różniącą się od 

zapisów archiwalnych. Wg nich Polacy mieli przekroczyć linię kolejową i wyprzeć wycofujących 

się Niemców aż do zabagnionej linii brzegowej jeziora w Mełnie. I właśnie ten wrześniowy epizod 

postanowili potwierdzić lub wykluczyć Olaf i Sebastian. 

Czy artefakty pozyskane przez poszukiwaczy historii potwierdziły zepchnięcie 3 września wojsk niemieckich na skraj 

mełneńskiego jeziora? Czy odnaleziono choćby fragmenty samolotu P.11c pilotowanego przez kpt. Laskowskiego.  

Na te i inne pytania odpowiedzi uzyskamy oglądając kolejny odcinek Poszukiwaczy historii  prosto z Gminy Gruta  

już 14 maja 2019 r. (emisja na kanale Polsat Play o godzinie 21:30).  

Tekst: T. Piwowarski/ foto: OK.  

 Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży zaprasza! 

 26 marca 2019 r.  swoją działalność rozpoczęło Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Grudziądzu, zlokalizowane  

na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Strażackiej 1.  Dzięki zawartemu w lutym 2019 r. porozumieniu Gmina 

Gruta dołożyła swoją przysłowiową cegiełkę do budowy centrum. Jednak to, co zastaliśmy w jednostce przerosło nasze  

najśmielsze oczekiwania.   

 Centrum Edukacji to możliwość zapoznania się z pracą strażaka, zagrożeniami pożarowymi czającymi  

się w domowym pokoju, kuchni czy łazience. Duży nacisk położony jest także na bezpieczeństwo nad wodą zarówno w porze 

letniej jak i zimowej. Na przestrzeni kilkunastu metrów dzieci na własne oczy będą mogły porównać piękny las i zniszczenia, 

które dokonuje w tym środowisku pożar, który często rozpoczyna się od małego pożaru traw lub miejsc biwakowych.  

Nie zapomnieliśmy także o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.  

Ukoronowaniem zajęć jest możliwość wcielenia się w małego strażaka i wirtualna jazda prawdziwym strażackim  

samochodem do pożaru.  

 

 

 

                                 

Zajęcia odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku (wyłączając okresy wakacji, ferii zimowych). Czas trwania zajęć 

to ok. 90 minut. Uzgodnienia terminu wizyty należy dokonać telefonicznie pod numerem +48 694 450 936. 
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     Świąteczny Czas 

 Po Niedzieli Palmowej przychodzą oczekiwane Święta 

Wielkanocne, będące  najpierw znakiem bezgranicznego  

cierpienia, potem symbolem Zmartwychwstania, odradzania się, 

tryumfu życia nad śmiercią. Przedświąteczny czas sprzyja  

refleksjom i wspomnieniom – tymi słowami rozpoczęła Wieczór 

Poezji Wielkanocnej dyrektor  GCK Hanna Szumotalska.  

Następnie o najważniejszych zbliżających się świętach mówił ksiądz wikary Tomasz Jankowski z gruckiej parafii, przybliżył 

Triduum Paschalne, najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym rzymskich katolików oraz starokatolików, którego istotą 

jest celebracja misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Rozpoczyna się ono wieczorną Mszą 

w Wielki Czwartek, kończy zaś nieszporami Niedzieli Wielkanocnej. 

 Po słowach kapłana kilka nastrojowych piosenek zaprezentowała  

Klaudia Dziubkowska, natomiast wiersze o tematyce religijnej stricte związane 

z Wielkanocą przedstawiły dziewczęta z Kółka Literackiego, uczennice SP w  Grucie. 

Fragment swojego najnowszego poematu Moje Crow River zaprezentował Stanisław 

Raginiak. Przeczytał fragment o losach trybuna Claviusa, któremu Poncjusz Piłat zlecił 

przeprowadzenie dochodzenia w sprawie Zmartwychwstania Jezusa. 

W sali Centrum było kilkadziesiąt osób, w tym kilku radnych. Nastrojowy Wieczór 

na pewno na długo pozostanie w pamięci gości. Oprócz refleksji dyrektor i księdza,  

bardzo dobrze zaprezentowały się solistka Klaudia Dziubkowska oraz lektorki Zosia Bernacka, Karolina Rząca,  

Wiktoria Ciechowska, Zosia Cieszyńska i Karolina Bednarska. 

 Tradycyjnie również w Środowiskowym Domu Samopomocy  

w Dąbrówce Królewskiej odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Przez 

ks. Kanonika Kazimierza Wiśniewskiego został poświęcony koszyk 

 z wybranymi potrawami, a podczas śniadania składane były życzenia.  

Na koniec dnia zajączek obdarował prezentem wszystkich uczestników.  

Na kilka dni przed świętami  również Wójt Gminy Gruta odwiedził dwóch 

szczególnych mieszkańców Naszej Gminy. 

Pani Zofia Lorenc 

 i Pan Tadeusz Rumiński, urodzeni w 1923 r., przyjęli wizyty serdecznie, za co jesteśmy im 

wdzięczni. Dzięki spotkaniom takim jak to, mamy szansę na chwilę wytchnienia, rozmowy 

 i skupienia się na najważniejszych wartościach. Pani Zofii, Panu Tadeuszowi i im bliskim jesz-

cze raz serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie nas w swoich domach. 

Również najmłodsze dzieci ze żłobka „Bąbelek”  

w Nicwałdzie,  miały okazję zasiąść do wspólnego  

Wielkanocnego Śniadania. Dzieci poznały tradycje związane 

ze świętami, zjadły babkę  

wielkanocną.  

Jak co roku również członkowie Stowarzyszenia 

„Aktywna Wieś Słup” wraz z sołectwem Słup  

przygotowali świąteczne śniadanie dla mieszkańców 

Jasiewa oraz Słupa. Na zaproszenie odpowiedziało  

kilkanaście osób, w tym Starosta Powiatu Grudziądzkiego, Adam Olejnik oraz sołtys 

 Jasiewa, Ryszard Sarnecki, którzy wspólnie zasiedli do stołu i w rodzinnej atmosferze 

spędzili wyjątkowy poranek.  

- Wspólne spędzanie czasu w tak szczególnym  okresie przedświątecznym jest dla nas 

ważne, dlatego co roku organizujemy śniadanie, na które zapraszamy osoby starsze,  osoby samotne i takie, które potrzebują 

wsparcia. Wszystko po to, by budować poczucie przynależności i zacieśniać więzi międzyludzkie. Korzystając z okazji pragnie-

my serdecznie podziękować Paniom, które  przygotowały śniadanie– podkreślają Katarzyna Kurzyńska, prezes stowarzyszenia 

oraz Agnieszka Wesołowska, sołtys sołectwa Słup.  

 Jeżeli mowa o świętach to należy pamiętać, że palma wielkanocna jest  

symbolem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy, zwycięstwa, ale także symbolem 

męki oraz odkupienia, dlatego też 9 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury kolejny już rok 

panie z  naszej gminy spotkały się, by wykonać palmy wielkanocne. 

 Tradycja święcenia palm sięga w Polsce XI wieku, choć sam zwyczaj ich  

przygotowania jest znacznie starszy. 

          Opracowanie: RAS/ŚDS/Żłobek 

„Bąbelek”/Stow. Aktywna Wieś Słup/UGG 

Wielkanoc 

2019 



7 

 

Nr 4/2019 

         Zimowo na sportowo 

 Już 6 rok z rzędu odbyły się w Grucie zawody sportowe „Zimowo  

na sportowo”. 30 marca  do wspólnej sportowej rywalizacji stanęło aż 104  

zawodników. Zawodnicy UKS Omega Gruta zdobyli następujące miejsca:  

I Paweł Bonas, II Bartłomiej Kręcisz,  IV miejsce Sebastian Tracki, V miejsce 

Mateusz Górski.  

Serdecznie gratulujemy sukcesów!                             

  42. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

  27 marca 2019 roku w remizie strażackiej w Grucie odbył się coroczny, 42. już etap Ogólnopolskiego Turnieju  

Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. W gminnej rywalizacji udział wzięło 20 uczestników, po 10 w każdej grupie 

wiekowej.Znajomość zagadnień przeciwpożarowych oceniała komisja w składzie: st. kpt. Rafał Rusoń – przewodniczący, Han-

na Szumotalska – sekretarz i Mariusz Maciejewski – członek. 

Główną ideą konkursu, składającego się z dwóch etapów – pisemnego  i ustnego – jest popularyzacja wśród dzieci 

i  młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych. W konkursie w Grucie w szranki stanęli uczniowie wszystkich szkół 

podstawowych. 

Zanim jednak przystąpiono do rozwiązywania testów (etap pierwszy) uczestników powitał Waldemar Kurkowski, wójt 

naszej gminy. Przede wszystkim wyraził swą radość, że tak dużo uczniów bierze udział w konkursie (dodajmy, że prowadzący 

samorząd sam jest strażakiem-ochotnikiem). Wyraził też nadzieję, że w przyszłości niektórzy z nich zasilą szeregi Ochotniczej 

Straży Pożarnej w gminie. A na koniec wystąpienia życzył wszystkim osiągnięcia jak najlepszych wyników. 

Po podsumowaniu testów, do ustnych odpowiedzi zakwalifikowani zostali, w pierwszej grupie wiekowej:  

Albin Osiński – SP Nicwałd, Marcin Drzystek – SP Gruta i Laura Dubowska – SP Boguszewo. Natomiast w grupie drugiej 

(starszej) Mateusz Stankiewicz  – SP Nicwałd, Aleksandra Cylka – SP Plemięta Dawid Tracki – SP Gruta. 

Po podliczeniu punktów komisja z każdej trójki zakwalifikowała do konkursu powiatowego po dwie osoby. I tak naszą 

gminę w etapie powiatowym reprezentowali: Albin Osiński   i Marcin Drzystek (grupa pierwsza) oraz Mateusz Stankiewicz 

i Dawid Tracki ze starszej grupy wiekowej. Dodajmy, że podczas sprawdzania testów pisemnych uczniowie i ich opiekunowie 

zwiedzili jednostkę OSP Gruta. Zbigniew Makowski, wiceprezes OSP Gruta, zaprezentował sprzęt znajdujący się 

na wyposażeniu samochodów.                    Tekst/foto: RAS

               

 II miejsce w mikstach siatkarskich  

 W hali sportowej Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim odbył się II Rejonowy  
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół. Wzięło w nim udział sześć  
zespołów ze szkół podstawowych w Jabłonowie Pomorskim, Bobrowie, Grucie, Książkach, 
Zbicznie i Pokrzydowie. W grupach mecze były rozgrywane do jednego wygranego seta.  
W meczu o I miejsce gra toczyła się do dwóch wygranych setów. Drużyna z Gruty pokonała 
Jabłonowo, dzięki czemu w finale zmierzyła się z Pokrzydowem. Ostatecznie Szkoła  
Podstawowa w Grucie zajęła 2 miejsce!         Tekst/foto: M. Kurkus 

 Sukcesy prosto z Gruckiej Biblioteki 

 Biblioteka w Grucie współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego   

Nauczycieli w Grudziądzu, czego efektem była już trzecia z rzędu prelekcja Bibliotekarki  

Anny Fabrykiewicz podczas konferencji dla bibliotekarzy i polonistów. Konferencja miała tytuł 

„Biblioteka oknem na świat”, odbyła się 20.03.2019 r. Temat prelekcji brzmiał  „Rola biblioteki  

publicznej i szkolnej w wyposażeniu czytelnika w lektury”. Kilkadziesiąt osób uczestniczących  

w konferencji poznało zasady zakupu lektur zgodne z Priorytetami I i III Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, jakie są inne źródła finansowań dla Bibliotek, jak wygląda i jak może 

wyglądać współpraca pomiędzy bibliotekami szkolnymi i publicznymi.  

 Współpraca na pewno będzie kontynuowana i zapewne niedługo odbędzie się kolejne spotka-

nie, na które już teraz  

serdecznie zapraszam zainteresowanych – zapewnia Pani Ania. 

 To nie koniec sukcesów kierownik Biblioteki z Gruty. Pani Ania Fabrykiewicz przeprowadza także warsztaty  

dla bibliotekarzy z całego województwa kujawsko-pomorskiego organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 

 Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Pierwsze warsztaty miały miejsce w marcu 2018 r., kolejne odbędą się już 10 kwietnia. 

Podczas warsztatów Bibliotekarka zapoznaje uczestników z pracą z dziećmi z wykorzystaniem bajkoterapii i teatrzyku  

kamishibai. Przypomnijmy, że Pani Ania jest jedną z zaledwie kilku osób z całego województwa, która zajmuje się tą formą  

teatralną. 

Serdecznie gratulujemy sukcesów i zapraszamy do gminnej biblioteki!                       Tekst: OK/foto: archiwum prywatne 
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ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA  KOMPUTEROWE 

Najbliższe szkolenie: Mój biznes w sieci - Mełno   9-10 maj 2019 r. 

Działam w mediach społecznościowych  - Biblioteka w Grucie - 22 i 24 maj  

Rodzic w Internecie - SP Słup  

Rodzic w Internecie - SP Plemięta 

Zapisy : Urząd Gminy Gruta (pokój nr 12)  

DO WYGRANIA  

ATRAKCYJNA NAGRODA — NOWOCZESNY TABLET!  

POMÓŻ NAM WYGRAĆ PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA! 

Zaloguj się na stronie podworko.nivea.pl i głosuj codziennie na naszą lokalizację - Gruta 

Głosować można też za pomocą  bezpłatnej aplikacji  Podwórko Talentów Nivea (do pobrania na smartfony) 

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Gruta (pokój nr 12) 

Wspólnie możemy stworzyć wspaniałą przestrzeń  dla dzieci i młodzieży w Grucie.  

Z okazji wspaniałego Jubileuszu 15– lecia działalności  

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie 

wszystkim uczestnikom oraz pracownikom 

 składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za trud wkłada-

ny w codzienną pracę.  

Drogi Przedsiębiorco! 

Przypominamy przedsiębiorcom z terenu Gminy Gruta 

o możliwości zamieszczenia bezpłatnej reklamy  

na stronie www.gruta.pl. Przygotowane  wizytówki  

należy przesyłać na adres mailowy:  redakcja@gruta.pl 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gruta! 

Do Państwa dyspozycji przekazujemy elektroniczną tablicę ogłoszeń. Tablica jest dotykowa, działa tak 

jak smartfony czy tablety. Treści pogrupowane są w kategorie - klikamy kategorię, która nas interesuje, 

następnie na ekranie pojawiają się aktualne ogłoszenia, zarządzenia i wszelkie praktyczne informacje 

dotyczące naszej Gminy. Tak jak do tej pory mogą Państwo zamieszczać prywatne ogłoszenia - treść 

należy przesłać mailowo na adres: sekretariat@gruta.pl. 


