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BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA 

 
 

NUMER 7/2019  

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Gruta! 

 Pragnę zaprosić Państwa do wspólnego utworzenia strategii rozwoju gminy Gruta 

na 10 kolejnych lat. W momencie, w którym obecnie jesteśmy, sytuacja  

finansowa gmina Gruta jest trudna, co obliguje nas do prowadzenia racjonalnej polityki 

inwestycyjnej.  

 Strategia rozwoju, przygotowana wspólnie z Mieszkańcami naszej gminy,  pozwoli 

na realizację tych inwestycji, które będą faktycznym odzwierciedleniem potrzeb lokalnej społeczności. Przygotowując strategię, 

poznamy opinie mieszkańców w różnych dziedzinach życia, m.in. szkolnictwa, zdrowia, ochrony środowiska, rozwoju  

turystyki, rozwoju przedsiębiorczości, inwestycji drogowych, animacji kultury, zaspokajania potrzeb mieszkańców regionu. 

Strategia będzie miała na celu obranie też jednego wspólnego kierunku rozwoju dla gminy Gruta, tak by móc zaplanować  

działania, które będą realnie wpływać na wyniki i skutkować będą rzeczywistą poprawą jakości życia mieszkańców gminy.  

 Dlatego już teraz zwracam się do Państwa z prośbą o zaangażowanie się w proces budowy strategii rozwoju. Zwracam  

się do lokalnych liderów opinii, sołtysów, członków stowarzyszeń, przedsiębiorców, społeczności szkolnych, rodziców dzieci 

w wieku przedszkolnym i młodszych, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby posiadające nieruchomości  

na terenie gminy i wszystkich innych, o to, by wziąć udział w ankiecie, spotkać się na panelu dyskusyjnym i zaangażować  

 w sprawy strategiczne dla rozwoju gminy Gruta.  

 W drugiej połowie 2019 r. na terenie gminy odbędą się spotkania typu World Cafe, które będą polegały na możliwości 

wypowiedzenia się w różnych aspektach, ważnych dla  gminy, podczas jednego spotkania. Na stronie www.gruta.pl wkrótce 

udostępniona zostanie także ankieta (online). Pierwsze spotkania z Państwem zaplanowaliśmy podczas Dożynek Gminnych 

oraz Inscenizacji Wojennej w Annowie.  Kolejne spotkania w okresie jesienno-zimowym. Zapraszam do  współpracy! 

               Wójt Gminy Gruta 

             Waldemar Kurkowski 

 Ważna informacja o wystąpieniu suszy na terenie gminy Gruta 

 Wójt Gminy Gruta informuje, że w związku z wystąpieniem niedoboru wody na terenie gminy w lipcu 2019 roku,  

gmina Gruta zaliczona została do gmin objętych suszą. Gospodarstwa w których wystąpiły szkody w uprawach rolnych, 

 proszone są o składanie wniosków o oszacowanie szkód. Po uzyskaniu odpowiedzi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. 

powołania komisji, złożone wnioski będą podstawą do sporządzenia protokołu strat. Rodzaje upraw, które kwalifikują się w 

chwili obecnej do szacowania strat to: kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe w kategorii gleby 

 I. bardzo lekka grupa granulometryczna: piasek luźny - pl, piasek luźny pylasty - plp piasek słabo gliniasty - ps, piasek słabo 

gliniasty pylasty—psp. 

W przypadku wystąpienia szkód w uprawach innych niż ww. oraz uwzględnieniem w dalszych raportach IUNG pozostałych 

roślin, obowiązkiem rolnika jest zgłoszenie oraz uzupełnienie wniosku o pozostałe straty. 

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Gruta – pok. 13 oraz w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 14.08.2019r., jednakże 

nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy lub jej likwidacji. 

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Gruta oraz na stronie internetowej www.gruta.pl. 

 Ośrodek Zdrowia z nowym sprzętem do rehabilitacji! 

 Ośrodek Zdrowia w Grucie doposaży gabinet do rehabilitacji  

znajdujący się w Mełnie, by jakość usług rehabilitacyjnych oferowanych 

mieszkańcom naszej gminy systematycznie rosła.   

 Zakup nowego sprzętu będzie możliwy dzięki środkom własnym 

Ośrodka Zdrowia oraz dotacji, którą otrzymał Ośrodek z Urzędu Gminy  

Gruta.  

 Podejmujemy działania, by poziom świadczenia usług medycznych 

 i opieki zdrowotnej na terenie naszej gminy systematycznie wzrastał.     

 

           Tekst: OK 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gruta.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR22-bvCT7FmF5NoP-7kxJV00tfPaaJSF-39SNDOU7Iw-YB_LASevtTAbng&h=AT1YWOfik_jW8TVGBiucJs7M1YfY-AQ6jpAN_9eXEN13YCRu9HugbeVp9TaXsWmZssE_Rr6DVlER0LRxDswKCgqh8jvzpNw7TjA3UOxMqoza-xYAjRKMoywUQm4j
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  Razem zaplanujmy przestrzeń publiczną w Wiktorowie i w Plemiętach!  Konsultacje Społeczne -  Decydujmy Razem! 

 Gmina Gruta bierze udział w projekcie „Partycypacja w Planowaniu”, dzięki któremu  będziemy razem z Państwem  

tworzyć miejscowe plany zagospodarowania terenu w dwóch miejscowościach na terenie naszej gminy — w Wiktorowie  

oraz w Plemiętach. Projekt uwzględnia wspomniane wsie ze względu na obecność wiatraków i regulacje prawne, które  

determinują możliwości budownictwa mieszkalnego na obszarach będących pod bezpośrednim wpływem działań  

wiatraków. 

 Już w tym momencie muszą powstać miejscowe plany zagospodarowania, czyli dokumenty, które wyznaczą tereny  

na których w przyszłości Państwo, jako mieszkańcy, będą mogli się wybudować. Stąd też wyniknęła potrzeba, by wiele razy 

spotkać się z Państwem  i przedstawić możliwości, wskazać na mapie przykładowe tereny oraz wysłuchać Państwa sugestii. 

Dzięki  udziałowi w projekcie stworzymy punkt konsultacyjny, w którym będziemy czekać na Państwa opinie i wnioski.  

 Na stronie internetowej www.gruta.pl znajdą Państwo zakładkę Konsultacje Społeczne, gdzie zamieszczać będziemy 

 informacje, ankiety, sondaże, harmonogram bieżących wydarzeń.  Podczas zaplanowanych wydarzeń będziemy mieć  

 dla Państwa szereg atrakcji i urozmaiceń! Będą konkursy z nagrodami, gadżety promocyjne, ciekawe warsztaty, a  także 

wspólna  biesiada. Zapewnimy pomoc dla osób z niepełnosprawnościami, osobom starszym pomożemy wypełnić ankietę,  

a dla Państwa dzieci zapewnimy fantastyczną opiekę, w czasie gdy będziecie Państwo brali udział w ankiecie.   

Państwa opinia jest dla nas ważna!  Dlatego gdy tylko Państwo zobaczą logo Konsultacji  Społecznych, serdecznie  

zapraszamy by podejść do nas,  zapytać i wspólnie decydować o przyszłości gminy Gruta! Będziemy dostępni  

dla Państwa również w Urzędzie Gminy Gruta (pokój nr 13, 14, 15) w godzinach pracy Urzędu! 

 Punkt Mobilny w trakcie Dożynek Gminnych 2019. 

 Punkt Mobilny w trakcie Inscenizacji Wojennej w Annowie. 

 Spotkanie konsultacyjne w świetlicy wiejskiej w Plemiętach. 

 Spotkanie konsultacyjne w świetlicy wiejskiej w Wiktorowie. 

 Warsztaty w Szkole Podstawowej w Plemiętach. 

 Spotkajmy się! 

       W Dąbrówce Królewskiej wielkie zmiany! 

 Gmina Gruta pozyskała środki zewnętrzne na adaptację pomieszczeń  

budynku po Szkole Podstawowej w Dąbrówce Królewskiej. Dzięki dotacji celowej  

z Urzędu Wojewódzkiego budynek zostanie dostosowany do potrzeb  

Środowiskowego Domu Samopomocy. Powstaną tu trzy nowe pracownie: rekreacyjno 

-sportowa, komputerowo-poligraficzna oraz hafciarsko-krawiecka. Dzięki temu 

uczestnicy będą mogli kreatywnie spędzać wolny czas, w warunkach większego  

komfortu.   

 Dzięki inwestycji będą oddane do użytku nowe pracownie, tj. komputerowo –  

poligraficzna, krawiecko – hafciarska. Będzie również rehabilitacja sportowo-  

rekreacyjna. Nasza pracownia rehabilitacyjna dzięki dofinansowaniu wzbogaci  

się w nowy profesjonalny sprzęt. Zakres terapii dopasowany będzie tak, aby w pełni  

odpowiadał potrzebom każdego seniora – podkreśla kierownik ŚDS Justyna Mądzielewska. 

 Jednocześnie przypominamy, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej prowadzi rekrutację 

 w sposób ciągły - jeżeli są Państwo zainteresowani pobytem dziennym w placówce, codziennym kontakcie z innymi osoba-

mi, pomocą ze strony terapeutycznej bądź w kreatywnym spędzaniu czasu wolnego - zapraszamy do kontaktu!                         

                        Tekst: OK/foto: ŚDS 

 Uchwała antysmogowa weszła w życie! 

 24 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę  

Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na terenie województwa  kujawsko-pomorskiego  

ograniczeń  i zakazów  w zakresie  eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw  

(tzw. „uchwałę antysmogową”). Treść uchwały znajdą Państwo na stronie  www.bip.kujawsko-pomorskie.pl - 

Środowisko - Uchwała antysmogowa.  
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          Prace termomodernizacyjne zakończone! 

 Zakończyły się prace remontowe w budynku Urzędu Gminy 

Gruta, które kończą realizację dużej inwestycji w naszej gminie — 

kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności  

publicznej, w tym budynku Urzędu Gminy Gruta, budynku Gminnej 

Biblioteki Publicznej im. W. Kulerskiego w Grucie oraz świetlicy  

wiejskiej w Plemiętach. Projekt dofinansowany był z Funduszy  

Europejskich w kwocie 531 151,45 zł.  

 Dzięki dofinansowaniu wymienione zostały m.in. okna, drzwi, 

odmalowano ściany i wykonano szereg prac, które spowodują  bardziej 

ekologiczne funkcjonowanie budynków. 

 Świetlica wiejska w Plemiętach jest miejscem, gdzie lokalna społeczność regularnie spotyka się i prowadzi imprezy  

lokalne, spotkania. W okresie wakacyjnym dzieci i młodzież korzystają z zajęć wakacyjnych przygotowanych przez Gminne 

Centrum Kultury.                                                 Tekst: OK/foto: NCh 

 Przetargi w gminie 

 Ogłoszono zapytanie ofertowe na zadanie: Usługa sporządzenia kompleksowej dokumentacji projektowo -

 kosztorysowej na zadanie pn.: Adaptacja części pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Królewskiej na  

Środowiskowy Dom Samopomocy w m. Dąbrówka Królewska 1 dz. Nr 152,156/1, gmina Gruta, pow. Grudziądz. Wyłoniono 

już wykonawcę -Tomasz Czajkowski z Grudziądza. Wyłoniono także wykonawcę na dostawę materiału roślinnego do wykona-

nia zadania pn. Rewitalizacja Parku Dworskiego w miejscowości Gruta, gmina Gruta - etap III. Wyłoniono także wykonawcę  

zadania na nadzór, doradztwo i stałą obsługę  z zakresu BHP dla gminy Gruta - obsługę poprowadzi Pan Jerzy Wojtaszewski,  

Usługi w zakresie BHP i Ppoż.                                      Opracowanie RIŚP 

 Największa inwestycja w gminie Gruta  

 Gmina Gruta zakończyła pierwszy etap inwestycji przebu-

dowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Grucie. Zadanie jest  

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Grucie 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. Usprawnienie infrastruktury wodno-

ściekowej na terenie Gminy Gruta wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy, a dostęp  

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

mieszkańców.  Z tego miejsca dziękujemy mieszkańcom za współpracę i cierpliwość, ponieważ 

realizacja tego typu inwestycji wiąże się z okresowymi utrudnieniami w poborze wody, czy pracami na terenach prywatnych.        

                                              Tekst/foto: OK 

Świetlica wiejska w Plemiętach  

 Remont kościoła w Dąbrówce! 

 22 lipca 2019 r. w parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Dąbrówce Królewskiej rozpoczęła  

się kontynuacja remontu wieży  oraz kolejny etap renowacji elewacji nawy bocznej kościoła.  

Jak zauważa proboszcz parafii ks. Jacek Wróblewski, prace posuwają się dość szybko. 

 Środki finansowe na dzieło wspólnoty pozyskiwane są od parafian, przyjaciół, ludzi dobrej 

woli oraz z dotacji urzędów państwowych. Wspierajmy remont modlitwą i pomocą materialną– 

zwraca się z prośbą proboszcz.  

 Przypomnijmy, że z wieżą kościoła w Dąbrówce wiążą się wydarzenia z 1939 r. 1 września 

polskie kontrnatarcie wyparło niemieckie wojsko z Dąbrówki. Zaraz po zajęciu wsi 9. polskich 

żołnierzy zostało wysłanych na wieżę kościoła. Gdy zapadały ciemności, przyszedł rozkaz  

o wycofaniu się z Dąbrówki. Rozkaz o przegrupowaniu piechoty w rejon Annowa nie dotarł na kościelną wieżę, na której  

przebywali polscy żołnierze, którzy podjęli walkę z wkraczającymi ponownie do wsi żołnierzami. Gdy wyczerpały się możliwo-

ści walki, podjęli decyzję o kapitulacji. Pierwsi trzej, którzy zeszli z wieży, zostali zakłuci przez Niemców bagnetami. Pozostali, 

widząc co stało się z ich kolegami, rozerwali się granatami. Ślady po tym wydarzeniu są nadal widoczne na kościelnej wieży - 

opowiada Tomasz Piwowarski. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.     Tekst: ks. J. Wróblewski  
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 Ćwiczenia OSP  

 6 lipca 2019 r. w Leśnictwie Słupski Młyn odbyły się ćwiczenia zgrywające 

jednostek OSP z terenu gminy Gruta. Ćwiczenia te zrealizowano w ramach zadań 

obronnych gminy pod hasłem „Ochrona przeciwpożarowa obszarów leśnych  

i zabytkowych na terenie gminy Gruta”. Założeniem do ćwiczeń był wybuch pożaru  

na terenie oddziału Leśnictwa Słupski Młyn – pożarem zagrożony był las od strony  

zachodniej oraz pobliskie pola uprawne od wschodu. 

 Głównym celem ćwiczenia było zgranie gminnych jednostek OSP w sytuacji  

zagrożenia, podniesienie umiejętności strażaków i skoordynowanie działań  

w obliczu sytuacji kryzysowej. W ćwiczeniu brało udział prawie 40 strażaków  

ochotników i 7 pojazdów pożarniczych.                 Tekst/foto: MM 

       Nowe oblicze gminy dzięki Funduszom Unijnym 

 W tym numerze „Głosu Gruty” mogą Państwo przeczytać, jak wiele dzieje się na terenie naszej gminy dzięki  

pozyskiwaniu funduszy europejskich.  Budowane i remontowane budynki świetlic wiejskich, urzędu, biblioteki, inwestycje 

wodno-kanalizacyjne, drogowe. Z drugiej strony szkolenia komputerowe, programy grantowe na realizację konsultacji   

w zakresie miejscowych planów zagospodarowania, a nawet organizacja imprez lokalnych przez projekty takie jak „Wieś na 

weekend”, realizowane przez KSOW. To wszystko dzieje się na terenie gminy Gruta.  

 Pozyskiwać środki finansowe, oprócz urzędu,  może każda organizacja, instytucja, każde stowarzyszenie działające na 

naszym terenie.  O tym, jak to robić, opowiedziały nam: 

        - Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej finansowany jest z budżetu Urzędu Wojewódzkiego. 

 Budynek w którym się znajdujemy, spełnia określone standardy uregulowane w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych 

domów samopomocy. Placówka umieszczona jest w pięknym otoczeniu zieleni. O tym, jak duża była potrzeba powiększenia 

tego typu placówki świadczy fakt, że wzrasta ciągle liczba chętnych, podopiecznych - Justyna Mądzielewska, kierownik ŚDS. 

- Biblioteka w Grucie stara się pozyskiwać fundusze na dodatkową działalność animacyjną promującą bibliotekę. Samo pisanie 

wniosków nie jest trudnym zadaniem, aczkolwiek wymaga zgrania kilku ważnych elementów: celowości, odbiorców,  

adekwatności, ale też chęci do działania - najważniejszego czynnika - podkreśla Anna Fabrykiewicz, dyrektor GBP w Grucie.   

- Jako Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup mamy dużo pomysłów i wiele chętnych rąk do pracy, aby poprawić i umilić życie 

mieszkańcom w naszej pięknej wsi, jednakże brak środków jest najczęstszym hamulcem realizacji tych planów. Dlatego też 

staramy się pozyskać środki zewnętrzne, piszemy projekty i chociaż czasami się nie udaje, to zawsze warto próbować.  

Doskonałym przykładem tego jest nasz Festyn  "Dawno, dawno temu, w noc Św. Jana" zrealizowany  w ramach projektu "Wieś 

na weekend" w partnerstwie z  Urzędem Marszałkowskim woj. kuj.-pom. i Sołectwem Słup. Ważną rolę w staraniu się o środki 

zewnętrzne przez Stowarzyszenia widzę też w Urzędzie Gminy Gruta , wsparcie  w postaci doradztwa, pomocy dla organizacji 

pozarządowych, która jest konieczna i na pewno zachęci organizacje do sięgania po środki zewnętrzne, co w efekcie będzie 

korzystne dla rozwoju terenów całej gminy - przekonuje Katarzyna Kurzyńska, prezes lokalnego stowarzyszenia. 

Zachęcamy wszystkich do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla swoich organizacji, zamierzeń i planów.  

Przypominamy, że wciąż można założyć Koło Gospodyń Wiejskich w ARiMR.  

 Współpraca Wójta z Lokalną Grupą Działania 

  

 Od  2015 r. gmina Gruta należy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Vistula - Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”, którą współtworzy wraz z 9 inny-

mi gminami. Przynależność gminy do LGD daje szanse na uzyskanie dofinansowania  

dla samorządu  m.in. na rozwój infrastruktury oraz rewitalizację społeczno-gospodarczą. 

LGD to również szansa na  rozwój przedsiębiorczości mieszkańców  – wsparcie  

finansowe  dla nowopowstałych firm oraz tych istniejących.  

Gmina Gruta za pośrednictwem LGD  zrealizowała zadanie remontu 6 świetlic wiejskich 

 z terenu gminy. W świetlicach wiejskich w Annowie, Słupie, Boguszewie, Wiktorowie, 

Orlu i Pokrzywnie wykonano najpilniejsze prace remontowe, dzięki czemu przez kolejne 

lata będą one mogły służyć mieszkańcom. W lipcu Wójt Gminy Gruta uczestniczył  

w posiedzeniu zarządu, podczas, którego opiniowane były wnioski konkursowe.   

                       

     Z ksiąg USC 
W lipcu  2019 r. w naszej gminie urodziło się 10 dzieci,  9 osób zmarło.  

   3 pary zawarły związek małżeński.   
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     Jubileusz 15-lecia Horyzontu Mełno 

 

      Horyzont Mełno w listopadzie obchodzić będzie jubileusz 15-lecia istnienia.  

Obchody swojego jubileuszu klub zamierza połączyć z Pucharem Wójta Gminy 

Gruta, który odbędzie się w listopadzie. Jednak już teraz w klubie trwają 

 intensywne przygotowania. Priorytetową imprezą dla naszych zawodników  

są Mistrzostwa Europy w Izraelu, które odbędą się w grudniu. Na Mistrzostwa 

 pojadą Igor Osuch oraz Miłosz Średziński. Dodatkowo w październiku czeka  

naszych sportowców trzecia runda drużynowych Mistrzostw Polski (październik) 

oraz Mistrzostwa Polski do lat 15, na których zaprezentują się Borys Osuch, 

 Ksawery Witkowski oraz Kajetan  

Tyda. 

Mijające półrocze było dla naszych zawodników niezwykle intensywne. W lipcu cięża-

rowcy zaprezentowali się na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, skąd Igor wrócił 

ze złotym medalem,  natomiast Miłosz ze srebrnym. Miesiąc wcześniej Igor ustanowił 

cztery rekordy Polski na Mistrzostwach Polski Seniorów w kategorii 102 kg do lat 17.  

 Z kolei w zawodach o Puchar Burmistrza Więcborka zaprezentowali  

się najmłodsi zawodnicy Horyzontu—Cezary Chałat, lat 9, oraz Hubert Chałat, lat 7. 

Są to młodzi zawodnicy, którzy jeszcze nie biorą udziału w klasyfikacji generalnej, ale 

debiutują w pokazowych zawodach. I tak Zenon Osuch, trener, z uśmiechem podkreśla, że nasi najmłodsi zawodnicy stali się 

prawdziwymi celebrytami zawodów w Więcborku. Mieszkańcy gminy Gruta będą mieli okazję się o tym przekonać  

na tegorocznych Dożynkach Gminnych, kiedy to ciężarowcy  zaprezentują  pokaz swoich umiejętności.  

 Jeżeli ktoś z Państwa zechciałby wesprzeć  finansowo zawodników Klubu Horyzont Mełno, by Ci mogli dalej  

się rozwijać, brać udział w europejskich zawodach, prosimy o kontakt z trenerem - Zenonem Osuchem (tel.: 515 991 805)  

 A czego możemy życzyć zawodnikom i trenerom klubu z okazji jubileuszu?   

- Sukcesy z roku na rok są coraz większe. Młodzież, która z nami zaczynała w wieku 6-7 lat, teraz procentuje, zdobywając  

medale, sukcesy na arenach międzynarodowych. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Puchar Unii Europejskiej to imprezy, 

na których zwyciężamy. Igor Osuch wyjechał na Puchar Unii Europejskiej (w Dublinie) jako jedyny 17-latek z całej Polski.  

Jest to ogromne wyróżnienie.  A czego można nam życzyć? Jeszcze większych sukcesów, a największym naszym wspólnym 

klubowym marzeniem jest udział w Olimpiadzie w 2024 roku! - z uśmiechem odpowiada Zenon Osuch.  

Zawodnikom, trenerom, pracownikom, sympatykom Klubu oraz rodzicom zawodników życzymy samych udanych  

 występów i  wielkich sportowych emocji.                          Z Zenonem Osuchem rozmawiała: OK/ foto: archiwum klubowe 

 Sześć medali Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży  

dla kolarzy z Gruty 

       Wielką dumę naszej gminie przynoszą kolarze i kolarki, którzy swoje  

umiejętności szlifowali od najmłodszych lat w Szkole Podstawowej w Grucie pod 

czujnym okiem Pana Olka Zadykowicza. Ostatnie dni lipca spędzili  

w Prószkowie biorąc udział w XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 

 29 lipca pierwszy raz w życiu na najwyższym stopniu podium triumfował Michał 

Rząca zdobywając dwa złote medale: w sprincie drużynowym oraz w wyścigu  

drużynowym. Tego samego dnia Maja Tracka również stanęła na najwyższym  

podium w sprincie drużynowym. Kolejny dzień zawodów przyniósł 

 kolejny sukces – Maja Tracka zdobyła srebrny medal w sprincie indywidualnym. Ostatniego dnia zawodów Kaja Bonas 

wywalczyła srebrny medal w madisonie,   a Maja Tracka brązowy medal w keirinie. 

       Przed zawodnikami druga część sezonu, liczne wyścigi na szosie oraz torze. Życzymy dalszych sukcesów 

 i trzymamy kciuki.                                                                                       Tekst: A. Kalinowska/foto: archiwum prywatne 

Udogodnienia dla Państwa! Odczyt wodomierza za pomocą SMS / E-MAIL! 

Łatwo i wygodnie możesz nam przekazać wskazania Twojego wodomierza. Możesz to zrobić za pośrednictwem 

 wiadomości SMS pod numerem 537-205-108 (koszt SMS wg aktualnych stawek operatorów telefonii komórkowej) 

 lub na adres email: odczytywody@gruta.pl.  Odczyt możesz wysłać przez całą dobę, czyli także poza godzinami pracy Urzędu. 

Otrzymasz SMS/e-mail zwrotny informujący o przyjęciu lub odrzuceniu wskazania wodomierza. Przesyłając odczyt  

wodomierza, należy podać adres nieruchomości, której dotyczy wskazanie, oraz imię i nazwisko odbiorcy wody. 



6 

 

Nr  7/2019 

 Szanowni Mieszkańcy, 

Przypominamy, że w Ośrodku Opieki nad zwierzętami w Węgrowie znajdują się psy z terenu gminy 

Gruta.  Na stronie internetowej www.schronisko-grudziadz.pl  znajduje się galeria zdjęć psów - może 

uda się odnaleźć swojego zagubionego pupila lub zdecydują się Państwo na podarowanie nowego domu 

któremuś z nich, do czego gorąco zachęcamy. 

          Adopcje z  Ośrodka Opieki nad zwierzętami są darmowe.  

 Wakacyjny wypoczynek dla młodzieży z naszej gminy! 

 Młodzież z terenu gminy Gruta spędzi 10 wakacyjnych dni na obozie strażackim nad morzem, w Jarosławcu. Wszystko 

dzięki współpracy Wójta Gminy Gruta z lokalnymi strażakami. Dzięki dofinansowaniu obozu otrzymanemu dzięki OSP Gruta 

od Komendy Głównej PSP, dzieci wyjadą w sierpniu na wypoczynek. Obóz odbędzie się w dniach 21-30 sierpnia 2019 r.  

Zakwaterowanie w ośrodku  wczasowo– kolonijnym „Bryza Morska” w Jarosławcu.  Zbiórka uczestników w dniu wyjazdu pod 

Urzędem Gminy Gruta, godzina 9:00.  Dzieci w czasie obozu otrzymują 4 posiłki każdego dnia.   

 Każdy uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w dobry humor, odzież zarówno na ciepłe, jak i chłodniejsze 

dni, dwie pary obuwia pełnego, strój kąpielowy, strój do zajęć w-f, ręcznik, przybory higieniczne, drobne kieszonkowe 

na własne potrzeby.  

 Wakacyjny  odpoczynek z GCK! 

 Dnia 8 lipca 2019r. rozpoczęliśmy zajęcia plastyczno- sportowe w każdej 

wsi gminy Gruta, które zorganizowało GCK w Grucie wraz z Radami Sołeckimi, 

które dało środki na zakup materiałów dydaktycznych i Gminną Komisją  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grucie z budżetu której  

zakupowaliśmy słodkości dla dzieci i napoje. Organizacją całości zajęła  

się dyrektor Hanna Szumotalska wraz z instruktorką Magdaleną Salą i opiekunką 

dziecięcą Karoliną Wojtaszewską. Jako pierwsi zajęcia rozpoczęły dzieci  

z sołectw Słup oraz Kitnowo , każdego dnia emocji nie brakowało , jest wiele 

ciekawych zajęć plastycznych , które przyciągają nawet najmłodsze dzieci do wspólnej zabawy. Wiele frajdy i radości  

sprawiło robienie piesków  z ręczników oraz tworzenie pięknych przyborników z patyczków do lodów . W zajęciach  

sportowych wszyscy bardzo chętnie biorą udział , wiele ciekawych zabaw podbiło serca nawet  tych najmłodszych. 

 W poniedziałek 29 lipca podczas zajęć w świetlicy wiejskiej w Plemiętach  odwiedził nas Pan Wójt Waldemar Kurkowski, 

dzieci otrzymały słodki poczęstunek w postaci lodów. I razem  z  Wójtem pracowały nad tworzeniem regulaminu zajęć. 

Od  29 lipca zajęcia prowadzi również dyrektor GCK , a gościem na zajęciach jest również Pan Psycholog Karol Barra,  

który zaznajamia dzieci jak bezpiecznie korzystać z internetu, oraz jakich witryn internetowych unikać . 

 Zapraszamy Wszystkie dzieci do udziału w zajęciach plastyczno-sportowych.                       Tekst: H.Szumotalska  
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