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GŁOS GRUTY 
BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA 

 
 

NUMER 2-3/2019  

Wybraliśmy sołtysów! 

 W dniach od 15 lutego do 4 marca 2019 r. w naszej gminie odbyły się w zebrania wiejskie. Najczęściej poruszanymi 

 tematami przez mieszkańców były kwestie związane z remontami dróg gminnych oraz funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia  

w Grucie. Na spotkaniach omówiono również zaplanowane inwestycje w 2019 roku, ponadto Sołtysi składali sprawozdanie  

z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 r. Każdy z sołtysów uzyskał absolutorium z wykonania funduszu sołeckiego 

 za 2018 r.  

 W 15 sołectwach mieszkańcy wybrali Sołtysów i członków Rad Sołeckich na nową 5-letnią kadencję. W wyniku  

głosowań sołtysami zostali wybrani:  

Sołectwo Annowo: Pan Krzysztof Chociaj; Sołectwo Boguszewo: Pani Jadwiga Wasiuta; Sołectwo Dąbrówka Królewska:  

Pan Kazimierz Wojtaszewski; Sołectwo Gołębiewko: Pan Marian Dymurski; Sołectwo Gruta: Pani Beata Osmańska; Sołectwo  

Jasiewo: Pan Ryszard Sarnecki; Sołectwo Kitnowo: Pan Ar tur  Błędowski; Sołectwo Mełno Cukrownia: Pan Henryk  

Zalewski; Sołectwo Mełno ZZD: Pani Małgorzata Taranowicz; Sołectwo Nicwałd: Pani Iwona Brzóskowska; Sołectwo Okonin:  

Pan Piotr SzynkowskiSołectwo Orle: Pan Jacek Szczepanek; Sołectwo Plemięta: Pani Agnieszka Abramek; Sołectwo Słup:  

Pani Agnieszka Wesołowska; Sołectwo Wiktorowo: Pani Jadwiga Sykut. 

 W Sołectwach Pokrzywno i Salno funkcję sołtysów będą pełnić dotychczasowi sołtysi: w Pokrzywnie Pani Edyta Prahl, 

w Salnie Pan Henryk Mroziński. 

Wszystkim wybranym sołtysom składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej pracy na rzecz swoich sołectw.  

Ponadto Wójt Gminy Gruta serdecznie dziękuje wszystkim Mieszkańcom Gminy za wyjątkowo wysoką frekwencję na 

zebraniach wiejskich.                                                                   Tekst: MW                                                                                                                             

 Spotkanie z Wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim  

 15 lutego w Grucie w ramach cyklu spotkań "Razem dla Kujaw i Pomorza" odbyło 

się spotkanie, którego organizatorem był Wojewoda Kujawsko-Pomorski. W spotkaniu 

uczestniczył Pan Józef Ramlau - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski  

oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa. Spotkanie  

otworzył Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski, który wraz z Agnieszką Wesołowską, 

Radną Rady Gminy Gruta, przywitał Wicewojewodę staropolskim zwyczajem, ofiarując 

chleb upieczony z własnego ziarna, który z kolei Wicewojewoda podzielił między wszystkich zgromadzonych na sali w Grucie.  

Wójt Gminy Gruta 

(-)Waldemar Kurkowski 
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 Planujemy kolejne ważne inwestycje w Gminie 

 W lutym Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski wspólnie 

 z Wójtem Gminy Grudziądz oraz Burmistrzem Radzynia Chełmińskiego spotkał  

się z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim,  

aby przedstawić projekt poprowadzenia ścieżki pieszo-rowerowej z miasta  

Grudziądza, przez tereny gminy Grudziądz i Gruta, aż do Radzynia Chełmińskiego.  

  Marszałek pozytywnie zaopiniował inicjatywę, której realizacja będzie  

możliwa w nowym rozdaniu funduszy Unii Europejskiej, tj. po 2023 r. Do tego  

czasu zostaną wykonane prace koncepcyjne i projektowe. Dzięki proponowanej 

 inwestycji nasz region zyskałby infrastrukturę, która podniosłaby walory turystyczne naszej Gminy. Przypominamy,  

że na odcinku między gminą Grudziądz, a gminą Radzyń Chełmiński znajdują się ruiny Zamku Krzyżackiego (z XIII w.)  

w Pokrzywnie, czy też Kościół pw. Św. Kosmy i Damiana z XIV w., który słynie w regionie z pięknych, drogocennych  

fresków. Ścieżka pieszo-rowerowa to również inwestycja w bezpieczeństwo i komfort mieszkańców naszej Gminy w drodze 

m.in. na przystanek autobusowy. Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych etapach rozmów.       

Tekst: OK/foto: dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

  Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej z nich przedstawione zostały prezentacje regionalnych 

oddziałów instytucji działających na rzecz wsparcia rolnictwa, następnie druga - jak powiedział sam Wicewojewoda -  

najważniejsza, polegała na dyskusji z uczestnikami spotkania. W trakcie panelu dyskusyjnego rolnicy  

zadawali pytania, na które na bieżąco uzyskiwali odpowiedzi od przybyłych gości. Rolnicy oraz mieszkańcy wsi,  

którzy zdecydowali się uczestniczyć w spotkaniu mieli także możliwość indywidualnej rozmowy z pracownikami regionalnych 

instytucji. W ten sposób mogli dowiedzieć się gdzie i w jakim terminie można składać wnioski na dofinansowanie swojej 

 działalności rolniczej, jakie kierunki rozwoju wybrać dla swojego gospodarstwa, itp. Wiele uwagi  

poświęconej było m.in. zjawisku suszy. Była to również okazja do podzielenia się z przedstawicielami Rządu problemami,  

z jakimi borykają się miejscowi rolnicy.  

 Rozbudowany panel dyskusyjny ukazał celowość spotkań takich, jak to w Grucie. Mamy nadzieję, że pozyskana wiedza 

oraz uzyskane na spotkaniu odpowiedzi, pozwoliły rozwiać przynajmniej część nurtujących Państwa wątpliwości.   

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu!                                                                                  Tekst/foto: OK 

 Przetargi gminne 

 Informujemy, że rozstrzygnięty został przetarg na zadanie pn. „Dostawa kruszywa wapiennego i betonowego  

na drogi gminne do niżej wymienionych sołectw: Annowo, Boguszewo, Dąbrówka Królewska, Gołębiewko, Gruta, Jasiewo, 

Kitnowo, Okonin, Orle, Pokrzywno, Wiktorowo, Nicwałd, Słup, Salno”. Zadanie zostało podzielone na dwie części: dostawę 

kruszywa betonowego oraz dostawę kruszywa wapiennego. W pierwszej części zadania wyłoniono następującego   

wykonawcę: Araucz Trans RAFAŁ ARAUCZ – Usługi Transportowe z siedzibą w Plemiętach, natomiast dla drugiej części 

zadania wyłoniono wykonawcę: „FHU TRANS” Emilia Modrzewska z siedzibą w Rogóźnie. Zakończony  

jest również przetarg na zadanie „Równanie i wałowanie dróg gminnych”, w którym wyłoniony został wykonawca -  Zakład 

Usługowo-Handlowy Budowa Utrzymanie Dróg Jarosław Chmielewski. 

Informujemy, że wszystkie  informacje na temat przetargów znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gruta 

pod adresem www.bip.gruta.akcessnet.net.                                                                                                            Opracowanie: ZP 

 Domy Dziecka jednak w Łasinie. 

 Jednym z punktów obrad  IV Sesji  Rady Powiatu Grudziądzkiego (26 luty) było głosowanie w sprawie zmiany  

lokalizacji budowy dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego wyszedł z propozycją, 

by obie lokalizacje placówek znajdowały się w Łasinie, a nie tak jak pierwotnie ustalono - jeden w Łasinie, a  drugi w Grucie.  

W wyniku głosowania Radnych Powiatu obydwie lokalizacje będą mieściły się w Łasinie.                                   Tekst: OK 

 Drogi Przedsiębiorco! Obowiązek zawarcia umowy na wywóz  odpadów komunalnych z działalności gospodarczej 

 Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gruta  

oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 ze zm.),  

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych. 

Prowadzenie działalności gospodarczej w części mieszkalnej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku podpisania umowy 

na wywóz odpadów komunalnych wytworzonych w ramach tej działalności z przedsiębiorcą posiadającym aktualny wpis 

do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów.                                                  Tekst: MT 



3 

            Wójt  spotkał się ze Stowarzyszeniami! 

 12 marca na zaproszenie Wójta Gminy Gruta odpowiedzieli członkowie stowarzyszeń 

działających w naszej Gminie. Tematyka spotkania była różnorodna. Punktem wyjścia była 

możliwość przekształcenia działających w naszej Gminie stowarzyszeń w Koła Gospodyń  

Wiejskich zarejestrowanych w ARiMR. Na spotkanie przybyły przedstawicielki  

grudziądzkiego oddziału ARiMR, które omówiły założenia i potencjalne korzyści płynące  

z proponowanego rozwiązania. Przedstawione zostały również możliwości wsparcia rolników  

i plan działań Agencji  na 2019 r. W kwestii współpracy stowarzyszeń z Urzędem Gminy Gruta 

ustalono, że stowarzyszenia otrzymają wsparcie w kwestii pozyskiwania funduszy zewnętrznych ze strony pracownika Urzędu. 

 Kolejną część spotkania stanowiło omówienie kwestii organizacyjnych tegorocznych uroczystości dożynkowych.  

Wywiązała się ciekawa dyskusja na temat potrzeby zmian w organizacji uroczystości. Ustalono, że tegoroczne Dożynki odbędą 

się 24 sierpnia na boisku sportowym w Mełnie. 

- Niewątpliwie spotkanie to było potrzebne. Ustaliliśmy nowy porządek, który jest wynikiem konstruktywnych rozmów  

z członkami stowarzyszeń. Staram się tworzyć nowe płaszczyzny rozwoju dla organizacji pozarządowych działających  

w naszej gminie - zapewnia Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski.                                                                   Tekst/foto: RK 

         Ważne rozmowy na temat gazyfikacji  Gminy Gruta 

     12 marca  w  Urzędzie Gminy Grudziądz miało miejsce spotkanie  

samorządowców z terenu powiatu grudziądzkiego z przedstawicielami Polskiej Spółki  

Gazownictwa Sp. z o.o. Podczas posiedzenia poruszono takie tematy, jak: transport  

zbiorowy oraz rozbudowa infrastruktury gazowej. W spotkaniu z przedstawicielami  

Polskiej Spółki Gazowniczej udział wzięli Starosta Powiatu Grudziądzkiego Adam Olejnik, 

Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski, Wójt Gminy Rogóźno Krzysztof Polesiak, Wójt 

Gminy Świecie nad Osą Ireneusz Maj, Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski, 

Zastępca Burmistrza Miasta i  Gminy Radzyń Chełmiński Piotr Kozłowski, Wójt Gminy Grudziądz Andrzej Rodziewicz.                                     

 Do kolejnego spotkania doszło 21 marca, kiedy to przedstawiciel Polskiej Spółki Gazowniczej przybył do Urzędu  

Gminy Gruta, gdzie zbierał szczegółowe informacje o potencjale naszej Gminy. Informacje te będą podstawą  

do przeprowadzenia analizy rentowności inwestycji ze strony Polskiej Spółki Gazowniczej. O kolejnych etapach rozmów  

będziemy Państwa informować na bieżąco.                                                            Tekst/foto: OK 

 Inwestycje w naszej gminie! 

 Rozpoczęta jeszcze w 2018 r. budowa chodnika Mełno-Okonin trwa. Prace zostały 

wznowione wraz z poprawą warunków pogodowych. Planowany termin zakończenia  

inwestycji to 30 kwietnia 2019 r.  Wraz z końcem lutego podpisano również umowę  

z wykonawcą na remont pomieszczeń w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grucie. Zakres 

prac obejmuje remont centralnego ogrzewania, wymianę opraw oświetleniowych, prace  

tynkarsko - malarskie, ułożenie wykładzin na podłogach, demontaż ścianki działowej oraz 

wykonanie instalacji komputerowej. Zakończenie prac remontowych przewidziane jest do 

końca kwietnia 2019 r.   

- Jestem  szczęśliwa, że dzięki kompleksowej zmianie wizualnej to właśnie nasza biblioteka 

będzie miała szansę stać się wzorcową placówką w całym powiecie grudziądzkim –   

podsumowuje Anna Fabrykiewicz, Kierownik GBP w Grucie.   

Również budynek Urzędu Gminy Gruta podlega pracom  

termomodernizacyjnym. Budynek zostanie docieplony oraz wymieniona  

zostanie stolarka okienna. Przypominamy, że inwestycja była możliwa dzięki 

pozyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 Kolejną rozpoczętą inwestycją jest przebudowa drogi Pokrzywno-Nicwałd 041439 C na długości 1425 m.  Przebudowa 

nawierzchni polegać będzie na położeniu dwóch warstw  z mieszanki mineralno-bitumicznej na podbudowie z kruszywa  

naturalnego. Planowane zakończenie inwestycji w II kwartale 2019 r.   

Dzięki wyburzeniu ścianki działowej 

biblioteka zyskała otwartą przestrzeń, 

w której czytelnik będzie mógł czuć się 

swobodnie. 

Tekst: OK/foto: AF  

 Rozmowy o specjalnej strefie ekonomicznej na terenie Gminy Gruta 

 Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski prowadzi rozmowy z przedstawicielami Pomorskiej Specjalnej Strefy  

Ekonomicznej w temacie możliwości utworzenia terenów inwestycyjnych na terenie naszej Gminy. Specjalna Strefa  

Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach m.in. oferując dogodne  

warunki czy opiekę po inwestycyjną. Jesteśmy na wstępnym etapie rozmów. Będziemy Państwa informować na bieżąco  

o dalszym przebiegu negocjacji.                                                                 Tekst : OK 
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  E-administracja, czyli co można załatwić przez Internet? 

 Od  lutego wprowadzone zostały udogodnienia, które mają umożliwić Państwu  

załatwianie spraw urzędowych związanych z komunikacją pomiędzy  

urzędami bez potrzeby wychodzenia z domu, korzystając wyłącznie z Internetu. Pierwszym 

z takim rozwiązań jest e-dowód. Posiada on wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu  

osobistego, a dodatkowo umożliwia logowanie się do portali administracji publicznej,  

elektroniczne podpisywanie dokumentów, czy też korzystanie z automatycznych bramek 

granicznych np. na lotniskach.  Uwaga - jeżeli nasz dowód jest aktualny, to nie ma potrzeby, 

by wymieniać go na nowy.  

 Kolejnym dużym ułatwieniem jest e-PIT. Urząd Skarbowy przygotował za nas formularze PIT. Wystarczy,  

że zalogujemy się w serwisie podatki.gov.pl, a otrzymamy uzupełniony formularz. Po sprawdzeniu swoich danych możemy  

e-PIT zaakceptować jednym kliknięciem i wysłać zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego. Jeżeli chcemy zmienić dane, 

np. dotyczące ulgi podatkowej, organizacji pożytku publicznego, dodać nowe dane — wówczas należy nanieść  

 je komputerowo,  a następnie wysłać elektronicznie do Urzędu. Jeżeli jednak odpowiada nam forma papierowa  

złożona do Urzędu Skarbowego, wciąż można rozliczyć się na starych zasadach.    

 Po złożeniu elektronicznej wersji formularza e-PIT możemy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru,  

tj. potwierdzenie złożenia formularza drogą internetową. Na stronie www.gruta.pl  oraz na profilu Facebook #Gmina Gruta 

udostępniliśmy dla Państwa ikonografikę, która pokazuje krok po kroku jak złożyć e-PIT.                                          Tekst: OK 

   Tak wygląda e-dowód 

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

 1 para zawarła związek małżeński.   

      Uchwały podjęte na V Sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2019 r.: 

1)  Nr V/31/19  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2019. 

2)  Nr V/32/19  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2019-2030.   

3) Nr V/33/19 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Dąbrówce Królewskiej, podporządkowanej organizacyjnie 

Szkole Podstawowej w Grucie. 

Podjęcie uchwały wynikało z faktu, że od początku roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Filialnej w Dąbrowce  

Królewskiej nie są prowadzone zajęcia lekcyjne (w związku z tym, że wszyscy rodzice zapisali dzieci do Szkoły Podstawowej 

w Grucie). 

4) Nr V/34/19 w sprawie zmiany uchwały NR XIII/104/16 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania 

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie. 

 Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej Radę Społeczną powołuje i odwołuje podmiot tworzący, czyli Rada Gminy. 

Rada Gminy Gruta Uchwałą nr XIII/104/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie ustaliła skład osobowy Rady Społecznej, w który wchodziła m.in.. ówczesna 

Wójt Gminy Gruta. W wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 r. na Wójta Gminy Gruta został wybrany Pan 

Waldemar Kurkowski i w związku z wyborem nowego Wójta należało dokonać zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej 

SPZOZ w Grucie.  

5) Nr V/35/19 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gruta na lata 2019-2021. 

 Podstawowym założeniem Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gruta jest utworzenie spójnego systemu wsparcia 

rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Program zakłada tworzenie coraz to 

lepszych warunków dla poprawy jakości życia rodzin, przede wszystkim dzięki współpracy wszystkich osób, instytucji 

 i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.  

6) Nr V/36/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup 

żywności lub posiłku. 

 Z dniem 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie rządowy program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, 

który przewiduje udzielenie wsparcia w zakresie dożywiania. Gmina może udzielić wsparcia w formie zasiłku celowego  

na zakup posiłku lub żywności  osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium w przypadku 

uchwalenia przez Radę Gminy stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.  

7) Nr V/37/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań 

własnych Gminy Gruta. 

Podjęta uchwała określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (tj. wydatki na usługi, pomoc 

rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe) będące w zakresie zadań własnych  

gminy.                                                      Tekst: MW 
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 Zagraliśmy razem dla Oliwii. Turniej Charytatywny w Grucie 
 

 Razem z Jakubem Lisowskim cieszymy się z faktu, że mogliśmy pomóc w taki  

sposób Oliwii. Udało nam się pozyskać wielu sponsorów, którzy z wielką chęcią dołożyli swoją  

cegiełkę do tak szczytnego celu. Oczywiście wielkie brawa należą się też Stowarzyszeniu  

Aktywna Wieś Słup w osobach: Katarzyna Kurzyńska, Agnieszka Wesołowska, Katarzyna Osuch,  

Monika Koniecka, Sylwia Krajniewska, Magda Zych, Katarzyna Koprowska, Agnieszka Giermak,  

Katarzyna Wietrzycka, Ewa Cieszyńska, które zajmowały się prowadzeniem kawiarenki,  

aby przybyłym drużynom oraz kibicom niczego nie brakowało.  Bez pomocy Szkoły Podstawowej  

w Grucie oraz Pana Wójta nie udało by się to wszystko.  Podziękowania kierujemy również do Pani 

Agnieszki Abramek za upieczone ciasto oraz przekazane fanty. OSP Plemięta wykazała swoją obecność udostępniając torbę PSP 

R1, dzięki której druh Michał Teresak mógł zabezpieczać turniej.  

 Nigdy nie brakuje chętnych do pomocy. To w tym pięknym dniu pokazały drużyny, które ze sobą rywalizowały!  

Pierwsze miejsce zajęła drużyna „Nemo”, drugie miejsce nasza reprezentacja „Gmina Gruta”, trzecie miejsce drużyna „Reflex 

Wąbrzeźno” oraz czwarte miejsce drużyna „Wisła Grudziądz”. Podziękowania otrzymały również pozostałe drużyny, którym 

bardzo dziękujemy za przybycie. Z pewnością nie była to ostatnia tego typu inicjatywa z naszej strony.                       

                              Tekst/ foto: Patryk Weltrowski 

  Przeżyli razem 50 lat!      

7 marca w Urzędzie Gminy w Grucie odbyła się szczególna  

uroczystość. Tego dnia Wójt Gminy Waldemar Kurkowski  

zaprosił pary małżeńskie obchodzące 50 lat pożycia. Ten dzień był 

ważny nie tylko  dla Szanownych Jubilatów, którzy udekorowani 

zostali Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, ale także dla 

naszego wójta, który pierwszy raz w swojej niedawno zaczętej 

kadencji dokonał tego aktu w imieniu Prezydenta RP. 

Medalami odznaczeni zostali Państwo: Teresa i Zygmunt  

Miedzianowscy z Mełna, Cecylia i  Erich Felske z Boguszewa, 

Henryka i Marcin Chyła z Boguszewa oraz Janina Grzywacz z Annowa. 

- Złote Gody to jubileusz obchodzony w naszej polskiej tradycji szczególnie uroczyście. Z największym szacunkiem chylimy 

przed Wami czoła. Państwa obecność w urzędzie dowodzi, że mimo różnych przeciwności losu, wytrwaliście razem pół wieku 

i dochowaliście przysięgi złożonej przed laty (…). Niech nadchodzące dni, miesiące, lata będą dla Państwa pełne optymizmu 

i radości. Niech upływają Wam w spokoju, w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków(…). Wyrazem największego  

szacunku i uznania ogromnej wartości tego wspaniałego Jubileuszu jest przyznanie Państwu przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie -  powiedziała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 

Po tych słowach aktu dekoracji dokonał Wójt W. Kurkowski.  

 Tradycyjnie piszemy kilka słów o zacnych parach: Państwo Chyła poznali się w restauracji Dworcowa w Grudziądzu. 

Pani Henryka pracowała w tym lokalu, a Pan Marcin na PKP i przyszedł na kawę… Państwo Chyła doczekali się ośmiorga  

dzieci, mają 16 wnuków i jednego prawnuka. Z kolei Cecylia i Erich Felske poznali się na potańcówce w Boguszewie. Mają 

szóstkę dzieci, 11 wnuków i dwójkę prawnuków. Państwo Janina i (niestety zmarły) Adolf Grzywaczowie mieszkali w Annowie, 

Pani Janina zamieszkuje tu nadal, pochodzi natomiast z Okonina-Wybudowanie. Oboje pracowali w mełnieńskiej cukrowni  

i tu się poznali. Los obdarował ich czwórką dzieci i siedmioma wnukami. 

Zacnym Jubilatom raz jeszcze składamy najpiękniejsze życzenia i gratulujemy tak wspaniałej 50. rocznicy pożycia  

małżeńskiego.                                                                                                         Tekst/foto: RAS 

 Niesamowity finał projektu Biblioteki 

 Jak już informowaliśmy w październiku, Biblioteka w Grucie wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „100 lat 

 codzienności Polski”, ogłoszonym przez Fundację „Szkoła z klasą”. Projekt polegał na zaangażowaniu 80 uczniów z naszych 

szkół do napisania listów do anonimowych odbiorców, a tematem przewodnim miał być obrazek z codziennej historii Polski 

zamieszczony na odwrocie listu.  Uczniowie bardzo chętnie odpowiedzieli na apel i tym sposobem wysłaliśmy listy  

m.in.. do Teatru Śląskiego w Katowicach,  czy Muzeum Powstania Warszawskiego. 

 Z największą radością i ogromnym zaskoczeniem informuję, iż 43 listy otrzymały odpowiedzi zwrotne!! Kiedy  

aplikowałam  do projektu mowa była o może 1-2% szans na odpowiedzi. My otrzymaliśmy ich ponad 54 %!!! Z tego,  

co potwierdziła Fundacja Szkoła z klasą jesteśmy rekordzistami na skalę krajową!! Bardzo gorąco dziękuję Uczniom za zapał 

do tego projektu, Nauczycielom i Dyrektorom za chęć udziału i wszystkim anonimowym odbiorcom naszych listów, którzy 

zechcieli odpisać młodym ludziom.                  Tekst: A. Fabrykiewicz 
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    Sport w naszej Gminie 

W Świeciu nad Osą odbyły się Igrzyska Dzieci Powiatu Grudziądzkiego w czwórkach 

siatkarskich  chłopców. Zawodnicy  SP w Grucie zajęli w nich drugie miejsce. W grupie A wy-

grali z SP Mokre i SP Radzyń Chełmiński po 2:1. W finale ulegli gospodarzom turnieju, druży-

nie SP Świecie nad Osą, 2:1. 

   Przygotowania do sezonu kolarskiego 

   W 2018 roku nasi zawodnicy i wychowankowie wygrywali 

 i zajmowali czołowe miejsca w zawodach wojewódzkich 

 i ogólnopolskich oraz  zdobyli medale Mistrzostw Polski. Sezon 2019 tradycyjnie zaczynamy 

 od zawodów dla szkółek kolarskich pt. „Zimowo na sportowo.” W tym sezonie uczestniczyliśmy w dwóch 

imprezach, a przed nami jeszcze cztery wyścigi MTB. Zawody te mają na celu przygotowanie zawodników 

do udziału  w zawodach wyższej kategorii, które rozpoczną się w kwietniu i będą trwały do końca roku.  

Przypomnijmy, że Maja Tracka zakończyła rok 2018 na medal. I to dosłownie. W trakcie Mistrzostw  

Polski Szkółek Kolarskich w kolarstwie torowym w Pruszkowie wywalczyła  I miejsce (250m ze startu 

lotnego),  II miejsce (wyścig scratch) oraz II miejsce (wyścig punktowy).                           Tekst/foto: A. Kalinowska/M. Kurkus 

 Niezapomniana przygoda dla uczestników projektu Erasmus + 

 W lutym odbyło się kolejne  spotkanie uczestników programu Erasmus +: „ Now our 

world”.  Gospodarzem spotkania była tym razem Hiszpania. Brawami i muzyką powitali  

nas uczniowie oraz grono pedagogiczne szkoły La Salle. Mnóstwo atrakcji edukacyjnych  

i kulturowych czekało na nas każdego dnia.  Podziwianie pięknego krajobrazu Paterny,  

rozciągającego się wokół wieży widokowej, było początkiem naszej przygody. Mieliśmy również 

okazję poznać piękną architekturę Walencji oraz jej bogactwo kulturowe i historyczne.  

 Warsztaty projektowania toreb, czy tworzenie  gier i zabawek z materiałów pochodzących 

 z recyklingu były jednymi z wielu ciekawych zajęć, dzięki którym nasi uczniowie mieli okazję 

rozwijać nie tylko wiedzę ekologiczną,  ale również umiejętności językowe. Przygotowane torby 

zostały zaprezentowane na szkolnym pokazie mody. Kolejne wspólne zadania to udział  

w eksperymentach z zastosowaniem wody, czy rejs łodzią po jeziorze  w rezerwacie przyrody  

w Albufera. Muzeum nauki i sztuki to nowoczesne centrum, w którym przeprowadzaliśmy do-

świadczenia i badaliśmy zjawiska z różnych dziedzin nauki w formie interaktywnych instalacji. Znalazł się również czas na 

atrakcję kulinarną. Dyrektor szkoły La Salle zaprezentował nam  sposób  przygotowania tradycyjnej hiszpańskiej potrawy, na-

zywanej Paella.  

 Tydzień w Hiszpanii minął niestety szybko. W czasie pożegnania nie obyło się bez łez. To, co nas pociesza,  

to kontynuacja naszych znajomości. Ta ekscytująca przygoda na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci. 

                     Tekst/foto: E. Czubaszek 

        Piękny wieczór Pań! 

 W przeddzień Dnia Kobiet w świetlicy w Mełnie odbył się koncert 

Mirosława Deredasa – „Elvisa”, na który Panie z naszej Gminy zaprosili Wójt 

Waldemar Kurkowski i dyrektor GCK Hanna Szumotalska. 

Piękny wieczór na pewno długo będzie wspominany przez panie i to nie tylko 

z naszej gminy, bowiem wśród fanek piosenek z repertuaru Elvisa Presleya 

były mieszkanki Grudziądza, Rogóźna i z gminy Radzyń Chełmiński. 

Wokalista Mirosław Deredas od pierwszego utworu zawładnął sercami pań, 

które z aplauzem reagowały niemal na każdą zaprezentowaną piosenkę.  

A należy przyznać, że „Elvis” naprawdę stanął na wysokości zadania i momentami trudno było odróżnić oryginalne brzmienie 

utworu od covera. Brawo panie Mirosławie! 

 Koncert z okazji Dnia Kobiet rozpoczął się od powitania i złożenia życzeń przez wójta oraz wręczenia symbolicznego 

kwiatka.Repertuar koncertu został tak dobrany, że dla każdego było coś miłego. Hitem wieczoru była piosenka Delilah.  

Bawiono się znakomicie, tym bardziej, że „Elvis” emanował energią, szczególnie przy rytmiczniejszych piosenkach. Było 

wspólne śpiewanie i falujący las rąk. Występ zakończył, o dziwo, piosenką z repertuaru Marka Grechuty, co również bardzo 

spodobało się słuchaczkom. 

 Po koncercie H. Szumotalska podziękowała artyście i paniom za liczne przybycie i znakomitą wspólną zabawę. Osobne 

podziękowania skierowała do Klub Seniora Wiecznie Młodzi, stowarzyszeń i kilka osób indywidualnie za to, że przynieśli 

„dary” w postaci ciast.                                      Tekst/foto: RAS 
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   X edycja projektu Kamienie Pamięci –  

„Harcerze Niepodległej”.  

 Projekt „Kamienie pamięci”, w którym od wielu lat uczestniczą 

uczniowie Szkoły w Grucie służy upamiętnianiu osób, których   

poświęceniu zawdzięczamy niezawisłość naszego kraju. Tegoroczna 

 X edycja poświęcona była upamiętnieniu osób zaangażowanych w ruch 

skautowski i harcerski. Uczniowie razem ze swoim opiekunem  

Tomaszem Piwowarskim postanowili przypomnieć postać harcmistrza 

Czesława Porożyńskiego – komendanta hufca w Świeciu, który został 

aresztowany przez Niemców  jesienią 1943 r. i zmarł w KL Stutthof w czasie Marszu Śmierci. Razem ze swoimi kolegami  

z Boguszewa oraz polonistką Małgorzatą Kwiryng stworzyli opowieść graficzną przedstawiającą losy Porożyńskiego.  

 Na premierę, która odbyła się 14 marca przyjechał dyrektor Piotr Tarnowski z Muzeum Stutthof w Sztutowie  

oraz dr Danuta Drywa, która przybliżyła losy harcerzy na Pomorzu w czasie niemieckiej okupacji. Wszyscy uczestnicy  

 spotkania mogli zapoznać się z komiksem, dowiedzieć się kim byli Czesław i Benedykt Porożyńscy, obejrzeć wystawę Zawsze 

wierni  poświęconą Polakom – mieszkańcom Wolnego Miasta Gdańska oraz obejrzeć broń z czasów II wojny światowej,  

którą posługiwali się harcerze z Grup Szturmowych. Spotkanie z historią najnowszą zakończył krótki koncert II Szczepu Wicki 

pod wodzą druha Piotra Jezierskiego. Wszyscy, których interesuje najnowsza historia Polski będą mogli zapoznać 

 się z opowieścią graficzną wypożyczając komiks z Biblioteki Publicznej lub z bibliotek szkolnych w Grucie i Boguszewie.  

Uczniowie i opiekunowie projektu zapraszają wszystkich chętnych do współpracy przy realizacji kolejnych projektów.                                                                         

                    Tekst/foto: T. Piwowarski 

 Mistrzostwa lektorów młodszych w Toruniu 

 16 marca w Toruniu odbyły się finały diecezjalnego turnieju w piłce nożnej halowej. 

Do rozgrywek przystąpili mistrzowie dekanatu radzyńskiego, lektorzy i ministranci z parafii 

w Grucie. W toruńskich rozgrywkach wystartowało  najlepszych 17 ekip z całej diecezji  

toruńskiej. Nasza drużyna nie była zaliczana do grona faworytów. Jednak dzięki  

zdyscyplinowanej grze w obronie, ogromnemu zaangażowaniu wszystkich zawodników  

i indywidualnej taktyce na każdy mecz, nasza drużyna gładko przeszła przez fazę grupową 

eliminując nawet dobrze zapowiadającą się drużynę z Torunia. W półfinale po zaciętym  

meczu i remisie na koniec spotkania z drużyną z Lidzbarka Welskiego (ubiegłoroczni  

wicemistrzowie), to nasi lektorzy lepiej wykonywali rzuty karne i weszli do wielkiego finału. W finale zmierzyli się z mistrzem 

dekanatu rybieńskiego  oraz 9 drużyną ubiegłorocznych mistrzostw Polski. Pomimo wyraźnej przewagi rywala i mocno  

defensywnej grze naszej drużyny, udało się wyprowadzić zabójczy kontratak w końcówce spotkania i Gruta zwyciężyła  

w wielkim finale 1-0 po trafieniu Jakuba Katarzyniaka. Na pochwałę zasługuję fenomenalna gra w bramce podczas finału,  

ale także całego turnieju bramkarza Mateusza Górskiego.   

 W dniach 1-2 maja drużyna z Gruty uda się na mistrzostwa Polski do Skierniewic. Drużyna na pewno godnie będzie 

reprezentować swoją parafię, diecezje toruńską oraz Gminę Gruta. A oto skład mistrzów: Mateusz Górski, Hubert Gołębiowski 

(bramkarze), Jakub Katarzyniak (najlepszy strzelec turnieju), Dawid Tracki, Mateusz Kowalczyk, Szymon Kowalczyk, Marcin 

Dziubkowski oraz Nikodem Worytko (kapitan). Drużyna trenuje pod okiem  Ks. Tomasza Jankowskiego.                  

 

 

 Senior +  

 Dnia 21.03.2019 r. w spotkaniu z Seniorami  

w GCK  uczestniczyli Wójt Waldemar Kurkowski  

oraz Monika Wróbel - kierownik GOPS Gruta. Powodem 

niecodziennej wizyty była chęć  poinformowania seniorów  

o planach samorządu Gminy w zakresie pozyskania środków 

w ramach Wieloletniego Programu SENIOR+ na lata 2015-

2020, finansowanego z Ministerstwa Rodziny Pracy  

i Polityki Społecznej na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+. Wójt poinformował, iż planuje jeszcze w tym roku ubiegać 

się o kwotę 125 tys. na  przebudowę  i remont pomieszczeń przeznaczonych na Klub Seniora oraz o 25 tys. zł na jego  

wyposażenie. Merytoryczną stroną wniosku o dofinansowanie mają zająć się Panie Monika Wróbel i Hanna Szumotalska.   

Ponadto tegoroczny wniosek  otworzy nam  w przyszłym roku możliwość ubiegania się o dofinansowanie na bieżącą  

działalność klubu,  w którym z tygodnia na tydzień  przybywa uczestników. Wszystko to w trosce o najbardziej zacne 

 i zasłużone  grono Mieszkańców, aby mogli spotykać się w komfortowych warunkach  i korzystać z różnorodnych atrakcji  

i możliwości, jakie daje uczestnictwo w Klubie Senior+.                        Tekst. M. Wróbel/foto: H. Szumotalska 
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Uprzejmie prosimy  

Mieszkańców Gminy Gruta  

o wystawianie pojemników  

z odpadami przed posesję 

 od godziny 6.00 rano  

w dniu odbioru odpadów 

zgodnie z harmonogramem. 

Gdy dojazd jest ograniczony 

- prosimy wystawiać odpady 

do drogi głównej. 

 

Niewystawienie pojemnika  

z odpadami przed odbiorem 

może skutkować 

 nieodebraniem odpadów. 

Wydawcą Głosu Gruty jest Urząd Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno, tel.: 564683121. 

Redaktor naczelna: Renata Kurkus; email: redakcja@gruta.pl  Zapraszamy do kontaktu! 

 ISSN  2084-1396  nakład: 1000 szt. 

Wspomnienie zimy, czyli spacer Doliną Osy 

Ostatni dzień ferii zimowych w Słupie… i jak to zazwyczaj jest u nas –  

musiało być aktywnie i ciekawie. A wszystko za sprawą Stowarzyszenia Aktywna Wieś 

Słup oraz sołectwa tej miejscowości, które zorganizowały atrakcję dla dzieci i młodzieży 

z Orla, Jasiewa i naturalnie Słupa.  

 Wyruszyliśmy  na zimowy spacer sprzed świetlicy i podążyliśmy w urokliwe 

miejsca Doliny Osy. W nasz spacer wpisanych było sporo ciekawych zdarzeń,  

jak chociażby odszukiwanie ukrytych balonów z zagadkami i zadaniami (trzeba było uzbierać elementy hasła o lesie).  

Na półmetku odwiedziliśmy Chatę Myśliwych Koła Łowieckiego „Dolina Osy", gdzie na nas, zziębniętych wędrowców,  

czekało ognisko, wyjątkowo smaczna grochówka i inny poczęstunek.  

 Po odpoczynku i nabraniu energii ruszyliśmy w drogę do domu. Ku naszej radości dostrzegliśmy zwierzęta i ptaki żyjące 

w tej okolicy. Nie obyło się bez drobnych przygód i niegroźnych upadków, ale to przecież urok takich zimowych wędrówek! 

Najważniejsze w tym wszystkim było jednak to, że byliśmy razem i nie przeszkadzał nam nawet padający śnieg. Podziękowania 

za pyszną grochówkę, poczęstunek i miłe przyjęcie składamy Bartłomiejowi Piotrowskiemu.  

Zapewniamy też, że to nie ostatnia taka nasza wyprawa. Mamy jeszcze sporo pomysłów i planów, które niebawem  

zrealizujemy.                                                           Tekst: K. Kurzyńska 

Szanowny Przedsiębiorco!  

Przypominamy, że Wójt Gminy Gruta umożliwił miejscowym przedsiębiorcom  

zamieszczenie swojej wizytówki/portfolio na stronie www.gruta.pl w celu promocji lokalnego biznesu.  


