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GŁOS GRUTY 
BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA 

 
 

NUMER 5-6/2019  

 Praca więźniów na rzecz gminy Gruta 

 Wójt Gminy Gruta podpisał porozumienie z Dyrektorem Zakładu Karnego Nr 2  

w Grudziądzu ppłk. Arkadiuszem Gościnnym w kwestii realizacji programu „Praca dla więźniów”. 

Jest to program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających  

w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Dzięki 

wprowadzeniu programu spadają także koszty utrzymania więźniów przez obywateli. W 2018 roku 

skazani przepracowali nieodpłatnie w skali kraju prawie 2 miliony roboczogodzin o wartości ponad 23 milionów złotych.  

Na podkreślenie zasługuje fakt, że realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów” jest finansowana przede wszystkim 

przez samych skazanych, a nie z pieniędzy podatników. Dzięki programowi w 2018 kwota potrąceń z wynagrodzeń osadzonych 

posiadających zobowiązania alimentacyjne wyniosła prawie 13 milionów złotych.  

 Gmina Gruta, po podpisaniu porozumienia, będzie korzystać z rozszerzonego zakresu możliwości nieodpłatnej pracy  

więźniów na rzecz samorządów. Skazani mogą być zatrudniani nieodpłatnie przy wykonywaniu prac porządkowych 

 oraz pomocniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, a także przy pracach na cele społeczne na rzecz 

samorządów terytorialnych.                      Tekst: OK/foto: archiwum Zakładu Karnego nr 2 

 Zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019 

 19 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego w pięciu szkołach  

podstawowych na terenie naszej gminy. Wraz z podziękowaniami, dyplomami i nagrodami wręczone 

zostały 33 Nagrody Wójta za wybitne osiągnięcia w nauce oraz w sporcie. W tym wyjątkowym roku  

(ze względu na ostatni rocznik gimnazjum) Wójt wręczył 125 absolwentom róże,  

wraz z najlepszymi życzeniami na dalsze etapy nauki.   

Najwyższą średnią - uwaga średnia ocen 6.0 - wypracowała Adrianna Brzyska z Gimnazjum w Grucie. 

Serdeczne gratulacje dla Adrianny, jej rodziców i grona pedagogicznego. 

Wszystkim uczniom życzymy samych słonecznych dni w trakcie nadchodzących wakacji!  

Do zobaczenia we wrześniu!                                                              Tekst: OK/foto: archiwum SP Plemięta 

 Przetargi gminne 

 Zakończyliśmy postępowanie na wybór wykonawcy zadania: ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

 zawierających azbest  z terenu Gminy Gruta”. W postępowaniu tym oferty złożyło siedmiu wykonawców. Gmina podpisze 

umowę z firmą: PRO – EKO SERWIS sp. z o.o. Bierzewice 62, 09-500 Gostynin.  Dodatkowo  podpisano umowę  na realizację 

zadania „Dobór wraz z dostawą i montażem lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszewie.”  

   Zaproszenie na Święto Patrona w Grucie 

 

Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Grucie  

Krzysztofem Fickiem serdecznie zapraszają wszystkich Mieszkańców Gminy Gruta na święto  

Patrona Szkoły. Uroczystość związana jest z pośmiertnym awansem Patrona na stopień  

pułkownika.  

Uroczystość odbędzie się 2 września o godz. 12:00. Wydarzenie wpisuje się w ramy obchodów  

100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.   

Zwracamy się z serdeczną prośbą do absolwentów, przyjaciół i sympatyków Szkoły Podstawowej w Grucie, firm, 

 instytucji oraz wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru.  

W czasie uroczystości 2 września fundatorzy poproszeni zostaną o osobiste (lub poprzez przedstawiciela) przybicie imiennego 

"gwoździa fundacyjnego" do drzewca sztandaru. Symboliczny imienny gwóźdź dla tych darczyńców, którzy zdecydują  

się przekazać 500 zł do dnia 1 sierpnia 2019 r.,  będzie pamiątkową cegiełką i deklaracją wsparcia każdej osoby, rodziny, fir-

my lub instytucji, która zamierza w ten sposób upamiętnić na sztandarze swoją obecność w historii gruckiej placówki.  

Nr konta Rady Rodziców SP Gruta: 88 9484 1033 2306 1600 2834 0001 

Osoby zainteresowane inną formą wsparcia inicjatywy proszeni są o kontakt z dyrektorem SP Gruta  

telefonicznie: 56 4683113 lub mailowo: zsgruta@gmail.com. 



2 

 

Nr 5-6/2019 

      Negocjacje w sprawie gazyfikacji gminy trwają 

 3 czerwca w Urzędzie Gminy Gruta odbyło się ważne spotkanie  

dotyczące procesu gazyfikacji terenu nie tylko naszej gminy, lecz całego powiatu  

grudziądzkiego. Wójt Gminy Gruta gościł Starostę Powiatu Grudziądzkiego oraz wójtów  

i burmistrzów wszystkich sąsiadujących gmin. Na spotkaniu obecny był  

Sebastian Latanowicz, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego Polskiej Spółki  

Gazownictwa w Bydgoszczy. Póki co PSG bada, jakie jest zapotrzebowanie. Jeszcze w tym 

roku planowane jest rozpoczęcie prac w Pokrzywnie.           Tekst: OK/foto: MM 

 Urząd gminy wykupił pomieszczenia BS Brodnica 

 10 czerwca został podpisany akt notarialny z przedstawicielami Zarządu Banku  

Spółdzielczego w Brodnicy, na mocy którego gmina Gruta stała się właścicielem całości budynku 

urzędu. Do tej pory BS Brodnica był właścicielem 20% udziałów nieruchomości.  Bank będzie 

funkcjonował jak dotychczas, w tym samym miejscu.             Tekst/foto: OK/archiwum prywatne 

Uchwały podjęte na VIII Sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2019 r.: 

Nr VIII/47/19 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dąbrówce Królewskiej podporządkowanej organizacyjnie Szkole 

Podstawowej w Grucie. 

Rada Gminy Gruta rozpoczęła procedurę likwidacji Szkoły Filialnej w Dąbrówce Królewskiej, podejmując w dniu 

 26 lutego 2019 r. Uchwałę NR V/33/19 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Dąbrówce Królewskiej,  

podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Grucie. Organ prowadzący szkołę pismem zawierającym uchwałę 

intencyjną wraz z uzasadnieniem zwrócił się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o wydanie pozytywnej opinii  

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dąbrówce Królewskiej. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował 

zamiar likwidacji Szkoły Filialnej w Dąbrówce Królewskiej. 

Nr VIII/48/19 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.  

Nr VIII/49/19 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej 

rozliczania z budżetu gminy Gruta dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub 

dofinansowanie inwestycji. 

Spółka wodna może otrzymać dotację celową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub 

dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie gminy Gruta. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa 

uchwała budżetowa.                                                                                   

Uchwały podjęte na IX Sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019 r.: 

Nr IX/50/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2019-2030. 

Nr IX/51/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na rok 2019. 

Nr IX/52/19 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Grucie. 

Nr IX/53/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gruta oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. 

Nr IX/54/19 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nau-

czycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nau-

czycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach, 

przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Gruta. 

Nr IX/55/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego. 

Nr IX/56/19 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych. 

Nr IX/57/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu  

Opieki Zdrowotnej w Grucie za 2018 rok. 

Nr IX/58/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  

Gminy Gruta za 2018 r. 

Nr IX/59/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gruta wotum zaufania za 2018 r . 

Nr IX/60/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gruta absolutor ium z wykonania budżetu gminy Gruta za 2018 r .            

Po rozpatrzeniu Raportu o stanie gminy Gruta Rada Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania. Kolejnym ważnym  

punktem sesji było przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gruta  

 za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Po zapoznaniu z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz pozytywnymi 

opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącymi sprawozdań oraz wniosku Komisji, radni jednogłośnie podjęli uchwałę 

w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.              Tekst: MW 



3 

 

Nr 5-6/2019 

 Wizyta w Portugalii  

 Za nami już ostatni wyjazd zagraniczny w ramach projektu ekologicznego  

Erasmus+. Tym razem gościliśmy w Bradze – przepięknym portugalskim mieście.  

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grucie w składzie: Adrianna Brzyska,  

Oktawia Ostolska, Aleksandra Witkowska, Karolina Bednarska, Mateusz Kowalczyk 

 i Konrad Kamiński wyjechali na tydzień pod opieką nauczycieli: Iwony Murak,  

Joanny Witkowskiej, Witolda Kaczmarka i Mariusza Kurkusa. 

 Natomiast 12 czerwca w Urzędzie Gminy Gruta odbyło się spotkanie nauczycieli z Grecji, Turcji, Hiszpanii  

oraz Portugalii, biorących udział w projekcie Erasmus+, z Wójtem Gminy Gruta Waldemarem Kurkowskim. Na spotkaniu 

obecny był także dyrektor Szkoły Podstawowej w Grucie Krzysztof Ficek.  

  Zaproszeni goście podsumowali projekt oraz stwierdzili, że bardzo podoba im się w Polsce. Są zachwyceni polską  

kulturą i z pewnością odwiedzą jeszcze nasz kraj. W trakcie spotkania Wójt wyraził nadzieję, aby kontakt nie zakończył się 

wraz z zakończeniem projektu. Dodał, że warto podjąć współpracę między samorządami z ich miejscowości. Na koniec 

 spotkania Wójt Gminy wręczył gościom skromne upominki. Projekt Erasmus+ zakończył się 30 czerwca 2019 roku.  

                           Tekst/foto: I. Murak 

  Ważna informacja  

Gmina Gruta informuje, że od dnia 11 czerwca 2019 roku obowiązuje nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowa taryfa jest podyktowana Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego  

Wody Polskie nr GD.RET.070/63/D/2018.KP. 

Zatwierdzona wyżej wymienioną decyzją taryfa została ogłoszona przez organ regulacyjny na stronie Biuletynu 

 Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy  

Gruta.  

 

 

*Powyższe stawki są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Opłata abonamentowa jest to 

 opłata roczna na jednego odbiorcę wody.                               Opracowanie: RIŚP 

Rodzaj cen i stawek opłat Stawki dotychczas 
obowiązujące 

Od 11.06.2019 do 
10.06.2020 

w zł 

Cena wody: 3,06 3,12 

Opłata abonamentowa - woda: 27,98 28,59 

Cena ścieków – odbiorcy  
indywidualni: 

5,19 5,30 

Cena ścieków – odbiorcy przemysłowi 
oraz spoza terenu gminy: 

18,52 18,83 

 Zmiany w Ośrodku Zdrowia 

 Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. nastąpiły zmiany w Ośrodku Zdrowia w Grucie. Pełniącym obowiązki Kierownika 

Ośrodka Zdrowia w Grucie została dr Lidia Brzozowska.  

 Informujemy również, że  od 1 września 2019 r. po recepty na leki stałe należy zarejestrować się na wizytę lekarską. 

Grafik lekarzy SP ZOZ Gruta znajdą Państwo na stronie internetowej www.gruta.pl oraz na profilu społecznościowym  

na Facebooku.                                                           Tekst: OK 

 Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w sieci 

 30 czerwca oficjalnie dobiegł końca projekt „Mieszkańcy gminy Gruta aktywni w sieci”, realizowany w programie  

granatowym "E-aktywni mieszkańcy województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego". Dzięki pozyskaniu finansów 

 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa, przeszkoliliśmy 168 osób w 6 blokach  

tematycznych. Spotykaliśmy się na 14 szkoleniach na terenie naszej gminy.   

 Wójt Gminy Gruta podziękował wszystkim uczestnikom, trenerom oraz Stowarzyszeniu "Przyjaciele Boguszewa"  

za owocną współpracę. Na spotkaniu gościliśmy również Wójta Gminy Lisewo, Pana Jakuba Kochowicza, który skierował kilka 

miłych i ważnych słów do uczestników szkoleń. Miłym akcentem spotkania było również losowanie nagród konkursowych,  

w którym Wójtowi ochoczo pomogli najmłodsi mieszkańcy naszej gminy - Agatka, Asia oraz Franek. Zwycięzcom konkursu 

serdecznie gratulujemy nowoczesnych tabletów. Do zobaczenia w kolejnym projekcie!                                     Tekst: OK 
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 Odjazdowy Bibliotekarz w Okoninie 

 11 maja drogą od Grudziądza przyjechał do Filii Bibliotecznej w Okoninie Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, 

zorganizowany przez Bibliotekę Miejską w Grudziądzu, Stowarzyszenie „Rowerowy Grudziądz” oraz Gminną Bibliotekę  

Publiczną w Grucie. Nasza Biblioteka wraz z filiami i Biblioteka Miejska w Grudziądzu mają tego samego Patrona – Wiktora 

Kulerskiego, stąd też tradycją jest, aby rajd przyjeżdżał także do Gruty, śladami Patrona. Tym razem 70 cyklistów  

przemierzyło trasę 33 km, aby następnie na boisku w Okoninie rozegrać mecz koszykówki z lokalną drużyną. Choć walczyli 

ambitnie, to tym razem zwyciężyła drużyna okonińska. Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców ufundowała kawiarnia „Czerwony 

Rower” z Grudziądza. Potem było zwiedzanie Biblioteki w Okoninie i wspólny piknik. W tym miejscu pragniemy bardzo  

podziękować sponsorom i darczyńcom za pomoc finansową i materialną: sołectwom Gruty i Okonina oraz Panu Janowi  

Neumannowi – właścicielowi Masarni w Grucie.                          Tekst: GBP w Grucie 

 Chcemy być, jak Oni byli! 

 W maju odbył się również VII Powiatowy Harcerski Rajd "Mała Ojczyzna" - "Chcemy być jak Oni byli". W komendzie 

Rajdu znalazły się: komendantka Natalia Szumotalska, zastępca komendantki Patrycja Kikulska, oboźna Eliza Czerwińska, 

kwatermistrz Anna Samojeden, kuchmistrz Julia Malinowska, opiekun Rajdu Elżbieta Fabińska. Rajd został zorganizowany 

dzięki dofinansowaniu z powiatu grudziądzkiego i ze środków hufca Grudziądz. Rajd zgromadził 151 uczestników  

z powiatu grudziądzkiego. „Świeczkowisko” w pierwszym dniu odbyło się w remizie strażackiej w Boguszewie. W sobotę  

czekała długa trasa zadaniowa, zbieraliśmy cudowne harcerskie wspomnienia na resztę naszego życia.                      

Podpisano z harcerskim: Czuwaj!  Komendantka Rajdu sam. Natalia Szumotalska. 

 Korzystając z okazji, komendantka Hufca ZHP Grudziądz hm. Elżbieta Fabińska pragnie serdecznie podziękować  

władzom gminy, które jak zawsze pomogły harcerzom miło, aktywnie i twórczo spędzić majowy weekend; strażakom OSP 

Gruta i OSP Boguszewo za edukację i wspaniałą zabawę podczas rajdu i przede wszystkim  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguszewie Pani Hannie Pęksie za to, że już po raz siódmy 

gościła harcerzy w szkole, okazując entuzjazm, zaufanie i życzliwość harcerskim działaniom.  

To wszystko sprawia, że w Boguszewie harcerze czują się jak u siebie i bardzo chętnie tam  

wracają.  

Wszystkim składamy taki prosty, serdeczny, harcerski pokłon!                                                   

 Pieszy Rajd Historyczny 

 Od siedmiu lat w drugim tygodniu maja uczniowie naszej szkoły uczestniczą w pieszym rajdzie historycznym, którego 

celem jest poznanie najnowszej historii naszego kraju. Organizowany on jest przez Jerzego Strużynę we współpracy 

 z Unisławskim Towarzystwem Historycznym, Muzeum Stutthof w Sztutowie i Tomaszem Piwowarskim. Trasa rajdu prowadzi 

z miejscowości Bocień przez Dźwierzno, Szerokopas po Grodno. Idąc tym szlakiem, młodzież z klas starszych naszej szkoły 

oraz szkół powiatu grudziądzkiego poznaje losy więźniów KL Stutthof, w tym kobiet narodowości żydowskiej zmuszonych 

przez Niemców do budowania w 1944 r. polowych umocnień mających powstrzymać zbliżającą się armię sowiecką.  

W tegorocznym uczestnikom towarzyszyła ekipa TVP Bydgoszcz oraz reporter radia PiK.                Tekst: T. Piwowarski 

 Minister rolnictwa odpowiadał na pytania mieszkańców powiatu grudziądzkiego 

 24 maja w Grucie odbyło się spotkanie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa  

Ardanowskiego z mieszkańcami powiatu grudziądzkiego. W spotkaniu uczestniczył także  

Józef Ramlau, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, oraz Kosma Złotowski, Europarlamentarzysta.  

 Minister szczegółowo przedstawił sytuację polskiego rolnictwa, zaznaczył, jakie są możliwości  

rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich m. in. w obszarze sprzedaży wyrobów własnych. Opowiedział  

również o dostępnych środkach i dopłatach dla sektora rolnictwa. W trakcie spotkania zaproszeni goście 

 szczegółowo odpowiadali na pytania mieszkańców całego powiatu grudziądzkiego.  

Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za obecność.               Tekst: OK/foto: PT                                       

                     Wybory do Europarlamentu  

      26 maja 2019 r. odbyły się wybory do Europarlamentu. W powiecie grudziądzkim wygrało Prawo i Sprawiedliwość. 

W naszej gminie wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego rozłożyły się w następujący sposób: Prawo i Sprawiedliwość: 

896, czyli 55,65 proc. głosów, Koalicja Europejska PO, PSL, SLD, Nowoczesna, Zieloni: 487 głosów, czyli 30,25 proc.,  

Kukiz'15: 72 głosy, czyli 4,47 proc. głosów, Wiosna Rober ta Biedronia: 69 głosów, czyli 4,29 proc., Konfederacja  

Korwin Braun Liroy Narodowcy 65 głosów, czyli 4,04 proc., Lewica Razem: Partia Razem, Unia Pracy, RSS: 21 głosów  

czyli 1,3 proc. Na terenie gminy Gruta zagłosowało 31,66% uprawnionych do głosowania.        Tekst: OK 
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Uroczyste otwarcie po kompleksowym remoncie  

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego 

 Przy pięknej pogodzie 31 maja  uroczyście otworzyliśmy po-

dwoje Biblioteki w Grucie po kompleksowym remoncie  

zewnętrznym i wewnętrznym. Przybyli zaproszeni goście: Wójt naszej 

Gminy, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, GCK, Żłobka, kierownik za-

przyjaźnionych WTZ, panie dyrektorki z bibliotek  

w naszym powiecie, a także Filii nr 13 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu, z którą to Filią układa nam się owocna współpraca. 

 Przybyły także wszystkie dzieci z Dyskusyjnego Klubu Książki MOLIKI z opiekunką Panią Mirelą Kurnik oraz  

przedstawicielki DKK dla dorosłych. Po części oficjalnej, zabraniu głosu przez Pana Wójta i podziękowaniach skierowanych  

do WSZYSTKICH bardzo licznych wolontariuszy, darczyńców i ludzi dobrej woli, którzy pomagali w jakikolwiek sposób przy 

przeprowadzkach i remoncie, nadszedł czas na część artystyczną.  

 Wystąpiły zdolne dzieci i młodzież z SP Gruta- zespół Babuszki oraz JUMP Style Gruta (nasz słynny już grucki  

boysband ). Zespoły przygotowała pani Marzena Samborska. Na koniec wystąpił zespół z WTZ Gruta w składzie Karolina, 

Łukasz, Mikołaj i Franek pod opieką pani Moniki Chyły z piosenką Sławomira "Miłość w Zakopanem". Występy bardzo  

się podobały i zebrały ogromne brawa. A my bardzo dziękujemy za przygotowanie tak atrakcyjnych występów.  

 Następnie goście zostali zaproszeni do zwiedzania galerii prac w dopiero co zakończonym konkursie  

"Ogrody w literaturze", do zwiedzania i podziwiania naszej nowej biblioteki Na końcu na wszystkich czekał poczęstunek.  

Dziękujemy wszystkim za przybycie, za liczne i piękne prezenty. To był naprawdę piękny dzień w historii naszej i Waszej  

biblioteki.                    Tekst: A. Fabrykiewicz/ foto: MM 

 Prace ekshumacyjne w Dąbrówce Królewskiej 

 6 maja w Dąbrówce Królewskiej miała miejsce ekshumacja żołnierzy niemieckich. Z terenu  

cmentarza parafialnego, po trwającej niemal 3 lata procedurze, wydobyto ciała niemieckich żołnierzy,  

którzy zginęli w 1939 r. Prace przeprowadziła Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych  

POMOST z Poznania, która zajmuje się m.in. kompleksową ekshumacją cmentarzy. W Dąbrówce  

Królewskiej prace trwały kilka godzin, w trakcie których odnaleziono grób masowy trzech żołnierzy 

 niemieckich poległych 3 września 1939 r. Grób został częściowo pokryty przez współczesne pochówki. W mogile specjaliści 

zarejestrowali ślady trumien, które ułożono równolegle we wspólnej jamie grobowej. Zwłoki mężczyzn przed złożeniem  

do trumien owinięto płachtami namiotowymi (Zeltbahn 31). Przy szczątkach jednego z żołnierzy odnaleziono połówkę znaku 

tożsamości 24 Pułku Piechoty (I. R. 24).                                      Tekst/foto: Pracownia POMOST 

 II miejsce dla gminy Gruta we współzawodnictwie sportowym 

 

 W Starostwie Powiatowym w Grudziądzu 11 czerwca podsumowano międzygminne współzawodnictwo sportowe szkół 

z terenu powiatu grudziądzkiego. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęła gmina Grudziądz, drugie gmina Gruta, trze-

cie miasto i gmina Łasin. Na czwartej pozycji znalazło się miasto i gmina Radzyń Chełmiński,  

na piątej gmina Rogóźno i na szóstej gmina Świecie nad Osą. Nagrodzeni zostali także liderzy sportu z poszczególnych gmin, 

którzy pracowali na ten tytuł przez cały rok szkolny. Dziękujemy za współpracę oraz czynny udział w powiatowych imprezach 

sportowych!  

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!                     Tekst: Starostwo Powiatowe 

 Inwestycje w gminie 

 Zakończyliśmy pierwszy etap przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Grucie. Przypomnijmy, że na zadanie  

pozyskano dofinansowanie w wysokości  1154736,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  

Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.                            Tekst: OK 

 Słup Wsią na Weekend 2019! 

 Stowarzyszenie „Aktywna Wieś Słup” pozyskało dofinansowanie z Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na realizację zadania pn. „Dawno, dawno temu w Noc Św. Jana…”. Dzięki środkom  

zewnętrznym zorganizowano pokaz plecenia wianków oraz atrakcyjne konkursy z nagrodami.   

Wszystko po to, by przy okazji dobrej zabawy informować o ważnych społecznie inwestycjach oraz 

źródłach ich finansowania. O tym, jak zmieniło się oblicze świetlic wiejskich w Słupie, Boguszewie, 

Annowie, Wiktorowie, Orlu i Pokrzywnie, mogliśmy dowiedzieć się w trakcie imprezy. Inwestycja 

została zrealizowana dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020.                                       Tekst: OK/foto: J. Strużyna 
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 Naszym Kochanym Mamom! 

 Pewnie niewiele mam zaproszonych do świetlicy w Mełnie spodziewało się,  

że przygotowano dla nich tyle artystycznych atrakcji. Program był naprawdę obszerny 

 i różnorodny, od tańców po wiersze i piosenki. Na scenie (i parkiecie) zaprezentowali  

się między innymi uczniowie szkół, z harcowni (Mełno i Kitnowo), dzieci śpiewające  

i tańczące w GCK, zespół wokalny Złoty Wiek, Karol Kosik i Klaudia Dziubkowska. Na pewno 

każda mama znalazła coś dla siebie.  

 Spotkanie związane z Dniem Matki otworzył wójt Waldemar Kurkowski. Zanim złożył życzenia, podkreślił ważną rolę 

matek w życiu dziecka. Prowadzący samorząd nie ukrywał zaskoczenia wynikającego z dużej frekwencji i programu  

artystycznego. To szczególne spotkanie prowadziła dyrektor Centrum Hanna Szumotalska.  

 Dziękujemy Mamusiom za to, że tak licznie odpowiedziały na zaproszenie. Podkreślmy, że poczęstunek przygotowały 

panie ze Stowarzyszenia Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem” w Mełnie. Organizatorzy spotkania: ww. Stowarzyszenie, 

GCK. Patronat – Wójt Gminy.                                              Tekst/foto: RAS 

           OSP Salno z nowym sprzętem 

 

  11 czerwca w Radzyniu Chełmińskim Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski,  

prezes OSP Salno Damian Wojtaszewski i sekretarz Krzysztof Szczepański odebrali sprzęt dla naszej 

 jednostki. Zakupy w 85% zostały sfinansowane w ramach projektu ,,Nowoczesne Służby  

Ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" woj. kujawsko-  

pomorskiego na lata 2014- 20 20.                               Tekst/foto: OSP Salno 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej to placówka, z której obecnie korzysta 25 osób z naszej gminy  

w wieku od 16 do 90 lat, które wymagają pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i zaspokajaniu  

najbardziej niezbędnych potrzeb. Rodzaj i zakres zajęć jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych  

każdego uczestnika. Zatrudnieni w placówce terapeuci prowadzą treningi funkcjonowania w codziennym życiu,  

umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz uczą podopiecznych, jak spędzać czas wolny. Działalność 

placówki obejmuje również poradnictwo psychologiczne, pracę socjalną, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń 

zdrowotnych, terapię ruchową, zajęcia edukacyjne m.in. z zakresu: terapii plastycznej, technicznej, gastronomicznej,  

muzykoterapii i biblioterapii. 

 

Uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy jest nieodpłatne  

i nie powoduje utraty żadnych dóbr materialnych i opiekuńczych.  

Więcej informacji dostępnych pod nr tel. 666 616 818.  

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane  

pobytem w ŚDS do kontaktu z nami. 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ WAKACYJNYCH GMINY GRUTA 

w TERMINIE od 08.07.2019r. do 23.08.2019 r. 

 
 

1.Słup+Jasiewo               - 8.07. do 12. 07.19r.         od 9.00-12.00     w Świetlicy wiejskiej w Słupie 

2.Kitnowo + Mełno ZD - 8.07. do 12.07.19r.           od 12.30-15.30   w Świetlicy wiejskiej w Kitnowie 

3.Nicwałd                       - 15.07.do 19.07.19r.          od 9.00-12.00     w Bibliotece Publicznej i SP w Nicwałdzie 

4.Annowo                       - 15.07.do 19.07.19r.          od 12.30- 15.30 w Świetlicy wiejskiej w Annowie 

5. Mełno Cukr.               - 22.07.do 26.07.19r.         od 9.00-12.00     w Świetlicy wiejskiej w Mełnie 

6.Gołębiewko                 - 22.07.do 26.07.19r.          od 12.30- 15.30   w Świetlicy RSP Gołębiewko 

7.Plemięta                       - 29.07.do 02.08.19r.         od 9.00-12.00     w Świetlicy wiejskiej w Plemiętach 

8. Okonin                       - 29.07.do 02.08.19r.          od 12.30-15.30     w Bibliotece Publicznej w Okoninie 

9.Orle                             -   5.08.do 09.08.19r.           od 9.00-12.00       w Świetlicy wiejskiej w Orlu 

10. Salno+Dąbrówka     -   5.08. do 09.08.19r.        od 12.30- 15.30   w Świetlicy wiejskiej w Salnie 

11.Wiktorowo                 - 12.08.do 16.08.19r.         od 9.00 -12.00     w Świetlicy wiejskiej w Wiktorowie 

12.Pokrzywno                 - 12.08.do 16.08.19r.         od 12.30- 15.30   w Świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie 

13. Boguszewo               - 19.08.do 23.08.19r.          od 9.00-12.00     w Bibliotece Publicznej w Boguszewie 

14. Gruta                         - 19.08.do 23.08.19r.         od 12.30- 15.30   w Gminnym Centrum Kultury 

 

             Dyrektor GCK w Grucie 

                 Hanna Szumotalska 

https://www.facebook.com/waldek.kurkowski?__tn__=KH-R&eid=ARDGn7s56_5yffHXW6V5Q_gq66xtBymRFfYrt7y6O6eWEzsW66JLAdSI0VPP67YqCfjoot_75hshCT9s&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgzEYC3_iXOM2bvppSq31qVb0gJ7HSR-oQ5PLqb1tUx85ZgcNdT7KDdfJn4SeV_4ObJi2qNXf2kvn4g6mznwr3
https://www.facebook.com/damian.wojtaszewski.3?__tn__=KH-R&eid=ARCo74SVmWV9Lg2MJ1cKVZ-CIBvXEk0OsOti708VXHR_leFP-30Tac3vuBj0vLI-KptAzbGLMy8YAHK1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgzEYC3_iXOM2bvppSq31qVb0gJ7HSR-oQ5PLqb1tUx85ZgcNdT7KDdfJn4SeV_4ObJi2qNXf2kvn4g6m
https://www.facebook.com/salno85?__tn__=KH-R&eid=ARDM1Du73dC73rGZD9xEENr2nseeFtRaKYNoyctmh-5F1wdlvSOc28HMfjitWbBxdBMdJjnMUSPHzoWQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgzEYC3_iXOM2bvppSq31qVb0gJ7HSR-oQ5PLqb1tUx85ZgcNdT7KDdfJn4SeV_4ObJi2qNXf2kvn4g6mznwr36aD1g604k
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        Poeta odchodzi i… zostaje 

        28 kwietnia 2011 roku… Pierwszy, szczególny dzień mojej pracy w gminie Gruta.  

W tym dniu pożegnaliśmy na zawsze księdza prałata Jana Augustyna Skwiercza, proboszcza  

parafii tej miejscowości.  

 Osiem lat mojej pracy w Gminnym Centrum Kultury minęło jak z bicza strzelił. Nadszedł 

rok 2019, w którym zasłużenie wstąpiłem w szeregi emerytów. 

 Grucka ziemia na zawsze wpisała się w moje życie zawodowe i literackie. Wspomnień jest 

dużo. Moją radością jest, że zostają po mnie książka Tęcza nad Grutą i wiersz o Wiktorze  

Kulerskim, wyjątkowym człowieku z tej miejscowości. Od lat na akceptację władzy czeka napisany przeze mnie Hymn Gruty,  

do którego muzykę skomponował Krzysztof Janikowski, były pedagog z Dąbrówki Królewskiej.  

 Gruta wpisała się w mój życiorys na zawsze. 24 maja br. w Olsztynie ukazał się album pięknych fotografii Henryka  

Ciruta, są w nim moje wiersze w języku polskim i hiszpańskim, ponieważ publikacja ma promować moją rodzinną ziemię 

(olsztyńską) właśnie w tym pięknym kraju. W zamieszczonym życiorysie jest wspomniane, że pracuję w Grucie. Pracowałem… 

 Powoli muszę pakować niewielką walizkę, włożyć do niej trochę zapisanych kartek, ale przede wszystkim dziesiątki, 

setki wspomnień z okresu pracy.  

 Mam nadzieję, że jeszcze nieraz w swojej twórczości powrócę do tej Małej Ojczyzny, w której spotkałem wiele  

ciekawych, wartościowych i miłych osób. Zachowam Was w swojej pamięci. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi w mojej 

pracy, uśmiechali się do mnie. Wyrażam też nadzieję, że osiem lat współpracy z poetą i prozaikiem zmieniło stereotypowe 

(często o zabarwieniu pejoratywnym) postrzeganie człowieka twórczego.  

Poeta jest jak każdy inny człowiek, tyle tylko, że zawsze na wszelkie odcienie życia patrzy oczyma dziecka… Nawet 

wówczas, gdy los, czas nie będą mu kazać wstawać do pracy.  

                Z pozdrowieniem dla Mieszkańców gminy Gruta –  Stanisław Raginiak – RAS  

 Projekt edukacyjny uczniów z gminnych szkół 

 

 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Gruty i Boguszewa ze swoim nauczycielem historii Tomaszem Piwowarskim  

oraz z p. Joanną Worytko z Rady Rodziców gruckiej szkoły reprezentowali naszą gminę na uroczystej gali finałowej X edycji 

projektu edukacyjnego IPN Kamienie Pamięci – „Harcerze Niepodległej”, która miała miejsce 17 maja 2019 r. w siedzibie  

Miasta Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach. Nasi uczniowie przedstawili na stoiskach 

 wystawienniczych bohaterów swoich projektów edukacyjnych - Czesława i Benedykta Porożyńskich, którzy działając 

 w Szarych Szeregach, stawili opór hitlerowskiemu okupantowi. Delegacja z gminy wzięła również udział w wyjątkowej  

uroczystości wciągnięcia na maszt flagi przekazanej przez Prezydenta RP.  Uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy 

kolejnego projektu zakończonego sukcesem.               Tekst/foto: T. Piwowarski 

 Kolejne sukcesy na dwóch kółkach! 

 Prężnie działa sekcja kolarska z Gruty. Zarówno wychowankowie, jak i dzieci  

trenujące w szkółce kolarskiej, odnoszą liczne sukcesy sportowe. Kaja i Maja uczestniczyły  

w dwóch prestiżowych imprezach sportowych: Puchar Polski na torze w Łodzi i Puchar Polski  

na Szosie w Jarosławcu. Swoje starty zwieńczyły kolejnymi sukcesami. Na torze w Łodzi nasze 

dziewczyny startowały jako juniorki młodsze i triumfowały w kilku wyścigach. Maja zajęła  

1. miejsce w sprincie drużynowym, 1. miejsce w keirinie, 3. miejsce w sprintach. Kaja 2. miejsce w madisonie, 2. miejsce  

w wyścigu drużynowym na dochodzenie. Nasza Kaja, pierwszoroczna juniorka młodsza  zajęła pierwsze miejsce w kryterium 

ulicznym w Darłowie, a Maja drugie miejsce w wyścigu ze startu wspólnego w Jarosławcu. 

         Najmłodsze dzieci pod opieką A. Kalinowskiej i A. Zadykowicza w dniu swojego  święta uczestniczyły w Rowerowym 

Dniu Dziecka, który odbył się w Grudziądzu 1 czerwca. Wszyscy ukończyli swoje dystanse na dobrych pozycjach, a 7 osób  

stanęło na podium, z czego jesteśmy bardzo dumni. Paweł Bonas 1 miejsce, Julia Kleina 1 miejsce, Błażej Urban 1. miejsce, 

Bianka Wircińska 2. miejsce, Marcin Waszewski 2. miejsce, Michał Wantoch-Rekowski 3. miejsce, Bartłomiej Kręcisz 3.  

miejsce, Kacper Kręcisz 5. miejsce, Natalia Kardach 4. miejsce, Mateusz Górski 5. miejsce, Dawid Tracki 6. miejsce. Kolejne  

zawody jeszcze w czerwcu, a będą to Mistrzostwa Powiatu MTB.                    Tekst/foto: A. Kalinowska 

 Ciężarowcy z kolejnymi medalami! 

 

 Czerwiec 2019 to pasmo sukcesów dla zawodników klubu „Horyzont Mełno” - Igor Osuch z rekordem Polski 295 kg  

w dwuboju oraz  srebrnym medalem w Pucharze Unii Europejskiej!  

  Polska drużyna wygrała po raz 5. zawody klasy europejskiej. Juniorzy zdobyli miejsca na podium również w rywalizacji 

indywidualnej.  Igor Osuch zdobył srebro.   

Gratulujemy sukcesów zarówno zawodnikom, jak i trenerom. Trzymamy kciuki za kolejne medale!                           Tekst: OK   
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     Z ksiąg USC 
W maju 2019 r. w naszej gminie urodziło się 5 dzieci,  6 osób zmarło.  

  3 pary zawarły związek małżeński.  W czerwcu 2019 r.  w naszej gminie urodziło się 8 dzieci,   
8 osób zmarło. 5 par zawarło związek małżeński. 

Wójt Gminy Gruta zaprasza na VIII Rajd Rowerowy pod nazwą „Ekologiczna Gruta”. Startujemy 24 sierpnia  

o godzinie 9:00 (miejsce zbiórki — Urząd Gminy Gruta) 


