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BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA 

 
 

NUMER 8-9/2019  

 Święto plonów już za nami! 

 24 sierpnia  świętowaliśmy Dożynki Gminne. W tym roku wyjątkowo  odbyły się one w urokliwej scenerii parku przy 

pałacu w Mełnie. Dzięki Panu Władysławowi Szymczakowi wszyscy mogliśmy na nowo odkryć jedno z najpiękniejszych miejsc 

naszej gminy. Jak co roku, program dożynek rozpoczęła koncelebrowana Msza Św., której przewodniczył ks. kanonik  

Henryk Szczodrowski, proboszcz parafii pw. WNMP w Grucie. W nabożeństwie uczestniczył także ks. Jacek Wróblewski,  

proboszcz parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Dąbrowce Królewskiej oraz ks. Tomasz Jankowski. Po uroczystej Mszy Św.  

zgromadzonych gości przywitał Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski, a następnie głos zabrała Pani Marzenna Drab 

oraz Pani Małgorzata Taranowicz, która przekazała list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana  Krzysztofa Ardanowskiego, 

skierowany do Mieszkańców naszej gminy. Na zakończenie części oficjalnej Wójt Gminy Gruta wraz z Przewodniczącym Rady 

Gminy Gruta i tegorocznymi starostami dożynek sprawiedliwie podzielili chleb pomiędzy wszystkich obecnych. W czasie  

uroczystości można było także podziwiać misternie wykonane wieńce dożynkowe.  

 Po części oficjalnej rozpoczęły się liczne atrakcje, a w tym pokaz cięcia samochodu przygotowany przez OSP,  symulator 

dachowania, wystawy sprzętu rolniczego, wystawy ptaków ozdobnych, a nawet fireshow. Podczas dożynek zaprezentowali się 

również sportowcy z klubu “Horyzont” Mełno. Po pełnym emocji pokazie podnoszenia ciężarów Wójt Gminy Gruta uroczyście 

wręczył nagrody sportowcom  z dwóch prężnie działających klubów sportowych: wspomnianego “Horyzontu” oraz  “Omegi 

Gruta”. Podczas tegorocznych  dożynek nie zabrakło także licznych gier i zabaw dla najmłodszych. Gwiazdą sobotniego  

wieczoru był legendarny satyryk Marcin Daniec. Następnie odbył się koncert Disco Polo Show. Oczywiście w czasie 

tegorocznych dożynek nie zabrakło tego, z czego słynie nasza gmina. Lokalne stowarzyszenia  promowały kuchnię regionu – 

można było skosztować wielu popisowych dań kuchni staropolskiej i nie tylko. Tegoroczne dożynki dały wyraz temu, 

że wspólnymi siłami można osiągnąć tak wiele. Z tego miejsca składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym,  

którzy pomogli w przygotowaniu dożynek, a także tym, którzy wsparli finansowo nasze działania. Dziękujemy! 

                 Tekst: OK/foto: KW 

Drodzy Mieszkańcy! 

Gmina Gruta gminą online! Od dzisiaj uruchomiliśmy ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA,  

dzięki któremu możecie Państwo sprawdzić stan swoich płatności za wodę, podatki czy śmieci. Za wszystkie te usługi  

zapłacicie Państwo również bezpiecznym przelewem on-line. Już wkrótce rozszerzymy te możliwości. Zapraszamy 

do korzystania z EBOI+ za pośrednictwem strony: https://eboi.gruta.pl 

Dostęp możliwy jest za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Nie masz Profilu Zaufanego? Przyjdź do Urzędu  

lub skorzystaj z aplikacji swojego banku. 

https://eboi.gruta.pl
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Patriotyczne powitanie roku szkolnego w Grucie 

Dłużej niż zwykle trwała w gruckiej szkole akademia otwierająca rok  

szkolny 2019/2020. Najobszerniejszą jej częścią był ceremoniał uświetniający akt 

awansowania na stopnień pułkownika  kpt. Floriana Laskowskiego. Uroczystości  

rozpoczęły się od Mszy św. i poświęcenia nowego sztandaru przez Księdza  

Biskupa Wiesława Śmigla. Ceremoniał wojskowy przy grobie płk. Laskowskiego 

przebiegł z udziałem władz gminy, z Wójtem Waldemarem Kurkowskim 

 i Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Dysiem, licznie przybyłych 

 zaproszonych Gości, m.in. wicewojewody Józefa Ramlaua, senatora Andrzeja 

Mioduszewskiego, poseł Joanny Borowiak, starosty powiatu grudziądzkiego  

Adama Olejnika, a także przedstawicieli Kuratorium Oświaty: wicekurator Marii 

Mazurkiewicz i starszego wizytatora Ireny Zielińskiej. Nie zabrakło oficerów  

wojska polskiego i innych służb. Po odsłonięciu nowej płyty na mogile, 

z informacją o awansie kpt. Laskowskiego na stopień pułkownika dzięki decyzji 

Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka z dnia 3 kwietnia 2019 r.,  

w Szkole Podstawowej im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie odbyła się druga 

część uroczystości. Podczas akademii dyrektor szkoły przekazał gratulacje  

od Prezydenta RP Andrzeja Dudy,  odczytał okolicznościowe listy od Ministra 

Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, Przewodniczącego Sejmiku  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszarda Bobera, Jana Józefa  

Kasprzyka, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.  

Niespodzianką dla zebranych był udział miłośników lotnictwa: Jolantą Przybylak,  

toruńską  spadochroniarką,  szybowniczką  i pilotką, oraz Remigiuszem  Gadaczem  z Klubu  

Seniorów Lotnictwa w Bydgoszczy. Dyrektor szkoły, Grono Pedagogiczne  

i Uczniowie składają wielkie podziękowania za upominki, listy gratulacyjne, moc 

miłych słów od tylu Przyjaciół i Sympatyków szkoły. Szczególne podziękowanie 

kierujemy do Pani Jolanty Przybylak za ofiarowanie szkole w Grucie oryginalnej 

 i cennej pamiątki z 1939 roku - odznaki pułkowej 4. Pułku Lotniczego.  

Podsumowaniem akademii była projekcja filmu o losach płk. Laskowskiego,  

z udziałem uczniów, który powstał dzięki wydatnej pracy Jerzego Strużyny,  

ks. Kamila Pańkowca, Janiny Śródki, Tomasza Piwowarskiego. Jeszcze jedną 

 znaczącą atrakcją była kolekcja falerystyczna zaprezentowana przez  płk. Jacka 

Treichela z Pokrzywna – setki odznak pamiątkowych wzbudziły zainteresowanie 

uczestników uroczystości.  

Taka uroczystość to wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie  

w historii naszej podstawówki!                      Tekst: K. Ficek/foto: J. Strużyna                                                                                                

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grucie nagrali okolicznościowy film mówiący o losach bohatera.  

W  listopadzie w Szkole Podstawowej w Grucie odbędzie się specjalny pokaz filmu dla wszystkich chętnych!  

 Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny 

 Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020. 489 uczniów będzie uczyło  

się w gminnych szkołach.  

 W Słupie tegoroczna uroczystość inaugurująca rok szkolny była wyjątkowa, ponieważ 

szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Przerwany Marsz”, w ramach  

którego zaproszono osoby, które przed osiemdziesięciu laty nie mogły rozpocząć nowego 

roku szkolnego, z uwagi na fakt wybuchu II wojny światowej.  

Z kolei społeczność szkolna w Plemiętach rozpoczęła nowy rok szkolny pod okiem nowego 

dyrektora - Pani Justyny Świdzickiej.  

 

Wszystkim uczniom, jak i nauczycielom, życzymy samych sukcesów w nowym roku 

szkolnym!                     Tekst: RK/foto: SP Słup 
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                       Inscenizacja wojenna w Annowie  

   w 80 lat po wybuchu II wojny światowej! 

 Kolejnym dużym wydarzeniem na terenie gminy Gruta była  

Inscenizacja Wojenna w Annowie, którą odbyła się 1 września 2019 r. Wójt  

Waldemar Kurkowski przywitał tłumnie przybyłych uczestników i zaprosił  

do oglądania  inscenizacji, którą  przedstawiło Stowarzyszenie Grup  

Warownych Pojezierza Wałeckiego z Wałcza. 

 Tegoroczna inscenizacja odniosła się do wydarzeń  z 2 i 3 września 1939 r.  

W krótkim pokazie streściliśmy natarcie wojsk niemieckich, nalot polskiej  

eskadry (141 Eskadra Myśliwska z Torunia) oraz ostrzał niemieckiej kolumny przez 

polską artylerię z Grudziądza. Odzyskanie utraconych pozycji przez wojsko polskie jako sym-

bol wydarzeń z września 1939 r., gdzie wojsko polskie, broniąc się w okolicach  Annowa 

 i Gruty, utrzymało linię obrony i wycofało się dopiero na rozkaz dowódcy. Oprócz  

rzeczywistego pokazu usłyszeliśmy od narratora (Daniela Iwańskiego) szczegóły walk.  

Inscenizację uatrakcyjnił lot samolotu improwizujący bombardowanie, którym leciał pan 

Roman Sadowski. Po bitwie Hanna Szumotalska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury,  

zaprosiła do oglądania ciężkiego sprzętu i umundurowania wojskowego, które specjalnie na 

tę okazję przygotowało Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu pod dowództwem ppor. 

Kamila Matyjasika. Ponadto przy stoisku Wojskowej  Komendy Uzupełnień można było 

zaczerpnąć informacji o powołaniu do Służby Przygotowawczej i Terytorialnej Służby  

Wojskowej. Podczas inscenizacji zaprezentowała się Szkoła Specjalistów Pożarnictwa  

z Grupy, która nawiązywała do kursów podstawowych dla strażaków oraz kwalifikowanej 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Również nad bezpieczeństwem całości imprezy czuwała 

brać strażacka. Imprezę dodatkowo uświetniły występy harcerzy oraz poczęstunek, który przygotowało Przedszkole  

Samorządowe w Mełnie, za co bardzo dziękujemy. Na inscenizacji był również Mobilny Punkt Informacyjny „Vistula” Lokalna 

Grupa Działania Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję, który oprócz merytorycznego wsparcia, przygotował tradycyjne 

potrawy i konkurs z nagrodami.                    Tekst: H. Szumotalska/foto: KW                   

 Hołd bohaterom w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej 

 Tradycyjnie 1 września na Cmentarzu Wojennym w Mełnie odbyła  

się Msza Święta polowa, którą odprawił ks. kanonik Henryk Szczodrowski,  

proboszcz parafii pw. WNMP w Grucie. Po Mszy Świętej delegacje złożyły  

wieńce  pod pomnikiem poległych. W ten sposób oddano hołd żołnierzom  

poległym w okresie II wojny światowej.  

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na Cmentarz Wojenny w Mełnie,  

by wspólnie oddać cześć bohaterom. 

 Europejskie Dni Dziedzictwa, organizowane w naszej gminie od siedmiu lat, mają już 

swoją tradycję i spore rzesze fanów. W Grucie, w sobotę 14 września, podobnie jak w wielu 

miejscach Europy, promowaliśmy różnorodność  regionalnego dziedzictwa  

kulturowego. Biblioteka w Grucie napisała projekt do KSOW w ramach działania „Wieś 

na weekend’2019” i otrzymała grant 4 000,00 na organizację EDD. 

 Tego dnia już od szóstej rano nad Jeziorem Dużym odbyły się Zawody Wędkarskie, 

w międzyczasie w Bibliotece w Grucie realizowane były warsztaty rękodzieła, prowadzone 

przez trenerkę Małgorzatę Górecką. O godzinie 14.00 w gruckim kościele odprawiona  

została msza po łacinie, poprowadzana przez księdza proboszcza Henryka Szczodrowskiego,  

przy akompaniamencie organisty Krzysztofa 

Kani. Od godz. 15. na plaży nad Jeziorem  

Dużym rozpoczął się blok wydarzeń, podczas 

którego odbyły się liczne konkursy, zabawy, 

wręczenie nagród. Zabawa była przednia!                                                           

      Tekst/foto: GBP 
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 Kolejna duża inwestycja drogowa! 

 Tym razem będzie to droga gminna nr 041412C Gołębiewko - Stara Ruda. Dzięki  

pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych gmina Gruta otrzyma  

1 342 591,00 zł na przebudowę odcinka drogi. Stanowi to 80% kwoty zadania. Jest to  

najwyższy poziom dofinansowania inwestycji drogowej w historii naszej gminy!  

Przebudowa ma zostać zrealizowana do sierpnia 2020 r. Wójt Gminy Gruta w dniu 17  

września odebrał z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego voucher na drogę.  

                  Tekst: OK/foto: Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 

 Sołectwa zadecydowały!  

 Do końca września mieszkańcy sołectw mogli decydować o planach rozwoju na 2020 rok i szczegółowym podziale 

środków funduszu sołeckiego.  Fundusz sołecki może zostać przeznaczony na duże inwestycje, lecz także na mniejsze  

działania popularyzujące czytelnictwo, aktywność społeczną czy też działania animacyjne. Podział środków funduszu  

sołeckiego jest szansą wypowiedzenia się na tematy, w jakim kierunku zaplanować rozwój danej wsi, czy jakie  

są najpilniejsze potrzeby danej społeczności. Dziękujemy wszystkim za obecność! 
Tekst: OK 

     Z ksiąg USC 
W sierpniu 2019 r. w naszej gminie urodziło się 5 dzieci, 9  osób zmarło.  

  11 par zawarło związek małżeński.  We wrześniu urodziło się 4 dzieci, nikt nie zmarł.  
8 par zawarło związek małżeński. 

 W gminie Gruta dbamy o środowisko!  

 

 16 września Wójt Gminy Gruta wraz ze Skarbnik Gminy podpisali w Toruniu 

umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

dofinansowanie zadań rewitalizacji parku w Grucie oraz usuwanie azbestu z terenu 

gminy Gruta. Na rewitalizację parku otrzymaliśmy 37324,28 zł dofinansowania,  

natomiast na demontaż i transport azbestu z terenu naszej gminy otrzymaliśmy 

98600,00 zł. Zadanie to będzie podzielone na dwa lata.                              Tekst: RIŚP  

Szanowni mieszkańcy,  

Informujemy, że Urząd Gminy Gruta przystąpił do Programu Polska Bezgotówkowa. Możliwość 

dokonywania płatności bezgotówkowych jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców naszej 

gminy, w związku z czym inkasent został wyposażony w terminal płatniczy, za pomocą którego 

można dokonywać płatności za wodę i ścieki z wykorzystaniem kart płatniczych na terenie  

nieruchomości odbiorcy. Płatności bezgotówkowe  nie są obciążane przez Urząd Gminy żadnymi  

dodatkowymi opłatami.  

 Posterunek policji w Grucie! 

 Podpisaliśmy list intencyjny w sprawie przywrócenia w gminie Gruta 

posterunku policji! Po niemal 7 latach od zamknięcia w Grucie posterunku 

policji, podpisano list intencyjny w sprawie jego przywrócenia. List ten  

podpisał Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski oraz Komendant  

Wojewódzki Policji insp. Paweł Spychała. Na spotkaniu obecna była również 

poseł Joanna Borowiak, osoba, która od początku popierała 

 inicjatywę przywrócenia posterunku policji w Grucie, a także pozyskała  

poparcie inicjatywy od Ministra Spraw Wewnętrznych,  

Jarosława Zielińskiego. Dodatkowo na spotkaniu obecny był Komendant  

Miejski Policji w Grudziądzu insp. Dariusz Knoff. 

-To bardzo dobry dzień dla mieszkańców gminy Gruta – tak podsumowała podpisanie dzisiejszego listu intencyjnego poseł  

na Sejm, Pani Joanna Borowiak, która podziękowała Wójtowi za dobrą współpracę. W miejscach, w których przywrócono  

posterunek policji w sposób znaczący wzrosło poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców.- Jest to wyraz idei, która  

przyświeca całej Polskiej Policji - by policja była blisko społeczeństwa. Obecnie funkcjonuje już 9 przywróconych  

posterunków policji na terenie województwa kuj.-pom., a będą kolejne – zapewnia Komendant Wojewódzki Policji.           

                      Tekst: OK 
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 Partycypacja w  planowaniu. 

Razem zaplanujmy przestrzeń w Plemiętach oraz w Wiktorowie 

 

 Gmina Gruta realizuje projekt „Partycypacja w Planowaniu”, który dotyczy zagadnień  

planowania przestrzennego w dwóch sołectwach na terenie naszej gminy - w Plemiętach oraz 

w Wiktorowie. Lokalizacje te są podyktowane występowaniem elektrowni wiatrowych,  

ich oddziaływaniem i regulacjami prawnymi, które wpływają na to, gdzie mieszkańcy będą 

mogli budować swoje domy, gospodarstwa  za kilka, a nawet kilkanaście lat.   

 Spotkaliśmy się już podczas dożynek gminnych oraz inscenizacji wojennej  

w Annowie. Namiot konsultacyjny był chętnie przez Państwa odwiedzany, za co serdecznie 

dziękujemy. Pragniemy przypomnieć, że w Urzędzie Gminy Gruta (w godzinach pracy urzędu) 

działa dla Państwa punkt konsultacyjny - można przyjść, przekazać nam swoje uwagi.  

Dodatkowo na stronie www.gruta.pl zamieszczona jest ankieta - serdecznie prosimy  

o  jej wypełnienie - zajmie to dosłownie 5 minut! Na stronie znajdą także Państwo link  

do geoankiety, gdzie można bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi konsultacyjne! 

 Już niebawem spotkamy się w świetlicach wiejskich w Plemiętach oraz w Wiktorowie. 

Zapraszamy na spotkanie z urbanistą, który opowie szczegółowo o problematyce, odbędzie się 

dyskusja,. Po spotkaniu  zapraszamy wszystkich na grilla, a dzieci na zajęcia z animatorką. 

Dodatkowo podczas spotkania przeprowadzony zostanie konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.  

Proszę śledzić stronę internetową www.gruta.pl oraz nasz profil na Facebooku. 

Realizacja w ramach projektu "Partycypacja w Planowaniu" współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego  

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.           Tekst/foto: OK 

 Przetargi gminne 

 Podpisaliśmy umowę na realizację zadania: dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Gruta w roku szkolnym 2019/2020. 

Wykonawcą zadania będzie firma „Transport Osobowy” Jarosław Kruca, Gruta 262, 86-330 Mełno.  Dodatkowo wyłoniono 

wykonawcę zadania pn.  „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej”. Siłownia powstała w Okoninie, w kompleksie 

sportowo-rekreacyjnym, w sąsiedztwie biblioteki. Ogłoszono również przetarg na  zadanie „Roboty Budowlane: Przebudowa 

drogi gminnej 040602_2 Gmina Gruta, obręb 0004 Gołębiewko, dz. nr 12 obręb 0002 Boguszewo, dz. nr 209”.   

                   Opracowanie: RIŚP 

 Pomoc dla osób w potrzebie 

 Od 1 października 2019 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji. Świadczenie adresowane jest wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji 

oraz które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy łączna wysokość tych 

świadczeń brutto nie przekroczy 1600 zł. 

Wymagane dokumenty: Potwierdzeniem niezdolności do samodzielnej egzystencji jest ważne w dniu składania wniosku 

orzeczenie lekarza orzecznika/komisji lekarskiej ZUS (w tym również wydane przed 1 września 1997 r. orzeczenie o zaliczeniu 

do I grupy inwalidów, wydane przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia) lub orzeczenie o całkowitej niezdolności 

do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności  

do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie uzupełniające będzie przyznawane wyłącznie na wniosek 

złożony zarówno przez osobę uprawnioną, tj. osobę ubiegającą się o świadczenie, jak i przez przedstawiciela ustawowego lub 

pełnomocnika (w tym przypadku konieczne będzie posiadanie pełnomocnictwa). Osoby, które nie posiadają ważnego orzeczenia 

o niezdolności do samodzielnej egzystencji, muszą  dołączyć do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (wydane przez 

lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku) oraz informację o miejscach leczenia OL-9A, a ponadto jeśli 

posiadają – dokumentację medyczną lub inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania 

profilaktycznego. Wysokość pomocy: Osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków 

publicznych (np. świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS, KRUS, inne organy emerytalno-rentowe, zasiłki stałe) 

lub gdy łączna wysokość tych świadczeń nie przekracza brutto 1100 zł – świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w wyso-

kości 500 zł miesięcznie. Natomiast osobom, których łączna wysokość ww. świadczeń przekracza 1100 zł, ale nie przekracza 

1600 zł – wysokość świadczenia uzupełniającego zostanie obliczona jako różnica pomiędzy kwotą 1600 zł i łączną kwotą  

przysługujących świadczeń.  Wszelkie informacje na stronie internetowej ZUS oraz KRUS.        Tekst: Oddział ZUS w Toruniu
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 Efektywna współpraca  

 Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie 

 i Sołectwo Gruta zorganizowali na pożegnanie lata dwie wycieczki  

do Torunia: 22 sierpnia pojechało 17 dorosłych na festiwal światła Bella 

Skyway, a 28 sierpnia prawie trzydziestka dzieci pojechała na dwa  

warsztaty, zwiedzanie miasta i oczywiście lody. 

Wszyscy wrócili mega zadowoleni i z prośbą do organizatorów o kolejne 

wycieczki. Cieszymy się radością naszych wycieczkowiczów i zapewniamy, 

że myślimy intensywnie nad kolejnymi atrakcjami dla naszych  

mieszkańców!                                           Tekst: A.Fabrykiewicz/ foto: GBP 

             Podsumowanie zajęć wakacyjnych! 

 

  Dnia 23 sierpnia w Gminnym Centrum Kultury w Grucie nastąpił finał prawie 

dwumiesięcznych zajęć plastycznych i sportowych w świetlicach wiejskich, które  

prowadziły instruktorki Magdalena Sala i  Karolina Wojtaszewska oraz dyrektor  

Hanna Szumotalska. 

 Wakacje w świetlicach wiejskich  rozpoczęły się 8 lipca w Słupie i Kitnowie. 

Każdego dnia nasze instruktorki były w dwóch miejscowościach. W jednej zajęcia  

rozpoczynały się o godzinie 9.00 i trwały trzy godziny, natomiast w drugiej –  

w godzinach od 12.30-15.30. Zajęcia plastyczne to robienie szkatułek i przyborników  

z patyczków do lodu, pieski z ręczników, decoupage na butelkach i na panelach,  

malowanie, rysowanie i szereg innych rzeczy, przeplatane grami i zabawami 

 ruchowymi. 

 Dyrektor już dokonała bilansu tegorocznych spotkań w świetlicach: ogółem 

wzięło w nich udział 671 dzieci. Liczba mówi sama za siebie i potwierdza, że czynne 

wypełnienie dziewczynkom i chłopcom wakacyjnego czasu to pomysł znakomity. 

- Z frekwencją wyglądało to różnie, na przykład w Słupie, Nicwałdzie, Pokrzywnie, 

Orlu powyżej 15 dzieci, każdego dnia  instruktorki robiły inne zajęcia, na które  

potrzeba było dużo materiału. Na zakupy potrzebnych materiałów na zajęcia  

otrzymaliśmy środki  z takich sołectw jak: Gołębiewko, Gruta, Kitnowo, Nicwałd, Orle, 

Wiktorowo, Jasiewo, Salno, Dąbrówka Królewska i Okonin - relacjonuje H. Szumotalska. 

 Dyrektor GCK dziękuje sołtysom i Radom Sołeckim wyżej wymienionych wsi za pomoc w organizowaniu tegorocznych 

wakacji w świetlicach. Podziękowania kieruje także pod adresem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Przypominamy, że świetlice wiejskie zostały wyremontowane dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Dziękujemy dzieciom, że z uśmiechem przychodziły na spotkania wakacyjne i do zobaczenia za rok!       Tekst/foto: GCK 

 Zakończyliśmy prace budowlane przy inwestycji wodno-kanalizacyjnej! 

 Po niemal dwóch latach gmina Gruta kończy inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami oraz odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wykonanie 

zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta”. Zadanie zostało zrealizowane  

dzięki  pozyskanemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii”.                   Tekst: OK/ foto: zdjęcia wykonawcy zadania 
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          Narodowe Czytanie w Grucie 

 Gminna Biblioteka Publiczna i Szkolna Biblioteka Szkoły Podstawowej w Grucie 

od początku, czyli od 2012 roku, razem realizują Narodowe Czytanie. Za każdym razem 

staramy się wprowadzać nowe akcenty. Teraz także było nowatorsko - otóż zrobiliśmy 

 inscenizację jednej w wytypowanych nowel - "Mój ojciec wstępuje do strażaków"  

ze zbioru opowiadań "Sanatorium pod Klepsydrą" Bruna Schulza. Obsada była nader szla-

chetna: 

- ojciec Jakub - kapitan strażaków - Przemysław Szczepanowski - zastępca wójta Gminy 

Gruta; jego żona - Katarzyna Rafalska - bibliotekarka z Biblioteki Szkolnej SP Gruta; jego 

syn - Józef, a zarazem narrator opowieści - Krzysztof Ficek - dyrektor SP Gruta; służąca 

Adela -Ania Fabrykiewicz z Biblioteki Publicznej w Grucie; starszy subiekt Teodor -  

Aleksander Zadykowicz - nauczyciel z SP Gruta oraz radny powiatu grudziądzkiego; Strażacy z OSP Gruta: Piotr Tracki,  

Zbigniew Makowski, Kacper Hoffner oraz Szymon Czmoch, którzy grali role...strażaków!  

 Bardzo dziękujemy wszystkim naszym aktorom za chęć, zapał i determinację (mieliśmy kilka prób). Szczególnie mocno  

dziękujemy strażakom za uatrakcyjnienie wydarzenia - przyjechali w odpowiednich strojach, wozem strażackim na sygnale, a to 

zawsze budzi wielkie zainteresowanie. I oczywiście zapraszamy za rok na kolejną odsłonę Narodowego Czytania!             

 Koncert wzruszeń w Dąbrówce 

 25 września Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej gościł  

 Tomasza Żółtko - muzyka, kompozytora, autora tekstów, artystę, którego utwory gościły na ogól-

nopolskich listach przebojów. 

 Koncert był dużym wydarzeniem kulturalnym przepełnionym wzruszeniami,  

jak i wieloma doznaniami artystycznymi. Wspólnie z nami podziwiali talent artysty nasi goście, 

pensjonariusze zaprzyjaźnionych domów z Grudziądza - DDP Lotnisko Piłsudskiego oraz DDP 

przy Caritas na Strzemięcinie.  

Serdecznie dziękujemy artyście i wszystkim tym, którzy wzięli udział w cudownym  

koncercie.                      Tekst/foto: ŚDS 

 Magiczne spotkanie z Piotrusiem Panem w Plemiętach!

  

 Tradycją Szkoły Podstawowej w Plemiętach są corocznie 

wystawiane sztuki teatralne dla uczniów i nauczycieli wszystkich 

szkół gminy Gruta. Dnia 24 września uczniowie i nauczyciele ze SP 

w Grucie, Nicwałdzie, Słupie i Boguszewie przyjechali do Plemiąt, 

aby obejrzeć sztukę “Piotruś Pan”. Przybyłych gości powitała Pani 

Dyrektor Justyna Świdzicka, życząc miłych chwil podczas obcowa-

nia ze sztuką. Została ona przygotowana przez Teatr Dziecięcy  

działający w szkole pod kierunkiem Doroty Kruszczyńskiej 

i ks. Marka Wysieckiego. Wszyscy przybyli przez godzinę uczestniczyli w przygodach dzieci z Piotrusiem Panem. Występ  

został nagrodzony ogromnymi brawami. Spotkanie w naszym szkolnym teatrze było dla wszystkich zapewne niezwykłą 

 przygodą. Mamy nadzieję, że przesłanie sztuki, dobro, piękno i wszelkie nieprzemijające wartości zostaną przez widzów  

przeniesione w ich codzienność.            Tekst/foto: D. Kruszczyńska 

 Wieści z WTZ 

 Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie aktywnie  

integrowali się ze społeczeństwem w czasie wycieczki do Szklarskiej Poręby. 

Towarzyszył im dobry nastrój, uśmiech oraz wspaniała pogoda sprzyjająca 

spacerom. 

W dniach od 10 – 14 września uczestnicy, kadra, rodziny i przyjaciele Warsz-

tatów Terapii Zajęciowej w Grucie wspólnie udali się na wycieczkę 

do Szklarskiej Poręby, podczas której zwiedzili m.in.. Wodospad Szklarki,  

Zamek Książ, palmiarnię. Dodatkowo uczestnicy poznali proces produkcji 

kryształów w hucie szkła kryształowego „Julia”.                     Tekst/foto: WTZ 
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       UWAGA: MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW 

Informujemy, że w dniach od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych i innych  

odpadów problemowych. Zbiórka będzie polegała na otwarciu dla Państwa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)  

w miejscowości Zakurzewo w ww. terminie. Po okazaniu dowodu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego uiszczenie  

opłaty za odpady komunalne na terenie gminy Gruta będzie możliwość nieodpłatnego dostarczenia następujących odpadów:  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (niekompletny sprzęt RTV/AGD nie stanowi przedmiotu zbiórki) 

 meble, wykładziny, dywany i inne odpady wielkogabarytowe, 

 zużyte opony (wyłącznie od rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej),  

 przeterminowane leki, 

 świetlówki, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych, wydzielone na następujące frakcje: oddzielnie gruz 

betonowy z rozbiórek i remontów; oddzielnie gruz ceglany; oddzielnie odpady innych materiałów ceramicznych 

 i elementów wyposażenia (armatura łazienkowa); oddzielnie usunięte tynki, tapety, okleiny, stolarka okienna, 

styropian. Ilość gruzu budowlanego przypadająca na gospodarstwo domowe wynosi 0.25 m3. 

Zbiórka prowadzona przez gminę Gruta przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców gminy Gruta - nie dotyczy odpa-

dów pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej. Zbierane będą tylko odpady komunalne powstające w gospo-

darstwach domowych. 

UWAGA! 

Mieszkańcy, którzy będą mieli bardzo dużo odpadów wielkogabarytowych bądź poremontowych itp., a nie posiadają transportu, 

aby samodzielnie zawieźć odpady w wyżej wskazane miejsce mogą wynająć sobie kontener na gruz, odpady wielkogabarytowe, 

odpady poremontowe. Chętni mieszkańcy chcący wynająć kontener muszą pamiętać o tym, że nie będą mogli wrzucać do niego 

wszystkich odpadów razem. Każda frakcja musi być zbierana oddzielnie. Płatność za wynajem jednego kontenera wynosi 50 zł 

na tydzień, natomiast transport 2,5 zł/km liczone w dwie strony  za podstawienie oraz zabranie (kilometry liczone będą 

od Zakurzewa). Chętni mieszkańcy chcący wynająć sobie kontener  muszą zgłosić się do Urzędu w celu wypełnienia  

 pisemnego zlecenia.  

Trwają prace nad strategią rozwoju gminy Gruta na lata 2020-2030.  

Po spotkaniach w Urzędzie Gminy zostanie stworzona diagnoza społeczno-

gospodarcza, która zostanie zamieszczona na stronie www.gruta.pl. 

Następnie rozpoczną się prace w grupach eksperckich. Będziemy Państwa 

informować na bieżąco o kolejnych etapach prac nad strategią. 


