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GŁOS GRUTY 
BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA 

 
 

NUMER 1/2019  

Zapraszamy na Zebrania Wiejskie! 

Serdecznie zapraszamy wszystkich  Mieszkańców gminy Gruta na Zebrania Wiejskie. Program zebrań dla każdego Sołectwa 

wygląda następująco: 

1. Realizacja inwestycji w 2019 r. 

2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 r. 

3. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej (w tych,  w których kończy się aktualna kadencja). 

4. Sprawy bieżące. 

Harmonogram zebrań: 

1 Annowo          15.02.2019, godz. 17.00 Świetlica wiejska 

2 Boguszewo         18.02.2019, godz. 17.00 Remiza OSP 

3 Orle                        19.02.2019, godz. 11.00 Świetlica wiejska 

4 Gołębiewko         20.02.2019, godz. 10.00 Świetlica RSP 

5 Plemięta                 20.02.2019, godz. 17.00 Świetlica wiejska 

6         Wiktorowo             21.02.2019, godz. 11.00 Świetlica wiejska 

7         Słup                     21.02.2019, godz. 18.00 Świetlica wiejska 

8 Salno                      22.02.2019, godz. 17.00         Świetlica wiejska 

9 Dąbrówka Król.     22.02.2019, godz. 19.00 Szkoła Podstawowa 

10 Kitnowo                 25.02.2019, godz. 18.00 Świetlica wiejska 

11       Mełno Cukrownia  26.02.2019, godz. 17.30 Świetlica wiejska 

12       Jasiewo          27.02.2019, godz. 11.00 Świetlica wiejska 

13       Mełno ZZD             27.02.2019, godz. 17.30 Pomieszczenie przy sklepie na osiedlu Koniczynka 

14       Okonin                    28.02.2019, godz. 16.00         Biblioteka 

15       Nicwałd                   01.03.2019, godz. 17.30 Świetlica wiejska 

16 Pokrzywno              01.03.2019, godz. 19.00 Świetlica wiejska 

17 Gruta                      04.03.2019, godz. 18.00 Sala narad Urzędu Gminy w Grucie Opracowała: MW 

Uchwały podjęte na IV Sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2019 r.: 

1)  Nr IV/27/19  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2019. 

2)  Nr IV/28/19  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2019-2030.  

3)  Nr IV/29/19 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gruta. 

W związku ze zmianą przepisów w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę każda gmina ma obowiązek wprowadzić nowy 

regulamin dotyczący tej kwestii. Przyjęty regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 

oraz odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń  

wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Gruta.  

4) Nr IV/30/19 w sprawie zmiany statutów sołectw w Gminie Gruta. Projekt zmian statutów poszczególnych sołectw został 

opracowany w związku z potrzebą dostosowania ich do organizacji i zakresu działań sołectw oraz do obowiązujących  

przepisów prawnych. Proponowane zmiany dotyczyły m.in. zasad i trybu zwoływania zebrań wiejskich, gospodarki finansowej 

sołectw, zasad wniesienia protestu wyborczego oraz zakresu i formy kontroli i nadzoru. Wprowadzono również zapis,  

że kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej wynosi 5 lat i jest równa Kadencji Rady Gminy.        

Przypominamy, że treść uchwał znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gruta  

(www. bip.gruta.akcessnet.net). Przypominamy również, że obrady sesji mogą Państwo oglądać w Internecie — link 

znajdą Państwo na stronie www.gruta.pl                                                         Tekst: MW 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dla których załatwienie spraw administracyjnych często wiąże  

się z koniecznością zwolnienia z pracy, zmieniają się godziny pracy Urzędu Gminy w Grucie. Nowy harmonogram będzie  

obowiązywał od 1 marca 2019 r.: 

Poniedziałek,  wtorek, środa   7:00 - 15:00 

Czwartek 7:00 - 16:00 

Piątek 7:00 - 14:00 
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 Nowe  możliwości rozwoju dla Stowarzyszeń 

 Wraz z końcem 2018 r. pojawiła się nowa szansa rozwoju  dla Stowarzyszeń  działających na terenie gminy Gruta. 

  Dnia 29 listopada weszła w życie ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z nią Agencja Restrukturyzacji 

 i Modernizacji Rolnictwa prowadzić będzie Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich. Koła w nim zarejestrowane  

otrzymają osobowość prawną i będą mogły ubiegać się  o wsparcie z budżetu państwa. Oferta kierowana jest zarówno  

do stowarzyszeń już istniejących, jak i tych z Państwa, którzy chcieliby rozpocząć funkcjonowanie takiego koła w swojej wsi. 

 - Nasze gminne uroczystości dożynkowe, słyną z tego, że jest wyjątkowo smacznie i kolorowo, a wszystko to za sprawą 

 Stowarzyszeń. Teraz, gdy pojawiła się nowa szansa rozwoju, która umożliwia pozyskiwanie środków finansowych  

na działalność lokalną Kół Gospodyń Wiejskich, pragnę zaoferować pomoc w przekształceniu bądź założeniu takiego koła - 

zapewnia Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski.  

 Wszystkich członków Stowarzyszeń  i osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne 

w Urzędzie Gminy Gruta dnia 4 marca o godzinie 10:00.       

 Podsumowanie 2018 w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych  

 Jaki był rok 2018 dla strażaków z terenu naszej Gminy? Statystyki są nieubłagane - jednostki z OSP Gruta, OSP Salno 

oraz OSP Plemięta odnotowały więcej wyjazdów niż w 2017 r. Natomiast jednostki OSP Boguszewo oraz OSP Słup  

 do zdarzeń wyjeżdżały rzadziej aniżeli w 2017 r. Szczegółowe informacje przedstawiamy poniżej: 

OSP Gruta wyjeżdżała aż 121 razy: 30 do pożarów, 89 do miejscowych zagrożeń, 2 alarmy okazały się fałszywe. 

OSP Boguszewo wyjeżdżało 17 razy: 6 do pożarów, 11 do miejscowych zagrożeń. 

OSP Plemięta wyjeżdżało 22 razy: 4 do pożarów, 18 do miejscowych zagrożeń. 

OSP Słup  wyjeżdżało 3 razy  do miejscowych zagrożeń. 

OSP Salno  wyjeżdżało 7 razy: 3 do pożarów, 4 do miejscowych zagrożeń. 

Dla OSP Gołębiewko nie odnotowano żadnego wyjazdu. 

 Statystyki pokazują, że z roku na rok przybywa wyjazdów do pożarów. W przypadku OSP Gruta liczba wyjazdów  

wzrosła dwukrotnie: z 15 wyjazdów do pożarów w ciągu 2017 roku do 30 wyjazdów w 2018 r. Podobną tendencję  

 zauważamy w wyjazdach OSP Boguszewo - w 2017 r. otrzymano trzy wezwania do pożaru, natomiast w 2018 r.  sześć  

wezwań. Procentowy wzrost wyjazdów jednostek z  naszej gminy do pożarów, porównując 2017 do 2018 r., szacuje  

się na 25,9 %. 

 Statystyki sąsiadujących gmin pokazują, że gminy Radzyń Chełmiński i Łasin odnotowały  

nieznacznie więcej wyjazdów aniżeli jednostki OSP z naszej gminy (gm. Gruta 151; Radzyń Chełmiński 160; 

Łasin 168).  Natomiast gmina Świecie nad Osą odnotowała 117 zdarzeń na swoim terenie, co daje  

najniższy wynik w całym powiecie grudziądzkim.  Na terenie chronionym przez KM PSP w Grudziądzu doszło 

w sumie do 2219 wyjazdów w 2018 r.        Opracowano na podstawie raportu KM PSP w Grudziądzu. 

     Przetargi w naszej Gminie 

 Informujemy, że zgodnie z zakończonym postępowaniem przetargowym za utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) 

dróg gminnych na terenie gminy Gruta w sezonie zimowym 2018/2019  odpowiadają  następujące firmy: 

Rejon I (Słup, Jasiewo, Orle) - Gospodarstwo Rolne M. Kowalczyk z Gruty. 

Rejon II (Annowo, Gruta pod Okonin osadę) - BDG Group sp. z o.o. z Bydgoszczy. 

Rejon III (Pokrzywno, Nicwałd, Dąbrówka Królewska, Salno) - AUTO-JOKER R. Kociszewski z Rogóźna. 

Rejon IV (Kitnowo, Boguszewo, Gołębiewko) - Usługi Rolnicze M. Abramek z Okonina. 

Rejon V (Plemięta, Wiktorowo, Okonin) - Usługi Rolnicze M. Abramek z Okonina. 

Rejon VI (Gruta) - ZGKiM z Gruty. 

W przypadku braku przejezdności wybranych dróg w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z sołtysem,  

który skontaktuje się z firmą odpowiedzialną za odśnieżanie danego odcinka drogi.           

 Ponadto w styczniu 2019 r. rozstrzygnięty został przetarg na dostawę opału stałego dla Gminy Gruta i jednostek  

organizacyjnych. Kwota jaką zaplanowaliśmy w budżecie, wynosiła 165.905,00 zł, najkorzystniejsza oferta, złożona przez 

BDG Group sp. z o.o., wyniosła 159.284,38 zł. W 2018 r. zgodnie z faktycznym zużyciem na zadanie to wydano  

162.175,50 zł. Wyłoniono również ofertę na dostawę benzyny i oleju napędowego. Zadanie to, o wartości  134.001,40 zł,  

powierzono Firmie ITANK S.C. 

 W toku postępowania są aktualnie przetargi na: remont pomieszczeń Biblioteki w Grucie; dostawę kruszywa  

wapiennego i betonowego na drogi gminne dla sołectw: Annowo, Boguszewo, Dąbrówka Królewska, Gołębiewko, Gruta,  

Jasiewo, Kitnowo, Okonin, Orle, Pokrzywno, Wiktorowo, Nicwałd, Słup i Salno; oraz  przetarg na zadanie równania 

 i wałowania dróg gminnych.                                                     Opracowanie: ZP 

Tekst: OK 
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W tym roku zagraliśmy rekordowo! 

Pewnie niewielu było optymistów, którzy wierzyli w to, 

że w tym roku grucka WOŚP ustanowi kolejny rekord 

w wysokości uzbieranej kwoty. Wspólnie z  Orkiestrą Jurka Owsiaka 

 zagraliśmy 13 stycznia. 

Oj, sporo się działo w remizie w gruckiej OSP. Już początek tej ważnej imprezy 

 ogólnokrajowej pozwalał sądzić, że zbierzemy sporą kwotę. Pierwsza licytacja tortu od razu 

powiększyła konto Orkiestry, za kilkaset złotych nabył go Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski. Ciekawe jest to, że chociaż 

stół Orkiestry nie uginał się od darów przeznaczonych na licytację, to jednak poszczególne souveniry uzyskiwały wysokie ceny. 

O takim efekcie przesądzała na pewno inwencja prowadzącej licytację Hanny Szumotalskiej (szefa sztabu WOŚP), ale… 

bez hojności nabywców nie udałoby się pozyskać istotnych kwot, w sumie prawie 3.600 złotych. Oczywiście, największą pracę 

wykonali wolontariusze, to w ich puszkach znalazło się ponad 11 tysięcy złotych. 

 Niedzielne GRANIE to – oczywiście oprócz licytacji i zbiórki pieniędzy do puszek, w kawiarenkach stowarzyszeń 

i strażaków (ogółem ponad 4 tysiące 700 złotych)! Były występy młodzieży szkolnej i dzieci oraz tańce.  Przed licznie zebraną 

publicznością wystąpili: dzieci z Harcowni z Mełna, Klaudia Dziubkowska (i to kilkakrotnie, Klaudio bardzo Ci dziękujemy!). 

Były tańce animacyjne Akademii Spryciarza, prowadzonej przez  Natalię Szumotalską. Znakomicie zaprezentowała się męska 

grupa taneczna ze szkoły w Grucie. Swój kącik miała Gminna Biblioteka Publiczna, były najróżniejsze gry i quizy. 

 H.Szumotalska dziękuje za wykonaną pracę sztabowi Orkiestry (w tym paniom przez kilka godzin liczących pieniądze), 

a za dobre serce wszystkim darczyńcom z lokalnych film produkcyjnych i handlowych. Szefowa sztabu wyraża  

też podziękowanie stowarzyszeniom z Mełna Cukrowni, Nicwałdu, Salna i Okonina. Wdzięczna jest żonom strażaków  

OSP Gruta za ciasto i pracownikom oraz uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie za piękne souveniry na licytację. 

Szanowni Państwo, wszyscy mamy prawo być dumni z wykonanej pracy, z tak dużej kwoty pieniężnej, która –  

jak na wstępie imprezy powiedział Wójt W. Kurkowski – przeznaczona będzie na zakup nowoczesnego sprzętu  

medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.                                                                                       Tekst/foto: RAS 

  Drogi Przedsiębiorco, zareklamuj się na www.gruta.pl! 

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  przedsiębiorców z terenu gminy Gruta, serdecznie zapraszamy wszystkich  tych, 

którzy prowadzą własną działalność gospodarczą i chcieliby promować swoją firmę na stronie www.gruta.pl., do przesyłania 

krótkich informacji  na temat swojej oferty. Przekazane informacje zostaną zamieszczone na stronie www.gruta.pl,  

dzięki czemu zyskają Państwo dodatkową możliwość promocji swojej działalności. Informacje o  własnym biznesie mogą  

Państwo przesyłać w  dowolnej postaci: tekstu, wizytówki, plakatu, a nawet krótkich filmów promocyjnych. Treści można  

wysyłać na adres mailowy: redakcja@gruta.pl. Prosimy, by wraz z przesłanym materiałem podać numer kontaktowy - każde 

zgłoszenie będziemy indywidualnie konsultować. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem 

Gminy Gruta  - 56468 31 21.  

Informujemy, że zamieszczenie krótkiej informacji handlowej na stronie www.gruta.pl dla przedsiębiorców  

działających na terenie naszej Gminy jest całkowicie bezpłatne i ma na celu wsparcie działalności  przedsiębiorstw. 

 Polub nas na Facebooku! 

 By zapewnić Państwu jak najlepszy dostęp do bieżących informacji o tym, co dzieje się w naszej Gminie, założyliśmy 

konto „Gmina Gruta”. Znajdą tam Państwo najnowsze i najważniejsze informacje na temat realizowanych inwestycji,  

projektów, zawieranych umów i zadań Gminy. Będziemy tam zamieszczać również harmonogramy wywozu śmieci, odczytu  

wodomierzy i wiele innych przydatnych i ciekawych informacji.  

 Dzięki obecności na portalu społecznościowym mają również Państwo możliwość dzielenia się z nami Państwa  

uwagami za pomocą komentarzy i wiadomości. Serdecznie zapraszamy do komentowania - dzięki temu będziemy wiedzieć,  

czy proponowane rozwiązania są zgodne z Państwa oczekiwaniami. By otrzymywać powiadomienia, należy wpisać w pasek 

wyszukiwania  www.facebook.com/gminagruta, a następnie kliknąć „Lubię to”. 

 Przypominamy również o możliwości otrzymywania powiadomień w postaci sms o ważnych wydarzeniach w gminie 

poprzez aplikację Blisko. Wystarczy zainstalować bezpłatną aplikację na swoim smartfonie. 

Uprzejmie informujemy, że z początkiem lutego Zakład Usług Wodno-Wodociągowych Czajkowski Sp. z o.o. rozpoczął 

prace w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Gruta. Przebieg prac będzie uzależniony  

od warunków pogodowych. Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach w realizacji zadania. 

                        Tekst: BB 



4 

OSP Gruta  doposażona w nowy wóz strażacki 

OSP w Grucie otrzymała wóz strażacki typu lekkiego marki Ford Transit.  

Samochód przekazany został 30 września 2018 r., dzięki czemu OSP w Grucie dysponuje 

jednymi z najnowocześniejszych wozów strażackich w regionie. O tym, w jaki sposób udało 

się pozyskać ten samochód, opowiada Stefan Falkowski, Prezes OSP Gruta. 

 

Jakim wyposażeniem dysponuje nowy wóz strażacki? 

Jest to Ford Transit 2,0 TDC, wóz ratowniczo-gaśniczy z silnikiem 170KM, o długości z zabudo-

wą 6,5 m i pięcioosobową kabiną. Wyposażony jest m.in. w belkę sygnalizującą typu LED, agregat 

wysokociśnieniowy wodno-pianowy ze zbiornikiem wodnym 1000 l i zbiornikiem na środek  

pianotwórczy, wyciągarkę o sile uciągu 4,6 tony, długość liny wynosi 27 m.  

Dodatkowo samochód posiada maszt oświetleniowy teleskopowy LED z reflektorami o mocy 

20000 Lm, o maksymalnej wysokości od podłoża 4,5 metra. Jest on sterowany automatycznie.  

Samochód wyposażony jest jeszcze w kamerę termowizyjną, zestaw narzędzi hydraulicznych,  

takich jak agregat, węże, nożyce czy też rozpieracz. 

Jak udało się pozyskać taki samochód? 

Waldemar Kurkowski, który jest sekretarzem OSP w Grucie, otrzymał pismo od poseł  

Anny Elżbiety Sobeckiej z Torunia oraz poseł Joanny Borowik z Włocławka o możliwości  

otrzymania samochodu pożarniczego typu lekkiego. Następnie przychylność dla podjętej  

inicjatywy wykazała Małgorzata Taranowicz, Wojewódzki  Komendant OHP w Toruniu, a obecnie również Radna Sejmiku 

Wojewódzkiego, oraz nadbrygadier Janusz Halak, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 

w Toruniu, za co z tego miejsca należą się serdeczne podziękowania. Od momentu napisania stosownego pisma  

do otrzymania aż 350.000,00 zł minęło zaledwie 2 miesiące. Uroczyste odebranie umowy na zakup sprzętu  

w obecności wszystkich wyżej wymienionych nastąpiło w Komendzie PSP we Włocławku. Po otrzymaniu umowy  

kilkukrotnie wraz z obecnym wójtem, dh ks. Kamilem Pańkowcem oraz dh Krzysztofem Ścibiorem jeździliśmy  

do Częstochowy w celu wyboru producenta oraz jakości i ilości wyposażenia samochodu.  Zwieńczeniem naszych działań 

było uroczyste przekazanie samochodu do jednostki OSP, które miało miejsce 13 października. 

Należy wspomnieć, że dodatkowo udało nam się pozyskać dofinansowanie z Fundacji ORLEN 15000 złotych na zakup  

ww. rozpieracza hydraulicznego, którego nie było na wyposażeniu samochodu. Dofinansowanie odebraliśmy na Gali  

Finałowej konkursu na Targach w Kielcach 27 września. 

W czym będzie pomocny ten samochód? 

Jak już wspomniałem, jest to samochód pożarniczy typu lekkiego, ratowniczo-gaśniczy. Będzie on przydatny zarówno przy 

wypadkach drogowych, jak i przy gaszeniu pożarów w budynkach mieszkalnych czy biurowych. Stąd na wyposażeniu  

samochodu znajduje się również defibrylator z elektrodami przystosowanymi dla dzieci i dla dorosłych. 

 Strażacy z Gruty mają niewątpliwy powód do dumy dysponując tak dobrze wyposażoną jednostką. Dziękujemy wszystkim, 

którzy przyczynili się do pozyskania nowego samochodu dla jednostki OSP w Grucie. 

                    Ze Stefanem Falkowskim rozmawiała OK. 

 Uczymy się od najlepszych!  

22 stycznia dyrektorzy gminnych placówek oświatowych wraz z Wójtem Gminy  

Gruta udali się do miasta Ząbki, gdzie odbyło się spotkanie z tamtejszymi władzami  

samorządowymi oraz dyrektorami placówek oświatowych. Lokalizacja spotkania 

miała tu ogromne znaczenie, bowiem to właśnie w Ząbkach mieści się jedno  

z największych przedszkoli samorządowych w całym kraju, a dyrektor Szkoły  

Podstawowej nr 3 prowadzi innowacyjny sposób nauczania dzięki nowoczesnym 

technologiom. 

 - Placówki, które mogliśmy odwiedzić dzięki życzliwości gospodarzy miasta Ząbki,  

pokazują, jak mogą wyglądać szkoły dzięki systematycznemu pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Lekcje robotyki  

dla wszystkich uczniów, nowoczesne roboty, tablety do pracy dla dzieci w wieku szkolnym, a dla najmłodszych  

amfiteatr w przedszkolu, ścianka wspinaczkowa, siłownia dostosowana do potrzeb przedszkolaków – wylicza dyrektor SP  

w Plemiętach Iwona Węcławska. 

Wyjazd zorganizowany przez Wójta Gminy Gruta Waldemara Kurkowskiego miał za zadanie pokazać, jak szkoły mogą  

rozwijać się dzięki pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych oraz jakie kierunki rozwoju dla naszych gminnych placówek  

wybrać, by zapewnić młodym ludziom  podobne  możliwości i start w przyszłość.                                               Tekst: OK 



5 

 Świąteczny czas w gminie 

19 grudnia odbyło się Spotkanie Opłatkowe w Urzędzie Gminy Gruta. 

- Zanim poproszę o zabranie głosu księdza kanonika Henryka Szczodrowskiego, chcę 

złożyć państwu najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Przede wszystkim życzę 

zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, a także zrealizowania  

wszystkich celów, jakie państwo przed sobą stawiacie - powiedział Wójt Gminy Gruta. 

Po czym wspólnie odśpiewano kolędę Wśród nocnej ciszy, zaintonowała ją Klaudia 

Dziubkowska, grająca również na keyboardzie. 

 – W ten szczególny czas Bożego Narodzenia, w oczekiwaniu na narodziny Pana Jezusa powinniśmy pamiętać przede wszyst-

kim o tym, że najważniejszą rzeczą, jaką człowiek ma do zrealizowania za życia, jest pomoc drugiemu człowiekowi – powie-

dział między innymi ksiądz proboszcz gruckiej parafii H. Szczodrowski. Kapłan życzył wszystkim obecnym łask Bożych 

oraz jak najwięcej radosnych chwil każdego dnia w Starym i Nowym Roku. 

Miłym akcentem spotkania było przekazanie Wójtowi Gminy Gruta Światełka pokoju przez harcmistrz Elżbietę Fabińską.  

Prowadzący samorząd podziękował harcerce i zaprosił gości do łamania się opłatkiem. 

 Kolejnego dnia w sali narad wójt Waldemar Kurkowski i jego zastępca Przemysław Szczepanowski złożyli życzenia 

świąteczno-noworoczne zaproszonym pracownikom urzędu i instytucji gminnych.   

          Również w Warsztatach Terapii Zajęciowej odbyło się spotkanie.  

- Przybyłem do Państwa z największą radością. Wasz Dom jest ważny nie tylko dla mnie, ale dla wielu mieszkańców gminy 

Gruta – powiedział na powitanie wójt W. Kurkowski do uczestników, kadry i zaproszonych gości w WTZ: 

- Nie ukrywam, że gdy tylko przekroczyłem próg tego Domu, poczułem rodzinną atmosferę. Jest tu kolorowo, serdecznie 

i radośnie. To bardzo miłe. Zapewniam państwa, że już dziś deklaruję jak najlepszą współpracę z kierownictwem placówki. – 

Następnie złożono sobie najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.  

 Jak co roku, również Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Nicwałd zorganizowało spotkanie wigilijne 

 dla mieszkańców tej miejscowości, ale byli też goście spoza niej. Uroczystość, na której obecny był  

Przemysław Szczepanowski, zastępca wójta gminy Gruta, rozpoczęła prezes Stowarzyszenia Gabriela Rajnik. Zanim  

przeczytała fragment Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Jezusa, złożyła życzenia wszystkim obecnym. Następnie ksiądz  

kanonik Marek Wysiecki z parafii w Okoninie przedstawił Chór Schola, w którym śpiewają dziewczęta ze szkół w Nicwałdzie, 

Plemiętach i Grucie. Goście wysłuchali kilkunastu kolęd oraz paru wierszy. Życzenia świąteczne i noworoczne mieszkańcom 

Nicwałdu przekazał m.in. Kazimierz Suszek, radny i sołtys wsi.  

 Również dyrektor Hanna Szumotalska zaprosiła do GCK seniorów z  Klubu Wiecznie młodzi i wszystkich chętnych 

z naszej Gminy, którzy chcieliby pośpiewać kolędy i posłuchać wierszy bożonarodzeniowych.   

 Również gminne placówki oświatowe przygotowały pełne wzruszeń spotkania wigilijne  dla społeczności lokalnych. 

                                                Tekst/foto: RAS 

Darmowe porady prawne dla Mieszkańców naszej Gminy 

Informujemy, że Mieszkańcy gminy Gruta mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych w każdy piątek w godzinach od 8:00 

do 12:00. Dyżur  radcy prawnego w Urzędzie Gminy Gruta zapewniony jest w ramach Mobilnego Punktu Nieodpłatnej 

Pomocy Prawnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Dodatkowo Mieszkańcy mogą korzystać z porad radcy prawnego  

Pani Karoliny Olszewskiej-Hinc, prowadzącej od stycznia 2019 r. obsługę prawną Gminy Gruta. Terminy dyżurów  

obowiązujące od 1 lutego 2019 r.: wtorki 8:00 - 12:00  oraz czwartki 11:00 -15:00. W pierwszej kolejności  jednak  

obsługiwane będą sprawy bieżące Urzędu Gminy. 

     Z ksiąg USC 

W grudniu 2018 r. w naszej gminie urodziło się 6 dzieci, 6 osób zmarło.  

10 par zawarło związek małżeński.   

      Zmiany w Dąbrówce 

 28 stycznia w budynku szkoły w Dąbrówce Królewskiej odbyło się spotkanie Wójta Gminy Gruta  

Waldemara Kurkowskiego z mieszkańcami Dąbrówki oraz Salna. Tematem rozmów było zaadaptowanie budynku szkoły 

 filialnej w związku ze złożeniem wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rozwój sieci ośrodków wsparcia -  

Środowiskowy Dom Samopomocy. Budynek szkoły filialnej był nieużytkowany przez dzieci i młodzież od roku szkolnego  

2016/2017. Dzieci  z tych okolic podjęły naukę w Szkole Podstawowej w Grucie.  Do tej pory budynek szkolny był  tylko  

częściowo użytkowany przez ŚDS. Kwota, o jaką wnioskuje Gmina Gruta, to 350000,00 zł, co pozwoli  na uruchomienie  

10 nowych miejsc.                                        Tekst: OK 
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Szanowni Państwo, 

W związku ze zmianą firmy 

odpowiedzialnej za wywóz 

śmieci z terenu gminy Gruta  

przypominamy podstawowe 

zasady dotyczące segregacji 

śmieci. Obok przydatne 

zestawienie: 

W przypadku pytań dot. 

odpadów niewyszczegól-

nionych w zestawieniu  

prosimy o kontakt  

telefoniczny z Urzędem 

Gminy Gruta : 56 468 3121. 

  Ferie w naszej gminie!   

 

Kilkanaścioro dzieci stawiło się 14 stycznia w GCK  

i z niemałym zaciekawieniem oczekiwało, co też spotka ich przez 

najbliższe 2 tygodnie ferii.  Już we wtorek powitaliśmy policjantów 

z posterunku w Radzyniu Chełmińskim, którzy dbają  

o porządek publiczny również w naszej gminie. Funkcjonariusze 

mówili o bezpieczeństwie poruszania się przede wszystkim  

na drogach, a także uczulili dzieci w kwestii korzystania  

ze ślizgawek.         

 Kolejny dzień feriowicze spędzili w Miasteczkolandii. I to był strzał w dziesiątkę, mogły się tam wybawić na przeróżne 

sposoby, od zjeżdżalni po jazdę gokartem. Nazajutrz instruktor S. Raginiak czytał im fragmenty swojej książki „Wiktoria”.  

Później dziewczynki i chłopcy opowiadali o usłyszanych opowiadaniach. Najlepiej zrobili to Marta Makowska i Aleksander 

Bilicki. Autor nagrodził ich swoimi książkami. Piątek to przede wszystkim wykonywanie laurek dla babć i dziadków, z którymi 

dzieci spotkały się w poniedziałek 21 stycznia. Tego dnia obchodziliśmy ich święto. Spotkanie życzeniami rozpoczęli dyrektor 

H. Szumotalska i S. Raginiak, a potem dzieci zaprezentowały program artystyczny. Po występach dziewczynki i chłopcy  

wręczyli babciom i dziadkom wykonane przez siebie laurki, pomagała im w tym instruktorka Magdalena Sala. Było bardzo  

sympatycznie i wzruszająco. Po części oficjalnej Dyrektor zaprosiła gości na ciastka i kawę, a dzieci bawiły się z instruktorką.  

 W następnych dniach dzieci podczas zajęć plastycznych wykonywały ramki do zdjęć z masy solnej, przygotowywali też 

maski na bal maskowy, który zakończył ferie w piątek ,25 stycznia. Każdego dnia na uczestników zabawy czekał posiłek. 

 Oczywiście każdego dnia dzieci miały wyznaczony czas na zabawy ruchowe, co zresztą bardzo lubiły. Wyjątkowo  

spodobały im się tańce i zabawy z chustą animacyjną zaproponowane przez Natalię Szumotalską z Akademii Spryciarza.

 Zdecydowanie tegoroczne ferie w GCK można uznać za bardzo ciekawe i wyjątkowo udane. O ich powodzeniu niech 

świadczy fakt, że codziennie brało w nich udział prawie dwadzieścioro dzieci.                Tekst/foto: RAS 

 Jak co roku również Biblioteka zorganizowała zajęcia dla dzieci i młodzieży – w pierwszym tygodniu były one  

w Grucie, Boguszewie i Nicwałdzie, a w drugim w Okoninie.  Na uczestników czekała moc atrakcji- od zajęć manualnych 

(robienie skrzatów z wełny, wazonów z decoupage i innych) przez zajęcia plastyczne (laurki dla Dziadków i Babć, ilustracje  

do przeczytanych bajek), zajęcia z recyklingu (piękne drzewka z rolek po papierze i starych płyt CD), po liczne zajęcia 

 ruchowo- sportowe. Frekwencja wynosiła od 5-15 dzieci dziennie. Niektóre placówki biblioteczne, dzięki wsparciu swoich  

Sołectw, miały zapewnione słodycze i napoje. Filia w Okoninie, jak co roku, przygotowała uroczysty Dzień Babci i Dziadka, 

 na który dzieci przygotowały sporo niespodzianek dla swoich ukochanych Seniorów. Poczęstunek przygotowała bibliotekarka  

 z Okonina wraz ze Stowarzyszeniem Empiria. 

 Tegoroczne ferie w Bibliotece, jak potwierdzały dzieci, bardzo im się podobały, a uśmiech z twarzy im faktycznie  

nie schodził. Dziękujemy wszystkim za udział i oczywiście zapraszamy na kolejne wydarzenia w naszych Bibliotekach.  

Szukajcie na stronie biblioteka.gruta.pl oraz na FB Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie.                    Tekst: A. Fabrykiewicz 
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       Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci 

 Rozpoczęły się szkolenia komputerowe „Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci”.  

Jest to projekt realizowany przez naszą gminę w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele 

Boguszewa” z programu dotacyjnego „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko--

pomorskiego i łódzkiego”. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych naszych 

mieszkańców. Realizowane są w różnej tematyce. 

Odbyły się już szkolenia z zakresu Kultura w sieci w Środowiskowym Domu Samopomocy  

w Dąbrówce Królewskiej, Moje Finanse i Transakcje w sieci w Grucie oraz Rolnik w sieci w Boguszewie.  Na szkoleniach 

dowiedzieliśmy się m.in. w jaki sposób sprawdzić liczbę uzyskanych punktów karnych, sprawdzić wysokość wypracowanej 

emerytury, sprawdzić obowiązujące nas podatki. Dowiedzieliśmy się także, skąd pobrać historię choroby, gdy udajemy  

się do innego szpitala, czy jak zarezerwować bilety na spektakl teatralny. 

 Najbliższe szkolenia odbędą się: 

Rodzic w Internecie - Szkoła Podstawowa w Boguszewie (6-7 luty), Szkoła Podstawowa w Grucie (21-22 luty), Szkoła  

Podstawowa w Nicwałdzie ( 21-22 marzec). W późniejszych terminach będziemy również w Szkole Podstawowej w Słupie 

oraz w Plemiętach. 

Rolnik w sieci - Nicwałd (15-16 marzec). 

Mój Biznes w Sieci - Mełno (kwiecień). 

Działam w Mediach Społecznościowych  - Biblioteka w Grucie (maj - ostatnie wolne miejsca). 

Kultura w Sieci -  Gminne Centrum Kultury (brak wolnych miejsc).  

Moje Finanse i Transakcje w Sieci - Gruta (maj). 

 Przypominamy - na szkolenia obowiązują zapisy w Urzędzie Gminy Gruta, pokój nr 12. Na szkolenia zapisać mogą się 

osoby powyżej 25. roku życia, które pragną zobaczyć, jak wykorzystywać Internet w kontaktach z administracją, bankami,  

organizacjami pozarządowymi, jak zdobywać środki na swoją działalność czy jak promować swój biznes na portalach  

społecznościowych. 

   Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska  

Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 3: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa. Działania 3.1: Działanie szkolenia  

na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.                                                                                                       Tekst/foto: OK 

W Gminnym Centrum Kultury od 7 listopada ub. r. realizowany jest projekt Taniec na dobre samopoczucie, wynikający 

z programu Moje Miejsce na Ziemi i zorganizowanego przez Fundację „ORLEN – DAR SERCA”.  

Dzięki DARCZYŃCY ORLENOWI do 15 czerwca 2019 r. w każdą środę – w trzech grupach: jedna dziecięca i dwie 

pań – tańczy 60 osób. Zajęcia cieszą się sporym zainteresowaniem. I nic w tym dziwnego, bo zumba to taniec,  ćwiczenia 

 i świetna zabawa.                                                                                Tekst: RAS 

 Ten, kto śpiewa, modli się dwa razy  - zapraszamy! 

 W parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie działa schola parafialna dziecięco-młodzieżowa.  

Pierwsze spotkanie miało miejsce 6 października 2018 roku. Obecnie w skład scholi wchodzi ponad 20 dzieci.  

Opiekunami scholi są Ewelina Szymaniak, Kinga Panek oraz ks. Tomasz Jankowski.  

Nasza schola  ubogaca Msze Święte o godz. 9 w każdą 1. i 3. niedzielę miesiąca.  

Ale działalność  naszej scholi nie kończy się na wspólnych próbach… Organizujemy 

również wyjazdy integracyjne. 11 listopada włączyliśmy się w akcję promującą  

uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.  12 listopada byliśmy 

u Sióstr Elżbietanek. 6 stycznia przedstawiliśmy w naszym Kościele przedstawienie  

bożonarodzeniowe. Planujemy również wyjazd wakacyjny dla członków scholi.  

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne dzieci oraz młodzież na nasze spotkania,  

które odbywają się w soboty o godzinie 11:00 w salce parafialnej w Grucie.                                                                                                    

           Tekst/foto: KP 

Z życia parafii 

Począwszy od stycznia 2019 r. na łamach „Głosu Gruty” będziemy prezentować Państwu  

również informacje z parafii mieszczących się na terenie naszej gminy!. Zapraszamy do wspólnej lektury! 
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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. 

Harmonogram odczytu wodomierzy 

 
 
 

W załączonej tabeli prezentujemy harmonogram odczytów wodomierzy w pierwszej połowie 2019 roku. 

             

    Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza rolników 

              i mieszkańców wsi  na spotkania powiatowe  

              pn. "Razem dla Kujaw i Pomorza". 

 

W spotkaniach udział wezmą: 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

 Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

 Lekarz Weterynarii 

 Inspekcje: WIORIN, WIJHARS 

 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko- Pomorskiego 

Urzędu   Wojewódzkiego 

 

Podczas spotkania omawiane będą poniższe zagadnienia: 

 Działania Rządu w obszarze rolnictwa na najbliższy rok. 

 Zadania regionalnych oddziałów instytucji i agend  

odpowiedzialnych za wsparcie i rozwój rolnictwa. 

 Działania Zespołu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  

ds. rolnictwa. 

 Pytania i problemy rolników oraz mieszkańców wsi. 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec 

Boguszewo Annowo Boguszewo Annowo Boguszewo Annowo 

Gołębiewko Dąbrówka Królewska Gołębiewko Dąbrówka Królewska Gołębiewko Dąbrówka  

Kitnowo Gruta Kitnowo Gruta Kitnowo Gruta 

Mełno Jasiewo Mełno Jasiewo Mełno Jasiewo 

Nicwałd Orle Nicwałd Orle Nicwałd Orle 

Okonin Salno Okonin Salno Okonin Salno 

Plemięta Słup Plemięta Słup Plemięta Słup 

Pokrzywno   Pokrzywno   Pokrzywno   

Wiktorowo   Wiktorowo   Wiktorowo   

Współpraca Biblioteki Gminnej w Grucie z Ośrodkiem Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych z Torunia 

Nasza Biblioteka od ponad roku ma podpisaną umowę z OCCiN na prowadzenie punktu bibliotecznego tamtejszego Ośrodka. 

Polega to na tym, iż raz na kwartał są wypożyczane z OCCiN książki, a następnie udostępniane naszym Czytelnikom.  

Tematyka ich  jest różnorodna, a ponadto Czytelnicy mogą sugerować interesujące ich problemy i zamawiać konkretne tytuły 

bądź problematykę (np. Alzheimera). Obecnie dostępne są książki pisane dużą czcionką (dla osób starszych i z dysfunkcją  

wzroku), książki o aktywizacji seniorów, książki  oraz powieści dla młodzieży, obejmujące problematykę dojrzewania.  

Zapraszamy serdecznie do Biblioteki w Grucie, która tymczasowo znajduje się w małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 

w Grucie (na czas remontu). 

http://gruta.pl/harmonogram-odczytu-wodomierzy/

