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GŁOS GRUTY 
BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA 

 
 

NUMER 10-11/2019  

 Nowa droga coraz bliżej! 

 22 października Wójt Gminy Gruta podpisał umowę na realizację zadania - 

przebudowa drogi gminnej Gołębiewko-Boguszewo. Przypominamy,  

że realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg  

Samorządowych w wysokości 80% kosztów wartości zadania. Wykonawcą  

zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” sp. z o.o. 

 z Wąbrzeźna. Zakończenie realizacji zadania przewidziano do maja 2020 r.  

               Tekst: OK/foto: CC 

Uchwały podjęta na XI Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 29 października 2019 r.: 

Nr XI/68/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2019-2030; 

Nr XI/69/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2019;  

Nr XI/70/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;  

Nr XI/71/19 w sprawie zmiany uchwały Nr  XXXIII/253/14 Rady Gminy Gruta z dnia 29 maja 2014 r . w sprawie  

ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Gruta, zmienionej 

uchwałą Nr VI/41/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 marca 2019 r.,  zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 

określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Gruta; 

Nr XI/72/19 w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego 

w Grudziądzu; 

Nr XI/73/19 w sprawie wyboru ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Grudziądzu na kadencję 2020-2023. 

                     

Szanowni Mieszkańcy, 

Informujemy o zmianie godzin pracy Urzędu Gminy Gruta w wybrane dni grudnia 2019 r.: 

13 grudnia 2019 r. - Urząd będzie czynny w godzinach 7:00-12:00; 

24 grudnia 2019 r. - Urząd będzie czynny w godzinach 7:00-12:00; 

27 grudnia 2019 r. - Urząd będzie nieczynny. Dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 14 grudnia 2019 r.  

W sobotę Urząd będzie czynny w godzinach: 7:00-14:00. 

Uchwały podjęte na XII Sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 2019 r.: 

Nr XII/74/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2019-2030; 

Nr XII/75/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2019;  

Nr XII/76/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwar tałów będącej podstawą do ustalenia  

podatku rolnego na rok podatkowy 2020; 

Nr XII/77/19 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli;  

 Nr XII/78/19 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz  

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok; 

Nr XII/79/19 w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Gruta Nr  V/29/15 z dnia 19 lutego 2015r . w sprawie 

 uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gruta”; 

Nr XII/80/19 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.                                                   Tekst: MW 

 

Podziękowaliśmy za pomoc przy Dożynkach Gminnych 

 Wójt Gminy Gruta wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Gruta 22 października podziękowali za pomoc przy  

organizacji tegorocznych Dożynek Gminnych. Szczególne podziękowania skierowane zostały do sponsorów, którzy  

w tym roku rekordowo wsparli nasze działania. Bez wsparcia z Państwa strony program dożynek byłby zdecydowanie uboższy. 

Serdeczne podziękowania zostały przekazane również Stowarzyszeniom za ich wkład i nieocenioną pomoc przy  

Dożynkach Gminnych. Jak co roku Dożynki Gminne zasłynęły wyśmienitą kuchnią staropolską! To wszystko dzięki Wam, 

waszej aktywności i chęci do współpracy!  
                      verte 
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  Organizatorzy przekazali również podziękowanie dla trzech instytucji, które 

bezinteresownie pomagają nam przy organizacji różnych uroczystości,  

w tym Dożynek Gminnych. To na Wasze wsparcie i zaangażowanie zawsze  

możemy liczyć. Wasza ciężka praca często pozostaje w ukryciu, jednak dzisiaj  

pragniemy podziękować za cały wysiłek kulinarny i serce, jakie wkładacie w swoją  

pracę. Dziękujemy pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce  

Królewskiej, Przedszkola Samorządowego w Mełnie oraz Szkoły Podstawowej  

w Grucie. 

 Dziękujemy także wszystkim instytucjom oraz osobom, które wzbogaciły  

program tegorocznych Dożynek poprzez swoje stoiska, warsztaty, pokazy i inne atrakcje! 

Mamy nadzieję, że spotkamy się również na przyszłorocznych Dożynkach.  

 Wójt Gminy Gruta dziękuje także Władysławowi Szymczakowi, Prezesowi  

Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Mełnie  za udostępnienie najbardziej 

urokliwego zakątka naszej gminy na uroczystości dożynkowe. Wójt dziękuję również Pani 

dyrektor, pracownikom Gminnego Centrum Kultury w Grucie oraz pracownikom Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za organizację i przeprowadzenie Dożynek 

Gminnych na najwyższym poziomie. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim!                                         

                                                  Tekst/foto: OK 

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, zostały wyodrębnione nowe indywidualne numery rachunków bankowych, na  które należy dokonywać wpłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Urząd Gminy Gruta informuje, że ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1579) ustawodawca 

nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z powyższym  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Gruta należy wpłacać 

na indywidualne konto,  którego nr otrzymaliście Państwo, za pośrednictwem Poczty Polskiej.   

Informujemy, że  jakość wody dostarczanej z wodociągu publicznego Mełno spełnia wymagania określone  

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Decyzja nr 226/

N.HK/19/1 z dn. 08.11.2019, do wglądu na stronie www.gruta.pl oraz w Urzędzie Gminy Gruta).  

Przypominamy, że  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu w dniu 23 września badał jakość wody pobranej 

z dwóch punktów kontrolnych, tj. Zakładu Doświadczalnego Mełno oraz SUW Mełno. W wyniku awarii  

wodociągu powstałej w trakcie remontu chodnika  w jednym z punktów monitoringowych (tj. w Zakładzie Doświadczalnym) 

stwierdził nieznaczne przekroczenia parametru bakteriologicznego. W tym miejscu liczba bakterii grupy coli pochodzenia  

środowiskowego, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, kształtowała się na  poziomie 2 jednostek 

na 100. W tym samym dniu w ramach kontroli monitoringowej pobrano wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Mełnie, 

z której docelowo zaopatrywani są mieszkańcy Mełna. W próbach tych nie stwierdzono przekroczeń.  

Przypominamy, że wszelkie komunikaty oraz bieżące wyniki badań jakości wody pitnej publikowane są na stronie 

www.gruta.pl (zakładka „DLA Mieszkańców ->Badania Wody). Dodatkowo na prośbę mieszkańców wszystkie komunikaty 

będą od tej pory wywieszane na tablicach ogłoszeń w sołectwach, których dotyczą, oraz dodatkowo będą rozpowszechniane  

za pomocą mediów społecznościowych (Facebook #GminaGruta).                                              

                 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gruta informujemy, że z dniem 31.12.2019 r. likwiduje się Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Grucie, w związku z czym od dnia 01.01.2020 r., Zakład nie będzie wykonywał usług wywozu nieczystości.  

Poniżej prezentujemy dane firm, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Gruta. 

Nazwa firmy Adres Kontakt 

Agro-Części „Agromka” Bartosz Giełażyn Łasin 723 688 555 

Usługi Asenizacyjne Karolina Kocieniewska Grudziądz 515 115 215 

Kółko Rolnicze w Radzyniu Chełm. Fijewo 8 56 688 60 22 / 502 526 370 
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 W związku ze 101 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości na terenie 

gminy Gruta odbyły się uroczystości  upamiętniające to jakże ważne  

wydarzenia dla wszystkich Polaków.  

  Wójt Gminy Gruta wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Gruta oraz sołtysa-

mi w przeddzień święta złożyli wieńce oraz zapalili znicze  

w miejscach szczególnie ważnych w historii naszej gminy. Jest to niezwykle  

ważne, by pamiętać o historii i lokalnych bohaterach, by pielęgnować postawy patrio-

tyczne. 

 Natomiast w Szkole Podstawowej w Plemiętach odbyło się patriotyczne spo-

tkanie pokoleń, podczas  którego teatr dziecięcy przedstawił sztukę pn. „Pisk białego 

orła”. Na spotkaniu obecny był m.in. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ram-

lau.  

 Również Szkoła Podstawowa w Grucie zorganizowała wieczornicę  

patriotyczną z pokazem filmu, jaki przygotowali uczniowie szkoły pod  czujnym 

okiem T. Piwowarskiego oraz J. Śródki. Niezwykle ciekawie o sprzęcie  

wojskowym opowiadali zaproszeni goście, natomiast uczestnicy spotkania  

chętnie testowali nowoczesny sprzęt wojskowy.  

 Z kolei stowarzyszenie „Aktywna Wieś Słup” zaprosiło mieszkańców na 

wspólną biesiadę przy ognisku i pokaz zdjęciowy w świetlicy wiejskiej.   

                                   

                

Tekst: OK/foto: zbiory prywatne/J. Strużyna 

 Zmiany w Przychodni  

Miło nam poinformować Państwa o znacznych zmianach i poprawie świadczeń  

fizjoterapeutycznych dostępnych dla wszystkich zainteresowanych w naszej lokalizacji  

Mełno. 

Gabinety zostały wyposażone w aparat do zabiegów krioterapii miejscowej, co oznacza  

możliwość korzystania z zabiegów podnoszących efekty terapeutyczne w leczeniu urazów 

układu kostno-stawowego, tkanek miękkich, leczeniu zwyrodnień i innych. 

Zakupiona i uruchomiona została również  nowoczesna lampa naświetlań światłem  

podczerwonym tzw. Sollux, rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych,  

nowy aplikator pola magnetycznego w raz z funkcjonalnym łożem.  

Nowe leżanki, krzesła, parawany i sprzęt do ćwiczeń to wszystko również zakupiono  

w trosce o naszych Pacjentów. Całą przestrzeń  

odświeżono i pomalowano. 

        Zapraszamy

                  Tekst: Marcin Żuchowski 

 

W listopadzie Wójt Gminy Gruta podpisał  

umowę z dr Krzysztofem Adamaszkiem,  

któremu powierzono funkcję kierownika SP 

ZOZ.  

Życzymy owocnej współpracy i samych  

sukcesów zawodowych!  

      

                               foto: RK/OK 

11 listopada  

uczciliśmy Święto Niepodległości! 



4 

 

Nr  10-11/2019 

 Na co wydajemy Fundusz Sołecki? 

 Fundusz Sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego, wyodrębnionego w budżecie gminy i zagwarantowanego  

wyłącznie dla sołectw. Celem funduszu są działania, które w sposób bezpośredni wpływają na jakość życia mieszkańców 

 danego sołectwa. To właśnie mieszkańcy decydują, na co wydawane są środki finansowe. Jednym z założeń ustawy o fundu-

szu sołeckim był znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich.   

Na co wydawane są środki z funduszu sołeckiego w naszej gminie?  

Sprawdźmy! 

  W 2019 r. sołectwo Okonin zadbało m.in. o formę mieszkańców, 

dzięki czemu w okolicy budynku biblioteki powstała zewnętrzna siłownia. 

Siłownia składa się  z 4 urządzeń.  

 Sołectwo Nicwałd również  

zainwestowało w urządzenia sportowo-

rekreacyjne. Został zakupiony stół do gry  

w ping-ponga, a plac zabaw został doposażony. 

 Z kolei sołectwo Słup zainwestowało w 

drewnianą altanę, w bezpośrednim sąsiedztwie  

świetlicy wiejskiej. Altana ma być miejscem do wspólnych spotkań na świeżym powietrzu.  

Sołectwo na realizację zadania przeznaczyło kwotę 10000,00 zł. 

Sołectwa aktywnie wspierają również działalność Gminnej Biblioteki Publicznej, przekazując 

określone kwoty na rozwój czytelnictwa poprzez zakup nowych pozycji książkowych. Nasze  

biblioteki już od wielu lat współpracują z sołectwami w miejscowościach, w której się znajdują. W 

2019 roku Biblioteka w Grucie otrzymała wsparcie w kwocie 3 000,00, które przeznaczyliśmy na zajęcia dla dzieci, organiza-

cję EDD, zakup książek, mebli do kącika dziecięcego, przekładek tematycznych oraz zamówienie dwóch przedstawień teatral-

nych. Filia Biblioteczna  

w Okoninie otrzymała wsparcie od sołectwa Gruta w kwocie 2 000,00 – na zakup książek i trzech regałów bibliotecznych oraz 

od sołectwa Wiktorowo 300,00 zł na zakup książek. Filia Biblioteczna w Nicwałdzie otrzymała od sołectwa Nicwałd kwotę 

500,00 na zakup lektur do księgozbioru. Bardzo dziękujemy Sołectwom- Sołtysom, Radom Sołeckim i Mieszkańcom  

za wsparcie i dotację. Wszystkie zakupy już zostały zrealizowane, a dzięki temu nasze filie wzbogaciły się o bardzo potrzebne 

materiały. Dzięki Wam nasza oferta jest teraz bogatsza. Dziękujemy! 

 Jednak najczęściej Fundusz Sołecki przeznaczany jest na doposażenie i remonty bieżące świetlic wiejskich.  

Tak w 2019 r. zadecydowały sołectwa Annowo i Pokrzywno, które przeznaczyły całość funduszu w 2019 r. na remonty 

 i doposażenie świetlic. Na co jeszcze przeznaczany jest Fundusz Sołecki? Najczęściej są to naprawa dróg, zajęcia wakacyjne  

i rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie finansowe Ochotniczych Straży Pożarnych czy szkół z terenu  

naszej gminy.                                                

           Opracowanie: OK/foto: archiwum Urzędu Gminy Gruta 

  Okonin 

  Nicwałd 

   Wielkie zmiany w Dąbrówce Królewskiej 

8 listopada odwiedziliśmy  budynek po byłej  

szkole podstawowej w Dąbrówce Królewskiej. 

Trwają tam intensywne prace remontowe nad  

przystosowaniem części budynku do potrzeb  

Środowiskowego Domu Samopomocy. Już  

niebawem powstaną tu trzy nowoczesne, dobrze 

wyposażone pracownie: krawiecko-hafciarska,  

poligraficzno-komputerowa i sportowo-

rehabilitacyjna. Wszystko dzięki pozyskaniu dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 350 000,00 zł. Dzięki 

inwestycji budynek zostanie wykorzystany pod faktyczne potrzeby mieszkańców gminy.  

O kolejnych etapach inwestycji będziemy Państwa informować!                 Tekst/foto: OK 

Uwaga!  

W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie 

od 01 stycznia 2020 r. obowiązywać będzie nowy numer rachunku bankowego na wpłaty 

 za czynsz mieszkaniowy nieruchomości komunalnych: 

98 9484 1033 2306 1600 2219 0021 
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            Partycypujemy w Planowaniu! 

 Spotkaliśmy się w Wiktorowie by razem zadecydować! 

 Mieszkańcy Wiktorowa przybyli do świetlicy wiejskiej,  

by spotkać się z geodetą i wspólnie przedyskutować założenia 

miejscowych planów zagospodarowania. Jest to ważna kwestia dla 

terenów, które znajdują się pod bezpośrednim wpływem  

oddziaływania elektrowni wiatrowych. Każdy mógł skorzystać ze 

spotkania konsultacyjnego. Dla najmłodszych przygotowano szereg atrakcji i zabaw. Nieza-

wodna Pani Natalia zadbała, by dzieciaki fajnie spędziły czas! Natomiast po spotkaniu na 

wszystkich uczestników czekał, pewnie już ostatni w tym sezonie, grill! Były gadżety, nagro-

dy, pyszna kawa! Wszystko po to, by w przyjemnej atmosferze zwiększyć świadomość o 

celowości i wadze miejscowych planów zagospodarowania przestrzeni. Mieszkańcom Wik-

torowa serdecznie dziękujemy! A już teraz zapraszamy Mieszkańców Plemiąt na podobne 

spotkanie-widzimy się już w grudniu! Spotkanie możliwe było dzięki realizowanemu projektowi pn. "Partycypacja w Planowa-

niu". Projekt jest finansowany z europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Program Operacyjny Wiedza Eduka-

cja Rozwój.        Tekst/foto: OK 

        Jesteśmy blisko! 

 24 października 2019 r. w szkole w Grucie został zorganizowany uroczysty apel  

w celu podsumowania konkursu grantowego „Jesteśmy blisko” i przekazania naszej 

szkole wygranej przez II. Oddział Banku Pekao SA w Grudziądzu pomocy  

dydaktycznych do programowania. W tym dniu gościliśmy przedstawicieli banku,  

Wójta Gminy, rodziców zaangażowanych w ten projekt oraz uczniów i nauczycieli klas 

0 – III.  

Wójt Gminy i Dyrektor Szkoły wręczyli podziękowania Pani Dyrektor II. Oddziału  

Banku Pekao SA w Grudziądzu oraz rodzicom zaangażowanym w ten projekt. Nasi  

uczniowie przygotowali pokaz programowania dla gości oraz część artystyczną o szkole 

i patronie. Na zakończenie wszyscy skosztowali pysznego tortu przygotowanego przez 

pracowników banku.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom. 

Tekst/foto:  M. Kurnik 

 Rozmawiamy wspólnie o przyszłości gminy! 

 W październiku odbyło się pięć spotkań konsultacyjnych w ramach budowy 

dokumentu Strategii Rozwoju dla Gminy Gruta na lata 2020-2030.  

 Spotkania odbyły się w ciekawej formule World Cafe — spotykaliśmy  

się w Urzędzie Gminy Gruta, by wypowiedzieć się na różne ważne tematy.  

Zasady były dwie: przy danym stoliku omawiany był konkretny temat oraz czas  

na udzielenie odpowiedzi był ograniczony do 10 minut. Dzięki takiej formule  

w ciągu dwóch godzin wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogli podzielić  

się z nami problemami z jakimi spotykają się na co dzień w przestrzeni publicznej. Dziękujemy wszystkim, którzy  

zaangażowali się w proces konsultacyjny! 

 W ramach nauki wybraliśmy się  również na wizytę studyjną do gminy Lisewo, która opracowała dokument strategii  już 

2 lata temu.  Kolejnym etapem procesu konsultacyjnego będą spotkania eksperckie, które odbędą się już niebawem!  

Będziemy Państwa informować na bieżąco o terminach kolejnych spotkań.      Tekst/foto: OK 

W naszej gminie - najsmaczniej!  

Przykład tego,  że gmina Gruta słynie z pysznej 

kuchni, po raz kolejny dały stowarzyszenia działają-

ce na terenie gminy. W Nicwałdzie odbył się kolejny 

już pokaz kulinarny, na którym mogliśmy  

spróbować dań, zarówno tych tradycyjnych, jak i z 

nutką nowoczesności. Prym wiodło danie z przepisu 

Pani Zofii Małeckiej! 

Z kolei szarlotka w szkle autorstwa Pań ze Słupa 

zdobyła serca jurorów podczas spotkania „Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych” w Gru-

dziądzu.   

Serdecznie gratulujemy Stowarzyszeniom i dziękujemy za promocję dziedzictwa kulinarnego regionu! 

Tekst :OK 

Foto: Agencja 

eReporter 24 



6 

 

Nr  10-11/2019 

 

 Pierwszy Dzień Dawcy Szpiku w Grudziądzu! 

 W sobotę 19 października Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie wraz 

z Warsztatami Terapii Zajęciowej i Akademią Spryciarza reprezentowaliśmy 

gminę Gruta na organizowanym na dużą skalę, na grudziądzkim rynku, Dniu 

Dawcy Szpiku. WTZ przygotował wystawę swoich prac, która, co było do 

przewidzenia, cieszyła się wielkim zainteresowaniem, oraz warsztat  

malowania figurek gipsowych. Akademię Spryciarza reprezentowały znane 

już w naszej gminie postaci Kaczora Donalda i Myszki Mini (każdy chciał 

mieć z nimi zdjęcie albo chociaż "piątkę" przybić), natomiast Biblioteka przy-

gotowała stoisko z grami planszowymi  

i towarzyskimi, a także sporo quizów i zagadek. Oczywiście z nagrodami. Organizatorzy przygotowali także wiele innych  

atrakcji: był pokaz wozu strażackiego, psów policyjnych, motorów z GKM, minimecz z zawodnikami GKS, kreatywne stoisko 

Biblioteki Miejskiej z Radzynia Chełmińskiego, pokaz zumby, liczne śpiewy, koncerty! 

 Najważniejszą jednak sprawą był cel spotkania - by przekonać ludzi do idei rejestracji w banku szpiku. To nic nie  

kosztuje, procedura nie boli, a może właśnie Twój bliźniak genetyczny potrzebuje Twojej i TYLKO Twojej pomocy.  

Świetna akcja, świetna idea i myślę, że my, reprezentując naszą gminę, świetnie się spisaliśmy! 

            Tekst/foto: A. Fabrykiewicz/ GBP w Grucie 

Witamy w gronie uczniowskim! 

 W październiku w gminnych placówkach oświatowych odbyło się  

pasowanie na pierwszoklasistów. Dzieci oficjalnie dołączyły do grona  

społeczności uczniowskiej. W Szkole Podstawowej w Boguszewie aktu  

honorowego pasowania dokonał Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski, który nie 

krył zadowolenia z uroczystości.  W równie pięknym ceremoniale odbyły  

się uroczystości  ślubowania w szkołach w Nicwałdzie, Plemiętach, Słupie, czy też w 

Grucie.  

 Jednak nie tylko w szkołach odbyły się uroczystości związane z nadaniem praw 

i obowiązków. Również w żłobku „Bąbelek” najmłodsze dzieci dołączyły 

 do grona „Bąbelkowej” społeczności. Ceremonia odbyła się w świetlicy  

wiejskiej w Nicwałdzie. Były chwile wzruszenia, zarówno dla dzieci, jak i ich 

 rodziców.  

Serdecznie gratulujemy najmłodszym, życzymy wielu sukcesów w nauce,  

nawiązywania przyjaźni i samych radosnych chwil spędzonych w szkołach!                                                                                 

              Tekst: OK/ foto: zbiory szkolne 

  Wszystkiego najlepszego dla nauczycieli! 

 11 października 2019 r. Wójt Gminy Gruta wraz z Przewodniczącym Rady Gminy 

Gruta spotkali się z nauczycielami, dyrektorami szkół oraz pracownikami. Okazją 

 do spotkania był Dzień Edukacji Narodowej.  

 Włodarze Gminy podziękowali przybyłym gościom za codzienny trud wkładany  

w pracę z młodzieżą, za wychowanie ich w duchu patriotycznym, za codzienne troski  

i empatię w stosunku do młodych ludzi.                                         Tekst: OK/foto: MM 

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

   Nikt nie zawarł związku małżeńskiego.   

 Sportowy sukces WTZ! 

 Dnia 14 listopada 2019 r. reprezentacja Warsztatów Terapii zajęciowej w Grucie brała udział 

w XIX Toruńskich zawodach we Wspinaczce Sportowej Osób Niepełnosprawnych. Drużyna  

w składzie: Krzysztof Zaworski, Dawid Szyszkowski oraz Franciszek Sławiński spisała  

się znakomicie. Pomimo tego, że były to dla nich pierwsze zawody wspinaczkowe, zajęli 6 miejsce.   

 Gratulujemy sukcesu!                                                                                       Tekst/foto: WTZ 
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 "Ależ piękne to wyszło!"  

 Takimi słowami wszyscy uczestnicy warsztatów robienia ogrodu w szkle  

opuszczało naszą grucką Bibliotekę,  zabierając oczywiście swoje dzieła do domu. 

 I faktycznie -  dwudziestu czterech mieszkańców (plus niektórzy przyszli ze swoimi 

dziećmi) stworzyło pod okiem trenerki pani Małgosi Góreckiej z Ryńska prawdziwe 

arcydzieła. Zainteresowanie było tak duże, że warsztat był podzielony na dwie grupy - 

inaczej byśmy się nie pomieścili!  

 Były to pierwsze tego typu warsztaty w otoczeniu księgozbioru, ale na pewno nie 

ostatnie. Już się zadeklarowała nasza Pani Sołtys z Gruty, ale też i my: w naszej Biblio-

tece będziemy robić wszystko, aby takich działań było więcej. A pani 

Małgosia,  

jak na niebywale zdolną trenerkę przystało, ma setki pomysłów na kolejne absorbujące zajęcia. Myślę, że to 

dobra odpowiedź na oczekiwania naszych Czytelników, na ciekawe i nietypowe zajęcia. Szczególnie teraz, 

kiedy czasu mamy więcej i chętniej w coś można się zaangażować. Zatem - do zobaczenia na kolejnych  

warsztatach.                              Tekst/foto: A. Fabrykiewicz 

  Potrójne zwycięstwo!  

 Już po raz siódmy, 9 listopada, odbył się turniej o Puchar Wójta 

Gminy Gruta w podnoszeniu ciężarów. W zawodach, które odbyły  

się 9 listopada, wzięli udział zawodnicy z takich klubów jak „Żuławy” 

Nowy Dwór Gdański, „Atleta” Gdańsk, „Start” Grudziądz,  

no i oczywiście gospodarze zawodów - „Horyzont” Mełno. Zawody  

rozegrano zgodnie z przepisami PZPC i IWF. Zaprezentowało  

się blisko 20 zawodników w kategoriach junior do lat 20. 

VII edycja tej popularnej imprezy sportowej połączona została  

z 15-leciem istnienia klubu „Horyzont” Mełno. Niezwykłym prezentem 

dla trenerów z okazji jubileuszu stał się wynik zawodów, bowiem trzy 

pierwsze miejsca zajęli kolejno: Igor Osuch, Paweł Fabrykiewicz oraz 

Miłosz Średziński. Jednak, jak podkreślają  

organizatorzy, wszyscy zawodnicy zaprezentowali wysoki poziom sportowej rywalizacji.  

Z okazji Jubileuszu 15-lecia istnienia klubu wszystkim zawodnikom, trenerom, pracownikom oraz  sympatykom Klubu  

życzymy samych sukcesów sportowych, łącznie z udziałem w Olimpiadzie. Życzymy wytrwałości w dążeniu do celu  

i trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia sportowe!                                                                                              Tekst/foto: OK 

Dobre wieści z Omegi Gruta! 

Maja Tracka wraz Julią Włodarczyk wzięły udział w Mistrzostwach Polski  

Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Wzięły udział i zajęły pierwsze 

miejsce w sprincie drużynowym kobiet.  

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.  

Zawodnicy sekcji kolarskiej zaprezentują się ponownie, już 7-8 grudnia w Pruszko-

wie na Mistrzostwach Polski szkółek kolarskich na torze. Trzymamy kciuki!                 

Tekst: OK/foto: archiwum klubowe 

W hali sportowej w Grucie odbyły się Igrzyska Dzieci w piłce ręcznej 

dziewcząt  i chłopców w ramach Międzygminnego Współzawodnictwa  

Sportowego Powiatu Grudziądzkiego w roku szkolnym 2019/2020. Zarówno 

wśród chłopców, jak i dziewcząt zwyciężyli szczypiorniści z Gruty. Tabela  

końcowa turnieju chłopców: 1. SP Gruta, 2. SP Sztynwag, 3. SP Łasin, 4. SP  

Rogóźno.  Z kolei grupa dziewcząt w finale zmierzyła się ze Sztynwagiem (6:1) 
 Zawodniczki z Gruty awansowały do dalszego etapu rozgrywek: Ćwierćfi-

nału Kujawsko – Pomorskich Igrzysk Dzieci w Piłce Ręcznej. W turnieju, który 

odbył się w Kęsowie, zajęły II miejsce: 1. SP Kęsowo, 2. SP Gruta, 3. SP 12  

Bydgoszcz. 

Zespół z Gruty wystąpił w następującym składzie: Martyna Brzyska, Wiktoria 

Bembenek, Bianka Wircińska, Amelia Lubiszewska, Sandra Witkowska, Lena 

Kaczmarek, Julia Kleina, Oliwia Kurkus, Karolina Worytko, Zuzanna Kmiecik, 

Natalia Kardach.  Młodzież z Gruty trenuje pod okiem Mariusza Kurkusa.              

       Tekst/foto: SP Gruta 



8 

 

Nr  10-11/2019 

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. 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom,  

Wójt Gminy Gruta będzie przyjmował interesantów  

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 

Gminy Gruta po wcześniejszym, telefonicznym  

umówieniu się.  

By umówić się na spotkanie z Wójtem Gminy Gruta, 

prosimy o kontakt  telefoniczny z sekretariatem:  

   56 468 31 21.   

Przypominamy także, że mogą Państwo zasięgnąć  

opinii u: 

 pracowników Urzędu Gminy Gruta,  

w poszczególnych referatach, w godzinach 

urzędowania; 

 radcy prawnego, w godzinach dyżurowania,  

w następujące dni tygodnia: wtorki  

(8:00-12:00), czwartki (7:00-11:00), piątki 

(10:00-14:00). 

 


