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Dożynki jako uroczystość o wie-
loletniej tradycji są symbolem 
szacunku dla ciężkiej pracy  
rolnika oraz stanowią wyraz 
wdzięczności za jego codzienne 
zmagania.  

Dożynkowe święto to w polskiej trady-
cji czas radości i podziękowań: Panu 
Bogu za plony, a ludziom za trud pracy. 
Są również okazją do zaprezentowania 
dorobku rolniczego społeczeństwa  
z naszego regionu, jego różnorodności  
i niezwykle bogatego dziedzictwa kul-
turowego. W tym roku z powodu uwa-

runkowań epidemicznych dożynki w 
naszej gminie były obchodzone w spo-
sób symboliczny. Zaplanowane wcze-
śniej uroczyste obchody musiały zostać 
odwołane, a wydarzenia artystyczne 
przeniesione na przyszły rok. W dniu  
30 sierpnia 2020 roku w Kościele Para-
fialnym w Grucie o godz. 11: 00 odbyła 
się uroczysta Msza Święta z okazji  
Dożynek. W nabożeństwie udział brali 
przedstawiciele władz gminy Gruta na 
czele z Wójtem Waldemarem Kurkow-
skim, Radni Gminy Gruta, Sołtysi, a tak-
że mieszkańcy naszej gminy. Dzięk-
czynna uroczystość miała w tym roku 

wyjątkowo symboliczny charakter  
i ograniczyła się jedynie do uczestnic-
twa w Eucharystii. Przy tej okazji Wójt 
gminy Gruta raz jeszcze składa wszyst-
kim rolnikom, sadownikom i ogrodni-
kom najserdeczniejsze podziękowania 
za ofiarowany trud pracy, życząc jedno-
cześnie zdrowia, dalszej siły do pracy  
i owocnych zbiorów w przyszłym roku. 
Szczególne podziękowania składamy 
również sołectwu Gruta, za przygoto-
wanie wieńca dożynkowego oraz  
Ks. Kanonikowi Henrykowi Szczodrow-
skiemu wraz z ks. Tomaszem Jankow-
skiem za sprawowanie Mszy Świętej.  

Wieniec dożynkowy sołectwa Gruta  

Gminne uroczystości dożynkowe 

Fot.  Jerzy Strużyna 
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Uroczysta XIX Sesja Rady Gminy 
Gruta. Wicewojewoda Kujawsko-
Pomorski oraz Starosta Powiatu 
Grudziądzkiego byli gośćmi na 
ostatniej sesji Rady Gminy Gruta 

Na XIX Sesji Rady Gminy Gruta byli 
obecni szczególni goście: Wicewojewo-
da Kujawsko-Pomorski Pan Józef 
Ramlau oraz Starosta Powiatu Gru-
dziądzkiego Pan Adam Olejnik. Obaj 
Panowie pojawili się w gminie Gruta 
na zaproszenie Wójta. Powodem wizy-
ty Wicewojewody było m.in wręczenie 
odznaczeń państwowych w imieniu 
Prezydenta RP - Brązowych Krzyży 
Zasługi dla mieszkańców gminy Gruta. 
Laureatami orderów stali się Pan Jerzy 
Strużyna - lokalny działacz i pasjonat 
historii oraz Pan Tomasz Piwowarski - 

nauczyciel i historyk. Przyznane  
odznaczenia to symbol zaangażowania 
i miłości obu Panów do historii, szcze-
gólnie tej bliskiej historii naszego re-
gionu. Ponadto w czasie Sesji, Starosta 
Grudziądzki zaprezentował plan 
współpracy i rozwoju powiatu z gminą 
Gruta. Podczas Sesji została również 
podjęta intencyjna uchwała o współ-
pracy finansowej gminy Gruta i powia-
tu grudziądzkiego w przedmiocie re-

montu i budowy dróg powiatowych 
znajdujących się na terenie gminy na 
lata 2021-2023. Padło wiele dobrych  
i serdecznych słów na temat wzajem-
nej współpracy władz gminy i powiatu. 
Starania włodarzy zostały również do-
cenione przez Pana Wojewodę, który 
wskazał na doskonały model współ-
pracy i dobrze obrane kierunki rozwoju, 
które gwarantować będą w przyszłości 
dalsze powodzenia i sukcesy.  

Spiszmy się, jak na rolników 
przystało – tym hasłem Główny 
Urząd Statystyczny zachęca  
właścicieli gospodarstw do 
udziału w Powszechnym Spisie 
Rolnym. Potrwa on do końca  
listopada, a co najważniejsze – 
dotyczy wszystkich rolników, 
którzy posiadają co najmniej  
1 hektar upraw.  

W trakcie spisu zbierane są informacje 
dotyczące m.in. użytkowanych grun-
tów, powierzchni zasiewów, pogłowia 
zwierząt gospodarskich oraz rodzaju 
budynków gospodarskich. Użytkowni-
cy gospodarstw rolnych w ramach spi-
su są obowiązani do udzielania dokład-
nych, wyczerpujących i zgodnych  
z prawdą odpowiedzi - czytamy w tre-
ści ustawy o spisie rolnym.  Obowiązy-
wać będą trzy formy spisu: samospis 
internetowy przeprowadzony za po-
średnictwem interaktywnej aplikacji, 
która będzie dostępna na stronie inter-

netowej GUS, wywiad telefoniczny 
przeprowadzany przez rachmistrza 
telefonicznego oraz bezpośredni wy-
wiad przeprowadzany przez rachmi-
strza terenowego. Zgodnie z ustawą 
użytkownik gospodarstwa rolnego, 
który nie dokonał samospisu interneto-
wego albo nie przekazał danych w for-
mie wywiadu telefonicznego, nie może 
odmówić przekazania danych w for-
mie bezpośredniego wywiadu. Urząd 
Gminy w Grucie informuje również, że 
wyodrębnił stanowisko do samospisu 
dla rolników, którzy nie mają dostępu 
do aplikacji, komputera i Internetu - 
będą oni mogli dokonać samospisu  
w siedzibie Urzędu, pok. 12. Będzie 
można również liczyć na pomoc pra-
cownika w dokonaniu samospisu. Spis 
rolny to największe przedsięwzięcie 
etatystyczne w Polsce. Jego celem jest 
pozyskanie kompleksowych danych 
na temat rolnictwa. Przy okazji spisu 
służby policji ostrzegają przed oszusta-
mi. Stróże prawa uczulają, że ankiete-

rzy spisowi zawsze będą posiadać 
imienne legitymacje, zawierające m.in. 
zdjęcie oraz podpis dyrektora urzędu 
statystycznego. Każdy przedstawiciel 
GUS będzie posiadał ponadto upoważ-
nienie do zbierania danych, a weryfika-
cji  tożsamości będzie można dokonać 
w Urzędzie.   



3 

Wydanie: wrzesień 2020 

Aktualności z naszej gminy 

Witaj szkoło! Dzieci i młodzież 
powrócili do szkół i przedszkola. 
Jaki będzie rozpoczynający się 
rok szkolny 2020-2021? 

1 września 2020 roku wybrzmiał pierw-
szy dzwonek w szkołach. Dzieci i mło-
dzież z terenu całej gminy wrócili do 
stacjonarnej nauki w szkołach. Łącznie 
w gminnych placówkach oświatowych 
uczy się 606 dzieci i młodzieży. Przed-
szkole Samorządowe w Mełnie posiada 
75 miejsc dla najmłodszych dzieci,  
z których wszystkie są zajęte. Organi-
zacja roku szkolnego 2020/2021 jest 
zupełnie inna niż zwykle. Sytuacja epi-
demiczna w kraju spowodowana koro-
nawirusem wywołującym chorobę  
COVID-19 wymusiła na władzach gmin  
i dyrektorach szkół wprowadzenie no-
wych zasad związanych z procesem 
nauki w szkole. Wszystkie placówki 
oświatowe zostały wyposażone  

w urządzenia do dezynfekcji rąk.  
Dyrektorzy placówek opracowali  
w porozumieniu z MEN specjalne wy-
tyczne i zasady organizacji roku szkol-
nego. W okresie wakacji szkoły ponow-
nie zostały gruntownie zdezynfekowa-
ne i przystosowane do nauki w czasie 
pandemii. Jaki będzie rozpoczynający 
się rok szkolny 2020/2021? Redakcja 
Głosu Gruty takie pytanie zadała Dyrek-
torowi Szkoły Podstawowej im. płk. 
Floriana Laskowskiego w Grucie - Panu 
Krzysztofowi Ficek. Jeśli znalazłby się 
człowiek znający odpowiedź na to py-
tanie, dyrektorzy i nauczyciele nie tyl-
ko z naszej gminy obdarzyliby go 
wszelkimi wyrazami wdzięczności.  
Z jednej strony z nadzieją i radością 
rozpoczęliśmy normalne lekcje,  
a z drugiej – przychodzimy codziennie 
z obawą, że nagle dziecko poczuje się 
źle, będzie miało podwyższoną tempe-
raturę i trzeba będzie zastosować  
specjalne procedury, łącznie z czaso-
wym przejściem na nauczanie zdalne. 
Gdy poprowadziłem pierwsze lekcje 
języka polskiego z moimi klasami,  
pomyślałem „nareszcie”, bo kształcenie 
na odległość jest tylko półśrodkiem,  
a w najbliższych tygodniach, przy 
wprowadzaniu nowego materiału nau-
czania, konieczne będzie powtarzanie 
niektórych treści. Wpatrzone w nau-

czyciela pary oczu, czekające na popro-
wadzenie zajęć, usłyszenie, „czego się 
dzisiaj dowiemy”, to nieoceniona war-
tość. Na przerwach widać u dzieci at-
mosferę radości ze spotkania w szkole 
po pięciu miesiącach. Nauczyciele tak 
opisują swoje wrażenia: „dzieci były 
stęsknione, to widać na każdej prze-
rwie”. Niech nasze szkolne życie toczy 
się bez przeszkód dla dobra uczniów  
i ich rodziców!  - komentuje Dyrektor 
SP w Grucie.  

Z okazji rozpoczynającego się roku 
szkolnego 2020/2021 Dyrekcji, Nauczy-
cielom i Pracownikom oświaty Wójt 
gminy Gruta składa serdeczne życzenia, 
aby każdy dzień przynosił Wam zado-
wolenie i satysfakcję z wykonywanej 
pracy. Uczniom życzymy, aby nadcho-
dzące miesiące były nie tylko czasem 
wytężonej pracy, ale niosły ze sobą tak-
że wiele radości i zadowolenia z rozwo-
ju własnych zainteresowań i uzdolnień. 
Niech każdy dzień wzbogaca Was  
w wiedzę i nowe doświadczenia, które 
zaowocują w przyszłości. Wam zaś dro-
dzy Rodzice życzymy cierpliwości,  
zadowolenia i czasu na wspieranie ta-
lentów i zainteresowań swoich pociech, 
a osiągnięcia Waszych dzieci niech bę-
dą dla nas wszystkich nieustającym 
powodem do dumy.  

Zaszczep się tradycją! Pod takim 
hasłem Stowarzyszenie Aktywna 
Wieś Słup zorganizowało kolejny 
festyn będący drugim etapem 
projektu Etno Polska 2020  

Wydarzenie odbyło się na plaży w Słu-
pie w dniu 29 sierpnia 2020 roku i zo-
stało dofinansowane z Narodowego 
Centrum Kultury pod honorowym Pa-
tronatem Poseł na Sejm RP Pani Anny 
Gembickiej. Realizacja zadania była 
możliwa dzięki  współpracy i szerokie-
mu wsparciu Urzędu Miasta i Gminy 
Radzyń Chełmiński oraz Urzędu Gmi-
ny Gruta, a także licznych sponsorów. 
Festyn rozpoczął się uroczystym polo-
nezem w wykonaniu części gości. 
Punktem kulminacyjnym festynu był 
koncert zespołu Baciary. Prócz niego 
organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji: występ iluzjonisty, przejażdżki 
konno, degustacje wyrobów lokalnych 

kół gospodyń wiejskich, promocja lo-
kalnych produktów spożywczych, po-
kazy druhów OSP oraz wiele innych. 
Nad bezpieczeństwem imprezy i prze-
strzeganiem reżimu sanitarnego czu-

wali strażacy OSP, służby medyczne 
oraz policja. Dziękujemy organizato-
rom oraz wszystkim zaangażowanym 
w wydarzenie za wkład w rozwój  
lokalnych tradycji.  
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81. rocznica wybuchu II wojny 
światowej. Władze gminy Gruta 
uczestniczyły w symbolicznych 
uroczystościach, upamiętniają-
cych wydarzenia 1 września 1939 
roku. 

W miejscach pamięci o poległych  
i pomordowanych przez hitlerowców  
w latach 1939-1945 złożono symbolicz-
ne wieńce i zapalono znicze. W uroczy-
stościach upamiętniających wydarze-
nia tamtych lat brali udział m.in. Wójt 
Gminy Gruta – Pan Waldemar Kurkow-
ski wraz z Z-cą Wójta Panem Toma-
szem Groszewskim i Sekretarzem Gmi-

ny – Panią Sabiną Kamińską. Swój 
hołd poległym oddali również Sołtysi: 
Pani Małgorzata Taranowicz, Pani Bea-
ta Osmańska, Pan Kazimierz Wojta-
szewski i Pan Henryk Zalewski oraz 
mieszkańcy gminy. Delegacje odwie-
dziły Cmentarz Wojenny w Mełnie, 
pomnik ofiar i pomordowanych pod 
gmachem Urzędu Gminy w Grucie, 
pomnik pomordowanych w Dąbrówce 
Królewskiej, pomnik ofiar II wojny 
światowej w Słupie-Młyn, miejsce spo-
czynku śp. płk Floriana Laskowskiego, 
patrona Szkoły Podstawowej w Grucie, 
pomnik ofiar na cmentarzu parafial-
nym w Grucie oraz symboliczny krzyż 
- zbiorową mogiłę na terenie Rezerwa-
tu Doliny Osy upamiętniającą mordy 
hitlerowców na lokalnej ludności. 

Zwieńczeniem obchodów była uroczy-
sta Msza Święta odprawiona przez  
Ks. Kanonika Henryka Szczodrowskie-
go oraz ks. Tomasza Jankowskiego  
o godz. 11:00 w Kościele parafialnym  
w Grucie. Pamiętając o wydarzeniach  
i bohaterach tamtych dni, Wójt Gminy 
Gruta składa podziękowania wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się do 
symbolicznych obchodów dzisiejszej 
rocznicy. Przy tej okazji władze gminy 
składają kombatantom, rodzinom po-
mordowanych oraz wszystkim uczest-
nikom wydarzeń tamtych lat podzięko-
wania za ofiarność i trud walki o wolną 
Polskę oraz życzenia jak najlepszego 
zdrowia, wyrażając jednocześnie na-
dzieję na to, że tragiczna historia tam-
tych lat już nigdy nie powróci. 

Nowe zasady dowozu dzieci do 
gminnych szkół. Transport zbio-
rowy na terenie gminy również 
dla jej mieszkańców. 

Przypominamy, że w roku szkolnym 
2020/2021 wdrożona została nowa 
usługa i formuła dowozów dzieci  
do szkół. Gmina w drodze przetargu 
nieograniczonego wybrała wykonaw-
cę, z którym została zawarta umowa  
o sprzedaż biletów miesięcznych dla 
dzieci pozostających w obowiązku 
szkolnym. Trasy rozkładów jazdy  
pozostają bez zmian. Dzieci i rodzice 
nie ponoszą żadnych kosztów związa-
nych z zakupem biletu. Podczas prze-
wozu uczniowie pozostają pod nadzo-
rem opiekunek, które mają obowiązek 
zaprowadzenia i odprowadzenia ich do 

szkoły i z powrotem. Przypominamy  
o obowiązku zakrywania ust i nosa 
przez dzieci i młodzież w trakcie po-
dróży. Każdy z autobusów został wy-
posażony w urządzenie do dezynfekcji, 
zamontowane tuż przy wejściu. Auto-
busy w trakcie postoju i po zakończo-
nym dniu pracy poddawane są co-
dziennej dezynfekcji. Całość finanso-
wana jest ze środków budżetu gminy. 
Ponadto informujemy, że władze gmi-
ny Gruta udzieliły firmie ARRIVA, która 
wygrała przetarg, zezwolenia na doko-
nywanie przewozów regularnych na 
trasach dowozu dzieci do szkół. Ozna-
cza to, że w godzinach kursowania 
autobusów przeznaczonych dla dzieci  
i młodzieży przewoźnik zobowiązany 
jest również do odpłatnego przewozu 
pozostałych mieszkańców gminy.  Aby 

skorzystać z możliwości przewozu, 
pozostali mieszkańcy mogą zakupić 
bilet w kasie autobusu. Usługa dla po-
zostałych mieszkańców zostanie uru-
chomiona w październiku br. Szczegó-
łowy rozkład jazdy znajdować się bę-
dzie na przystankach autobusowych. 
Zachęcamy do korzystania z nowej 
formy transportu.   
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Kampania pod biało-czerwoną 
flagą.  

Gmina Gruta dołączyła do ogólnopol-
skiej kampanii „Pod biało-czerwoną”. 
Projekt zakłada sfinansowanie przez 
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu 
masztów i flag w każdej z gmin w Pol-
sce. Inicjatywa zakupu zależeć będzie 

jednak od mieszkańców gminy, która 
dołączy do projektu. Aby wziąć udział 
w akcji, należy zebrać odpowiednią 
liczbę głosów poparcia online za pomo-
cą serwisu gov.pl. Głos poparcia dla 
inicjatywy zakupu masztu i umiesz-
czonej na nim flagi, która będzie eks-
ponowana w centralnym miejscu gmi-
ny, mogą oddawać jej mieszkańcy. 
Potrzebujemy 100 głosów! Link do gło-
sowania podajemy poniżej: https://
bialoczerwona.www.gov.pl/. Można go 
również znaleźć na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy w Grucie  
i  na naszym profilu Facebook`owym. 
Zachęcamy do głosowania!  

Mieszkańcy gminy będą mieli 
paczkomat! Firma Inpost będąca 
właścicielem sieci zamontuje 
urządzenie w Grucie 

Paczkomat InPost to system skrytek 
pocztowych, służący do nadawania  
i odbierania paczek i przesyłek  
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygo-
dniu - wygodnie, po drodze, w dogod-
nym dla Ciebie czasie. Dzięki państwa 
głosom oddanym w głosowaniu,  pacz-
komat zostanie zlokalizowany przy 
siedzibie Urzędu Gminy w Grucie. 

Montaż urządzenia nastąpi w miesiącu 
październiku br. Zachęcamy do korzy-
stania z nowej usługi pocztowej.  

Podsumowanie projektu Partycy-
pacja w Planowaniu. Raport  
z konsultacji społecznych   

W drugiej połowie 2019 r. gmina Gruta 
przystąpiła do konsultacji społecznych 
realizowanych w ramach projektu 
„Partycypacja w planowaniu”, na które 
otrzymała wsparcie finansowe 
z Fundacji Stabilo. Przedmiotem kon-
sultacji był projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w obrębie Plemiąt 
i Wiktorowa. Podstawową kwestią, 
jaka leżała u podstaw decyzji o przy-
stąpieniu do opracowania miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego, było umożliwienie wpro-
wadzenia zabudowy mieszkaniowej  
na obszarze położonym w odległości 
mniejszej od 10-krotności wysokości 
istniejących elektrowni wiatrowych. 
Konsultacje społeczne miały charakter 
otwarty - do udziału w nich zaprasza-
no wszystkich zainteresowanych,  
a w szczególności mieszkańców miej-
scowości objętych opracowywanym 
planem. Podczas prowadzonych kon-
sultacji zebraliśmy 60 ankiet (23 inter-
netowe, 37 papierowych), 14 opinii  
(za pomocą narzędzia internetowego 
IT) oraz 13 prac plastycznych (w ra-
mach ogłoszonego konkursu), nato-
miast w spotkaniach dedykowanych 
planowaniu przestrzennemu wzięło 
udział 35 osób. Głównym celem kon-
sultacji było możliwie szerokie pozna-
nie opinii i preferencji mieszkańców 
gminy i innych grup interesariuszy na 
temat obszaru objętego planem.  

Narodowe czytanie „Balladyny„ 
w Grucie 

Piątkowe przedpołudnie 4. września 
br., godzina 10.10, sala gimnastyczna w 
gruckiej szkole - to tu odbyło się przy-
gotowane przez grucką Bibliotekę Pu-
bliczną NARODOWE CZYTANIE 
"Balladyny". Nader zacne grono lekto-
rów w składzie: Pani Sabina Kamińska 
- rola Balladyny: Pani Wiesława Szlas - 
rola Wdowy: Pani Joanna Okońska - 

rola Aliny, Pan Henryk Zalewski - rola 
Skierki, Pan Krzysztof Ficek - rola Kir-
kora, - odtworzyło akt I, scenę III,  
w której Kirkor poznaje i zakochuje się 
ze wzajemnością w dwóch siostrach 
równocześnie. W pięknej scenerii  
i przy pięknym czytaniu zrealizowali-
śmy dziewiątą odsłonę Narodowego 
Czytania, które w tym roku odbyło się 
w ponad trzech tysiącach miejsc  
w Polsce i poza granicami. Narodowe 
Czytanie odbyło się również w SP  
w Plemiętach. Urocza sceneria i tea-
tralny zapał uczniów i grona pedago-
gicznego z dreszczem emocji przenio-
sło nas w czasy Juliusza Słowackiego. 
Dziękując wszystkim  za tak wspaniałe  
zrealizowanie akcji, zapraszamy 
wszystkich za rok, na jubileuszową 10. 
odsłonę NARODOWEGO CZYTANIA, 
podczas której będziemy czytać 
„Moralność pani Dulskiej”. 

Udane zakończenie wakacji z Bi-
blioteką! 

Ostatni tydzień wakacji szesnaścioro 
dzieci z terenu gminy Gruta postano-
wiło spędzić na zajęciach wakacyj-
nych w naszej gruckiej bibliotece. I się 
nie zawiodło! Przepisowe trzy godziny 
zajęć wydłużały się codziennie aż do  
6-7 godzinnego pobytu w ostatnim 
dniu. Plan zajęć był różnorodny, dopa-
sowany zarówno dla dziewczynek, jak 
i chłopców, i dla każdego wieku. Było 
zatem 5 chłopców i 11 dziewczynek  
w wieku od 6 lat do 12. Były zabawy 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbialoczerwona.www.gov.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0aBCVpIyvGoGIr0EnN6UEJrVmCvtEaJPebm0Z10v_S-qWjeSehbKb5xyE&h=AT20hQfEeHTpk49t_MulLQ6WcBQMjo9BNZaoKuvzlhB5lVUs-c9twMzF9qI8F4c4otb46RQ_zCc8z8fBMWCMcEBL0ohsBtOhRQWlFGMi9N9fGRw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbialoczerwona.www.gov.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0aBCVpIyvGoGIr0EnN6UEJrVmCvtEaJPebm0Z10v_S-qWjeSehbKb5xyE&h=AT20hQfEeHTpk49t_MulLQ6WcBQMjo9BNZaoKuvzlhB5lVUs-c9twMzF9qI8F4c4otb46RQ_zCc8z8fBMWCMcEBL0ohsBtOhRQWlFGMi9N9fGRw
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sportowe i manualne, była codzienna 
Letnia Czytelnia na leżakach w parku, 
a potem quiz wiedzy. Było tez plastycz-
nie, ruchowo, integracyjnie… słowem 
uśmiech i dobra zabawa cały czas!
Wielką atrakcją były koraliki La Manuli 
i bum bum rurki, ale też specjalna bi-
blioteczna fotobudka sprawiła wiele 

frajdy (także rodzicom!) Były to wyjąt-
kowo udane zajęcia – dzieci, choć licz-
ne, tworzyły zgrany zespół. Nie było 
żadnych waśni, jedni pomagali drugim. 
To była też dobra lekcja zasad fair play. 
Drogie Dzieci, bardzo dziękujemy Wam 
za udział w bibliotecznych zajęciach, a 
Rodzicom dziękujemy za sukcesywne 
przywożenie dzieci i zawsze miłe sło-
wa dla Pań Bibliotekarek. To było 
prawdziwą motywacją do jeszcze lep-
szej pracy. Pozdrawiamy i do zobacze-
nia na kolejnych wydarzeniach  
w Bibliotece w Grucie!  

Dotacja na zakup książek z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego dla Biblioteki  
w Grucie 

Pozostając przy tematyce naszej Biblio-
teki, z przyjemnością informujemy,  
że Gminna Biblioteka Publiczna im. 
Wiktora Kulerskiego w Grucie jest po-
nownie w 2020 roku beneficjentem 
wieloletniego programu „Narodowy 
Program  Rozwoju Czytelnictwa”, Prio-
rytet 1. Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych, który szcze-
gólny nacisk kładzie na budowanie 
nawyków czytelniczych poprzez stały 
dopływ nowości wydawniczych, moż-
liwość systematycznego ubytkowania, 
aktualizację zasobów, a w konsekwen-
cji zwiększenie oferty czytelniczej dla 

użytkowników bibliotek. Dzięki wyso-
kiemu wskaźnikowi czytelnictwa  
w naszej gminie, otrzymaliśmy dotację 
na zakup książek w wysokości 
6 422,00. Do końca września będziemy 
zbierać zapotrzebowania czytelnicze,  
a następnie te tytuły zostaną zakupio-
ne. Zapraszamy wszystkich do współ-
tworzenia naszych księgozbiorów, a 
tym samym do odwiedzin naszych 
bibliotek, do wypożyczeń i do czytania. 
Wysokość dotacji w poprzednich la-
tach dla naszej biblioteki wynosiła: 
2017 rok – 5 029,00 zł, 2018 rok – 
5 486,00 zł, 2019 rok — 6 385,00 zł 
2020 rok – 6 422,00 zł. 

Konkurs na najpiękniejszy ogród 
rozstrzygnięty 

Za nami pierwsza edycja konkursu na 
najpiękniejszy ogród w naszej gminie. 
Do udziału zgłosiło się 12 uczestników 
z terenu całej gminy. Komisja konkur-
sowa w dniach 8-9 września 2020 roku 
na podstawie przesłanych wniosków  
i zdjęć odwiedziła wszystkich zaintere-
sowanych i ich piękne ogrody. Wybór 
był naprawdę trudny, a poziom piękna  
i estetyki ogrodów zadziwiający.  
W ocenie ogrodów kierowano się  
m.in estetyką ogrodu, różnorodnością 
nasadzeń, znajomością odmian  
i gatunków roślin oraz tworzeniem 
przez gospodarzy terenu mini architek-
tury ogrodu. W wyniku przyznanej 
punktacji i zrównoważonego, bardzo 
wysokiego poziomu ogrodów wybrano 
ex aequo 3 pierwsze miejsca. Wśród 
laureatów znaleźli się Pani Edyta Prahl 

z Pokrzywna, Pani Agnieszka Kruca 
z Gruty oraz Pani Joanna Paczkowska 
z Gruty. Nagrodzeni w dniu 17 wrze-
śnia br. otrzymali z rąk Z-cy Wójta  
Pana Tomasza Groszewskiego karty 
podarunkowe do sklepów ogrodni-
czych oraz nagrody rzeczowe. Z uwagi 

na fakt przyznania 3 pierwszych 
miejsc oraz piękno i indywidualny 
charakter wszystkich zgłoszonych 
ogrodów pozostali uczestnicy zostali 
wyróżnieni nagrodami rzeczowymi  
w postaci sekatorów i jesiennych 
wrzosów. Wyróżnienia otrzymali: Pań-
stwo Bożena i Wojciech Górscy  
z Gruty, Pani Grażyna Karkut z Gruty, 
Pan Andrzej Kędzior z Orla, Pani Gra-
żyna Kołodziejska z Pokrzywna, Pani 
Anna Buńkowska z Gruty, Pani Joanna 
Jakubowska z Gruty, Pani Anna Wojta-
szewska z Dąbrówki Królewskiej, Pani 
Barbara Gołębiowska z Gruty oraz Pani 
Sylwia Jaszewska z Gruty. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom konkursu  
i gratulujemy pasji i miłości do ogro-
dów. Państwa praca nie tylko cieszy 
Wasze oko,  ale przyczynia się również 
do poprawy estetyki całej naszej gmi-
ny. Zdjęcia nagrodzonych ogrodów 
można podziwiać na stronie interneto-
wej gminy Gruta pod adresem 
www.gruta.pl lub na gminnym profilu 
Facebook`owym Już za rok kolejna 
edycja… Serdecznie zapraszamy! 

Pocztówka z wakacji  

Rozstrzygnięto również pierwszą edy-
cję wakacyjnego konkursu „Pocztówka 
z wakacji”. Konkurs organizowany pod 
patronatem Wójta Gminy Gruta i Dy-
rektora GCK w Grucie rozstrzygnięto  
18 września br. Do jego  udziału zgłosiło 
się kilkanaścioro uczestników, którzy 
stworzyli gminną flagę i zabrali ją ze 
sobą na miejsce swojego letniego wy-
poczynku. Zrobione zdjęcie, dzieci i ich 
opiekunowie wysłali pocztówką do 
Wójta. Dokąd powędrowała nasza fla-
ga? Najdalej odwiedziła Maltę, była  
w górach, była i nad morzem, odwie-
dziła niestety też szpital, ale dzielnie 
wpierała swojego autora w drodze do 
zdrowia. Flagi zdobiły również piękno 
domowego ogniska. Laureatami  
w konkursie okazali się: I miejsce - 
Jakub Nasieniewski z Gruty, II miejsce 
- Zuzanna Czmoch z Gruty III, miejsce - 
Dawid Zawadka z Kitnowa. Dzieci 
otrzymały nagrody rzeczowe od Wójta 
i Dyrektora GCK. Relacja z wydarzenia 
jak i zdjęcia laureatów dostępne są na 
stronie internetowej gminy Gruta pod 
adresem www.gruta.pl lub na gmin-
nym profilu Facebook`owym. 
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Uroczyste poświęcenie nowej 
kapliczki NMPN w Mełnie 

Poświęcenie nowej kapliczki odbyło 
się w dniu 23 sierpnia 2020 roku. A jak 
wyglądała geneza jej budowy? Przy-
czynkiem do remontu kapliczki było 
moje przypadkowe spotkanie z Panią 
Bogumiłą Drzewoszewską przy ówcze-
snej kapliczce, której stan sugerował 
jedno - kapitalny remont, bądź przebu-
dowę. Po konsultacjach z potencjalny-
mi wykonawcami prac zabezpieczają-
cych i ich sugestiach podjęliśmy decy-
zję, że będziemy budowali nową  
kapliczkę. W następstwie w lutym br. 
powołano Społeczny Komitet Budowy 
Kapliczki w składzie: Bogumiła Dzewo-
szewska Wiesława Szlas – Radna Ra-
dy Gminy Gruta obecnej kadencji, Do-
rota Piątek, Marek Markowski, Dariusz 
Wrzesiński i ja jako sołtys wsi Mełno. 
– komentuje Pan Henryk Zalewski. 
Następnie podjęto decyzję o zgroma-
dzeniu wolnych datków na ten cel. 
Kolejnym krokiem było przeprowadze-
nie prac przygotowawczych oraz wy-
konanie projektu budowlanego z kosz-
torysem. Na moją prośbę projekt wyko-
nała p. Barbara Pokorniecka za symbo-
liczne pieniądze. W pierwszych dniach 
kwietnia br. dokument był już gotowy, 
w międzyczasie gromadziłem pozosta-
łą niezbędną dokumentację, mapy, 
pozwolenia. Na każdym kroku groma-
dzenia niezbędnej dokumentacji spoty-
kałem się  z pełnym zrozumieniem 
zarówno władz naszej gminy jak i ze 
strony starostwa w Grudziądzu. Wa-
runkiem uzyskania pozwoleń było 
m.in. przesunięcie nowej kapliczki  
w głąb działki o 1,5 m. gdyż pod starą 
kapliczką przebiegały czynne przewo-
dy energetyczne wysokiego napięcia  
i wodociąg.—dodaje Pan Henryk. W 
dniu 24 czerwca br. zdemontowano 
starą kapliczkę. Sprzęt ciężki i jego 
obsługę zapewnił Pan Jan Kwiatkow-
ski z Mełna, a środki transportu Pan 
Ryszard Wiśniewski z Pokrzywna. 
Obydwaj Panowie wykonali w/w prace 
nieodpłatnie. W dniu 6 lipca br. ruszyły 
prace budowlane, zalanie fundamen-
tów i wymurowanie cokołu. Prace te 
wykonał p. Henryk Prokopczyk. Przed 
zwieńczeniem cokołu w dniu 8 lipca 
br. wewnątrz umieściłem „starą” figur-
kę Matki Bożej Różańcowej oraz kap-
sułę pamięci ze zdjęciami budowni-

czych kapliczki z 1989 r. składem obec-
nego komitetu budowy kapliczki oraz 
aktem erekcyjnym, z myślą o następ-
nych pokoleniach. Kapsułę  pamięci 
wykonano w „Unii” Grudziądz nieod-
płatnie za zgodą Dyrektora Pana  
Roberta Wydry. - komentuje Pan  
Zalewski. Następnie cokół kapliczki 
został obłożony płytami granitowymi  
z włoskiego granitu „Bianco Sorgo” 
wraz z kolumnami dla posadowienia 
dachu przez Pana Zenona Leszka. Za-
daszenie nad kapliczką wykonał Pan 
Leszek Rząca. W dniu 11 sierpnia br. 
przy udziale pracowników Urzędu 
Gminy w Grucie ułożono kostkę bruko-
wą przed kapliczką.  

W dniu 23 sierpnia 2020 roku pro-
boszcz Parafii w Grucie ks. Kanonik 
Henryk Szczodrowski wraz z księ-
dzem Tomaszem Jankowskim doko-
nali uroczystego poświęcenia kapliczki 
NMP Niepokalanej. W uroczystości 
wzięli udział mieszkańcy Mełna, Gruty, 
Okonina oraz włodarze gminy Gruta—
Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkow-
ski wraz z Zastępcą Wójta Panem  
Tomaszem Groszewskim.  

Podsumowując wszystkie okoliczno-
ści, które doprowadziły do tego święta 
w naszej wsi, pragnę jeszcze raz z całe-
go serca podziękować przede wszyst-
kim mieszkańcom z naszej wsi, za ich 
ofiarność, pomoc w pracach porządko-
wych, władzom samorządowym na-
szej gminy z p. Wójtem na czele, wła-
ścicielom firm z terenu Mełna, Gruty i 
Pokrzywna. Nie sposób tu wymienić 

wszystkich, ale nie można w żaden 
sposób pominąć Pana Edmunda Kikul-
skiego z Mełna, który udostępnił nieod-
płatnie wodę oraz energię elektryczną,  
i Pana Jerzego Strużyny, który udoku-
mentował na zdjęciach poszczególne 
etapy budowy kapliczki aż do dnia jej 
poświęcenia. Równie gorąco dziękuję 
za współpracę członkom Komitetu. 
Szczególnie gorąco pragnę raz jeszcze 
podziękować budowniczym kapliczki, 
tj. Panom Henrykowi Prokopczykowi  
z Orla, za wykonanie fundamentów  
i cokołu, Panu Zenonowi Leszkowi ze 
Stolna za obłożenie cokołu płytami 
granitowymi z włoskiego granitu, Pa-
nu Leszkowi Rzący za wykonanie da-
chu kapliczki. Podsumowując  powyż-
sze działania nasuwa się refleksja,  
że jednak mam ogromne szczęście,  
że spotykam na swej drodze cała rze-
szę osób życzliwych, dzięki którym 
można porywać się na zadania wyda-
wałoby się nieosiągalne, a jednak wy-
konalne. Raz jeszcze w imieniu Komi-
tetu i własnym wszystkim ludziom 
dobrej woli dziękuję. Pozostanie dla 
następnych pokoleń coś co dla naszej 
kultury i religii było zawsze bardzo 
ważne. — podsumowuje Pan Henryk 
Zalewski.  

Redakcja Głosu Gruty w imieniu Wójta 
gminy Gruta pragnie natomiast złożyć 
serdeczne i szczególne podziękowania 
inicjatorom tego przedsięwzięcia, 
wszystkim zaangażowanym osobom 
oraz ludziom czynu i dobrej woli.  
Życzymy sobie, aby takich inicjatyw  
w naszej gminie było jak najwięcej. 
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Rozbudowa Żłobka „Bąbelek”  
w Nicwałdzie.  

Na dobre rozpoczęły się prace związa-
ne z rozbudową Żłobka Bąbelek  
w Nicwałdzie. W ich rezultacie żłobek 
zyska nową salę wraz z wyposażeniem 
oraz zwiększona zostanie o 10 miejsc 
ilość dzieci objętych opieką Żłobka. 
Zadanie zostało dofinansowane  
w ramach rządowego wsparcia Ma-
luch+. Kwota pozyskanej dotacji wyno-
si 220 000,00 zł. W ramach inwestycji 
prócz dobudowy sali przewiduje się 
m.in. zakup nowego, wyposażenia dla 
dzieci, kompleksowy remont elewacji 
Żłobka, budowę nowego placu zabaw 
oraz wymianę kotła C.O.  

Remont pomieszczeń na potrze-
by Komisariatu Policji w Grucie 

Trwają intensywne prace związane  
z przywróceniem Posterunku Policji  
w Grucie. Wykonawcą robót budowla-
nych jest firma URBUD Grzegorz 
Urbański z siedzibą w Smętowie Gra-
nicznym. Zakończenie inwestycji pla-
nowane jest pod koniec tego roku. Pra-
ce adaptacyjne i remontowe przewidu-
ją kompleksowy remont i przystosowa-
nie pomieszczeń pod potrzeby nowo-
czesnego posterunku policji i przewi-
dują nie tylko remont i przebudowę 
pomieszczeń, ale również wymianę 
wszystkich sieci, wentylacji, stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz wiele innych 
zadań. O postępach prac będziemy 
Państwa informować na bieżąco.  
Całość zadania finansowana jest ze 
środków własnych budżetu gminy. 
Trzymajmy kciuki za pomyślność  
inwestycji.  

Wspólnymi siłami wyremontowa-
no siedzibę OSP w Plemiętach 

Dobiega końca rozbudowa garażu OSP 
w Plemiętach. Dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu druhów, przy współpracy 
pracowników UG w Grucie dokończono 
kolejny etap budowy - docieplenie całe-
go budynku. Systemem gospodarczym 
wykonano również prace elektryczne,  
tynkarskie wewnątrz budynku oraz 
wylano betonową posadzkę. Na dniach 
zostanie dokończona elewacja budynku.  
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Wizualizacja nowego przedszko-
la samorządowego w Grucie 

Trwają prace nad projektem budowla-
nym nowego przedszkola samorządo-
wego w Grucie. W dniu dzisiejszym 
otrzymaliśmy jego wizualizację. Jak 
się Państwu podoba? Zgodnie z doku-
mentacją projektową, nowe centralne 
przedszkole gminne zlokalizowane 
będzie przy budynku SP w Grucie.  
Na ten cel zostanie m.in zaadoptowana  
i rozbudowana stara sala gimnastycz-
na, z wykorzystaniem terenu do niej 
przynależnego. Badania fundamentów 
i gruntu pozwolą na dobudowę I piętra  
 rozbudowę obiektu zgodnie z przedsta-
wionym projektem. Nowe przedszkole 
ma mieć 6 oddziałów, samodzielną 
kuchnię, nowoczesną stołówkę, salę 
zabaw oraz wiele innych udogodnień. 
Przewiduje się 150 miejsc dla dzieci. 
Dla porównania obecnie funkcjonujące 
Przedszkole Samorządowe w Mełnie 
posiada 75 miejsc. Warunkiem powsta-
nia nowoczesnego zespołu szkolno-
przedszkolnego jest uzyskanie dofinan-
sowania zewnętrznego, bez wsparcia 
którego inwestycja będzie trudna do 
realizacji. Gotowość projektowa, w któ-
rej znajduje się gmina Gruta w tym 
zakresie coraz bardziej zwiększa szan-
se na pomyślność inwestycji.  

Trwają inwestycje wodno-
kanalizacyjne w gminie 

Są inwestycje, których nie widać. Do 

takich należy m.in. rozbudowa sieci 
wodnej w gminie. I etap budowy spinki 
Gruta-Mełno już za nami. Prace wyko-
nano systemem gospodarczym przy 
udziale pracowników Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Wodnej na przeło-
mie sierpnia i września br. Obecnie 
przeprowadzona jest próba szczelności 
i dezynfekcja rurociągu. Po uzyskaniu 
prawidłowych wyników z prób szczel-
ności i wyników jakości wody z dane-
go odcinka, inwestycja zostanie włą-
czona do sieci. Kolejna zaplanowana 
inwestycja budowy sieci wodociągowej 
na 2020 rok przez gminę Gruta polega-
jąca na połączeniu sieci wodociągowej 
zasilanej ze stacji uzdatniania wody  
w Boguszewie z siecią wodociągową  
w Mełnie obecnie jest na etapie zreali-
zowanego projektu i procedowania 
zamówienia przetargowego na realiza-
cję budowy. Aktualnie trwają prace 
przygotowawcze do postępowania na 
wybór wykonawcy inwestycji.  

W pierwszej połowie sierpnia br. gmina 
Gruta sfinalizowała inwestycję reno-
wacji trzech zbiorników retencyjnych 
na stacji uzdatniania wody w Grucie. 
Inwestycja ta zwiększy możliwości 
retencyjne wody o kolejnych 150 m3, co 
przy maksymalnych poborach zabez-
piecza 2-wu godziną dostawę wody.  
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Kolejne dokumentacje projekto-
we w opracowywaniu.  

Trwają zaawansowane prace projekto-
we na kolejne zadania inwestycyjne  
w gminie Gruta. Najważniejsze z nich 
to projekt budowy nowej pełnowymia-
rowej hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej w Nicwałdzie oraz doku-
mentacja projektowa związana z kom-
pleksową termomodernizacją gminne-
go budynku, w którym mieści się m.in. 
Ośrodek Zdrowia w Grucie, GOPS,  
pomieszczenia SP w Grucie, a już nie-
długo i Policja. Ponadto gmina Gruta 
przygotowuje się do złożenia wniosku 
na dofinansowanie zadania rewitaliza-
cji plaży wraz z budową nowej infra-
struktury nad jeziorem Dużym w Gru-
cie. W najbliższych dniach nastąpi wy-
bór wykonawcy dokumentacji projek-
towej hali sportowej w Nicwałdzie. 
Planowany termin zakończenia prac 
nad projektem grudzień br. W przypad-
ku termomodernizacji budynku SP ZOZ 
władze gminy są już w posiadaniu peł-
nej dokumentacji technicznej, tj. audy-

tu energetycznego i dokumentacji pro-
jektowej i trwają aktualnie prace zwią-
zane z uzyskaniem zewnętrznego dofi-
nansowania do zadania, które szaco-
wane jest na kwotę około 1,7 mln zł.  
W ubiegłym tygodniu podjęto również 
czynności przygotowawcze do wybory 
wykonawcy projektu rewitalizacji pla-

ży nad jeziorem Dużym w Grucie.  
W tym przypadku władze gminy będą 
składać wniosek o dofinansowanie do 
wykonania inwestycji do Lokalnej Gru-
py Działania „Vistula-Terra Culmensis-
Rozwój przez Tradycję”. Realizacja za-
dań planowana jest po uzyskaniu dofi-
nansowania na lata 2021-2023.  

Prosto z Urzędu... 
Równiarka wyjechała 

Warunki pogodowe we wrześniu po-
zwoliły na koszenie poboczy na dro-
gach: część dróg Annowo, Gruta,  
Nicwałd. Wilgotne podłoże dróg gmin-
nych usprawniło pracę zakupionej w 
tym roku równiarki, gdzie w ostatnim 
czasie zrealizowano remont cząstko-
wy części dróg w miejscowościach 
Gruta, Boguszewo, Gołębiewko, Kitno-
wo, Pokrzywno, Nicwałd. W najbliż-
szych dniach równiarka wyjedzie na 
kolejne drogi.  

Sprzątanie świata 2020 z udzia-
łem  SP w Grucie 

Sprzątanie świata to wspólna lekcja 
poszanowania środowiska. Jej celem 
jest promowanie nieśmiecenia, eduka-
cja odpadowa oraz inicjowanie działań, 
dzięki którym zmniejszy się nasz  
negatywny wpływ na środowisko.  
Od 1994 roku, w trzeci weekend wrze-
śnia wraz z setkami tysięcy wolonta-
riuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszyst-
kimi, którym zależy na ochronie środo-
wiska, dzieci i młodzież pomagają  
w usuwaniu dzikich wysypisk. W na-
szej gminie, w dniu 16 września br., 
uczniowie klas I – III oraz starszych 
(VII b i VIII) SP w Grucie dołączyli do tej 
szlachetnej akcji. Klasy młodsze wy-
szły na teren wokół szkoły i w parku. 
Klasy starsze przeszły ścieżką do Meł-
na i oczyściły pobocze. Worki do śmie-
ci zapełniły się odpadami, co podkreśla 
konieczność organizowania tej akcji, 
aby przypominała o nawyku dbania  
o czystość otoczenia. Dziękujemy wy-
chowawcom i nauczycielowi świetlicy 

za opiekę nad uczniami, a Panu Witol-
dowi Kaczmarkowi za koordynację 
działań. Nadmienić należy, że w pią-
tek, 18 września br., uczniowie wysłu-
chali audycji przez szkolny radiowęzeł 
na temat ochrony środowiska. 
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Prosto z Urzędu... 

Europejskie Dni Dziedzictwa 
EDD - w Grucie 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Wik-
tora Kulerskiego w Grucie pod patro-
natem Wójta Gminy Gruta po raz ósmy 
zorganizowała obchody Europejskich 
Dni Dziedzictwa (EDD) w naszej gmi-
nie. Z przyczyn epidemicznych w tym 
roku przybrały one wyjątkowo formę 
wirtualną. Złożony projekt zakładał 
realizację czterech filmików pt. „Bóg, 
Honor i Ojczyzna – wirtualny spacer 
po kościołach w gminie Gruta”. Projekt 
przewidywał spacer po kościołach  
w Grucie, Słupie, Dąbrówce Królew-
skiej i Okoninie. Zamiarem było ukaza-
nie wartości zabytkowej, sakralnej, ale 
też przedstawienie legend, podań, cie-
kawostek o danym kościele. Nie mogło 
też zabraknąć epizodów z czasów II 
wojny światowej, które często ściśle 
łączyły się z kościołami i walką z na-
jeźdźcą. Dyrektor Biblioteki w Grucie 
zaprosiła do współpracy Pana Toma-
sza Piwowarskiego – nauczyciela i 
pasjonata historii z Gruty oraz liceali-
stę z Mełna – Bartłomieja Kurnika, 

który wziął na swoje barki kwestię 
foto i video oraz montażu i „ubrania” 
wszystkiego w piękne prezentacje. 
Panowie nie tylko się zgodzili, ale też z 
wielkim zaangażowaniem udzielali się 
podczas wszystkich prac. Był to oczy-
wiście projekt społeczny, bez wyna-
grodzenia. Tym bardziej wszystkim 
składamy serdeczne podziękowania. 
Ogromne podziękowania kierujemy 
też do Księży z naszej gminy, którzy 
otworzyli kościelne podwoje, dzielili 
się z nami swoją wiedzą, starymi  
dokumentami, czy udostępnili kroniki 
parafialne. Podsumowaniem tegorocz-
nych EDD będzie konkurs wiedzy  
o prezentowanych kościołach w opar-
ciu o informacje z filmików. Nagroda-
mi będą gadżety przysłane od Organi-
zatorów – Narodowego Instytutu Dzie-
dzictwa i Kujawsko – Pomorskiego 
Centrum Kultury z Bydgoszczy. 
Wszystkie informacje konkursowe, 
pytania i oczywiście filmiki znajdują 
się na stronie facebookowej oraz na 
stronie internetowej Biblioteki Publicz-
nej w Grucie  i Urzędu Gminy w Gru-
cie. 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia 
filmików, zachwycenia się naszymi 
zabytkowymi gotyckimi kościołami – 
niektóre z nich to prawdziwe perełki  
o wielkiej wartości oraz do poznania 
często nieznanych historii.  

Spędź wolny czas z ofertą Gmin-
nego Centrum Kultury w Grucie 

Informujemy, że Gminne  Centrum 
Kultury w Grucie realizuje obecnie 
kilka projektów współfinansowanych 
ze środków Europejskich Funduszy 
Społecznych w ramach wdrażania 
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowa-
nego przez Społeczność LGD „Vistula-
Terra Culmensis -Rozwój przez Trady-
cję”. Wśród nich należy wymienić 
„Klub Seniora sposobem na aktyw-
ność, dla 20 osób, a w nim zajęcia  
z psychologiem, rehabilitantem, diete-
tykiem i animatorem. W ramach klubu 
przewidywane są również wyjazdy 
studyjne do kina, zwiedzanie wiosek 

tematycznych, wyjazdy do Torunia  
i Golubia-Dobrzynia. Kolejnym projek-
tem realizowanym przez GCK w Gru-
cie jest projekt dla seniorów realizowa-
ny w okresie od 01.09.2020 r. do 
30.04.2021 r. pn. „Klub Seniora sposo-
bem na aktywność – II etap”. Aktualnie 
trwa nabór uczestników. W ramach 
klubu przewiduje się zajęcia kulinarne, 
spotkania z psychologiem, animato-
rem i wyjazdy studyjne: kino, opera, 
teatr i tężnie. Dodatkowo w ofercie dla 
seniorów przewiduje się również pró-
by zespołu „Złoty Wiek”, które rozpo-
czynają się od 25 września 2020r.  
 będą odbywać się w  każdy piątek od 
09.00 do 11.00. Ponadto trwa realizacja 
projektu ze środków Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich, pn. „Ona tańczy- 
tańczę Ja!”, Projekt obejmuje dwie gru-
py pań, każda po 15 osób. W ramach 
projektu  dwa razy w tygodniu organi-
zowane są zajęcia taneczne - zumba. 
Ponadto GCK w Grucie przygotowało 
również ofertę dla dzieci i młodzieży. 
Wychodząc naprzeciw ich oczekiwa-
niom w każdy poniedziałek od 16.00 do 
17.30, odbywają się regularne zajęcia 
plastyczno- ruchowe dla dzieci w wie-

ku od 4 lat do 11 lat. Ponadto w czwart-
ki prowadzone  są zajęcia muzyczne - 
nauka śpiewu przewidziana dla dzieci 
w wieku od 7 lat do 12 lat. Planowane 
jest również wprowadzenie zajęć foto-
graficznych dla najmłodszych. Ser-
decznie zapraszamy wszystkie osoby 
zainteresowane aktywnym spędza-
niem wolnego czasu. 
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Nie rozliczamy, ale pamiętamy 

Pod takim hasłem zrodziło się cyklicz-
ne historyczne wydarzenie upamięt-
niające wydarzenia  Holocaustu i ludz-
kiej tragedii lat 1939-1945, którego au-
torem jest Pan Jerzy Strużyna z Meł-
na— fotograf, pasjonat historii i lokal-
ny działacz społeczny. Po podsumo-
waniu działań Pana Jerzego Strużyny, 
Muzeum Stutthof w Sztutowie przy-
znało mu Nagrodę Muzealną 2019, któ-
rą w dniu 2 września 2020 roku ode-
brał z rąk sekretarza stanu w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Jarosława Sellina podczas ob-
chodów 81. rocznicy pierwszego trans-
portu więźniów do obozu w Sztutowie. 
Upamiętniając to wyróżnienie, Redak-
cja Głosu Gruty przedstawia kilka słów 
refleksji Pana Jerzego Strużyny: 

Od dzieciństwa słyszeliśmy od na-
szych rodziców nieśmiałe opowieści  
o zbrodniach wojennych takich jak 
Holokaust, więzienia gestapo, obozy 
koncentracyjne, aresztowania, łapanki 
organizowane przez niemieckich nazi-
stów. Kilkanaście lat temu z małżonką 
postanowiliśmy upamiętnić tamte 

wydarzenia. Na początku był film 
„BOCIEŃ Oblicza Nazistowskiego Okru-
cieństwa” nakręcony przez Unisław-
skie Towarzystwo Historyczne, na-
stępnie film „Eksterminacja Inteligen-
cji Pomorskiej 1939-1945”. Filmy te by-
ły bodźcem do urzeczywistniania na-
szych zamierzeń. Tak zrodziło się cy-
kliczne wydarzenie NIE ROZLICZAMY 
ALE PAMIĘTAMY. Głównym elemen-
tem jest coroczny Rajd Pieszy Szla-
kiem Holokaustu dla młodzieży szkol-
nej, który stanowi lekcję żywej historii. 
– wspomina autor wydarzenia.  
Do dzisiaj odbyło się siedem wędró-
wek pomiędzy miejscowościami,  
w których niemieccy naziści zorgani-
zowali podobozy KL Stutthof. Są to: 
Bocień, Szerokopas i Grodno. Od 2017 
roku przy wsparciu Muzeum Stutthof  
w Sztutowie, organizujemy Warsztaty 

Historyczne dla młodzieży. Jest to ży-
wa historia ukazywana bezpośrednio 
na terenie byłego nazistowskiego obo-
zu w Sztutowie. Wszystko to uwidacz-
nia film „Bocień impresja” dostępny  
w Internecie. Oprócz tych działań moja 
współpraca z Muzeum Stutthof polega 
na zapoznawaniu się z dokumentami 

źródłowymi oraz poszukiwaniami ro-
dzin byłych więźniów, dostarczaniem 
dokumentów do planowanych ekspo-
zycji. Jestem bardzo dumny z faktu,  
że przy pomocy mojej małżonki oraz 
licznego grona przychylnych osób 
działalność ta przybiera realną postać. 
Bardzo dziękuję wszystkim tym, z któ-
rymi stale współpracuję i którzy po-
magają mi w realizowaniu tych wyda-
rzeń. Bez ich wsparcia nie byłoby tego 
wyróżnienia, które traktuję jako uzna-
nie działań całej gminy Gruta - podkre-
śla Pan Jerzy Strużyna.  

Panu Jerzemu Strużynie składamy 
serdeczne gratulacje i podziękowania 
za jego działalność, która po raz kolejny 
przyczyniła się nie tylko do zgłębiania 
świadomości historycznej oraz do upa-
miętniania historii bliskiej okresu  
II wojny światowej, ale przede wszyst-
kim za promowanie swoją osobą naszej 
gminy.  Życzymy dalszych sukcesów  
i tak znakomitych wyróżnień, niesłab-
nącego zdrowia i zaangażowania  
w sprawach poszukujących prawdy 
naszej historii.  


