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Z okazji kolejnej rocznicy Narodowych 
Świąt Majowych samorząd gminy Gru-
ta we współpracy z Gminnym Centrum 
Kultury w Grucie w dniu 29 kwietnia 
2022 roku zorganizował Happening 
Patriotyczny. Widowisko słowno—
muzyczne poprzedziła uroczysta Msza 
Święta w intencji Ojczyzny, sprawowa-
na w kościele parafialnym w Grucie. 
Pierwszym elementem happeningu był 
przemarsz „biało-czerwonej” ulicami 
Gruty pod pomnik pomordowanych  
pod Urzędem Gminy w Grucie. Oddając 
hołd obrońcom naszej Ojczyny, zapro-

szone delegacje złożyły kwiaty  
i wieńce. Druga cześć widowiska odby-
ła się w hali sportowej przy SP w Gru-
cie, gdzie można było zobaczyć i wysłu-
chać zarówno występów literackich, 
jak i muzyczne dzieci i młodzieży, nau-
czycieli, a także seniorów i podopiecz-
nych Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Dąbrówce Królewskiej. Atrak-
cją kończącą część artystyczną był wy-
stęp Orkiestry Wojskowej z Torunia, 
która zaprezentowała repertuar patrio-
tyczny oraz z muzyki filmowej, skiero-
wany do dziecięcej części publiczności. 

Serca widzów skradli również naj-
młodsi artyści, czyli wychowankowie 
Żłobka „Bąbelek” w Nicwałdzie, których 
patriotyczny repertuar był bezkonku-
rencyjny. Całość imprezy zakończyło 
wspólne grillowanie na terenie  
SP w Grucie. Na zgromadzonych gości 
czekała kiełbaska z grilla i chleb ze 
smalcem, a najmłodsi stali w niekoń-
czącej się kolejce po popcorn i watę 
cukrową. Goście przybyli na uroczy-
stość mogli również obejrzeć wystawę 
poświęconą polskim symbolom naro-
dowym, która została przedstawiona  

Happening Patriotyczny  
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przez Bibliotekę w Grucie, dzięki uprzej-
mości Oddziału Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Bydgoszczy. Całość uroczy-
stości odbyła się w duchu patriotyzmu, 
zadumy, ale i dobrej zabawy, a to dzięki 
wszystkim uczestnikom i organizato-
rom tego pięknego wydarzenia. Zapra-
szamy do zapoznania się z pełną gale-
rią zdjęć z happeningu, która jest do-
stępna zarówno na stronie i na gmin-
nym profilu facebook`owym.  

  

Konsultacje z mieszkańcami  
w sprawie przebiegu trasy S5 

W kwietniu i maju 2022 roku odbył się 
cykl spotkań – konsultacji z mieszkań-
cami gminy Gruta, w sprawie przebiegu 
trasy S5 przez teren naszej gminy. W 
ich wyniku, z inicjatywy Wójta i przy 
poparciu radnych Rady Gminy Gruta, 

podjęto uchwałę w treści której przed-
stawiono do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad sprzeciw wobec 
proponowanych wcześniej wariantów 
przecinających miejscowości naszej 
gminy. Jednocześnie w dokumencie 
zaproponowano przywrócenie warian-
tu „północnego” trasy S5, z budową mo-
stu na Wiśle. Ponadto, władze gminy 
zaprezentowały alternatywny przebieg 
trasy S5, przebiegający poza zurbanizo-
wanymi terenami gminy Gruta, który 
spotkał się z aprobatą GDDKiA i został 
wprowadzony jako kolejny nowy wa-
riant (pomarańczowy) przebiegu trasy 
S5. Do GDDKiA władze samorządu prze-
kazały również petycję i sprzeciw 
mieszkańców Boguszewa i Kitnowa. 
Ten drugi—z przyczyn opóźnienia kan-
celarii, która występowała w imieniu 

mieszkańców Kitnowa — został przeka-
zany kilka dni po wyznaczonym przez 
GDDKiA terminie. „Nasze wspólne sta-
rania przyniosły pierwsze efekty  
— w planach budowy S5 znalazł się no-
wy korytarz, który wyprowadza prze-
bieg trasy z terenów zabudowanych 
gminy Gruta. To ogromy sukces, który  
jest zasługą nas wszystkich, mieszkań-
ców, radnych, sołtysów oraz pracowni-
ków naszego samorządu, za który ser-
decznie wszystkim dziękuje.” - komen-
tuje Wójt Gminy Gruta, Pan Waldemar 
Kurkowski. Czekamy na dalszy rozwój 
wydarzeń. W najbliższym czasie  
planowane są kolejne konsultacje, tym 
razem z przedstawicielami Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  
O szczegółach sprawy będziemy infor-
mować Państwa na bieżąco. 
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Nowy wóz strażacki dla OSP 

W dniu 6 maja 2022 roku w Urzędzie 
Gminy Gruta podpisana została umowa 
na zakup średniego samochodu ratow-
niczo – gaśniczego marki MAN z napę-
dem 4x4 dla jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grucie. Dokument 
swoimi podpisami sygnowali Wójt 
Gminy Gruta i dotychczasowy Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 
– Waldemar Kurkowski oraz Prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucie – 
Marian Piechowski. Koszt zakupu no-
wego samochodu wyniósł blisko  
1 mln zł i został sfinansowany ze środ-
ków otrzymanych przez samorząd 
gminy Gruta z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w wy-
sokości 450.000,00 zł oraz z budżetu 
gminy Gruta w wysokości 500.000,00 
zł. Zakupiony pojazd znacząco wzmoc-
ni potencjał ratowniczo-gaśniczy, ja-
kim dysponuje aktualnie Ochotnicza 
Straż Pożarna w Grucie, a także zapew-
ni utrzymanie jednostki na wysokim 
poziomie gotowości bojowej i zwiększy 
bezpieczeństwo mieszkańców całej 
gminy. Termin dostarczenia samocho-
du przewidziany jest na 30 grudnia 
2022 roku.  

Dzień Strażaka  

W dniu 4 maja, jak co roku, obchodzili-
śmy Dzień Strażaka, święto tych, któ-
rzy pełnią niebezpieczną, pełną zagro-

żeń, ale też w swoisty sposób piękną 
służbę. Bo czyż może być coś piękniej-
szego w życiu człowieka niż dawanie 
siebie samego innym? A właśnie takie 
idee przyświecają strażakom. Idee te 
czerpane są bezpośrednio od patrona 
strażaków św. Floriana. Ten, który po-
niósł męczeństwo, gdyż spieszył ze 
swym świadectwem wiary, z pomocą  
i pociechą prześladowanym chrześcija-
nom, stał się opiekunem wykonawców 
zawodów wiążących się z ogniem, tj. 
strażaków, kominiarzy, garncarzy, pie-
karzy i hutników w wielorakich nie-
bezpieczeństwach, jakie na co dzień 
zagrażają materialnemu i duchowemu 

dobru człowieka. Z tej okazji wszyst-
kim strażakom, a w szczególności dru-
hom z gminnych OSP składamy ser-
deczne podziękowania za działalność 
ratowniczą i bezinteresowną służbę 
drugiemu człowiekowi. Jednocześnie 
życzymy niewyczerpanej siły i mnó-
stwa wytrwałości, wyrozumiałości 
bliskich, licznych sukcesów oraz wiele 
satysfakcji z pracy i służby społeczeń-
stwu. Pomimo stale wzrastającego za-
kresu zadań i obowiązków życzymy 
niezłomnej wiary w lepszą przyszłość. 
Niech pomyślność towarzyszy Wam 
każdego dnia. 

Uroczyste otwarcie dróg  

W dniu 4 maja 2022 roku naszą gminę 
wizytowali przedstawiciele Rządu RP: 
Pani Anna Gembicka - Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Pan Józef Ramlau - Wicewo-
jewoda Kujawsko-Pomorski, którzy 
wspólnie z Wójtem Gminy Gruta, 
Skarbnikiem Gminy oraz Radnymi  
i Sołtysami z terenu gminy dokonali 
uroczystego otwarcia dróg gminnych 
remontowanych i przebudowanych ze 
środków Funduszu Dróg Samorządo-
wych w 2021 roku. Przypomnijmy, że 
drogi te zostały oddane do użytku dla 
mieszkańców pod koniec ubiegłego 
roku, jednakże dopiero dziś, korzysta-
jąc z wizyty naszych gości, dokonano 
ich oficjalnego i uroczystego otwarcia.  

Wydanie: 3/2022  
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Jubileusz „Złotych Godów” 

W dniu 10 maja 2022 roku w Urzędzie 
Stanu Cywilnego goszczono Jubilatów 
z terenu gminy Gruta obchodzących 
50. rocznicę zawarcia związku małżeń-
skiego. I chociaż młodzieńcze lata już 
dawno minęły, to przeżycie 50 lat jako 
zgodne, szczęśliwe małżeństwo to 
prawdziwy powód do dumy! Z okazji 
tak pięknego Jubileuszu zaproszone 
pary małżeńskie otrzymały Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które 
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, zostały wręczone przez Wójta 
Gminy Gruta Pana Waldemara Kur-
kowskiego oraz przez Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Panią Justy-
nę Samborską. Do grona Szanownych 
Jubilatów dołączyli: Państwo Maria i 
Jerzy Łazarscy z Gruty, Państwo Ga-
briela i Krzysztof Tomaszewscy z Gru-

ty, Państwo Teresa i Czesław Kupco-
wie z Okonina, Państwo Barbara i Zbi-
gniew Jakubiakowie z Gołębiewka, 
Państwo Danuta i Ryszard Grabowscy 
z Orla, Państwo Bożena i Tadeusz Go-
ralewscy z Salna oraz Państwo Henry-
ka i Marian Wiśniewscy z Gołębiewka. 
Ponadto do odznaczenia pozostały 
jeszcze dwie pary, które z przyczyn 
osobistych nie mogły uczestniczyć w 
uroczystości: Państwo Stefania i Ed-
mund Templinowie z Jasiewa oraz 

Państwo Halina i Henryk Sadowscy z 
Gruty. Spotkanie stało się okazją do 
miłych wspomnień, chwil pełnych 
wzruszeń, podziękowań za dar miłości 
oraz dobrych rad, jak dożyć wspólnie w 
zdrowiu i zgodzie tak pięknego Jubile-
uszu. Szanownym Jubilatom na nad-
chodzący czas składamy raz jeszcze 
najlepsze życzenia dobrego zdrowia, 
kolejnych wspólnych rocznic, rado-
snych i szczęśliwych dni oraz wszel-
kiej pomyślności. 100 lat! 

Nowy sołtys w Mełnie ZZD 

Po 11 latach sprawowania funkcji Soł-
tysa Mełna ZZD, w dniu 25 maja br. 

pożegnaliśmy Panią Małgorzatę Tara-
nowicz, która złożyła rezygnację z 
funkcji Sołtysa z powodu zmiany miej-
sca zamieszkania. Podczas zebrania 

wiejskiego mieszkańcy Mełna ZZD 
oraz przedstawiciele samorządu gmi-
ny Gruta na czele z Wójtem Gminy 
podziękowali Pani Małgosi za lata za-
angażowania i bezinteresownej pracy 
na rzecz społeczności naszej gminy,  
a w szczególności mieszkańców Meł-
na ZZD. Oprócz ciepłych słów, kwiatów 
i koszy słodkości, była Pani Sołtys zo-
stała odznaczona przez Wójta okolicz-
nościowym medalem "Zasłużony dla 
gminy Gruta", przyznawanym osobom, 
które swoją pracą szczególnie przysłu-
żyły się rozwojowi naszej gminy. Pod-
czas zebrania wybrano jednogłośnie 
również nową Panią Sołtys — Panią 
Katarzynę Taranowicz. Podczas spo-
tkania wybrano również nowa Radę 
Sołecką. Ustępującej Pani Sołtys życzy-
my dużo zdrowia, szczęścia i realizacji 
planów w nowym miejscu zamieszka-
nia! Składamy również gratulacje no-
wej Pani Sołtys i całej Radzie Sołeckiej, 
życząc im powodzenia w sprawowa-
niu nowej funkcji!  
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Piknik rodzinny przy GCK 

Z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka 
w dniu 28 maja br. Wójt Gminy Gruta 
wraz z Gminnym Centrum Kultury 
oraz Biblioteką w Grucie zorganizowali 
plenerowy gminny Piknik Rodzinny. 
Pomimo mało sprzyjającej pogody, 
piknik udał się na 6 z plusem. A to 
wszystko dzięki Wam kochani miesz-
kańcy naszej gminy! Było wesoło, kolo-
rowo, wzruszająco i smacznie. Uczest-
nikom pikniku czas umiliły wspólne 
występy dzieci i seniorów, jak również 
piękny koncert dla wszystkich Mam  
w wykonaniu zespołu „Kosik Band”. 
Wspólne zabawy, tańce i grillowanie 
rozgrzały uczestników naszego pikni-
ku. A na najmłodszych  czekała moc 
atrakcji przygotowana przez animator-
ki Akademii Spryciarza: tatuaże, tańce, 
animacje, pokaz baniek, warkoczyki, 
odwiedziny Świnki Peppy i Smerfa 
Ważniaka i wszystko inne, czego du-
sza tylko zapragnie. Na łasuchów cze-
kały pyszne kiełbaski z grilla, chleb ze 
smalcem, a także wata cukrowa i pop-
corn. Radośnie, rodzinnie i na wesoło - 

i o to właśnie chodziło. Dzięki dobremu 
sercu uczestników pikniku, udało się 
nam troszkę wspomóc finansowo rów-
nież Mikołaja w jego walce z ciężką 
chorobą. Dziękujemy wszystkim za tak 
fantastyczny udział w Pikniku. Podzię-

kowania składamy wszystkim współ-
organizatorom imprezy, w szczególno-
ści Dyrekcji, Pracownikom GCK i Bi-
blioteki w Grucie oraz wszystkim wo-
lontariuszom, seniorom, nauczycielom 
i pracownikom UG w Grucie. 

Seniorzy w Sanatorium  

Klub seniora „Wiecznie Młodzi” wyje-
chał do sanatorium. 34 uczestników 
gminnego klubu działającego przy GCK  
w Grucie, w okresie od 8 do 15 maja  br. 
wyjechało do Łeby, gdzie zatrzymali 
się w sanatorium „U Pirata”. Tam cze-
kało na nich zakwaterowanie w dwuo-
sobowych pokojach, pełne wyżywienie 
i codzienne zabiegi rehabilitacyjne. 
Koszt pobytu w sanatorium pokrywali 
sami uczestnicy. Ponadto w drodze do 
sanatorium seniorzy zwiedzili Kaszub-
ski Park Miniatur i Gigantów oraz Ka-
szubskie Graciki w Stryszej Budzie.  
Wszyscy powrócili uśmiechnięci, za-
dowoleni i umówieni już na przyszło-
roczny wyjazd.  
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Pracownicy na medal!  

W dniu 25 maja 2022 roku Wicewoje-
woda Kujawsko-Pomorski Pan Józef 
Ramlau wraz z Wójtem Gminy Gruta, 
działając w imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, dokonał uroczy-
stego wręczenia państwowych odzna-
czeń - Medali za Długoletnią Służbę  
w samorządzie.  Z okazji Święta Samo-
rządu Terytorialnego pracownicy 
Urzędu Gminy w Grucie oraz niektó-
rych jednostek organizacyjnych otrzy-
mali wyróżnienia państwowe za wzo-
rowe i wyjątkowo sumienne wykony-
wanie obowiązków służbowych, wyni-
kających z pracy zawodowej. Wszyst-
kim odznaczonym osobom składamy 
raz jeszcze serdeczne gratulacje oraz 
życzymy dalszych sukcesów w pracy 
zawodowej i osobistego rozwoju. 

Pamięci ks. prał. Jana Skwiercza 

W dniu 24 kwietnia 2022 roku w ko-
ściele parafialnym w Grucie podczas 
porannej Mszy Świętej odbyło się uro-
czyste odsłonięcie tablicy upamięt-
niającej ks. prał. Jana Augustyna 
Skwiercza – długoletniego probosz-
cza gruckiej parafii. W uroczystości 
prowadzonej z inicjatywy ks. kan. 
Henryka Szczodrowskiego brał udział 
również Wójt Gminy Gruta Pan Wal-
demar Kurkowski, członkowie rodzi-
ny ks. Skwiercza oraz wierni. Przypo-
mnijmy, że ks. prał. Jan Augustyn 
Skwiercz urodził się 20 listopada  
1912 r. w Połchowie koło Pucka.  
W 1934 r., rozpoczął studia filozoficzno
-teologiczne w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Pelplinie. Dnia  
4 czerwca 1939 r., przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk bp. Konstantyna Do-
minika, a 6 czerwca odprawił Mszę 
św. prymicyjną. Dokładnie w 60. rocz-
nicę prymicji odprawił Mszę  

św. w koncelebrze z Ojcem Świętym  
w Pelplinie. Jan Paweł II udzielił dia-
mentowemu Jubilatowi papieskiego 
błogosławieństwa. Od 1957 r., przez 40 
lat ks. Skwiercz pełnił funkcję dzieka-
na dekanatu radzyńskiego. W 1997 r. 
papież Jan Paweł II włączył go do 
grona swoich kapelanów honoro-
wych. W dniu 29 kwietnia 1999r. ks. 
prał. Jan Skwiercz został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski za długoletnią pracę 
duszpasterską i wybitne zasługi  
w działalności społecznej. Rada Gmi-
ny Gruta 31 sierpnia 2001 r., Uchwałą 
XX/157/01 nadała ks. Prałatowi Jano-
wi Skwierczowi tytuł Honorowego 
Obywatela Gminy Gruta. Niespotyka-
nym wręcz faktem jest, że ks. prał. 
Jan Skwiercz od września 1939 r. do 
śmierci nieprzerwanie przebywał na 
tej samej parafii przez 72 lata kapłań-
stwa. Ks. prał. Jan Augustyn 
Skwiercz zmarł w dniu 25 kwietnia 
2011 roku. 

Maj pełen świąt... 

Święto Pracy, Dzień Flagi Narodowej, 
Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Stra-
żaka, Dzień Samorządowca czy Dzień 
Matki to tylko nieliczne z obchodzo-
nych ostatnio świąt majowych. Maj 
bogaty jest w obchody wielu innych 
dni o świątecznym charakterze, takich 

jak Dzień Bibiotekarza, Dzień Pielę-
gniarki i Położnej czy Dzień Działacza 
Kultury. Wszystkim Państwu, którzy 
identyfikują się tymi wiosennymi 
świętami, Redakcja Głosu Gruty składa 
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności. Niech majowa i wiosenna aura 
towarzyszy Wam na co dzień przez 
całe Wasze życie! 
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Zawody spławikowe o puchar 
Wójta 

W dniu 10 kwietnia 2022 roku odbyły 
się Spławikowe Mistrzostwa Koła  
o Puchar Wójta Gminy Gruta. Już przed 
godz. 7.00 zebrało się 33 zawodników, 
w tym zawodniczki, by rywalizować  
o miano Mistrza Koła. Gorąca kawa, 
herbata i oczywiście pyszne ciasto na 
przywitanie od zawodniczek Koła to 
już chyba mała tradycja. Później wszy-
scy do boju! Jak to na zawodach - omó-
wienie zasad, losowanie stanowisk i 
do boju. Sygnał do startu i… nic. Godzi-
na mija, nic. Czyżby ryby nie były głod-
ne? Termin niby dobry, pogoda? No nic, 
trzeba walczyć. Każdy próbuje sztu-

czek, różnych sposobów i nic. Nagle 
wielkie owacje na stojąco, jest pierw-
sza ryba - mała płotka obudziła nadzie-
je na jakieś brania, każdy skupił się na 
spławiku. Czasem tak bywa, wędkarze 
o tym wiedzą, że nie zawsze ryba bie-
rze. Puchary i Statuetki dla najlepszych 
wręczał Wójt Gminy Gruta Waldemar 
Kurkowski. Łowcy okazów otrzymali 
także nagrody. Pozostałe nagrody zo-
stały rozlosowane spośród wszystkich 
zawodników, nikt nie odszedł z pusty-
mi rękami. Gratulujemy wszystkim 
zwycięzcom. Jak widać starania orga-
nizatorów i uczestników owocują co-
raz większą frekwencją.  

Nasi mistrzowie znowu na po-
dium 

Z przyjemnością informujemy, iż 
mieszkaniec naszej gminy Igor 

Osuch ,wychowanek LKS Horyzont, a 
obecnie zawodnik Górnika Polkowice 
startujący w kategorii pow. 109 kg zo-

stał najlepszym zawodnikiem mi-
strzostw Polski do lat 20 w podnosze-
niu ciężarów, które zakończyły się w 
Biłgoraju. Ponadto Igor wygrał także 
nagrody w punktacji SINCLAIRA! Nato-
miast brat Igora, Borys zdobył niedaw-
no tytuł Mistrza Polski w kategorii +102 
kg i jest kandydatem do reprezentacji 
Polski w tegorocznych Mistrzostwach 
Świata w Meksyku. Mistrzowskie po-
dium uparcie utrzymuje również Maja 
Tracka, która w Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski w Pruszkowie, zaję-
ła I miejsce, otrzymując tytuł Mistrza w 
kategorii Omnium, Madison i Sprincie 
drużynowym,  a także miejsce II w ka-
tegorii Sprint i Wyścigu drużynowym. 
Wszystkim zawodnikom składamy 
serdeczne gratulacje i życzymy powo-
dzenia w kolejnych zawodach!  

Program „Moje ciepło” 

Wystartował program „MOJE CIEPŁO” 
Osoby chcące otrzymać dofinansowa-
nie do zakupu i montażu pompy ciepła 
w domu jednorodzinnym mogą skła-
dać wnioski do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. W programie „Moje Ciepło” 
przewidziane są dotacje od 7 do nawet 
21 tys. zł. Budżet wynosi 600 mln zł. Ze 

wsparcia skorzystają właściciele tylko 
nowych budynków mieszkalnych  
o podwyższonym standardzie energe-
tycznym. Obowiązywać będzie zasada: 
najpierw inwestycja – potem wypłata. 
Poniżej link do szczegółowego opisu 
programu „Moje Ciepło”, gdzie znajdzie-
cie Państwo więcej szczegółów: 
https://mojecieplo.gov.pl/#about-
programje ciepło 

Terytorialsi w naszej gminie 

W dniach 28-29 maja br. odbyło się 
kolejne szkolenie rotacyjne żołnierzy 8 
Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Wzięło w nim 
udział 175 terytorialsów. Poza zajęcia-
mi strzeleckimi ćwiczyli m.in. wybór 
miejsca oraz przygotowanie bazy pa-
trolowej oraz przeprowadzenie rozpo-
znania w stałym rejonie odpowiedzial-
ności. To drugie zadanie odbyło się na 
terenie gminy Gruta, obszaru, który jest 
miejscem zamieszkania niektórych z 
żołnierzy. Znajomość swojego SRO jest 
dla terytorialsów kluczowa w przypad-
ku działań zarówno przeciwkryzyso-
wych, jak i militarnych.  

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po-
żarniczej  

Pod koniec kwietnia br., w w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucie 
odbył się coroczny etap Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej ,,Młodzież zapobiega pożarom’’, 
który ma na celu  popularyzowanie 
przepisów i kształtowanie umiejętno-
ści w zakresie ochrony ludności, ekolo-
gii, ratownictwa i ochrony przeciwpo-
żarowej. W gminnej rywalizacji udział 
wzięło 11 uczestników. Po zaciętym 
finale komisja wyłoniła zwycięzców 
poszczególnych grup wiekowych: I 
grupa wiekowa (szkoły podstawowe 
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Aktualności z naszej gminy 
klasy  (I-IV): 1 miejsce - Marta Makow-
ska – SP Gruta, 2 miejsce - Bartosz 
Ciernicki – SP Gruta . II grupa wiekowa 
(szkoły podstawowe klasy  (V- VIII):  
1 miejsce - Agata Witkowska – SP Bo-
guszewo, 2 miejsce - Mikołaj Leszczyń-
ski – SP Boguszewo, 3 miejsce - Wa-
nessa Ceglewska – SP Gruta. Ucznio-
wie, którzy zajęli miejsca I i II, wezmą 
udział w eliminacjach powiatowych 
gdzie będą reprezentować naszą gmi-
nę. Uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy, nagrody w postaci słodkości, 
przyborów szkolnych, a dla uczestni-
ków, którzy zajęli miejsca na podium  
(1-3) karty podarunkowe do wykorzy-
stania w sklepie  EMPIK. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratulujemy 
oraz życzymy samych sukcesów  
w dalszym etapie turnieju! 

Projekt grantowy dla WTZ  
w Grucie 

Ogród Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Grucie zyskał nowy wymiar. A to 
wszystko dzięki Pani Joannie Pacz-
kowskiej, pracownikowi Banku Pekao 
SA, mieszkance gminy Gruta, która po 
raz kolejny pozyskała grant w wysoko-
ści 5 tysięcy złotych z Fundacji Banku 
Pekao SA imienia dr. Mariana Kantona 
na tego typu zadania. Tym razem be-
neficjentem projektu stały się gruckie 

WTZ-y. Projekt polegał na zmianie wi-
zerunku terenu zielonego wokół pla-
cówki. Zakupiono m.in trzy podwyż-
szone donice ogrodowe, trzy ławeczki 
parkowe, grill trójnóg oraz sadzonki 
roślin wieloletnich. Uczestnicy projek-
tu skręcili donice, pomalowali je drew-
nochronem, przygotowali ziemię i wy-
pełnili je roślinami. Ponadto zostały 
odświeżone ławki wokół ogniska oraz 
huśtawka ogrodowa. Każdy uczestnik 
mógł posadzić sadzonki w donicach 

podwyższonych oraz w doniczkach, 
które przygotowała pracownia ogrod-
niczo — gospodarcza. Całość projektu 
uwieńczona była ogniskiem i grillem. 
W ramach projektu uczestnicy otrzy-
mali zestawy narzędzi ogrodowych 
oraz upominki z Banku Pekao. 

Wieści z gruckiej biblioteki 

Grucka Biblioteka w maju pękała  
w szwach – na wystawie Polskie Sym-
bole Narodowe, wypożyczonej z od-
działu IPN z Bydgoszczy, gościło ponad 
300 osób na zorganizowanych lekcjach 
stacjonarnych i wyjazdowych. Ponad-
to zorgaznizowano spotkanie z autorką 
„Narzeczonej nazisty” - Panią Barbarą 
Wysoczańską, które cieszyło się 
ogromną popularnością. Ogłoszony 
został również konkurs plastyczny 
„Ogrody w literaturze”, w którym wzię-
ło udział aż 58 osób, a w nagrodę wszy-
scy otrzymali różne sadzonki drzewek 
ozdobnych i krzewów.  Finałem maja 
była wycieczka studyjna dla 19 biblio-
tekarek z powiatu grudziądzkiego, dla 
których nasza grucka biblioteka po-
wiatowa zorganizowała wyjazd do 
Bibliotek w Kwidzynie, Pelplinie  
i Rumi. To była wspaniała lekcja po-
znawcza, jak i integracyjna. A co dalej? 
Mnóstwo działań! 30 czerwca w Grucie 
spotkanie autorskie z Maciejem Siem-
biedą Zapraszamy serdecznie na godz. 
18:00 Potem – Turniej Gier Planszo-
wych w Filii w Boguszewie – zapra-
szamy do udziału przedstawicieli szkół 
z naszej gminy. A już niedługo wakacje 
i tygodniowe zajęcia wakacyjne  
w Bibliotekach w Grucie i Boguszewie. 
Zachęcamy do śledzenia zapowiedzi 
wydarzeń, wypatrywania plakatów  
i terminów zapisu, bo zapowiadają się 
naprawdę ciekawe wakacje. Biblioteka 
czeka na Państwa odwiedziny.  

Gmina Gruta na wakacje 

Oferta wakacyjna zapowiada się boga-
to. Już od pierwszego dnia wakacji 
wspólnie z GCK samorząd Gruty orga-
nizuje powitanie wakacji - Kino Letnie 

pod chmurką, a w nim dwa seanse: dla 
dzieci i dla dorosłych, a także animacje 
i szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych. 
Start 24 czerwca br (piątek) o godz. 
18:00 w ogrodzie GCK w Grucie. W na-

stępnym dniu (25.06.2022r.) zaprasza-
my do Słupskiego Młyna na organizo-
waną przez Stowarzyszenie Aktywna 
Wieś Słup „Noc Świętojańską”, która 
tym razem odbędzie się nad doliną 
Osy. Wśród atrakcji przewidziane są 
m.in. pokazy kulinarne uczestników 
programu „MasterChef”, animacje dla 
dzieci, pokazy druhów OSP, rozstrzy-
gnięcie regionalnego etapu konkursu 
„Bitwa Regionów” oraz zabawa tanecz-
na do białego rana. Start o godz. 17:00. 

Ponadto 16 lipca br. w godz. 10:00-14:00 
przy GCK w Grucie odbędzie się Festyn 

rodzinny „Razem na trzeźwo”.  W 
ramach festynu przewidziano konku-
rencje sportowe z nagrodami i zabawy 
dla dzieci, jak również poczęstunek dla 
jego uczestników. Na ostatni weekend 
lipca planowane jest również „Letnie 

kino nad jeziorem” połączone z ofi-
cjalnym otwarciem zrewitalizowanej 
plaży. Na imprezowy finał tegorocz-
nych wakacji oczywiście Dożynki 

Gminne, organizowane w otoczeniu 
zespołu pałacowego w Mełnie ZZD. Na 
to wydarzenie zapraszamy 27 sierpnia 
br. W programie dożynek m.in. wystę-
py artystyczne Jerzego Kryszaka, ze-
spół „Weekend” oraz covery Zbigniewa 
Wodeckiego. Ponadto liczne atrakcje 
dla dzieci i dorosłych i udana zabawa 
do białego rana. Oprócz dużych wyda-
rzeń, oferta wakacyjna  gminy Gruta to 
również wypożyczalnia sprzętu wod-
nego, wakacyjne konkursy z nagroda-
mi oraz Wakacje w terenie —czyli 
oferta zajęć wakacyjnych w sołec-
twach, organizowanych przez GCK  
w okresie od 11.07.2022 r. do 26.08.2022 
r., a wśród nich zajęcia plastyczne, ru-
chowe i sportowe, a także poczęstunek. 
Zapraszamy  chętnych do udziału  
i śledzenia aktualnych informacji na 
temat zbliżających się wydarzeń na 
stronie internetowej UG w Grucie oraz 
na profilach facebook`owych GCK i UG. 
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Inwestycje i przetargi  
Zakończono remont mostu  
w Słupskim Młynie 

Zakończono remont mostu w Słupskim 
Młynie. W dniu 27 maja br. uroczystego 
otwarcia  dokonali Wójt Gminy Gruta 
Pan Waldemar Kurkowski, Pani 
Agnieszka Wesołowska, Radna Gminy 
Gruta, a także przedstawiciele Wojska 
Polskiego: Dowódca 2. Pułku Wojsk 
Inżynieryjnych w Inowrocławiu płk. 
Artur Gruszczyk, Dowódca 83. Batalio-
nu Lekkiej Piechoty w Grudziądzu ppłk 
Andrzej Sikora oraz przedstawiciele 
Lasów Państwowych i Nadleśnictwa 
Jamy w osobach Pana Henryka Kapu-
sty - Zastępcy Nadleśniczego oraz Pana 
Tomasza Zielaskiewicza, Leśniczego 
Nadleśnictwa Jamy. Dziękujemy za 
sprawny remont mostu oraz za okaza-
ny wkład poszczególnych instytucji - 
Lasom Państwowym za nieodpłatnie 
przekazany materiał, a Wojsku za pracę 
przy budowie mostu. Podziękowania 
składamy również Panu Adamowi 

Dziubkowskiemu oraz pracownikom 
Referatu Gospodarki Komunalnej i 

Wodnej UG w Grucie, którzy wspierali 
działania wojska na każdym etapie 

Będzie nowe przedszkole!  

W dniu 30 maja br. gmina Gruta zawar-
ła umowę z wykonawcą na budowę  
nowego przedszkola samorządowego 
w Grucie. Ta oczekiwana od wielu lat 
inwestycja stała się zatem faktem. Wy-
konawcą pierwszego etapu prac będzie  
firma Prof-Bud z siedzibą w Świeciu 
nad Wisłą, a wartość zawartej umowy 
wynosi ponad 4,5 mln. zł. W ramach 
kontraktu zostanie wybudowany I etap 
inwestycji - stan surowy zamknięty, 
którego koszt został w 100% sfinanso-
wany z pozyskanego dofinansowania. 
Przekazanie placu budowy wykonawcy 
nastąpi jeszcze przed tegorocznymi 
wakacjami. To nie koniec dobrych wia-
domości. W końcówce maja br. ogło-
szono również wyniki II naboru progra-
mu Polski Ład, wspierającego inwesty-
cje samorządowe. W ramach otrzyma-

nego wsparcia gmina Gruta otrzymała 
kolejne 4,9 mln złotych przeznaczo-
nych na II etap budowy przedszkola. 
Przetarg na II etap inwestycji już nieba-
wem. Łączny, szacunkowy koszt inwe-
stycji wyniesie ponad 9,7 mln zł. „Nowe 
przedszkole to szansa lepszego startu 
edukacyjnego dla dzieci z terenu całej 
gminy. Jest to zarazem jedna z najwięk-
szych jednorazowych inwestycji, jaka 
kiedykolwiek była realizowana w na-
szej gminie. To przedszkole to inwesty-
cja w przyszłość naszej gminy. Dzięki 
niej powstanie wielooddziałowy, nowo-
czesny kompleks opiekuńczo—
edukacyjny z zapleczem gabinetów te-
rapeutycznych oraz nową infrastruktu-
rą rekreacyjną dla najmłodszych” — z 
zadowoleniem komentuje Wójt Gminy 
Pan Waldemar Kurkowski. Budynej 
powstanie w wyniku adaptacji i rozbu-
dowy starej sali gimnastycznej przy SP 
w Grucie.  Z informacji, które udało się 
pozyskać wynika, że są szanse, aby 
pierwszy nabór do przedszkola odbył 
się już w przyszłym roku!  

Nowa plaża w Grucie 

Samorząd gminy Gruta rozpoczął inwe-
stycję nad Jeziorem Dużym w Grucie. 
Po kilku unieważnionych przetargach, 
udało się w końcu wyłonić dostawców 

materiałów niezbędnych do rewitaliza-
cji plaży. Roboty budowlane rozpoczęły 
się z początkiem czerwca i prowadzone 
są przez pracowników UG w Grucie. 
Niestety problemy na rynku budowla-
nym, drastyczny wzrost cen materia-
łów oraz problem z ich dostępnością 
spowodował opóźnienie w wyborze 
wykonawców i w rozpoczęciu prac. 
Sezon letni i kąpielowy już niebawem. 
Pracownicy UG w Grucie zapewniają, 
że już w lipcu będzie można korzystać 
z kąpieliska w nowej,  trochę egzotycz-
nej odsłonie! Trzymamy za słowo!  
W okresie remontu plaża, jak i pomost, 
będą wyłączone z użytkowania. Plażo-
wicze, miłośnicy wędkowania oraz 
sportów wodnych i plażowych  będą 
musieli zatem uzbroić się w cierpli-
wość. Prosimy o zachowanie zasad 
bezpieczeństwa i nieprzebywanie na 
terenie placu budowy.  
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Inwestycje i przetargi  
Odbiór prac na budynku SP ZOZ 
w Grucie 

W ostatnich dniach zakończono prace 
przy termomodernizacji budynku 
gminnego w którym mieści się m.in. 
Ośrodek Zdrowia w Grucie. Wykonaw-
cą prac była firma Koga Inwestycje z 
siedzibą w Bydgoszczy, a koszt całości 
inwestycji wyniósł ponad 1,4 mln zł. z 
czego 1,2 mln złotych stanowiło dofi-
nansowanie  z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Budynek został 
kompleksowo docieplony, wymieniono 
w nim okna, drzwi, zamontowano 
pompę ciepła, przebudowano również 
elementy przyziemia. Obecnie władze 
gminy przygotowują się do ogłoszenia 
przetargu na II etap remontu, czyli 
przebudowę i adaptację pomieszczeń 
Ośrodka Zdrowia w Grucie. Zadanie to 
rozpocznie się prawdopodobnie już w 
tym roku i zaplanowane jest do realiza-
cji w dwóch latach budżetowych.  

OSP i świetlica w Boguszewie 
mają nowy parking 

Zakończono prace brukarskie w Bogu-
szewie. Przypomnijmy, że materiał do 
remontu parkingu zakupiono po części 
ze środków sołeckich oraz ze środków 
pochodzących z budżetu gminy. Prace 
wykonane zostały również systemem 
gospodarczym przez pracowników  UG 
w Grucie. Nowy wjazd i  parking czeka-
ją na swoich użytkowników.  

Nowe schody w Bibliotece 

W ostatnich tygodniach gmach Biblio-
teki Publicznej w Grucie zyskał dwa 
nowe wejścia — z przodu to piękne gra-
nitowe schody z tarasem i balustradą, 
gdzie w chwili obecnej powstała letnia 
czytelnia na świeżym powietrzu, od 
tylnej części to podjazd dla wózków  
z kostki brukowej  który prowadzi rów-
nież do siedziby Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Grucie oraz mini 
ogródek. Prace poprawiły nie tylko es-
tetykę budynku biblioteki ale również 
jego funkcjonalność i dostosowanie dla 
osób ze specjalnymi potrzebami. Robo-
ty budowlane zostały wykonane syste-
mem gospodarczym przez pracowni-
ków Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Wodnej UG w Grucie.  
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Inwestycje i przetargi  

Inwestycje drogowe w Plemię-
tach  

Tak jak pisaliśmy w poprzednim nu-
merze Głosu Gruty, jeszcze w czerwcu 
br. rozpocznie się remont gwarancyjny, 
a w zasadzie kompletna przebudowa 
drogi gminnej w Plemiętach (przy 
świetlicy), która była remontowana  
przez władze poprzedniej kadencji  
w II połowie 2018 roku. Wykonawcą 
będzie firma DROBUD z Wąbrzeźna, 
która po trwającym sporze sądowym 
wykona kompletny remont drogi, tym 
razem zgodnie z właściwą technologią 
i projektem. Na całym odcinku drogi 
zostanie ułożona 20 cm warstwa pod-
budowy, na której zostanie wylana 
nawierzchnia asfaltowa. Powstaną 

również utwardzone pobocza. Prace 
rozpoczną się już niebawem. Uczestni-
ków ruchu drogowego prosimy o za-
chowanie ostrożności i zasad bezpie-
czeństwa.  

Nowy chodnik i przejście dla pie-
szych 

W Plemiętach trwa również budowa  
nowego chodnika oraz bezpiecznego 
przejścia dla pieszych wzdłuż drogi 
powiatowej. Inwestycja prowadzona 
jest przez Zarząd Dróg Powiatowych  
w Grudziądzu. W ramach zadania zo-
stanie wybudowany nowy chodnik 
oraz oświetlone przejście dla pieszych, 
co znacznie poprawi komfort i bezpie-
czeństwo w rejonie drogi.   

Będzie kolejny przetarg na mo-
dernizację SUW 

Informujemy, że unieważniono drugi 
już przetarg na kompleksową moderni-
zację stacji uzdatniania wody w Grucie, 
Mełnie i Plemiętach, a także na rozbu-
dowę gminnej sieci wodociągowej.  
W obu przypadkach, powodem unie-
ważnienia było znaczne przekroczenie 
kwoty zaplanowanej na realizację in-
westycji. Kwota szacunkowa wynika-
jąca z dokumentacji projektowej wy-
niosła 8 mln złotych, natomiast oferty 
składane w postępowaniach opiewały 
na kwoty łączne w przedziale od 11,5 - 
13 mln zł. „To efekt drastycznych pod-
wyżek cen i dostępności materiałów 
budowlanych  Firmy budowlane boją się 
podpisywać długoterminowe kontrakty, 
które wiążą się z ryzykiem oraz niewia-
domą spowodowaną ciągle rosnącymi 
cenami materiałów budowlanych” — 

komentuje Pani Beata Bielik, Kierownik 
Referatu Inwestycji i Rolnictwa UG  
w Grucie. Na dniach zostanie ogłoszo-
ny kolejny przetarg w tym zakresie. 
Tym razem inwestycję planuje podzie-
lić się na 4 odrębne zadania — remonty 
poszczególnych stacji uzdatniania wo-
dy oraz rozbudowę sieci. W projekcie 
umowy wprowadzi się również czę-
ściowe zapłaty wynagrodzenia. 
Wszystkie te zabiegi mają na celu za-
chęcenie jak największej liczby wyko-
nawców do składania ofert w  przetar-
gu.  Przypomnijmy, że źródłem finanso-
wania zadania jest promesa otrzymana 
w ramach pierwszego naboru do Pol-
skiego Ładu, której ważność obowiązu-
je do połowy sierpnia br. Do tego czasu 
samorząd musi wybrać wykonawcę w 
drodze jednego przetargu na wszystkie 
części zadania. W innym przypadku, 
zgodnie z zasadami programu, pozy-
skane dofinansowanie będzie musiało 

zostać zwrócone donatorowi.  

Procedura przetargowa na nowe 
drogi 

Okonin „Podkowa”, Kitnowo oraz Wik-
torowo — w tych miejscowościach po-
wstaną nowe odcinki dróg asfalto-
wych. Przetarg na wybór wykonawcy 
został już ogłoszony, a w budżecie gmi-
ny na ten cel zabezpieczono ponad  
3 mln złotych, z czego 50% pochodzi  
z dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Wybrano również 
wykonawcę na sporządzenie doku-
mentacji projektowych kolejnych od-
cinków dróg: w Słupie, Orlu, Plemiętach 
i Grucie. Jest nim forma NEOX z siedzi-
bą w Gdańsku, która będzie przygoto-
wywać dokumentację budowlaną pod 
tegoroczny nabór do FDS. Warunkiem 
rozpoczęcia prac będzie uzyskanie sto-
sownego dofinansowania.  

Przebudowa dróg powiatowych 
Dąbrówka Królewska—Gruta oraz 
Boguszewo-Czeczewo 

W bieżącym roku powiat grudziądzki 
zamierza zrealizować dwie duże inwe-
stycje drogowe na terenie gminy Gruta. 
Zgodnie z pozyskaną informacją z Za-
rządu Dróg Powiatowych, w najbliż-
szych tygodniach rozpoczną się inwe-
stycje na terenie dróg powiatowych w 
Salnie i Boguszewie. W siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Grudziądzu za-
warto umowy dotyczące wspomnia-

nych inwestycji. Pierwsza umowa zo-
stała sporządzona i podpisana w dniu  
5 maja pomiędzy Kierownikiem Powia-
towego Zarządu Dróg Panem Rafałem 
Zielińskim a przedstawicielami firmy 

UNITRAK Sp. z o.o. Zadanie dotyczy 
wykonania projektu pn. ,,Przebudowa z 
rozbudową drogi powiatowej nr 1383 C 
Dąbrówka Królewska - Gruta w km 
2+540-3+975''. Druga umowa podpisana 
została z Przedsiębiorstwem Robót Dro-
gowych ,,DROBUD'' Sp. z.o.o. Dotyczy 
ona projektu pn. ,,Remont drogi powia-
towej nr 1413 C Boguszewo-Czeczewo 
od km 0+000-2+830''. Przedsięwzięcia 
dofinansowane są z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg i zostaną zrealizo-
wane w przeciągu najbliższych 5 mie-
sięcy.  
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Prosto z Urzędu... 
Radni radzą…, czyli sprawozdanie 
z XXXVI oraz XXXVII sesji Rady 
Gminy w Grucie 

Uchwały Rady Gminy podjęte na 
XXXVI Sesji Rady Gminy Gruta w 

dniu 19 kwietnia 2022 r.: Uchwała nr 
XXXVI/238/22 zmieniająca uchwałę w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Gruta na lata 2022-2035, 
Uchwała nr XXXVI/239/22 w sprawie 
dokonania zmian w budżecie Gminy 
Gruta na rok 2022, Uchwała nr 
XXXVI/240/22 w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie przez Gminę Gruta 
wkładu niepieniężnego do Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-
Toruński” Sp. z o.o. w postaci prawa 
własności nieruchomości zlokalizowa-
nej w Gminie Gruta, Uchwała nr 

XXXVI/241/22 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Gminie – Miastu 
Grudziądz w formie dotacji celowej na 
częściowe pokrycie kosztów realizacji 

własnych zadań bieżących Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Grudziądzu w roku 
2022, Uchwała nr XXXVI/242/22 w 
sprawie przebiegu trasy ekspresowej S5 

przez teren gminy Gruta. Uchwały Ra-
dy Gminy podjęte na XXXVII Sesji 
Rady Gminy Gruta  w dniu 24 maja 

2022 r.: Uchwała nr XXXVII/243/22 
zmieniająca uchwałę w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gruta na lata 2022-2035, Uchwała nr 
XXXVII/244/22 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 
2022, Uchwała r XXXVII/245/22 w spra-
wie wyrażenia zgody na utworzenie 
oraz przystąpienie Gminy Gruta do Sto-
warzyszenia Obszaru Prowadzenia Po-
lityki Terytorialnej Powiatu Grudziądz-
kiego. Przypominamy mieszkańcom  
o każdorazowej możliwości śledzenia 
obrad Rady Gminy Gruta na żywo 
podczas transmisji dostępnej na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy.  
Zapraszamy do oglądania transmisji. 

. 

Z okazji Dnia Dziecka życzy-
my Wam tyle spokoju, ile tyl-
ko potrzebujecie oraz tyle sza-
leństwa, aby życie nie wyda-

wało się nudne. Niech 
uśmiech od ucha do ucha pro-

mienieje na Waszych twa-
rzach i każdego dnia spotyka-
ją Was nowe przygody w gro-

nie najbliższych przyjaciół  
i kochającej rodziny. Życzymy 
wszystkim dzieciom, tym ma-
łym i tym dużym, żeby nigdy 
nie zatraciły dziecka w sobie. 

Redakcja Głosu Gruty 


