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29 stycznia 2023 roku w siedzibie 
OSP w Grucie gminny Sztab 
WOŚP zaprosił mieszkańców do 
udziału w Finale! 

„Znowu zagraliśmy rekordowo! Nasza 
tegoroczna kwota to 28 130,74 złotych! 
Ubiegłoroczny rekord znowu pobity!” - 
z radością komentuje Pani Hanna 
Szumotalska — szefowa sztabu WOŚP 
w Grucie. Pewnie niewielu było opty-
mistów, którzy wierzyli w to, że w 
tym roku grucka WOŚP ustanowi ko-
lejny rekord w wysokości uzbieranej 

kwoty. Wspólnie z Orkiestrą Jerzego 
Owsiaka grucki sztab zagrał 31. Finał 
Orkiestry, który trwał w godzinach od 
15:00 do 20:00. Jakie atrakcje czekały 
na licznie zgromadzonych w sztabie 
ludzi? Trzeba podkreślić, że sporo się 
działo w remizie gruckiej OSP. Cho-
ciaż początek tej ważnej imprezy 
ogólnokrajowej pozwalał sądzić, że w 
tym roku rekordu nie będzie, stół Or-
kiestry uginał się od darów przezna-
czonych na licytację, a poszczególne 
souveniry uzyskiwały wysokie ceny. 
O takim efekcie przesądzała na pew-

no inwencja i charyzma szefowej 
sztabu, ale… bez darczyńców i hojno-
ści nabywców nie udałoby się pozy-
skać istotnych kwot, które w sumie 
wyniosły prawie 4 580 złotych. Oczy-
wiście największą pracę wykonali 
wolontariusze Orkiestry, ponieważ  
to w ich właśnie puszkach znalazła 
się kwota 17 527,14 złotych. Niedziel-
ne granie to – oczywiście oprócz licy-
tacji i zbiórki pieniędzy do puszek— 
działalność w kawiarenkach stowa-
rzyszeń i strażaków OSP, którzy łącz-
nie uzyskali kwotę 6 023,60 zł.  

31. Finał WOŚP w Grucie 
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Podczas 31. Finału WOŚP w Grucie 
działo się naprawdę wiele. Na stołach 
stowarzyszeń i KGW gościło ciasto, 
kluski, frytki, napoje, a druhowie stra-
żacy przed siedzibą OSP przez cały 
czas imprezy serwowali pyszną kiełba-
skę z grilla. Przed licznie zebraną pu-
blicznością wystąpiły dzieci ze szkół 
podstawowych w Boguszewie, Nicwał-
dzie, Słupie, Plemiętach i Grucie. Były 
śpiewy, tańce i występy animacyjne 
Akademii Spryciarza, a na koniec tego-
roczne granie zakończyło tradycyjne 
„Światełko do Nieba”. „Z całego serca 
dziękuję za ciężką pracę wykonaną 
przez Sztab naszej Orkiestry. W szcze-
gólności dziękuję wszystkim osobom  
zaangażowanym w przygotowanie dzi-
siejszej imprezy oraz koleżankom ze 
sztabu, które przez kilka godzin liczyły 
pieniądze ze zbiórek. Podziękowania 

kieruję również do wszystkich ludzi 
dobrej woli za Wasze dobre serce, dzię-
kuję serdecznie wszystkim darczyńcom 
z lokalnych film produkcyjnych i han-
dlowych, a także wszystkim osobom 
prywatnym które wsparły naszą orkie-
strę” - komentuje Szefowa sztabu Pani 
Hanna Szumotalska. „Słowa podzięko-
wania składam również stowarzysze-
niom  i KGW z Mełna Cukrowni, Bogu-
szewa, Gruty, Nicwałdu, Salna, Jasiewa, 
Słupa i Okonina. Dziękuję również pra-
cownikom oraz uczestnikom Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Grucie i Łasi-
nie, za piękne souveniry na licytację.  
To  dzięki wam wszystkim nasze na-
stępne  granie zakończyło się kolejnym 
sukcesem” — dodaje Szefowa Sztabu 

WOŚP w Grucie. Tegoroczny finał od-
bywał się pod hasłem „Chcemy wygrać 
z sepsą! Gramy dla wszystkich - ma-
łych i dużych!” Sepsa to zespół obja-
wów wywołanych przez niekontrolo-
waną, gwałtowną reakcję organizmu 
na zakażenie. W przebiegu sepsy  
w ciągu kilku godzin może dojść  
do niewydolności wielonarządowej,  
co w konsekwencji prowadzi do śmier-
ci. Kierunkowanie na walkę z sepsą 
sprawia, że 31. Finał WOŚP jest pierw-
szym w historii, w którym zakupiony 
w wyniku zbiórek sprzęt posłuży do 
pomocy pacjentom wszystkich grup 
wiekowych. Deklarowana przez głów-
ny sztab WOŚP kwota 31. Finału wyno-
si rekordowe 154 606 764 PLN!  

Nowe linie autobusowe do Gru-
dziądza 

Od 1 stycznia 2023 roku do Grudziądza 
z terenu gminy Gruta można dojechać 
już 3 regularnymi liniami. Do linii P11 
(Słup — Grudziądz) oraz linii P17
(Boguszewo — Grudziądz), które zosta-
ły uruchomione w roku 2022, dołączyła 
nowa linia P3, która będzie obsługiwać 
pasażerów na trasie Okonin — Plemię-
ta — Wiktorowo — Skarszewy —
Grudziądz. Wszystkie linie będą kurso-
wały od poniedziałku do piątku przez 
cały rok, z uwzględnieniem wakacji 
letnich. Prognozowany roczny koszt 
utrzymania linii wynosi prawie 750 
tys. zł., z czego ponad 270 tys. zł pocho-

dzić będzie z dofinansowania uzyska-
nego od Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego w ramach Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych, a 
kwota 480 tys. zł zostanie sfinansowa-
na z budżetu gminy Gruta. Wszystkie 
informacje związane z funkcjonowa-
niem transportu publicznego znajdzie-
cie Państwo na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Grucie w zakładce 
Dla mieszkańców/Transport Publiczny 
pod adresem: https://gruta.pl/category/
rozklad-jazdy. „Cieszy nas  niezmiernie 
tak spore zainteresowanie uruchomio-
nym transportem publicznym do Gru-
dziądza. Z chwilą rezygnacji prywat-
nych przewoźników temat ten stał się 
dla mnie kluczowy do realizacji” — tak 

sprawę przewozów komentuje Wójt 
Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkow-
ski. „Będziemy teraz w miarę możliwo-
ści finansowych myśleć o zwiększeniu 
częstotliwości kursowania autobusów, 
tak aby były one jak najbardziej kom-
fortowe dla naszych mieszkańców” —
dodaje Pan Waldemar Kurkowski. 
Przypominamy ponadto, że mieszkań-
cy gminy Gruta mogą korzystać z połą-
czeń autobusowych na terenie gminy 
w ramach uruchomionych 4 linii  
przewozów dzieci do szkół. Rozkład 
jazdy i kierunki tras znajdują się  
na poszczególnych przystankach auto-
busowych na terenie gminy. Zachęca-
my do korzystania z wszystkich form 
transportu! .  
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Bal „wielkich serc” 

W dniu 28 stycznia 2023 roku w świe-
tlicy OSP w Grucie odbył się bal chary-
tatywny, którego celem była nie tylko 
dobra zabawa, ale przede wszystkim 
pomoc dla małego Mikołaja Lewan-
dowskiego — 1,5 rocznego mieszkańca 
naszej gminy, u którego w wieku  
10 miesięcy zdiagnozowano ostrą  
białaczkę limfoblastyczną. Inicjatorem 
i organizatorem wydarzenia było nowo 
powstałe Stowarzyszenie Wspólna  
Inicjatywa Samorządowa w Grucie, 
które działa na terenie naszej gminy od 
II połowy 2022 roku. Sala balowa była 
wypełniona po brzegi, a obecność ludzi 
i ich wielkie serca spowodowały,  
że udało się zebrać kwotę ponad  
15 tys. złotych, która została przekaza-
na na konto rodziców Mikołaja. Osią-
gnięcie tego szczytnego celu nie byłoby 
możliwe bez udziału, zaangażowania 
członków i sympatyków stowarzysze-
nia, a przede wszystkim partnerów  
i pozyskanych sponsorów, wśród  
których znaleźli się m.in.: Firma Lemi-
go z Grudziądza, Hotel IBIS i Restaura-
cja RESET z Grudziądza, FADO CAFE, 
Karczma Czarci Młyn, Firma Sadowski, 
Kancelaria Radcy Prawnego Paweł  
Nadziejko, Prywatny Gabinet Psycholo-
giczny Małgorzata Ratajczyk-Góral, 
Gabinet Psychiatryczny Danuta Cybak-
Adamaszek, Gabinet Stomatologiczny  
Szymon Dziubkowski, Sklep Odzieżowy 
Izabela Fashion, Szkółka Roślin Ozdob-
nych Tepper, Studio Fryzjersko—
Kosmetyczne Anna Osuch, Salon Ko-
smetyczny Agnieszka Rusoń, Salon 
Kosmetyczny Good Look, Firma KRIS 
Automotive, Ziaja Polska, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Grucie, Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Dąbrówce 

Królewskiej, Studio Reklamowe BUE-
NA, Zakład Masarski Helena i Stefan 
Romanowscy, Fotobudka 360 Dance, 
Centrum Kultury Teatr, Grudziądzki 
Teatr Tańca, Pani Agnieszka Krajewska 
z Gruty, Apteka w Grucie, Pan Jan Li-
pertowicz z Gruty, Pani Joanna Pacz-
kowska, z Orla, Firma GrandPi Dystry-
butor Mięsa i Wędlin, Ogrodnictwo Ja-
cek Szczerba, Gabinet Weterynaryjny 

Alban-Wet, Pani Wiesława Kozłowska 
z Mełna, Firma Ring for Wine, Jubiler 
Kaliccy, MORiW Grudziądz, Bank Żyw-
ności w Grudziądzu oraz Państwo Zu-
zanna i Paweł Nelkowscy - Punkt Ap-
teczny w Mełnie. „Ten bal był nie tylko 
okazją do wspaniałej zabawy, ale otwo-
rzył na nowo w nas wszystkich wiarę w 
ludzi. Udało się nam zorganizować cu-
downą uroczystość, która niesie ze sobą 
piękne przesłanie — pomoc drugiej oso-
bie. Dziękujemy wszystkim z całego 

serca!” - komentuje Pani Agnieszka 
Niedzin, członek Stowarzyszenia 
Wspólna Inicjatywa Samorządowa. 
„Nasza organizacja zawiązała się w dniu 
21 lipca 2022 roku. Od pierwszych chwil, 
wokół nowej inicjatywy skupiło się wie-
le osób dobrej woli, mających głowę 
pełną pomysłów i chęci do wspólnej 
pracy na rzecz naszego regionu i jego 
Mieszkańców.  I choć działamy zaled-

wie pół roku, od chwili rejestracji udało 
się nam zaangażować w kilka autor-
skich i wspólnych pomysłów, a to do-
piero początek” —podsumowuje Pani 
Agnieszka Niedzin. Bal przeszedł ocze-
kiwania zarówno organizatorów, jak  
i gości. Sala w Grucie zgromadziła  
111 osób. Czas spędzony na parkiecie 
umilał zespół muzyczny „Super Duo” ze 
Świecia nad Wisłą. Ponadto na gości 
czekała specjalna atrakcja — obrotowa 
Fotobudka 360`.  

 

 

 

 

 

 

Do szopy, hej pasterze, do szopy, 
bo tam cud… 

W dniu 19 grudnia 2022 roku w GCK w 
Grucie rozstrzygnięto konkurs na naj-
piękniejszą szopkę bożonarodzeniową. 
Jury konkursowe, spośród 23 szopek 
przygotowanych przez dzieci i ich ro-
dziców z terenu gminy Gruta wybrało 
pierwsze trzy miejsca: miejsce I - Wik-
toria Samol, miejsce II - Eliza i Lilianna 
Szydłowskie, miejsce III - Antoni Ko-
walczyk. Pozostałe dzieci otrzymały 

wyróżnienia i słodkie nagrody pocie-
szenia. Szopki można było również 

podziwiać na przygotowanej przez 
Urzęd Gminy w Grucie wystawie, która 
była dostępna do 23 grudnia 2022 roku. 
Kilka z nich zostało przekazanych jako 
dary na licytację charytatywną oraz na 
31. finał WOŚP. Serdecznie dziękujemy 
dzieciom i ich rodzicom za przepięknie 
przygotowane szopki i zapraszamy do 
udziału w następnej edycji konkursu. 
Tych, którzy nie zdążyli zobaczyć szo-
pek zachęcamy również do zapoznania 
się z pełną fotogalerią na stronie UG w 
Grucie oraz gminnym profilu Facebook.  
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II Jarmark Bożonarodzeniowy  

Tłumy ludzi odwiedziły tegoroczny  
II Jarmark Bożonarodzeniowy organi-
zowany przez władze samorządowe 
gminy Gruta oraz GCK w Grucie.  
W dniu 18 grudnia 2022 roku ogród 
GCK odwiedziły setki osób, które chcia-
ły przeżyć ten czas w świątecznej at-
mosferze. A działo się naprawdę dużo. 
W programie tego świątecznego wyda-
rzenia można było zobaczyć m.in. 
otwarcie i poświęcenie Szopki Bożona-
rodzeniowej, otwarcie iluminacji świą-
tecznych — ogromnego zaprzęgu Świę-

tego Mikołaja, jasełka wystawione 
przez Teatr Szkolny SP w Plemiętach, 
koncert kolęd i pastorałek, a także spe-
cjalnie przygotowany film dla najmłod-
szych od św. Mikołaja. Nie obyło się 
oczywiście bez wizyty samego Mikoła-
ja, który siedząc na swoim tronie, roz-
dawał słodkie upominki dla najmłod-
szych. Podczas Jarmarku można było 
również zakupić rękodzieła świąteczne 
wykonane przez uczestników WTZ 
oraz ŚDS i innych stowarzyszeń oraz  
zakupić i posmakować potraw świą-
tecznych w wykonaniu wszystkich 
lokalnych kół gospodyń wiejskich  
i stowarzyszeń. Wśród potraw królo-
wały pyszne swojskie pierogi, krokiety, 
ryby w różnej postaci, świąteczny 
barszcz oraz ciepłe pączki i kakao. Na 
tych najbardziej zmarzniętych czekał 

pyszny grzaniec i wybór smakowych 
herbat zimowych. „Smaki Gruty” mieli 
okazję poznać goście z terenu całego 
powiatu, którzy przybyli na nasz  
II Jarmark. Całość imprezy pod kątem 
bezpieczeństwa zabezpieczali druho-
wie z OSP w Grucie. Ku uciesze organi-
zatorów. Jarmark przyciągnął bardzo 
dużo osób, zarówno najmłodszych, jak 
i starszych. Po dwóch ostatnich latach 
jesteśmy przekonani, że świąteczny 
Jarmark na stałe wpisze się w bożona-
rodzeniową tradycję naszej gminy. 
Pełna fotorelacja z wydarzenia dostęp-
na jest na profilu facebookowym gmi-
ny Gruta oraz na stronie internetowej  
UG w Grucie.  
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Konsultacje z mieszkańcami gmi-
ny Gruta 

Styczeń był bogaty w spotkania  
z mieszkańcami nie tylko naszej gmi-
ny, ale i całego regionu. Wszystko to za 
sprawą konsultacji, które były przepro-
wadzane z mieszkańcami powiatu 
grudziądzkiego w zakresie przebiegu 
trasy ekspresowej S5 oraz budowy ga-
zociągu przesyłowego. Spotkania doty-
czące budowy trasy S5 na terenie po-
wiatu grudziądzkiego odbywały się w 
dniach 16-18 stycznia 2023 roku i były 
organizowane przez Generalną Dyrek-
cję Dróg Krajowych i Autostrad oraz 
firmę projektową TRAKT. Dla miesz-
kańców gminy Gruta dedykowane było 
spotkanie organizowane w dniu  
17 stycznia 2023 roku w Zespole Szkół 
w Radzyniu Chełmińskim.  Gminę Gru-
ta reprezentował Wójt Pan Waldemar 
Kurkowski wraz z Zastępcą Wójta Pa-
nem Tomaszem Groszewskim i Prze-
wodniczącym Rady Gminy Panem 
Piotrem Dysiem. „Dziękuję mieszkań-
com, Radnym i Sołtysom za tak liczne 
przybycie i konstruktywne wnioski. 
Ogromnie się cieszę, że wypracowany 
wspólnie wariant pomarańczowy trasy 
spotyka się z Państwa tak dużym po-
parciem, zdając jednocześnie sobie przy 
tym sprawę, że nie wszyscy jednomyśl-
nie będą zadowoleni z zaproponowane-
go przebiegu. Mam nadzieję, że kolejne 
spotkania i zaproponowane podczas 
konsultacji przez Państwa rozwiązania 
pozwolą na spełnienie oczekiwań zde-
cydowanej większości” - podsumowuje 
konsultacje Wójt Gminy Gruta Pan 

Waldemar Kurkowski. „Jako Państwa 
przedstawiciel brałem udział większo-
ści spotkań  dotyczących przebiegu 
trasy S5, odbywających się na terenie 
powiatu grudziądzkiego. W ten tylko 
sposób jesteśmy w stanie zadbać o 
wspólny interes naszej gminy i jej 
mieszkańców” — uzupełnia swoją wy-
powiedź Pan Waldemar Kurkowski. 
Pomyślny przebieg nowego wariantu 
trasy S5 przez teren gminy Gruta  
to także efekt wielu wcześniejszych 
spotkań, które władze samorządowe 
gminy Gruta odbyły w Ministerstwie 
Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Ostatnie  
z nich odbyło się 16 lutego 2023 roku  
z Ministrem Infrastruktury Panem 
Pawłem Adamczykiem, które było oka-
zją nie tylko do posumowania wspól-
nego stanowiska reprezentowanego 
przez gminę Gruta oraz pozostałe sa-

morządy powiatu grudziądzkiego, ale 
również dało możliwość przekazania  
uwag mieszkańców, które pojawiły się 
już po przeprowadzonych konsulta-
cjach. Budowa trasy ekspresowej ma 
rozpocząć się w 2028 roku. Do I kwar-
tału 2024 roku będzie znany prefero-
wany wariant przebiegu trasy. Na 
chwile obecną zakończono  badania 
nad studium ekonomiczno — technicz-
no — środowiskowym zaproponowa-
nych tras przebiegu. Trwają również 
badania geologiczne gruntów. O eta-
pach  dalszych prac będziemy infor-
mować Państwa na bieżąco.  

Plany budowy gazociągu przesy-
łowego  

Kilka dni wcześniej, 12 stycznia 2023 
roku w sali narad  UG w Grucie odbyło 
się spotkanie w sprawie budowy gazo-
ciągu, który ma przebiegać m.in. przez 
teren gminy Gruta. Na przybyłych 
mieszkańców czekali przedstawiciele 
inwestora - spółki GAZ- SYSTEM oraz 
firmy projektowej. Po obszernej pre-
zentacji przygotowanej przez prelegen-
tów odbyła się seria pytań mieszkań-
ców oraz wzajemna wymiana infor-
macji na temat budowy gazociągu. Dla 
osób zainteresowanych, które nie zdą-
żyły dotrzeć na organizowane  
w Urzędzie spotkanie, w siedzibie UG 
w Grucie czekają ulotki informacyjne 
dotyczące planowanej inwestycji. 
Szczegółowych informacji można uzy-
skać również w pokoju nr 13 na  
I piętrze Urzędu lub na stronie interne-
towej spółki GAZ-SYSTEM.  
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 Ferie w gminie Gruta 

Za nami czas dwutygodniowych ferii 
zimowych. Wzorem lat ubiegłych tego-
roczne zajęcia dla dzieci były wspólną 
ofertą dwóch placówek – Gminnej Bi-
blioteki Publicznej oraz Gminnego 
Centrum Kultury w Grucie. Pierwszy 
tydzień ferii zajęcia zapewniała Ania 
Fabrykiewicz – dyrektor GBP, w dru-
gim tygodniu zajęcia były prowadzone 
w GCK w Grucie.  Zajęcia odbywały się 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
10.00-14.00. Co dzieci mogły robić? Nie-
mal wszystko, czego dusza zapragnie, 
oczywiście w granicach rozsądku – 
były wspólne wycieczki i zabawy, 
zajęcia sportowe, plastyczne, literac-
kie oraz odwiedziny wielu gości. 
Wraz z biblioteką dzieci odbyły 
warsztaty w Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w Zakurzewie, miały też oka-
zję wykonać figurki skrzatów wełnia-
ków – kreatywnych wesołych stwor-
ków z wełny — oraz brać udział  
w zajęciach z kodowania. Były rów-
nież warsztaty z techniki origami,  
a na koniec pierwszego tygodnia ferii 

wizyta w Muzeum Handlu Wiślanego 
FLIS w Grudziądzu, gdzie  oprócz histo-

rii grudziądzkich spichlerzy uczest-
nicy wyjazdu mieli okazję zamienić 

się w średniowiecznych piekarzy. Dru-
gi tydzień ferii przyniósł liczne atrak-
cje przygotowane przez Panią Hanię 
Szumotalską w GCK. Na dzieci czekały 

odwiedziny druhów strażaków  
z OSP w Grucie wraz z pokazem 
sprzętu pożarniczego, a piękna 
zimowa aura pozwoliła na zabawy 
na śniegu oraz wspólne lepienie 
bałwana. Dzieci miały również 
okazję brać udział w warsztatach 
zdobienia przedmiotów techniką 
dequpage, jak również wziąć 
udział w pogadance z policjantami 
z gruckiego posterunku, dotyczą-
cej m.in. zasad bezpieczeństwa. 
Nie zabrakło również kina na leża-
kach z popcornem i watą cukrową. 
Ponadto każdego dnia na dzieci 
czekały różne zabawy plastyczne  
i ruchowe oraz słodki poczęstunek. 
Zajęcia w GCK podsumował karna-
wałowy bal przebierańców oraz 
sesja zdjęciowa w specjalnie przy-
gotowanej przez dzieci fotobudce, 
które z przytupem zakończyły czas 
zajęć organizowanych w naszej 
gminie podczas tegorocznych ferii. 
Niestety, wszystko co dobre, szyb-
ko się kończy. Teraz naszym milu-
sińskim nie pozostaje nic innego, 
jak czekać na kolejną zimową 
przerwę pełną kolejnych atrakcji.  
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Aktualności z naszej gminy 
Spotkanie informacyjne dla rolni-
ków 

30 stycznia w sali narad UG w Grucie 
odbyło się spotkanie rolników z przed-
stawicielami ARiMR, w którym rów-
nież udział wziął były minister rolnic-
twa Pan Jan Krzysztof Ardanowski. 
Zagadnieniami omówionymi podczas 
spotkania były m.in. zmiany w polityce 
rolnej, możliwości pozyskania dofinan-
sowania dla gospodarstwach rolnych 
na odnawialne źródła energii, zmiany 
dot. premii dla młodych rolników oraz 
dopłat bezpośrednich i wiele innych 
ważnych informacji. Dziękujemy 
wszystkim za tak liczne przybycie 
Przypominamy o możliwości pobrania 
prezentacji z dzisiejszego szkolenia w 
naszym urzędzie pod następującym 
linkiem: https://gruta.pl/spotkanie-
rolnikow-z-przedstawicielami.../ 

Jubileusz Wiktorowa 

Mieszkańcy sołectwa Wiktorowo  świę-
towali 50—lecie przyłączenia miejsco-
wości do granic administracyjnych 
gminy Gruta.  Z tej okazji władze sołec-
kie zorganizowały w dniu 28 stycznia 
2023 roku uroczystość w świetlicy 
wiejskiej. W wydarzeniu wraz z miesz-
kańcami brał udział Wójt Gminy Gruta, 
który z okazji Jubileuszu, oprócz ży-
czeń przekazał okolicznościowy tort 
dla mieszkańców. Historia przynależ-
ności administracyjnej Wiktorowa była 
różna. O to jak wyglądały losy Wiktoro-
wa pytamy sołtysa wsi — Panią Jadwi-
gę Sykut, która we wsi mieszka od uro-
dzenia. „W roku 1939 nastąpiła parcela-
cja majątku Wiktorowo, który należał 
wówczas do Gromady w Zielnowie w 
powiecie wąbrzeskim. Następnie w 
okresie do roku 1973, Wiktorowo należa-

ło do Gromadzkiej Rady Narodowej  
w Okoninie oraz do Gromadzkiej Rady 
Narodowej w Piaskach, w powiecie gru-
dziądzkim. Od 1973 roku należymy już 
do gminy Gruta — wyjaśnia sołtys Wik-
torowa. „Przez ostatnich 50 lat sołectwo  

 

nasze wzbogaciło się o nowe drogi as-
faltowe, również świetlica wiejska prze-
szła generalny remont i została na no-
wo wyposażona. Od frontowych ścian 
dookoła świetlicy została ułożona kost-
ka brukowa, a obok świetlicy zostało 
wybudowane pomieszczenie gospodar-
cze i plac zabaw, z  którego mogą korzy-
stać okoliczne dzieci. - podsumowuje 
Pani Sołtys. Co jeszcze dzieje się w 
Wiktorowie? „Dwa lata temu założono 
koło gospodyń wiejskich „Wiktorowian-
ki”, w świetlicy wymieniono podłogę i 
wyremontowano jej pomieszczenia, 
zmodernizowano ogrzewanie — stary 
piec zastąpiono dwufunkcyjnym ogrze-
waniem elektrycznym, które latem peł-
ni funkcję klimatyzacji. Ponadto po wie-
lu latach przerwy od stycznia 2023 roku 
przez Wiktorowo został wznowiony  
transport do Grudziądza, a w najbliż-
szych tygodniach rozpocznie się długo 
wyczekiwana przez mieszkańców in-
westycja — przebudowa drogi gminnej 
od świetlicy, która będzie kolejnym eta-
pem modernizacji dróg na terenie całej 
gminy” — informuje wójt Pan Walde-
mar Kurkowski. Wiktorowo obecnie 
zamieszkiwane jest przez 142 osoby, w 
50 gospodarstwach domowych. co po-
woduje, że Wiktorowo na 17 sołectw 
jest 4 najmniejszym sołectwem w na-
szej gminie. Mieszkańcom Wiktorowa 
życzymy dużo zdrowia i zadowolenia 
ze swojej „małej ojczyzny” oraz gratulu-
jemy tak pięknego Jubileuszu.  

  

Uczestnicy Klubu Seniora otrzy-
mali nowe laptopy 

W dniu 11 stycznia br. Wójt Gminy Gru-
ta Pan Waldemar Kurkowski przekazał 
Dyrektor GCK w Grucie 7 nowych lapto-
pów wraz z oprogramowaniem. Nowo-
czesne komputery trafiły do gminnego 
Klubu Seniora działającego przy GCK. 
Zakup i dostawa laptopów była możli-
wa dzięki udziałowi gminy Gruta  
w projekcie: "Cyfrowi Seniorzy + w Gru-
cie", który został finansowany w 100% 
ze środków Ministerstwa Cyfryzacji. 
Celem projektu jest podniesienie kom-
petencji cyfrowych osób starszych. 
Kwota dotacji wyniosła 20 tys. zł i po-
zwoliła na pokrycie całości kosztów 
zakupu laptopów. 
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Igrzyska Dzieci w Grucie 
 
W ramach Igrzysk Dzieci Powiatu Gru-
dziądzkiego w hali sportowej w Grucie 
odbyły się zawody minipiłki ręcznej 
chłopców. Mistrzami powiatu gru-
dziądzkiego zostali szczypiorniści  
z Gruty. W meczu finałowym turnieju 
pokonali ekipę Łasina 8:3. Zwycięski 
zespół wywalczył puchar Starosty Gru-
dziądzkiego, a zawodnicy otrzymali 
złote medale. Tabela końcowa wyni-
ków przedstawiała się następująco: 
1. SP Gruta 2. SP Łasin 3. SP Radzyń 
Chełmiński 4. SP Mokre 5. SP Rogóźno 
6. SP Świecie nad Osą. W skład zwycię-
skiej drużyny z Gruty weszli: Szymon 
Trochowski, Szymon Żebrowski, Seba-
stian Tracki, Stanisław Kasperski, 
Przemysław Malinowski, Dawid Ma-
ciejewski, Jakub Bocheński, Karol Maj-
ta, Wiktor Cudnik, Bartosz Ciernicki, 
Marcel Trochowski, Kazimierz Szeliga, 
Jakub Ludwikowski, Jakub Walczak, 
Kacper Rusoń. Nauczycielami prowa-
dzącymi byli Pan Mariusz Kurkus  oraz 
Pan Aleksander Zadykowicz. Uczniom 
i ich trenerom składamy serdeczne 
gratulacje!  

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
 
Kolejne gratulacje trafiają do drużyny 
piłki ręcznej dziewcząt z SP w Grucie. 
W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
Powiatu Grudziądzkiego w dniu 27 
stycznia br. odbyły się zawody w piłce 
ręcznej dziewcząt. Uczennice Szkoły 
Podstawowej w Grucie zajęły III miej-
sce. Tabela końcowa wyników przed-
stawia się następująco: 1. SP Radzyń 
Chełmiński 2. SP Sztynwag 3. SP Gruta 
4. SP Łasin 5. SP Rogóźno 6. SP Lisno-
wo. W skład drużyny dziewcząt z Gruty 
wchodziły: Patrycja Kurkus, Aniela 
Antczak, Maja Luzeńczyk, Zuzanna 
Andenlbrat, Natalia Samborska, Wa-
nessa Ceglewska, Michalina Malinow-

ska, Kinga Klein, Wiktoria Kędzierska, 
Marta Holińska, które trenowały pod 
okiem trenera Pana Mariusza Kurkusa.  
 

Święto publicznych służb zatrud-
nienia 
 
27 stycznia, to data symbolizująca 
ustanowiony Dekretem Naczelnika 
Państwa Marszałka Józefa Piłsudskie-
go z 1919 roku Dzień Publicznych Służb 
Zatrudnienia. Z tej okazji w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Grudzią-
dzu odbyło się uroczyste posiedzenie 
Powiatowej Rady Rynku Pracy. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się m.in.: 
Pan Michał Gratkowski reprezentujący 
Rządowe Centrum Legislacji, Dyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pan Łu-
kasz Jaworski oraz samorządowcy  
z terenu powiatu grudziądzkiego. Na-
szą gminę reprezentował Wójt Gminy 
Gruta Pan Waldemar Kurkowski, który 
na ręce Dyrektora PUP w Grudziądzu 
Pana Tomasza Pacuszki złożył ser-
deczne podziękowania dla Dyrekcji 
oraz zespołu pracowników grudziądz-
kich służb zatrudnienia. „Ścisła i dobra 
współpraca z grudziądzkim „pośrednia-

kiem” jest niezwykle istotna z punktu 
widzenia rozwoju i aktywizacji rynku 
pracy na terenie naszej gminy. Nie-
zmiernie cenię sobie współpracę z gru-
dziądzkimi służbami zatrudnienia  
i cieszę się, że ta współpraca układa się 
na tak wysokim poziomie.” - komentuje  
spotkanie Wójt Gminy Gruta. 

Pożegnanie czasu świąt 
 
W sobotę 28 stycznia br. w Szkole Pod-
stawowej w Plemiętach odbyło się po-
żegnanie  okresu Świąt Bożego Naro-
dzenia. Licznie przybyli goście mogli 
obejrzeć "minimusical" w wykonaniu 
teatru szkolnego uczniów z Plemiąt 
oraz wysłuchać koncertu kolęd w wy-
konaniu: Dawida Okońskiego, Katarzy-
ny Gościk, Bartosza Hoppe i Bartosza 
Smyka. Był także przepiękny wspólny 
śpiew wszystkich obecnych. „Z całego 
serca dziękuję muzykom, młodym akto-
rom i wszystkim, którzy uczestniczyli 
w tym artystycznym wydarzeniu” 
— podsumowuje Pani Dorota Krusz-
czyńska, p.o. dyrektora szkoły.   

Zaproszenie na Dzień Kobiet 
 
Wójt Gminy Gruta oraz Dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury w Grucie ser-
decznie zapraszają wszystkie Panie  
w każdym wieku oraz chętne osoby im 

towarzyszące na kolejne już gminne 
obchody Dnia Kobiet, które w tym ro-
ku odbędą się w dniu 11 marca 2023 
roku o godz. 17:00 w świetlicy wiej-
skiej w Mełnie Cukrowni. Wieczór 
umilą występy w wykonaniu Pani Ewy 
Kuklińskiej - znanej aktorki, tancerki  
i piosenkarki oraz Pana Jacka Borkow-
skiego - aktora filmowego i wokalisty. 
Do zobaczenia w Mełnie!  
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Inwestycje i przetargi  
Rusza II etap budowy przedszko-
la samorządowego 

Postępy budowy przedszkola w Grucie 
widać gołym okiem. Aktualnie trwa 
budowa ścianek działowych na parte-

rze budynku oraz układanie stropoda-
chu na drugiej kondygnacji budynku. 
Pomimo zimy pogoda sprzyja, zatem 
terminarz prac jest zgodny z przyję-
tym harmonogramem. Zadanie I i II 
etapu budowy przedszkola zostało 
sfinansowane ze środków rządowych 
Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 
strategicznego programu Polski Ład, 

a łączny koszt całości inwestycji wyno-
si ponad 10 mln złotych, z czego 9,6 
mln złotych pochodzi z otrzymanych 
dofinansowań. Inwestycja planowana 
jest do realizacji w latach 2022—2023. 
Wykonawcą prac I i II etapu budowy 
przedszkola samorządowego w Grucie 
jest forma Prof—Bud Jarosław Bąk  
z siedzibą w Świeciu nad Wisłą.  

Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w Mełnie 

Trwają zaawansowane prace budowla-
ne w stacji uzdatniania wody w Meł-
nie. Zakończono prace ziemne, powsta-
ły również już dwa nowe zbiorniki re-
tencyjne i zbiorniki osadowe. W tej 
chwili trwają roboty modernizacyjne w 
budynku stacji, która zostanie poddana 
kompletnej przebudowie. W związku z 
trwającymi pracami w ostatnich tygo-
dniach pojawiają się częste, czasowe 
ograniczenia w dostępie do wody pit-
nej. W dużej mierze przerwy w dosta-
wie wody są konsekwencją prowadzo-
nych na stacji prac. „Inwestycja ta, któ-
rej łączy koszt przekracza 10 mln zł ma 
służyć wszystkim mieszkańcom, a po 
jej zakończeniu jakość wody i komfort 
jej użytkowania będzie na oczekiwa-
nym przez Państwa poziomie. Przepra-
szamy za wszelkie problemy i utrudnie-
nia w dostawie wody oraz liczymy na 
zrozumienie.” - informuje Wójt Gminy 
Gruta Pan Waldemar Kurkowski. 
„Faktycznie, uciążliwości związane  
z przerwami w dostępie do wody i awa-

riami w ostatnim czasie znacząco się 
nasiliły. Trzeba jednak zdawać sobie 
sprawę, że tematyka wodociągów  
w gminie  przez dziesięciolecia była 
zaniedbywana, a proces modernizacyj-
ny nie jest w stanie być przeprowadzo-
ny w kilka tygodni. Na to potrzeba cza-
su i nakładu znaczących środków  
finansowych. Jako samorząd poszuku-
jemy zewnętrznych funduszy na ten cel 
wszędzie, gdzie się da. Dziękuję również 

za każdą przekazaną złotówkę z fundu-
szu sołeckiego na zadania związane  
z gospodarką wodno-kanalizacyjną  
w naszej gminie. Zapewniam, że jako 
przedstawiciel inwestora dokładam 
wszelkich starań, aby proces moderni-
zacyjny był dla mieszkańców jak naj-
mniej uciążliwy, ale pewnych konse-
kwencji z tego wynikających uniknąć 
się nie da.”  - podsumowuje Wójt .  
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Inwestycje i przetargi  
Remont świetlicy w Jasiewie  
zakończony 

Mieszkańcy Jasiewa wraz z począt-
kiem nowego roku mogą się cieszyć 
nowo wyremontowaną świetlicą. Za-
danie zostało dofinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach pro-
jektu pn. "Działania infrastrukturalne 
przyczyniające się do rewitalizacji spo-
łeczno - gospodarczej w gminie Gruta". 
Wysokość dofinansowania wyniosła 
prawie 160 tys. złotych, a wartość całe-
go zadania wyniosła niecałe 200 tys. zł. 
Wykonawcą prac była firma OBIEKT 
Gabriela Sala z siedzibą w Grudziądzu. 
Kompleksowy remont objął m.in. wy-
mianę posadzki, skucie starych tynków 
i ułożenie nowych, osuszenie i zaizolo-
wanie budynku, remont ścian i sufitów 
wewnątrz świetlicy, wymianę instala-
cji elektrycznej i oświetlenia, a także 
wymianę instalacji grzewczej, remont i 
wyposażenie kuchni oraz wymianę 
stolarki drzwiowej. Ponadto w ramach 
zadania świetlica została wyposażona 

w nowe meble oraz sprzęt RTV/AGD i 
akcesoria do rekreacji: leżaki, pufy, stół 
do tenisa, piłkarzyki etc. Pomieszcze-
nia świetlicy zyskały również nową 

toaletę oraz zabytkowy kominek. Od-
nowiona została również cześć ze-
wnętrzna - zadaszenie, taras oraz wej-
ście do świetlicy.   

Kolejny etap remontu Ośrodka 
Zdrowia w Grucie 

W pierwszych dniach lutego br. oddana 
do użytku pacjentów została wyremon-
towana część budynku pomieszczeń 
Ośrodka Zdrowia w Grucie. W gruckiej 
przychodni pacjenci mogą obecnie 
skorzystać z poradni podstawowej 
opieki zdrowotnej, poradni pediatrycz-
nej, ginekologicznej, gabinetu szcze-

pień oraz gabinetu zabiegowego. 
Gabinet stomatologii dziecięcej oraz 
dla stomatologii dla dorosłych został 
na czas remontu przeniesiony do 
POZ w Mełnie. Tam też (po wcze-
śniejszym umówieniu) funkcjonują 
wizyty lekarza ogólnego. Wszystkie 
zaplanowane wcześniej wizyty będą 
odbywać się bez zakłóceń. Pacjen-
tów prosimy o zrozumienie i cierpli-

wość na czas remontu. Przypominamy, 
że łączna wartość inwestycji wynosi 
ponad 960 tys. zł i została sfinansowa-
na w ramach środków pozyskanych z 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, fun-
duszy covidowych oraz budżetu gminy 
Gruta. Prace remontowe potrwają do 
połowy 2023 roku. Generalnym wyko-
nawcą robót jest firma OBIEKT Gabriela 
Sala z siedzibą w Grudziądzu. 
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Inwestycje i przetargi  
Remont świetlicy w Mełnie  

Zakończono prace remontowe po-
mieszczeń świetlicy wiejskiej w Mełnie 
Cukrowni. Materiał do remontu został 
zakupiony ze środków budżetu sołec-
kiego, a prace wykonane zostały przez 
pracowników Referatu Gospodarki Ko-
munalnej i Wodnej Urzędu Gminy  
w Grucie.  To ju kolejne przykład do-
brych praktyk i współpracy władz so-
łeckich z Urzędem Gminy w Grucie.  
W ramach remontu odmalowano salę 
świetlicy, pomieszczenia kuchenne, 
szatnię oraz toalety. Na ścianach został 
ułożony kamień żywiczny, odrestauro-
wana została również scena. Zaprasza-
my do wyremontowanej świetlicy.  

Jest szansa na remont zabytko-
wego pałacu w Kitnowie 

Do 31 stycznia br. trwał nabór  
w ramach kolejnej edycji programu 
strategicznego Polski Ład, który tym 
razem był dedykowany modernizacji 
zabytków. Maksymalna wartość  
dofinansowania, o którą samorządy 

mogły aplikować wynosiła 3,5 mln zł. 
W programie tym można uzyskać  
aż 98% dofinansowania do wartości 
wykonania zadania. Władze samorzą-
dowe gminy Gruta złożyły stosowny 
wniosek na maksymalną kwotę dofi-
nansowania na remont pałacu w Kit-
nowie. Zadanie miałoby obejmować 
kompleksowy remont pałacu oraz 
utworzenie w nim tak długo wyczeki-
wanej świetlicy wiejskiej. Przypomnij-
my, że aktualnie z uwagi na zły stan 

techniczny budynku pomieszczenia 
częściowo zaadaptowane na świetlicę 
zostały wyłączone z użytkowania  
ze względów bezpieczeństwa. Decyzja 
ta została podjęta po uzyskaniu eksper-
tyzy budowlanej sporządzonej przez 
niezależnego eksperta. To już kolejna 
próba uzyskania dofinansowania na 
remont pałacu. Przygotowna w latach 

2016-2017 dokumentacja projektowa na 
remont świetlicy w Kitnowie okazała 
się być nieprzydatną, co w konsekwen-
cji doprowadziło do utraty otrzymane-
go dofinansowania. Następnie na prze-
łomie roku 2021/2022 aplikowano o 
środki finansowe z fundacji „Most the 
Most”. I chociaż do sukcesu było bardzo 
blisko (wniosek na remont pałacu po-
zostawał w ścisłej  trójce najlepiej oce-
nionych wniosków z terenu całego 
kraju), dofinansowanie przypadło na 

inny obiekt. „Jak mówi stare przysłowie 
do trzech razy sztuka, nie poddajemy 
się! Jestem bardzo zdeterminowany  
do tego, aby w końcu  ten cel na mapie 
naszych zadań, jakim jest utworzenie 
świetlicy wiejskiej w Kitnowie — takiej 
z prawdziwego zdarzenia, z  poszano-
waniem tradycji i historii tego miejsca 
— został zrealizowany. Jako gmina  
jesteśmy już po wstępnych uzgodnie-
niach z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Toruniu, od którego otrzy-
maliśmy  szczegółowe wytyczne  
dla przyszłych projektantów. Przygoto-
wujemy się do tego zadania od dłuższe-
go czasu i tak jak wskazywałem na ze-
braniach wiejskich z mieszkańcami 
Kitnowa chcemy kompleksowo zrewi-
talizować ten ważny pod względem 
historycznym i przyrodniczym obszar. 
Moim marzeniem jest, aby nie tylko 
sam pałac, ale również przynależny do 
niego park oraz urokliwe zejście nad 
jezioro odzyskało dawny blask.  
To miejsce zwyczajnie na to zasługuje,  
a mieszkańcy na czele z władzami so-
łeckimi Kitnowa, którzy tak wiele swo-
jego czasu i funduszy poświecili na bu-
dowę świetlicy mieli w końcu powinni 
mieć miejsce z którego będą dumni  
i będą mogli z niego bezpiecznie korzy-
stać”  - informuje Wójt Gminy Gruta.   
Podzielamy zdanie samorządu i trzy-
mamy kciuki za pomyślne rozpatrzenie 
wniosku. O dalszych postępach prac 
oraz wynikach postępowania konkur-
sowego będziemy informować Pań-
stwa na bieżąco.  
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Prosto z Urzędu... 
Radni radzą…, czyli sprawozdanie 
z XLIII sesji Rady Gminy w Grucie 

Uchwały podjęte na XLIII Sesji Rady 
Gminy Gruta dnia 26 stycznia 2023 r.: 

 Uchwała nr XLIII/286/23 zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gruta na lata 2023 – 2035, Uchwała nr 
XLIII/287/23 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy Gruta na 2023 
rok, uchwała nr XLIII/288/23 w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania zasiłku 
celowego na zakup żywności lub posił-
ku, Uchwała nr XLIII/289/23 w sprawie 

ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz 
najemców, nieruchomości zabudowa-
nymi domami jednorodzinnymi, stano-
wiących własność gminy Gruta oraz 
określenia zasad udzielania bonifikat, 
Uchwała nr XLIII/290/23 w sprawie 
wrażenia zgody na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej zabudowanej w trybie 
bezprzetargowym oraz udzielenia boni-
fikaty przy sprzedaży.  

Z ksiąg USC 

W związku z zakończeniem roku przy-
szedł czas podsumowań i statystyk 
Urzędu Stanu Cywilnego w Grucie. Jak 
wyglądały statystyki za cały 2022 rok? 

Otóż w 2022 r. w naszej gminie urodziło 
się 58 dzieci, natomiast 59 osób zmarło. 
W ciągu 2022 r. odbyło się 22 uroczysto-
ści ślubnych, jednak żadna z par nie 
zdecydowała się na ślub w plenerze.  

Za nami święto zakochanych.  

Walentynki obchodzone są corocznie 

14 lutego. Nazwa tego święta wywodzi 

się od św. Walentego,  

który wspominany jest w tym dniu 

w Kościele katolickim. To także jedno 

z najpopularniejszych świąt, które 

celebruje się niemal na całym świe-

cie. Z okazji walentynek, redakcja 

Głosu Gruty życzy Państwu dużo miło-

ści, która jest najwspanialszym uczu-

ciem na świecie. Dlatego kochajmy  

i nie wstydźmy się tego okazywać. 

Pamiętajmy, że z miłością każdy 

dzień jest wyjątkowy, a życie smakuje 

zdecydowanie lepiej.  

Wielki konkurs wiedzy o Wikto-
rze Kulerskim 

We wrześniu br. grucka biblioteka bę-
dzie obchodziła 88. rocznicę śmierci 
swojego patrona —.Wiktora Kulerskie-
go. Już teraz rozpoczynamy te obchody 
konkursem wiedzy. W trzech kolejnych 
numerach „Głosu Gruty” będą zamiesz-
czane dwa pytania dotyczące życia 
patrona. Chętnych do zdobycia atrak-
cyjnych nagród, prosimy o zbieranie 
wycinków z tymi pytaniami i wraz  
z odpowiedziami prosimy dostarczyć 

zbiorczo do 15 września 2023 w  
zamkniętej i podpisanej kopercie do 
biblioteki w Grucie. Konkurs będzie 
poszerzony także o pytania na profilu 

FB naszej biblioteki. Szczegóły w biblio-
tece i na stronie internetowej. 

PYTANIE 1. W latach 1898-1912 Wik-
tor Kulerski drukował „Gazetę Gru-
dziądzką” w Grudziądzu na dzisiej-
szej Alei 23 Stycznia. Jak wówczas 
nazywała się ta ulica?  

PYTANIE 2. Od 1913 roku „Gazeta 
Grudziądzka” wychodziła w nowo 
wybudowanych przez Kulerskiego, 
profesjonalnych „Zakładach Graficz-
nych Gazety Grudziądzkiej”. Gdzie 
dokładnie się one znajdowały? 


