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Wydanie wrzesień 2017

Uchwały Rady Gminy podjęte na XXV Sesji Rady Gminy w dniu 18 września 2017 r. w sprawie:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)

Nr XXV/178/17 dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2017;
Nr XXV/179/17 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2017-2030;
Nr XXV/180/17 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gruta za I półrocze oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, samorządowych
instytucji kultury, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i innych samorządowych osób prawnych
utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw,
banków i spółek prawa handlowego za I półrocze;
Nr XXV/181/17 udzielenia wsparcia finansowego Powiatowi Grudziądzkiemu w formie dotacji celowej na remont
drogi powiatowej Mełno—Gruta Nr 1403 C;
Nr XXV/182/17 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta;
Nr XXV/183/17 upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat;
Nr XXV/184/17 zatwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Grucie, w skład którego wchodzi jedynie
dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie i dotychczasowe
Gimnazjum w Grucie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. kpt. Floriana Laskowskiego w Grucie;
Nr XXV/185/17 zatwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Boguszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Boguszewie;
Nr XXV/186/17 zatwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nicwałdzie;
Nr XXV/187/17 zatwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 16 Pułku
Artylerii Lekkiej w Plemiętach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 16 Pułku Artylerii Lekkiej w Plemiętach;
Nr XXV/188/17 zatwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
im. Ks. Jana Lesińskiego w Słupie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. im. Ks. Jana Lesińskiego w Słupie;
Nr XXV/189/17 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Tekst: MW

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w naszej gminie wdrożono
BEZPŁATNY system powiadamiania SMS oraz aplikację
na smartfony. System ten ma na celu skuteczną komunikację między
samorządem a mieszkańcami we wszystkich obszarach
funkcjonowania gminy.
Podstawową rolą systemu jest przekazywanie informacji,
np. o zagrożeniach, poważnych awariach (wodociągowych itp.).
Ponadto będą wysyłane komunikaty o harmonogramach
wywozu śmieci, akcyzy, wszelkich opłatach lokalnych i wielu innych
sprawach, które mogą interesować mieszkańców. Zapraszamy
do rejestracji w systemie. Wszelkie informacje dotyczące rejestracji
dostępne są na stronie internetowej urzędu - www.gruta.pl
oraz w dołączonej ulotce informacyjnej.
W razie problemów, trudności z rejestracją czy też w razie
jakichkolwiek pytań, pracownicy Urzędu Gminy służą pomocą.
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Telefon kontaktowy do uzyskania informacji:
(56) 46 83 121 wew. 119
Tekst : MM

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018
3 września rozpoczął się nowy rok szkolny.
W naszej gminie uroczystości odbyły się w szkołach
podstawowych w: Boguszewie, Grucie, Nicwałdzie,
Plemiętach
i
Słupie.
Ten
szczególny
dzień,
przede wszystkim dla uczniów, ale także dla ich rodziców
i władz samorządowych, otworzył kolejny rok szkolny
2017/2018.
Wójt Halina Kowalkowska była na otwarciu
w szkołach w Boguszewie i Plemiętach. Uroczyście
wręczyła tam akty mianowania dyrektorom szkół.
Przypomnijmy, że wójt powierzyła funkcje dyrektora
na najbliższe 5 lat paniom - Iwonie Węcławskiej w Plemiętach oraz Hannie Pęksie w Boguszewie.
Natomiast na inauguracji w szkole w Grucie obecny był sekretarz gminy Jarosław Poznański. Tradycyjnie już pierwszy
dzień szkolny w Grucie rozpoczął się mszą świętą, którą odprawił ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski. Należy dodać,
że od bieżącego roku szkolnego ta placówka po ministerialnej reorganizacji szkół, nie jest już Zespołem Szkół.
I tak oto nowy rok szkolny stał się faktem. Wszystkim uczniom z gminy Gruta życzymy jak najlepszych ocen,
natomiast pedagogom satysfakcji z ich ważnej i odpowiedzialnej pracy.
Tekst/ foto: RAS
Tradycja kontra współczesność kulinarna naszego regionu
Nieformalna grupa w składzie: Beata Osmańska, Danuta Litwinowicz, Celestyna Cichocka pod patronatem
stowarzyszenia „Międzygminne Porozumienie Samorządowe MPS”, otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.670 zł z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich (FIO BIS) na realizację projektu „Tradycja kontra współczesność kulinarna naszego regionu”.
Od 1 września 2017 r., panie z Gruty będą uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, na których wspólnie odtworzą
historię często dziś przygotowywanych dań w naszych domach. Panie w czasie spotkań poznają również zasady zdrowego
odżywiania oraz przepisy kulinarne wydrukowane w „Gazecie Grudziądzkiej” Wiktora Kulerskiego. Spotkania będą odbywały
się w pomieszczeniu znajdującym się obok GBP im. Wiktora Kulerskiego w Grucie.
Zapraszamy osoby chętne do udziału w warsztatach. Spotkanie inauguracyjne, odbyło się 16 września 2017 r.,
na plaży przy Jeziorze Dużym w Grucie. Już dziś zapraszamy również na spotkanie podsumowujące projekt, które odbędzie się
14 października 2017 r. w remizie strażackiej OSP w Grucie – informacje o terminie spotkania
opublikowane zostaną na stronach internetowych: gruta.pl, biblioteka.gruta.pl
Tekst: CC

Z ksiąg USC
W sierpniu w naszej gminie urodziło się 7 dzieci, 5 osób zmarło.
Związek małżeński zawarło 5 par.

Informujemy o możliwości wydzierżawienia wolnych działek rekreacyjnych w Mełnie. Wszelkich informacji
w tej sprawie udziela Urząd Gminy Gruta.
Informujemy również, że Gmina Gruta posiada na sprzedaż działki budowlane z możliwością zabudowy jednorodzinnej.
Działki znajdują się w Grucie. Wykaz nieruchomości oraz wszelkie informacje w tej sprawie dostępne są w Urzędzie
Gminy (w pokoju nr 14) bądź pod numerem telefonu 56 46 83 121 wew. 112
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W rocznicę napaści na Polskę
Jak każdego roku w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej,
na Cmentarzu Wojennym w Mełnie odbyła się uroczystość patriotyczna,
połączona z mszą polową, pocztami sztandarowymi i delegacjami z różnych
lokalnych środowisk, których przedstawiciele złożyli wiązanki kwiatów
pod pomnikiem ku czci poległych w pierwszych dniach hitlerowskiej napaści.
Po powitaniu przybyłych na tę ważną uroczystość dorosłych,
młodzieży i dzieci wprowadzono poczty sztandarowe. Następnie odśpiewano
hymn narodowy, po czym przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wiązanki
kwiatów.
Wójt gminy Gruta Halina Kowalkowska swoje
przemówienie
rozpoczęła od zacytowania fragmentu wiersza księdza Jana Twardowskiego:
Ale są takie krzyże ogromne, gdy kochając – za innych się kona – to z nich
spada się, jak grona wyborne – w Matki Bożej otwarte ramiona. Następnie
podkreśliła, że wolność nigdy nie jest dana na zawsze. Wolność to nie jest
jedynie przywilej, ale i obowiązek. Bo wolności trzeba się uczyć.
I to nauczyć tak, aby jej nie stracić. W rocznicę tragicznych wydarzeń,
zmieniających losy Polski i świata gospodarz gminy zaznaczyła, że spotkanie
na cmentarzu wojennym to swoista lekcja historii i patriotyzmu,
która powinna nas uczyć wzajemnego szacunku. Cmentarz w Mełnie jest
miejscem, do którego do dziś przybywają rodziny szukających bliskich,
których zabrała im wojna. Wójt apelowała do zebranych gości o pamięć
o tragicznej przeszłości, gdyż ta służy tworzeniu lepszej przyszłości, życiu
w pokoju, we współpracy i wzajemnej tolerancji.
Tekst/foto: RAS
Święto Plonów w Słupie
Sołectwo w Słupie, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywna Wieś Słup, 2 września 2017 roku zorganizowało
dożynki. Tegoroczne Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą mszą świętą - dary pobłogosławił ksiądz proboszcz
Marek Bogacki. Po zakończonym nabożeństwie wszyscy zostali poczęstowani chlebem z tegorocznych zbiorów.
Wśród wiernych nie zabrakło szczególnych gości, obecna była wójt
gminy Halina Kowalkowska oraz starosta powiatu Edmund Korgol, radna
powiatowa Grażyna Smolińska, kierownik grudziądzkiego oddziału ARiMR
Adam Słupski, radny Słupa i Jasiewa Adam Schmidt.
Po mszy uczestnicy dożynek udali się na plac przy świetlicy wiejskiej.
Tu nastąpiło powitanie gości i mieszkańców przez sołtys wsi
Agnieszkę Wesołowską i prezes stowarzyszenia Katarzynę Kurzyńską.
Następnie głos zabrała prowadząca samorząd Halina Kowalkowska,
która przede wszystkim zwróciła się do rolników i podziękowała
im za ich niełatwą pracę. Podkreśliła, że to oni są solą tej ziemi.
Mieszkańcy mogli korzystać z wielu atrakcji. Dla gości dostępna była
również kawiarenka z degustacją swojskiego ciasta i tradycyjnej lokalnej
kuchni.
Najserdeczniejsze podziękowania kierujemy pod adresem osób, które
nieustannie wspierają działania sołectwa i stowarzyszenia. To wielka radość
i satysfakcja, że jesteście Państwo z nami, że mamy wspólne plany i cele.
Tekst: AW/KK /Foto: RAS
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Inscenizacja epizodu wojennego w Annowie
W niedzielę 3 września odbyła się kolejna inscenizacja epizodu z II Wojny Światowej w oparciu o historyczne
źródła wydarzeń, jakie miały miejsce na terenie naszej ziemi. Działania „wojenne” przeprowadziło Stowarzyszenie Grup
Warownych Pojezierza Wałeckiego z Wałcza.
Narratorem wydarzeń był pan Daniel ps. Wojna. Zanim doszło do bezpośredniego starcia między Polakami a Niemcami,
opowiedział on o epizodzie, który będzie przedstawiony, a który miał miejsce na obecnej ziemi gruckiej w 1939 roku.
Wcześniej opowiadał o umundurowaniu żołnierzy walczących ze sobą stron, także o ich uzbrojeniu.
Po kilkunastu minutach bardzo licznie zebrana publiczność (kilkaset osób!) mogła obejrzeć działania zaczepne wojsk
i bezpośrednie starcie, a wszystkiemu towarzyszyły pojedyncze i seryjne strzały, także pozorowane wybuchy min, nie zabrakło
miotaczy ognia. Był moment, że tumany dymu i kurzu niemal przysłoniły pole działania i… obserwujących. Wrażeń
nie brakowało, zarówno po stronie walczących stron, jak i przyglądających się historycznemu wydarzeniu.
Inscenizatorzy musieli trzymać się historycznych faktów i dlatego niedzielne walki zakończyły się przegraną wojsk
polskich.
Należy dodać, że podczas inscenizacji – którą otworzyła wójt Halina Kowalkowska – szeregi żołnierzy zasilili
cywile-ochotnicy, którzy po odpowiednim instruktażu wzięli udział w działaniach. (Przedstawiciel wałeckiego stowarzyszenie
oznajmił, że podczas wszystkich przeprowadzanych przez nich rekonstrukcji korzystają z pomocy pasjonatów, stałych
i doraźnych.) I tak właśnie było w Annowie, gdzie niemieckie mundury przywdziali między innymi… radny z tego okręgu
i sołtys wsi.
Po zakończeniu inscenizacji harcerze z Grudziądza z druhem Piotrem Jezierskim na czele zaprezentowali piosenki
patriotyczne i harcerskie. Zainteresowani mogli obejrzeć broń i porozmawiać z „aktorami”. Z kolei o poczęstunek
dla licznie przybyłych widzów zadbali pracownicy kuchni Szkoły Podstawowej w Grucie oraz Rada Sołecka i sołtys wsi
Annowo. Swój punkt informacyjno-promocyjny miało Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis”
z siedzibą w Sztynwagu. Nasi goście serwowali też poczęstunek i rozdawali gadżety.
Organizatorami inscenizacji byli: wójt Halina Kowalkowska, Rada Gminy i Gminne Centrum Kultury.

Tekst/foto: RAS
Wiktoria
Już następnego dnia po promocji nowej książki Stanisława Raginiaka
Wiktoria zadzwonił do autora ksiądz senior Jan Bednarek z Tarpna i powiedział,
że czytając zawarte w niej historyjki, przypomina sobie swoje dzieciństwo…
– a mam osiemdziesiąt cztery lata, czyli nie tak łatwo wrócić
do najwcześniejszych lat, ale dzięki Wiktorii udało mi się – zakończył kapłan.
To chyba najlepsza, jak do tej pory recenzja nowej prozy Raginiaka.
Oczywiście, o książce dużo więcej podczas promocji (15 września) mówił
krytyk i eseista Wojciech Kass, dyrektor Muzeum im. K. I. Gałczyńskiego
w Praniu. Promocja odbyła się w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu. Z władz
gruckich na promocji obecni byli wójt Halina Kowalkowska i sekretarz
Jarosław Poznański. Wójt Gminy Gruta życzyła autorowi wielu lat w zdrowiu
i napisania jeszcze kilku wartościowych książek.
Tekst: RAS
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Autorowi serdecznie gratulujemy
i kibicujemy tytułowej Wiktorii, która
tego wieczoru otrzymała w prezencie
pióro, by w przyszłości napisać
coś o swoim dziadku.

Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu
Europejskie Dni Dziedzictwa to czas, kiedy zatrzymujemy się na chwilę, poznajemy historię i tradycje naszego regionu.
16 września po raz czwarty wędkarze odpoczywali w ciszy słonecznego poranka, łowiąc ryby. Następnie w gruckim kościele
pw. WNMP została odprawiona msza św. w języku łacińskim przy pięknej oprawie muzycznej grudziądzkiego chóru
„Kolegiata” pod dyrekcją Marka Mateckiego. Nad jeziorem w Grucie uczestników EDD powitała przygotowana przez
członków Chełmżyńskiego Klubu Hodowców Gołębi Rasowych wystawa zwierząt. Podziwiać można było perliczki, indyki,
kaczki, gęsi, króliki oraz przepiękne gołębie. Hodowcy cierpliwie odpowiadali na wszystkie pytania najmłodszych. Z kolei
o bogatej leśnej faunie i florze opowiadali zainteresowanym pracownicy Nadleśnictwa Jamy. Dla gości przygotowano zdrową
zupę rybną i pyszne ciasta. Zorganizowano również blok gier i zabaw.
W IV zawodach o puchar Wójta Gminy Gruty pierwszy raz udział wzięli młodzi wędkarze. Przechodni puchar
zdobył Tomasz Kędzior. Dzięki hojności sponsorów w tym roku rozdano wiele atrakcyjnych nagród.
Organizatorzy dziękują ludziom dobrej woli za pomoc w zorganizowaniu EDD.
Tekst/foto: CC

Projekt zakończony sukcesem!
Spotkanie integracyjne zorganizowane w WTZ w Grucie zakończyło projekt „Spojrzenie w przeszłość”. Inicjatywa
ta skierowana była do 20 osób niepełnosprawnych, uczestników WTZ w Grucie. 5 września odbył się trzeci i ostatni etap
projektu, podsumowujący wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w czasie jego trwania. Po przywitaniu gości
zaprzyjaźniona z WTZ bibliotekarka Anna Fabrykiewicz poprowadziła prezentację multimedialną na temat ginących zawodów
na wsi. Następnie przedstawiony został przebieg projektu, zaprezentowano koszyki wykonane w czasie warsztatów
wikliniarskich. Po podziękowaniach odbył się pokaz zdjęć i filmów nagranych podczas realizacji projektu.
Uczestnikom WTZ wręczone zostały dyplomy, a na koniec dnia uczestnicy zabrali do domów swoje koszyki. Po części
oficjalnej zaproszeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek.
W spotkaniu uczestniczyła Anna Szatkowska z Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica, przedstawiciel Operatora
Programu FIO BIS. Projekt został napisany przez grupę nieformalną Aktywny WTZ (Sylwia Jaszewska, Anna Parys,
Jacek Szałecki) i został sfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO BIS) w wysokości 5.000 zł.
Grupa nieformalna ma nadzieję w przyszłości pozyskiwać środki na kolejne
ciekawe inicjatywy.
Tekst: S. Jaszewska. Foto: RAS i WKW
„Polska to jest wielka rzecz”- mieszkańcy gminy wzięli udział w Narodowym Czytaniu
Kilka wspaniałych interpretacji trudnego, a zarazem pięknego dzieła Stanisława
Wyspiańskiego można było wysłuchać w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Dąbrówce Królewskiej.
Piotr Kalicki powitał wszystkich gości, następnie historię wspólnego Narodowego
Czytania przypomniała Celestyna Cichocka. Barbara Weselak przeczytała akt I dramatu
„Wesele” Wyspiańskiego. Następnie panie: Anna Fabrykiewicz, Izabela Ostrowska
oraz Mariola Miąsko przeczytały (z podziałem na role) akt III. Oddały urok młodości
bohaterek tego dramatu. Dyrektor SP w Grucie Krzysztof Ficek wspaniale wprowadził
słuchaczy w temat główny tego Narodowego Dramatu… przeczytał scenę X, która zawiera słowa „Polska to jest wielka rzecz”.
Następnie uczennice odczytały wybrane fragmenty, przenosząc słuchaczy w wir tego dziwnego wesela, gdzie góralskie słowa
przeplatały się z literacką polszczyzną. Tym samym mieszkańcy gminy Gruta po raz kolejny uczestniczyli w ogólnopolskiej
akcji propagującej czytelnictwo.
Tekst/foto: CC
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Kartoflanka ze Słupa najlepsza!
Początek września przyniósł mieszkańcom gminy powód do dumy.
Panie ze Stowarzyszenia Aktywna Wieś Słup osiągnęły sukces w Przysieku
na konkursie kulinarnym o tematyce „Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza
i Kujaw” (9 września). Tradycyjna zupa kartoflanka zawojowała serca sędziów
konkursu i rozsławiła nasze kulinarne tradycje.
Traktują Panie udział w tego typu konkursach jako przygodę, zabawę
czy może wyzwanie?
W zasadzie wszystko, co robimy wspólnie, traktujemy jako rozrywkę
i oderwanie od codziennych obowiązków. Zawsze staramy się robić to, czego się podejmujemy, na 200%, dając z siebie
wszystko. Lubimy razem spędzać czas, gotować. Cieszy nas uznanie, gdy potrawy smakują, a jeśli po drodze przytrafi się nam,
mniejszy lub większy, sukces, to nie rozleniwia nas to, wręcz przeciwnie - jest to dla nas doskonała motywacja
do dalszej, wspólnej pracy.
Czy mylę się, mówiąc, że gmina Gruta jest miejscem o bogatych tradycjach kulinarnych?
Gmina Gruta posiada bardzo bogate tradycje kulinarne. Tereny naszej gminy są zróżnicowane etnograficznie,
więc ma to odzwierciedlenie w naszych kuchniach. Często korzystamy z dobrych rad naszych mam, babć lub z jeszcze
starszych przepisów. Dzielimy się tym, co dobre i doskonale widać to na dożynkach gminnych, kiedy każde stoisko
przepełnione jest smakołykami.
Wasza oferta konkursowych dań wyróżniała się ciekawym schematem - sięgnęły Panie do kuchni swoich babć, poprzez
codzienne potrawy, które często gotowały nasze mamy oraz po kuchnię Waszą, bardziej nowoczesną.
Pomysł, aby pokazać tradycje kulinarne trzech pokoleń, pojawił się dlatego, że cenimy sobie tradycje. My dzisiaj także
tworzymy historię, nowe tradycje kulinarne naszego regionu. Wykorzystujemy ziemniaka w wielu potrawach i chcemy,
żeby te nowe przepisy żyły, rozwijały się wraz z nami.
A możecie zdradzić przepis na zwycięską kartoflankę?
Przepisem na tę zupę jest głownie skromność we wszystkim, co do garnka wkładamy. Dobry ziemniak, woda, odrobina
przypraw i warzyw, na koniec zasmażka na słonince i zupa gotowa. Trzymałyśmy się przepisu naszej seniorki
Pani Zofii Osuch, która długo nam tłumaczyła i groziła palcem, by nic nie polepszać, skoro ma być jak dawniej. Niegdyś
ogólnie gotowało się skromnie, a dobrze jadało wyłącznie od święta. Sekret sukcesu tkwi w prostocie - teraz po latach chętniej
doceniamy te smaki.
Tuż po wygranej Panie ze Słupa podzieliły się (telefonicznie) swą radością z Haliną Kowalkowską. Wójt, będąc
w trakcie zabawy ze swoim wnukiem, radośnie wykrzyknęła Kocham Cię, co przypadkowo usłyszały Panie ze
Stowarzyszenia. Sytuacja wszystkich serdecznie rozbawiła.
- Kocham zarówno mojego wnuka, jak i Panie ze Stowarzyszenia za ich aktywną postawę. Serdecznie gratuluję wygranej
w tak prestiżowym konkursie. Radość moja, jako wójta, jest tym większa, że Stowarzyszenie ze Słupa wzięło udział w kulinarnej
rywalizacji jako jedyne z powiatu grudziądzkiego.
Z Paniami ze Stowarzyszenia rozmawiała: OK
SPORT W GMINIE
Klasy sportowe ruszyły pełną parą
W
Szkole Podstawowej w Grucie ruszyły zajęcia sportowe
dla najmłodszych. Na zajęcia uczęszczają dziewczęta i chłopcy z klas
IV SP w Grucie. Zajęcia cieszą się ogromną frekwencją - najmłodsi chętnie
spędzają czas na zabawach i nauce. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli
wychowania fizycznego: Aleksandra Zadykowicza, Annę Kalinowską
oraz Joannę Sokołowską.
Przypomnijmy, że uczniowie klasy IV mają 6 godzin wychowania
fizycznego tygodniowo o profilu ogólnym, który ma ukierunkować
predyspozycje sportowe.
Tekst: J. Sokołowska Foto: A. Kalinowska
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PROMOCJA GMINY

Gmina Gruta - Magiczne Miejsce na mapie powiatu grudziądzkiego !
Promocja gminy jest sposobem długofalowego wspierania rozwoju regionu. Odpowiednie działania, podejmowane
inwestycje, dbałość o dobry wizerunek gminy poza jej granicami, całościowo tworzą atrakcyjną ofertę turystyczną. Wszystko
to może wpłynąć na zwiększenie ruchu turystycznego, a co za tym idzie zmniejszyć odsetek osób bezrobotnych w gminie.
Dzięki spójnej strategii marketingowej zwiększa się szansa na rozwój regionu, a to w sposób bezpośredni może wpłynąć
na wyższą jakość życia mieszkańców gminy.
Strategia rozwoju gminy Gruta sięga do największych atutów i zalet naszego terytorium. Wójt Halina Kowalkowska
kładzie nacisk na promocję walorów krajobrazowych gminy - ze szczególnym uwzględnieniem Rezerwatu Przyrody Dolina Osy
oraz licznych jezior wraz z infrastrukturą turystyczną, taką jak pomosty, wypożyczalnie sprzętu wodnego itp. Na szczególną
uwagę zasługują także dworki pałacowo-parkowe oraz zabytki sztuki sakralnej. Dużym atutem gminy Gruta jest atrakcyjna
lokalizacja - sąsiedztwo Radzynia Chełmińskiego oraz Grudziądza pozwala na przyciągnięcie turystów zwiedzających powiat
grudziądzki.

Dodatkowo, działania promujące gminę ukazują jej sportowy charakter - prężnie
działające Kluby Sportowe, w których trenują Mistrzowie Polski i Europy, odpowiednie
zarządzanie gminną infrastrukturą sportową oraz wysiłek gospodarza gminy
podejmowany w celu organizacji wielu imprez o charakterze sportowym. Gmina Gruta
jest m.in.. partnerem programu
promocyjnego „Budujemy sportową Polskę!”,
organizatorem wyścigów kolarskich, kajakarskich, zawodów wędkarskich.
Kolejną gałęzią promocji gminy Gruta jest jakże modna
obecnie turystyka kulinarna. Publikacje w mediach ogólnokrajowych
pozwalają wypromować niezwykle aktywne w gminie Stowarzyszenia
i ich działalność społeczno-kulinarną. Przykładem jest z pewnością
publikacja Gazety Pomorskiej pt. Kulinarne wędrówki po Kujawach
i Pomorzu - ludzie, miejsca, potrawy, w której wójt
Halina Kowalkowska opowiadając o strażniczkach kulinarnych
tradycji i malowniczych terenach, zaprasza turystów do naszej gminy.

Tekst: OK

Jednym z najpiękniejszych krajobrazowo zakątków gminy jest z pewnością Rezerwat Przyrody Doliny Osy.
W Szkole Podstawowej w Słupie utworzono salę ekspozycyjną promującą Rezerwat Przyrody Doliny Osy. Sala powstała
w 2012 r. w wyniku działań Międzygminnego Porozumienia Samorządowego MPS z siedzibą w Okoninie. Działanie,
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pozwoliło
na utworzenie interaktywnej sali edukacyjnej. Podziwiać tam można makiety ukazujące bogactwo zarówno flory, jak i fauny
gatunków występujących na terenie rezerwatu. Ekspozycja jest opatrzona odgłosami rezerwatu: śpiewem ptaków, szumem
wody, głosami zwierząt. Zwiedzający poruszają się ciągiem komunikacyjnym przypominającym dno rzeki. Całość ma na celu
w jak najbardziej ekspresyjny sposób oddziaływać na odbiorcę – by jak najskuteczniej informować o walorach
krajobrazowych.
Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego zwiedzania ekspozycji w Szkole Podstawowej w Słupie:
w dni robocze w godz.: 7:00-15:00, w dni wolne od pracy po uzgodnieniu telefonicznym: 56 46 85 729.
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ZAPROSZENIE

W Klubie Seniora można spotkać się z osobami w podobnym wieku i wspólnie z nimi
ciekawie spędzić czas. Klub Seniora ma integrować i wspierać aktywność osób
starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo w pobliżu miejsca
zamieszkania.
Z inicjatywą powołania Klubu Seniora w gminie Gruta wystąpiła dyrektor
Gminnego Centrum Kultury. Zapraszamy osoby chętne do kontaktu
z Hanną Szumotalską: tel. 530 443 373 lub bezpośrednio.
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