Gmina Gruta
Gmina Gruta to region usytuowany w centrum powiatu
grudziądzkiego, w obrębie Wysoczyzny Chełmińskiej.
Przez gminę przebiega malownicza wstęga rzeki Osy
otulona rezerwatem przyrody Dolina Osy, ustanowionym
w 1994 r.
Gmina Gruta jest trzecią co do wielkości gminą powiatu
grudziądzkiego – jej obszar wynosi 123,8 km kw.
Zamieszkuje ją 6647 osób.
Gmina Gruta to również kraina licznych jezior, częściowo
wyposażonych w infrastrukturę turystyczną, którą
niezwykle cenią sobie kajakarze oraz wędkarze.
Dodatkowo region ten obfituje w zachwycające zabytki
zarówno sztuki sakralnej, jak i zabytki pałacowe
z otaczającymi parkami czy ruiny średniowiecznych
zamków.

Jednym z największych atutów turystycznych gminy Gruta
jest zdecydowanie Rezerwat Przyrody Dolina Osy.
Majestatyczne piękno przyrody, malowniczo meandrująca
rzeka Osa, bogactwo tutejszej flory i fauny, zapierają dech
w piersi i fascynują miłośników natury.
W 2012 r. w celach edukacyjnych i promocyjnych (dzięki
działaniom
lokalnego
stowarzyszenia
MPS
i wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu
Rolnego w Ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich) utworzono w budynku pobliskiej Szkoły
Podstawowej w Słupie salę ekspozycyjną promującą
Rezerwat Przyrody Dolina Osy. Interaktywna sala
wyposażona jest w makiety ukazujące bogactwo gatunków
występujących na terenie rezerwatu. Ekspozycja opatrzona
jest odgłosami rezerwatu: śpiewem ptaków, szumem wody,
głosami zwierząt.

W Słupskim Młynie, w samym centrum malowniczego
rezerwatu Doliny Osy znajduje się młyn wodny z XIX w.
Zbudowany z czerwonej cegły w miejsce poprzednika z 1383 r.
Na chwilę obecną młyn wykorzystywany jest jako elektrownia
wodna. Wśród najpiękniejszych zabytków gminy należy
wymienić zespół pałacowo- parkowy z
drugiej połowy XIX w. znajdujący się w Mełnie.
Dodatkowo w Pokrzywnie do dnia dzisiejszego
zachowały się ruiny średniowiecznego zamku krzyżackiego.
W gminie Gruta znajduje się również wiele miejsc
upamiętniających bohaterską walkę i śmierć mieszkańców
regionu z czasów II Wojny Światowej.
Z kolei w Kościele w Okoninie pw. Św. Kosmy
i Damiana można podziwiać freski o różnorodnej tematyce.
Ciekawostką jest, że to właśnie w tej świątyni nagrywane
były wybrane sceny serialu Pan Samochodzik

Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo,
W trosce o stabilny rozwój gminy Gruta, poprawę warunków życia naszych
mieszkańców pragnę podkreślić, że celem nadrzędnym dla nas były i są inwestycje
w gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców.
Inwestycje, które obecnie realizujemy są finansowane ze środków pochodzących
z Unii Europejskiej, jak i własnych. Ponadto nieustannie pracujemy nad pozyskaniem środków na
nowe, strategiczne inwestycje w naszej gminie. O bieżących inwestycjach i zadaniach
informujemy każdorazowo za pośrednictwem strony internetowej gminy oraz „Głosu Gruty”.

Halina Kowalkowska
Wójt Gminy Gruta
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Szynkowski

Inwestycje komunikacyjne stanowią priorytetową oś przemian dla gminy Gruta. Zakres
tych
inwestycji
to
przede
wszystkim
drogi,
lecz
także
chodniki
oraz ciągi pieszo-rowerowe. Dodatkowo podejmowane są inwestycje małej infrastruktury
takie jak: wiaty przystankowe oraz lampy solarne czy też hybrydowe.
Celem dużych nakładów finansowych na inwestycje komunikacyjne jest zapewnienie
bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom gminy, usprawnienie dojazdów do gruntów
rolnych, oraz lepsze połączenie z drogami powiatowymi i wojewódzkimi.
Gmina Gruta w liczbach:
Drogi Publiczne – 91,164 km
Drogi Wewnętrzne – 90,567 km
Chodniki i ciągi pieszo –rowerowe 2163,2 m2

Wybrane inwestycje z ostatnich lat:
1. W ramach pozyskanego dofinansowania z FOGR przebudowano m.in. drogi:
- Wiktorowo – Skarszewy
- Boguszewo – Stara Ruda
- Orle – Dąbrówka Królewska
- Pokrzywno – Nicwałd
2 Przebudowa drogi gminnej Annowo- Gruta o nawierzchni szutrowej, która
po przebudowie uzyskała nawierzchnię asfaltową na całej długości tj. 1856 m.
Inwestycja została dofinansowana z EFRROW kwotą ok. pół miliona zł.
3. Remont nawierzchni drogi gminnej w Kitnowie oraz drogi Plemięta –Stary
Folwark.
4. Bieżące remonty i naprawy nawierzchni dróg gminnych gruntowych
i asfaltowych m.in. drogi nr 041406C Orle-Gruta
Inwestycje komunikacyjne to również:
1.Remont parkingu i drogi przy Zespole Szkół i Ośrodku Zdrowia w Grucie
o koszcie całkowitym ponad 120 000,00 zł
2. Montaż lamp ulicznych (solarnych i hybrydowych) oraz wiat przystankowych.

Przed

Po

W 2015 r. została utworzona dzienna placówka wsparcia dla
25 osób chorych i niepełnosprawnych – Środowiskowy Dom
Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.
Wójt Gminy Gruta w listopadzie 2014 r. zainicjowała
program rehabilitacji domowej w ramach specjalistycznych
usług opiekuńczych. Do dnia dzisiejszego z programu
skorzystało ponad 30 potrzebujących osób, dla których
dojazd do miejsca rehabilitacji byłby wręcz niemożliwy.
Dużą pomocą dla samorządu z zakresu opieki nad osobami
zależnymi była realizacja przez MPS projektu ASOS
2016-2017 „Siostry PCK powracają”, który zakładał
bezpłatne usługi opiekuńcze dla ponad 30 osób starszych,
chorych i niepełnosprawnych.
Dodatkowo z PFRON w ramach „Programu wyrównywania
różnic między regionami III” pozyskano fundusze na zakup
autobusu do transportu osób niepełnosprawnych. Kwota
wkładu własnego wyniosła 80 000 zł, przy koszcie całkowitym
171 570,28 zł.

Gmina Gruta
Przyjazna i Dostępna

W gminie Gruta znajduje się 5 Szkół
Podstawowych, w których łącznie uczy
się 605 uczniów*

* W tym 101 uczniów w wieku gimnazjalnym

W latach 2013-2015 w gminnych
szkołach realizowane było zadanie
pn. Realizacja systemu innowacyjnej
edukacji
w
woj.
KujawskoPomorskim poprzez zbudowanie
systemu
dystrybucji
treści
edukacyjnych.
Wójt Gminy Gruta nieustannie stara
się o ministerialne dofinansowanie
różnego rodzaju zadań oświatowych.

W ostatnich latach przystąpiono do zadania
modernizacji
oddziałów
przedszkolnych
na terenie gminy Gruta (kwota inwestycji
435 630,49 zł).
Znaczącym sukcesem było utworzenie jedynego
na terenie powiatu grudziądzkiego żłobka
„Bąbelek” w Nicwałdzie. Projekt zrealizowano
w latach 2013-2014. Działania podjęte przez
wójt gminy Gruta umożliwiły wielu kobietom
z regionu szybszy powrót na rynek pracy,
do aktywności zawodowej. Jest to niezwykle
ważne działanie z perspektywy walki
z bezrobociem i stopą ubóstwa w regionie.
Wartość projektu wyniosła 639 900,16 zł, kwota
dofinansowania to 541 365,14 zł.
Dodatkowo systematycznie wypłacane są
dotacje
celowe
z
budżetu
państwa
z przeznaczeniem na: stypendia, zasiłki,
świadczenia pieniężne oraz dożywianie dzieci.


W roku 2010 powołano do życia Gminne Centrum Kultury.
Placówka ta ma służyć szeroko rozumianej kulturze w gminie.
Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych skierowanych zarówno do
dzieci i młodzieży, jak i do osób starszych wychodzi naprzeciw
wymaganiom mieszkańców gminy.
Systematycznie organizowane zajęcia plastyczne, zumba, kółka
muzyczne, literacko-recytatorskie, imprezy okolicznościowe,
działalność Klubu Seniora, zespołów wokalnych takich jak Złoty
Wiek, PÓŁnaPÓŁ oraz TiM to tylko niektóre z możliwości
rozwoju jakie stwarza omawiana placówka kulturowa.

Wójt gminy Gruta dbając o wielokierunkowy
rozwój gminy w drugiej połowie 2017 pozyskała
dofinansowanie z PROW na przebudowę 6 świetlic
wiejskich. Uzyskana kwota dofinansowania
to 259 359,00 zł. Całość zadania opiewa na
407 605,79 zł.
To nie pierwsze inwestycje w świetlice wiejskie –
w ostatnich latach zbudowano wiele placów zabaw,
budynek nowej świetlicy w Salnie, rozbudowano
budynek
świetlicy
wiejskiej
w
Mełnie,
przeprowadzono również remont świetlicy
w Słupie. Zakupiono i zamontowano cztery
siłownie zewnętrzne.

W 2012 r. gmina Gruta skorzystała
z dotacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego
na zadanie pn. Budowa kompleksu
boisk sportowych w ramach programu
Moje Boisko Orlik 2012 r. Wkład
gminy wyniósł 255 157,00 zł przy
całkowitym
koszcie
inwestycji
1 088 157,00 zł. Wykonano boisko
do gry w koszykówkę oraz w piłkę
nożną.

Kolejną dużą inwestycją w infrastrukturę sportową była przebudowa istniejącego
boiska sportowego przy ówczesnym Zespole Szkół w Grucie. Wartość ministerialnego
dofinansowania wyniosła 137 909,49 zł przy koszcie całkowitym 275 818,98 zł

Wykonaliśmy
termomodernizację
obiektów
użyteczności
publicznej
w
gminie
Gruta
dla budynków Szkół Podstawowych w Słupie,
Plemiętach, Boguszewie i Nicwałdzie (wartość
całkowita: 2 049 008,99 zł) oraz Przedszkola
Samorządowego w Mełnie (wartość całkowita
286 235,55 zł).
Jesteśmy w trakcie przygotowań do kolejnego etapu
zadań z zakresu termomodernizacji, w tym budynku
Urzędu Gminy w Grucie, Biblioteki Publicznej
im. Wiktora Kulerskiego w Grucie oraz w świetlicy
wiejskiej w Plemiętach.
Budynki po termomodernizacji

W 2017 r. gmina uzyskała dotację od WFOŚIGW w wysokości
39.471,50 zł na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja parku dworskiego
w Grucie”. To proekologiczny projekt, który śmiało można określić
jako dalekowzroczny. Park dworski w Grucie obejmuje
powierzchnię ok. 3 ha., a nasadzony był w połowie XIX w. Obecnie
wymaga wielu nasadzeń by odtworzyć zabytkową zieleń
oraz poprawić warunki siedliskowe drzew i krzewów. Dlatego
też zadanie zostało podzielone na etapy. W roku bieżącym
nasadzono 7404 szt. materiału roślinnego. W kolejnych latach
przewidziano dalsze kroki w kierunku rewitalizacji parku w Grucie.
W latach 2016 i 2017 priorytetowymi działaniami z zakresu
ochrony środowiska naturalnego było zadrzewienie oraz
zakrzewienie terenów zieleni gminy Gruta, na co pozyskano
17 tysięcy zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

W 2017 r. wójt gminy Gruta zawarła umowę z Samorządem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego dotyczącą pomocy finansowej (z EFRROW) w wysokości ponad milion sto tysięcy
złotych na przebudowę zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę w Grucie, która polegać będzie
na przebudowie sieci wodociągowej o długości prawie 6 km i przebudowie systemu kanalizacji zbiorczej wraz
z przepompowniami ścieków dla ścieków komunalnych w Grucie o długości ponad 3,5 km. Całość zadania
szacuje się na około 3 600 000,00 złotych, natomiast jego realizacja ma się zakończyć w połowie 2019 r.
Głównym celem inwestycji jest modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej, oddzielenie kanalizacji
sanitarnej od deszczowej oraz zwiększenie dostępu do sieci kanalizacyjnej.
W 2013 r. zrealizowano inwestycję polegającą na kompleksowym rozwiązaniu gospodarki wodno-ściekowej
w Pokrzywnie.
Dodatkowo gmina Gruta systematycznie inwestuje w demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest. W tym celu pozyskiwane są środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. W samym 2017 r. do Urzędu gminy spłynęło 27 zgłoszeń mieszkańców, którzy chcieli
usunąć azbest ze swoich nieruchomości.
Zakończyliśmy także III etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość całkowita inwestycji:
1 809 568,00 zł, wartość dofinansowania: 996 427,98 zł

Podsumowując gminne wydatki inwestycyjne w latach 2013 - 2015 można powołać
się na ranking wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2013-2015 „Liderzy inwestycji”,
w którym to gmina Gruta zajęła 584 lokatę spośród wszystkich gmin Rzeczpospolitej Polskiej
(łącznie 1563 gminy).

Wójt gminy Gruta wspiera działania lokalnych organizacji, stowarzyszeń, klubów
sportowych czy jednostek OSP. Ścisła współpraca lokalnych podmiotów gwarantuje
uzyskanie lepszych rezultatów, buduje aktywną i świadomą postawę wśród
mieszkańców gminy.
Na terenie gminy Gruta działa 6 jednostek OSP. Są to: OSP w Grucie, Słupie,
Plemiętach, Boguszewie, Gołębiewku oraz w Salnie. W 2017 roku dokonano zakupu
samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Grucie włączonej do Krajowego
Systemu Pożarnictwa – gmina Gruta partycypowała w kosztach zadania, wkład gminy
wyniósł 750 000,00 zł, przy koszcie całkowitym 1 047 960,00 zł.

Na terenie gminy Gruta prężnie działają również Stowarzyszenia. Celem
ich działalności jest integracja lokalnej społeczności oraz polepszenie warunków
codziennego życia. Stowarzyszenia z naszego regionu odnoszą sukcesy w prestiżowych
konkursach kulinarnych, organizują imprezy plenerowe, zajęcia i wyjazdy grupowe.
Wójt gminy Gruta na co dzień współpracuje ze Stowarzyszeniami promując
i dofinansowując ich działalność.
Na terenie gminy prężnie działają
również kluby sportowe: podnoszenia
ciężarów HORYZONT Mełno oraz
kolarski gminny LKS Omega Gruta.
Zawodnicy odnoszą znaczące sukcesy
nie tylko w kraju lecz również
na Mistrzostwach Europy.

Gmina Gruta jest jedną z dziesięciu gmin tworzących Lokalną Grupę
Działania Vistula - Terra Culmensis. Rozwój przez Tradycję, która
pozyskuje środki unijne dedykowane Lokalnym Grupom Działania.

Gmina Gruta jest gospodarzem wielu imprez plenerowych znanych w całym regionie.
Oprócz uroczyście obchodzonych Dni Gminy Gruta, inscenizacji epizodu wojennego
w Annowie czy Konkursu Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi nasz region słynie
z różnorodnych imprez sportowych m.in. Międzynarodowych Wyścigów Kolarskich,
Biegu pod Górę w Dąbrówce Królewskiej, turniejów piłki siatkowej oraz zawodów
wędkarskich.

Przyjedź, zobacz, warto!

W naszej gminie znajdą Państwo wiele miejsc upamiętniających ciekawą historię tego regionu. Niewiele
osób zdaje sobie sprawę, że to w Mełnie król Władysław Jagiełło podpisał pokój z upokorzonym
Zakonem Krzyżackim w 1422 r. Również w Mełnie znajduje się cmentarz wojenny, na którym co
roku w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej odprawiana jest uroczysta msza polowa. Na cmentarzu
wojennym w Mełnie spoczywa 221 Polaków, 17 Francuzów, 29 Włochów oraz 1 Jugosłowianin. Mogił
czerwonoarmistów jest 553. Z kolei w miejscowości Słupski Młyn przy drodze wojewódzkiej stoi
obelisk, który upamiętnia tragiczną śmierć 69 mieszkańców gminy, która zginęła z rąk organizacji
Volksdeutscher Selbstschutz w okresie II Wojny Światowej.

Przyjedź, zobacz, warto!

Z każdym rokiem rozbudowywana jest strategia rozwoju gminy, pozyskiwane są nowe
środki zewnętrzne mające służyć modernizacji i budowie nowych obiektów,
tak by gmina Gruta była atrakcyjnym regionem zarówno dla mieszkańców,
jak i turystów czy też potencjalnych inwestorów.
Jak widać ostatnie lata były czasem pełnym wyzwań i działań, chociaż
niejednokrotnie trudnych, to jednak zakończonych sukcesem.
Dzięki współpracy Wójt i Radnych Rady Gminy udało nam się zrealizować
wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę infrastruktury drogowej,
szkolnictwa, jak również na podniesienie standardów opieki zdrowotnej,
i ogólny rozwój naszej Małej Ojczyzny.

Gmina

Gruta

Szlakiem gruckim zawsze dotrzesz do celu!

