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KOMUNIKAT
Do wszystkich pacjentów Samodzielnego Publicznego Ośrodka
Zdrowia w Grucie i mieszkańców Gminy Gruta!
1. Ogranicz wizyty osobiste w przychodni do minimum.
2. Telefoniczne zamów recepty na leki stałe: podaj nazwę leku, jego
dawkę i sposób dawkowania, np: ketonal 100:2×1.
3. Wizyty związane z wypisaniem wniosków, np. do sanatorium,
na grupę niepełnosprawną przełóż na później (np. za miesiąc).
4. Pilnuj godziny przyjścia do lekarza!!!
5. Pobieranie badań laboratoryjnych ograniczone zostaje tylko do tych
na cito ze względu na stan zdrowia.
6. Prywatnych badań na razie nie wykonujemy!
Nr telefonów do rejestracji: 564683189 oraz 798070948.

Prosimy o przekazanie informacji znajomym i rodzinie!
UWAGA, WAŻNE KOMUNIKATY !!!
Informujemy, iż z dniem 17 marca 2020 roku Bank Spółdzielczy w Brodnicy - Oddział w Grucie zmienił godziny
pracy. Bezpośrednia obsługa klienta odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 do 15:00.
Bankomat będzie w dalszym ciągu czynny 24 h na dobę.
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, w trosce o Państwa dobro, podjęto decyzję
o wstrzymaniu wykonywania odczytów wodomierzy przez Inkasenta, w związku z czym prosimy Mieszkańców,
aby wskazania wodomierzy przekazywać telefonicznie na numer 564683121 wew. 110; 537 205 108
lub na adres mailowy: odczytywody@gruta.pl.
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, decyzją Starostwa Powiatowego w Grudziądzu
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Gruta, od dnia 16 marca 2020 r.
do odwołania będzie nieczynny.
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KOMUNIKAT KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUCIE
w związku z zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi przeciwdziałającymi zagrożeniom wystąpienia wirusa COVID -19
informuję o wstrzymaniu do odwołania:
 planowych wyjazdów w teren pracowników socjalnych i ograniczeniu ich do sytuacji związanych z koniecznością nagłej pomocy i innych czynności interwencyjnych,
 ograniczeniu przyjmowania interesantów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie,
 wstrzymaniu wydawania żywności z Grudziądzkiego Banku Żywności.
APELUJEMY, ABY;
 osoby, które na bieżąco korzystają z pomocy socjalnej GOPS zgłaszały telefonicznie lub mailowo potrzeby na bieżący
miesiąc, e-mail: gops@gruta.pl, Tel: 56 4658734. ,
 nie odbierać osobiście decyzji z dniu wypłaty, tj. 30.03.2020 r. i 30.04.2020 r. Wszystkie decyzje zostaną rozesłane
pocztą.
Ponadto informuję, że wszystkie wypłaty zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i wychowawczych 500 plus będą odbywać się planowo.
Jednocześnie podkreślam, że pracownicy socjalni pozostają do Państwa dyspozycji. W związku z powyższym prosimy
wszystkich, którzy mają informację o osobach starszych, chorych, niesamodzielnych, które wymagają pomocy
w zakupach lub innych czynności dnia codziennego aby zgłaszali takie potrzeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie pod numerem telefonu 56 4658734 lub na email: gops@gruta.pl.

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym spowodowanym wirusem
COVID-19, w dniu 11.03.2020 r. Wójt Gminy Gruta zwołał posiedzenie Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu Zespołu udział brali również Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych oraz Kierownik
Ośrodka Zdrowia w Grucie. Głównym powodem zwołania sztabu kryzysowego była
dyskusja na temat działań w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Wójt Gminy Gruta wydał uczestnikom zalecenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
które zostały przekazane na spotkaniu u Wojewody, które miało miejsce dzień wcześniej, w dniu 10.03.2020 r. Na posiedzeniu Sztabu zdecydowano m.in. o zamknięciu
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Król., usprawnieniu funkcjonowania Ośrodka Zdrowia oraz GOPS`u na czas walki z koronawirusem, a także podjęto decyzję o odwołaniu wydarzeń kulturalnych i sportowych. Na spotkaniu wprowadzono również w życie niezbędne działania profilaktyczne w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych, mające na celu zminimalizowanie groźby epidemii
i zabezpieczenie mieszkańców naszej gminy, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych.
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Zakończenie prac przy remoncie i rozbudowie ŚDS w Dąbrówce
Królewskiej
Gmina Gruta w 2019 r. pozyskała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środki
w kwocie 350.000,00 zł na zwiększenie liczby miejsc w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej. Mieszkańcy i Radni Gminy wyrazili zgodę na
adaptację pomieszczeń po szkole podstawowej na dwa różne, potrzebne lokalnej społeczności obiekty użyteczności publicznej. W ramach zrealizowanej inwestycji 8 osób
wymagających wsparcia, opieki w czasie dnia, uzyskało pomoc. Środki otrzymane od
Wojewody zostały wydane w kwocie 300.000,00
zł na prace budowlane w tym wymianę instalacji
elektrycznych w obiekcie oraz na adaptację pomieszczeń przeznaczonych na sale przystosowane
do prowadzenia zajęć z podopiecznymi. Realizacja zadania pozwoliła na stworzenie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
węzłów sanitarnych. Wójt, tworząc nowe miejsca
dziennego pobytu dla osób starszych, zadbał również o ich zdrowie fizyczne, tworząc pomieszczenie do prowadzenia rehabilitacji. Pracownicy ŚDS – u, za kwotę 50.000,00 zł doposażyli
nowe pracownie i pomieszczenia rekreacji. Realizując zadanie finansowane ze środków
rządowych, zakupiono niezbędne urządzenia do prowadzenia zajęć, w tym maszyny do
szycia, komputery.
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy finansowana jest w całości ze środków rządowych. Gmina, prowadząc ośrodek wsparcia dla osób wymagających opieki
w czasie dnia, znacząco pomaga rodzinom tych osób.

Wsparcie dla gminy Gruta z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Na początku bieżącego roku gmina Gruta podpisała umowę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu: „Podniesienie standardu
usług w GOPS Gruta” w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej oraz świadczenia usług socjalnych.
Kwota otrzymanego wsparcia to 325 240,43 zł. Na podkreślenie zasługuje
również fakt, że projekt nie wymaga wkładu finansowego jednostki w jego
realizację, a zatem jest on bezkosztowy dla gminy.

Prace Rady Gminy Gruta
Dnia 30 grudnia 2019 r. odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Gruta. Najważniejszym punktem obrad było uchwalenie budżetu
gminy Gruta na 2020 rok (Uchwała Nr XIII/84/19) oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 20202030 (Uchwała Nr XIII/83/19). Uchwała budżetowa w sposób racjonalny, w oparciu o zakładane możliwości finansowe
gminy zabezpieczyła środki na realizację ustawowych obowiązków i przyjętych zadań, w tym na realizację inwestycji na
kwotę 3.243.000 zł.
Ponadto w dniu 21 lutego 2020 r. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Gruta, na której podjęto następujące uchwały:
 Nr XIV/89/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2020-2030,
 Nr XIV/90/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2020,
 Nr XIV/91/20 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gruta na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 Nr XIV/92/20 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta na lata 2016-2023.
Dodatkowo w dniu 4 marca 2020 roku, odbyła XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gruta, podczas której podjęto następujące
uchwały:
 Nr XV/93/20 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej oraz organizacyjnej szkół,
przedszkola i żłobka, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gruta
 Nr XV/94/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie – Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej na częściowe
pokrycie kosztów przyłączenia budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu do miejskiej sieci ciepłowniczej.
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Z ksiąg USC
W grudniu 2019 r. w naszej gminie urodziło się 1 dziecko, 4 osoby zmarły.
3 pary zawarły związek małżeński. W styczniu urodziło się 4 dzieci,
4 osoby zmarły, natomiast w lutym b.r. zarejestrowano 3 zgony, nie było natomiast urodzeń.
A jak wyglądają statystyki za cały 2019 rok? Otóż w 2019 r. w naszej gminie
urodziło się 64 dzieci, natomiast 78 osób zmarło. W ciągu 2019 r. odbyły się
32 uroczystości ślubne, jednak żadna z par nie zdecydowała się na ślub
w plenerze. Przypominamy, że istnieje możliwość udzielenie ślubu poza
urzędem, jednak w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwa uczestników. Kierownik
USC może odmówić udzielenia ślubu w wybranym przez Państwa miejscu, jeśli uzna, że nie spełnia ono tych wymagań.
Po dokonaniu wyboru miejsca należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca, które wybrano na
miejsce ślubu, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje. Dodatkowa opłata za ślub poza urzędem na życzenie
wynosi jednak 1 000 zł.

Klub Seniora sposobem na aktywność
Gminne Centrum Kultury w Grucie od 01.11.2019 r. do 31.08.2020 r. realizuje projekt objęty grantem pn. „Klub Seniora sposobem na aktywność”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania
11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję„ Sztynwag. Celem projektu jest przeciwdziałanie izolacji społecznej i osamotnienia osób starszych na terenie Gminy Gruta
wśród 20 osób starszych w okresie od 01.11.2019 r. do 31.08.2020 r.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu objętego grantem
wynosi 40.788,50zł i obejmuje środki z EFS w postaci grantu w wysokości
38.749,07 zł , wkład własny 2.039,43 zł. W listopadzie odbyło się pierwsze spotkanie z animatorem dla osób starszych, natomiast od grudnia seniorzy aktywnie uczestniczą w spotkaniach z psychologiem, rehabilitantem oraz dietetykiem. Mogą poprzez te spotkania poćwiczyć pamięć, dowiedzieć się ważnych
informacji na temat zdrowego żywienia oraz sprawności fizycznej.

Etap III rewitalizacji parku dworskiego w Grucie
Gmina Gruta w roku 2019 uzyskała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu w kwocie 37 324,28 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na nasadzeniu materiału roślinnego drzew i krzewów.
W ramach zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako nasadzenia 4177 szt. materiałów roślinnych, tj. drzew
i krzewów ozdobnych. Efekt rzeczowy i ekologiczny został wykonany w zadowalającym stopniu.
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Rodacy bohaterom!
Kresy Wschodnie, które po II wojnie światowej zostały poza
granicami Polski, są w dalszym ciągu zamieszkiwanie
przez naszych rodaków – Sybiraków, byłych żołnierzy AK
czy wreszcie tych, którzy w wyniku politycznych ustaleń
znaleźli się za wschodnią granicą naszego kraju. To właśnie
do nich kierowana jest akcja Rodacy-Bohaterom, realizowana od 2010 r. przez Stowarzyszenie Odra-Niemen. Dołączyli
do niej już kolejny raz uczniowie z Gruty i Boguszewa,
którzy odpowiedzieli na apel Tomasza Piwowarskiego
i razem z Małgorzatą Kwiryng (SP Boguszewo) i Katarzyną
Rafalską (SP Gruta) zorganizowali zbiórkę żywności
oraz akcję malowania kart pocztowych dla naszych
rodaków. Szczególnie mocno w pomoc naszej Polonii
za wschodnią granicą zaangażowali się uczniowie kl. V b
z Boguszewa oraz Zosia Bernacka z SP Gruta, która kierowała akcją z ramienia gruckiej młodzieży. Dzięki
ofiarnej postawie mieszkańców Mełna, Boguszewa, Gruty, Kitnowa czy Linowa w tym parafii pod wezwaniem
Św. Michała Archanioła w Linowie udało się zebrać wiele produktów żywnościowych, które razem z ponad 60 kartkami własnoręcznie namalowanymi przez uczniów trafią do naszych rodaków, którzy mimo upływu lat kultywują
i podtrzymują polskość na dawnych terenach II RP.

Przecieki z Biblioteki…
Pod koniec 2019 roku Gminna Biblioteka w Grucie wypożyczyła z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu wystawę
pn. „Trochę kultury z…lektury”. Wystawę przez ponad miesiąc odwiedziło bardzo dużo osób – liczne grupy ze szkoły w
Grucie, członkowie dwóch klubów DKK, podopieczni WTZ, ale też niemal wszyscy Czytelnicy, którzy przychodzili do Biblioteki- czasami solo, czasami rodzinnie. Jedno słowo powtarzało się ciągle: „SUPER!” i rzeczywiście wystawa była super
– na 12 slajdach były zdjęcia dzieci czytających lektury z fotomontażem, jak sobie wyobrażają fabułę. Do tego były 4 slajdy
pokazujące prace przygotowawcze do sesji oraz slajd tytułowy, opisujący projekt wystawy. Wart podkreślenia jest rozmiar
każdego slajdu: 100 na 50 cm, czyli spore rozmiary, ale też to był wielki plus podziwiania.
Bardzo dziękuję pani Paulinie i Hubertowi Kalinowskim z Morąga (bibliotekarce i fotografowi) za przywiezienie i odebranie wystawy oraz opowiedzenie o niej, a także Bibliotece w Morągu za jej wypożyczenie. Zdradzę tylko, że niedługo będzie
u nas kolejna wystawa fotograficzna.
A teraz trochę statystyk: w roku 2019 zarejestrowanych było w naszych czterech placówkach bibliotecznych prawie
1000 czytelników, w tym Gruta 469, Boguszewo 181, Okonin 125 i Nicwałd 191. Czytelnicy wypożyczyli łącznie prawie 11 400 książek! Wzbogaciliśmy nasze księgozbiory o 1 300 książek, w tym: 503 zakup, 393 to dary od Czytelników, 115 zakupiliśmy z funduszy sołeckich oraz 289 zakupiliśmy w ramach otrzymanej dotacji z MKiDN w kwocie
6 385,00.

Z życia sołectw…
W ostatnim numerze „Głosu Gruty” informowaliśmy Państwa na co wydany został fundusz sołecki w 2019 r. W tym
numerze przedstawimy, jakie plany mają poszczególne sołectwa na wykorzystanie funduszy w 2020 r.
Rok 2020 przyniesie znaczące zmiany w tej kwestii bowiem wiele z sołectw zabezpieczyło środki finansowe na poprawę wizerunku wsi i miejsca wspólne w przestrzeni publicznej. Tym sposobem w Gołębiewku plac zabaw zostanie ogrodzony, natomiast w Grucie i w Okoninie pojawią się nowe tablice ogłoszeń. Z kolei w Mełnie ZZD oraz w Pokrzywnie powstaną nowe
wiaty i altany. Boisko w Okoninie będzie wyposażone w przyłącze energetyczne, natomiast plac zabaw w Nicwałdzie zostanie
wyposażony w drewnianą wiatę oraz dodatkowy sprzęt. Sołectwa podejmą również działania wspierające dla gminnych szkół
podstawowych, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Gminnej Biblioteki czy zajęć wakacyjnych organizowanych
w świetlicach wiejskich. Dodatkowo sołectwa przeprowadzą szereg spotkań integracyjnych, aktywizujących społeczność lokalną, w tym dożynki gminne oraz festyny. Sołectwa wyposażone zostaną również w duże namioty plenerowe, ławy i stoły
biesiadne. Sołectwo Słup zaplanowało również środki na działania promujące potrawę lokalną oraz tworzenie miejsc postojowych. Bliżej o tych działaniach przeczytają Państwo w kolejnym numerze „Głosu Gruty”.
Informujemy również, że Wójt Gminy Gruta zakończył udział w zebraniach wiejskich z Mieszkańcami Gminy.
Przy tej okazji składamy szczególne podziękowania dla Mieszkańców za czynny udział w zebraniach i za cenne uwagi.
Gratulujemy Sołtysom i Radom Sołeckim otrzymania absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019. O szczegółach
wynikających z tych zebrań oraz o zgłaszanych przez Mieszkańców wnioskach poinformujemy w kolejnym
numerze Głosu Gruty.
6

Nr 1/2020

W gminie rusza program praca dla więźniów!
W dniu 22 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Gruta podpisał umowę z ppłk. Arkadiuszem Gościnnym, Dyrektorem Zakładu
Karnego Nr 2 w Grudziądzu, w sprawie ponownego, nieodpłatnego zatrudnienia skazanych do prac na rzecz gminy Gruta.
Przypominamy, że współpraca gminy z Zakładem Karnym rozpoczęła się w 2019 r. Wtedy to osoby odbywające karę
więzienia zostały skierowane do prac remontowych przy świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie. W ciągu kilkunastu dni
świetlica została wyremontowana. Efekt współpracy spełnił nasze oczekiwania, dlatego kolejny raz podejmujemy
współpracę. Współpraca odbywa się w ramach programu „Praca dla Więźniów” zainicjowanego przez ówczesnego wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 r. realizowanego przez Służbę Więzienną. Jest to program wspierania
szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych,
a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Praca więźniów sprzyja resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych
oraz umożliwia osiągnięcie korzyści społecznych. W przypadku
naszej gminy nieodpłatnie wykonywane są prace remontowe,
np. w świetlicach wiejskich, czy też więźniowie zostaną zaangażowani do prac przy wykaszaniu traw. Tym sposobem obie
strony umowy zyskują – praca osób pozbawionych wolności jest
jedną z najskuteczniejszych form oddziaływania na skazanego,
która przygotowuje go do powrotu do życia w społeczeństwie.
Bezpośredni kontakt ze światem zewnętrznym, wyuczenie nawyku pracy, systematyczności i odpowiedzialności za wykonywane
działania daje szansę na ponowny, dobry powrót do normalnego
życia, natomiast nasza gmina zyskuje pracowników
do wykonywania użytecznych prac na rzecz naszej małej ojczyzny. Obecnie trwają również rozmowy z przedstawicielami
Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu, mające na celu organizowanie nieodpłatnej pracy wolnościowej skazanych przy pracach gospodarczych, i porządkowych, zaplanowanych przez Urząd
Gminy w Grucie.

Vivat
Polonia!
Uroczyste
Pomorza do Macierzy

obchody

100-lecia

powrotu

W dniu 23.01.2020 r. odbyła się wspaniała uroczystość uczczenia 100-lecia Powrotu
Regionu Grudziądzkiego w Granice Rzeczypospolitej. Obchody rozpoczęła Msza św.
z asystą honorową Wojska Polskiego w Bazylice pw. Św. Mikołaja z udziałem Księdza Biskupa Diecezji Toruńskiej Józefa Szamockiego. Następnie zebrani goście oraz
grupy rekonstrukcyjne, poczty sztandarowe, Wojskowa Asysta Honorowa, dzieci,
młodzież oraz mieszkańcy, w towarzystwie Orkiestry Wojskowej z Torunia, wzięli
udział w Błękitnym Przemarszu. Trasa przemarszu rozpoczynała się przy pomniku
gen. Hallera i Hallerczyków pod Starostwem Powiatowym, aby kolejno przejść obok
pomnika Wiktora Kulerskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, kończąc na Rynku
Głównym.Po inscenizacji odbyła się uroczystość patriotyczna z ceremoniałem wojskowym, podczas której podpisano Deklarację Wdzięczności Ojcom Niepodległości
Regionu Grudziądzkiego. Deklaracja powstała w celu uczczenia odzyskania niepodległości przez Grudziądz i pobliskie gminy. W uroczystościach brał udział Wójt Gminy
oraz uczniowie i opiekunowie ze szkół.
Dziękujemy młodzieży z gminnych szkół podstawowych za to, że uczestniczyli
w uroczystych obchodach, a Organizatorom za przygotowanie uroczystości na
tak
dużą
skalę.
Podajemy
link,
pod
któr ym
można
obejr zeć
tr ansmisję
z
ur oczystości
https://bydgoszcz.tvp.pl/46886792/blekitna-wolnosc

Dobre wieści dla najmłodszych
Wójt Gminy Gruta pozyskał w ramach rządowego programu Maluch +
dofinansowanie w wysokości 220 000,00 zł na powiększenie żłobka
w Nicwałdzie!
To już drugie dofinansowanie na działania mające na celu rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie naszej gminy! Dzięki zewnętrznym źródłom finansowania do tej pory pozyskaliśmy już ponad pół miliona złotych
na rozwój żłobka w Nicwałdzie! Przetarg na wybór projektanta inwestycji
został już ogłoszony. Chętnych zapraszamy do składania ofert przetargowych.
Wszystko to dla naszych "Bąbelków".
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Ruszyła przebudowa drogi gminnej Gołębiewko - Boguszewo
Cel inwestycji to zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie nowej nawierzchni, polepszenie dojazdu dla pojazdów uprzywilejowanych, tj. karetek, policji, staży pożarnej, służb porządkowych. Przebudowa tej drogi ma znaczący
wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy dwóch sąsiadujących ze sobą gmin oraz ułatwi mieszkańcom bezpieczną komunikację.

Koszt inwestycji wynosi 1.005.390,25 zł. Dofinansowanie ze środków rządowych pozyskanych prze gminę Gruta
z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi: 804.312,20 zł natomiast wkład własny gminy wynosi: 201.078,05 zł, który tylko stanowi 20% wartości całości inwestycji.

Rozmawialiśmy na temat sali gimnastycznej w Nicwałdzie
W dniu 27 stycznia 2020 roku w Nicwałdzie odbyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu nowej, większej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie. Obecna sala jest zdecydowanie za mała na potrzeby szkoły, dzieci nie mają
zapewnionych komfortowych warunków do ćwiczeń oraz przygotowywania się do lekcji wychowania fizycznego, dodatkowo
często występują utrudnienia w organizacji planu zajęć dla wszystkich klas. Zaprojektowanie, a następnie wybudowanie nowej
sali gimnastycznej to inwestycja społecznie ważna. Widać to po ogromnym zaangażowaniu społeczności lokalnej, za które gorąco dziękujemy! Na spotkaniu każdy mógł wypowiedzieć się na temat swojej wizji sali, najbardziej istotnych elementów jej wyposażenia. Podczas wizji lokalnej zaplanowaliśmy kierunek rozbudowy, następnie
przeanalizowaliśmy przykłady sal gimnastycznych budowanych w ciągu ostatnich lat
w naszym regionie. Podjęto także decyzję o wizycie studyjnej w jednej z pobliskich
gmin, gdzie wybudowano salę gimnastyczną, która jest najbliższa naszej wizji. Przedyskutowano również drogę pozyskania dofinansowania z różnych źródeł zewnętrznych, by móc zrealizować tak dużą inwestycję budowlaną. Bardzo cieszy postawa
lokalnej społeczności – wysoki poziom zaangażowania radnych, sołtysów, dyrekcji
szkoły, grona pedagogicznego oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Pokazuje to,
że warto rozmawiać, warto angażować społeczeństwo w rozmowy na temat rozwoju
gminy Gruta, naszej gminy. O kolejnych etapach planowania inwestycji będziemy
Państwa informować na bieżąco.

Trwają konsultacje społeczne o przyszłości naszej gminy…
Z inicjatywy Wójta Gminy Gruta w lutym br. trwały kolejne intensywne konsultacje społeczne,
które odbywały się w ramach wspólnych spotkaniach eksperckich dot. Strategii Rozwoju Gminy
Gruta na lata 2020-2030. Spotkania odbywały się w grupach tematycznych z podziałem na następujące tematy: edukacja, inwestycje wod.-kan. i oświetlenie, kultura i czas wolny oraz infrastruktura drogowa i komunikacja. Spotkania wypełnione były owocnymi dyskusjami, podczas
których wszyscy przybyli mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz społecznicy przedstawiali problemy
oraz swoją propozycję rozwoju gminy Gruta.
Ponadto Wójt Gminy Gruta zaprosił mieszkańców gminy na
konsultacje społeczne dotyczące przebiegu trasy drogi ekspresowej S-5. Spotkanie miało na celu przybliżyć potencjalne warianty budowy drogi, zapoznanie mieszkańców
z przebiegiem procesu decyzyjnego w sprawie budowy na
poziomie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz rozmowy na temat potencjalnych szans i zagrożeń. Dla dobra mieszkańców poświęciliśmy wiele czasu i uwagi
na aspekt społeczny, który w tym momencie budzi najwięcej emocji. Mamy nadzieje, że
zaangażowanie pracowników Urzędu Gminy oraz samych mieszkańców zostanie docenione.
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Gmina przyjazna pracodawcom
W dniu 5 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy z inicjatywy Wójta Gminy
Gruta odbyło się spotkanie z przedstawicielami Grudziądzkiego Centrum Caritas
im. Błogosławionej Juty oraz zaproszonymi pracodawcami działającymi na terenie gminy Gruta. Celem spotkania było przybliżenie możliwości skorzystania przez lokalnych
przedsiębiorców z oferty zatrudnienia subsydiowanego dla pracodawców oraz korzyści
finansowych wynikających z pomocy udzielanej przez Grudziądzkie Centrum Caritas w
zakresie
tworzenia
nowych
miejsc
pracy.
Podczas
spotkania
pracodawcom zaprezentowano formy wsparcia zatrudnienia takiej jak: szkolenia, staże,
doposażenia i wyposażenia miejsc pracy oraz nową formę zatrudnienia subsydiowanego. Przedstawiona oferta jest wynikiem realizacji projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej, a pomoc na utworzenie jednego nowego miejsca pracy może wynieść nawet ponad 22 000 zł.
Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w spotkaniu. Mamy nadzieję,
że będzie ono stanowić początek owocnej współpracy pomiędzy pracodawcami
z terenów naszej gminy oraz wyspecjalizowanymi ośrodkami, wspierającymi
przedsiębiorczość i zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.

Panie obchodziły Dzień Kobiet
W dniu 6 marca 2020 roku w Remizie OSP w Grucie na zaproszenie Wójta
Gminy Gruta oraz Gminnego Centrum Kultury w Grucie odbyło się spotkanie
z Paniami z okazji Święta Kobiet. Każda z Pań otrzymała na powitanie od Wójta
i Zastępcy Wójta symboliczny kwiatek. Pan Wójt przywitał wszystkie Panie,
złożył życzenia i zaprosił do wysłuchania koncertu w wykonaniu zaproszonych
włoskich artystów: Andrei Latariego i Alberta Amatiego. Wykonawcy swoimi
piosenkami poderwali Panie do wspólnej zabawy. Dla wszystkich gości przygotowany był słodki poczęstunek. Zorganizowana uroczystość cieszyła się dużym
zainteresowaniem Pań z terenu całej gminy.
Wójt Gminy Gruta składa raz jeszcze serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji tegorocznego Święta Kobiet.

Uroczyste przekazanie sprzętu do OSP Plemięta
Dnia 10 marca 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gruta
dokonano uroczystego przekazania z rąk Wójta Gminy Gruta na ręce prezesa OSP Plemięta, 2 sztuk sygnalizatorów bezruchu i temperatury, aparatów
AirGoFIX PRO, noszaków ze zintegrowanym automatem, masek
oraz wizjera. Koszt przekazanego sprzętu wynosi ponad 5.000,00 zł. Sprzęt
ochrony układu oddechowego (wcześniej dróg oddechowych)
w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebny i praktyczny, a dzięki jego
zastosowaniu można bezpiecznie uratować życie lub po prostu ułatwić działania ratowniczo-gaśnicze w miejscach zadymionych. Sygnalizatory bezruchu zwiększają bezpieczeństwo osób przebywających w potencjalnie niebezpiecznym środowisku.
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W trosce o potrzebujących
Wójt Gmina Gruta podpisał wstępną deklarację przystąpienia do Programu
„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”, w ramach którego GOPS otrzyma dla
potrzebujących mieszkańców tzw. bransoletki życia. Urządzenia te są w formie bransoletek (opasek monitorujących) z przyciskiem SOS oraz czujnikiem
upadku. Ponadto posiadają m.in. funkcje komunikacji głosowej, pozycji
z GPS i pomiaru tętna. Usługa teleopieki polega na świadczeniu całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa, w trybie 24 h na dobę przez 7 dni
w tygodniu, przy wykorzystaniu opaski monitorującej.

Sprzeciw do CPK zgłoszony!
W odniesieniu do trwających ogólnokrajowych konsultacji
dotyczących realizacji planowanej w ramach Strategicznego
Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu
Komunikacyjnego, informujemy, że Wójt Gminy Gruta
w dniu 9 marca 2020 roku wniósł oficjalny sprzeciw do
planowanej inwestycji, dotyczącej pr zebiegu tr asy ciągu nr
1 linii kolejowej nr 5 przez teren gminy Gruta, w okolicach
wsi Pokrzywno, Wiktorowo i Plemięta.

Obchodziliśmy Dzień Sołtysa
W dniu 11 marca 2020 roku w Urzędzie Gminy Gruta, na zaproszenie
Wójta Gminy odbyło się spotkanie z Sołtysami, które odbyło się
z okazji Dnia Sołtysa. Pan Wójt złożył osobiście zaproszonym gospodarzom sołectw życzenia oraz podziękowania za dotychczasową współpracę. Ze względu na zagrożenie koronawirusem, spotkanie miało charakter symboliczny.
Przy tej okazji raz jeszcze składam wszystkim Sołtysom oraz
członkom Rad Sołeckich z terenu gminy Gruta najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności
sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami
i pracownikami gminy. Jednocześnie składamy najserdeczniejsze
podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na
rzecz lokalnej społeczności.

Wydawcą Głosu Gruty jest Urząd Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno, tel.: 564683121.
Redaktor naczelna: Renata Kurkus; email: redakcja@gruta.pl Zapraszamy do kontaktu!
ISSN 2084-1396 nakład: 1800 szt.
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