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Pałac w Mełnie

Fot. Mariusz Maciejewski

Z plecakiem przez region, czyli gmina Gruta w TVP

W

dniu 10 lipca 2020 roku, na
zaproszenie Wójta Gminy
Gruta, naszą gminę odwiedziła Telewizja Polska. Z udziałem
reporterów TVP Bydgoszcz, gmina
Gruta stała się bohaterem dwóch
odcinków
programu
wakacyjnego
pt. „Z plecakiem przez region”. Reporterzy w towarzystwie Wójta oraz miłośników lokalnej historii i kultury odwiedzili najciekawsze miejsca naszej
gminy: m.in. Dolinę Osy, ruiny zamku
w Pokrzywnie, pałac w Mełnie, kościoły

gotyckie oraz tereny naszych pięknych
jezior. Widzowie programu będą mogli
również zapoznać się ze smakołykami
regionalnej kuchni, którą zaprezentowały
Panie
ze
stowarzyszenia
„Aktywna Wieś Słup”. Pyszne sery, wędliny, wiejski pieczony chleb oraz tajemniczy deser skradły serca ekipy telewizyjnej, Wizyta reporterów to doskonała okazja do promocji i wyeksponowania pięknych walorów krajobrazowych naszej gminy. To też ogromna
duma, że gmina Gruta stała się elemen-
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tem promocyjnym całego regionu,
a z jej urokami będą mogły się zapoznać również inne osoby. Emisja pierwszej części programu odbyła się
w dniu 16 lipca 2020 roku o godzinie
19.00, na antenie TVP Bydgoszcz. Drugi
odcinek programu można było zobaczyć 23 lipca 2020 roku. Emisja odcinków powtórkowych planowana jest
również w sierpniu br.,zarówno w TVP
Bydgoszcz, jak i w TVP Polonia.
O szczegółach będziemy Państwa
informować na bieżąco.
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Aktualności z naszej gminy
Rządowe wsparcie na finansowanie lokalnych inwestycji. Gmina
Gruta otrzyma 0,5 mln złotych na
dofinansowanie istniejących lub
nowych inwestycji

W

dniu 6 lipca 2020 roku
w Ośrodku Kultury w
Chełmży odbyło się spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego
z
przedstawicielami
samorządów.
Na spotkanie został zaproszony m.in.
Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski oraz pozostali włodarze z terenu powiatu grudziądzkiego, jak również z terenu województwa kujawskopomorskiego. Starostowie, burmistrzowie i wójtowie zawitali do Chełmży, by
z rąk Premiera odebrać symboliczne
czeki, będące promesą otrzymania

środków z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Gmina Gruta
otrzymała promesę w wysokości
0,5 mln złotych. Wsparcie w całości
zostanie przeznaczone na dofinansowanie planowanych w gminie inwestycji. Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych to środki przeznaczone na
dotacje dla gmin, powiatów i miast,
który stanowi swoistą tarczę wsparcia dla samorządów. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje,
m.in. remonty szkół i przedszkoli,
inwestycje w wodociągi i kanalizację,
budowę żłobków, drogi – a także inne
niezbędne lokalnie działania.

Przegląd inwestycji finansowa- dawno do użytku, wyremontowany
nych z Funduszu Dróg Samorzą- odcinek drogi powiatowej relacji
Dąbrówka Królewska - Salno. Wspólnie
dowych (FSD)

W

piątek 10 lipca 2020 roku
naszą gminię wizytował
ponownie Wicewojewoda
Kujawsko - Pomorski Józef Ramlau,
który wraz z samorządowcami z terenu powiatu grudziądzkiego dokonał
przeglądu inwestycji drogowych zrealizowanych w ramach FDS na terenie
całego powiatu. W gminie Gruta Pan
Józef Ramlau odwiedził oddany nie-

z Panem Wicewojewodą i Starostą Grudziądzkim, dokonano również symbolicznego otwarcia dwóch dróg powiatowych tj. drogi relacji Grudziądz - Gać,
gdzie całkowity koszt projektu przekazanego do użytku zmodernizowanego
fragmentu 700 m drogi wyniósł 2 miliony 600 tys. zł, z czego 1 milion 300
tys. zł powiat grudziądzki otrzymał
z Funduszu Dróg Samorządowych oraz
drogi relacji Zielnowo – Fijewo, gdzie 2,135 km nowej drogi kosztowało
6 milionów 150 tyś. zł z czego rządowe
dofinansowanie to ponad 3 miliony zł.
Władze gminy Gruta zdeklarowały
udział w kolejnej edycji naboru wniosków do dofinansowań z Funduszu
Dróg Samorządowych. Prace nad projektami dróg gminnych trwają już od
kwietnia tego roku. W ramach FDS
gmina Gruta zamierza aplikować jeszcze w tym roku o dofinansowanie do
remontu i przebudowy dróg gminnych:
na odcinku Gruta-Orle, odcinka drogi
Annowo-Ramutki,
odcinka
drogi
w Okoninie oraz odcinka drogi w Jasiewie, co daje łącznie prawie 3 km
nowych dróg. Termin składania wniosków upływa 14 sierpnia 2020 roku.
Maksymalne dofinansowanie z FDS
może wynieść nawet 80% szacowanych kosztów inwestycji.
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Aktualności z naszej gminy
Wznowienie funkcjonowania Od- powiedzi - czytamy w projekcie usta- mieszkańców naszej Gminy , a to jest
działu Banku Spółdzielczego wy o spisie rolnym. Obowiązywać bę- dobrem najcenniejszym, którym kierudą trzy formy spisu: samospis interne- jemy się ponad wszystko —komentuje
w Brodnicy

I

towy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która
będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego,
wywiad telefoniczny przeprowadzany
przez rachmistrza telefonicznego oraz
bezpośredni wywiad przeprowadzany
przez rachmistrza terenowego. Zgodnie
z ustawą użytkownik gospodarstwa
rolnego, który nie dokonał samospisu
internetowego albo nie przekazał daPetycja w sprawie remontu drogi
nych w formie wywiadu telefonicznewojewódzkiej
go, nie może odmówić przekazania
danych w formie bezpośredniego wyakończono zbieranie podpisów
wiadu. Spiszmy się, jak na rolników
pod petycją mieszkańców gmiprzystało!
ny Gruta w sprawie remontu
i przebudowy drogi wojewódzkiej 538
na odcinku Radzyń Chełmiński — Ła- Dożynki 2020
sin. Dzięki Państwa zaangażowaniu,
ójt Gminy Gruta informuje,
a także aktywności Sołtysów łącznie
że została podjęta decyzja o
udało się pozbierać ponad 2 500 podpinieorganizowaniu uroczysów. Petycja zostanie przekazana do
stości
dożynkowych
w 2020 roku. DeMarszałka Województwa Kujawsko—
cyzja
ta
podyktowana
jest sytuacją
Pomorskiego. O dalszych etapach
epidemiczną
w
kraju
i
zagrożeniem
zadania będziemy Państwa informozwiązanym
z
koronawirusem
wywołuwać na bieżąco.
jącym chorobę COVID-19. Z tego powodu odwołana została również coroczna
Spis Rolny 2020
wrześniowa inscenizacja bitwy w Annowie. Jesteśmy świadomi, ze organitym roku czeka nas udział
zacja obu imprez cieszy się ogromną
w Powszechnym Spisie Rolpopularnością i zainteresowaniem nie
nym. Ma on zostać przeprotylko mieszkańców naszej gminy, ale i
wadzony w okresie od 1 września do
ludzi z całego regionu, a nawet i woje30 listopada 2020 r. Udział w nim jest
wództwa. Zagrożenie wynikające z
obowiązkowy. Użytkownicy gospoorganizacji imprez masowych w czasie
darstw rolnych w ramach spisu są obopandemii, przemieszczanie się ludzi
wiązani do udzielania dokładnych, wymoże zagrozić zdrowiu, a nawet życiu
czerpujących i zgodnych z prawdą odnformujemy, że po przerwie związanej z pandemią koronawirusa,
Bank Spółdzielczy w Brodnicy
Oddział w Grucie został ponownie
otwarty dla interesantów od dnia
22 czerwca 2020 roku. Placówka Banku
jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:15.

Z

swoją decyzję Wójt Gminy Gruta — Pan
Waldemar Kurkowski. W ramach Dożynek w 2020 roku zaplanowano wcześniej m.in. występ Cezarego Pazury
oraz koncert z gwiazdą muzyki disco
polo. Wydarzenia udało się jednak
przenieść na przyszły rok, bez ponoszenia strat finansowych. Zawarte z artystami umowy oraz nowe uwarunkowania związane z COVID-19 pozwoliły na
zmianę terminu i przeniesienie oprawy
artystycznej dożynek na przyszły rok.

Bitwa na Wozy 2020

W

W

M

iło
nam
poinformować,
iż nasz spot zachęcający do
uczestnictwa w wyborach
Prezydenta RP zyskał taką popularność, że w dniu 9 lipca 2020 roku został
wyemitowany przez telewizję Polsat
News w ,,Wydarzeniach"'.
Poniżej
zamieszczamy link do wydarzenia,
a niecierpliwych informujemy, że materiał o naszej Gminie Gruta zaczyna
się od 33m:40s.
https://www.polsatnews.pl/wideoprogram/20200709-wydarzenia1850_6773380

Nabór do programu Dobry Start

O

d 30 czerwca 2020 roku rodziny
mogą składać wnioski on-line
o świadczenie z programu
„Dobry Start”. Wniosek można złożyć
przez bankowość elektroniczną, portal
Emp@tia, a także platformę usług elektronicznych ZUS. Ta inwestycja w
edukację polskich dzieci, to rządowe
wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku
szkolnego.
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Aktualności z naszej gminy
Wyniki wyborów na Urząd Prezy- 579 957 267. Pragniemy nadmienić, że Rozmowę prowadzą w taki sposób, aby
pomoc skierowana jest do wszystkich starsza osoba uwierzyła, że rozmawia
denta RP

Z

a nami obie tury wyborów prezydenckich. Zwycięzcą I, jak i II tury
wyborów w naszym okręgu wyborczym był urzędujący Prezydent RP
Andrzej Duda. Przypominamy, że I tura
wyborów odbyła się w dniu 28 czerwca
2020 roku. Frekwencja w gminie Gruta
wyniosła 55,02%. Liczba wydanych kart
do głosowania wyniosła 2 772. Liczba
głosów ważnie oddanych sięgnęła
2 764. Głosy na poszczególnych kandydatów przedstawiały się następująco:
Andrzej Duda – 1 479, Rafał Trzaskowski – 579, Szymon Hołownia – 351,
Krzysztof Bosak – 202, Władysław Kosiniak – Kamysz – 94, Robert Biedroń –
44, Waldemar Witkowski – 5, Stanisław Żółtek -5, Mirosław Piotrowski –
3, Paweł Tanajno – 2, Marek Jakubiak
– 0. Druga tura wyborów odbyła się
w dniu 10 lipca 2020 roku. Gminna frekwencja wyniosła 61% i była to druga
najwyższa frekwencja w powiecie grudziądzkim. Dziękujemy za tak liczna
zaangażowanie i spełnienie obywatelskiego obowiązku. Wydano 3 059 kart
do głosowania, z czego 3 038 stanowiła
liczba ważnie oddanych głosów.
Rozkład sił dla poszczególnych kandydatów przedstawiał się następująco:
Andrzej Duda – 1 864 głosy, Rafał Trzaskowski – 1 174 głosy. Zarówno podczas pierwszej jak i drugiej tury wyborów wszystkie lokale wyborcze zostały
otwarte o godzinie 7.00. W żadnym
lokalu nie dochodziło do incydentów
zakłócania ciszy wyborczej ani prac
komisji.

Dyżury psychologa również w
wakacje

W

mieszkańców gminy Gruta, a nie tylko z kimś z rodziny. Następnie proszą
dzieci. Porady psychologiczne są cał- o pilną pożyczkę, odwołując się do różkowicie bezpłatne.
nych przykrych zdarzeń losowych (na
przykład wypadku). W przypadku mePłatność za wodę i ścieki za po- tody "na policjanta" przestępcy podszymocą
karty
płatniczej
lub wają się pod policjantów i okradają
osoby starsze z oszczędności ich życia.
telefonu
Pamiętaj, Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy i nigdy nie dzworzypominamy o możliwości
ni z takim żądaniem. Drogi Mieszkańpłatności za wodę i ścieki za
cu! Bądź czujny, nie daj się oszukać.
pomocą karty płatniczej lub teleJeżeli masz podejrzenia, że ktoś próbuje
fonu. Stan licznika można również
Cię oszukać, natychmiast skontaktuj się
podać korzystając z elektronicznego
z Policją, dzwoniąc pod numer alarmoformularza zamieszczonego na stronie
wy 112.
internetowej
gminy
Gruta:
www.gruta.pl.

P

Przyznano
nagrody
Wójta
Gminy Gruta dla najzdolniejszych
uczniów

C

Gorąco zachęcamy do nowych form
rozliczania za wodę. Jednocześnie
informujemy, iż od miesiąca sierpnia
wróci systematyczny odczyt wody
dokonywany przez Inkasenta, będącego pracownikiem Urzędu Gminy
w Grucie. Tradycyjny odczyt wody
będzie odbywać się nie rzadziej niż raz
na kwartał. W przypadku chęci częstszego wystawiana faktur za jej zużycie
prosimy o samodzielne podawanie
stanu licznika na jeden z wybranych
sposobów.

związku z zamknięciem
szkół, z uwagi na trwający
okres wakacyjny informujemy, iż psycholog szkolny będzie przyjmował wszystkich mieszkańców w
Oszuści znowu atakują. Metoda
każdy czwartek w godzinach 8.00 –
„na wnuczka” wróciła do gminy
15.00 w Urzędzie Gminy Gruta. Prosimy
o wcześniejsze umówienie spotkania
nformujemy, że pod koniec czerwca
pod numerem telefonu wskazanym
br. w gminie Gruta ponownie doszło
poniżej. W pozostałe dni z psycholodo usiłowania oszustwa metodą “na
giem można konsultować się telefownuczka”. W przypadku tej metody
nicznie
pod
numerem
telefonu:
oszuści wybierają osoby starsze.

I
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zas letniego odpoczynku dzieci
i młodzieży rozpoczęty. Tegoroczne wakacje poprzedziły
inne niż wcześniej zakończenia roku
szkolnego, co spowodowane było ograniczeniami i wytycznymi Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz służb sanitarnych, co do sposobu organizacji uroczystości zakończenia roku szkolnego
2019/2020. Ten wyjątkowo trudny dla
uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego czas stanowił prawdziwy sprawdzian systemu edukacji
i funkcjonowania zdalnego nauczania.
Najzdolniejszym uczniom, w podziękowaniu za ich trud nauki, Wójt Gminy
Gruta przyznał nagrody finansowe,
nagrody rzeczowe w postaci bonów do
sieci sklepów Empik oraz nagrody
książkowe W tym roku po raz pierwszy, prócz nagród za najwyższą średnią
w szkole oraz za wybitne osiągnięcia
sportowe, Wójt Gminy przyznał nagrody dla wszystkich uczniów, którzy
otrzymali świadectwa ukończenia klas
z wyróżnieniem. W ten sposób nagrodami
zostało
objętych
łącznie
aż 127 uczniów z pięciu szkół z terenów
gminy Gruta. Niech otrzymane gratyfikacje motywują najmłodszych mieszkańców naszej gminy do poszerzania
swojej wiedzy, dalszego rozwoju i edukacji. Szczegóły oraz nazwiska laureatów nagród Wójta znajdują się na stronie 11 Głosu Gruty.
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Inwestycje i przetargi
Rok 2020 pomimo licznych ograniczeń obfituje w gminne inwestycje. Rozbudowa Żłobka w Nicwałdzie, budowa nowego garażu OSP w Plemiętach, kompleksowy remont Gminnego Centrum
Kultury czy przywrócenie gminnego Komisariatu Policji to tylko
niektóre z nich.
Żłobek w rozbudowie

R

usza kolejna inwestycja w gminie Gruta, tym razem skierowana do najmłodszych oraz ich
rodziców. W dniu 24 lipca 2020 roku
został rozstrzygnięty przetarg, który
wyłonił wykonawcę zadania - Rozbudowę i przebudowę żłobka „Bąbelek”
w Nicwałdzie. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła firma REM-BUD sp. j. z siedzibą

w Grudziądzu za kwotę nieco ponad
150 000,00 zł. Zadanie sfinansowane
będzie m.in z pozyskanego przez Wójta
dofinansowania w wysokości 220 tys.
złotych pozyskanego w ramach programu rządowego Maluch+. W ramach
zadania zaprojektowano dobudowę
nowego pomieszczenia, zakup wyposażenia dla podopiecznych żłobka oraz
kompleksowy remont elewacji. W ten

sposób będzie można zwiększyć możliwości żłobka o 10 nowych miejsc. Poniżej przedstawiamy Państwu przygotowane przez projektanta wizualizacje
planowanego zadania. Prace budowlane ruszają na początku sierpnia br.
Trzymajmy kciuki za pomyślność
inwestycji. Dzieci będą mogły skorzystać z nowych pomieszczeń żłobka
jeszcze pod koniec tego roku.

Paczkomat w gminie
Chcesz, to zagłosuj!

D

Gruta?

rodzy Mieszkańcy! Korzystając
z
możliwości
zgłaszania
i głosowania na nowe lokalizacje Paczkomatów InPost, postanowiliśmy wskazać lokalizację nowego paczkomatu przy budynku Urzędu Gminy
Gruta! Jeśli uważacie Państwo, że taki
paczkomat jest w Naszej Gminie
potrzebny, prosimy o oddanie głosu
w
poniższym
linku:
https://inpost.pl/blisko-ciebie/glosuj-namiejsce#53.454261,18.960659

Dobudowa garażu OSP w Plemię- Inwestycje Budowlane z siedzibą w
tach, remont elewacji OSP i świe- Bydgoszczy wyniósł nieco ponad 110
tys. złotych. Całość zadania została
tlicy wiejskiej w Boguszewie

W

pierwszych dniach sierpnia
br. zakończy się I etap rozbudowy
siedziby
OSP
w Plemiętach, polegający na dobudowie nowego garażu. W ramach pierwszego etapu wykonano stan surowy
zamknięty inwestycji. Wykonano również izolację i dokonano wymiany pokrycia dachowego na starej i nowej
części budynku. W najbliższych dniach
zostanie zamontowana stolarka okienna i drzwiowa oraz nowa brama garażowa. Koszt wynikający z umowy zawartej z wykonawcą — firma KOGA

sfinansowana z budżetu gminy Gruta.
Równolegle w Boguszewie kończy się
remont elewacji na budynku OSP
i świetlicy wiejskiej. W ramach tej inwestycji wykonana została nowa elewacja ścian i przyziemia budynku oraz
naprawa rynien. Wyremontowane zostaną również schody wejściowe. Termin zakończenia prac przewiduje się
na koniec sierpnia br. Całość zadania
będzie finansowana w ramach środków budżetu gminy Gruta i wyniesie
ponad 30 tys. złotych.
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Inwestycje i przetargi
Remont
Gminnego
Kultury w Grucie

Centrum

I

tu prace są już na finiszu. A należy
przyznać, ze w GCK w Grucie
w ostatnich tygodniach działo się
naprawdę bardzo dużo. Poszerzony
parking, remont garażu, a przede
wszystkim naprawa podłogi i kompleksowy remont pomieszczeń wewnątrz budynku wraz z wymianą części wyposażenia. Sale tematyczne i sala występowa dostały nowego
blasku, nowa kuchnia, jej wyposażenie,
kącik wypoczynkowy dla seniorów,
nowe meble, zabudowy to tylko część
wykonanych inwestycji. Większość
z nich sfinansowana została dzięki
pozyskanemu dofinansowaniu z programu rządowego Senior+ w wysokości prawie 80 000 tys. zł. Duża część
prac została również sfinansowana
z budżetu gminy. Wiele prac towarzyszących zostało wykonanych systemem gospodarczym.

Posterunek Policji w Grucie bę- wśród samych mieszkańców naszej szkola, z nowoczesnym kompleksem
gminy. Podczas prowadzonych z ini- sal dydaktycznych oraz z pełnym zadzie jeszcze w tym roku

R

uszyły prace związane z przywróceniem Posterunku Policji
w Grucie. W dniu 21 lipca 2020
roku dokonano otwarcia ofert na robotę
budowlaną związaną z adaptacją gminnego lokalu mieszkalnego na potrzeby
Posterunku Policji w Grucie. Aktualnie
trwa badanie ofert przetargowych, wybór wykonawcy nastąpi z początkiem
sierpnia br.

cjatywy Wójta w tym temacie konsultacji społecznych, sami mieszkańcy
mieli możliwość wypowiedzenia się co
do realizacji tego zadania i pozytywnie
ocenili pomysł reaktywacji Posterunku.
Koszt inwestycji zostanie w całości
pokryty z budżetu gminy i wynosi blisko 250 tys. zł. Nowy Posterunek Policji
ma zostać oddany do użytku pod koniec 2020 roku. W planach na najbliższe lata jest także kompleksowa termomodernizacja całego budynku oraz
wymianą kotłowni CO. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do stworzenia projektu budowlanego dla tego zadania oraz nad pozyskaniem dofinansowania.

pleczem biurowo-sanitarnym, dla około 160-200 dzieci. Obecnie działające
przedszkole samorządowe w Mełnie
zapewnia 75 miejsc dla swoich podopiecznych i jest niewystarczające dla
potrzeb mieszkańców gminy. Budowa

nowego przedszkola jest koniecznością, która jednakże będzie możliwa do
zrealizowania wyłącznie dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu, bowiem
szacunkowy koszt budowy nowego
przedszkola waha się pomiędzy 5,5 - 6
mln złotych. Jest to poważna inwestygodnie z opracowanym wczecja na kolejne lata. W tym roku planuśniej projektem budowlanym
jemy przygotować się pod kątem techPosterunek Policji będzie się
nicznym,, tj. wybrać wizualizację i zremieścić na parterze budynku, w któalizować kompleksowy projekt budorym znajduje się m.in. Ośrodek Zdrowalny wraz z pozwoleniem na budowę,
wia w Grucie. Bezpieczeństwo publiczpo to, aby w przyszłym roku móc apline mieszkańców naszej gminy to jeden Nowe gminne przedszkole?
kować po dofinansowanie ze środków
z priorytetów Wójta Gminy Gruta, dla
dniu 10 lipca br. podpisano rządowych lub europejskich, bez któktórego otworzenie zlikwidowanego
umowę z Wykonawcą, któ- rych inwestycja nie będzie mogła być
posterunku to nie tylko prestiż dla gmiremu powierzono zadanie zrealizowana- komentuje Wójt Gminy
ny, ale przede wszystkim zwiększone

Z

poczucie bezpieczeństwa wszystkich
mieszkańców. Zdaniem władz gminy
odtworzenie zlikwidowanego z końcem 2012 roku Posterunku Policji jest
niezbędne dla prawidłowego jej funkcjonowania. Przypomnijmy, że pomysł
ten zyskał również szeroką aprobatę

W

zaprojektowania nowego budynku
przedszkola samorządowego w Grucie.
Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jest Pracownia Architektoniczna Tomasz Czajka z Grudziądza.
W zamyśle władz gminy jest utworzenie nowoczesnego, centralnego przed-
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Gruta. Docelowo na nowe przedszkole
ma zostać zaadaptowana stara sala
gimnastyczna Szkoły Podstawowej
w Grucie, jak i teren niezabudowany do
niej należący. Pozwoli to na stworzenie
kompleksowego zespołu edukacyjnego
w centralnej części naszej gminy.

Wydanie: lipiec 2020

Inwestycje i przetargi
Siłownia napowietrzna w Salnie - kout oraz innych ogólnodostępnych nej inwestycji. Prace rozpoczną się
stref aktywności dla mieszkańców. jeszcze w tym roku po wykonaniu niejest dofinansowanie zadania
Gmina Gruta na ten cel pozyskała zbędnej dokumentacji technicznej.
Wójt Gminy Gruta pozyskał dofinan- 10 000,00 zł, co stanowi 50% planowasowanie z Urzędu Marszałkowskiego
w Toruniu w ramach kolejnej edycji
Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej

W

dniu 17 lipca 2020 roku
w Centrum Sportu i Rekreacji Olender w Wielkiej Nieszawce odbyło się uroczyste podpisanie umów na przyznanie dofinansowań w ramach trzeciej edycji programu „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”. Do 23 samorządów
z
terenu
woj.
kujawskopomorskiego, w tym do gminy Gruta
trafią środki finansowe, które pomogą
w budowie boisk, siłowni zewnętrznych, urządzeń do ćwiczeń street wor-

Seniorzy wracają do GCK w Grucie
Klub seniora działający przy Rozwój przez Tradycję". Seniorzy po- do Wioski Mydlarskiej gdzie uczestnicy
Gminnym Centrum Kultury
w wrócili do swoich zajęć organizowa- poznali historię mydła, wykonali swoje
przy
GCK
w
Grucie mydła w różnych kształtach i o różGrucie wznowił swoją działalność nych
Co prawda okres pandemii wcale się
nie zakończył, a zagrożenie wynikające z zarażania koronawirusem nadal istnieje, instytucje kultury zostają
powoli odmrażane. Podobnie zadziało się w naszej gminie.

z wielką chęcią. Od wznowienia działalności odbyły się już spotkania z dietetykiem, rehabilitantem, psychologiem i animatorem. Ponadto w lipcu br.
nastąpiła realizacja wyjazdów studyj-

W

dniu 22 czerwca 2020 roku
po wcześniejszych konsultacjach nastąpiło wznowienie projektu "Klub Seniora sposobem na
aktywność" współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Lokalnej Grupy
Działania "Vistula Terra Culmensis- nych m.in.. do kina Helios w Grudziądzu, gdzie seniorzy zobaczyli film
pt. „Zenek, do miejscowości Piła Młyn
w Borach Tucholskich, gdzie seniorzy
zwiedzili kopalnię węgla brunatnego
i uczestniczyli w borowiacko-śląskiej
biesiadzie weselnej "Wesele Sztygara"
z lat 30. XX wieku. Uczestnicy smakowali również regionalne dania i poznawali lokalne tradycje weselne. Zorganizowano również wyjazd do Górzna,
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nych zapachach. Powspominane zostały również pierwsze metody prania .
Wszystko to zostało zorganizowane
wyłącznie dla grupy seniorów z naszej
gminy, przy zachowaniu obowiązkowych środków ostrożności i reżimu
sanitarnego. Zadowolone miny uczestników mówią same za siebie, a sami
seniorzy nie mogą doczekać się kolejnych propozycji zaoferowanych przez
klub.

Wydanie: lipiec 2020

Gmina Gruta na wakacje
Uruchomiono wypożyczalnię sprzętu
wodnego na Jeziorze Dużym w Grucie. Kajaki, rowery wodne i łódki czekają na amatorów wodnych sportów

I

nformujemy, że od dnia 6 lipca 2020
roku na Jeziorze Dużym w Grucie
można wypożyczać sprzęt wodny.
Zapraszamy wszystkich sympatyków
aktywnego spędzania czasu. Wypożyczalnia będzie czynna przez cały okres
wakacyjny, przez 7 dni w tygodniu
(poniedziałek-piątek w godzinach od
11:00 do 19:00, sobota-niedziela w godzinach od 10:00 do 20:00). Wypożyczenie
sprzętu jest nieodpłatne. Szczegóły w
Regulaminie dostępnym na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Grucie
lub
na
miejscu
wypożyczenia.
Korzystając z możliwości wypożyczenia sprzętu pamiętajmy o codziennych
zasadach bezpieczeństwa. Wypożyczany sprzęt będzie każdorazowo ewidencjonowany i poddawany dezynfekcji.

Pocztówka z wakacji
Wójt Gminy Gruta oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grucie zapraszają mieszkańców gminy, a w szczególności dzieci i młodzież, do I edycji
nowego wakacyjnego konkursu pn.
„Pocztówka z wakacji”. Zasady udziału
w konkursie są proste: aby wziąć
w nim udział należy: 1. Przygotować
flagę gminy Gruta oraz zrobić sobie
z nią zdjęcie podczas swoich wakacji 2.
Przesłać je na adres: r.kurkus@gruta.pl,
3. W mailu wpisać imię i nazwisko osoby zgłaszającej fotografię, osób na zdjęciu oraz datę i miejsce jego wykonania,
a w temacie maila nazwę konkursu. 4.
Wypełnić wymagane oświadczenie
(znajdziesz je na stronie internetowej
UG w Grucie) i dostarczyć je do Urzędu
Gminy
lub
zeskanowane
wyślij
e-mailem na ten sam adres co zdjęcie,
Zabawa trwa do 04.09.2020 r. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy
Gruta, w powakacyjnym wydaniu Głosu Gruty oraz na gminnym portalu
facebookowym. Najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone upominkami
promocyjnymi. Niech flaga naszej gminy odwiedzi wiele różnych ciekawych
miejsc Polski Europy, a może i świata.
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Wydanie: lipiec 2020

Gmina Gruta na wakacje
możecie Państwo bezpłatnie korzystać.
Służymy też pomocą przy pisaniu różminna Biblioteka Publiczna im. nych dokumentów, pomagamy przy
Wiktora Kulerskiego w Grucie skanowaniu, mailowaniu, etc. A już we
zaprasza dzieci i młodzież do
udziału w zajęciach bibliotecznych
„Wakacje w Bibliotece” – odbędą się one
w ostatnim tygodniu sierpnia. W programie m.in. zajęcia teatralne z mobilnym teatrzykiem, koralikowe szaleństwo la manuli i megazabawy z bum
bum rurkami. A także zajęcia ze sztalugą w parku i letnia czytelnia na świeżym powietrzu. To tylko jedne z wielu
zajęć, jakie będą się działy już niebawem. Biblioteka zaprasza wszystkich
cały czas do siebie – mamy mnóstwo
nowych książek (tylko w lipcu zakupiliśmy 150 nowości!), mamy też książki
na płytach CD – do słuchania
(audiobooki), mamy książki specjalnie
dla seniorów pisane dużą czcionką.
Rewelacyjnie działa Wypożyczalnia
Gier Planszowych. Mamy też Dyskusyjwrześniu dwa duże wydarzenia, w któny Klub Książki dla dorosłych (+ jeden,
rych nasza Biblioteka bierze udział niea niebawem dwa, dziecięce), do którego
mal od początku – Narodowe Czytanie
zapraszamy wszystkich lubiących czy(w tym roku będzie „Balladyna”), oraz
tać i rozmawiać o książkach. Mamy
Europejskie Dni Dziedzictwa, które wykomputery, drukarki, skaner, z których
jątkowo przybiorą formę on line, ale
gwarantuję, że będziecie Państwo pozytywnie zaskoczeni tematem i przygotowaniem. Prace już ruszyły. Ponadto niedługo kolejne warsztaty z Mistrzynią Rękodzieła – p. Małgosią. Tym
razem będą warsztaty z malowania
motyli na desce. Kto z Państwa brał
udział we wcześniejszych warsztatach
w naszej Bibliotece, już wie, że będzie
na pewno mega kreatywnie i ciekawie.
Zatem nie czekajcie – DO ZOBACZENIA
W BIBLIOTECE!!

Wakacje w Bibliotece i GCK

G

Konkurs plastyczny

Z

apraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Urząd Gminy w Grucie pn.
„Moja Gmina—Moja Miejscowość w
przyszłości" realizowanego w ramach
projektu "Partycypacja w Planowaniu".,
którego gmina Gruta jest beneficjentem. Regulamin konkursu jest dostęp-
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R

ównież Gminne Centrum Kultury w Grucie zadbało o zagospodarowanie czasu wakacyjnego
dzieci i młodzieży. Z uwagi na kończący
się remont, planowane wcześniej na
lipiec zajęcia odbędą się również
w sierpniu br. Ponadto w tym roku formuła zajęć wakacyjnych będzie nieco
inna. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do siedziby GCK w Grucie.
Po konsultacjach z władzami sołeckimi,
podjęto decyzję o nieorganizowaniu
zajęć w poszczególnych sołectwach.
Decyzja ta podyktowana była dobrem
dzieci i ich bezpieczeństwem. Zatem
w okresie od dnia 17 sierpnia 2020 roku
do dnia 21 sierpnia 2020 roku zapraszamy codziennie wszystkie dzieci w wieku od 4 do 14 lat do wspólnego spędzania letniego czasu wolnego z GCK.
W tym czasie dla uczestników przewidziano
wiele
atrakcji,
które
z pewnością umilą wszystkim czas
wakacji. Zajęcia z decupage, animacje
z chustą, malowanie kredą, robienie
zwierzaczków z ręczników, tworzenie
biżuterii z koralików, hula-hop, skakanki, zawody gry w piłkę to tylko niektóre
z propozycji dla najmłodszych. Zarówno w Bibliotece, jak i w GCK, wszystkie
zajęcia będą odbywały się z zachowaniem wytycznych bezpieczeństwa

ny w siedzibie Urzędu Gminy w Grucie
oraz na stronie internetowej gminy
Gruta pod adresem: www.gruta.pl. Nabór prac trwa do dnia 28 sierpnia 2020
roku. Uczestnicy konkursu zostaną
podzieleni na IV kategorie wiekowe.
Przewidywane są atrakcyjne nagrody.
Razem zaplanujmy gminę naszych
marzeń!

Wydanie: lipiec 2020

Prosto z Urzędu
Sesja absolutoryjna Rady Gminy
w Grucie. Wójt Gminy Gruta uzyskał
absolutorium oraz wotum zaufania
od Radnych Gminy

W

dniu 29 czerwca 2020
roku w siedzibie Urzędu
Gminy w Grucie odbyła się
kolejna XVIII Sesja Rady Gminy
Gruta. Porządek sesji przewidywał
m.in. debatę nad Raportem o stanie
gminy Gruta za rok 2019, jak również
udzielenie absolutorium z wykonania
budżetu za rok 2019 oraz uzyskanie
przez Wójta wotum zaufania.

O

statnia Sesja Rady Gminy była
bardzo ważna dla urzędującego
Wójta. Po rozpatrzeniu Raportu
o stanie gminy Gruta za rok 2019, Rada
Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania. Kolejnym ważnym punktem sesji
było przedstawienie sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Gruta za
2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Po zapoznaniu
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz
pozytywnymi opiniami Regionalnej
Izby Obrachunkowej dotyczącymi sprawozdań oraz wniosku Komisji Rewizyjnej, radni jednogłośnie podjęli uchwałę
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2019 rok. Ponadto w trakcie sesji podjęto następujące uchwały: Uchwałę nr
XVIII/107/20
zmieniającą
uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 20202030, uchwała XVIII/108/20 o dokonaniu zmian w budżecie Gminy Gruta na
rok 2020, uchwałę nr XVIII/109/20 o
niedochodzeniu
rekompensaty
za
koszty odzyskania należności, o której

mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w
transakcjach handlowych., uchwałę nr
XVIII/110/20 o powołaniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie, uchwałę nr XVIII/111/20 w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gruta w roku szkolnym 2020/2021,
uchwałę nr XVIII/112/20 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Okonin, gmina Gruta, uchwałę nr XVIII/113/20
w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie
Nicwałd, gmina Gruta, uchwałę nr
XVIII/114/20 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego
w obrębie Mełno oraz Kitnowo, gmina
Gruta, uchwałę nr XVIII/115/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w obrębie Boguszewo oraz Gołębiewko, gmina Gruta,
Uchwałę nr nr XVIII/116/20 w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicz-
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nego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grucie za 2019 rok, Uchwałę nr
XVIII/117/20 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gruta za 2019 r.

W

ójt
Gminy
Gruta
Pan
Waldemar Kurkowski podziękował wszystkim Radnym
za
jednomyślne
poparcie
i okazane zaufanie. Istotnym jest fakt,
że za udzieleniem absolutorium kryje
się pozytywna ocena całej działalności
i gospodarności władz gminy oraz akceptacja wykonania przez Wójta
uchwały budżetowej jako działania
zgodnego z prawem oraz z racjonalnym wydatkowaniem publicznych
środków finansowych. Po zakończeniu
głosowania Radni złożyli gratulacje
Wójtowi oraz Skarbnikowi Gminy Pani
Halinie Saucha. Przy gratulacjach nie
brak było od Radnych słów uznania na
pracę i zaangażowanie włodarzy gminy w jej aktywny rozwój. Mamy nadzieję, że wysiłek włożony w prawidłowe wykonanie budżetu zostanie doceniony również w następnych latach.

Wydanie: lipiec 2020

Prosto z Urzędu
Brawa dla najzdolniejszych, a jest Patrycja Jaranowska. Kolejną katego- przyznano również nagrody Wójta dla
rią były nagrody Wójta za szczególne uczniów, którzy otrzymali świadectwa
się czym chwalić!

J

ak pisaliśmy już na stronie 4,
uczniowie szkół z terenu gminy
Gruta otrzymali na zakończenie
roku szkolnego 2019/2020 nagrody
Wójta Gminy Gruta. Poniżej publikujemy nazwiska najzdolniejszych dzieci
oraz ich osiągnięcia. Nagrody Wójta za
najwyższą średnią w szkole w postaci
nagrody pieniężnej w wysokości
200,00 zł otrzymało łącznie 7 uczniów.
W SP w Plemiętach przyznano w tym
zakresie 3 nagrody ex aequo. Wśród
laureatów znaleźli się: SP Boguszewo:
Alina Rafalska, SP Gruta: Zuzanna
Kmiecik, SP Nicwałd: Katarzyna Lubańska, SP Plemięta: Julia Dubilis, Jakub Kolemba, Tomasz Graman, SP Słup:

osiągniecia sportowe. Wśród grona
laureatów znaleźli się: SP Gruta Wiktoria
Bembenek,
Paweł
Bonas,
Martyna Brzyska, Jakub Czmoch, Natalia Kardach, Julia Kleina, Bartłomiej
Kręcisz, Mateusz Krzysztofik, Oliwia
Kurkus, Amelia Lubiszewska, Bianka
Wircińska, Sandra Witkowska, Karolina Worytko, Lena Kaczmarek, Zuzanna
Kmiecik, SP Plemięta: Oliwia Walter,
Maja Więcek, Weronika Nowaczek,
Monika Majewska, Olga Abramek, Julia
Dubilis, Vanessa John, Aleksandra Karwowska, Anna
Popiołek, Wiktoria
Szymkiewicz. Każda z tych osób otrzymała nagrodę w postaci karty podarunkowej do sieci sklepów Empik na kwotę 100 zł. Pierwszy raz w tym roku,

z wyróżnieniem. Laureaci również
otrzymali bon podarunkowy do sklepów Empik na kwotę 50 zł. Z tej nagrody skorzystało łącznie 111 uczniów
z terenu całej gminy. Gratulujemy jeszcze
raz
osiągnięć
w
nauce.

Emerytura - drugie życie
Wiele jest dat w życiu człowieka,
które się długo pamięta… Jedną
z nich jest czas zakończenia pracy
zawodowej i przejścia na emeryturę.

Z

tej okazji Wójt Gminy Gruta
w dniu 6 lipca 2020 roku spotkał
się z pracownicami gminnej
oświaty: Panią Grażyną Jabłońską, Panią Wiesławą Ochal oraz Panią Jadwigą Kulwicką, dziękując im za okres pracy zawodowej. Do życzeń zdrowia,
zasłużonej satysfakcji oraz wszelkiej
pomyślności w nowym etapie życia
dołączony był słodki upominek. Natomiast w dniu 24 lipca 2020 roku po 40
latach pracy na zasłużoną emeryturę
przeszła Pani Danuta Wiącek - wieloletni pracownik Urzędu Gminy w Grucie
ds. naliczania podatków. Wszystkim
Paniom jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego, w szczególności nieustającego zdrowia oraz spełnienia
dalszych zamierzeń.

Budżet sołecki na 2021 rok

W

ostatnim tygodniu lipca
dokonano podziału środków
budżetu sołeckiego na rok
2021. W ogólnej puli środków znalazła
się kwota 469 897,60 zł. Fundusz sołecki
to wyodrębnione w budżecie gminy
środki przeznaczone dla sołectw. Działa on w oparciu o ustawę z dnia 21 lute-

go 2014 r. o funduszu sołeckim. Pieniądze z funduszu sołeckiego można wydać na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców.
Podział środków dokonywany jest według algorytmu ilości mieszkańców.
Jesienią każdego roku podczas zebrań
wiejskich dokonuje się podziału budżetu i określenia zadań na 2021 rok.
Poszczególne
sołectwa
otrzymały
następujący limit środków: Annowo:
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27 849,52 zł, Boguszewo: 27 849,52 zł,
Dąbrówka Królewska: 23 182,00 zł, Gołębiewko: 20 116,24 zł, Gruta: 46 350,79 zł,
Jasiewo: 20 174,05 zł, Kitnowo: 18 911,12
zł, Mełno ZZD: 27 393,32 zł, Mełno
Cukrownia: 36 802,53 zł, Nicwałd:
33 865,43 zł, Orle: 25 982,51 zł, Okonin:
31 194,08 zł, Pokrzywno: 31 842,84 zł,.
Plemięta: 28 523,72 zł, Słup: 26 864,15 zł,
Salno: 27 022,51 zł, Wiktorowo: 18 099,59
zł.
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Gmina Gruta w

O

walorach krajobrazowych naszej Gminy można by mówić
i pisać bardzo wiele. To, że gmina Gruta zachwyca swoim krajobrazem,
położeniem oraz walorami historyczno
— przyrodniczymi wiemy nie od dziś.
Jednak
nowoczesna
technologia
w parze z pięknem naszego najbliższego otoczenia sprawia, że chcemy ją
Państwu pokazać na nowo. Od tego
wydania Głosu Gruty będziemy publikować zdjęcia najpiękniejszych miejsc
naszej Gminy. Czekamy również na
Państwa pomysły i sugestie które
prosimy przesyłać na dane kontaktowe
zamieszonymi w stopce.

Konkurs na najpiękniejszy ogród w gminie Gruta
Wójt Gminy Gruta ogłasza kon- Od dnia 3 sierpnia br. karty zgłoszenio- adres Urzędu Gminy w Grucie: Gruta
kurs na najpiękniejszy ogród we i Regulamin konkursu zostaną 244, 86-330 Mełno. Zgłoszenia przyjmoopublikowane na stronie internetowej wane są do dnia 28 sierpnia (piątek)
w naszej gminie.
Masz ogród lub działkę? Ten konkurs
jest dla Ciebie! Wójt Gminy Gruta
ogłasza Konkurs na najpiękniejszy
ogród przydomowy i działkowy. Jego zwycięzców poznamy w pierwszym tygodniu września br.

W

Urzędu Gminy Gruta pod adresem
www.gruta.pl oraz na Facebooku.
Dokumenty będzie można również
pobrać w siedzibie Urzędu Gminy
w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku. Wypełnione dokumenty
należy dostarczyć lub wysłać pocztą na

2020 roku do godz. 13:30. O wyborze najpiękniejszych ogrodów zdecyduje Jury
Konkursowe po odbyciu wizytacji ogrodu zgłoszonych kandydatów. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Niech wygra najlepszy!

arto pochwalić się swoim
ogrodem i pokazać, jak jest
urządzony. To miejsce tworzące
niepowtarzalny
klimat,
w którym spędzamy znaczną część
wolnego czasu. Na terenie naszej gminy nie brakuje pięknych i zadbanych
ogrodów, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Najpiękniejsze
i najciekawsze ogrody nagrodzimy
atrakcyjnymi nagrodami, które będą
cennym upominkiem dla wszystkich
ogrodników.
W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletni właściciele ogrodów znajdujących
się na terenie gminy Gruta. Zgłoszeń
mogą dokonywać nie tylko właściciele ,ale również osoby trzecie.
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