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Wydanie: grudzień 2020

Aktualności z naszej gminy
Rekordowe środki zewnętrzne
dla gminy Gruta. W 2020 roku
władze gminy pozyskały blisko
6,5 mln złotych z różnych funduszy. Środki przeznaczono na inwestycje, projekty budowlane,
aktywizację zawodową i opiekę
społeczną, funkcjonowanie i wynagrodzenia pracowników.
Gruta — gmina pełna perspektyw. To
hasło towarzyszące działaniom władz
gminy, które nie tylko znalazło się na
nowych materiałach promocyjnych
Urzędu Gminy w Grucie. Nasza mała
ojczyzna jest gminą pełną perspektyw,
w których realizacji pomogą nam aktywnie pozyskiwane środki zewnętrzne przeznaczone dla samorządów.
Śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że padł rekord, który ma tym bardziej szczególne znaczenie, bo dotyczy
okresu wyjątkowo trudnego, związanego z sytuacją pandemiczną w całym
kraju, która nie ominęła również samorządów. Miło nam Państwa poinformować, że Wójt Gminy Gruta wraz z pracownikami Urzędu Gminy pozyskał
w 2020 roku z zewnętrznych źródeł
dofinansowania kwotę prawie 6,5 mln
złotych. Fundusze pozyskano zarówno
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach PO WER i RPO,
jak i z programów rządowych oferujących wsparcie samorządom, takich jak
Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Inwestycji Lokalnych, Maluch+,
Senior+, Zdalna Szkoła etc. Stanowiły
one dofinansowanie w wysokości do
85 % wartości inwestycji lub finansowły zadanie w 100%. Do największych środków finansowych pozyskanych w 2020 roku z finansowania ze-

wnętrznego na inwestycje należą środki na: budowę Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie
kwota dofinansowania wyniesie ponad
1,2 mln zł i została pozyskana z EFS,
następnie dofinansowanie na działania
infrastrukturalne przyczyniające się do
rewitalizacji społeczno-gospodarczej
gminy Gruta, którego wartość przekracza kwotę 1 mln zł. W dalszej kolejności przebudowa drogi gminnej Boguszewo-Gołębiewko — alokacja środków
w wysokości 800 tys., środki otrzymane z Funduszu Inwestycji Samorządowych w wysokości 500 tys. zł w ramach których sfinansowano rozbudowę siedziby OSP w Plemiętach oraz
sfinansowano koszty adaptacji lokalu
gminnego na potrzeby Posterunku Policji w Grucie. Kolejną inwestycją była
rozbudowa Żłobka „Bąbelek” w Nicwałdzie, gdzie koszt dofinansowania w
ramach programu Maluch+ wyniósł
ponad 220 tys. złotych. W ramach środków z Unii Europejskiej pozyskano z
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
kwotę ponad 270 tys. zł na płace w
Żłobku i jego funkcjonowanie. Kolejne
70 tys. złotych pozyskano w ramach
programów w ramach grantu otrzymanego z lokalnej grupy działania LGD
Vistula. Grant przeznaczono na zadanie związane z rewitalizacją plaży nad
Jeziorem Dużym w Grucie. Następnie
blisko 80 tys. złotych dofinansowania
gmina Gruta otrzymała na sfinansowanie zadań remontowych w Gminnym
Centrum Kultury w Grucie w ramach
rządowego wsparcia Senior+. Kolejne
kwoty wsparcia to odpowiednio ponad
55 tys. zł oraz 30 tys. zł przeznaczone
na zadania związane z demontażem i
transportem azbestu oraz usuwaniem
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odpadów z folii rolniczych, siatki, opakowań po nawozach i opakowań typu
Big Bag. Mówiąc o dofinansowaniach
uzyskanych na aktywizację zawodową
i opiekę społeczną należy w głównej
mierze wskazać środki pozyskane na
rozwój niestacjonarnych usług mobilnych w terenie nad osobami zależnymi
w kwocie blisko 600 tys. złotych. Kolejne dofinasowanie związane z pomocą
społeczną to kwota ponad 320 tys. złotych przeznaczona na podniesienie
standardu usług społecznych w GOPS
oraz kwota ponad 350 tys. zł przeznaczona na aktywizację zawodową i społeczną osób najbardziej zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Również
dzięki dynamicznej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu, Grudziądzkim Centrum Caritas
oraz fundacją Invest HR z Bydgoszczy
utworzono ponad 30 miejsc pracy tymczasowej, zarówno pracy biurowej jak i
pracy fizycznej przy utrzymaniu ładu i
czystości na terenie gminy Gruta, skąd
uzyskano łącznie refundację wynagrodzeń wysokości ponad 150 tys. zł. Ponadto gmina pozyskała również dofinansowanie w wysokości prawie 115
tys zł. na zakup laptopów do zdalnej
nauki dla uczniów w czasie pandemii.
A to nie koniec. W kolejce pozostaje
jeszcze kilka nierozpatrzonych wniosków o dofinansowanie, które czekają
na ocenę. Mowa tu o 2 wnioskach złożonych w ramach naboru do Funduszu
Inwestycji Lokalnych na budowę
Przedszkola Samorządowego w Grucie
(6 mln złotych) oraz na kompleksową
termomodernizację Ośrodka Zdrowia
w Grucie (wniosek na 3 mln zł), jak
również na ocenę czekają 4 wnioski
złożone do Funduszu Dróg Samorządowych na remont i przebudowę 4 odcinków dróg gminnych w Annowie, Orlu,
Jasiewie i Okoninie na łączną kwotę
ponad 2,6 mln złotych. Zatem łączna
kwota, o jaką władze gminy wystąpiły
to kolejne 11,6 mln złotych. Decyzje o
przyznaniu tych dofinansowań zapadną niebawem. Trzymajmy kciuki za
ich pomyślność. Dla porównania środki zewnętrzne wydatkowane w latach
2016-2019 prezentowały się odpowiednio: rok 2016—kwota prawie 1,3 mln zł,
rok 2017—kwota ponad 1,4 mln zł, rok
2018—kwota prawie 3 mln zł, rok 2019—
kwota 4,2 mln zł.
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Obchody Narodowego Święta
Niepodległości w gminie Gruta
11 listopada to data niezwykle ważna
dla każdego Polaka, to Narodowe Święto Niepodległości. Już 102 lata upłynęły
od tego listopadowego dnia, kiedy biało
-czerwona flaga mogła ponownie zawisnąć nad polską ziemią. Chcemy
dziś przywołać pamięć tych, którzy
przyczynili się do odzyskania niepodległości – w szczególności tych, którzy
za wolność oddali życie na naszej gruckiej ziemi - żołnierzy, partyzantów
i osoby cywilne. Żyją wśród nas ich
dzieci, wnuki i prawnuki… Tegoroczne
obchody uroczystości 11 Listopada
upływały w szczególnej atmosferze.
Sytuacja pandemii zmusiła władze
gminy Gruta do ograniczenia oficjalnych obchodów do minimum. W dniu

11 listopada 2020 roku wdzięczność za
odzyskaną niepodległość delegacja
włodarzy gminy w osobach Wójta Gminy Gruta Pana Waldemara Kurkowskiego oraz Z-cy Wójta Gminy Gruta
Pana Tomasza Groszewskiego wyraziła wdzięczność poległym w walce
o wolną Polskę, składając białoczerwone kwiaty w miejscach pamięci
bohaterów na terenie całej naszej gminy, m.in. na Cmentarzu Wojennym
w Mełnie, pod pomnikiem ofiar i pomordowanych przed gmachem Urzędu
Gminy w Grucie, pomnikiem pomordowanych w Dąbrówce Królewskiej, pomnikiem ofiar II wojny światowej w
Słupie-Młynie, oraz w miejscu spoczynku śp. płk. Floriana Laskowskiego,

Zakończono Powszechny
Rolny w gminie Gruta

Spis

W dniu 30 listopada 2020 roku zakończono tegoroczny Powszechny Spis
Rolny. Na terenie gminy Gruta obowiązkowym spisem objęto 99,16 % gospodarstw rolnych, co oznacza że
4 z 496 gospodarstw rolnych z terenu
gminy nie poddało się żadnej formie
obowiązkowego spisu. Serdecznie dziękujemy rolnikom i sadownikom oraz
wszystkim osobom zaangażowanym
w dokonanie spisu w naszej gminie.
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patrona Szkoły Podstawowej w Grucie.
Na cześć bohaterów I wojny światowej
na terenie Naszej gminy zawisły również biało-czerwone flagi. Szczególna z
nich, wykonana z kwiatów, zdobiła
park dworski przy Urzędzie Gminy
w Grucie. Tegoroczne wydarzenia
11 listopada już za nami. Pamiętajmy
jednak, że prawdziwa wolność jest w
nas, dlatego możemy ją świętować
kiedykolwiek i gdziekolwiek jesteśmy,
poszukując jedności, pokoju i nadziei.
Zatem z okazji minionego Narodowego
Święta Niepodległości Redakcja Głosu
Gruty życzy wszystkim Mieszkańcom
gminy Gruta dużo zdrowia, siły, poczucia jedności i nadziei na drodze ku lepszej, wspólnej przyszłości!
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Przegląd dróg powiatowych na
terenie gminy Gruta
W dniu 26 listopada 2020 roku dokonano przeglądu dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy.
Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski,
w
towarzystwie
Starosty
Grudziądzkiego Pana Adama Olejnika,
a także Radnego Powiatu Grudziądzkiego Pana Aleksandra Zadykowicza
i Kierownika Powiatowego Zarządu
Dróg Pana Janusza Różańskiego udali
się na drogi powiatowe aby sprawdzić
efekty prac remontowych na drodze w
kierunku Wiktorowa, w Starym Folwarku oraz w Słupie. Należy dodać, że
poza tymi odcinkami władze Powiatu
Grudziądzkiego wyremontowały w
roku 2020 metodą nakładek asfaltowych również inne fragmenty dróg: w
Boguszewie, Gołębiewku, Kitnowie,
Annowie, Plemiętach i Okoninie, łącznie 1780 m. W Słupie, siłami Powiatowego Zarządu Dróg wybudowano
chodnik (270 m) i wykonano odwodnienie. Przypomnijmy także, że wcześniej zakończył się kolejny etap inwestycji - przebudowy drogi na odcinku

Dąbrówka Królewska - Gruta (746 m)
oraz remont metodą sprysku 1 km
drogi na odcinku Mełno - Boguszewo.
Podczas spotkania omówiony został

również zakres prac związanych
z modernizacją dróg powiatowych
z terenu gminy Gruta na lata 20212023.

Ruszył II etap konsultacji spo- od 10 lutego do 10 marca 2020 r. W ich linii w okolicach Pokrzywna, Wiktorołecznych w sprawie budowy CPK trakcie do spółki CPK napłynęło ponad wa i Plemiąt. Niestety wstępna analiza
Niniejszym informujemy, że w poniedziałek 30 listopada br. rozpoczął się
II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko. Pierwszy etap konsultacji, dotyczący samego dokumentu SSL, trwał

146 tysięcy głosów, które zostały poddane szczegółowej analizie eksperckiej. Na ich podstawie został przygotowany raport podsumowujący pierwszy
etap, który dostępny jest pod linkiem
https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl.
Przypominamy, że w ramach pierwszego etapu władze gminy Gruta
w marcu br. złożyły oficjalny protest co
do trasy proponowanego przebiegu
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raportu nie wskazuje na uwzględnienie żądań określonych w oficjalnym
proteście gminy Gruta. Nie mniej jednak, podobnie jak to miało miejsce
w pierwszym etapie, pragniemy jak
najwcześniej zidentyfikować istotne
uwarunkowania, które mogą wpłynąć
na dalszy proces przygotowania inwestycji i ochronę interesów mieszkańców gminy Gruta. W tym celu zachęcamy Państwa do zamieszczania indywidualnych opinii, uwag i protestów
dotyczących projektu budowy CPK
przez teren naszej gminy. Władze gminy, w oparciu o prowadzone konsultacje, również przygotowują się do zajęcia oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Sprzeciw i uwagi dot. projektu
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego i/lub prognozy oddziaływania na
środowisko, sporządzonej dla SSL,
można składać od 30 listopada do 31
grudnia 2020 r. włącznie, na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej CPK www.konsultacje.cpk.pl.
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Trasa ekspresowa S5 w gminie
Gruta? Trwają ustalenia w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad

tarzy oraz ich szczegółową analizę.
Przedstawiono również analizę porównawczą, z której wynika, że preferowany jest wariant 1- fioletowy. Na stronie

Informujemy, że 7 października 2020 r.
odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące studium korytarzowego drogi
ekspresowej S5 Ostróda – Nowe
Marzy. Podczas spotkania Dyrektor
GDDKIA Tomasz Żuchowski przedstawił cztery możliwości przebiegu kory-

internetowej pod adresem https://
gruta.pl/droga-ekspresowa-s5-przezgmine-gruta/ przedstawiamy Państwu
prezentację ze spotkania zawierającą
istotę propozycji. Studium jest pierwszym krokiem przedstawiającym koncepcje. Po nim nastąpi etap konsultacji

Poseł na Sejm RP Pan Jan Krzysztof Ardanowski oraz Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan
Józef Ramlau z wizytą w gminie
Gruta

nionych ustaleń, Wójt Gminy Gruta
skierował w dniu 3 grudnia 2020 roku
intencyjne pismo do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zgłaszające
gotowość gminy Gruta do aplikowania
o dodatkowe środki finansowe, które

1 grudnia 2020 roku gminę Gruta wizytowali ważni goście. Na zaproszenie
Wójta Gminy Gruta, Urząd Gminy odwiedzili Poseł na Sejm RP Pan Jan
Krzysztof Ardanowski oraz Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef
Ramlau. W trakcie spotkania poruszono
wiele ważnych tematów, również tych
inwestycyjnych oraz dyskutowano
o przyszłości i planach rozwoju gminy
Gruta. Wśród podjętych tematów rozmawiano m.in. o pomocy finansowej
z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz
Funduszu Dróg Samorządowych. Podczas rozmów poruszony został również
bardzo ważny temat dodatkowych
środków finansowych przeznaczonych
na modernizację terenów wiejskich,
w których zlikwidowano Państwowe
Gospodarstwa Rolne. W wyniku poczy-
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z samorządami, zapraszamy więc do
wyrażania swoich opinii. Preferowany
wariant przebiegu studium korytarzowego przechodzi m.in. przez teren wsi
Boguszewo. W związku z powyższym
informujemy, że Wójt Gminy Gruta
złożył oficjalny protest co to wyznaczenia przebiegu proponowanej trasy
przez Boguszewo. W treści protestu
odwołano się do wielu czynników
i argumentów. Wójt Gminy w imieniu
własnym oraz Mieszkańców gminy
Gruta poinformował Zarząd GDDKiA,
że trasa planowana w obecnym kształcie budzi bardzo negatywne emocje i
nastawienie lokalnego społeczeństwa.
Podkreślono, że planowany przebieg
trasy S5 nie jest oczekiwany przez społeczność lokalną. Zaprezentowane
stanowisko zostało poparte licznymi
argumentami oraz danymi statystycznymi. Władze gminy zwróciły się ze
stanowczym apelem, a zarazem prośbą o ponowne przeanalizowanie trasy
przebiegu drogi ekspresowej S5 i zaplanowanie jej przebiegu przez teren
mniej zurbanizowany, który nie spowoduje wystąpienia wielu szkód dla
naszego regionu, zarówno pod względem architektoniczno-budowlanym,
jak i historyczno-przyrodniczym.
mają zostać przeznaczone m.in. na modernizację sieci wodno - kanalizacyjnej
oraz infrastruktury drogowej w miejscowościach, w których funkcjonowały
PGR. To dodatkowa szansa rozwoju,
której nie można przegapić!
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Igor Osuch z Gruty Srebrnym młodszego brata — Borysa, który rów- mali również rodzice i dziadek zawodnież posiada tytuł Mistrza Polski do lat nika. Redakcja Głosu Gruty raz jeszcze
Medalistą Pucharu Świata!
Dobiegł końca „IWF Online Youth
World Cup”. Ostatniego dnia w kat.
+102 kg srebrny medal wywalczył
mieszkaniec naszej gminy - Igor
Osuch, który w dwuboju uzyskał 323
kg. Po zakończeniu ostatniej grupy
startowej odbyła się ceremonia zamknięcia zawodów. Podobnie jak na
tradycyjnych zawodach przedstawiono tam klasyfikacje drużynowe oraz
najlepszą zawodniczkę i najlepszego
zawodnika mistrzostw. Polska reprezentacja zarówno u kobiet, jak i mężczyzn znalazła się na podium. Igor
Osuch trenuje od 6 roku życia. W tym
roku ukończył 17 lat. Miłość do sportu
na Igora przeszła z dziadka i ojca, którzy również mają w swoim dorobku
mistrzowskie tytuły, a zarazem są trenerami naszego mistrza. Młody zawodnik ma na swoim koncie wiele
zwycięstw. Dziesięciokrotnie poprawiał rekord Polski, uzyskując coraz
lepszy wynik. Posiada tytuł Vice Mistrza Polski i Świata w kilku kategoriach. Swoją pasją zaraził również

15. W dniu 7 grudnia 2020 roku medali- składa naszym mistrzom oraz ich trenerom najserdeczniejsze gratulacje
oraz życzenia dalszych sukcesów w
sporcie. To nie koniec osiągnięć sportowych w naszej gminie. W tym roku
sukcesy na poziomie Mistrzostw Polski osiągnęło trzech kolarzy — wychowanków Sekcji Kolarskiej Omega Gruta działającej przy GLKS w Grucie.
Wśród laureatów należy wymienić
Maję Tracką—lat 16, juniorkę młodszą,
zawodniczkę wyścigów na torze i szosie, która tytuł Mistrza Polski uzyskała
aż w 5 kategoriach, Kaję Bonas—lat 16,
juniorkę młodszą, zawodniczkę wyścigów na torze, posiadającą tytuł Mistrza
Polski w 3 wyścigach oraz Michała
Rząca—lat 17, juniora który w roku
2020 uzyskał aż 3 tytuły mistrzowskie
w różnych kategoriach. Kolarzy rówści wraz z rodziną odwiedzili na zapro- nież zaproszono do Urzędu Gminy w
szenie Wójta Gminy Gruta Urząd Gmi- Grucie, gdzie czekać na nich będzie
ny. Oprócz prócz osobistych gratulacji miła gratyfikacja finansowa za sportozłożonych przez Wójta, zawodnicy wą promocję gminy. Zapraszamy
otrzymali również nagrody finansowe wszystkich chętnych, zainteresowaza mistrzowskie reprezentowanie na- nych sportem, do kontaktu z władzami
szej gminy w świecie. Gratulacje otrzy- Klubów.

Przy Gminnym Centrum Kultury woskowych figur, wśród których bęw Grucie stanie Szopka Bożona- dzie można obejrzeć oczywiście Dzieciątko Jezus i Świętą Rodzinę, jak rówrodzeniowa.

nież Trzech Mędrców, Pasterzy i zwieNadchodzące święta i ich organizacja rzęta. Szopka stanie na terenie otwarniesie ze sobą wiele niewiadomych. tym przy Gminnym Centrum Kultury
w Grucie. Zapraszamy wszystkich
Mieszkańców gminy Gruta do odwiedzenia i stworzenia nowej tradycji
w naszej gminie. Szopka Betlejemska,
to nie tylko atrakcja dla dzieci, ale także dla ich rodzin, osób dorosłych i seniorów. Szopka zostanie wystawiona
w okresie od 21 grudnia 2020 roku do
6 stycznia 2021 roku. Jak dokładnie
będzie wyglądała? Zapraszamy serdecznie na rodzinny świąteczny spacer.
W niepewnych czasach pandemii,
atrakcje przygotowane przez władze
gminy Gruta, związane z tradycjami
Bożego Narodzenia, musiały jak i inne
wydarzenia zostać odwołane lub ograniczone do minimum. Nie przeszkadza
to jednak realizacji pomysłu budowy
Szopki Bożonarodzeniowej. Szopka
będzie przestrzenna, pełnowymiarowa,
a jej „mieszkańcy” zostaną wykonani z

Rozstrzygnięto konkurs GCK na
Szopkę Bożonarodzeniową
Konkurs został ogłoszony przez GCK
w Grucie i trwał w okresie od 16 do 30
listopada 2020 roku. Z terenu całej gminy wpłynęło od dzieci 9, które podzielono na III kategorie wiekowe. Jury konkursowe nagrodziło następujące osoby:
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kategoria I: miejsce I – Jagoda Malinowska, lat 5, miejsce II – Agata Ciernicka, lat 4, kategoria II: miejsce I –
Kornelia Kurzyńska, lat 8, II miejsce –
Bartosz Ciernicki, lat 9, III miejsce –
Julia Nasieniewska, lat 8 kategoria III:
miejsce I– Jakub Nasieniewski, lat 12.
Przyznano także wyróżnienie dla rodzeństwa Klaudii i Tomasza Graman.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w
dniu 01.12.2020r. Dla laureatów przygotowano nagrody rzeczowe w postaci
m.in. materiałów do prac rysunkowych
i plastycznych. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy
pięknych prac. Zdjęcia wszystkich szopek można zobaczyć na profilu Facebook`owym GCK w Grucie.
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Aktualności z naszej gminy
Rozwój niestacjonarnych usług produktów do domu seniora, by ograni- Harmonogramy wywozu śmieci
nad osobami zależnymi na tere- czyć konieczność wychodzenia osób na 2021
starszych na zewnątrz podczas pandenie gminy Gruta
mii, ze względu na ich bezpieczeństwo

Miło nam poinformować Państwa, że
gmina Gruta uzyskała dofinansowanie
w wysokości 619 850,47zł ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko
-Pomorskiego 2014-2020 na realizację
projektu „Rozwój niestacjonarnych
usług nad osobami zależnymi na tere-

Pomoc dla posiadaczy chryzantem

Informujemy, że w pierwszych dniach
listopada br. gmina Gruta wzięła udział
w rządowym projekcie skupu chryzantem od ich producentów. Setki kwiatów trafiły za pośrednictwem Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grudziądzu do naszej gminy.
Kwiaty nie tylko przyozdobiły teren UG
w Grucie oraz przynależny do niej
park, gdzie powstała m.in. białoczerwona flaga o czym pisaliśmy już
wyżej. Otrzymane chryzantemy trafiły
do kapliczek, kościołów, pod pomniki
i miejsca pamięci. Przyozdobiły również miejsca spoczynku żołnierzy
nie gminy Gruta” . Projekt ma na celu na Cmentarzu Wojennym w Mełnie,
zapewnienie usług opiekuńczych dla Bibliotekę i teren przy GCK oraz wiele
osób potrzebujących z terenu naszej innych miejsc.
gminy oraz utworzenie niewielkiej
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Realizacja 2-letniego projektu zostanie powierzona Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grucie.

Wspieraj Seniora w gminie Gruta
Informujemy, że gmina Gruta przystąpiła do ogólnopolskiego programu
„Wspieraj Seniora”. Program zakłada
pomoc w dostarczeniu niezbędnych

Informujemy, że w siedzibie UG w Grucie przy Biurze Obsługi Interesanta
dostępne są już harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2021.
Harmonogramy dostępne są również
w wersji elektronicznej do pobrania
na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Grucie oraz na portalu Facebook`owym gminy Gruta. Gmina została
podzielona na IV sektory odbioru odpadów. Jednocześnie informujemy, że w
okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
za odbiór śmieci z terenu gminy Gruta
odpowiada nadal spółka Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. W razie pytań
dotyczących wywozu nieczystości
prosimy o kontakt telefoniczny z UG
Gruta pod numerem telefonu 56-46-83121 wew. 119 lub pod adresem e-mail:
naszesmieci@gruta.pl.

Informacja dla hodowców drobiu
Główny Lekarz Weterynarii informuje

Montaż Paczkomatu InPost do- o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptapiero w Nowym Roku
W związku z wieloma pytaniami informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych nastąpi opóźnienie w montażu
Paczkomatu InPost w naszej gminie.
Pierwotny termin, z powodu sytuacji
epidemicznej w kraju został przesunięty. Maksymalny termin montażu urządzenia firma InPost wyznaczyła na
koniec I kwartału 2021 roku. Zapewniamy, iż zrobimy wszystko, aby paczkomat stanął jak najszybciej w naszej
gminie. Dziękujemy za zainteresowanie sprawą i prosimy o zrozumienie
i cierpliwość. O zmianach będziemy
informować Państwa na bieżąco.
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ków dzikich, jak i drobiu. Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni
zachowywać szczególną ostrożność
i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności: zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt
dzikich; nie karmić drobiu na zewnątrz
budynków, w których drób jest utrzymywany; stosować w gospodarstwie
odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi
ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób. Hodow-
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Aktualności z naszej gminy
co, pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie
do odpowiednich osób i instytucji
(lekarz weterynarii prywatnej praktyki,
powiatowy lekarz weterynarii, wójt/
burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu) Objawy kliniczne
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie
i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne
łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka.
Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez
widocznych objawów. Śmiertelność
może dochodzić do 100%.

Gminy w Grucie z dniem 14 grudnia
2020 roku zakończyli świadczenie pracy zdalnej w systemie rotacyjnym,
wymuszoną na początku listopada
wprowadzonymi przepisami. Informujemy ponadto, że Urząd Gminy w Grucie
pozostaje nadal otwarty w przyjętych
dotychczas dniach i godzinach funkcjonowania. Również zasady korzystania
z usług Banku Spółdzielczego w Brodnicy również pozostają bez zmian. Bank
przyjmuje interesantów w godzinach
od 7:30 do 13:00. Jednocześnie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie przyjmuje interesantów w godzinach swojego stałego urzędowania. Obsługa klientów Urzędu
Gminy w Grucie odbywa się na dotychczasowych zasadach określonych w
treści Komunikatu Wójta Gminy Gruta
z dnia 7 października 2020 roku dostępnych w siedzibie Urzędu oraz na
stronie internetowej Urzędu Gminy w
Grucie. Ponadto informujemy, iż w Wigilię, tj. 24 grudnia 2020 roku, Urząd
Gminy w Grucie będzie nieczynny. Za
wszelkie powstałe utrudnienia przepraszamy.

Bezpłatna pomoc prawna
Przypominamy, że mieszkańcy gminy
Gruta i całego powiatu grudziądzkiego
mogą skorzystać z bezpłatnej porady
prawnej za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość. Do

Ażurowe serce na nakrętki
zagości w gminie Gruta

Informujemy, że w terminie do 11 grudnia br. na terenie gminy Gruta zostanie
zamontowane
serce
Fundacji
„Złotowianka” na plastikowe nakrętki
od napojów. Zamówione serce zostanie
opatrzone herbem gminy Gruta i stanie
się symbolem solidarności mieszkańców gminy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, będącymi podopiecznymi Fundacji. Zapraszamy ludzi dobrej woli do wypełnienia jego „wnętrza”
nakrętkami, które zamiast wylądować
odwołania pozostają zamknięte punkty na wysypisku, mogą dostać drugie żynieodpłatnej pomocy prawnej i porad- cie i ofiarować je innym.
nictwa obywatelskiego. Osoby, które
chcą uzyskać pomoc prawną, mogą ją
otrzymać wyłącznie drogą środków
komunikacji na odległość. Wszelkie
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 45 14 408.

Informacja o funkcjonowaniu
Urzędu Gminy w Grucie
Informujemy, że pracownicy Urzędu
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Uczennica SP w Grucie nagrodzona przez WORD

Z dumą informujemy, że Zosia Bernacka, uczennica klasy VIII SP w Grucie,
zajęła II miejsce w wojewódzkim konkursie „Na drodze świeć przykładem”,
zorganizowanym przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu i
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Na
adres organizatora wpłynęło 225 prac,
których celem było propagowanie bezpiecznego zachowania i poruszania się
po drogach publicznych oraz popularyzowanie zasad ruchu drogowego. Komisja konkursowa po ich analizie pod
kątem zgodności z tematyką, a także
oceniając estetykę i pomysłowość, doceniła pracę Zosi, przyznając jej drugie
miejsce w trzeciej i zarazem najwyższej kategorii wiekowej. Już niedługo
na adres szkoły dotrą dyplom oraz nagroda dla Zosi oraz podziękowania dla
Tomasza Piwowarskiego, pod którego
kierunkiem powstała praca. Redakcja
GG składa laureatce serdeczne gratulacje. Pracę Zosi prezentujemy powyżej.

Przecieki z Biblioteki…
Informujemy, że od dnia od 30 listopada br. Biblioteka w Grucie oraz jej filie
w Boguszewie, Okoninie i Nicwałdzie
znów są czynne. Choć w maseczkach,

po dezynfekcji dłoni, zachowując dystans i oddając książki do 3- dniowej
kwarantanny - komentuje Pani Anna

Fabrykiewicz Dyrektor GBP. Ponadto
cały czas w naszej ofercie jest usługa
KSIĄŻKA NA TELEFON – systematycz-

nie dowozimy książki osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym
Wystarczy zadzwonić pod numer 56 46
83 848 w poniedziałek, środa i piątek
8.00-16.00, wtorek i czwartek 10.0018.00.— dodaje Dyrektor GBP.

Wydanie: grudzień 2020

Inwestycje i przetargi
Uroczyste otwarcie i poświęcenie wyniósł prawie 270 tys. złotych
Żłobka „Bąbelek” w Nicwałdzie. i w większości został sfinansowany ze
środków zewnętrznych. Rozbudowa
żłobka daje możliwość zwiększenia
liczby dzieci, które tu przebywają. Poprawią się warunki, w jakich dzieci
będą tu przebywały. Inwestycja polegała nie tylko na dobudowaniu nowej sali,
ale odnowieniu całego żłobka. Ta stara
część, z której korzystano do tej pory,
została ocieplona, odświeżona. Mamy
nowoczesną, dobrze wyposażoną stołówkę, także te dzieci są w dużo lepszych warunkach, niż do tej pory - komentuje Waldemar Kurkowski, Wójt
Gminy Gruta.

Dzięki rozbudowie żłobka polepszą się
warunki, będzie więcej miejsca. Będzie
nam się lepiej pracowało, dzieci będą
czuły się swobodniej, będą miały więcej miejsca do zabawy - mówi Marta
Kaszuba, Dyrektor Żłobka "Bąbelek"

W dniu 1 grudnia 2020 roku odbyła się
uroczystość otwarcia nowodobudowanej części Żłobka "Bąbelek" w Nicwałdzie. Na zaproszenie Wójta Gminy Gruta w Żłobku pojawili się m.in. Poseł na
Sejm RP Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski Pan Józef Ramlau, Pani Małgorzata
Taranowicz - Radna Sejmiku Województwa
Kujawsko—Pomorskiego,
przedstawiciele Rady Gminy Gruta
oraz Rady Powiatu Grudziądzkiego
oraz władze sołeckie wsi Nicwałd. Uroczystości poświęcenia nowej części
budynku dokonał Ks. Proboszcz Marek
Wysiecki z Parafii w Okoninie. Nowa
sala licząca ponad 40 m2 została wybudowana i doposażona w całości w ramach dotacji otrzymanej z rządowego
programu Maluch+. Obecnie w Żłobku
jest miejsce dla 25 dzieci. Raz jeszcze
dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom w powstanie nowej części Żłobka. Szczególne podziękowanie
kierujemy dla Pani Marty Kaszuba Dyrektor Żłobka oraz jej pracowników,
jak również dla podopiecznych, którzy
przygotowali piękny występ z okazji
otwarcia. Nie obyło się również bez
prezentów. Podopieczni Żłobka otrzymali m.in od Wójta Gminy Gruta misie
z herbem gminy i logo programu Maluch+. Wśród prezentów od gości znalazły się również pomoce naukowe,
książki, zabawki oraz audiobooki. Przypominamy, że koszt całości zadania

w Nicwałdzie. Nadmienić należy, że
w ramach dofinansowania wymieniono również piec C.O. oraz zaplanowano
nowy bezpieczny i nowoczesny plac
zabaw, który stanie obok Żłobka w połowie grudnia br. Dzieciom życzymy
samych radosnych dni pełnych przygód i atrakcji. Pełna fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Grucie oraz na
profilu Facebook`owym gminy Gruta.
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Inwestycje i przetargi
Zakończono remont Posterunku ne związane z przywróceniem Posterunku Policji w Grucie. WyremontoPolicji w Grucie.

wane pomieszczenia dla Policji przeZ końcem października 2020 roku za- kazano Komendzie Wojewódzkiej
kończono prace remontowo - budowla- Policji w Bydgoszczy celem ich wyposażenia. Aktualnie trwają prace
związane z meblowaniem i pozostałym wyposażeniem Posterunku.
Prawdopodobnie
przywrócony
Komisariat zacznie funkcjonowanie
na początku nowego roku. Koszt całości
zadania
wyniósł
ponad
275 000 zł i został pokryty z dofinansowania otrzymanego w ramach
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mamy nadzieję, że bliska obecność Posterunku Policji znacząco wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa w naszej
gminie.

Budowa spinki wodnej z Mełna
do Kitnowa zakończona
Zakończono prace związane z rozbudową sieci wodociągowej z Mełna do Kitnowa, o długości ponad 1,5 km! To kolejna inwestycja wodna realizowana
przez gminę Gruta w tym roku. Łącznie
w bieżącym roku wybudowano ponad
2 km sieci wodociągowej: dwa odcinki
ponad 100 metrowe w Pokrzywnie,
blisko 300 m odcinek w Grucie i wspomniany najdłuższy odcinek w Mełnie
i Kitnowie. Prace zostały po części wykonane systemem gospodarczym przy
udziale pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej, jak również zlecone firmie z zewnątrz. Wartość wszystkich inwestycji wyniosła
ponad 244 tys. zł.

Trwają prace remontowe przy
świetlicach wiejskich
Przy świetlicy w Boguszewie pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej
i Wodnej UG wyremontowali schody
do świetlicy i zamontowali okno zsypowe do kotłowni budynku. Odnowione zostały również balustrady, drzwi i
kraty zabezpieczające. Trwają również
prace remontowe w świetlicy w Wiktorowie, gdzie następuje kompleksowa
wymiana podłogi w całym budynku.
Starą drewnianą podłogę zastąpiła nowa posadzka betonowa, a na niej kładziony jest gres. Dziękujemy władzom
sołeckim za owocną współpracę.
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Inwestycje i przetargi
Siłownia plenerowa w Salnie

struktury Sportowej” pozyskał grant
o wysokości 10 000,00 zł, na budowę
siłowni zewnętrznej. Środki zostały
w całości przeznaczone na powstanie
nowego obiektu sportowego dla mieszkańców. Nowe urządzenia zamontowano w połowie października br.
W przyszłym roku, przy udziale środków sołeckich planowane jest dokupienie kolejnych urządzeń i utwardzenie
terenu kostka brukową .

w którym mieści się świetlica, część
Żłobka oraz mieszkania komunalne. W
przyszłym roku zaplanowano w tym
miejscu demontaż eternitu oraz kompleksową wymianę poszycia dachowego. Planowane jest również zakończenie remontu elewacji z boku i tyłu budynku. Jak widać, po raz kolejny
współpraca gospodarcza władz sołeckich i władz gminy pozwala na sprawne wykonanie kolejnych prac remontowych. Oby tak dalej!

Prace remontowe w Nicwałdzie

Mieszkańcy Salna mogą cieszyć się
nową siłownią napowietrzną. W lipcu
br. Wójt Gminy Gruta w ramach
„Kujawsko-Pomorskiej Małej Infra-

W najbliższych dniach rozpoczną się
prace remontowe w świetlicy wiejskiej
w Nicwałdzie, polegające na ułożeniu
nowych płytek gresowych na podłodze
Zakup materiałów został sfinansowany
ze środków sołeckich, remont zostanie
wykonany przez pracowników UG w
Grucie. Tymczasem nowy wizerunek
otrzymała frontowa elewacja budynku

Jest projekt nowej hali sportowej pozwoliły zrealizować zakładany cel. sportowej wraz z zapleczem: szatniami
Prezentujemy Państwu poniżej wizua- z węzłami sanitarnymi dla 100 osób,
przy SP w Nicwałdzie
Wyczekiwany od wielu lat przez
mieszkańców Nicwałdu projekt hali
sportowej stał się faktem. Jest on efektem konsultacji społecznych zorganizowanych wiosną br. przez Wójta
z mieszkańcami Nicwałdu oraz Dyrekcją SP w Nicwałdzie. Wypracowane
podczas spotkań wspólne rozwiązania

lizację pełnowymiarowej, murowanej
hali sportowej. Zgodnie z założeniami
hala powstanie na tyłach SP w Nicwałdzie i będzie z nią połączona łącznikiem. Obecna sala ćwiczeń zostanie
zaadaptowana na dwie sale lekcyjne.
Zaprezentowany projekt hali sportowej
to powierzchnia blisko 1000 m2. Projekt zakłada budowę nowoczesnej sali

magazynem sprzętu sportowego, szatnią dla trenerów (nauczycieli) oraz
pomieszczeniem gospodarczym. Już
w tym roku Wójt Gminy Gruta podjął
starania o pozyskanie dofinansowania
na realizację inwestycji. O możliwość
wsparcia finansowego władze gminy
Gruta będą ubiegać się z kilku źródeł,
a rozpoczęcie budowy nowej hali będzie uzależnione od jego otrzymania.
Trzymajmy zatem kciuki za pomyślność inwestycji.

Ruszyły prace projektowe nad 70 tys. złotych na rewitalizację plaży w ławy i stoły piknikowe, miejsce na
rewitalizacją plaży nad Jeziorem Grucie. Aktualnie trwają prace nad pro- ognisko, boisko do piłki plażowej, nowy
jektem nowej plaży, który został zleco- węzeł sanitarny, obiekt do wypożyczaDużym w Grucie
Kraina 1000 jezior, jaką można by nazwać naszą gminę, będzie miała plażę
z prawdziwego zdarzenia nad jednym
z nich. Wójt Gminy Gruta otrzymał
dofinansowanie w kwocie ponad

ny Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego. Już dziś wiemy, że
nowa plaża zostanie poszerzona, nastąpi częściowa wymiana piasku, zostanie wyremontowany pomost. Powstanie również mała architektura,
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nia sprzętu wodnego w okresie wakacji, monitoring oraz wiele innych ciekawostek. Podobno będzie można nawet schować się w upalny dzień w
cieniu kokosowej palmy! Czekamy
z niecierpliwością na gotowy projekt.

Wydanie: grudzień 2020

Inwestycje i przetargi

Gmina Gruta będzie miała własny gionalnego Programu Operacyjnego
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa- Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 na realizację kolejnej
dów Komunalnych

inwestycji - budowy Punktu SelektywInformujemy, że gmina Gruta otrzyma- nej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ła 85% dofinansowania w ramach Re- (PSZOK) w kwocie ponad 1,2 mln zło-

tych. Złożony przez Wójta Gminy Gruta
wniosek spełnił wszystkie kryteria
wyboru i uzyskał wymaganą ilość
punktów do objęcia dofinansowaniem.
Wartość całego zadania wynosi ponad
1,4 mln zł. Aktualnie trwają prace przetargowe związane z wyborem Wykonawcy inwestycji. Roboty budowlane
rozpoczną się wiosną 2021 roku. Zorganizowanie
na
terenie
gminy
PSZOK-u wynika zarówno ze względów prawnych, jak i odpowiada na
potrzeby mieszkańców. PSZOK to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą
oni nieodpłatnie pozostawić posegregowane odpady komunalne w ramach
opłaty za wywóz odpadów z gospodarstwa domowego. Dzięki realizacji takiego obiektu możliwy będzie bezpieczny i kontrolowany odbiór odpadów, likwidacja nielegalnych wysypisk
śmieci, a także właściwe ich zagospodarowanie i unieszkodliwienie.

Pomieszczenia Banku Spółdziel- zapłacona do dnia 31 stycznia 2020 r. Kurkowski. Przypominamy, że dnia
czego w Brodnicy własnością Tego samego dnia, tj. 10 czerwca 2019 r. 7 listopada 2019 r. Starostwo Powiatopomiędzy Bankiem Spółdzielczym we w Grudziądzu wydało decyzję nabygminy Gruta
Zakończono proces wykupu pomieszczeń BS w Brodnicy. Teraz to Bank płaci czynsz dzierżawny do Urzędu Gminy
w Grucie, który stał się właścicielem
całego budynku. Proces wykupu pomieszczeń po Banku był złożony. Przypomnijmy, że w kwietniu 2019 roku
Rada Gminy Gruta podjęła Uchwałę Nr
VII/46/19 w sprawie wyrażenia zgody
na odpłatne nabycie lokalu użytkowego
o pow. 131,78 m2, położonego na parterze budynku stanowiącego siedzibę
gminy Gruta, Gruta 244, położonego na
działce gruntu nr 41/5, obręb Gruta,
o pow. 0,0304 ha, zapisanej w księdze
wieczystej KW nr TO1U/00018282/0 w
Sądzie Rejonowym Wydział V Ksiąg
Wieczystych w Grudziądzu. W czerwcu
tego samego roku podpisano akt notarialny pomiędzy gminą Gruta, a Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy na
sprzedaż powyższego lokalu użytkowego za kwotę 201.720,00 zł, określoną w
operacie szacunkowym. Cena przedmiotu sprzedaży została zapłacona
Bankowi w następujący sposób: kwota
40.000,00 zł została zapłacona przed
podpisaniem aktu notarialnego, reszta
ceny w wysokości 161.720,00zł została

w Brodnicy, a gminą Gruta została zawarta umowa najmu lokalu użytkowego o pow. 90 m2. Wysokość czynszu
ustalono w wysokości 900 zł netto miesięcznie, powiększony o należny podatek VAT. Ponadto Najemca ponosi
koszty eksploatacji wynajmowanego
lokalu, tj.: energii elektrycznej, ogrzewania (w kwocie 6,82 zł brutto za 1 m2),
zużycia wody i odprowadzenia ścieków, utrzymania czystości w lokalu,
usług teleinformatycznych (telefon,
Internet) oraz uiszcza opłaty podatku
od nieruchomości, zarządzania nieruchomością i ubezpieczenia przedmiotu
najmu od ognia i innych zdarzeń losowych. Umowa najmu została zawarta
na czas określony do dnia 31.05.2029 r.

Tereny po byłej Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Grucie i Mełnie zostaną przekazane do gminy
Zwiększamy zasoby majątkowe gminy
Gruta. Nie wysprzedajemy majątku
gminnego, wręcz przeciwnie - chcemy
skupić i odzyskać co się da, tak aby
majątek gminny - nasze dobro - służył
jej rozwojowi i mieszkańcom — komentuje Wójt Gminy Gruta Waldemar
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ciu z mocy prawa przez Skarb Państwa
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości po byłych SKR`ach i prawa
własności budynków usytuowanych
na tych gruntach. We wrześniu br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
z zastosowaniem bonifikaty powyższych nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego i Starostwo Powiatowe wszczęło procedury
zmierzające do sprzedaży przedmiotowych nieruchomości gminie Gruta.
W dniu 7 grudnia br. pomiędzy Starostą
Grudziądzkim, a Wójtem Gminy Gruta
został spisany protokół z rokowań będący podstawą do zawarcia aktu notarialnego w przedmiocie nabycia nieruchomości po byłych SKR`ach. Gminie
została udzielona 85% bonifikata od
ceny przyjętej operatem szacunkowym.
Oznacza to ze gmina odkupi nieruchomości warte prawie 355 tyś. zł za wartość 15%, tj. kwotę około 53 tyś. zł.
Transakcja będzie możliwa po podjęciu
stosownej uchwały przez Radę Gminy
Gruta, która procedowana będzie na
grudniowej sesji. Termin podpisania
aktu notarialnego wyznaczono na 29
grudnia br.

Wydanie: grudzień 2020

Prosto z Urzędu...
COVID-19 w gminie Gruta. Spra- celowej na zwalczanie skutków klęsk w szczególności poddanej kwarantanwozdanie z walki z koronawiru- żywiołowych – przeznaczono również nie lub izolacji w warunkach domona zakup dozowników do płynów oraz wych - GOPS rozeznaje sytuację tych
sem w 2020 roku
Od początku 2020 roku cały świat zmaga się z falą pandemii związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV
-2.Temat walki z koronawirusem zdominował nasze życie, wprowadzając
do niego wiele zmian. Oto, jak wygląda
sytuacja walki z COVID-19 w naszej
gminie pytamy Wójta Gminy Gruta
Pana
Waldemara
Kurkowskiego.

Pierwsza fala w marcu br. wymusiła
na samorządach podejmowanie szybkich i sprawnych decyzji w kwestii
walki z wirusem, którego nikt nie znał.
To była bardzo nierówna walka, ale
staraliśmy się przede wszystkim zabezpieczyć system ochrony zdrowia,
szkolnictwa oraz zadbać o naszych
gminnych seniorów, którzy byli i są
najbardziej zagrożoną grupą społeczną

- komentuje Wójt Gminy Gruta. Na
walkę z koronawirusem w 2020 roku
gmina Gruta wydała ponad 60 000 zł.
W celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców uruchomiono akcję „Darmowa
maseczka dla seniora w wieku 60+”.
Maseczki dostarczane były bezpośrednio przez strażaków OSP do osób, które
uprzednio dokonały telefonicznego
zgłoszenia. Podczas akcji do seniorów
trafiło ponad 600 maseczek wielokrotnego użytku. Maseczki zostały wykonane przez pracowników ŚDS w Dąbrówce Król., Sołectwo Plemięta oraz
LGD Vistula. Dodatkowo władze gminy
pozyskały nieodpłatnie ponad 100
przyłbic, przekazanych od Państwa
Paczkowskich z Wąbrzeźna oraz z Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy – przyłbice zostały przekazane do szkół, żłobka i przedszkola samorządowego, aby wyposażyć kadrę. Również gminne jednostki
organizacyjne, szkoły, OSP i inne jednostki zostały doposażone w środki
ochrony osobistej i środki do dezynfekcji w ilości: ponad 2000 maseczek, 500
litrów płynu do dezynfekcji, 110 litrów
płynów do dezynfekcji autobusów, wydano ponad 200 sztuk kombinezonów
ochronnych oraz ponad 3000 sztuk
rękawiczek. W kwietniu i maju 2020
roku do szkół przekazano łącznie 64
nowe laptopy, które trafiły do najbardziej potrzebujących dzieci. Pieniądze
wydatkowane są w ramach rezerwy

lampy bakteriobójcze (dla SPZOZ Gruta). Władze gminy przekazały ponadto
nieodpłatnie materiały ochronne do
SOR-u w Grudziądzu, Starostwa Powiatowego oraz do Komendy Miejskiej
Policji w Grudziądzu. Podobną pomoc
materialną z gminy otrzymały GOPS,
wszystkie zastępy OSP z terenu gminy
Gruta, placówki edukacyjne oraz opiekuńcze, Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Grucie, GCK w Grucie, Środowiskowy

osób w celu sprawdzenia możliwości i
konieczności objęcia ich wsparciem.
Od połowy listopada 2020 osoby starsze, niepełnosprawne mieszkające samotnie oraz osoby które w związku z
sytuacją
epidemiczną nie mogą
uczestniczyć w zajęciach WTZ w Grucie oraz Łasinie oraz usług świadczonych w ŚDS w Dąbrówce Król. otrzymują codziennie gorący posiłek. Ponadto na bieżąco pracownicy GOPS

Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej oraz Biblioteka w Grucie. W
pierwszych dniach pandemii oraz w
trakcie jej trwania Wójt Gminy Gruta
kilkukrotnie zwoływał Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego w celu opracowywania i wdrażania gminnej strategii walki z wirusem. Do walki z COVID-19 zaangażowano również GOPS w
Grucie. Decyzją ośrodka, w rodzinach
w których dziecko nie uczęszczało do
szkoły z powodu jej zamknięcia, a w
konsekwencji czego nie spożywało
posiłków w stołówce szkolnej, przyznawane były i są za ten okres zasiłki
celowe na zakup żywności. Gmina
uczestniczy również w programie rządowym „Wspieraj Seniora” - w przypadku osób powyżej 70 roku życia, w
szczególności samotnych, które w celu
minimalizacji ryzyka zakażenia się
koronawirusem, decydują się na pozostanie w domu, wsparcie ośrodka pomocy społecznej realizowane jest poprzez usługę w formie dostarczenia
zakupów spożywczych i środków higieny osobistej. W przypadku uzyskania informacji (zgłoszonej w jakiejkolwiek formie) dotyczącej osoby samotnej, starszej, niepełnosprawnej, chorej -

monitorują stan zdrowia osób świadczących usługi opiekuńcze. W celu
monitorowania sytuacji pandemicznej
w regionie, do Urzędu Gminy w Grucie
spływają codzienne raporty o stanie
i ilości zachorowań, kwarantanny i
ozdrowień w gminie Gruta, jak i w całym powiecie grudziądzkim. Staramy
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się ponadto przekazywać na bieżąco
mieszkańcom gminy aktualne informacje o zagrożeniach i ograniczeniach
wynikających z obostrzeń wprowadzanych na szczeblu centralnym jak i regionalnym za pośrednictwem gminnego powiadomienia SMS, strony internetowej Urzędu Gminy w Grucie
oraz gminnym profilu Facebook`owym
gminy. W tym celu utrzymujemy stały
kontakt z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w
Grudziądzu oraz z grudziądzkim Sanepidem. Sytuacja jest ciężka, ale na
szczęście pod kontrolą. Nie dajemy się
wirusowi - z optymizmem dodaje Wójt

Gminy Gruta. Redakcja Głosu Gruty
życzy wszystkim mieszkańcom gminy
Gruta wiele zdrowia i siły do walki z
COVID-19 oraz wytrwałości w przestrzeganiu ograniczeń i obostrzeń.

Wydanie: grudzień 2020

Prosto z Urzędu...
Radni radzą, czyli sprawozdanie sprawie wysokości stawek podatku od trybu zawarcia umowy najmu, Uchwaz dwóch ostatnich Sesji Rady środków transportowych obowiązują- ła Nr XXII/136/20 zmieniająca uchwałę
cych na terenie Gminy Gruta, uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy FiGminy Gruta
Uchwały Rady Gminy Gruta podjęte na
XXI Sesji Rady Gminy Gruta w dniu
30 października 2020 r.: Uchwała nr
XXI/127/20 zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2020-2030,
Uchwała Nr XXI/128/20 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Gruta na rok 2020, Uchwała Nr
XXI/129/20 w sprawie rozpatrzenia
ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Gołębiewko dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 r.
Uchwały Rady Gminy podjęte na XXII
Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 27 listopada 2020 r.: Uchwała Nr XXII/130/20 w

Nr XXII/131/20 w sprawie określenia
wysokości podatku od nieruchomości,
Uchwała Nr XXII/132/20 w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta za
okres 11 kwartałów będącą podstawą
do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy
2021,
Uchwała
Nr
XXII/133/20 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,
Uchwała Nr XXII/134/20 w sprawie
utworzenia ośrodka wsparcia Klub
„Senior+” na terenie Gminy Gruta,
Uchwała Nr XXII/135/20 w sprawie
wyrażenia zgody na wynajem lokalu
użytkowego na okres dłuższy niż
3 lata i odstąpienie od przetargowego

nansowej Gminy Gruta na lata 20202030, uchwała Nr XXII/137/20 dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na
rok 2020. Przypominamy mieszkańcom o każdorazowej możliwości śledzenia obrad Rady Gminy Gruta na żywo podczas transmisji dostępnej na
stronie internetowej Urzędu Gminy

Podjęto decyzję w sprawie orga- rzyszyło organizowaniu wszystkich nia Sztabu WOŚP w Grucie nie oznacza
nizacji Wielkiej Orkiestry Świą- finałów tej pięknej ogólnopolskiej akcji braku możliwości uczestniczenia każwpisanej od lat w kalendarz imprez dego z nas w 29 Finale Orkiestry.
tecznej Pomocy.
Szanowni Państwo, Mieszkańcy gminy
Gruta, z wielką przykrością informujemy, że z uwagi na pandemię
koronawirusa i wprowadzone liczne
obostrzenia epidemiologiczne, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas
wszystkich, 29 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Grucie, datowany na dzień 10 stycznia 2021 roku, nie
odbędzie się.

w naszej gminie. Mamy nadzieję, że
decyzja Sztabu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Grucie spotka
się z Państwa zrozumieniem. Należy
pamiętać, że odwołanie zorganizowa-

Wpłaty indywidualne na WOŚP oraz
udział w licytacjach będzie nadal możliwy za pośrednictwem strony internetowej WOŚP. Gorąco zachęcamy do
tego typu udziału!

Przed Członkami Sztabu WOŚP w Grucie do podjęcia stanęła bardzo trudna
decyzja, z którą nie wszyscy muszą się
zgadzać. Decyzję o odwołaniu w Grucie cyklicznej styczniowej imprezy
podyktowano jednak dobrem najcenniejszym — ochroną zdrowia i życia
osób, czyli mottem, które od lat towa-
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