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Z okazji zbliżających się Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego, wszystkim 
mieszkańcom gminy Gruta oraz przy-
byłym gościom życzymy, aby na Pań-
stwa Wielkanocnym stole nie zabrakło 
tradycyjnych polskich przysmaków,  
a w Państwa sercach zagościł Zmar-
twychwstały Jezus Chrystus, wypeł-

niając je radością, miłością i spokojem. 
Niech ten czas spędzony w gronie naj-
bliższych nam osób będzie nie tylko 
czasem odpoczynku od codziennych 
obowiązków, ale i duchowej odnowy. 
W obliczu trwającej nadal pandemii 
życzymy Państwu również nieustają-
cego zdrowia, siły i energii do realizacji 

zaplanowanych działań oraz czasu 
spędzonego w gronie najbliższych  
i przyjaciół. 

Wójt Gminy Gruta wraz z pracowni-

kami Urzędu Gminy Gruta oraz Prze-

wodniczący Rady Gminy Gruta wraz 

z Radnymi.  

Idą Święta... 
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Powstaną nowe lokale mieszkal-
ne. Gmina Gruta podpisała poro-
zumienie z Krajowym Zasobem 
Nieruchomości w sprawie budo-
wy mieszkań 

W marcu br. w Urzędzie Gminy w Gru-
cie odbył się cykl spotkań dotyczący 
programu budowy mieszkań w ra-
mach Krajowego Zasobu Nieruchomo-
ści, który odbywa się pod osobistym 
patronatem Pani Minister Iwony Mi-
chałek — Sekretarza Stanu w Minister-
stwie Rozwoju, Pracy i Technologii. 
Pani Minister odwiedziła gminę Gruta 
trzykrotnie. Podczas prowadzonych 
spotkań uzgadniano szczegóły przy-
stąpienia gminy Gruta oraz sąsiednich 
samorządów, w tym Łasina, Świecia 
nad Osą oraz Dragacza do rządowego 
programu budowy mieszkań z KZN. 
Następnie, w  dniu 19 marca 2021 roku 
Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kur-
kowski podpisał list intencyjny i poro-
zumienie o współpracy w przedmiocie 
budowy nowych mieszkań. Dla kogo 
one będą i na jakich warunkach będą 
przyznawane? Zgodnie z założeniami 
programu, będą to mieszkania dla tych 
osób, które nie mogą sobie pozwolić na 
zakup mieszkania ze względu na zbyt 
niskie dochody (zbyt małą zdolność 
kredytową). Nowe mieszkania będą 
budować gminy w ramach społecznej 

inicjatywy mieszkaniowej, gdzie zain-
teresowani nabyciem prawa najmu do 
lokalu mieszkalnego będą mogli nabyć 
to prawo po wniesieniu określonego 
wkładu finansowego, stanowiącego  
określony procent wartości mieszka-
nia. W programie przewiduje się budo-
wę 1, 2 i 3 pokojowych lokali mieszkal-
nych, których metraż ma oscylować 
od 25 do 50 m2. Mieszkań nie będzie 
można wykupić na własność, będzie 
można jednak odsprzedać jego udział 
innemu nabywcy. Gmina jako udziało-

wiec w powstałej spółce wnosić do 
niej będzie wkład w postaci gruntu, na 
którym będą powstawały nowe miesz-
kania, w zamian za co mogła będzie 
liczyć na spore dofinansowanie z bu-
dżetu państwa na budowę nowych 
lokali mieszkalnych, sięgające nawet  
3 mln złotych. To ogromna szansa dla 
ludzi młodych na swoje „cztery kąty”, 
jak również szansa dla gminy na po-
prawę dostępności lokali, którymi dys-
ponuje. Trzymajmy kciuki za powo-
dzenie tego przedsięwzięcia. 

Remont DW 538 oraz budowa 

ronda na skrzyżowaniu w Mełnie 

Dnia 13 lutego br. w Radzyniu Cheł-
mińskim odbyło się spotkanie z Wice-
marszałkiem Województwa Kujawsko
-Pomorskiego – Panem Zbigniewem 
Sosnowskim, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele władz samorządo-
wych zainteresowanych gmin powia-
tu grudziądzkiego, w tym Wójt Gminy 
Gruta Pan Waldemar Kurkowski. Spo-
tkanie dotyczyło m.in. tematu pilnej 
potrzeby remontu i przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 538 na odcinku Ra-
dzyń Chełmiński — Łasin. Podczas 
spotkania omówiono i przybliżono 
plany i szczegóły dotyczące remontu 
nawierzchni. Na uwagę zasługuje fakt, 
że między innymi to dzięki petycji 
Mieszkańców gminy Gruta, złożonej 
na ręce Marszałka w ubiegłym roku, 

jeszcze w tym roku od strony Radzy-
nia rozpocznie się remont pierwszego 
odcinka nawierzchni, a do końca roku 
2022 zostanie wyremontowany odci-
nek drogi do skrzyżowania w Mełnie. 

Przy udziale zainteresowanych samo-
rządów uzgodniono również wstępne 
działania dotyczące budowy ronda, 
które zastąpi niebezpieczne skrzyżo-
wanie w miejscowości Mełno. 
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Rusza Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań 2021 

Liczymy się dla Polski! Pod takim ha-
słem Główny Urząd Statystyczny  
promuje ogólnokrajowy spis ludności, 
który rozpocznie się wraz z 1 kwietnia 
2021 roku również w gminie Gruta. Kto 
musi się spisać i dlaczego, a także o co 
będzie pytany? Pewne jest, że spisać 
musimy się wszyscy. W tym roku jed-
nak, inaczej niż 10 lat temu, podstawo-

wą formą wypełnienia formularzy bę-
dzie samospis internetowy. Formularz 
uruchomiony zostanie 1 kwietnia na 
stronie www.spis.gov.pl, a jego wypeł-
nienie będzie obowiązkowe. Samospi-
su  będzie można dokonać również w 
Gminnym Biurze Spisowym (GBS)  
w budynku Urzędu Gminy Gruta. Trze-
cią formą spisu — dla tych osób, które 
nie mają możliwości spisania się przez 
Internet — będzie spis dokonywany 
przez rachmistrzów, którzy zadzwonią 

lub pojawią się w naszych domach 
osobiście. W gminie Gruta rachmi-
strzami będą trzy osoby: Pan Artur 
Piszczewiat, Pani Alicja Piszczewiat 
oraz Pani Jolanta Rzepko. Rachmi-
strzowie posiadać będą specjalną legi-
tymację, jak również będą odwiedzać 
nasze domy z pełnym zachowaniem 
reżimu sanitarnego. Koordynatorem 
GBS z ramienia Urzędu Gminy jest Pani 
Hanna Witkowska, tel. 56 46 83 121 
wew. 112.  

Szczepimy się na COVID-19  
Raport ze stanu szczepień  
w gminie Gruta 

Od 26 stycznia br. trwają szczepienia 
na COVID-19 w utworzonym Gminnym 
Punkcie Szczepień znajdującym się  
w Ośrodku Zdrowia w Grucie. Zgodnie 
ze stanem na dzień 20 marca 2021 ro-
ku, pierwszą dawką zaszczepiono łącz-
nie  196 osób, z czego 103 to były osoby  
z grupy wiekowej 80+, następnie  
83 osoby z grupy 70+ i 10 osób z perso-
nelu medycznego. Drugą, przypomina-
jącą dawkę szczepienia przyjęły łącz-
nie  92 osoby. (71 osób w wieku 80+,  
12 osób w wieku 70+ oraz 9 osób z per-
sonelu medycznego). Do zaszczepienia 
z grupy osób w wieku 70+ i starszych 
w ramach listy podstawowej zostało 
240 osób, natomiast z listy rezerwowej 

170 osób. Dodatkowo wolę szczepienia 
zgłaszają osoby 60+ oraz z chorobami 
przewlekłymi. Od początku szczepień 
gminny punkt szczepień otrzymał  
30 ampułek po 6 dawek każda na 
pierwsze szczepienie oraz 15 ampułek z  
dawkami na drugi termin szczepienia. 
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Zdrowia, Ośrodek Zdrowia w Grucie ma 
możliwość rejestracji pacjentów do 
końca marca br., po 30 osób na pierw-
szą i 30 osób na drugą dawkę. Od 11 do 
24 marca br. trwała rejestracja osób 
chętnych na szczepienia, którzy uro-

dzili się w latach 1952-1956. Łącznie 
zarejestrowało się prawie 300 osób. 
Przypominamy, że istnieje możliwość 
bezpłatnego transportu osób do punktu 
szczepień na terenie gminy Gruta - 
taką informację należy podać osobie 
przyjmującej zgłoszenie. Do chwili 
obecnej z tej możliwości skorzystały  
2 osoby, natomiast wykonano 20 
szczepień w domu pacjenta. Przypomi-
namy również, że rejestracja na szcze-
pienia odbywa się pod numerem telefo-
nu: 603–521–646 oraz pod numerem 
specjalnie utworzonej Infolinii: 577-410
-442. Infolinia jest czynna od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8:00 
do 15:00. W sytuacji, gdy pacjent nie 
dodzwoni się pod wskazane powyżej 
numery telefonu, pracownik Ośrodka 
Zdrowia w Grucie będzie do niego od-
dzwaniał.  
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Spotkania w sprawie budowy  
S5 i Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego 

W pierwszym tygodniu marca Wójt 
Gminy Gruta w towarzystwie władz  
gminy Grudziądz odbył w Minister-
stwie Infrastruktury dwa bardzo ważne 
spotkania, dotyczące przebiegu trasy 
ekspresowej S5 oraz budowy szybkich 
kolei Centralnego Portu Komunikacyj-
nego na terenie naszej gminy. Przypo-
mnijmy, że oba tematy są bardzo waż-
ne dla mieszkańców gminy Gruta  
i  niosą ze sobą wiele obaw i pytań. Już 
w roku 2020 roku, władze gminy dwu-
krotnie wyrażały swój oficjalny sprze-
ciw wobec planowanej budowy sieci 
kolei, która ma przecinać miejscowości 
Pokrzywno, Plemięta i Wiktorowo. 
Również pod koniec  2020 roku,  Miesz-
kańcy oraz władze gminy Gruta złożyli 
oficjalny protest co do planowanego 
przebiegu budowy trasy S5, która miała 
biec m. in. przez Boguszewo. Planowa-
na inwestycja jest strategiczna i bardzo 

ważna z punku widzenia rozwoju go-
spodarczego całego regionu, w tym 
naszej gminy. Nie może jednak odbyć 
się z jakąkolwiek szkodą dla jej  Miesz-
kańców. To niezmiernie ważne, aby 
stanowisko i obawy Mieszkańców Po-
krzywna, Plemiąt, Boguszewa, Kitnowa 
czy Wiktorowa i innych osób mogły 
zostać zaprezentowane w bezpośred-
nim spotkaniu, dlatego tak bardzo o nie 
zabiegałem—komentuje Wójt Gminy 
Gruta.  Na uwagę zasługuje fakt, że 
władze obu gmin jako jedni z nielicz-
nych przedstawicieli samorządów 
miały możliwość przedstawienia sta-
nowiska samorządu oraz uwag i obaw 
mieszkańców na bezpośrednim spo-
tkaniu w Ministerstwie. Podczas obu 
spotkań ze strony Pana Ministra Mar-
cina Horały oraz Pana Ministra Rafała 

Weber padły słowa zapewnienia, że w 
przypadku realizacji obu inwestycji – 
szczegółowy przebieg tras przebiegu—
zarówno linii szybkich kolei, jak i prze-
biegu trasy S5 ustalony zostanie przy 
udziale mieszkańców w ramach kon-
sultacji społecznych oraz władz gminy 
Gruta i nie będzie naruszać zurbanizo-
wanych części gminy.  Słowa zapew-
nienia, które usłyszeliśmy dają nam 
poczucie dobrze spełnionego obowiąz-
ku względem Mieszkańców i nas sa-
mych. To niezmiernie ważne, aby  
w sercu planowanej inwestycji już na 
etapie jej planowania móc wyrazić 
swoje obawy i alternatywne propozycje 
rozwiązań— podsumowuje Pan Walde-
mar Kurkowski. O kolejnych ustale-
niach w sprawie będziemy informo-
wać Państwa na bieżąco. 

Informacja w sprawie zmiany wy-
sokości opłat za wodę i ścieki 

W związku z pojawiającymi się niedo-
powiedzeniami i Państwa licznymi 
pytaniami dotyczącymi zmiany sta-
wek za wodę i ścieki, informujemy,  
że trwają aktualnie prace związane  
z ustalaniem nowych taryf dotyczą-
cych ww. opłat. Wszystkie gminy,  
w tym i gmina Gruta, mają ustawowy 
obowiązek raz na 3 lata dokonywać 
aktualizacji kosztów rzeczywistych 
produkcji wody i odprowadzanych 
ścieków do Spółki Wody Polskie, która 
wprowadza nowe stawki i taryfy. Te-
goroczna aktualizacja wynikająca z 
oszacowania rzeczywistych kosztów 
wyprodukowania wody i odprowadze-

nia ścieków spowodowałaby wzrost 
cen o odpowiednio 0,86 zł netto za m3 
(woda) oraz o 5,16 zł netto za m3 
(ścieki). Aby temu zapobiec, Wójt Gmi-
ny Gruta wystąpił do Rady Gminy Gru-
ta z inicjatywą uchwały obniżającej 
zaktualizowane stawki za wodę i ścieki 
i przedstawił Radnym Gminy Gruta 
propozycję obniżenia taryf za wodę i 
ścieki tak, aby ewentualny wzrost cen 
był jak najmniej odczuwalny dla 
Mieszkańców gminy. Aktualnie trwają 
prace nad wypracowaniem optymalne-
go kompromisu dotyczącego wysoko-
ści stawek. Pozostała różnica ceny 
ustalonych taryf pokryta zostanie ze 
środków budżetu gminy, pod warun-
kiem przyjęcia przez Radnych stosow-
nej uchwały.  
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Aktywizacja społeczna miesz-
kańców gminy. Trwa rekrutacja 
uczestników! 

Gmina Gruta rozpoczyna realizację 
kolejnych projektów dofinansowa-
nych z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 za pośrednictwem Lokalnej Gru-
py Działania „Vistula– Terra Culmen-
sis– Rozwój przez Tradycję”. Wszyst-
kie działania zaplanowane w ramach 
projektów skierowane są do osób za-
grożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym. Władze gminy, 
przy  wkładzie własnym 2 265,00 zł, 
uzyskały dofinansowanie w wysoko-
ści 42 995,00 zł na realizację projektu 
pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w 
Jasiewie- Gmina Gruta”. W ramach 
projektu zaplanowano organizację 

zajęć sportowo — rekreacyjnych, ani-
macyjno – edukacyjnych, animacyjno 
—sportowo – rekreacyjnych, zajęcia z 
psychologiem/ pedagogiem, warsztaty 
edukacyjno–animacyjne (np. warszta-

ty teatralne, robotyka), warsztaty z 
zakresu aktywizacji społecznej oraz 
wydarzenie integracyjno– animacyj-
ne „Dzień Dziecka”. Kolejnymi projek-
tami, na które gmina otrzymała dofi-

nansowanie na działania w 2021 roku 
są projekty pn: "Centrum Aktywności 
Lokalnej w Boguszewie", "Centrum 
Aktywności Lokalnej w Słupie" oraz  
"Centrum Aktywności Lokalnej w Sal-
nie". Realizatorami projektu będą sto-
warzyszenia w Salnie, Boguszewie 
i  Słupie. Dofinansowanie na każdy  
z tych trzech projektów wynosi  
34 660,00 zł. W ramach realizacji odbę-
dą się zajęcia z dietetykiem psycholo-
giem, sportowo -rekreacyjne, warszta-
ty edukacyjno -animacyjne, wyjazd 
studyjny do Centrum Kulturalno -
Kongresowego Jordanki w Toruniu, 
wyjazd do kina, wyjazd do Wioski Gór-
niczej w Pile Młyn. Rozpoczęcie rekru-
tacji do projektów planowane jest na 
marzec br. Szczegółowe informacje 
będą dostępne na stronie internetowej 
www.gruta.pl. Serdecznie zapraszamy 
wszystkie osoby chętne do udziału.  
projektach. 

Przegląd dróg powiatowych 

W dniu 16 marca 2021 roku gminę Gru-
ta wizytował Pan Adam Olejnik - Sta-
rosta Powiatu Grudziądzkiego wraz z 
nowym Kierownikiem Powiatowego 
Zarządu Dróg w Grudziądzu Panem 
Rafałem Zielińskim. Spotkanie w Urzę-
dzie Gminy poprzedził przegląd dróg 
powiatowych znajdujących się na tere-
nie gminy Gruta. Przedmiotem spotka-
nia było omówienie współpracy władz 
powiatu z naszą gminą na rok 2021  
i lata następne. W tym roku w budżecie 
samorządu powiatu zaplanowano wy-
konanie dalszej przebudowy drogi po-
wiatowej Dąbrówka Królewska-Gruta 

na odcinku w Salnie. Ponadto PZD w 
Grudziądzu jest obecnie w przygoto-
waniu dokumentacji projektowej na 
remont i przebudowę drogi powiato-
wej Pokrzywno-Słup oraz drogi Bogu-
szewo-Czeczewo. Planowana jest tak-
że budowa chodnika oraz bezpieczne-
go przejścia dla pieszych przy Szkole 
Podstawowej w Nicwałdzie. Tym sa-
mym informujemy, że z dniem 1 mar-
ca br. nastąpiła zmiana na stanowisku 
Kierownika Referatu Gospodarki Ko-
munalnej i Wodnej UG w Grucie. 
Funkcję tę  objął Pan Bartłomiej Maze-
pa - wyłoniony w ramach konkursu 
kandydat spełniał wszystkie niezbęd-
ne wymagania. Zakres prac oraz nu-
mer telefonu służbowego Kierownika 
RGW pozostaje bez zmian.  

Równiarka wyjechała na gminne 
drogi 

Ruszył wiosenny remont gminnych 
dróg gruntowych. Warunki pogodowe 
pozwoliły na rozpoczęcie prac rów-
niarki. Cząstkowy remont gminnych 
dróg gruntowych rozpoczął się w rejo-

nie Annowa, Mełna, Kitnowa, Wiktoro-
wa, Plemiąt i Nicwałdu. W najbliż-
szych dniach równiarka wyjedzie na 
kolejne gminne drogi.  Zakupiona w 
ubiegłym roku równiarka doskonale 
zdaje swój egzamin. Urząd nie jest uza-
leżniony od zakupu usługi, a remont 
gminnych dróg jest możliwy przez 
cały rok na terenie całej gminy. Zwra-
camy się tym samym  z prośbą o zgła-
szanie potrzeby równania gminnych 
dróg do Kierownika Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Wodnej, osobiście 
w siedzibie Urzędu Gminy lub pod nu-
merem telefonu 697-213-200.  
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Nowy Kierownik w Środowisko-
wym Domu Samopomocy w Dą-
brówce Królewskiej 

Witamy nowego Kierownika Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Dą-
brówce Królewskiej. Z dniem 1 marca 
br. stanowisko to objęła Pani Katarzyna 
Dudek, która dotychczas przez kilkana-
ście lat sprawowała funkcję Kierowni-

ka GOPS w Rogóźnie. Nowej Pani Kie-
rownik życzymy powodzenia w zawo-
dowych wyzwaniach, a podopiecznym 
ŚDS życzymy przyjemnego i zdrowego 
pobytu. Ponadto informujemy, że decy-
zją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
do ŚDS w Dąbrówce Królewskiej wrócili 
pensjonariusze na dzienny pobyt, po 

przerwie związanej z obostrzeniami 
COVID-19. Nareszcie!!! Działamy - rado-
śnie komentuje Kierownik oraz pra-
cownicy Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Dąbrówce Królewskiej. 
Po prawie pół rocznej przerwie nieo-
becności podopieczni ŚDS wrócili na 
zajęcia terapeutyczne. Zajęcia odbywa-
ją się w reżimie sanitarnym i prowa-
dzone są w małych grupach — wyja-
śnia Pani Katarzyna Dudek. Obecnie 
ruszyły wszystkie sale warsztatowe. 
Pensjonariusze zostali podzieleni na 
dwie grupy i przychodzą na zajęcia  
w systemie rotacyjnym. Zarówno 
uczestnicy jak i pracownicy Środowi-
skowego Domu Samopomocy bardzo za 
sobą tęsknili, dlatego możliwość po-
wrotu uczestników sprawiła wszyst-
kim tak wiele radości.  

Gminny Dzień Sołtysa 

Jak co roku, 11 marca obchodziliśmy 
Dzień Sołtysa. Z tej okazji, w kameral-
nym gronie, przy zachowaniu zasad 
reżimu sanitarnego, w Urzędzie Gminy 
w Grucie uczczono to święto. Skromnej 
uroczystości towarzyszyły słowa po-
dziękowania za trud pracy i poświęce-
nie, skierowane od Wójta Gminy Gruta 
do naszych Sołtysów. Z okazji święta 
przekazano również Sołtysom drobne 
upominki oraz listy gratulacyjne. Jesz-
cze raz życzymy zdrowia, determinacji 
i siły do realizacji postawionych sobie 
celów i zamierzeń, zarówno dla dobra 
Mieszkańców, jak i całej gminy. 
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Kampania pod biało-czerwoną 

Z przyjemnością informujemy, że gmi-
na Gruta zakwalifikowała się do projek-
tu "Pod Biało-Czerwoną", organizowa-
nego przez Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryza-
cji pod honorowym patronatem Preze-
sa Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego. Przypominamy, że inicjaty-
wa zakłada sfinansowanie przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masz-
tów i flag w każdej z gmin w Polsce, 
której mieszkańcy dołączą do projektu. 
To przedsięwzięcie ma na celu połącze-
nie Polaków pod naszą flagą państwo-
wą, a także godne uczczenie pamięci  
o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 
1920 roku. Dziękujemy wszystkim za-
angażowanym mieszkańcom gminy 
Gruta, którzy oddali swój głos w tej 
sprawie.  

Zawody wędkarskie w Grucie 

W dniu 21 lutego 2021 roku Koło Węd-
karskie Polskiego Związku Wędkar-
skiego działające na terenie naszej 
gminy zorganizowało nad jeziorem 
Małym w Grucie podlodowe zawody 
wędkarskie. W czasach pandemii 
przed organizatorem stało nie lada 
wyzwanie, ale skoro przepisy pozwoli-
ły, działacze Koła Gminnego Gruta po-
stanowili sprostać zadaniu. Uczestnicy 
zawodów stanęli na wysokości zadania 
przestrzegając wszystkich zaleceń. 
Wystartowało 64 miłośników tej dys-

cypliny, wśród nich byli uczestnicy z 
Torunia, Grudziądza, Brodnicy i bliż-
szych miejscowości. Zwycięzcą zawo-
dów został Sebastian Słomiński z Brod-
nicy, który złowił ponad 3 kg płoci. Dru-
gie miejsce wywalczył Jacek Znaniecki 
z Grudziądza. Trzecie miejsce zajął Ro-
man Domżalski - mieszkaniec naszej 
gminny. Największą rybę złowił Dawid 
Ałaszewski z Grudziądza. Zwycięzców, 
jak i łowcę największej ryby uhonoro-
wano pamiątkowymi statuetkami i 
oraz dyplomami. Nie obyło się również 
bez nagród dla wszystkich biorących 
udział w tej sportowej rywalizacji. Na 
koniec, jak zawsze rozlosowano nagro-
dy specjalne. Uczestnicy wydarzenia 
udowodnili, że mimo pandemii można, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
bezpiecznie zorganizować zawody 
wędkarskie. Zarząd Koła Wędkarskiego 
dziękuje za zaangażowanie działaczom 
naszego Koła, Urzędowi Gminy Gruta  
i wszystkim, którzy bezinteresownie 
pomagali przy organizacji tej imprezy. 
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za towarzy-
skie podejście i miłą atmosferę.  

Koncert online z okazji Gminnego 
Dnia Kobiet 

W tym roku inaczej niż zwykle—z po-
wodu ograniczeń wynikających z pan-
demii koronawirusa nie odbył się tra-
dycyjny już koncert z okazji Dnia Ko-
biet.  Pamiętając szczególnie o miesz-
kankach naszej gminy, Wójt Gminy 
Gruta Pan Waldemar Kurkowski wraz z 
Panią Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury w Grucie Hanną Szumotalską 
zorganizowali dnia 7 marca br. nowe 
wydarzenie online: koncert z okazji 
Dnia Kobiet, który był transmitowany 
za pośrednictwem Internetu. Koncert 
poprzedziły osobiste życzenia Wójta 
oraz Dyrektor GCK kierowane do 
mieszkanek gminy Gruta. Piosenki 
dedykowane specjalnie dla nich wyko-

nał Zespół Kosik Band. Wydarzenie jak 
na nową formułę w gminie Gruta cie-
szyło się sporym zainteresowaniem. 
Link do koncertu dla osób, które nie 
miały sposobności się jeszcze z nim 
zapoznać, znajduje się na stronie inter-
netowej - serdecznie zapraszamy do 
obejrzenia koncertu wszystkie zainte-
resowane osoby. 

Biblioteka w Grucie zaprasza na 
wystawę 

Informujemy, że w dniach 1-9 marca 
2021 r. w  Bibliotece w Grucie odbyła się 
wystawa pn. „Bohaterowie opozycji 
demokratycznej 1981– 1983” realizowa-
nej w ramach XII edycji projektu edu-
kacyjnego "Kamienie Pamięci". W okre-
sie od 22 marca br. do 2 kwietnia br. 
wystawę będzie można ponownie obej-
rzeć w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny w Grucie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10:00 do 14:00. Wysta-
wa została przygotowana przez zespoły 
projektowe ze szkół w Grucie oraz Bo-
guszewie, pod kierownictwem Pana 
Tomasza Piwowarskiego. Szczególne 
podziękowania składamy autorom  
i organizatorom wystawy, a przede 
wszystkim jej Bohaterom – Panu Hen-
rykowi Zalewskiemu, Bronisławowi 
Kruszyńskiemu oraz Ryszardowi Hań-
czykowi.  
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Kolejne ażurowe serca na nakręt-
ki stanęły w gminie Gruta 

Zapraszamy mieszkańców Słupa, Ni-
cwałdu, Plemiąt oraz okolic do uzupeł-
nienia kolejnych serc na nakrętki, które 
stanęły przy budynkach gminnych 
szkół. Ażurowe serca na nakrętki to 
forma pomocy charytatywnej. Same 
zaś nakrętki, zamiast trafić do śmieci, 
mogą dostać drugie życie, po ich prze-
robieniu na surowiec wtórny. Pamiętaj-
my, że dobro wraca. 

Konkurs kulinarny „Bitwa Regio-
nów” 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
zaprasza  do udziału w kolejnej edycji  
konkursu kulinarnego „Bitwa Regio-
nów”. Zgłoszenia trzyosobowych repre-
zentacji Kół Gospodyń Wiejskich moż-
na wysyłać do 31 maja br. za pomocą 
formularza dostępnego na stronie in-

ternetowej www.bitwaregionow.pl, 
gdzie znajdują się wszelkie informacje 
o możliwości i warunkach udziału w 
konkursie.  

Aplikacja Stop COVID-19 

STOP COVID to aplikacja, która skutecz-
nie pomaga w ograniczaniu rozprze-
strzeniania się koronawirusa. Korzysta 

z API opracowanego przez Apple i Goo-
gle. Działa w oparciu o technologię Blu-
etooth, co ważne - nie korzysta z żad-
nych danych użytkowników. Wasza 
prywatność jest dla nas najważniejsza. 
Aplikacja jest w pełni bezpieczna, bez-
płatna i dobrowolna. Jak pokazują ba-
dania, skuteczna izolacja zakażonych 
oraz wykorzystanie aplikacji typu 
exposure notification (tego typu aplika-
cją jest STOP COVID) mogą znacząco 
zredukować ryzyko rozprzestrzeniania 
się koronawirusa. Dlatego już dziś ścią-
gnij, uruchom aplikację – dbaj o siebie  
i innych. Jak to działa? Aplikacja moni-
toruje nasze otoczenie w poszukiwaniu 
innych urządzeń, na których jest zain-
stalowana. „Zapamiętuje” każde spotka-
nie, które trwało więcej niż 15 minut  
i odbyło się w odległości poniżej 2 me-
trów. Jeśli któryś z użytkowników za-
choruje – pozostali, z którymi miał 
kontakt w ciągu ostatnich 14 dni, otrzy-
mają powiadomienie. Dzięki temu będą 
mogli ochronić siebie i innych.  
 
SP w Grucie wyróżniona w kon-
kursie „Ukryte dziedzictwo” 

Miło nam jest poinformować, że Szkoła 
Podstawowa w Grucie otrzymała wy-
różnienie za działania uczniów w ra-
mach ogólnopolskiej kampanii eduka-
cyjnej „Ukryte dziedzictwo. Co kryje 
polska ziemia?” Trwające od wielu ty-
godni nauczanie zdalne nie zniechęciło 
uczniów do dodatkowej pracy i pogłę-
biania swojej wiedzy w dziedzinie, któ-
ra nie jest obowiązkowym przedmio-
tem nauczania w szkole. Mowa o ar-
cheologii, której tajniki zgłębiała nasza 
młodzież, odkrywając sekrety pracy 
archeologa oraz wyszukując informa-
cje o największych odkryciach archeo-
logicznych minionych lat na terenie 
naszego kraju i gminy. W ten sposób 
uczniowie dowiedzieli się m.in. o tym, 
że w naszym kraju możemy znaleźć 
piramidy sprzed tysięcy lat oraz ka-
mienne kręgi, które są może mniejsze 

od legendarnego Stonehenge, ale rów-
nie ciekawe i tajemnicze oraz o tym, że 
tereny naszej gminy stały się źródłem 
znaczących odkryć archeologicznych z 
reliktami średniowiecznego gródka w 
Plemiętach czy pozostałościami osady 
kultury łużyckiej nad jeziorem w Bogu-
szewie. Uczniom i nauczycielom skła-
damy serdeczne gratulacje i dziękuje-
my za tak wspaniałą promocję naszej 
gminy w skali ogólnokrajowej. 

Mammobus w gminie Gruta 

Zbadaj się i zyskaj spokój! Zapraszamy 
wszystkie zainteresowane Panie  
w wieku 50-69 lat do udziału w bezpłat-
nym badaniu mammograficznym. Ba-
danie jest wykonywane w ramach Po-
pulacyjnego Programu Wczesnego Wy-
krywania Raka Piersi i odbędzie się  
w dniu 7 kwietnia 2021 roku przy Urzę-
dzie Gminy w Grucie. Na badanie zare-
jestrować się można pod numerem 
telefonu 58 666 24 44. Więcej informacji 
pod adresem www.mammo.pl. Zapra-
szamy do udziału w programie. 
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Szanuję Ziemię, śmieci oddaję na 
PSZOK! 

Pod tym hasłem gmina Gruta organizu-
je konkurs plastyczny, który skierowa-
ny jest do placówek oświatowych oraz 
placówek zapewniających opiekę dla 
dzieci do lat 3 z terenu gminy Gruta. 
Uczestnikami konkursu mogą być ucz-
niowie szkół znajdujących się na tere-
nie gminy Gruta, a także dzieci i mło-
dzież zamieszkująca na terenie gminy 
Gruta, ale uczęszczająca do szkół poza 
jej granicami. Regulamin, kartę zgło-
szenia i informację na temat konkursu 
znajdziecie Państwo na stronie inter-
netowej: www.gruta.pl. Prace należy 
dostarczyć do 12 kwietnia 2021 roku. 
Zapraszamy do udziału w konkursie. 
Dla zwycięzców przewidziano cenne 
nagrody i wyróżnienia! 

Pomoc dla Pana Marka... 

Szanowni Państwo! Zwrócił się do nas 
mieszkaniec naszej gminy, Pan Marek 
Waliński z Orla z prośbą o pomoc  
w udostępnieniu informacji. Pan Marek 
ma 29 lat i zachorował na nowotwór 
złośliwy wątroby T2, z przerzutami na 
trzustkę. Koszty leczenia są ogromne i 
sięgają 100 000 zł, a w tej chwili najpil-
niejszą jest uzbieranie kwoty 15 000 zł 
na podjęcie cyklu radioterapii dającej 
szansę na wyzdrowienie. Pod linkiem 
https://zrzutka.pl/e3jjev znajdą Pań-
stwo zbiórkę na zakup leku ratującego 
życie. Sytuacja rodziny jest o tyle trud-

na, że syn Pana Marka choruje na au-
tyzm i również potrzebuje stałej opieki.  
Gorąco zachęcamy do wsparcia akcji  
z całego serca. Pamiętajmy, że dobro 
wraca!  

Bartek Żuchowski z SP w Bogu-
szewie finalistą wojewódzkim 

Wielkie gratulacje dla ucznia klasy VII 
Szkoły Podstawowej w Boguszewie—
Bartka Żuchowskiego, który w Kurato-
ryjnym Konkursie z języka angielskie-
go na etapie wojewódzkim został finali-
stą! Wielkie gratulacje także dla nau-
czyciela języka angielskiego Pani Kata-
rzyny Matulewskiej, która potrafiła za-

inspirować ucznia i rozbudzić jego mi-
łość do tego języka! Well done! 

Program „Czyste Powietrze” w 
gminie Gruta 

Poniżej prezentujemy założenia progra-
mu „Czyste Powietrze”. Program prze-
znaczony jest dla właścicieli lub współ-
właścicieli jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych, lub wydzielonych w 
budynkach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą 
wieczystą. Zakres wsparcia obejmuje 
dofinansowanie wymiany starych i 
nieefektywnych źródeł ciepła na pali-
wo stałe, na nowoczesne źródła ciepła 
spełniające najwyższe normy oraz 
przeprowadzenie niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych budynku. 
Kwota dofinansowania uzależniona 
jest od poziomu dofinansowania i wa-
hać się może od 30 do 37 tys. złotych. 
Szczegóły dotyczące programu można 
uzyskać na stronie internetowej 
www.czystepowietrze.gov.pl, jak rów-

nież w siedzibie UG w Grucie osobiście 
lub pod nr telefonu 56 46 83 121, wew. 
104. Ponadto informujemy, że wnioski 
o przeliczenie dochodów celem wyda-
nia zaświadczenia przez Wójta Gminy 
Gruta, które jest niezbędne do ubiega-
nia się o wsparcie w ramach programu 
„Czyste Powietrze”, są dostępne w Biu-
rze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy 
Gruta, w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Grucie oraz na stronie 
gminy Gruta https://gruta.pl w zakład-
ce Dla Mieszkańców->Druki i Wnioski. 
Wypełniony wniosek wraz z informa-
cją o dochodach należy składać  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Grucie. Szczegółowe informacje 
dotyczące niezbędnych dokumentów 
do wydania zaświadczenia można uzy-
skać telefonicznie pod nr 56 46 58 734.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzrzutka.pl%2Fe3jjev%3Ffbclid%3DIwAR0cSmLPJ0cbbl3uUu5_13zYGaL_b8owfpw-mk-yjhPPKqYpWu3Ku5IsKHg&h=AT3k1ul4RV5BkvX_519WG0uUaOhdWVM_Li15NHUkZxQhHxpEqphc_PJTuV85yWAmMpMf-F9_ciRr9BH_ZsuAoDED2fvwcrm6cPlX2vMHMbemqNGSnbEUlU2
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Ruszyła budowa gminnego 
PSZOK`u 

Trwają prace związane z budową 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych na terenie gminy 
Gruta. Wykonawcą roboty budowlanej 
jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
"ZOJAX", spółka cywilna Jan i Zofia 
Wildman z siedzibą w Zblewie. Koszt 
realizacji zadania wynosi 875 883,50 zł. 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych powstanie na tere-
nie oczyszczalni ścieków w Mełnie. 
Zakres prac obejmuje m.in. przygoto-
wanie terenu pod budowę 
(utwardzenie terenu), wyposażenie 
PSZOK (kontenery, wagi, pojemniki na 
odpady), budowę wiaty, magazynu 
wraz z warsztatem, magazynu na od-
pady niebezpieczne i ZSEE, budynku 
biurowego, ścieżki edukacyjnej  
i miejsc parkingowych. Prace powinny 
zostać zakończone w pierwej połowie 
2021 roku. Przypomnijmy, że PSZOK to 
specjalnie zorganizowane dla miesz-
kańców gminy miejsce, w którym mo-
gą oni nieodpłatnie pozostawić pose-
gregowane odpady komunalne w ra-
mach opłaty za wywóz odpadów  

z gospodarstwa domowego. Dzięki 
realizacji takiego obiektu możliwy 
będzie bezpieczny i kontrolowany od-
biór odpadów, likwidacja nielegalnych 
wysypisk śmieci, a także właściwe ich 
zagospodarowanie i unieszkodliwie-

nie. Projekt współfinansowany jest  
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego. 

Będzie świetlica w Dąbrówce 
Królewskiej 

Rozpoczęły się intensywne prace bu-
dowlane w Dąbrówce Królewskiej.  
Zgodnie z wcześniejszymi zapewnie-
niami Wójta, pozostała część budynku 

byłej szkoły zostanie zagospodarowa-
na na świetlicę wiejską z pełni wypo-
sażoną kuchnią i zapleczem sanitar-
nym. Jeszcze w tym roku Mieszkań-
cy Dąbrówki Królewskiej będą mogli 
skorzystać z nowej świetlicy. Zadanie 
w 95% zostało dofinansowane ze 
środków unijnych pochodzących z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko Pomorskiego. Całkowi-
ty koszt adaptacji i wyposażenia po-
mieszczeń wyniesie ponad 600 tys. zł. 
Prace wykonuje firma REM-BUD z Gru-
dziądza, która złożyła najkorzystniej-
szą ofertę w ramach przetargu nieo-
graniczonego. Niestety prace nad re-
montem i adaptacją pomieszczeń świe-
tlic w Kitnowie i Jasiewie zostały 
wstrzymane. Przygotowane w latach 
2016-2017 projekty budowlane były wa-
dliwe i nie spełniały podstawowych 

wymagań przewidzianych w prawie 
budowlanym. Ogłoszony jeszcze w 
grudniu ubiegłego roku przetarg na 
roboty budowlane na te obiekty został 
unieważniony z winy wadliwej doku-
mentacji projektowej i technicznej. Nie 
oznacza to jednak, że remont świetlic 
w Jasiewie i Kitnowie nie dojdzie do 
skutku. Aktualnie w Urzędzie Gminy 
w Grucie trwają prace związane z  
przystosowaniem starej dokumentacji 
projektowej. O ich wyniku będziemy 
Państwa informować na bieżąco.  
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Otwarcie nowego Posterunku 
Policji w Grucie 

Informujemy, iż z dniem 1 marca 2021 
roku dokonano przywrócenia zlikwido-
wanego w 2013 roku Posterunku Policji 
w Grucie. Uroczystość z uwagi na 
trwającą pandemię miała bardzo sym-
boliczny charakter. W obecności Wójta 
Gminy Gruta Pana Waldemara Kur-
kowskiego oraz Komendanta Komendy 
Miejskiej Policji w Grudziądzu insp. 
Marcina Zaleśkiewicza wprowadzono 
Kierownika oraz pracowników Poste-
runku, do wyremontowanego budynku. 
Kierownikiem Posterunku Policji  
w Grucie został asp. szt. Tomasz Kruk. 
Załoga Posterunku będzie liczyła  
7 osób. Obok Kierownika posterunek  
zasili dwóch dzielnicowych - mł. asp. 
Maciej Kosztowny oraz sierż. Monika 
Rosada. Ponadto w Posterunku będzie 
pracowało jeszcze 4 policjantów patro-
lowo-interwencyjnych. Komisariat 
będzie czynny w godz. od 7:30 do 15:30.  
Po godzinie 15:30 będzie pełniony dyżur 

do późnych godzin wieczornych i noc-
nych przez policjanta dyżurującego. 
Podajemy telefony do Posterunku Poli-
cji w Grucie:  47 754 51 10 lub 605 329 
262 - Kierownik Posterunku, 47 754 51 
11/15 lub  504 793 161, 504 793 187 - 
Dzielnicowi. Wszystkim Policjantom 
życzymy sukcesów w pracy zawodo-

wej, wytrwałości i powodzenia w co-
dziennej walce o bezpieczeństwo 
Mieszkańców gminy Gruta. Niechaj 
trudna i odpowiedzialna służba będzie 
dla Was zawsze źródłem satysfakcji  
i zadowolenia, a wszystkim Waszym 
działaniom towarzyszy ludzka przy-
chylność i życzliwość.  

Remonty i przebudowy dróg 
gminnych 

Na przełomie maja i czerwca br. roz-
poczną się  prace związane z remon-
tem nawierzchni drogi gminnej nr 
041406C Orle - Gruta. Gmina Gruta na 
ten cel uzyskała kolejne dofinansowa-
nie, w wysokości 50% kosztów, które  

udzielone jest z rządowego Funduszu 
Dróg Samorządowych. Koszt inwesty-
cji wyniósł 384 338,59 zł, a wysokość 
dofinansowania 192 169,00 zł. Wyko-
nawcą prac jest Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych DROBUD z siedzibą w 
Wąbrzeźnie, wybrane w drodze postę-
powania przetargowego. W ramach 
zadania zostanie wykonany komplek-

sowy remont nawierzchni i drogi, od-
tworzenie poboczy oraz wykonanie 
zjazdów przy tej drodze. W ten sposób 
zostanie wyremontowany odcinek 
drogi do skrzyżowania w Orlu o długo-
ści ponad 1,5 km. To już kolejny, ostatni 
etap remontu nawierzchni na odcinku 
tej drogi gminnej. Poprzedni odcinek  
(610 m) wyremontowano w 2018 roku.  

Kolejne wnioski z FDS rozpatrzo-
ne pozytywnie 

W II połowie 2020 roku władze gminy 
złożyły w ramach naboru do Funduszu 
Dróg Samorządowych wnioski o dofi-
nansowanie zadań związanych z prze-
budową trzech odcinków dróg:  
w Annowie, Jasiewie oraz Okoninie, 
łącznie na kwotę 2,1 mln złotych.  
W ubiegłym tygodniu do Urzędu Gminy 
w Grucie wpłynęła pisemna informacja 
o zakwalifikowaniu złożonych wnio-
sków na listę konkursową, co oznacza, 
że gmina otrzyma wsparcie finansowe 
do remontu dróg gminnych, a wybudo-
wanie nowych odcinków dróg w ww. 
miejscowościach stanie się możliwe 
jeszcze w tym roku!  
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Radni radzą…, czyli sprawozdanie 
z XXIV Sesji Rady Gminy  
Gruta 

W dniu 26 lutego 2021 roku odbyła się  
XXIV Sesja Rady Gminy Gruta. Wyjąt-
kowo — z uwagi na remont sali sesyj-
nej w Urzędzie Gminy, obrady odbyły 
się w swietlicy SP w Grucie. Na zapro-
szenie Wójta Gminy Gruta, na sesji po-
jawił się gość specjalny - Pan Tomasz 
Pacuszka, Dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Grudziądzu, który podzię-
kował za otrzymane dotychczas 
wsparcie oraz zaprezentował plany 
wzajemnej współpracy naszego samo-
rządu z grudziądzkim „Pośrednia-
kiem”. Dyrektor przedstawił również 
ofertę pomocową Urzędu Pracy dla 
gminy Gruta na rok 2021, jak również 
środki finansowe Urzędu Pracy prze-
znaczone dla gminy Gruta na walkę  
z bezrobociem oraz łagodzeniem skut-
ków kryzysu gospodarczego wywoła-
nego COVID-19, które łącznie w 2020 
roku sięgnęły ponad 1,2 mln złotych.  
W trakcie spotkania padło również 
wiele wzajemnych zapewnień doty-
czącej dobrej współpracy obu urzędów. 
Ponadto, podczas sesji Radni podjęli 
następujące Uchwały: Uchwałę  
Nr XXIV/145/21 zmieniającą uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Gruta na lata 2021-
2030, Uchwałę Nr XXIV/146/21 w spra-
wie dokonania z zmian w budżecie 
Gminy Gruta na rok 2021, Uchwałę Nr 
XXIV/147/21 w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Gminie– Miastu Gru-
dziądza w formie dotacji  celowej na 

częściowe pokrycie kosztów realizacji 
własnych zadań bieżących Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Grudziądzu w roku 
2021, Uchwałę Nr XXIV/148/21 w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie po-
rozumienia w sprawie współdziałania  
z Zarządem Dróg Wojewódzkich  

w Bydgoszczy w celu prowadzenia 
robót budowlanych na odcinku drogi  
nr 538, uchwałę Nr XXIV/149/21 w spra-
wie zatwierdzenia Regulaminu Rady 
Społecznej Samodzielnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Grucie, Uchwałę 
nr XXIV/150/21 w sprawie wieloletnie-
go programu gospodarowania miesz-

kaniowym zasobem gminy Gruta na 
lata 2021-2025. Przypominamy miesz-
kańcom o każdorazowej możliwości 
śledzenia obrad Rady Gminy Gruta na 
żywo podczas transmisji dostępnej na 
stronie internetowej Urzędu Gminy. 
Zapraszamy do oglądania transmisji. 

Prosto z Urzędu... 

 

Akcja — mobilizacja!!! Apel do 
Mieszkańców gminy Gruta! 

Szanowni Państwo, zwracamy się do 
Was z wielką prośbą! Władze gminy 
podjęły starania dotyczące przygoto-
wania kompleksowej publikacji nt.  
historii naszej gminy. W związku z tym 
zwracamy się do Państwa z prośbą  
o dostarczenie starych fotografii, zapi-
sków, wspomnień rodzinnych, kartek 
pocztowych oraz innych dokumentów 
mogących posłużyć powstaniu opraco-

wania. Każdy z dostarczonych doku-
mentów zostanie zabezpieczony, ze-
skanowany i zwrócony po wykorzysta-

niu. Państwa wiedza, jak również po-
siadane w domach „skarby”, mogą oka-
zać się nieocenione i warto byłoby po-
zostawić je w pamięci innym pokole-
niom. Prosimy o przekazywanie zgro-
madzonych materiałów do Biblioteki  
w Grucie w terminie do 31 maja 2021 
roku.  Materiały można również przesy-
łać pocztą e-mail. Koordynatorami pro-
jektu są Pan Tomasz Piwowarski, tel. 
692-022-981 e-mail: tompiw@poczta.fm 
oraz Pan Jerzy Strużyna, tel. 601-642-
004, e-mail: jest@poczta.onet.pl. 


