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Rządowe wsparcie dla gminy 
Gruta. Pozyskane środki trafią na 
inwestycje drogowe i termo-
modernizację budynków 

Z przyjemnością informujemy, że gmi-
na Gruta po raz kolejny w tym roku 
otrzymała wsparcie finansowe pocho-
dzące z dwóch rządowych programów: 
Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 
Funduszu Rozwoju Dróg Samorządo-

wych. Wnioski o to wsparcie były skła-
dane jeszcze w ubiegłym roku na ściśle 
określone zadania: kompleksową ter-
momodernizację budynku, w którym 
mieści się m.in. Szkoła Podstawowa w 
Grucie (kl. I-III), Ośrodek Zdrowia oraz 
Posterunek Policji. Na ten cel władze 
gminy pozyskały kwotę 1 200 000,00 zł.  
W chwili obecnej trwają czynności 
przetargowe zmierzające do wyboru 
wykonawcy zadania. Rządowe środki 

finansowe zostały przyznane również 
na remont i adaptację pomieszczeń 
wewnątrz Ośrodka Zdrowia w Grucie, 
gdzie kwota wsparcia wyniosła  
250 000,00 zł. Ponadto gmina Gruta 
otrzymała z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych kwotę 1 146 654,00 zł na  
remont i przebudowę trzech odcinków 
dróg gminnych w Annowie, Jasiewie  
i Okoninie. Ciąg dalszy informacji na 
stronie 12.  

2,6 mln zł na nowe inwestycje w gminie Gruta  
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Konwent samorządów powiatu  
grudziądzkiego w Grucie 

Dnia 17 maja 2021 roku w siedzibie 
Urzędu Gminy w Grucie odbył się  
Konwent Samorządów Powiatu Gru-
dziądzkiego. Inicjatorem i gospoda-
rzem spotkania był Wójt Gminy Gruta -
Waldemar Kurkowski. Wśród zapro-
szonych samorządowców znaleźli się 
Pan Maciej Glamowski, Prezydent Gru-
dziądza, Pan Adam Olejnik – Starosta 
Powiatu Grudziądzkiego, Pan Marcin 
Dziadzio – Wicestarosta Powiatu Gru-
dziądzkiego, Pan Krzysztof Chodub-
ski – Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Radzyń Chełmiński, Pan Rafał Ko-
bylski - Burmistrz Miasta i Gminy Ła-
sin, Pan Andrzej Rodziewicz– 
Wójt Gminy Grudziądz, Pan Ireneusz 
Maj – Wójt Gminy Świecie nad 
Osą oraz Pan Krzysztof Polesiak – 
Wójt Gminy Rogóźno. Na spotkanie 
zostali zaproszeni również przedsta-
wiciele służb mundurowych: m.in.  
płk. Krzysztof Stańczyk – Dowódca 
8 .Kujawsko-Pomorskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej, ppłk Andrzej 
Sikora – Dowódca 83. Batalionu Lek-
kiej Piechoty w Grudziądzu, ppłk To-
masz Sobczyk – Wojskowy Komen-
dant Uzupełnień w Grudziądzu, pod-
kom. Marcin Wojtczak – Zastępca Ko-
mendanta Miejskiego Policji w Gru-

dziądzu, kom. Sylwester Góras – Na-
czelnik Wydziału Prewencji KMP  
w Grudziądzu oraz st. bryg. Robert  
Gutowski – Komendant Miejski PSP w 
Grudziądzu. Tematem przewodnim 
Konwentu było omówienie zakresu 
działania i współpracy samorządów  
z Wojskami Obrony Terytorialnej, za-
równo w zakresie bezpieczeństwa 
publicznego, jak i zarządzania kryzy-
sowego. Poruszono również kwestie 
lokalizacji 83. Batalionu Lekkiej Pie-
choty WOT na terenie miasta Gru-
dziądz i powiatu grudziądzkiego, który 
w założeniu będzie liczyć ok. 700 żoł-

nierzy. Batalion będzie zlokalizowany 
w Grudziądzu. Wszystkie chętne oso-
by, które chciałyby wstąpić w szeregi 
WOT, zapraszamy do udziału w rekru-
tacji. Szczegóły dotyczące rekrutacji 
znajdą Państwo na str. 5 GG. Szersza 
Relacja z wydarzenia dostępna jest na 
stronie TVP Bydgoszcz w programie 
„Zbliżenia” z dnia 14 maja 2021 roku, 
godz. 18:30, od minuty 13:27 do minuty 
16:35. Serdecznie zapraszamy do zapo-
znania się z audycją. Link do audycji 
programu podajemy Państwu poniżej: 
https://bydgoszcz.tvp.pl/53814927/
zblizenia-14052021-g-1830. 

Długo wyczekiwany Paczkomat 
stanął w Mełnie 

Nareszcie!!! Po długich oczekiwaniach 
mieszkańcy gminy Gruta mają paczko-
mat! 14 kwietnia 2021 roku, przy Przed-

szkolu Samorządowym w Mełnie roz-
począł się montaż paczkomatu InPost. 
Urządzenie zostało zainstalowane przy 
chodniku. Umożliwia ono wysyłanie i 
odbieranie przesyłek kurierskich w 
dzień i w nocy, 24 godziny na dobę, 7 
dni w tygodniu. W związku z licznymi 

prośbami mieszkańców, już w ubie-
głym roku Wójt Gminy Gruta Walde-
mar Kurkowski rozpoczął rozmowy  
z operatorem, który postawił szereg 
warunków do spełnienia. Sprawę na 
szczęście udało się pozytywnie sfinali-
zować. Instalacja paczkomatu to pozy-
tywna wiadomość dla wszystkich, 
którzy robią zakupy w Internecie lub 
nadają paczki – usługi paczkomatowe 
są bowiem jedną z najtańszych form 
wysyłkowych. Wybierając na stronie 
sklepu internetowego dostawcę w po-
staci InPost, otrzymujemy możliwość 
szczegółowego śledzenia przesyłki  
i informację SMS o jej dostarczeniu  
do urządzenia. Gdy przesyłka znajdzie 
się już w paczkomacie, odbiorca otrzy-
muje kilkucyfrowy kod niezbędny  
do odebrania paczki – ma na to 48  
godzin. Zapraszamy wszystkich do 
korzystania z nowej formy doręczania 
przesyłek! 
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Klub Seniora wyjechał nad mo-
rze! Relacja z pobytu Seniorów  
w sanatorium w Łebie 

35 uczestników Klubu Seniora działają-
cego przy Gminnym Centrum Kultury  
w Grucie w dniach 16-23 maja 2021  
roku wyjechało na turnus rehabilitacyj-
ny do sanatorium w Łebie. Seniorzy, 
pomimo swojego wieku i ograniczeń 
zdrowotnych, nie tylko dzielnie zdoby-
wali wydmy, ale również bardzo ak-
tywnie spędzali każdy wolny czas. Spa-
cery nordic walking, zabiegi rehabilita-
cyjne, piękna pogoda oraz wyśmienite 
towarzystwo sprawiło, że wyjazd oka-
zał się nader udany. Wszystko odbywa-
ło się z przestrzeganiem zasad reżimu 
sanitarnego, a sami uczestnicy jedno-
głośnie stwierdzili, że na pewno nie był 
to ich ostatni wspólny wyjazd! Ahoj, 
przygodo! 

Są takie chwile, które będzie się 
pamiętać całe życie —
międzypokoleniowy Dzień Biblio-
tekarza w Grucie 

W środę, dnia 12 maja br. o godzinie 
10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej 
im. Wiktora Kulerskiego w Grucie  
odbyło się nietypowe spotkanie. Zorga-
nizowano w ramach obchodów Dnia 
Bibliotekarza (8 maja) i Tygodnia  
Bibliotek (8-15 maja) międzypokolenio-
we spotkanie Bibliotekarek – obecnych  
i Pań, które były pierwszymi Bibliote-
karkami na terenie naszej gminy  
w latach 50. i 60. minionego wieku. Na 
zaproszenie biblioteki przybyły Panie: 
Halina Otolska- pierwsza Bibliotekarka 
z Gruty, Danuta Chyła i Elza Dobjasz- 
pierwsze Bibliotekarki z Filii w Bogu-

szewie, Łucja Laskowska z Filii Ni-
cwałd oraz Wiesława Szlas, której Ma-
ma- Helena Sześciorka była przez 
pierwszych 15 lat Bibliotekarką w Filii 
Okonin, a Pani Wiesia wspomagała ją 
aktywnie i niemal codziennie w biblio-
tecznej pracy. W spotkaniu uczestni-
czyli również Wójt Gminy Gruta Pan 
Waldemar Kurkowski wraz z Zastępcą 
Panem Tomaszem Groszewskim, któ-
rzy przybyli na zaproszenie Pani Dy-
rektor - Anny Fabrykiewicz z pięknym 
bukietem kwiatów i tortem z napisem 
"Z okazji Dnia Bibliotekarza". To było 
cudowne spotkanie, pełne ciepłych 
słów, wzajemnych pochwał, wspo-
mnień, porównań, jak jest teraz, a jak 
było kiedyś. Padły również zapewnie-
nia powtórzenia  uroczystości w przy-
szłości. 

Przecieki z gruckiej biblioteki  

Pozostając w tematyce bibliotek, infor-
mujemy, że Gminna Biblioteka Publicz-
na w Grucie dnia  12 maja br. rozpoczę-
ła projekt Fundacji Wspomagania 
Zrównoważonego Rozwoju pn. „Sieć na 
kulturę w podregionie grudziądzkim”. 
Bierze w nim udział dziesięcioro mło-

dych ludzi, którzy do 30 czerwca  br. 
włącznie przejdą 31-godzinne szkolenie 
online w zakresie podnoszenia kompe-
tencji cyfrowych na zaawansowanym 
poziomie. Szkolenie prowadzą trener 
Fundacji oraz Pani Anna Fabrykie-
wicz—Dyrektor GBP w Grucie. W wyni-
ku udziału w tym projekcie nasza bi-
blioteka pozyska 3 laptopy i 3 tablety, 
które pozwolą nam na poszerzenie wa-
chlarza naszych usług. Kolejny czeka 
do realizacji wygrany projekt z Banku 
PeKaO na kwotę prawie 5 000,00, który 

pomogła nam złożyć mieszkanka na-
szej gminy i pracownica banku – Pani 
Joanna Paczkowska. Realizację tych 
działań kulturalno – bibliotecznych dla 
15. młodych uczestników rozpocznie-
my od połowy sierpnia do połowy 
września. Biblioteka w Grucie serdecz-
nie zaprasza również na obchody Dnia 
Dziecka – 1 czerwca na placu obok Bi-
blioteki w godzinach 12:00—14:00, cze-
kać będzie na najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy moc atrakcji. Zapra-
szamy do udziału w wydarzeniu. 
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Przypominamy o Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności  
i Mieszkań 2021  

Dnia 1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się 
Narodowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań i trwać  będzie do 30 wrze-
śnia br. Udział w spisie jest obowiązko-
wy zgodnie z ustawą o statystyce pu-
blicznej. W tym roku podstawową for-
mą samospisu jest wypełnienie  for-
mularza zamieszczonego na stronie 
internetowej www.spis.gov.pl. Spisu 
dokonać również będzie można w 
Gminnym Biurze Spisowym (GBS) w 
budynku Urzędu Gminy Gruta. Trzecią 
formą spisu– dla osób, które nie mają 
możliwości spisać się przez Internet– 

będzie dokonywany przez rachmi-
strzów, którzy zadzwonią lub pojawią 
się w Państwa domach osobiście.  
W gminie Gruta funkcje rachmistrzów 
pełnią: Pan  Artur Piszczewiat, Pani 
Alicja Piszczewiat oraz Pani Jolanta 
Rzepko. Rachmistrzowie posiadać będą 
specjalną legitymację, jak również bę-
dą odwiedzać domy z zachowaniem 
pełnego reżimu sanitarnego. Koordy-
natorem GBS z ramienia Urzędu Gminy 
jest Pani Hanna Witkowska, tel. 56 46 
83 121 wew. 112.  

Przestrzegamy przed  oszustwami  
i manipulacjami związanymi z pozy-
skaniem Państwa danych osobo-

wych przez osoby nieupoważnione. 

W przypadku wątpliwości  przy weryfi-
kacji rachmistrzów dokonujących spi-
su prosimy o kontakt z Koordynatorem 
GBS z ramienia Urzędu Gminy Gruta. 
Prosimy o zachowanie  szczególnej 
ostrożności. 

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

Od 26 stycznia br. trwają szczepienia 
na COVID-19 w utworzonym Gminnym 

Dane za maj br., na dzień 15.05.2021 r. 

Punkcie Szczepień znajdującym się  
w Samodzielnym Publicznym Zakła-
dzie Opieki Zdrowotnej w Grucie.   
W styczniu 2021 r.  zaszczepiono 30 
osób, lutym– 180 osób, marcu– 430 
osób, natomiast w kwietniu br. 732 
dawkami z czego 623 osoby I dawką 
oraz 109 osób II dawką szczepionki. 
Zgodnie ze stanem na dzień 14 maja 
2021 r. W maju  zaszczepionych zostało 
ogółem 329 osób. Szczegółowy podział 
w zależności od grupy wiekowej osób 
zaszczepionych w maju br. przedsta-
wia  tabela. W skład osób należących 
do grupy 1b należą osoby dializowane 
oraz cierpiące na choroby nowotworo-
we. Przypominamy, że istnieje możli-
wość bezpłatnego transportu osób do 
punktu szczepień na terenie gminy 

Gruta– taką informację należy podać 
osobie przyjmującej zgłoszenie. Do 
chwili obecnej z takiej  możliwości 
skorzystało 14 osób. Zarejestrowanych 
osób do zaszczepienia w  maju  pozo-
stało 460, natomiast w czerwcu– 773 
osoby. Obecnie Ośrodek Zdrowia reje-
struje osoby chętne do zaszczepienia 
na  koniec czerwca br. Przypominamy 
również, że rejestracja na szczepienia 
odbywa się pod numerem telefonu: 603
-521-646 oraz numerem specjalnie 
utworzonej Infolinii: 577-410-442. Info-
linia  jest czynna od poniedziałku do 
piątku  godzinach od 08:00 do 15:00. W 
sytuacji gdy pacjent nie dodzwoni się 
pod wskazane  powyżej numery telefo-
nu, pracownik Ośrodka Zdrowia w Gru-
cie będzie do niego oddzwaniał. 
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Obchody dni majowych w gminie 
Gruta 

W tym roku w każdej miejscowości w 
naszej gminie na przygotowanych 
wcześniej masztach zawisły flagi naro-
dowe z okazji świąt państwowych: 
Święta Pracy, Dnia Flagi Narodowej 
oraz 230. rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 maja. W  bieżącym roku samo-
rządowe obchody uroczystości Pierw-
szych Dni Maja ze względu na trwającą 

pandemię miały symboliczny charak-
ter. Wójt Gminy Gruta Pan  Waldemar 
Kurkowski wraz z Zastępcą Wójta,  Pa-
nem Tomaszem Groszewskim złożyli 
wieńce i zapalili biało-czerwone znicze 
w miejscach pamięci ofiar i męczenni-
ków walczących o Niepodległość. 
Chwała i cześć wszystkim patriotom i 
bohaterom! 

Międzynarodowy Dzień Strażaka 

Dnia 4 maja br. obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji 
Redakcja Głosu Gruty składa jeszcze 
raz serdeczne życzenia i podziękowa-
nia za pełną trudów i poświęceń służbę 
wszystkim Druhom zastępów Ochotni-
czej Straży Pożarnej w naszej gminie 
oraz wszystkim strażakom zawodo-

wym. Niech Święty Florian wyprasza 
Wam niezbędną pomoc i obronę, chroni 
od nieszczęść oraz ma w opiece Was  
i Wasze rodziny.  

Igor Osuch stypendystą Marszał-
ka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 

Dnia 15 kwietnia 2021 r. w Urzędzie 
Gminy w Grucie gościliśmy Pana Igora 
Osucha, któremu Marszałek Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Cał-
becki przyznał stypendium sportowe 
oraz nagrodę pieniężną za szczególne 
osiągnięcia sportowe w dyscyplinie 
podnoszenia ciężarów. Listy gratulacyj-
ne w imieniu Marszałka, zawodnik 
odebrał z rąk Pani Małgorzata Tarano-
wicz - Radnej Sejmiku Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego, Wiceprze-
wodniczącej Komisji Sportu i Turysty-
ki. Nagrodę od Marszałka Wojewódz-
twa otrzymał również dziadek i trener 
Igora - Pan Zenon Osuch. Obu Panom, a 
także rodzicom Mistrza składamy raz 
jeszcze serdeczne gratulacje i życzymy 
dalszych sukcesów w sporcie. Dzięku-
jemy również za tak godne reprezento-
wanie naszej gminy w świecie sportu! 

Stypendia pomostowe dla matu-
rzystów na rok akademicki 
2021/2022 

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy 
zaprasza do wzięcia udziału w Progra-
mie STYPENDIÓW POMOSTOWYCH na 
rok akademicki 2021/2022. Celem pro-
gramu jest ułatwienie maturzystom ze 
wsi i małych miasteczek pokonanie 
trudnej bariery związanej z rozpoczę-
ciem nauki w szkole wyższej, przez 
ufundowanie stypendiów w wysokości 
700 zł miesięcznie na okres pierwszego 
roku studiów stacjonarnych I stopnia 

lub jednolitych studiów magisterskich. 
Kandydat do stypendium spełniający 
warunki określone w Regulaminie,  
wypełnia wniosek on-line na stronie 
internetowej www.stypendia-pomost-
owe.pl w terminie od 1 lipca do 16 sierp-
nia 2021 r. do godziny 16.00. Wydruko-
wany z systemu wniosek wraz ze 
wszystkimi załącznikami powinien 
zostać złożony w Oddziale Terenowym 
KOWR w nieprzekraczalnym terminie 
do 23 sierpnia 2021 r.  

„Zawsze gotowi, zawsze blisko”- 
kwalifikacja wojskowa 

W związku z rozpoczęciem formowa-
nia 83. batalionu lekkiej piechoty  
w Grudziądzu informujemy o możliwo-
ści wstąpienia w szeregi 8. Kujawsko– 
Pomorskiej Brygady Obrony Terytorial-
nej im. Gen. Elżbiety Zawackiej PS. „ZO”.  
Rekruterem Wojsk Obrony Terytorial-
nej jest mł. chor. Krzysztof Łydziński, 
tel. 601 597 713, e-mail: krzysz-
tof.lydzinski@wot.ron.mil.pl.  
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Klaudia Paprocka laureatką Prze-
glądu Poezji „Złote Usta” 

Z przyjemnością informujemy, że 
uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Boguszewie, Klau-
dia Paprocka zdobyła II miejsce w XXI 
Powiatowym Przeglądzie Poezji "Złote 
Usta" Łasin 2021. Jej zaskakująca, od-
krywcza i niebanalna interpretacja 
wiersza "Nienawiść" Wisławy Szym-
borskiej wprawiła w zachwyt jurorów. 
Jest to jej pierwszy sukces, ale na pew-
no nie ostatni. Klaudia, od najmłod-
szych lat uwielbia recytować wiersze, 
wkłada w to dużo pracy i serca. Jej po-
goda ducha, wrażliwość i otwartość 
sprawiają, że jest wyjątkową osobą. 
Jesteśmy bardzo dumni z Naszej Lau-
reatki i cieszymy się niezmiernie. Trzy-
mamy kciuki za dalsze sukcesy! 

Informacja o wyprowadzaniu 
psów 

Szanowni Mieszkańcy, w związku  
z powtarzającymi się skargami doty-
czącymi zagrożeń ze strony wałęsają-
cych się bez nadzoru psów posiadają-
cych właściciela, przypominamy o obo-
wiązkach osób utrzymujących zwie-
rzęta domowe, wynikających z zapi-
sów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt, który zabrania 
puszczania psów bez możliwości ich 
kontroli i bez oznakowania umożli-
wiającego identyfikację właściciela 
lub opiekuna poza prywatny ogrodzo-
ny teren. Wyprowadzanie psa na 

smyczy lub w przypadku ras niebez-
piecznych, także w kagańcu jest obo-

wiązkiem właścicieli i pozwoli uniknąć 
niebezpiecznych sytuacji. Jednocze-
śnie przypominamy, że każda osoba 
wyprowadzająca zwierzę domowe na 
spacer jest zobowiązana do ochrony 
terenów przeznaczonych do wspólne-
go użytku przed zanieczyszczeniami 
min. sprzątanie po swoich psach.  

Nabór do klasy IV oddziału spor-
towego 

 
Szkoła Podstawowa w Grucie ogłasza 
nabór do klasy IV oddziału sportowego 
na rok szkolny 2021/2022. Uczniowie  
w ofercie szkoły znajdą pełnowymiaro-
wą halę sportową, boiska wielofunkcyj-
ne, sprzęt najwyższej jakości, 10 godzin 
zajęć wychowania fizycznego (piłka 
ręczna, nożna, siatkowa, lekkoatletyka) 
prowadzonych  przez doświadczonych 
nauczycieli, udział w zawodach sporto-
wych, zajęcia lekcyjne w nowoczesnej, 
świetnie wyposażonej i przyjaznej dla 
ucznia szkole. Druk deklaracji uczęsz-
czania dziecka do klasy sportowej znaj-
duje się na stronie internetowej  
SP w Grucie www.szkolagruta.com.pl; 
w zakładce dla rodziców- dokumenty  
i wnioski do pobrania). Termin składa-
nia deklaracji upływa dnia  2 czerwca 
2021 r.  w sekretariacie szkoły. Istnieje  
przesłania skanu wypełnionej deklara-
cji. Szczegółowe informacje pod nume-
rem telefonu: 696 890 689. 

Zmiana siedziby GOPS w Grucie 

Informujemy, że z początkiem czerwca 
2021 roku Gminny Ośrodek Pomoc Spo-
łecznej w Grucie zmienia swoją siedzi-
bę. Kierownictwo i księgowość GOPS 
wraz z działem świadczeń 500+ oraz 
świadczeniami rodzinnymi i alimenta-
cyjnymi przenoszą się do siedziby 
Urzędu Gminy na parterze budynku 
(przy wejściu do banku) w nowo wyre-
montowanych pomieszczeniach po 
Banku, które przypomnijmy zostały 
wykupione przez gminę w 2019 roku. 
Reszta pracowników GOPS, tj. pracow-
nicy socjalni i asystent rodziny zostaną 
przeniesieni po zakończeniu remontu 
do pomieszczenia po byłej Policji oraz 
dalszej części zaplecza w budynku 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Grucie.  

Bardzo cieszymy się z nowego miejsca 
pracy, w końcu będziemy mogli praco-
wać w „normalnych warunkach” ,  
co również poprawi jakość i komfort 
obsługi naszych mieszkańców—
komentuje Pani Monika Wróbel—
Kierownik GOPS.  Dzięki staraniom  
i zaangażowaniu władz gminy oraz 
środkom pozyskanym przez GOPS na 
remont pomieszczeń możliwość pracy 
w godnych warunkach stała się na no-
wo realna — dodaje Pani Monika Wró-
bel. Przypominamy, że GOPS w Grucie 
został przeniesiony w 2012 roku decy-
zją ówczesnych władz gminy z budyn-
ku Urzędu Gminy w Grucie do pomiesz-
czeń piwnicznych pod Ośrodkiem 
Zdrowia w Grucie.   
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Informacja o przestrzeganiu  
zasad prawidłowej segregacji 
odpadów 

Szanowni mieszkańcy gminy Gruta, 
przypominamy Wam o ustawowym 
obowiązku prawidłowej segregacji od-
padów, tak aby w pojemnikach prze-
znaczonych do odpowiedniej frakcji 
znajdowały się odpady zgodnie z zasa-
dami segregacji. W przypadku stwier-
dzenia przez firmę Miejskie Wodociągi 
i Oczyszczalnia Sp. z.o.o w Grudziądzu 
nieprawidłowego segregowania odpa-
dów komunalnych, umieszczana zo-
staje na pojemniku nalepka informują-
ca o tym fakcie, a odpady nie są odbie-
rane do czasu prawidłowego ich pose-
gregowania. Jeżeli takowa sytuacja 
będzie się powtarzać, gmina zobowią-
zana będzie właścicielowi nierucho-
mości bądź zarządcy nieruchomości 
naliczyć wyższą stawkę za odbiór  

i zagospodarowanie odpadów, tak jak 
za odpady nieposegregowane 
(zmieszane). Z przekazanych w ostat-
nim czasie zgłoszeń przez firmę  Miej-
skie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. 
z.o.o w Grudziądzu wynika, że część 
mieszkańców gminy Gruta wykorzy-
stuje pojemniki na odpady niezgodnie 
z ich przeznaczeniem, tzn. poprzez 
gromadzenie w nich odpadów zmie-
szanych, co jest praktyką zabronioną. 
Przypominamy więc, że pojemniki 
odpowiedniego koloru i oznakowania 
służą do gromadzenia odpadów komu-
nalnych zgodnie z ich przeznacze-
niem. Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa w tym zakresie, jako 
gmina jesteśmy zobowiązani do ogra-
niczania masy odpadów trafiających 
na składowisko, jedynym sposobem 
jest więc prawidłowa segregacja u źró-
dła, czyli w domu. Za nie stosowanie 
się mieszkańców do określonych za-

sad segregacji odpadów komunalnych  
i tym samym przekraczanie dopusz-
czalnego poziomu składowania odpa-
dów zmieszanych na składowisku, 
gmina ukarana zostanie karą finanso-
wą. Dlatego apelujemy o dobrą współ-
pracę naszych mieszkańców z firmą 
odbierającą odpady oraz Urzędem 
Gminy, co winno przyczynić się do 
poprawy stanu naszego środowiska 
naturalnego, a tym samym osiągnięcia 
wymaganych przepisami prawa pozio-
mów ograniczenia składowania odpa-
dów zmieszanych na składowisku 
oraz osiągnięcia odpowiednich pozio-
mów recyklingu. W przypadku wątpli-
wości, gdzie wrzucić konkretny odpad, 
zapraszamy do kontaktu z Urzędem 
Gminy, a pracownik zajmujący się go-
spodarką odpadami udzieli wszelkich 
informacji. 
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Urodzinowe świętowanie w ŚDS 
w Dąbrówce Królewskiej  

Uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy w  Dąbrówce Królew-
skiej nadrabiają towarzyskie zaległo-
ści, m.in. w świętowaniu urodzin pen-
sjonariuszy. Ze względów pandemicz-
nych od ponad roku, podopieczni ŚDS  
przebywali z małymi przerwami  
w swoich domach. Teraz powoli wra-
camy do normalności, od niedawna na 
nowo cieszymy się z możliwości bycia 
razem i nadrabiamy zaległości—
informuje Pani Katarzyna Dudek, Kie-
rownik Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Dąbrówce Królewskiej.  
W dniach 20-21 maja 2021 roku uczest-
nicy w dwóch grupach uroczyście ob-
chodzili swoje zaległe urodziny.  
Zaśpiewano głośne sto lat, złożono 
serdeczne życzenia, wręczono piękne 

prezenty, a na stoły podano słodką nie-
spodziankę, uroczystości zwieńczyło 
wspólne grillowanie. To była swoista 
uczta nie tylko dla ciała, ale i dla du-
cha. Graliśmy w kalambury, wspólnie 
śpiewaliśmy oraz tańczyliśmy. To był 
naprawdę wspaniały czas, za którym 
wszyscy tu tęskniliśmy - z ogromnym 
zadowoleniem dopowiadają pensjona-
riusze ŚDS. Uśmiechnięte twarze, gwar 

rozmów oraz szczere rozbawienie 
uczestników świadczyły o dobrej zaba-
wie i miło spędzonym czasie.  
A wszystko to w przepięknej scenerii 
domku myśliwskiego „Sokołówka”, 
który został udostępniony na ten wy-
jazd dzięki uprzejmości Koła Łowiec-
kiego „Sokół”. Serdecznie dziękujemy 
Panu Krzysztofowi Kopczyńskiemu za 
życzliwość i udostępnienie obiektu.  

Życzenia na Dzień Matki  

„Jest na świecie piękna istota, u któ-
rej jesteśmy wiecznymi dłużnikami” 

Te piękne słowa najlepiej oddają to, 
kim dla nas wszystkich są nasze ko-
chane Mamy. Jak co roku, 26 maja br., 
obchodziliśmy Dzień Matki. Z tej oka-
zji ,Drogie Mamy, przyjmijcie od samo-
rządu gminy Gruta oraz redakcji Głosu 
Gruty szczere wyrazy uznania i po-
dziękowania za Wasz macierzyński 

trud i wypełnianą ogromnie ważną 
rolę w rodzinie i społeczeństwie.  
Życzymy Wam długich lat w zdrowiu, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności, 
spełnienia najskrytszych pragnień, 
samych cudownych chwil w życiu 
i zawsze pociechy ze swoich dzieci,  
abyście zawsze były doceniane, a mi-
łość, którą obdarzacie bliskich, wracała 
do Was z podwojoną siłą.  

Czekolada się nie przejada! 

To ulubione hasło wszystkich dzieci, 
ale nie tylko… Bo kto nie lubi czekola-
dy? Właśnie dlatego na wszystkie dzie-
ci uczęszczające do szkół, a także żłob-
ka i przedszkola na terenie gminy Gru-
ta w dniu 1 czerwca będzie czekać 
słodka niespodzianka. W tym dniu  
z okazji święta wszystkich dzieci szko-
ły, przedszkole i żłobek zostaną odwie-

dzone przez włodarzy gminy, a osobi-
ste życzenia będą opatrzone tym, co 
dzieci lubią najbardziej. Tymczasem  
z okazji Dnia Dziecka, Redakcja Głosu 
Gruty składa wszystkim dzieciom 
— i tym małym, i tym dużym, życzenia 
radości, zadowolenia, uśmiechu, zdro-
wia i pogody ducha!   
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Stowarzyszenie „Aktywna Wieś 
Słup” laureatem programu TVP 
„Kulinarne Potyczki” 

Gdzie diabeł nie może tam pośle… 
Ach… strach się bać! Z największą 
przyjemnością informujemy, że Panie 
ze stowarzyszenia „Aktywna Wieś 
Słup” zajęły ex aequo pierwsze miejsce 
w nowym programie telewizyjnym 
„Kulinarne potyczki” emitowanym  na 
antenie TVP Bydgoszcz. „Kulinarne 
potyczki” to cykl telewizyjny realizo-
wany we współpracy z Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas któ-
rego zaproszone Jury ocenia nie tylko 
smak potraw, ale także prezencję i 
jakość użytych produktów. Dzięki te-
mu programowi promuje się przede 
wszystkim lokalne produkty, czyli to, 
co na polskiej wsi jest najlepsze: zdro-
we, polskie, blisko nas, bez żadnej eg-
zotyki, naturalne. W każdym progra-
mie spotykają się dwa koła gospodyń 
wiejskich, które reprezentowane są 
przez dwie, fantastyczne uczestniczki. 
Panie przygotowują potrawy tradycyj-
ne, regionalne, pochodzące z miejsco-

wości, z których one do nas przyjecha-
ły - wyjaśnia Pani Ewa Lewandowska, 
dziennikarka TVP3 Bydgoszcz, przygo-
towująca cykl. Wszelkie inicjatywy, 
które dotyczą takiego promowania 
dziedzictwa kulturalnego są warte 
realizacji. ponieważ teraz, w tych bar-
dzo szybko zmieniających się czasach, 
wiele takich tradycji, wiele elementów 
dziedzictwa kulturalnego szeroko ro-
zumianego, niestety, może zaginąć  
i to jest dobry moment, żeby po pierw-
sze - to pokazać, a po drugie - żeby też 
to utrwalić, przekazać kolejnym poko-
leniem — tak ocenia program Pani 
Anna Gembicka, Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, pod patronatem której organizo-
wany jest program. Pełni dumy i zado-
wolenia informujemy, że zwycięską 
potrawą okazała się być gęś pieczona 
po staropolsku. Ponadto, w przygoto-
wanym przez Panie menu zagościł 
rosół z kluskami szpinakowymi oraz 
popisowy deser, czyli szarlotka  
w szkle. Popisowe danie zostało przy-
gotowane przez Panią Katarzynę  
Kurzyńską, Panią Agnieszkę Weso-

łowską oraz Panią Katarzynę Koprow-
ską i pochodziło z rodzinnego, wielo-
pokoleniowego przepisu Pani Katarzy-
ny Koprowskiej, która pomimo że nie 
gotowała na wizji, dzielnie wspierała 
koleżanki zza kamery. Wśród Jury 

oceniającego kulinarne dzieło znalazły 
się osoby największego formatu ze 
świata kuchni - Pan Bartłomiej Wit-
kowski—uczestnik polskiej edycji pro-
gramu kulinarnego TOP CHEF emito-
wanego przez TV Polsat oraz Pani Wa-
lentyna Jałocha - certyfikowany mię-
dzynarodowy krytyk kulinarny. 
Ogromnie cieszymy się ze zwycięstwa 
i dziękujemy TVP Bydgoszcz za zapro-
szenie do programu, czujemy się bar-
dzo wyróżnieni. Chcemy promować 
nasze regionalne produkty, chcemy 
promować Stowarzyszenie, chcemy 
promować naszą gminę i naszą miej-
scowość i chcemy powiedzieć że, koła 
gospodyń wiejskich czy stowarzysze-
nia na wsi mogą tętnić życiem, że to 
jest też zabawa, cudowne doświadcze-
nie, że to nie musi być tak jak sobie 
wszyscy to postrzegają: że może być 
naprawdę wesoło, kolorowo i przyjem-
nie — pełne emocji i szczęścia z wy-
granej przekonują Pani Katarzyna Ku-
rzyńska oraz Pani Agnieszka Weso-
łowska — liderki stowarzyszenia  
w Słupie. Redakcja GG wszystkim  
Paniom oraz pozostałym zaangażowa-
nym osobom składa serdeczne gratu-
lacje i podziękowania za tak smaczną  
i wspaniałą reprezentację, jak również 
promocję gminy Gruta i wsi Słup. Na 
uwagę zasługuje fakt, że to już kolejny 
występ Pań ze Stowarzyszenia w tele-
wizyjnym show! Życzymy, aby takich 
okazji było jak najwięcej! Zapraszamy 
również  zainteresowanych do obej-
rzenia odcinka „Kulinarnych Poty-
czek”, którego emisja odbędzie się 
w dniu 26.06.2021 roku o godz. 12:15 
na kanale TVP Bydgoszcz.  
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„Pierwszaki” z  SP w Grucie mają 
wielkie serca! 

Uczniowie SP w Grucie po raz kolejny 
zapełniły serce na nakrętki przy Biblio-
tece w Grucie! Dziękujemy nauczycie-
lom, rodzicom, opiekunom, a przede 
wszystkim dzieciom za ten szlachetny 
gest pomocy potrzebującym. 
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KGW „Jasiewianki” 

Podobno wszyscy już im zazdroszczą 
nazwy, a to dopiero początek ich dzia-
łalności! Informujemy, że w Jasiewie 
zawiązało się formalnie nowe koło 
gospodyń wiejskich „Jasiewianki”. 
Koło liczy 16 osób, wśród nich jest rów-
nież 2 panów, a jego liderkami są Pani 
Maria Rusoń, Pani Jolanta Kania oraz 
Pani Małgorzata Chałat. Celem nasze-
go koła jest rozwój kultury lokalnej  
i regionalnej, prowadzenie działalności 
społecznej, wychowawczej oraz 
oświatowej i kulturalnej - wyjaśnia 
Pani Maria Rusoń - Prezes 
„Jasiewianek” Gratulujemy gospody-
niom z Jasiewa i życzmy sukcesów  
w działalności. Mamy nadzieje że bę-
dzie zdrowo, smacznie i kolorowo!  

  

 

Granty z LGD przyznane. GCK  
w Grucie beneficjentem kwoty 
100 tys. dodatkowych środków 
finansowych! 

Gminne Centrum Kultury w Grucie 
idzie na rekord! Z wielkim zadowole-
niem informujemy, że GCK w Grucie 
jest beneficjentem dwóch grantów  
o łącznej wysokości prawie 100 tyś. 
złotych, które zostaną przeznaczone na 
realizację 2 projektów kierowanych do 
społeczności lokalnej. Środki finanso-
we zostały pozyskane z Lokalnej Grupy 
Działania „Vistula – Terra Culmensis – 
Rozwój przez Tradycję”. W ramach 
pozyskanego wsparcia planuje się rea-
lizację następujących projektów: 
„Aktywni we wszystkim” oraz „Idą, idą 
święta”. Jako Gminne Centrum Kultury 
w Grucie staramy się działać na róż-
nych płaszczyznach. Tak zwane „małe 
granty” z LGD to ogromna szansa na 
rozwój kultury, integrację mieszkań-
ców,  różnego rodzaju animację, akty-
wizację ruchową, poznawanie nowych 
rzeczy przez naukę i zabawę —
komentuje Pani Hanna Szumotalska, 
Dyrektor GCK w Grucie. Zawsze cieszę 
się na każdy realizowany projekt, tym 
bardziej te tegoroczne, które będą 
wprowadzać dla mieszkańców naszej 
gminy wiele nowości, takich jak kino 
letnie pod gołym niebem czy Jarmark i 
Koncert Bożonarodzeniowy. A pomy-

słów jest dużo, dużo więcej - z uśmie-
chem dodaje Dyrektor GCK. W zmysł 
organizacji i głowę „pełną pomysłów” 
Pani Hani nie wątpimy i dziękujemy za 
tak aktywne działanie na rzecz miesz-
kańców naszej gminy. Poniżej przed-
stawiamy Państwu szczegóły dotyczą-
ce poszczególnych projektów: 

„Aktywni we wszystkim” 

Wysokość grantu na ten projekt wyno-
si 49 520,27 zł. Okres  realizacji: 01.06.-
31.12.2021 r. W ramach projektu przewi-
duje się m.in. organizację międzypoko-
leniowego festynu integracyjnego dla 
mieszkańców, który odbędzie się jesz-
cze w tegoroczne wakacje, następnie 
koncert muzyczny (gwiazdy dużego 
ekranu), letnie kino „pod chmurką”, 
organizację zajęć sportowych z rehabi-
litantem, organizację dwóch marszów 
integracyjnych typu „Nordic – Wal-
king” wraz z poczęstunkiem, jak rów-

nież przewidziane są warsztaty z psy-
chologiem.  

„Idą, idą Święta”  

To drugi „świąteczny” grant, którego 
wartość wynosi 50 000,00 zł. Okres 
realizacji projektu 01.09.-31.12.2021 r.  
W ramach projektu przewiduje się 
m.in. organizację koncertu Bożonaro-
dzeniowego, świąteczne warsztaty 
artystyczne i rękodzielnicze, przygoto-
wanie Szopki Bożonarodzeniowej, jak 
również przygotowanie i organizację 
Jarmarku Bożonarodzeniowego. Po-
zwoli on na kontynuację i rozbudowę 
formy świątecznych atrakcji związa-
nych z okresem Świąt Bożego Naro-
dzenia, które cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem wśród mieszkań-

ców. Czas zatem na więcej! O szczegó-
łowych datach poszczególnych wyda-
rzeń będziemy Państwa informować 
na bieżąco! 



11 

Wydanie: 3/2021  

Wakacje z gminą Gruta 

Chociaż do wakacji pozostał nam 
niecały miesiąc, już dziś prezen-
tujemy Państwu wakacyjną ofertę 
gminy dla tych młodszych i tych 
starszych. 

Letnie Kino „pod chmurką” na 
rozpoczęcie wakacji 

Pierwszy raz w historii naszej gminy 
26 czerwca br. (sobota) odwiedzi nas 
mobilne kino pod chmurką, które za-
prezentuje dwa seanse filmowe dla 
najmłodszych i tych starszych, jak 
również i dla dorosłych. Leżąc na wy-
godnych leżakach, będzie można zjeść 
popcorn i obejrzeć zaproponowane pro-
jekcje. Wstęp wolny, ilość miejsc sie-
dzących będzie ograniczona ze wzglę-

du sytuację pandemiczną i koniecz-
ność zachowania stosownych odległo-
ści. Informujemy również, że kino let-
nie na stałe zagości w wakacyjnym  
repertuarze wydarzeń w gminie Gruta. 
W ramach środków pozyskanych  
z LGD planuje się — w zależności od 
sytuacji atmosferycznych, cykl kina 
letniego, podczas tegorocznych waka-
cji. Zachęcamy do skorzystania z tej 
nowej formy rozrywki w naszej gmi-
nie. Prosimy  również o baczne śledze-
nie strony internetowej www.gruta.pl 
oraz profilu Facebook`owego gminy 
gdzie będą zamieszczone szczegółowe 
informacje  na temat dat kolejnych 
seansów filmowych. Do zobaczenia!  

Oferta wakacyjna w świetlicach 
wiejskich 

Gminne Centrum Kultury Grucie zapra-
szam również na zajęcia wakacyjne do 
świetlic wiejskich oraz siedziby  
GCK w okresie od 05.07.2021 r. do 
20.08.2021 r. W ramach spotkań zapla-
nowano zajęcia plastyczne oraz sporto-

wo-rekreacyjne. Dla każdego uczestni-
ka przewidziano słodki poczęstunek 
oraz napoje. Szczegółowy harmono-
gram zajęć wakacyjnych dostępny jest 
w siedzibie i na stronie Gminnego Cen-
trum Kultury w Grucie. Zapraszamy 
wszystkie dzieci do udziału w zaję-
ciach. 

Wakacje z biblioteką  

Również Gminna Biblioteka Publiczna 
w Grucie jak i jej filie, zapraszają do 
udziału dzieci i młodzież do placówek 
biblioteki w następujących terminach:  
Gruta – 16-20 sierpnia br. temat: EKS-
PERYMENTY W BIBLIOTECE. Planowa-
na jest również tematyczna wycieczka 
dla uczestników. Boguszewo – 5-8 lipca 
br. - zajęcia realizowane przez GCK  
w Grucie przy współpracy z bibliotekar-
ką. Zajęcia organizowane przez biblio-
tekę odbędą się 23-26 sierpnia br. Oko-
nin – 5-9 lipca br. – zajęcia organizo-
wane przez bibliotekę, natomiast  w 
dniach od 9-13 sierpnia będą zajęcia 
organizowane przez GCK przy współ-
pracy z bibliotekarką. Przypominamy, 
że biblioteka w Grucie realizuje na bie-
żąco raz w miesiącu zajęcia czytelnicze  
z małymi dziećmi w Żłobku w Nicwał-
dzie oraz raz w tygodniu spotkania  
z teatrzykiem kamishibai dla 16  Przed-
szkolaków ze Szkoły Podstawowej w 
Grucie. Czeka także na wznowienie 
spotkań w WTZ i ŚDS. W Filii  
w Boguszewie realizowane są cyklicz-
ne spotkania z dziećmi „Czytanie na 
dywanie” oraz liczne lekcje bibliotecz-
ne. Oprócz tych wszystkich atrakcji  
w naszych placówkach czeka na  
Państwa bogaty księgozbiór, wykwalifi-
kowana kadra uśmiechniętych biblio-
tekarek, które pomogą w doborze ksią-
żek, ale też pomogą przy wypełnianiu 
różnych papierów, wyślą maila, zrobią 
skan, a nawet zamówienie w sklepie 
internetowym.  

Wypożyczalnia sprzętu wodnego 
na Jeziorze Dużym w Grucie 

Tak jak w poprzednim roku, gmina 
Gruta planuje z dniem 1 lipca 2021 roku 
uruchomienie wypożyczalni sprzętu 
wodnego – kajaki, rowery wodne i łód-
ki czekać będą na amatorów sportów 
wodnych. Zapraszamy wszystkich 
sympatyków aktywnego spędzania 
czasu. Wypożyczenie sprzętu jest nie-
odpłatne. Szczegółowe informacje do-
stępne będą w Regulaminie, na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Grucie 
lub na miejscu wypożyczenia. Korzy-
stając z możliwości wypożyczenia 
sprzętu, pamiętajmy o codziennych 
zasadach bezpieczeństwa. Wypożycza-
ny sprzęt będzie każdorazowo ewiden-
cjonowany i poddawany dezynfekcji.  

II edycja „Pocztówki z wakacji”   

W wakacje ruszy również II edycja kon-
kursu pn. „Pocztówka z wakacji”, które-
go patronem jest Wójt Gminy Gruta 
oraz Dyrektor GCK w Grucie. Zasady 
udziału w konkursie są proste: aby 
wziąć w nim udział należy: 1. Przygoto-
wać flagę gminy Gruta oraz zrobić so-
bie z nią zdjęcie podczas swoich waka-
cji 2. Przesłać je na adres: 
r.kurkus@gruta.pl 3. W mailu wpisać 
imię i nazwisko osoby zgłaszającej fo-
tografię, osób na zdjęciu oraz datę  
i miejsce jego wykonania, a w temacie 
maila nazwę konkursu. 4. Wypełnić 
wymagane oświadczenie. Szczegóły  
komkursu zostaną ogłoszone na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy oraz 
gminnym portalu Facebook`owym.  
Na uczestników czekać ciekawe nagro-
dy. Niech flaga naszej gminy odwiedzi 
wiele różnych ciekawych miejsc Polski  
Europy, a może i świata. Zapraszamy 
do udziału w konkursie! 
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Inwestycje i przetargi  

Nowe odcinki dróg asfaltowych  
w Annowie, Jasiewie i Okoninie 

Dzięki otrzymanemu wsparciu finan-
sowemu o którym pisaliśmy już na 
stronie tytułowej wydania Głosu Gruty, 
niebawem rozpoczną się przebudowy 
3 odcinków gminnych dróg grunto-
wych. W ramach zadania przebudo-
wane zostaną trzy odcinki dróg gmin-
nych: droga nr 041428C w Okoninie, 
droga nr 041424C w Jasiewie oraz dro-
ga nr 041432C w Annowie. Koszt cało-
ści inwestycji wyniesie prawie 2 mln 
złotych, z czego wysokość pozyskane-
go przez władze gminy dofinansowa-
nia wynosi 55%. Reszta zostanie sfi-

nansowana ze środków budżetu gmi-
ny. W ten sposób łącznie powstanie 
prawie 2 km nowych nawierzchni 
asfaltowych, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Umowy na remont tych 
dróg zostały już podpisane. Prace bu-

dowlane muszą zostać zakończone do 
31.10.2021 r. Wykonawcami prac są 
firmy wyłonione w drodze przetargu: 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
DROBUD z Wąbrzeźna oraz Zakład 
Drogowo Budowlany z siedzibą w Ro-
gowie. Rozpoczęcie prac planowane 
jest na II połowę sierpnia br.  

Remont nawierzchni drogi gmin-
nej Gruta-Orle z małym opóźnie-
niem 

W poprzednim numerze GG informo-
waliśmy Państwa, że remont na-
wierzchni na odcinku drogi Gruta-Orle  
rozpocznie się na przełomie maja  
i czerwca br. Prace remontowe ruszą 
jednak z opóźnieniem i rozpoczną się  
w lipcu br. Przypomnijmy, że w ra-
mach zadania zostanie wykonany 
kompleksowy remont nawierzchni  
i drogi, odtworzenie poboczy oraz wy-
konanie zjazdów przy tej drodze.  
W ten sposób zostanie wyremontowa-
ny odcinek drogi do skrzyżowania w 
Orlu o długości ponad 1,5 km. To już 
kolejny, ostatni etap remontu na-
wierzchni na odcinku tej drogi gmin-
nej. Koszt inwestycji wyniósł ponad 

384 tys. zł, a wysokość dofinansowa-
nia  wyniosła 50%.  

Remont nawierzchni w Salnie   

Informujemy, że aktualnie trwa prze-
budowa drogi powiatowej Dąbrówka 
Królewska - Gruta na odcinku w Sal-
nie. Wykonawcą robót budowlanych 
jest firma Unitrak Sp. z o.o. z siedzibą 
w Kielnie. Koszt inwestycji wynosi 
ponad 1,4 mln złotych.  

Rewitalizacja świetlicy wiej-
skiej w Dąbrówce Królewskiej  

Trwa generalny remont i adaptacja 
pomieszczeń na świetlicę wiejską  
w Dąbrówce Królewskiej. Wydzielo-
no już pomieszczenie na "małą 
świetlicę", kuchnię oraz zaplecze 
sanitarne. Trwają również prace 
elewacyjne na zewnątrz. Pogoda 
dopisuje, zatem robota idzie pełną 
parą. Przypominamy, że zadanie w 
95% zostało dofinansowane ze środ-
ków unijnych pochodzących z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego. Całko-
wity koszt adaptacji i wyposażenia 
pomieszczeń wyniesie ponad 600 
tys. zł. Prace wykonuje firma REM-
BUD z Grudziądza, która złożyła naj-
korzystniejszą ofertę w ramach 
przetargu nieograniczonego. 
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Prace związane z Budową Selek-
tywnego Punktu Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych zbliżają się ku 
końcowi 

Trwają prace końcowe związane  
z budową Punktu Selektywnego Zbie-

rania Odpadów Komunalnych na tere-
nie gminy Gruta. Najprawdopodobniej 
punkt zacznie funkcjonować  z począt-
kiem czerwca br. Zadanie było możli-
we do zrealizowania dzięki 85% dofi-
nansowaniu ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Koszt realizacji zadania 
wynosi 875 883,50 zł.  Przypomnijmy, 
że PSZOK to specjalnie zorganizowa-
ne dla mieszkańców gminy miejsce, 
w którym mogą oni nieodpłatnie po-

zostawić posegregowane odpady ko-
munalne w ramach opłaty za wywóz 
odpadów z gospodarstwa domowego. 

Dzięki realizacji takiego obiektu możli-
wy będzie bezpieczny i kontrolowany 
odbiór odpadów, likwidacja nielegal-
nych wysypisk śmieci, a także właści-
we ich zagospodarowanie i unieszko-
dliwienie.  W ramach niniejszego pro-
jektu zorganizowano również konkurs 
plastyczny o tematyce ekologicznej  
w obszarze selektywnej zbiórki odpa-
dów, przeznaczony dla placówek 
oświatowych z terenu gminy Gruta pn. 
".Szanuję Ziemię- śmieci oddaję na 
PSZOK." .  W odpowiedzi na konkurs 
wpłynęło 19 prac. Wręczenie nagród 
odbyło się dnia 29 kwietnia br. w Urzę-
dzie Gminy Gruta  z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. Każdy z uczestni-
ków otrzymał nagrodę w zależności od 
zajętego miejsca. Serdecznie gratuluje-
my wszystkim zwycięzcom. 

Rewitalizacja plaży przy Jeziorze 
Dużym w Grucie 

Z przyjemnością informujemy, że Rada 
Lokalnej Grupy Działania "Vistula- Ter-
ra Culmensis- Rozwój przez Tradycję" 
przyznała gminie Gruta dofinansowa-
nie na realizację operacji pn. 
"Rewitalizacja plaży nad jeziorem Du-
żym w Grucie" w wysokości  
77 009,00 zł w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014
-2020. Pozostałe koszty związane  
z realizacją inwestycji zostaną pokryte 
ze środków własnych budżetu gminy. 
W ramach rewitalizacji zaplanowano 
zagospodarowanie przestrzeni nad 
Jeziorem Dużym w Grucie, polegającej 
na utworzeniu ogólnodostępnej infra-

struktury rekreacyjnej i turystycznej 
poprzez utworzenie podestu z desek, 
montażu leżaków betonowych z siedzi-
skiem drewnianym, ławostołów, 
sztucznych palm oraz robót ziemnych, 
budowlanych oraz energetycznych. 

Z uwagi na chęć zapewnienia dla Pań-
stwa dostępu do plaży w okresie let-
nim, planowany termin realizacji 
przedsięwzięcia będzie podzielony na 
etapy a rozpoczęcie prac datuje się na 
IV kwartał 2021 r.  
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Kiedy będzie nowa hala sporto-
wa w Nicwałdzie?  

Informujemy, że władze gminy zgod-
nie z wcześniejszymi zapowiedziami 
złożyły wniosek o dofinansowanie 
budowy nowej hali gimnastycznej  
w Nicwałdzie. Zgodnie z posiadanym 
kosztorysem prac budowlanych i do-
kumentacją projektową, którą udało 
się sfinalizować w zeszłym roku, koszt 
budowy nowej hali gimnastycznej 
wynosi szacunkowo około 4,8 mln 
złotych. To bardzo potężna i ważna 
inwestycja, która wymaga dużych 
środków finansowych i nakładów pra-
cy. Budowa hali w Nicwałdzie uzależ-
niona jest od pozyskania środków ze-
wnętrznych, bez których nie będzie 
możliwe rozpoczęcie prac budowla-
nych.—komentuje Wójt Gminy Grut 
Pan Waldemar Kurkowski. Mamy już 
kompletny projekt, jest też pozwolenie 
na budowę, ale tak jak w przypadku 
zeszłorocznej rozbudowy żłobka czy 
budowy nowego centralnego przed-
szkola w Grucie, jak i innych dużych 
zadań inwestycyjnych, uzyskanie do-
finansowanie zadania z zewnątrz jest 
elementem nie tyle oczekiwanym, co 

niezbędnym dlatego wystąpiłem  
w ramach konkursu „Sportowa Polska”  
o uzyskanie dofinansowania do zada-
nia. — dodaje Wójt Gminy. A jest o co 
walczyć. W puli konkursowej jest do 
wydania 250 mln zł. Dofinansowanie 
dla działań gminy Gruta w ramach 
programu rządowego „Sportowa Pol-
ska” to możliwość uzyskania wsparcia  
w wysokości 50% zadania. Stosowny 
wniosek został złożony do Minister-
stwa Sportu pod koniec marca br. Pla-
nowany termin oceny wniosków 
przez Ministerstwo datuje się na IV 
kwartał 2021 roku. Kwota wnioskowa-
nego dofinansowania wynosi 2 354 
000,00 zł. Przy założeniu, że gmina 
Gruta otrzyma wnioskowane dofinan-

sowanie, pierwsze prace budowlane 
mogłyby rozpocząć się w wiosną 2022 
roku. Realizacja zadania przewidziana 
jest na lata 2022-2023. Przypominamy, 
że godnie z założeniami nowa hala 
powstanie na tyłach SP w Nicwałdzie i 
będzie z nią połączona łącznikiem. 
Obecna sala ćwiczeń zostanie zaadap-
towana na dwie sale lekcyjne. Zapre-
zentowany projekt hali sportowej to 
powierzchnia blisko 1000 m2. Projekt 
zakłada budowę nowoczesnej sali 
sportowej wraz z zapleczem: szatnia-
mi z węzłami sanitarnymi dla 100 
osób, magazynem sprzętu sportowego, 
szatnią dla nauczycieli oraz pomiesz-
czeniem gospodarczym. Trzymajmy 
kciuki za pomyślność inwestycji! 

Demontaż, transport i utylizacja 
azbestu. Urząd Gminy w Grucie 
ogłasza nabór wniosków na 2021 
rok! 

Urząd Gminy w Grucie informuje, iż 
jest możliwość uzyskania przez gminę 
dotacji na utylizację azbestu w 2021 
roku. Dotacja udzielana jest przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  
W związku z powyższym rozpoczyna-
my nabór wniosków od właścicieli 
nieruchomości zainteresowanych do-
finansowaniem do demontażu, trans-
portu i  unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest lub na sam od-
biór i utylizację ww. wyrobów. Wnio-
ski wraz z załącznikami należy skła-
dać w terminie do dnia 18 czerwca 
2021 r. w Urzędzie Gminy Gruta 
w Biurze Obsługi Interesanta. Ponadto 
informujemy, że wydatki związane 
z zakupem i montażem nowych po-
kryć dachowych nie podlegają dofi-

nansowaniu i  leżą wyłącznie po stro-
nie właściciela nieruchomości. Wnio-
ski można pobrać w siedzibie Urzędu 

Gminy Gruta oraz ze strony interneto-
wej: www.gruta.pl. Szczegóły pod  
nr tel. 56 46 83 121, wew. 104. 



15 

Wydanie: 3/2021  

Prosto z Urzędu... 

Radni radzą…, czyli sprawozda-
nie z Sesji Rady Gminy  
Gruta  

Dnia 30 marca 2021 roku odbyła się 
XXV Sesja Rady Gminy Gruta, podczas 
której podjęto następujące Uchwały: 
Uchwała nr XXV/151/21 zmieniająca 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Gruta na 
lata 2021-2030, Uchwała nr XXV/152/21 
w sprawie dokonania zmian w budże-
cie Gminy Gruta na rok 2021, Uchwała 
nr XXV/153/21 w sprawie przyznania 
dotacji na prace konserwatorskie przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabyt-
ków, Uchwała nr XXV/154/21 w spra-
wie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Gruta w 2021 roku, 
Uchwała nr XXV/155/21 w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecz-
nych na temat projektu Strategii Roz-
woju Gminy Gruta na lata 2021-2030, 
Uchwała nr XXV/156/21 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia w sprawie współdziałania z 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Byd-
goszczy w celu prowadzenia robót 
budowlanych na odcinku drogi woje-

wódzkiej nr 538. Natomiast dnia  
29 kwietnia br. miała miejsca XXVI 
Sesja Rady Gminy Gruta, podczas któ-
rej przyjęto Uchwały: Uchwała nr 
XXVI/157/21 zmieniająca uchwałę w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Gruta na lata 2021-2030, 
Uchwała nr XXVI/158/21 dokonania 
zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 
2021, Uchwała nr XXVI/159/21 szcze-
gółowych zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych, mających charakter cy-
wilnoprawny, przypadających gminie 
Gruta i jej jednostkom organizacyjnym 
oraz warunków dopuszczalności po-
mocy publicznej w przypadkach,  
w których ulga stanowić będzie po-
moc publiczną a także wskazania or-
ganu i osób uprawnionych do udziela-

nia tych ulg, Uchwała nr XXVI/160/21 
zmieniająca uchwałę w sprawie usta-
lenia wysokości diet dla sołtysów oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowej 
przewodniczącym organów wyko-
nawczych jednostek pomocniczych, 
Uchwała nr XXVI/161/21 wyrażenia 
zgody na utworzenie Społecznej Ini-
cjatywy Mieszkaniowej „KZN - Toruń-
ski” sp. z o.o., Uchwała nr XXVI/162/21 
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze 
środków Rządowego Funduszu Roz-
woju Mieszkalnictwa na sfinansowa-
nie objęcia udziałów w tworzonej Spo-
łecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, 
Uchwała nr XXVI/163/21 wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w miejscowości Gruta ozna-
czonej jako działka nr 457/6, obręb 
Gruta, Uchwała nr nr XXVI/164/21 wy-
rażenia zgody na oddanie w dzierża-
wę na okres 10 lat w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Gruta, oznaczonej jako działka 
nr 272/3, obręb Gruta. Przypominamy 
mieszkańcom o każdorazowej moż-
liwości śledzenia obrad Rady Gminy 
Gruta na żywo podczas transmisji 
dostępnej na stronie internetowej 
Urzędu Gminy. Zapraszamy do oglą-
dania transmisji. 

Rusza II edycja konkursu na naj-
piękniejszy ogród w gminie! 
 
Koneserzy pięknych ogrodów niech 
zacierają ręce! Na terenie naszej gminy 
nie brakuje pięknych i zadbanych 
ogrodów, dlatego zachęcamy do wzię-
cia udziału w konkursie. Najpiękniej-
sze 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 dokony-
wać nie tylko właściciele, ale również 
osoby trzecie.  Od 14 czerwca br. karty 
zgłoszeniowe i Regulamin konkursu 
zostaną opublikowane na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy Gruta pod adre-
sem www.gruta.pl oraz na Facebooku. 
Dokumenty będzie można również 
pobrać w siedzibie Urzędu Gminy  
w Biurze Obsługi Interesanta na parte-
rze budynku. Wypełnione wnioski na-

leży dostarczyć lub wysłać pocztą na 
adres Urzędu Gminy w Grucie: Gruta 
244, 86-330 Mełno. Zgłoszenia przyj-
mowane będą do dnia 9 lipca (piątek) 
2021 roku do godz. 13:30. O wyborze 

najpiękniejszych ogrodów zdecyduje 
Jury Konkursowe po odbyciu wizytacji 
ogrodu zgłoszonych kandydatów. Za-
chęcamy do wzięcia udziału w konkur-
sie. Niech wygra najlepszy!  
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Nakład:  

SYZYF - wygląda jak najprawdziwszy 
mop do sprzątania, a jak siądzie - jak 
idealna, mopowa kula. I wcale nie jest 
to antyreklama - wręcz przeciwnie. 
Syzyf jest uroczo włochaty, nieustan-
nie rozczochrany, grubokościsty, ma 
krótkie, masywne (i krzywe) łapy. Za to 
nie ma ogona. Pokażcie drugiego po-
dobnego psa! - no nie ma. Syzyf, mimo 
bardzo ambitnego imienia, zachowuje 
się jak typowy szczotek: jest psem bez-
pretensjonalnym, ufnym i sympatycz-
nym. Kto szuka takiego niebanalnego 
rozczochrańca? Syzyf ma ok. 8-9 lat. W 
schronisku przebywa od kwietnia 
2020r.  

ELIASZ - może urodę ma nienachalną, 
ale przynajmniej nie umizguje się do 
żadnej rasy. Eliasz jest tak sympatycz-
nym psem, że można mu wybaczyć 
brak oryginalności w wyglądzie. Jest 
bardzo rezolutny, świetnie łapie kon-
takt, słucha, cieszy się. Jest przy tym 
psem wylewnym: co w sercu, to na 
języku (a język najlepiej na twarzy 
człowieka, jak się uda). W schronisku 
jest ponad 2 lata, a jakoś udało mu się 
nie stracić ducha; nie jest typem maru-
dy i z każdych, nawet krótkich odwie-
dzin, cieszy się bardzo. Eliasz ma ok. 6 
lat. W schronisku przebywa od stycz-
nia 2019r.  

FIGA - do schroniska trafiła niemal 7 lat 
temu i była wtedy młodziutką suczką, 
jak nie szczeniakiem. Po latach w 
schronisku Figa jest psem nieśmiałym, 
trochę nawet wycofanym, boi się gwał-
townych ruchów, wymuszania na niej 
czegokolwiek. Nie ma w niej radości 
ani spontanu, dużo lepiej odnajduje się, 
gdy ma spokój i cierpliwego opiekuna. 
Sprawia wrażenie, jakby stąpała na 
palcach, żeby nie zwrócić na siebie 
zbytniej uwagi. Figa jest delikatnym 
psem, z którym zapewne trzeba będzie 
popracować, któremu trzeba będzie 
okazać ciepło i zrozumienie, zanim 
uwierzy w siebie i odbuduje zaufanie. 

Zapraszamy do adopcji !!! 

 

Centrum Opieki nad Zwierzętami 

w Grudziądzu 

ul. Przytulna 1 

86-300 Grudziądz 

+48 56 450 42 28 

 

 

 

Godziny otwarcia: 

Poniedziałek: nieczynne 

Wtorek - Czwartek:  10:00—16:00 

Piątek: 10:00—20:00 

Sobota - Niedziela: 10:00—14:00 

 

Zwierzaki są zaszczepione,  wykastrowane oraz „zaczipowane”. Obowiązuje wizyta przedadopcyjna.  
Informujemy, iż oprócz powyższych psów na adopcję oczekuje jeszcze 8 zwierzaków z gminy Gruta. 


