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Gmina Gruta na wakacje!
Półmetek tegorocznych wakacji
już za nami, a wraz z nim wiele
atrakcji
przygotowanych dla
mieszkańców gminy Gruta

niowy festyn rodzinny, strefa kibica na na wypożyczalnia sprzętu wodnego na
finałowy mecz EURO 2020, a na nim Jeziorze Dużym w Grucie. Na zaprogrill i inne atrakcje. Trwają również szenie Biblioteki w Grucie przyjechał
zajęcia dla najmłodszych w poszcze- objazdowy Teatr dla najmłodszych.
gólnych

sołectwach

organizowane Lada chwila rozpoczną się wakacyjne

Pogoda dopisuje i wyjątkowo nam przez Gminne Centrum Kultury w Gru- zajęcia biblioteczne. Odwiedzi też nas
sprzyja, pozwalając na zorganizowanie cie. Odbył się również wyjazd do kina gwiazda polskiej sceny muzycznej—
zaplanowanych imprez przeznaczony dla najbardziej aktyw- Pani Alicja Majewska, a to jeszcze nie
i wydarzeń w naszej Gminie. Było już nych uczestników warsztatów organi- koniec. Szczegółowy harmonogram
wcześniej

premierowe „Letnie kino pod chmurką” zowanych przez GCK. Specjalnie dla wakacyjnych imprez przedstawiamy
na rozpoczęcie wakacji, międzypokole- Państwa uruchomiona została bezpłat- na str. 8. Zapraszamy do udziału!
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Radni udzielili wotum zaufania
i jednogłośnie uchwalili absolutorium dla Wójta Gminy Gruta
W trakcie XXVII Sesji Rady Gminy
Gruta, Radni jednogłośnie uchwalili
absolutorium dla Wójta Gminy Gruta
z tytułu wykonania budżetu za rok
2020 oraz udzielili Wójtowi wotum
zaufania. Podczas głosowania nad
uchwałą w sprawie wotum zaufania
Wójtowi Gminy Gruta, za przyjęciem
uchwały opowiedziało się 10 radnych,
5 wstrzymało się od głosu, absolutorium z wykonania zostało przyjęte
jednogłośnie przez całą Radę. To dla

mnie ogromne wyróżnienie, i wielka
radość, móc uzyskać w tak trudnych
czasach wotum zaufania i absolutorium od Rady. Czasem możemy się
spierać, czasem nie zgadzać w niektórych poglądach, ale o to właśnie chodzi w demokracji. Okazana przez Radnych jedność i aprobata moich działań
jest dla mnie motorem do dalszych
działań i upewnieniem się, że nasza
kochana gmina rozwija się we właściwym kierunku - komentuje Pan Wal-

podziękować Mieszkańcom naszej
gminy za ich życzliwość i dobre słowo
w codziennych relacjach i konstruktywną krytykę. Państwa zdanie i oczekiwania są dla mnie najważniejsze
i wytyczają priorytety moich działań -

dodaje Wójt. Przypomnijmy, że absoludemar Kurkowski, Wójt Gminy Gruta. torium i wotum zaufania to dwie najPragnę podziękować wszystkim moim ważniejsze co roku procedowane
współpracownikom za ciężką pracę, w uchwały Rady. Ich przyjęcie przez
szczególności Pani Skarbnik, mojemu Radnych jest wyrazem pozytywnej
Zastępcy, Pani Sekretarz i kierowni- oceny działalności Wójta ze strony
kom referatów za poświęcenie i nieco- Rady Gminy i jest oceną końcową za
dzienne zaangażowanie — to wotum i dany rok. Przedmiotem uchwał jest
absolutorium to sukces nas wszyst- prawidłowość prowadzenia gospodarkich. Dziękuje również Radnym i Soł- ki finansowej w ramach przyjętego
tysom za ich współpracę i zaangażo- budżetu. Pozytywną opinię w sprawie
wanie na rzecz gminy. Pragnę także realizacji budżetu gminy Gruta wydała

wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, a także Komisja
Rewizyjna Rady Gminy Gruta, co potwierdziło, że środki zostały wydane
właściwie, a Wójt w sposób nie budzący wątpliwości gospodarował publicznymi pieniędzmi. Przyjęte przez Radnych uchwały zakończono gromkimi
brawami, które były podziękowaniem
zarówno dla Wójta, jak i Skarbnika
Gminy za trud pracy włożony w realizację zadań. Nie obyło się również bez
wzajemnych podziękowań i gratulacji.
Redakcja Głosu Gruty przyłącza się do
złożonych gratulacji i raz jeszcze życzy
powodzenia i nieustającej determinacji
w dalszej realizacji zadań na rzecz naszej Gminy

To już pewne! Będą kolejne kon- dowiskowych, co zostanie poprzedzo- z czterech proponowanych korytarzy,
ne spotkaniami z mieszkańcami i po przedstawieniu ich m.in. przedstasultacje w sprawie trasy S5
O terminach i sposobie przeprowadzenia konsultacji będziemy informować
Państwa na bieżąco. Jako samorząd

będziemy się starać, aby udział Mieszkańców gminy Gruta w konsultacjach
przyniósł jak najlepsze efekty, a Państwa pytania i obawy zostały zauważone! Stanowisko samorządu Gruty w
sprawie budowy trasy S5 uwzględniało i uwzględniać będzie nadal uwagi i
obawy mieszkańców—podkreśla w tej

przedstawicielami samorządów oraz
przeprowadzeniem oficjalnych konsultacji społecznych przez właściwych
regionalnych dyrektorów ochrony
środowiska. Informujemy ponadto, że

sprawie Wójt Gminy Gruta. Według
informacji z GDDKiA potwierdzenie
lokalizacji docelowego rozwiązania
nastąpi poprzez wydanie decyzji śro-
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wicielom samorządu terytorialnego,
do dalszych prac GDDKiA wskazała
dwa o szerokości kilku kilometrów
każdy. Jeden z nich, łączący Grudziądz
z Ostródą będzie prawdopodobnie
przebiegał przez teren gminy Gruta.
Projektanci pracując nad dokumentacją STEŚ, zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej
S5, a planowana trasa S5 może połączyć się z A1 na istniejącym węźle
Grudziądz lub na południe od miasta.
Szacowany czas przewidziany na prace przygotowawcze, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych, to lata
2021 - 2028.
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3 mln złotych dla gminy Gruta na mają zdolność czynszową. Całość
budowę nowych mieszkań czyn- inwestycji szacowana jest na 350 milionów złotych. Według prognoz, Spółszowych
Z największą przyjemnością informujemy, że w dniu 2 lipca 2021 r. w siedzibie Business Link w Toruniu z udziałem Wicepremiera Jarosława Gowina
i 16 innych samorządowców, Wójt
Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski podpisał akt erekcyjny spółki o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Toruński. Nowo zawiązana
spółka zajmie się budową tanich
mieszkań na wynajem w 17 gminach
województwa kujawsko-pomorskiego,
w tym w gminie Gruta. W ten sposób w
województwie kujawsko-pomorskim
powstanie ponad 1200 nowych mieszkań o umiarkowanym czynszu, przeznaczonych na wynajem dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, ale

ka SIM KZN Toruński rozpocznie proces inwestycji mieszkaniowych już
w drugiej połowie 2022 roku. Na koncie
bankowym gminy Gruta pojawiły się
już środki finansowe na realizację
inwestycji w wysokości 3 mln zł.
To wielka szansa dla wielu rodzin, których nie stać na zakup własnego
mieszkania! Na uwagę zasługuje fakt,
że gmina Gruta obok gminy Świecie
nad Osą jest jedną z dwóch gmin powiatu grudziądzkiego, które weszły
w skład utworzonej spółki. Szczegółowe informacje pod linkiem https://
www.facebook.com/KZNGOVPL.
Z niecierpliwością czekamy na dalsze
informacje w tym zakresie. O kolejnych etapach będziemy Państwa informować na bieżąco!

Dożynki gminne i inscenizacja widzów. Obecnie ustalone limity Gminy Gruta. W głębi duszy wierzymy
w wysokości 250 osób spowodowałyby mocno i jesteśmy przekonani, że to
wojenna w Annowie odwołane
konieczność „biletowania” obu imprez, nasz ostatni rok beż dożynek i bitwy—
Dożynki jako uroczystość o wieloletniej
tradycji są symbolem szacunku dla
ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią
wyraz wdzięczności za jego codzienne
zmagania. Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za
trud pracy. Są również okazją do zaprezentowania dorobku rolniczego społeczeństwa z naszego regionu, jego różnorodności i niezwykle bogatego dziedzictwa kulturowego. Trudną, lecz konieczną decyzją Wójta Gminy Gruta,
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
w Grucie oraz Radnych Rady Gminy
podjęto decyzję o nieorganizowaniu
w tym roku gminnych dożynek oraz
historycznej inscenizacji bitwy w Annowie. Powód jest jeden - ograniczenia
w organizowaniu imprez masowych
spowodowane przede wszystkim limitami osób mogących brać jednocześnie
udział w wydarzeniu. Jak wiemy już z
doświadczenia,
zarówno
dożynki
gminne jak i inscenizacja bitwy w Annowie przyciągały masy ludzi nie tylko
z terenu gminy, ale również innych
miast i miejscowości. Ostatnie dożynki
gminne zorganizowane w 2019 roku
przyciągnęły prawie 3 tysiące osób,
a bitwa w Annowie blisko 1 500

jak również co gorsza mogłyby doprowadzić do sytuacji, że nie każdy
z chętnych mieszkańców gminy mógłby stać się uczestnikiem tych wydarzeń. Zdajemy sobie sprawę, że to bar-

dodaje Pani Hanna Szumotalska—
Dyrektor GCK w Grucie. Chcemy razem

z władzami gminy zrekompensować
i chociaż spróbować zastąpić brak dożynek organizacją kilku innych, nodzo trudna i dla niektórych dyskusyjna wych, mniejszych imprez, takich jak
decyzja—komentuje Wójt Gminy Gruta. koncerty,
kino
letnie,
festyny…
- komentuje Pani Szumotalska. Jak

Jednak podyktowana jest ona jednym
- troską o dobro i bezpieczeństwo
zdrowia i życia mieszkańców. Pamiętajmy, ze pandemia nadal trwa. Wzmożony ruch turystyczny zawsze będzie
powodował większe ryzyko migracji
wirusa. Ponadto podjąłem taką decyzję
— do której z resztą jestem przekonany
— ponieważ nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie należałoby wybierać spośród mieszkańców naszej gminy, kto
może wejść na dożynki czy bitwę w
Annowie, a kto nie—zakańcza Wójt
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udało się nam ustalić, umowy z artystami na dożynki zawarte już w zeszłym roku udało się ponownie aneksować na przyszły rok, bez żadnej straty finansowej. Tak więc jeżeli sytuacja
na to pozwoli, w przyszłym roku na
dożynkach zawita do nas jeden z największych showmanów polskiej sceny—Pan Cezary Pazura wraz w towarzystwie topowego zespołu muzyki
disco polo. Pomimo tego, że nie będzie
organizowanych gminnych obchodów
dożynkowych, z okazji święta plonów
i wszystkich rolników zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Grucie w dniu
11 września br. o godz. 13:00. Podczas
Mszy tradycyjnie zostanie wprowadzony przygotowany wieniec dożynkowy. Zapraszamy wszystkich do
udziału w nabożeństwie dożynkowym
oraz zachęcamy do zachowania uroczystego charakteru tego dnia.
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Uroczystości zakończenia roku
szkolnego 2020/2021
To był naprawdę wyjątkowo ciężki rok
dla uczniów i ich rodziców, a także
dyrekcji i nauczycieli szkół. Zdalna
nauka, zajęcia hybrydowe, przerwy w
nauczaniu to tylko z niektórych rzeczy z którymi musieli się zmierzyć
wszyscy uczestnicy systemu edukacji
nie tylko w Grucie, ale również w całym kraju. Finałem tegorocznej nauki
był dzień 25 czerwca 2021 roku, kiedy
to odbyły się uroczyste zakończenia
roku szkolnego w szkołach podstawowych w naszej gminie. W związku
z powyższym władze gminy w osobach Pana Wójta Waldemara Kurkowskiego, Zastępcy Wójta Pana Tomasza
Groszewskiego, Sekretarza Gminy—
Pani Sabiny Kamińskiej oraz Skarbnika Gminy—Pani Haliny Saucha wzięli
udział w uroczystościach zakończenia
roku szkolnego w poszczególnych
szkołach w Słupie i Nicwałdzie, Boguszewie, Grucie i Plemiętach. Włodarze
gminy odwiedzili również Przedszkole Samorządowe w Mełnie oraz Żłobek
„Bąbelek” w Nicwałdzie. Podczas uroczystości w gminnych szkołach, uczniowie z najlepszymi wynikami
w nauce oraz wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem otrzymali nagrody od Wójta Gminy. Wśród nich, wzorem ubiegłego roku uczniom ufundowano nagrody książkowe, rzeczowe
oraz nagrody pieniężne i karty upominkowe do Salonów Emik o wartości
200 zł, 100 zł i 50 zł. Gratulujemy
wszystkim wyróżnionym uczniom
i życzymy dalszych sukcesów w nauce i dyscyplinach sportowych. Z tej
okazji w Szkole Podstawowej w Bogu-

szewie miało miejsce jeszcze jedno
bardzo ważne wydarzenie. Podczas
uroczystości zakończenia roku szkolnego drzewka posadzone w ramach
zeszłorocznej akcji wykonywanej pod
patronatem Pary Prezydenckiej pn.
„Sadzi-my”, z inicjatywy Z-cy Wójta
otrzymały imiona najzdolniejszych
uczniów Szkoły Podstawowej w Boguszewie w roku szkolnym 2020/2021.
Decyzją Pani Dyrektor Hanny Pęksa
jedno z nich otrzymało również imię
Zastępcy Wójta Pana Tomasza Groszewskiego, który nie ukrywał wzruszenia sytuacją i bardzo podziękował
za tak ogromne wyróżnienie i przyjęcie do szkolnej i lokalnej społeczności.

Uczniom, nauczycielom oraz rodzicom dzieci jeszcze raz dziękujemy za
ten trudny rok oraz składamy życzenia udanych i bezpiecznych wakacji.

To dla mnie naprawdę ogromne wyróżnienie, tym bardziej że moi dziadkowe pochodzili z Boguszewa, a babcia ze strony taty, która rodziła się
majątku w sąsiedztwie Państwa Cichacz i Bodetko, zawsze chętnie wracała w rodzinne strony— komentuje
Pan Tomasz Groszewski, Z-ca Wójta.

Przy Supermarkcie Dino w Grucie
stanął kolejny Paczkomat
Z dniem 9 czerwca br. w naszej gminie
pojawił się drugi Paczkomat firmy
Inpost. Pierwszy z początkiem roku
stanął przy Przedszkolu w Mełnie.
Urządzenie umożliwia wysyłanie i odbieranie przesyłek kurierskich w dzień
i w nocy, 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych do nadawania oraz
odbioru paczek i przesyłek.
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Grucka Strefa Kibica Euro 2020,
czyli transmisja finałowego meczu na Orliku w Grucie
Ale się działo Jak się podobało? Pogoda dopisała, niedzielna „Strefa Kibica”
w Grucie wypełniona była po brzegi.
Teren przy Szkole Podstawowej
w Grucie odwiedzili kibice z terenu
całej gminy i nie tylko. Mecz można
było oglądać za pośrednictwem specjalnie przygotowanego telebimu,
z bezpośredniej transmisji z TVP na
żywo! Była też kiełbaska z grilla, sło-

dycze dla dzieci i inne przekąski. Dziękujemy za Państwa tak liczną obecność. Kibiców na finałowym meczu
Euro 2020, w którym starły się reprezentacje piłki nożnej dwóch europejskich drużyn Angli i Włoch powitali
Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski, Dyrektor GCK w Grucie Pani
Hanna Szumotalska oraz Dyrektor SP
w Grucie Pan Krzysztof Ficek. Impreza
odbyła się z obowiązkiem rejestracji

uczestników i zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego. Bezpieczeństwa pilnowali druhowie z OSP w Grucie oraz służby medyczne i służby Policji. Dziękujemy służbom porządkowym za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków. Szczególne podziękowania składamy również dla sponsorów i opiekunów wydarzenia! Do
zobaczenia w następnej Gminnej Strefie Kibica!

Grant finansowy od Marszałka et workout oraz innych ogólnodostęp- tów znalazła się między innymi budoWojewództwa na budowę boiska nych stref aktywności dla mieszkań- wa boiska do siatkówki plażowej przy
ców. Wśród dofinansowanych projek- plaży na Jeziorze Dużym w Grucie.
do piłki plażowej
Informujemy, że w dniu 12 lipca br.
gminie Gruta przyznano dotacje na
budowę małych obiektów sportowych
w województwie kujawsko-pomorskim. Nasza gmina otrzymała w ten
sposób kwotę 16 000,00 zł na budowę
boiska do siatkówki plażowej przy plaży w Grucie. Grutę na wręczeniu promes reprezentowała Pani Sekretarz –
Sabina Kamińska. W ramach czwartej
edycji
programu
„KujawskoPomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” do 23 samorządów z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego
trafi łącznie 550 tysięcy złotych. Środki
w wysokości od 6 do 45 tysięcy złotych
pomogą w budowie boisk, siłowni zewnętrznych, urządzeń do ćwiczeń stre-
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Ceremonia przysięgi wojskowej tarny. Można było obejrzeć sprzęt bojo- szego regionu. Daje to również nowe
83. Batalionu Lekkiej Piechoty wy i poczęstować się wojskową gro- możliwości rozwoju społeczno - gospochówką. Powstanie 83. Batalionu Lek- darczego dla całego powiatu gruw Grudziądzu.
kiej Piechoty w Grudziądzu ma ogrom- dziądzkiego.
Dnia 26 czerwca 2021 roku, Wójt Gminy ne znaczenie dla bezpieczeństwa naGruta Waldemar Kurkowski uczestniczył w ceremonii przysięgi wojskowej
83. Batalionu Lekkiej Piechoty w Grudziądzu. Ranga uroczystości została
podniesiona do szczebla państwowego
poprzez obecność Ministra Obrony Narodowej – Pana Mariusza Błaszczaka
oraz gen. dyw. Wiesława Kukuły - Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.
Wśród zaproszonych gości ponadto
byli m.in. Pan Józef Ramlau - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Pani Joanna Borowiak - Poseł na Sejm RP, Pan
Jan Krzysztof Ardanowski - Poseł na
Sejm RP. Gospodarzem uroczystości
był płk Krzysztof Stańczyk, Dowódca 8.
Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony
Terytorialnej w skład której wchodzi
83. Batalion Lekkiej Piechoty w Grudziądzu. Po przysiędze na placu jednostki wojskowej odbył się piknik miliGAZ-SYSTEM S.A. z Warszawy odpowiedzialnej za realizację budowy gazociągu przemysłowego o łącznej długości 128 km, którego jeden z odcinków
(około 6 km) będzie przebiegać przez
Informujemy, że w dniu 22 lipca 2021 teren gminy Gruta. Instalacja gazociąroku w siedzibie Urzędu Gminy w Gru- gu będzie przebiegać około 1,2 metra
cie goszczono przedstawicieli firmy pod ziemią. To bardzo dobra wiado-

Gaz coraz bliżej. Ruszyły plany
budowy gazociągu przesyłowego przechodzącego przez teren
gminy Gruta
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mość, na którą wielu z Mieszkańców
czeka od lat. Co prawda budowa gazociągu nie będzie stwarzała możliwości
bezpośredniego podłączenia się odbiorców indywidualnych do sieci gazowniczej, natomiast zwiększy realne szanse
na uzyskanie dostępu do gazu ziemnego za pośrednictwem Polskiej Spółki
Gazownictwa, z którą od prawie 3 lat
władze gminy prowadzą intensywne
rozmowy, czego rezultatem jest gazyfikacja Pokrzywna oraz plany gazyfikacji Nicwałdu i kolejnych miejscowości.
Jak udało się nam ustalić, planowany
przebieg budowy gazociągu będzie poprzedzony konsultacjami z Mieszkańcami przeprowadzanymi z udziałem
przedstawicieli
władz
samorządu
i spółki GAZ-SYSTEM. Konsultacje planowane są w miesiącu wrześniu br.
O ich konkretnych terminach będziemy Państwa informować na bieżąco,
lecz już dziś zapraszamy na nie
wszystkich zainteresowanych. Nowy
terminal pozwoli na odbiór co najmniej
4,5 mld m3 gazu rocznie, z możliwością zwiększenia mocy regazyfikacyjnych w zależności od rozwoju rynku
oraz wzrostu zapotrzebowania na gaz.

Wydanie: 4/2021

Aktualności z naszej gminy
Trwa Narodowy Spis Powszech- nak, inaczej niż 10 lat temu, podstawo- Gruta. Trzecią formą spisu — dla tych
wą formą wypełnienia formularzy bę- osób, które nie mają możliwości spisany Ludności i Mieszkań 2021
Przypominamy, że cały czas trwa narodowy spis powszechny ludności. Kto
musi się spisać i dlaczego, a także o co
będzie pytany? Pewne jest, że spisać
musimy się wszyscy. W tym roku jed-

dzie samospis internetowy. Formularz
dostępny
jest
na
stronie
www.spis.gov.pl, a jego wypełnienie
jest obowiązkowe. Samospisu dokonać również w Gminnym Biurze Spisowym (GBS) w budynku Urzędu Gminy

nia się przez Internet — jest spis dokonywany przez rachmistrzów, którzy
zadzwonią lub pojawią się w naszych
domach osobiście. W gminie Gruta
rachmistrzami będą trzy osoby: Pan
Artur Piszczewiat, Pani Alicja Piszczewiat oraz Pani Jolanta Rzepko. Rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu
22
828
88
88
lub
22 279 99 99, posiadać będą specjalną
legitymację, 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.

Obecnie trwa konkurs organizowany
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2021. Do dnia
26 lipca br. w Gminie Gruta spisało się
56,4 % mieszkańców. Serdecznie zapraszamy do dokonywania spisu.

Trwają szczepienia na COVID-19 i 100 dawek szczepionki Moderna. Mieszkańców gminy Gruta. Co ciekaRaport ze stanu szczepień Obecnie szczepienia są dokonywane we, przybywa coraz więcej osób zainwyłącznie szczepionką firmy Pfizer. Do teresowanych szczepieniem w Ośrodw gminie Gruta
Trwają masowe szczepienia na COVID19 w utworzonym Gminnym Punkcie
Szczepień znajdującym się w Ośrodku
Zdrowia w Grucie. Zgodnie ze stanem
na dzień 30 czerwca 2021 roku, pierwszą dawką zaszczepiono łącznie 1422
osób, z czego 36 to były osoby
z grupy wiekowej 80+, następnie
283 osoby z grupy 70+. Drugą, przypominającą dawkę szczepienia przyjęło
łącznie 525 osób. (28 osób w wieku 80+,
180 osób w wieku 70+ oraz 194 osoby z
grupy wiekowej 60+. Z grupy 50+ drugą
dawkę otrzymały 34 osoby, z grupy 40+
59 osób, z grupy 30+ 28 osób, w grupie
wiekowej 20+ były to 2 osoby). Do końca miesiąca lipca br. Ośrodek Zdrowia
w Grucie zamierza zaszczepić zgodnie
z przyjętymi rejestracjami kolejne 690
osób. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ośrodek Zdrowia w Grucie ma możliwość rejestracji pacjentów na pierwszą i drugą dawkę szczepienia. Od początku szczepień zużyto
100 dawek szczepionki Astra-Zeneca,

chwili obecnej nie zmarnowano żadnej
dawki otrzymanej szczepionki. Łączenie z terenu naszej gminy, pierwszą
dawką szczepienia zaszczepiono 43%
mieszkańców, natomiast obiema dawkami szczepionki zaszczepiło się 39%
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ku Zdrowia w Grucie spoza terenu naszej gminy. 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 4 osoby, natomiast wykonano
30 szczepień w domu pacjenta. Przypominamy również, że rejestracja na
szczepienia odbywa się pod numerem
telefonu: 603–521–646 oraz pod numerem specjalnie utworzonej Infolinii:
577-410-442. Infolinia jest czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00 do 15:00. Od niedawna szczepienia
w ramach Narodowego Programu
Szczepień wykonywane są również w
Aptece w Grucie. Tu dostępne są szczepionki firmy Jonhson&Jonhson oraz
Pfizer. Szczepienia są dokonywane cyklicznie na miejscu w Aptece przez farmaceutę. Rejestracja chętnych osób
odbywa się przez Infolinię lub na miejscu w Aptece. Zachęcamy do szczepienia!

Wydanie: 4/2021

Aktualności z naszej gminy
Alicja Majewskiej w Grucie

Konkurs „Pocztówka z wakacji”

facebookowym GBP w Grucie. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach!

Trwa II edycja konkursu "Pocztówka
z Wakacji". Zasady konkursu są proste,
aby wziąć w nim udział należy: 1. Przygotować flagę lub herb gminy oraz zrobić sobie z nią zdjęcie podczas swoich
wakacji. 2. Przesłać zdjęcie na adres
r.kurkus@gruta.pl 3. W mailu wpisać
imię i nazwisko osoby zgłaszającej
fotografię, osób na zdjęciu oraz datę
i miejsce jego wykonania, a w temacie
maila nazwę konkursu. 4. Wypełnić
wymagane oświadczenie (znajdziesz je
na stronie internetowej UG Gruta) i do- Kolorowe wakacje w świetlicach
starczyć je osobiście do urzędu lub ze- wiejskich z GCK
skanować i przesłać na ten sam adres

Dyrektor GCK w Grucie oraz Wójt Gminy Gruta bardzo gorąco zapraszają na
koncert Alicji Majewskiej - gwiazdy
polskiej estrady, który odbędzie się dnia
8 sierpnia 2021 r. o godzinie 18:00 w hali
sportowej szkoły podstawowej w Grucie. Wstęp darmowy, obowiązek rejestracji uczestników. Impreza zorganizowana z zachowaniem zasad reżimu
sanitarnego.

Wypożyczalnia sprzętu wodnego
na Jeziorze Dużym w Grucie
Przypominamy, że z dniem 1 lipca br.
ruszyła wypożyczalnia sprzętu wodnego na jeziorze w Grucie. Zapraszamy
wszystkich sympatyków aktywnego
spędzania czasu. Wypożyczalnia czynna jest przez cały okres wakacyjny,
przez 7 dni w tygodniu (poniedziałekpiątek w godzinach od 12:00 do 20:00,
sobota-niedziela w godzinach od 10:00
do 20:00). Wypożyczenie sprzętu jest
nieodpłatne. Regulamin wypożyczalni
sprzętu dostępny jest na stronie internetowej gminy oraz na miejscu.

Od początku lipca trwają zajęcia wakacyjne w świetlicach wiejskich na terenie gminy Gruta. Organizatorem jest
Gminne Centrum Kultury w Grucie.
Do chwili obecnej zajęcia odbyły się już
w Boguszewie, Grucie, Gołębiewku,
Wiktorowie, Salnie, Dąbrówce, Pokrzywnie, i Annowie. W miesiącu
sierpniu zajęcia odbędą się w pozostałych sołectwach. Za każdym razem dla
uczestników przewidziany jest poczęstunek i napoje, a dla najbardziej
aktywnych i wytrwałych wyjazd do
co zdjęcie. Zabawa trwa do 03.09.2021 kina do Grudziądza. Zapraszamy!
r. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Kino letnie pod chmurką na
Gminy Gruta, w powakacyjnym wyda- zakończenie wakacji
niu Głosu Gruty oraz na gminnym portalu facebookowym. Najciekawsze pro- Wakacje pożegnamy również kinem
pozycje zostaną nagrodzone upomin- pod chmurką. Po wcześniejszych plekami promocyjnymi. Niech flaga nanerowych wakacyjnych wydarzeniach,
szej Gminy odwiedzi wiele ciekawych chyba nikt nie ma wątpliwości, że pomiejsc z Polski, Europy, a może i świa- goda dopisze. Na zakończenie wakacji
ta. Zapraszamy do udziału!
zapraszamy ponownie do ogrodu

Wakacje z Biblioteką
Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie
oraz Panie Bibliotekarki w dniach 9-26
sierpnia br. serdecznie zapraszają
wszystkie dzieci i młodzież na zajęcia
wakacyjne z grucką biblioteką. W programie przewidziano wiele atrakcji,
takie jak, eksperymenty w bibliotece,
wycieczkę tematyczną dla uczestników oraz różnorodne zajęcia tematyczne, które ograniczać będzie tylko wyobraźnia Pań Bibliotekarek i uczestników.
Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest w Bibliotece oraz na profilu
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Gminnego Centrum Kultury w Grucie
w dniu 27 sierpnia 2021 roku. Start
o godzinie 18:30. Na wszystkich gości
będą czekać kiełbaski z grilla, popcorn,
wata cukrowa i inne smakołyki. Prosimy o zabranie ze sobą tylko dobrego
humoru!

Wydanie: 4/2021

Aktualności z naszej gminy
Grant dla strażaków

Deklaracja centralnej ewidencji terminie będzie grozić grzywna
(zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28
emisyjności budynków

listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków), która jest wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.
Wszelkie materiały informacyjne dotyczące obowiązku składania deklaracji
są dostępne i gotowe do pobrania na
stronie www.zone.gunb.gov.pl.

Informujemy, ze w dniu 16 lipca 2021 r.
w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie odbyła się uroczystość wręczenia voucherów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Z terenu naszej gminy dofinansowanie
otrzymała OSP Boguszewo na zakup
rozpieracza kolumnowego - kwota 12
845,00 zł. Voucher został odebrany
przez Panią Sabinę Kamińską - Sekretarz Gminy Gruta oraz Pana Sławomira
Chyłę - Komendanta Gminnego Zarządu OSP w Grucie.

Nowy lekarz w Ośrodku Zdrowia
w Grucie
Miło nam Państwa poinformować, że
do kadry Ośrodka Zdrowia w Grucie, z
dniem 1 lipca 2021 roku dołączył nowy
lekarz - Pani Grażyna Marciniak - pediatra i lekarz rodzinny. Dyżury nowej
Pani Doktor będą odbywały się we

wszystkie dni tygodnia, zarówno przed
południem, jak i po południu wg ustalonego grafiku. Zwiększenie obsady lekarzy w Ośrodku Zdrowia ma na celu poprawę jakości i dostępności pacjentów
do porad medycznych i leczenia.

Zgłoszenia do usuwanie folii rolniczych

Od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek
składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy nie przekraczającej 1 megawata i spalania paliw w budynkach
mieszkalnych oraz niemieszkalnych.
Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła
i spalania paliw. Obowiązek dotyczy
źródeł ciepła nie przekraczających
1megawata. Jeśli budynek jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła, to również
należy to zgłosić. Zgłoszenia należy
dokonać także w przypadku gdy energia do budynku dostarczana jest za
pośrednictwem sieci ciepłowniczej. Na
wysłanie deklaracji obywatele będą
mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. Dla nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć
w terminie 14 dni od uruchomienia
nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Deklaracje można składać w następujący sposób: w formie elektronicznej,
czyli przez Internet z wykorzystaniem
systemu teleinformatycznego CEEB,
korzystając z Profilu Zaufanego, w formie papierowej- wypełniony dokument
można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta/
Gminy zgodnie z lokalizacją budynku.
Deklarację można pobrać i wydrukować ze strony: zone.gunb.gov.pl. Za
brak złożenia deklaracji w ustawowym

9

Wójt Gminy Gruta informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór
wniosków o dofinansowanie w ramach
programu priorytetowego „Usuwanie
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Rolnicy z terenu Gminy Gruta posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka
i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bagi,
którzy są zainteresowani ich odbiorem
proszeni są o wypełnienie załączonego
formularza do dnia 13 sierpnia 2021 r.
Informację należy złożyć w siedzibie
Urzędu Gminy Gruta w biurze nr 5 lub
Biurze Obsługi Interesanta. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Gruta
dotacji z NFOŚiGW na realizację programu, nie będzie on realizowany.

Ruszają bezpłatne porady prawne dla Mieszkańców
Informujemy, że zostało wznowione
stacjonarne udzielanie porad w punktcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Urzędzie Gminy w Grucie w każdy piątek w godzinach od 7:30 do 11:30.
Serdecznie zapraszamy do udziału
wszystkich zainteresowanych.

Wydanie: 4/2021

Aktualności z naszej gminy
Noc Świętojańska w Słupie
Dnia 10 lipca 2021 r. odbył się Festyn
Integracyjny "Noc Świętojańska" na
plaży wiejskiej w Słupie. Wójt Gminy
Gruta Pan Waldemar Kurkowski wraz z
Panią Agnieszką Wesołowska- sołtysem Słupa oraz Panią Katarzyną Kurzyńską - Prezesem Stowarzyszenia
Aktywna Wieś Słup na wstępie serdecznie powitali wszystkich uczestników wydarzenia oraz życzyli udanej
zabawy. Podczas wydarzenia rozrywkę
zapewniali dj oraz animatorzy, odbyła
się również degustacja lokalnych potraw. Dla uczestników zapewniono
szereg atrakcji, w tym dmuchańce, zabawy w pianie. Jednym z elementów
tego wydarzenia był pokaz kulinarny
wraz z warsztatem kulinarnym, który
zrealizowano w ramach projektu pn.
Aktywnie w Dolinie Osy (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra
Culmensis– Rozwój przez Tradycję”).

KGW "Jasiewianki"
Koło Gospodyń Wiejskich "Jasiewianki"
oficjalnie rozpoczęły swoją działalność.
Dnia 10 lipca w Jasiewie odbył się festyn inauguracyjny, z okazji nowo po-

wstałego KGW w naszej Gminie, zorganizowany przez sołectwo Jasiewo.
Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski złożył serdeczne gratulacje oraz
wręczył dla członków koła fartuszki/
koszuli z nazwą KGW "Jasiewianki"
oraz herbem Gminy Gruta. Życzymy
pomyślności, twórczych pomysłów
oraz wytrwałości w realizacji działań
na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Program Dobry Start!

Program „Dobry Start” to inwestycja
w edukację polskich dzieci. To 300 zł
jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok
szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku
na dziecko uczące się w szkole, aż do
ukończenia przez nie 20. roku życia.
Na dziecko niepełnosprawne, uczące
się w szkole, świadczenie przysługuje
do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Wnioski drogą online można składać,
tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do
30 listopada przez Portal informacyjnousługowy Emp@tia na stronie https://
empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE
ZUS . Szczegółowych informacji w zakresie programu udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie.

kim hufcem pracy!

Pomoc dla Pani Kamili…
Szanowni Państwo, zwracamy się
z apelem o pomoc! Mieszkanka naszej
gminy potrzebuje pomocy! Pani Kamila
ma 30 lat, dwoje wspaniałych dzieci:
Martynkę 7 lat i Janka 3 lata, kochającego partnera i od kilku miesięcy towarzysza: Raka inwazyjnego piersi HER2
ujemnego z przerzutami do węzłów
chłonnych. Leczenie, którym jest objęta
daje ogromne oznaki osłabienia organizmu: wypadające włosy, delikatną
i wrażliwą skórę, problemy z przełykaniem, zmęczenie, bóle kości i stawów,
nie mówiąc już o utraconej kobiecości. Pani Kamila jest już po chemioterapii neoadjuwantowej, mastektomii

lewej piersi i usunięciu węzłów chłonnych przed nią jeszcze skomplikowana
radioterapia.
Skomplikowana
bo
od strony serca z ilością aż 25 frakcji.
Protokół leczenia przewiduje kolejną
palącą chemię po radio oraz hormonoterapię. Dalsza diagnostyka, konsultacje lekarskie, rehabilitacje, dodatkowe
badania, suplementacja i lekarstwa,
Oferta OHP w Grudziądzu
które nie są objęte NFZ. Rodzina i przyjaciele w miarę możliwości pomagają
W dniu 20 lipca 2021 roku w Urzędzie lecz nakłady się kończą a koszty leczeGminy w Grucie wizytowała Pani Lucy- nia rosną, lecz z nadzieją wypatrują
na Ponikowska—nowa Pani Kierowni- lepszej przyszłości. Chcę żyć jak najka Ośrodka Szkolenia i Wychowania dłużej z moją rodziną, z Wami, chcę
w Grudziądzu, która przedstawiła nam żeby moje dzieci mnie pamiętały jak
ofertę współpracy z OHP dla młodzieży najdłużej.– mówi Pani Kamila. Każdy
w wieku 15-18 lat. Ośrodek proponuje gest, drobna wpłata, udostępnienie jest
m.in. pomoc w kierowaniu do szkół bardzo ważne. Intencja płynąca z tak
branżowych, bezpłatny nocleg dla mło- wielu serc zadziała cuda. Pamiętajmy,
dzieży w prowadzonej bursie oraz for- że dane dobro wraca dwukrotnie, a nie
my kształcenia w postaci kursów i ma nic szlachetnego od bezinteresowszkół zawodowych. Zachęcamy do nej pomocy dla drugiej osoby. Serdeczkontaktu oraz szczegółowego zapozna- nie zapraszany do udziału w zbiórce.
nia się z ofertą współpracy z grudziądz- Link do: https://zrzutka.pl/tbtpr4.
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Wydanie: 2/2021

Inwestycje i przetargi
PSZOK w gminie Gruta gotowy branżowe "ZOJAX", spółka cywilna
Jan i Zofia Wildman z siedzibą w Zbledo otwarcia
Zakończyły się prace związane z budową Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych na terenie
gminy Gruta. Wykonawcą roboty budowlanej było Przedsiębiorstwo Wielo-

wie. Koszt realizacji zadania wyniósł
875 883,50 zł. Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
powstał na terenie oczyszczalni ścieków w Mełnie. PSZOK będzie czynny
od 1 września 2021 roku. Przypomnijmy, że 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. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Regionalnego Programu Operacyjnego

Kompleksowa termomoderniza- nizacja instalacji centralnego ogrzewa- do zlecenia remontu w środku Ośrodka
nia poprzez zamontowanie pompy cie- Zdrowia. Na ten cel gmina Gruta rówcja Ośrodka Zdrowia w Grucie
Dnia 29 czerwca 2021 roku w Urzędzie
Gminy w Grucie została podpisana
umowa z wykonawcą na kompleksową
termomodernizację wielofunkcyjnego
budynku gminnego w Grucie, w którym
mieści się SP w Grucie (kl. 0-3), Ośrodek
Zdrowia, Posterunek Policji oraz gminne mieszkania. Wykonawcą robót jest
firma KOGA Inwestycje Budowlane
z siedzibą w Bydgoszczy, wybrana
w drodze przetargu nieograniczonego.
Przypomnijmy, że zadanie jest możliwe
do realizacji, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w wysokości
1 200 000,00 zł, które gmina Gruta
otrzymała w bieżącym roku. Dodajmy,
że wartość całej inwestycji wynosi prawie 1,4 mln złotych. W ramach zadania
kompleksowo zostanie wymieniona
stolarka okienna i drzwiowa, dokonane
zostanie docieplenie ścian i dachu budynku, zostanie wykonany remont elewacji, schodów i pozostałych elementów budynku. Ponadto nastąpi moder-

pła. W ramach inwestycji budynek zostanie również przygotowany pod
montaż instalacji fotowoltaicznej. Rozpoczęcie prac planuje się w II połowie
sierpnia br. To pierwszy etap kompleksowego remontu budynku. W chwili
obecnej trwają prace przygotowawcze
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nież otrzymała już dofinansowanie
w wysokości 250 tys. zł. Prace wewnątrz Ośrodka Zdrowia rozpoczną się
dopiero po zakończeniu I etapu inwestycji. Trzymajmy kciuki za ich pomyślność.

Wydanie: 2/2021

Inwestycje i przetargi
Rewitalizacja świetlicy wiejskiej
w Dąbrowce Królewskiej
Trwa remont i adaptacja pomieszczeń
na świetlicę wiejską w Dąbrówce Królewskiej. Obecnie trwają ostatnie prace
wykończeniowe na zewnątrz budynku
oraz prace brukarskie pod parking
przy świetlicy. Przyjechały też meble
i pozostałe elementy wyposażenia
kuchni i "małej świetlicy". Zakończenie inwestycji już niebawem. Przypominamy, że zadanie w 95% zostało
dofinansowane ze środków unijnych
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
W K-P. Całkowity koszt adaptacji
i wyposażenia pomieszczeń wyniesie
ponad 600 tys. zł. Prace wykonuje firma REMBUD z Grudziądza, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w ramach przetargu nieograniczonego.

Drogie drogi…

pozostałe, w chwili obecnej trwa postępowanie. Zadania, pod warunkiem
otrzymania dofinansowania zostaną
wpisane do realizacji do budżetu gminy na rok 2022. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma NEOX Sp.
z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Łącznie
do realizacji na rok 2022 planami objętych jest ponad 6,5 km dróg gminnych.

Na przełomie sierpnia i września
br. rozpoczną się prace remontowe na
drogach gminnych w Annowie, Okoninie, Jasiewie i na odcinku Gruta-Orle.
W Annowie, Okoninie i Jasiewie powstaną nowe odcinku dróg asfaltowych, wraz z poboczem. Na odcinku
Gruta-Orle zostanie wykonany natomiast remont istniejącej nawierzchni Remont
dróg
powiatowych
i odtworzenie poboczy. Łącznie po- w Salnie i Mełnie ZZD
wstanie blisko 3 km dróg za kwotę
ponad 2,3 mln zł.
Pragniemy również poinformować,
że dobiegł końca pierwszy etap remonPowstają kolejne projekty budo- tu drogi powiatowej na odcinku
w Salnie. Do chwili obecnej w ramach
wy i remontów dróg gminnych
przebudowy drogi wykonano prace
W Urzędzie Gminy w Grucie trwają instalacyjne, część chodników oraz
aktualnie intensywne prace projekto- ułożono pierwszą warstwę nawierzch- była firma Unitrak Sp. z o.o. z siedzibą
bitumicznej.
Przypominamy, w Kielnie. Koszt inwestycji wyniósł
we nad dokumentacjami techniczny- ni
że
Wykonawcą
robót
budowlanych ponad 1,4 mln złotych. Kierowcy napomi na budowę i remont kolejnych
odcinków dróg gminnych, które zaplatkają także na utrudnienia w ruchu
nowane są w Kitnowie, Wiktorowie,
drogowym w Mełnie ZZD, gdzie obecOkoninie i Grucie, Annowie, Boguszenie drogowcy pracują przy rozbiórce
wie oraz Mełnie. Jest to pierwszy etap
chodnika. Firma PBDiM Sp. z o.o z Koprac związanych z uzyskaniem dofizłowa na drodze powiatowej nr 1402
nansowania z Funduszu Dróg SamoMełno - Boguszewo - Linowo wyrerządowych, o które władze gminy będą
montuje 340 metrowy odcinek drogi,
ubiegać się również i w tym roku.
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Na 4 odcinki dróg gminnych: w KitnoProsimy kierowców o rozwagę i cierwie, Wiktorowie, Grucie i Okoninie są
pliwość a wykonawcy życzymy szybjuż podpisane umowy projektowe, na
kiego i sprawnego wykonania robót.
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Wydanie: 4/2021

Inwestycje i przetargi
Prace brukarskie w sołectwach
Wzorem ubiegłego roku ruszyły prace
brukarskie zaplanowane na ten sezon.
Roboty są wykonywane systemem
gospodarczym przez pracowników
Referatu
Gospodarki
Komunalnej
i Wodnej. Materiał do remontu zakupiony był ze środków sołeckich oraz
środków budżetu gminy. W ten sposób
ułożono już kostkę przy świetlicach
wiejskich w Pokrzywnie, Plemiętach

i Nicwałdzie, a także w Salnie na boisku, gdzie utwardzony zostanie teren
pod siłownię napowietrzną. Rozpoczął
się również I etap remontu chodnika
w Grucie położonego wzdłuż DW 538
zakładający w tym roku remont odcinka od sklepu Budowlanego ABC Majster do Biblioteki w Grucie. Z uwagi na
sezon urlopowy prace zostały chwilowo zawieszone, a ich wznowienie
przewidywane jest już niebawem.
Dziękujemy wszystkim sołtysom za dotychczasową

dobrą

współpracę.

Unieważniono przetarg na budo- kosztorysowej na realizację zadania Postępowanie na usługę dowozu
wę Przedszkola Samorządowego została zabezpieczona kwota nieco dzieci do szkół
ponad 6,5 mln złotych - wyjaśnia Sew Grucie
kretarz Gminy. Z poczynionych ustaleń
wynika, że z uwagi na drastyczny
wzrost cen materiałów budowlanych,
w szczególności stali, zbrojeń i pozostałych elementów konstrukcyjnych,
w chwili obecnej trwają prace związane z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego, jak również działania zmierzające do uzyskania kolejnego wsparcia
finansowego na ten cel. Przypomnijmy,
że pozyskana w zeszłym roku kwota
4,7 mln zł na realizację tego zadania
oczekuje na koncie Urzędy Gminy Gruta na wydatkowanie. O szczegółach
będziemy informować na bieżąco!

Trwa procedura wyboru wykonawcy
na usługę dowozu dzieci do szkół na
rok szkolny 2021/2022. Od września
zamiast 3 linii, zostaną wprowadzone
4 linie, a skrajny czas dowozu dziecka
ze szkoły do domu nie przekroczy
30 minut. Zostaną również wprowadzone dodatkowe odwozy z SP w Grucie i w Nicwałdzie. Nowe ustalenia
i rozkład jazdy zostały wypracowane
w odpowiedzi na potrzeby Dyrektorów,
rodziców oraz ich dzieci i mają
usprawnić komunikację w drodze do
szkoły i z powrotem na nowy rok
szkolny.

postawionych sobie celów sięgam do
każdych środków finansowych, które
mogą coś wnieść dla gminy. W tym
celu prowadzę rozmowy z Wojewodą i
Marszałkiem Województwa. W ten
sposób pozyskujemy pieniądze na droRozmawialiśmy z Wójtem Gminy Gru- gi, duże inwestycję, np. budowę Przedta o problemach i planach związanych szkola, termomodernizację obiektów,

z niej skorzystać. Spośród pracowników i ekspertów powołałem nieformalny zespół w którym trwają prace związane z wyceną poszczególnych zadań
i przygotowaniem stosownego wniosku. To szansa, jaka może się nigdy nie
powtórzyć i nie możemy jej zaprzepaścić. Zatem wszystkie stery na gminną
wodę! - z uśmiechem podsumowuje

Procedura wyboru wykonawcy na
budowę nowego przedszkola w Grucie
została unieważniona. Jaki jest tego
powód? O to pytamy Sekretarza Gminy,
Panią Sabinę Kamińską, Przewodniczącą Komisji Przetargowej UG w Grucie. Przyczyną unieważnienia postępo-

wania są ceny ofert, jakie wykonawcy
złożyli podczas prowadzonego postępowania. W przetargu wzięło udział
4 wykonawców, z których najtańsza
oferta została złożona na kwotę niecałych 7,2 mln zł. Tymczasem w budżecie gminy na postawie dokumentacji

Wszystkie stery na gminną wodę!
Modernizacja SUW`ów, budowa
spinek wodnych, a nawet kompleksowa modernizacja gminnej
oczyszczalni ścieków?

z wodą i ściekami na terenie gminy.
Okazuje się, że władze gminy są
w trakcie opracowywania kompleksowej koncepcji i wstępnej dokumentacji
projektowej
dotyczącej
budowy
kilkunastu nowych odcinków spinek
wodnych, modernizacji stacji uzdatniania wody oraz gruntownej modernizacji oczyszczalni ścieków w Mełnie.
Jaki jest plan prac? Dlaczego przez tak
długie lat nikt nie zajmował się kwestią modernizacji gospodarki wodnościekowej w naszej gminie? Odpowiedzi znajdziecie Państwo w poniższym
artykule. Modernizacja sieci wodno-

rozbudowę żłobka, budowę PSZOK`u,
rewitalizację świetlic oraz wiele innych zadań. Rekordowy zeszły rok
udowodnił, że ciężką pracą i uporem
można to osiągnąć. Teraz przyszedł
kanalizacyjnej to jeden z priorytetów czas na wodę, ścieki a może nawet na
moich działań jako Wójta — wyjaśnia modernizację oczyszczalni w Mełnie.
Pan Waldemar Kurkowski. W realizacji Pojawiła się taka szansa i zamierzam
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Wójt. Przy założeniu, że wizja pozyskania środków stanie się realną, pierwsze
prace będą mogły rozpocząć się na
przełomie 2022/2023 roku i będą rozłożone na kolejne 3-4 lata. Wstępny, szacunkowy zakres finansowy zadań to
kwoty przekraczające 35 mln złotych—
czyli tyle co średnia wysokość całego
budżetu gminy z ostatnich kilku lat.
System wodno-kanalizacyjny w gminie jest przestarzały i wymaga kompleksowych rozwiązań, które jednak
bez udziału środków zewnętrznych są
niemożliwe do realizacji. Dlatego władze gminy nie będą odkładać tego tematu dalej pomiędzy półki. Życzymy
powodzenia w realizacji planów.

Wydanie: 4/2021

Prosto z Urzędu...
Radni radzą… czyli sprawozdanie
z uchwał XXVIII nadzwyczajnej
Sesji Rady Gminy Gruta
Dnia 19 lipca 2021 r. na wniosek Wójta
Gminy Gruta w Urzędzie Gminy w Grucie została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Podczas sesji procedowane były następujące uchwały:
uchwała nr XXVIII/177/21 zmieniająca

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata
2021-2030,, uchwała nr XXVIII/178/21
dokonania zmian w budżecie Gminy
Gruta na rok 2021, uchwała nr
XXVIII/179/21 w sprawie przystąpienia
Gminy Gruta do Kujawsko – Pomorskiego
Stowarzyszenia
„Salutaris”,
uchwała nr XXVIII/180/21 w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gruta w roku szkolnym
2021/2022, uchwała nr XXVIII/181/21
w sprawie zatwierdzenia dopłat dla
taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
na okres trwania nowej taryfy obowiązującej na terenie gminy Gruta w latach 2021-2024. Zapraszamy również
do śledzenia obrad Sesji Rady Gminy
Gruta na żywo za pośrednictwem
transmisji on-line emitowanej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Grucie oraz gminnego profilu Facebook.

!!! Zapraszamy do licytacji !!!
https://m.facebook.com/
groups/771197623505536/
permalink/844358396189458/
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