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Cicha noc, święta noc...
Drodzy czytelnicy, mieszkańcy gminy Gruta! Przed nami najbardziej
rodzinne i ciepłe święta, czas który
staramy się spędzić w gronie najbliższych, w atmosferze harmonii
i spokoju. Boże Narodzenie oraz zbliżający się Nowy Rok to także okres
podsumowań i ważnych postanowień. Jesteśmy o rok mądrzejsi, mamy nowy bagaż doświadczeń, na
które składają się zarówno porażki
jak i sukcesy. W ciągu tych kilku

świątecznych dni nabieramy sił na
kolejne wyzwania, planujemy zmiany i mamy nadzieję na lepsze. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz
nadchodzącego Nowego Roku, w
imieniu samorządu gminy Gruta
składam Mieszkańcom oraz przybyłym Gościom najserdeczniejsze życzenia zdrowych i pogodnych świąt,
pełnych rodzinnego ciepła i wielkiej
radości. W nadchodzącym, Nowym
2022 roku życzę, Państwu radości
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z codziennego życia, dużo zdrowia,
szczęścia oraz osobistej i zawodowej
pomyślności.
Wójt Gminy Gruta wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Grucie
oraz Przewodniczący Rady Gminy
Gruta wraz z Radnymi
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Aktualności z naszej gminy
„Polski Ład” w gminie Gruta. Samorząd pozyskał ponad 9,6 mln
zł dofinansowania na zadania
związane z modernizacją gospodarki wodno-ściekowej w gminie
Z przyjemnością informujemy, że
w dniu 19 listopada 2021 roku
w Delegaturze Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu
odbyło się wręczenie voucherów przyznanych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”, podczas których
Wójt Gminy Gruta odebrał promesę na
realizację inwestycji z rąk Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Józefa
Ramlau na kwotę 7,6 mln złotych.
Przypomnijmy, że gmina Gruta otrzymała dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją gminnych stacji uzdatniania wody
oraz
rozbudową
sieci
wodnokanalizacyjnej. Również w listopadzie
br, z rezerwy finansowej programu
„Polski Ład” gmina Gruta otrzymała
dodatkowe środki finansowe w kwocie
ponad 2 mln zł, które przeznaczono na
zadania związane z modernizacją szeroko pojętej gospodarki wodnościekowej. „To są historyczne chwile

i historyczne pieniądze, takiej kwoty
gmina Gruta nigdy wcześniej otrzymała. Wsparcie rządowe inwestycji samorządowych daje ogromną szansę samorządom. Cieszę się bardzo z przyznanych dofinansowań, bo są one

efektem ciężkiej pracy wielu osób w
naszej gminie. To znaczące wsparcie
finansowe wynosi 95% wartości całego
zadania i znakomicie wpisuje się w
plany inwestycyjne gminy Gruta, do
których przygotowujemy się już prawie od roku” - z zadowoleniem komentuje Wójt Gminy Gruta. „Jestem przekonany, że w ten sposób uda nam się
rozsądnymi etapami rozwiązać problem dostawy dobrej jakościowo wody
do naszych domów oraz sukcesywnie
dokonywać modernizacji gminnej
oczyszczalni ścieków, o konieczności
której nie można zapominać” — dodaje

wspólnego, kosztownego zadania zostaną również zaangażowane środki
pochodzące z budżetu gminy oraz
środki przekazane przez poszczególne
sołectwa na rok 2022, o których pisaliśmy w poprzednim numerze Głosu
Gruty. W chwili obecnej trwają intensywne prace projektowe związane z
opracowywaniem dokumentacji technicznej zadania. Po zakończeniu prac
projektowych i uzyskaniu wszystkich
niezbędnych pozwoleń i uzgodnień,
samorząd ogłosi przetarg na wykonanie tego zadania. O dalszych etapach
inwestycji będziemy Państwa inforPan Waldemar Kurkowski. Do tego mować na bieżąco.

Odtworzenie publicznego trans- Gmina Gruta zabezpieczyła na ten cel zakończy podpisanie szczegółowych
w budżecie na rok 2022 prawie 200 tys. umów z gminami i miastem oraz wyportu pasażerskiego
zł. Aktualnie trwają prace związane
W dniu 25 listopada 2021 roku w Staro- z dopracowywaniem szczegółów w
stwie Powiatowym w Grudziądzu Za- postaci rozkładów jazdy, cen biletów i
stępca Wójta Tomasz Groszewski pod- wysokości otrzymanych z dopłat na
pisał list intencyjny dotyczący współpracy w tworzeniu publicznego transportu pasażerskiego, komunikującego
gminę Gruta z miastem Grudziądz. To
przełomowe wydarzenie, które jest
kolejnym krokiem do odtworzenia regularnych
połączeń
pasażerskich
z udziałem środków finansowych budżetu poszczególnych gmin. Oprócz
gminy Gruta, wolę współpracy wyraziły również władze gminy Grudziądz
oraz gminy Radzyń Chełmiński. Strony
zadeklarowały zamiar współpracy oraz funkcjonowanie transportu pozyskazabezpieczenie środków finansowych nych z Rządowego Funduszu Przewona funkcjonowanie nowych połączeń. zów Autokarowych. Całą procedurę

2

bór operatora przewozów. W gminie
Gruta, w roku 2022 zostanie uruchomiona 1 linia na trasie przejazdu: SłupJasiewo-Gruta-Orle-Salno-Dąbrówka
Królewska-Annowo-Nicwałd-Wielkie
Lniska-Grudziądz. Wszystko wskazuje
na to, że linia zacznie funkcjonować
z dniem 3 stycznia 2022 roku.

„Odtworzenie transportu publicznego
w Grucie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy.
Cieszę się ogromnie, że wielomiesięczne starania gminy Gruta i gmin sąsiednich spotkały się z aprobatą Starostwa
Powiatowego w Grudziądzu, i że transport ten stanie się faktem. To bardzo
ważne, aby mieszkańcy mieli połączenie z Grudziądzem”.—komentuje Wójt
Gminy Gruta.

Wydanie: 6/2021

Aktualności z naszej gminy
Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy
Weekend pełen świątecznych atrakcji!
W ten sposób, z czystym sumieniem
można podsumować wydarzenia, które miały miejsce w dniach 11-12 grudnia 2021 roku w ogrodzie przy Gminnym Centrum Kultury w Grucie, gdzie
odbył się pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy, zorganizowany w ramach
projektu „Idą, idą święta”. Organizatorami wydarzenia był Wójt Gminy Gruta
oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grucie. To świąteczne wydarzenie zostało przygotowanie specjalnie
z myślą o mieszkańcach gminy, którzy
z wielkim zainteresowaniem przyjęli
bogatą ofertę świątecznego Jarmarku.
W programie dwudniowej imprezy
można było zobaczyć m.in. otwarcie kich lokalnych kół gospodyń wiejskich
i poświęcenie Szopki Bożonarodzenio- i stowarzyszeń. Wśród potraw królowej, iluminacje świąteczne, Jasełka wały pyszne swojskie pierogi, krokiety,
ryby w różnej postaci, a także wigilijny
barszcz i rozgrzewająca grochówka.
Nasze gminne kucharki przeszły same
siebie, a „smaki Gruty” mieli okazję
poznać goście z terenu całego powiatu,
którzy przybyli na gminny Jarmark.
Na najmłodszych czekała również wata cukrową i popcorn. Całość imprezy
poprowadził świąteczny wodzirej, który w doskonały sposób zorganizował
czas pomiędzy występami jak również
sprawdził się w roli konferansjera. Imprezę pod kątem bezpieczeństwa zabezpieczali druhowie z OSP w Grucie
oraz funkcjonariusze Policji z gruckiego posterunku. Ku uciesze organizatorów, Jarmark przyciągnął bardzo dużo
osób, zarówno najmłodszych jak i starszych. Serdeczne podziękowania kiewystawione przez Teatr Szkolny SP rujemy do uczestników i organizatow Plemiętach, koncert kolęd i pastora- rów wydarzenia. Mamy nadzieje, że
łek, a także personalizowany do najmłodszych mieszkańców naszej gminy film od Św. Mikołaja. Wszyscy
uczestnicy Jarmarku mogli odwiedzić
Domek Świętego Mikołaja, zrobić sobie
z nim zdjęcie, jak również otrzymać
słodki upominek. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się również gigantyczna bombka świetlna, w której środku można było zrobić sobie zdjęcia. Na
Jarmarku można było również zakupić
rękodzieła
świąteczne
wykonane
przez uczestników warsztatów terapii
zajęciowej oraz posmakować potraw
świątecznych w wykonaniu wszyst-
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świąteczny Jarmark na stałe wpisze
się w bożonarodzeniową tradycję naszej gminy, i będzie stanowić doskonały sposób do wspólnego świętowania
oraz promocji naszej gminy w powiecie i nie tylko. Zarówno Szopka, jak i
pozostałe świąteczne dekoracje można
będzie oglądać do końca stycznia 2022
roku. Zapraszamy wszystkich bardzo
serdecznie, w szczególności tych, którzy nie mieli okazji odwiedzić GCK
podczas tegorocznego Jarmarku. Wydarzenie było współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2021 w ramach Osi
Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Wyłączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki EFS. Wsparcie na
realizację projektu udzielono z LGD
„Vistula -Terra Culmensis”. Pełna fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na
profilu facebook`owym gminy Gruta.

Wydanie: 6/2021

Aktualności z naszej gminy
Gminne obchody Narodowego
Święta Niepodległości
W przededniach obchodów 103. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w gminie Gruta odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. W przygotowanej akademii wzięli
udział uczniowie szkół podstawowych
z terenu gminy Gruta, dla których
zgodnie z zapowiedzią Wójta Pana
Waldemara Kurkowskiego, wydarzenie
miało być żywą lekcją historii oraz
patriotyzmu. W akademii wzięli również udział przedstawiciele Wojska
Polskiego oraz pozostałych służb mundurowych, przedstawiciele samorządu
gminy Gruta oraz powiatu grudziądzkiego, duszpasterze z parafii gminy
który podczas swojego wystąpienia
przybliżył wojenną historię Gruty,
o której nikt nie słyszał. Po zakończeniu części artystycznej, zgromadzeni
goście dokonali przemarszu pod egidą
Orkiestry Wojska Polskiego pod pomnik ofiar hitlerowców znajdujący się
przy Urzędzie Gminy w Grucie, gdzie
złożono wieńce i zapalono znicze.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji obchodów
tego Święta, i zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją dostępną na stronie internetowej Urzędu Gminy w Grucie, jak i na gminnym profilu facebook`owym. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z transmisją z tego wydarzenia, znajdującą się pod linkiem
https://www.youtube.com/watch?
Gruta, kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych, kombatanci, druhowie OSP oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce
Królewskiej. Zgodnie z przygotowanym programem uroczystości, zgromadzeni goście mogli wysłuchać
wzruszającego koncertu piosenki wojennej w wykonaniu Leny Paczkowskiej – uczennicy kl. II SP w Grucie,
następnie obejrzeć patriotyczne przedstawienie Teatru Szkoły Podstawowej
w Plemiętach. Akademii towarzyszył
również występ Chóru Męskiego
"COPERNICUS" z Torunia oraz koncert
patriotyczno-rozrywkowy Wojskowej
Orkiestry z Torunia. Całość uroczystości poprowadził znakomity historyk
z Grudziądza Pan Mariusz Żebrowski,
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Aktualności z naszej gminy
„Zasłużeni dla gminy Gruta”
W dniu 9 listopada br. w Urzędzie Gminy w Grucie odbyło się uroczyste wręczenie honorowych odznaczeń "Zasłużonych dla gminy Gruta" - specjalnie opracowanych medali okolicznościowych, przyznawanych wyróż-

Dembek z Dąbrówki Królewskiej, Pan
Adam Schmidt z Jasiewa, Pani Maria
Szynalewska z Boguszewa, Pani Ewa
Schmidt z Gruty, Pan Andrzej Grzywacz z Okonina, Pani Stanisława Ciernicka z Orla oraz Pan Mieczysław Szeląg z Annowa. Na wniosek Wójta tytuł
otrzymali również samorządowcy Pan
Teodor Fischer oraz Pan Grzegorz Masiota. Przy tej okazji Wójtowi Gminy
Gruta wręczono również odznaczenie
państwowe - Brązowy Krzyż Zasługi,
który został przyznany na wniosek
Wojewody Kujawsko — Pomorskiego
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej za szczególne osiągnięcia na

rzecz pracy i służby dla społeczeństwa.
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym osobom i życzymy dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności!

nionym osobom na podstawie uchwały Rady Gminy Gruta. Dekoracji medalami dokonali Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau oraz
Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski. Wśród odznaczonych znalazły
się osoby, które w szczególny sposób
zapisały się na kartach pamięci gminy
Gruta, służąc swoją pracą i poświęceniem naszej "małej ojczyźnie". Wśród
wyróżnionych znaleźli się byli sołtysi
z terenu gminy Gruta: Pan Hieronim
Szmeichel z Mełna, Pan Henryk Włosowski z Pokrzywna, Pani Barbara
Tomaszewska z Kitnowa, Pani Maria
Kruczek ze Słupa, Pani Stanisława
Nasieniewska z Gruty, Pani Janina

Inauguracyjne posiedzenie Mło- Pod koniec października br. odbyła się zgłoszonych kandydatów uczniowie w
inauguracyjna I Sesja Młodzieżowej poszczególnych szkołach wybrali swodzieżowej Rady Gminy
Rady Gminy Gruta kadencji 2021-2023.
Wręczenia uroczystych aktów powołania dokonali Wójt Gminy Gruta Pan
Waldemar Kurkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Gruta obecnej kadencji Pan Piotr Dyś. Wybory do I kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Gruta
zostały przeprowadzone w dniu 8 października 2021 roku. Zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady Gminy Gruta
w jej skład weszło dwóch uczniów każdej ze szkół podstawowych z terenu
gminy Gruta. Dla przypomnienia: bierne prawo wyborcze mieli uczniowie
klas VII i VIII, spośród których wybrano
członków rady. Czynne prawo wyborcze, czyli prawo wybierania członków
rady, mieli uczniowie klas VI – VIII. Ze
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ich przedstawicieli: Szkoła Podstawowa w Grucie: Martyna Brzyska, Dawid
Bednarski, Szkoła Podstawowa w Słupie: Zuzanna Robaczewska, Igor Serocki, Szkoła Podstawowa w Boguszewie:
Agata Witkowska, Bartosz Kazimierz
Żuchowski, Szkoła Podstawowa w Plemiętach: Weronika Nowaczek, Tomasz
Wiater, Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie: Emilia Mira, Kinga Saucha. Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Gruta trwa 2 lata.

Młodym "samorządowcom" życzymy
głów pełnych pomysłów, determinacji do działania oraz powodzenia
w realizacji postawionych sobie
i władzom gminy celów!

Wydanie: 6/2021

Aktualności z naszej gminy
Pamięci druha Prezesa Stefana
Falkowskiego
„Druhu Prezesie! Śladów, które pozostawiłeś po sobie, jest niezliczona ilość.
Ten najtrwalszy jednak, znajduje się
tuż za granicami Twojego domostwa
i dumnie pilnuje porządku i bezpieczeństwa w naszej gminie, którą tak
bardzo kochałeś. Miłość tę okazywałeś
nie tylko jako zawsze oddany i zdolny
do wielkich poświęceń strażak, ale
również jako lokalny patriota, zaangażowany w sprawy regionu samorządowiec, pilnujący sprawiedliwości i uczciwości ławnik, a także jako dobry mąż,
ojciec i dziadek. Z tego miejsca dziękuję
za Twą posługę, za każdą chwilę poświęconą naszej społeczności.” Między
innymi tymi słowami w dniu 24 listopada 2021 roku podczas uroczystości
pogrzebowych w kościele parafialnym
w Grucie pożegnano jednego z najbardziej rozpoznawanych i szanowanych
druhów OSP powiatu grudziądzkiego.
Chociaż uroczystości pogrzebowe miały prywatny charakter, na ostatnią dro-

gę śp. Prezesa Stefana Falkowskiego
oprócz rodziny i przyjaciół, przybyły
rodziny strażackie z całego regionu
oraz liczne delegacje samorządowe.
Wszyscy przyszli pożegnać człowieka o
wielkim sercu, który w swoim życiu
kierował sie zawsze chęcią pomocy

drugiemu człowiekowi. Druhu Prezesie!
Niech św. Florian otoczy Ciebie swoją
opieką. Spoczywaj w pokoju! Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego Redakcja Głosu Gruty pragnie złożyć raz
jeszcze wyrazy współczucia oraz z serca płynące kondolencje.
w Pokrzywnie, doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Gołębiewku, zakup materiałów do budowy
altan w Annowie, Kitnowie, Nicwałdzie i Gołębiewku, zakup urządzeń
siłowni zewnętrznych w Dąbrówce
Królewskiej, zakup garażu w Jasiewie
i Nicwałdzie, doposażenie świetlic
wiejskich, zakup sprzętu dla jednostek
OSP, doposażenie Ośrodka Zdrowia,
bibliotek oraz szkół, utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw.
Część funduszu sołeckiego została także przeznaczona na organizowane w
sołectwach festyny integracyjne dla
mieszkańców oraz na organizację zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży.

Podsumowanie wydatków funduszu sołeckiego w 2021 roku
Na fundusz sołecki w 2021 r. w naszej
gminie zaplanowano kwotę 493.512,13
zł. Każde sołectwo dysponowało budżetem proporcjonalnym do liczby
mieszkańców, a wysokość środków na
ten rok sięgała od 18.099,59 zł do
51.861,30 zł. O podziale kwot na konkretne zadania zdecydowali sami
mieszkańcy sołectw podczas odbywa-

jących się we wrześniu zebrań wiejskich. Ogólna suma funduszu została
przeznaczona na realizację różnych
działań poprawiających wizerunek
gminy, ale również bezpieczeństwo
i jakość życia mieszkańców. W 2021
roku fundusz sołecki został przeznaczony między innymi na remonty
i zakup kruszywa na drogi gminne,
remont chodnika w Grucie, montaż
lampy solarnej w Okoninie, montaż
instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej
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Pasowanie na uczniów w gruc- również beneficjentem Programu In- ci i osób dorosłych ze stopniem niepełstytutu Książki „Kraszewski. Kompute- nosprawności. Podobnie jak poprzedkich szkołach
Dnia 13 października 2021 roku odbyło
się pasowane na ucznia I klas w Szkole Podstawowej w Grucie, Nicwałdzie
i Boguszewie, natomiast w dniu 18 października br. w Plemiętach. Na zaproszenie dyrektorów szkół, w uroczystościach brali udział również przedstawiciele władz samorządowych: Wójt
Gminy Gruta, Zastępca Wójta oraz Sekretarz Gminy, jak również przedstawiciele Referatu Oświaty. Uczniom
klas pierwszych jeszcze raz życzymy
wszystkiego najlepszego, powodzenia,
sukcesów w szkole i pięknych przyjaźni na całe życie.

ry dla bibliotek”. Celem programu jest
zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii
i wyrównanie szans mieszkańców
miejscowości
w
gminach

nio, dystrybucją zajęli się druhowie
OSP oraz pracownicy GOPS. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w
akcję osobom, w szczególności druhom
z terenu gminy Gruta za trud pracy i
poświęcenie w niesieniu pomocy innym, bez udziału których tak sprawna
dystrybucja byłaby niemożliwa!

o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez
wyposażenie bibliotek w tych gminach
w nowoczesny sprzęt komputerowy.
W ramach zadania biblioteka zakupiła
trzy laptopy, trzy komputery stacjonarne z pełnym osprzętem, pięć UPS-ów,
pięć czytników książek elektronicznych, trzy czytniki kodów elektronicznych, osiem zestawów słuchawek.
Koszt ogółem zadania wyniósł 16
150,00 zł, z tego 13 650,00 zł dofinansowania pochodziło z Instytutu Książki.

Nowe Koło Gospodyń Wiejskich
„Wiktorowianki”

Kolejna edycja paczek
mieszkańców gminy Gruta

Z przyjemnością informujemy, że na
terenie naszej gminy zawiązało się
kolejne Koło Gospodyń Wiejskich
"Wiktorowianki". Koło zawiązało się 7
lipca 2021. Ma w chwili obecnej 11
członków - w tym także Panów, którzy
stanowią sekcję techniczną! W chwili
obecnej "Wiktorowianki" skupiają się
na integracji mieszkańców wsi oraz
gminy. Celem działalności koła jest
aktywizacja mieszkańców do pracy dla
dobra
lokalnej
społeczności.
dla Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Dotacja ministerialna dla biblioSzanowni Państwo, w związku z płyteki w Grucie
W ramach złożonego wniosku Gminna
Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego otrzymała dotację w wysokości
7 492,00 zł na zakup nowości książkowych. Za tę kwotę zakupionych zostało
łącznie 314 książek, w tym 199. do Biblioteki w Grucie i 115 do Filii w Boguszewie. Tematyka książek jest maksymalnie zróżnicowana, dostosowana do
wieku, preferencji, zamiłowań i sugestii naszych Czytelników. Zadanie zrealizowano ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

nącymi od Was licznymi podziękowaniami oraz ogromnym zainteresowaniem informujemy, że w listopadzie br.
odbyła się II tura przekazania paczek
zawierających żywność oraz produkty
gospodarstwa domowego, pozyska-

Urząd Gminy Gruta w Wigilię będzie nieczynny

Projekt Kraszewski. Komputery
dla bibliotek
nych w ramach współpracy Wójta

Gminy z Caritas Diecezji Toruńskiej.
Gminna
Biblioteka
Publiczna Paczki były przeznaczone dla osób,
im. Wiktora Kulerskiego w Grucie jest które ukończyły 65 lat, a także dla dzie-
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Informujemy, iż dnia 24 grudnia 2021
roku Urząd Gminy Gruta oraz GOPS
w Grucie będą nieczynne. Dzień ten
będzie dniem wolnym przyznanym
zgodnie z przepisami Kodeksu pracy za
święto wypadające w sobotę (25 grudnia 2021 r). Jednocześnie informujemy,
że w sprawach nagłych i niecierpiących zwłoki, np. rejestracja zgonu,
w Wigilię przez pracownika USC w
Grucie w godzinach od 8:00 do 11:00,
będzie pełniony dyżur telefoniczny pod
numerem telefonu: 663-916-759. Inne
sprawy prosimy kierować do pracowników Urzędu w pozostałych dniach
funkcjonowania Urzędu. Za utrudnienia przepraszamy!

Wydanie: 6/2021

Aktualności z naszej gminy
Wybrano nowy Zarząd Związku DJ. Rodzice dzieci pomogli zapełnić
Ochotniczych Straży Pożarnych brzuchy uczestników, piekąc na grillu
przepyszne kiełbaski. Jestem wdzięczRP w Grucie
na Pani Małgorzacie Jadzińskiej, Pani
W dniu 20 listopada br. w GCK w Gru- Izabeli Zdziarskiej i Panu Romanowi
cie odbył się Zjazd Gminny Związku Feliks, którzy czuwali nad bezpieczeńOSP RP w Grucie. Podczas zjazdu, dla stwem uczniów. Wielki ukłon kieruję
ustępującego Prezesa Stefana Falkow- w stronę Pań ze „Stowarzyszenia Przyskiego, w ostatnich chwilach jego życia przekazano na ręce syna — Pana
Krzysztofa Falkowskiego honorowe
odznaczenia: "Zasłużony dla Powiatu
Grudziądzkiego" oraz certyfikat wpisania Prezesa Stefana Falkowskiego do
Księgi Honorowej Zasłużonych dla
Ochotniczego Strażactwa woj. kujawsko-pomorskiego. Ponadto podczas
zjazdu został wybrany nowy Zarząd
Gminny OSP RP, którego kadencja trwa
5 lat. Na czele ZOSP RP w Grucie jednomyślną decyzją delegatów wybrano
Wójta Gminy Gruta druha Waldemara
Kurkowskiego. W skład nowego zarządu weszli ponadto druhny i druhowie:
Marcin Bartoś, Sławomir Chyła, Łukasz
Cieszyński, Krzysztof Dalka, Maciej
Kaczmarek, Marian Kleszczewski, Marian Piechowski, Hanna Szumotalska,
Piotr Tracki, Damian Wojtaszewski

oraz Patryk Weltrowski. Nowemu Prezesowi oraz całemu Zarządowi życzymy samych sukcesów oraz dalszej
owocnej działalności na rzecz ochrony
przeciwpożarowej.

Projekt pn. „Bądźmy razemstwórzmy relacje od nowa''
W ramach projektu Inicjuj z FIO 3.0 pt.
,,Bądźmy razem-stwórzmy relacje od
nowa'' w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Boguszewie odbyło się
Święto Pieczonego Ziemniaka. Pogoda
uniemożliwiła rozpalenie ogniska, ale
dalszy plan obchodów przebiegał bez
zakłóceń. Szkołę odwiedzili animator i

ku podarowała dyrektor Biblioteki oraz
Pan Robert Paczkowski. Efekt jest niezmiernie ciekawy i budzi powszechne
zainteresowanie. W ramach projektu
odbyły się: dwa spotkania z bajkoterapią
ekologiczną
dla
36 dzieci, warsztat młodzieżowy
„Ogrody w szkle” dla 20 osób i warsztat
tworzenia budek lęgowych dla 20 dorosłych i seniorów. Całość została podsumowana piknikiem ekologicznym.
Gratulujemy pięknej inicjatywy!

Ubezpiecz się, bo to ważne!
jaciele Boguszewa” za pomoc w organizacji grilla i wspólną zabawę. Najbardziej jednak chciałabym podziękować
osobom, które uczestniczyły w festynie
i pokazały, że wspólna zabawa daje
wiele radości. Dziękuję – komentuje
Lider projektu, Pani Małgorzata Kwiryng.

Brama do Ekoświata” – zakończenie projektu z Pekao S.A.
W tym roku udało się Bibliotece w Grucie zrealizować aż dwa projekty pozyskane z Fundacji Banku Pekao: kulinarny pn. „Z kulturą za rękę” oraz ekologiczny pn. „Brama do Ekoświata”.
W drugim projekcie GBP w Grucie
otrzymała z Banku Pekao S.A. kwotę
4 500,00, z czego pewną część przeznaczono na montaż mini ogrodu zimo
zielonego, w skład którego weszły:
dwie duże donice i jedna donica narożna z licznymi nasadzeniami. Pani
Agnieszka Kurzyńska wykonała tablice z nazwami wszystkich roślin. Pani
Joanna Paczkowska własnoręcznie
wykonała wieniec z kwiatów hortensji
na skrzynkę energetyczną. Na skraju
parku przy Bibliotece zainstalowaliśmy
duży hotel dla owadów, karmnik oraz
metalowe poidełko dla ptaków. Na
dwóch pobliskich drzewach Pan Marcin Okoński zamontował dwie budki
lęgowe, które były wykonane na
warsztacie budek- swoje budki do par-

Kierownik Ośrodka Zdrowia w Grucie
zwraca się z apelem do osób, które
ukończyły 18 rok życia, oraz rodziców
o konieczność zgłoszenia do kontynuacji ubezpieczenia zdrowotnego, w celu
możliwości korzystania z bezpłatnych
świadczeń medycznych. Dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym
automatycznie przy rodzicach. Z chwilą ukończenia 18 roku życia, w przypadku braku podjęcia zatrudnienia —
bez względu na fakt, czy kontynuują
naukę, czy nie, ubezpieczenie zdrowotne takich osób ustaje. Przepisy dają
możliwość rodzicom dzieci, które uzyskały pełnoletność, bezkosztowego
ponownego zgłoszenia u swojego pracodawcy dzieci w celu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Co się stanie,
jeżeli tego nie zrobimy? „Skutki mogą
okazać się bardzo niebezpieczne” —
przekonuje Pan Krzysztof Adamaszek,
Kierownik Ośrodka Zdrowia w Grucie.
„Młoda osoba, która ukończyła 18 rok

życia, która nie pracuje i nie jest zgłoszona do ubezpieczenia przy rodzicach
nie będzie miała dostępu do bezpłatnej
opieki medycznej. I nie chodzi tu tylko
o korzystanie z podstawowej opieki
zdrowotnej. Najgorszy problem pojawi
się w chwili konieczności nagłej interwencji medycznej, np. wypadek samochodowy, wizyta na SOR, czy inna sytuacja ratująca życie i zdrowie, gdzie w
takim przypadku nieubezpieczenia
muszą się liczyć z odmową udzielenia
bezpłatnego świadczenia medycznego”
- dodaje Pan Adamaszek. Prosimy zatem o zastosowanie się do apelu gruckiej lecznicy i zgłoszenie swoich pociech do ubezpieczenia.
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Inwestycje i przetargi
Trwa termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Grucie
Ruszyły
dalsze
prace
związane
z
termomodernizacją
budynku,
w którym mieści się m.in. Ośrodek
Zdrowia w Grucie. Do chwili obecnej w
budynku wymieniono stolarkę okienną
i drzwiową, docieplono strop budynku
oraz wykonano nową izolację pokrycia
dachowego, a także nastąpiła wymiana
instalacji grzewczej c.o.— zamontowano ekologiczne dwie pompy ciepła.
Wykonawcą zadania jest firma KOGA
Inwestycje Budowlane z siedzibą w
Grudziądzu, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w ramach prowadzonego
przetargu. Wartość całości inwestycji
wynosi ponad 1,4 mln zł. Termin zakończenia prac planuje się na kwiecień
2022 roku.

Ponowny przetarg na budowę w roku 2020 z Rządowego Funduszu Dokumentacja na remont OśrodInwestycji Lokalnych na kwotę 4,7 mln ka Zdrowia w Grucie
przedszkola
Urząd Gminy w Grucie przygotowuje
się do ogłoszenia przetargu na I etap
budowy nowego przedszkola samorządowego w Grucie. Przypominamy, że to
już drugie podejście w tym roku do realizacji tego zadania. Poprzednia proce-

dura przetargowa została unieważniona, ponieważ oferty złożone w trakcie
jej trwania znacząco przewyższały
kwotę, jaką zamawiający posiadał na
sfinansowanie zadania. Samorząd gminy Gruta na chwilę obecną posiada dofinansowanie do inwestycji pozyskane

zł. Jest to zdecydowanie za mało, aby
móc zrealizować inwestycję w całości.
Dlatego podjęto decyzję o podziale budowy nowego przedszkola na dwa etapy. Planowany obiekt ma posiadać
do 8 oddziałów przedszkolnych i być
przygotowanym dla maksymalnie 200

dzieci. Ponadto nowe przedszkole ma
zaprojektowaną nowoczesną stołówkę,
salę zabaw, gabinety terapii zajęciowej
oraz wiele innych udogodnień. Dla porównania obecnie funkcjonujące Przedszkole Samorządowe w Mełnie posiada
75 miejsc.
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W połowie grudnia br., również w formie przetargu nieograniczonego zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont wewnątrz Ośrodka Zdrowia w Grucie. Na
wykonanie tej inwestycji gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej dofinansowanie w wysokości 250 tys zł. W planowanych pracach
zamierza się przede wszystkim połączyć ze sobą obie części ośrodka zdrowia, przenieść rejestrację oraz powiększyć grucką lecznicę o kolejne dwa gabinety, na potrzeby czego zostanie zaadoptowane mieszkanie znajdujące się
na parterze budynku. Zadanie obejmować będzie również remont gabinetów
lekarskich i toalet. Całość zadania planuje się rozpocząć po zakończeniu prac
związanych z trwającą obecnie termomodernizacją, czyli w połowie przyszłego roku. Trzymajmy kciuki za pomyślność planowanych inwestycji.

Wydanie: 6/2021

Inwestycje i przetargi
Zakończono tegoroczne remonty
i przebudowy dróg gminnych

Powiat również remontuje
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
również dokańcza prace drogowe na
odcinkach dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Gruta.
W tym roku wykonano prace związane
z ułożeniem nakładki asfaltowej na
odcinku ponad 2 km w miejscowościach Wiktorowo, Orle oraz Mełno
ZZD. Wykonano również kontynuację
nakładki w formie odcinka próbnego
na drodze powiatowej NicwałdGrabowiec. Powiat przeprowadził również dwie przebudowy dróg wraz
z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą na drodze powiatowej Dąbrówka
Królewska-Gruta w miejscowości Salno oraz na drodze powiatowej MełnoBoguszewo-Linowo na odcinku w Meł-

Chciałoby się powiedzieć drogie drogi…
I byłoby w tym wiele prawdy, ponieważ
gmina Gruta w roku 2021 wydała na
ten cel kwotę ponad 2,3 mln zł. Znaczna część, bo aż 55%, pochodziło
z dofinansowania pozyskanego z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W ten sposób nową nawierzchnię otrzymało ponad 3,6 km dróg. In-

dróg przygotowano stosowne wnioski
o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach tegorocznego naboru do
Funduszu
Dróg
Samorządowych
w celu otrzymania dofinansowania do
planowanej inwestycji, które jest warunkiem prowadzenia dalszych prac
remontowych. Aktualnie samorząd
gminy Gruta oczekuje na wyniki tegorocznego naboru.
nie ZZD. Łącznie przebudowie poddano
prawie 0,8 km drogi wraz z chodnikami. Koszt tych inwestycji wyniósł ponad 2 mln zł. Jakie są plany na przyszły rok? O to pytamy Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu
Pana Rafała Zielińskiego: „Plany zależą

m.in. od stopnia pozyskanych dofinansowań. PZD złożył wnioski na wsparcie
finansowe planowanych inwestycji w
ramach Polskiego Ładu oraz Funduszu
Dróg Samorządowych, na rozstrzygnięcie którego czekamy. W przyszłorocznych planach jest kontynuacja przebudowy drogi na odcinku Salno-Gruta
oraz Boguszewo-Czeczewo. Są oczywiście jeszcze plany związane z kontynuacją prac związanych z nakładkami,
które w obecnej czekają na wstępną
akceptację. Jak ustalono, realizacja

westycje związane z przebudową drogi
gruntowej na asfaltową były prowadzone na odcinkach dróg gminnych
w Jasiewie, Annowie, Okoninie, Grucie
oraz Pokrzywnie. Naprawa drogi
w formie wykonania nowej nakładki
miała miejsce na trasie Gruta-Orle.
W roku 2021 przygotowano również
dokumentację projektową na dalsze
lata obejmującą kolejne odcinki dróg
gminnych: kontynuację dalszej przebudowy w Annowie i Okoninie oraz wykonanie nowych odcinków dróg
w Kitnowie, Wiktorowie, Mełnie, Boguszewie oraz Grucie, (łącznie prawie 6,5
km dróg). Koszt przygotowania dokumentacji projektowej wyniósł ponad
260 tys zł. Całość kwoty została sfinansowana ze środków budżetu gminy. Na
wszystkie wymienione 7 odcinków

tych zadań inwestycyjnych uzależniona jest od pozyskanych z zewnątrz
środków finansowych. Ponadto jeste-

śmy w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej przebudowy drogi na odcinku Pokrzywno-Nicwałd,
która ma być gotowa w połowie przyszłego roku — dodaje Kierownik PZD.
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Inwestycje i przetargi
Rewitalizacja plaży w Grucie
Pierwszy etap rewitalizacji plaży nad
Jeziorem Dużym w Grucie został zakończony. W pierwszych dniach grudnia br. dokonano odbioru pełnowymiarowego boiska do piłki plażowej, którego wykonanie było możliwe m.in. dzięki
dofinansowaniu
pozyskanemu
z budżetu województwa kujawsko —
pomorskiego w ramach projektu "Mała
Infrastruktura Sportowa". Koszt inwestycji wyniósł niecałe 45 tys. zł. Po zakończeniu prac związanych z budową
boiska planowane jest rozpoczęcie
II etapu zapowiadanej wcześniej
rewitalizacji plaży. W ramach tego zadania przewidziano poszerzenie plaży,
budowę ścieżki, częściową wymianę
piasku, remont pomostu, budowę
paleniska oraz montaż drobnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie plaży:

ławostołów, leżaków, sztucznych palm
i parasoli. Modernizacji będzie poddane
również ogrodzenie plaży od strony
wejścia. W chwili obecnej w Urzędzie
Gminy w Grucie trwają prace związane
z wyborem wykonawcy. Zadanie
będzie finansowane ze
środków
własnych gminy oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Środki na realizację
operacji pozyskano za pośrednictwem

Remont chodnika w Grucie
Zakończono tegoroczne prace związane z remontem chodnika w Grucie
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 538.
Materiał na remont chodnika pochodził
m.in. z budżetu sołeckiego Gruty oraz
gminy Gruta, jak również w części został zakupiony i przekazany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Z uwagi na
trwające warunki pogodowe, prace
brukarskie zostały wstrzymane i prawdopodobnie zostaną wznowione z początkiem nowego roku, gdzie planuje
się przełożenie i naprawę nawierzchni
całości odcinka aż do supermarketu
Dino. Do chwili obecnej udało się wyremontować odcinek 0,5 km w odległości
od poczty w Grucie do Delikatesów.
Prace są wykonywane przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej
i Wodnej Urzędu Gminy w Grucie.
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Lokalnej Grupy Działania "VistulaTerra Culmensis - Rozwój przez
Tradycję". Wartość całości inwestycji
zaplanowana jest na kwotę ponad 123
tys zł. Planowane prace mają się zakończyć do końca maja 2022 roku,
tak aby w pełni umożliwić korzystanie
z nowej plaży w sezonie letnim.
Już tęsknimy za wakacjami i nie
możemy się doczekać rozpoczęcia sezonu!

Wydanie: 6/2021

Prosto z Urzędu...
Radni radzą… czyli sprawozdanie Ustalenia diet dla Radnych Rady Gminy deklaracji o dochodach gospodarstwa
z XXX oraz XXXI sesji Rady Gmi- Gruta, Uchwała nr XXXI/195/21 w spra- domowego, Uchwała nr XXXI/206/21 w
wie obniżenia średniej ceny skupu żyta sprawie Rocznego programu współprany w Grucie
Uchwały Rady Gminy podjęte na XXX
Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 25 października
2021
r.:
Uchwała
nr
XXX/187/21 zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gruta
oraz warunków i zasad korzystania z
tych
przystanków,
Uchwała
nr
XXX/188/21 w sprawie ustanowienia
wyróżnienia „Zasłużony dla gminy Gruta” oraz Uchwała nr XXX/189/21 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez
Gminę i Miasto Radzyn Chełmiński
zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Uchwały Rady Gminy podjęte na XXXI
Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 26
listopada
2021
r.:
Uchwała
nr
XXXI/190/21 w sprawie udzielania pomocy finansowej dla powiatu grudziądzkiego, Uchwała nr XXXI/191/21
zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gruta na lata 2021-2030, Uchwała nr
XXXI/192/21 w sprawie dokonania
zmian w budżecie Gminy Gruta na rok
2021, Uchwała nr XXXI/193/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta,
Uchwała nr XXXI/194/21 w sprawie

za okres 11 kwartałów będącą podstawą
do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy
2022,
Uchwała
nr
XXXI/196/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Uchwała XXXI/197/21 w sprawie
wysokości stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na
terenie gminy Gruta, Uchwała nr
XXXI/198/21 w sprawie ustalenia opłat
w żłobku prowadzonym przez Gminę
Gruta, Uchwała nr XXXI/199/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
„Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Gruta,
Uchwała nr XXXI/200/21 w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Uchwała nr
XXXI/201/21 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gruta, Uchwała
nr XXXI/202/21 w sprawie pokrycia
części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, Uchwała nr XXXI/203/21
w sprawie ustalenia stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na terenie gminy Gruta na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, Uchwała nr XXXI/204/21 w sprawie przystąpienia gminy Gruta do Izby
Gospodarczej
„Wodociągi
Polskie”,
uchwała nr XXXI/205/21 w sprawie
określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
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cy gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, Uchwała nr
XXXI/207/21 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie
Plemięta oraz Wiktorowo, gmina Gruta
oraz Uchwała nr XXXI/208/21 w sprawie rozpatrzenia petycji. Przypominamy mieszkańcom o każdorazowej możliwości śledzenia obrad Rady Gminy
Gruta na żywo podczas transmisji dostępnej na stronie internetowej Urzędu
Gminy. Zapraszamy do oglądania
transmisji.

Podwyżka opłat za wywóz śmieci
Informujemy, że w dniu 26 listopada
2021 roku została podjęta Uchwała Rady Gminy Gruta Nr XXXI/201/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gruta. W związku z podjęciem tej
uchwały od 1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie stawka za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zbieranymi
i odbieranymi w sposób selektywny
w wysokości 20,00 zł miesięcznie od
osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
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