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Tajemnica Wielkanocy...
Tegoroczne Święto Zmartwychwstania
Pańskiego i poprzedzające je dni upływać będą w cieniu tragicznych wydarzeń wojennych mających miejsce od
kilku ostatnich tygodni na Ukrainie.
W wielu naszych domach przy wielkanocnym stole mogą zagościć nasi sąsiedzi z Ukrainy, matki, żony, osoby
starsze oraz dzieci, które musiały
w pośpiechu opuścić swój kraj w obawie o własne zdrowie i życie. I choć w
tym roku Święta Zmartwychwstania
Pańskiego będą po raz kolejny naznaczone smutkiem i cierpieniem, to po-

starajmy się je przeżyć jak najbardziej
odświętnie, rodzinnie i mimo wszystko,
radośnie. W tym szczególnym czasie
w imieniu wspólnoty samorządowej
gminy Gruta składam wszystkim
Mieszkańcom naszej gminy oraz przybyłym Gościom najserdeczniejsze życzenia nieustającego zdrowia, a także
wiary i nadziei, jakie niesie ze sobą
czas Wielkanocy. Niech budząca się
przyroda stanie się natchnieniem,
a wiosenne dni będą źródłem optymizmu, siły i energii tak bardzo potrzebnej
w tych trudnych dla nas wszystkich
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chwilach. Życzę Państwu, aby tegoroczna Wielkanoc, wraz z jej symboliką
odradzającego się życia, stała się zapowiedzią nowego, lepszego czasu dla
nas wszystkich. Wesołego Alleluja!

Wójt Gminy Gruta wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Grucie oraz Przewodniczący Rady
Gminy Gruta wraz z Radnymi
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SOLIDARNI Z UKRAINĄ...
Wojna na Ukrainie i wydarzenia z nią
związane zdominowały w ostatnich
tygodniach prywatną i publiczną przestrzeń każdego z nas. Również na terenie gminy Gruta działania wojenne
prowadzone na Ukrainie spowodowały
wiele zmian w życiu i funkcjonowaniu
mieszkańców i gminnych instytucji.
Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym zestawieniem informacji.

Posiedzenie Gminnego
Kryzysowego w Grucie

w szczególności naszym dzielnym
"konwojentom": Panu Marcinowi Krucy, Panu Robertowi Czmoch oraz Panu
Pawłowi Grzywnowicz, którzy zorganizowali prywatny transport. Dziękujemy również wszystkim ludziom dobrej
woli za ich wielkie serca, które materialnie wypełniły dwa busy po brzegi.

Sztabu

W dniu 27 lutego 2022 roku w Urzędzie
Gminy w Grucie zwołano sztab Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego przedstawiciele brali udział
w wideokonferencji z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w zakresie sytuacji
na Ukrainie. Podczas posiedzenia sztabu ustalono ponadto zakres pomocy
dla uchodźców świadczonej przez
GOPS, omówiono zasady organizowania zbiórek żywności i darów dla osób
z Ukrainy, jak również ustalono m.in.
szczegóły dotyczące pierwszego gminnego konwoju humanitarnego, który
pojechał do Zosina - miejscowości na
linii granicy polsko-ukraińskiej. Zbiór-

Kolejny transport z najbardziej potrzebnymi rzeczami przygotowali zorganizowali strażacy z OSP w Plemiętach.
Trafił on w dniu 6 marca br. do Grudziądza, do przybyłych tam rodzin. W
ramach pomocy uchodźcy z Ukrainy,
oprócz żywności otrzymali m.in. pościel, kołdry, koce, środki higieniczne,
opatrunki. Pomoc humanitarna napływała z każdej ze stron. Szczególne podziękowania kierujemy również do
właścicieli aptek działających na terenie gminy Gruta—Pani Agnieszce Niedzin z Apteki w Grucie oraz Państwu
Zuzannie i Pawłowi Nelkowskim z
punktu aptecznego w Mełnie, za przeka żywności oraz najpotrzebniejszych kazane leki, opatrunki oraz środki himateriałów rozpoczęła się następnego gieny osobistej.
dnia rano i dzięki ofiarności mieszkańców pierwszy transport do Zosina wyMiejsca pobytu indywidualnego
jechał następnego dnia w południe.
oraz zbiorowego na terenie
Konwój zorganizowali i dostarczyli
gminy
druhowie z OSP w Grucie. W ciągu kilku godzin zebrano dwa busy żywności,
Na terenie gminy Gruta na dzień
produktów
higienicznych,
koców,
31 marca br. przebywało 30 uchodźców
ubrań, leków oraz szeregu innych proz Ukrainy, w tym 14 dzieci, którzy przeduktów, które trafiły do najbardziej
kroczyli granicę z Polską po 24 lutego
potrzebujących osób pozostających na
2022 r. Osoby te przebywają zarówno
ukraińskiej stronie granicy, oczekująw prywatnych gospodarstwach domocych na wjazd do Polski. Dziękujemy
wych mieszkańców naszej gminy, jak i
wszystkim zaangażowanym osobom
w ośrodkach agroturystycznych. Po-
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nadto władze gminy utworzyły na terenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce
Królewskiej miejsce pobytu zbiorowego dla 25 osób, które to miejsce zostało
wyposażone w 25 łóżek polowych,
komplety pościeli, ręczniki, środki higieny osobistej. Uchodźcy, oprócz bazy
noclegowej zlokalizowanej w byłej sali
gimnastycznej, będą mieli dostęp do
pełnego węzła sanitarnego i zaplecza
kuchennego
świetlicy.
„Dziękuję

wszystkim ludziom dobrej woli za ofiarność i pomoc w organizacji tego miejsca. Dzięki serdeczności osób, świetlica
wiejska została doposażona m.in.
w telewizor, pralkę, środki czystości,
ubrania, dodatkową lodówkę, i pozostałe wyposażenie kuchni oraz wiele innych rzeczy. W tym miejscu z całego
serca szczególnie pragnę podziękować
wszystkim osobom zaangażowanym w
zbiórkę, których z uwagi na ilość nie
jestem w stanie teraz wymienić, a bez
ofiarności których nie byłoby możliwe
stworzenia bezpiecznych warunków
dla uchodźców. Dziękuję również sołtysowi Dąbrówki Królewskiej Panu Kazimierzowi Wojtaszewskiemu oraz Pani
Katarzynie Dudek — szefowej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz pracownikom domu za ich zaangażowanie
i bezinteresowne oddanie naszej wspólnej sprawie, jaką jest pomoc dla mieszkańców Ukrainy. Jestem wzruszony
postawą mieszkańców gminy, ale nie
wyobrażam sobie żeby mogło być inaczej w tej sytuacji. — komentuje Pan
Waldemar Kurkowski—Wójt Gminy.

Koszty utrzymania, organizacja
nauczania i opieki lekarskiej dla
mieszkańców Ukrainy
Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego
br., podlegają specjalnym regulacjom
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prawnym. Koszty utrzymania w gospodarstwie indywidulanym są refundowane do wysokości 40 zł na dobę za
osobę. W miejscach komercyjnych pobytu zbiorowego, np. hotele, agroturystyki, koszt dzienny utrzymania jest
finansowany w wysokości 70 zł na
dobę za osobę. Uchodźcy mają prawo
do bezpłatnej nauki i opieki zdrowotnej, a także prawo do pracy. Rejestracji
osób bezrobotnych dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu. W UG w Grucie w pok. nr 4 nadawany jest specjalny nr PESEL, uprawniający osoby przybywające z terenu
Ukrainy do jednorazowego świadcze-

dokumentów dla Ukraińców. Szczegóły dotyczące zdjęć oraz nadania nr
PESEL można uzyskać w USC w Grucie osobiście lub pod nr telefonu 56 46
83 121 wew. 111. Pracownicy Urzędu
Gminy w Grucie oraz GOPS w Grucie
opracowali wspólnie również ulotkę
powitalno-informacyjną dla naszych
sąsiadów. Ulotka została wydrukowana zarówno w języku ukraińskim jak i
w języku polskim, i jest dostępna w łań wojennych na Ukrainie. Dziękujesiedzibie UG w Grucie, jak i na stronie my za ten piękny gest solidarności .
internetowej.
Przekazujemy wyzwanie dalej i zachęcamy do promowania akcji!

Udział w akcji #Rosyjskie kobiety
zatrzymajcie wojnę!
Msza Święta w intencji Ojczyzny
oraz pokoju na Ukrainie
W kobietach jest wielka siła, i to wiemy
nie od dziś! W ten oto sposób Panie
zatrudnione w Urzędzie Gminy w Grucie oraz w GOPS w Grucie w dzień swojego święta przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji organizowanej pod patronatem Pierwszej Damy Agaty Dudy
mającej na celu powstrzymanie dzia-

nia 300 zł oraz świadczenia 500+ na
każde dziecko. Organem właściwym w
sprawie wypłat jest GOPS w Grucie.
Również transport publiczny na terenie
gminy Gruta, Grudziądza i powiatu grudziądzkiego jest bezpłatny. Urząd Gminy w Grucie wykonuje również bezpłatne zdjęcia niezbędne do wyrobienia

KONSULTACJE W SPRAWIE konsultacje wszystkich zainterePRZEBIEGU TRASY S5
sowanych mieszkańców gminy,
w szczególności zamieszkałych
Wójt Gminy Gruta zaprasza na w Boguszewie, Mełnie ZZD, Kit-
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Duszpasterze z kościoła parafialnego w
Grucie dwa dni po agresji Rosji na
Ukrainę zaprosili mieszkańców naszej
gminy oraz wszystkich ludzi dobrej
woli do modlitwy w intencji naszej
Ojczyzny oraz pokoju na Ukrainie i w
Europie. Msza oraz poprzedzający ją
Apel Jasnogórski i modlitwa różańcowa zgromadziła dziesiątki osób, które
wypełniły kościół. Składamy serdeczne
podziękowania za inicjatywę i dar
wspólnej modlitwy Proboszczowi, ks.
kan. Henrykowi Szczodrowskiemu
oraz ks. Tomaszowi Jankowskiemu,
jak również wszystkim osobom uczestniczącym w tym pięknym i jakże ważnym wydarzeniu w życiu wspólnoty
kościoła.

nowie, Plemiętach i Wiktorowie,
które odbędą się w dniu 10 maja
2022 roku o godz. 17:00 w sali
narad Urzędu Gminy w Grucie.
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Wybory sołtysa
Mieszkańcy Mełna Cukrowni, Boguszewa oraz Pokrzywna wybrali swoich
sołtysów. W Mełnie, po złożeniu rezygnacji przez Pana Henryka Zalewskiego, funkcję tę jednogłośnie powierzono

Panu Krzysztofowi Wydże Radnemu
Rady Gminy Gruta, wieloletniemu
członkowi rady sołeckiej Mełna. Pan
Henryk Zalewski urząd sołtysa pełnił
nieprzerwalnie przez ponad 29 lat. Do
rezygnacji z pełnionej funkcji przyczyniły się względy osobiste - zmiana
miejsca zamieszkania. Podsumowań i
podziękowań nie było końca. Kwiaty
otrzymane przez Pana Henryka Zalewskiego po zakończonym zebraniu,
ustępujący i nowy sołtys złożyli pod
pomnikiem na Cmentarzu Wojennym
w Mełnie. Ten symboliczny gest stanowił wyraz szacunku dla mieszkańców
Mełna oraz kontynuacji dobrych praktyk, których przykładem był Pan Henio
Zalewski. Również w Boguszewie, po
nagłej śmierci śp. Pani Jadwigi Wasiuty, mieszkańcy wsi wybrali nowego
sołtysa. Wójt Gminy Gruta Pan Walde-

mar Kurkowski rozpoczął zebranie od
uczczenia pamięci zmarłej Pani Sołtys
minutą ciszy, następnie przystąpiono
do wyboru nowego sołtysa. W Boguszewie wskazano trzech kandydatów:
Panią Justynę Piotrowską, Pana Pawła
Tomaszewskiego oraz Panią Grażynę
Żurowską. Decyzją większości, funkcję sołtysa powierzono Pani Justynie
Piotrowskiej, która również od kilku
lat jest Prezesem Stowarzyszenia
"Przyjaciele Boguszewa". Ostatnie wybory odbyły się w Pokrzywnie. Jednogłośnie funkcję tę otrzymała ponownie Pani Edyta Prahl. Nowo wybranej
Pani Sołtys serdecznie gratulujemy
tak szerokiego poparcia i legitymacji

do sprawowania tej funkcji. Dziękujemy mieszkańcom za tak liczny udział
w zebraniach wyborczych i konstruktywne rozmowy. Wraz z nowymi sołtysami powołano również nowe rady
sołeckie. Nowym władzom sołeckim
życzymy wszelkiej pomyślności w
kontynuacji starych i realizacji nowych planów i zamierzeń, a także
przychylności mieszkańców i podejmowania samych słusznych decyzji.

Na zebraniu wiejskim się nie zakończyło...
Podczas XXXIV Sesji Rady Gminy Gruta, jednym z punktów porządku obrad
było nadanie honorowego tytułu
"Zasłużonego dla gminy Gruta" ustępującemu sołtysowi Mełna Cukrowni Panu Henrykowi Zalewskiemu. Okolicznościowy medal oraz poświadczenie jego nadania byłemu Sołtysowi
wręczyli Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski oraz Przewodniczący
Rady Gminy Gruta Pan Piotr Dyś.
Po blisko 30 latach pracy na rzecz samorządu nadszedł czas na zasłużony
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odpoczynek. Chcąc wyrazić podziękowanie za wiele lat pełnej poświęceń
służby na rzecz mieszkańców i samorządu gminy Gruta, oprócz wyróżnienia i okolicznościowego medalu przedstawiciele samorządu Gruty podarowaliśmy Panu Henrykowi "kawałek" Mełna, w postaci kopii fresku, który zdobi
świetlicę wiejską w Mełnie. Niech
sprezentowana grafika będzie symbolem silnego związania Pana Zalewskiego z miejscem jego wieloletniej
działalności jako sołtysa oraz radnego
na szczeblu gminnym, jak i powiatowym. Raz jeszcze składamy Panu Henrykowi moc życzeń zdrowia, szczęścia
oraz wszelkiej pomyślności, w nowym
miejscu życia.
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nych w okresie od czerwca do września 2018 roku, zleconych i nadzorowanych przez władze gminy poprzedniej
kadencji. Problem dotyczy „remontu”
dróg gminnych w Dąbrówce Królewskiej, Grucie oraz Plemiętach, wykonanych na krótko przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Pierwsze problemy z nowo wyremontowanymi
drogami pojawiły się już wiosną 2019
roku, czyli po kilku miesiącach ich
użytkowania. Wykonawcą trzech odcinków było Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg DROBUD z Wąbrzeźna. Po bezskutecznych wezwaniach do wykonania
napraw gwarancyjnych, władze gminy
w roku 2020 zleciły wykonanie niezależnej ekspertyzy budowlanej przez
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Toruniu, której
wynik posłużył jako podstawa do złożenia stosownego zawiadomienia o
popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Zlecona ekspertyza wykazała
wykonanie dróg niezgodnie z projektem, tj. poprzez brak stosowanej podbudowy pod drogą, brak poboczy oraz
wykonanie warstwy wierzchniej drogi
z materiału niespełniającego norm w
procesie budowy dróg. Ponadto ekspertyza wykazała błędy konstrukcyjne i
projektowe w samej dokumentacji.
Podczas trwającego w prokuraturze

śledztwa wykazano wiele nieprawidłowości w procesie budowy tych dróg,
które spowodowały, że wykonawca
jeszcze przed ogłoszeniem wyroku
sądu zdecydował się wykonać remont
nawierzchni ponownie na swój koszt.
Kto za to wszystko odpowiada?
„Odpowiedzialność za wykonanie tych

Rozbudowa linii w ramach prze- wykluczone z regularnych połączeń
komunikacyjnych, zyskują na uruchawozów pasażerskich
mianiu nowych, pod potrzeby mieszZainteresowanie mieszkańców pu- kańców, linii komunikacyjnych. Wracablicznym transportem zbiorowym zde- jąc do linii P11, to w lutym br. uzyskano
cydowanie przeszło oczekiwania jego dopłatę od Wojewody w wysokości
organizatorów. Według danych uzy- 14 592,00 zł przy udziale gminy 12 196,00
skanych ze Starostwa Powiatowego zł. Sprzedano 1 007 biletów na kwotę
w Grudziądzu, linia P11, obsługująca 6 044,00 zł. Linia P11 należy do jednej
trasę Słup-Grudziądz jest jedną z naj- z najlepszych funkcjonujących linii
bardziej uczęszczanych z całego po- powiatowych”. - komentuje Pani Terewiatu. „Mija kolejny miesiąc od urucho- sa Kleczewska, inspektor ds. transpormienia linii komunikacyjnej P11. Linii, tu publicznego Starostwa Powiatowego
która z perspektywy czasu jest linią w Grudziądzu. Zgodnie ze wcześniejbardzo dobrze wykorzystywaną przez szymi zapowiedziami, władze gminy
mieszkańców gminy. Dążenie władz Gruta podjęły następcze starania
gminy, aby uruchomić połączenie z w zakresie modyfikacji istniejącej oraz
Grudziądzem przyniosło efekt. Podsta- utworzenia drugiej linii komunikującej
wą uruchomienia było uzyskanie dopła- pozostałą część gminy Gruta z Gruty z Funduszu Rozwoju Przewozów dziądzem. W chwili obecnej do staroAutobusowych, która jest przyznawana stwa powiatowego zostało złożone
zapotrzebowanie
wraz
przez Wojewodę Kujawsko – Pomor- pisemne
skiego, po spełnieniu określonych wa- z wstępnym proponowanym planem
runków. W ten sposób obszary, które są drugiej trasy, obejmującym m.in. miej-

scowości: Gruta, Mełno, Mełno ZZD,
Okonin, Plemięta, Wiktorowo i Pokrzywno. Pod warunkiem uzyskania
dofinansowania z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych, druga
linia przebiegająca przez teren naszej
gminy mogłaby ruszyć z początkiem
września br. Aktualnie trwają prace
związane ze szczegółowym ustaleniem proponowanego rozkładu jazdy,
ilością kilometrów, lokalizacją przystanków etc. Pozostajemy w oczekiwaniu na dalszy rozwój wydarzeń.

Remont „dróg wyborczych”
„To były „drogi wyborcze”, na potrzeby
kampanii, żeby ludzi omamić, a teraz
problem został, drogi się rozpadają, a
odpowiedzialnych za to nie ma…” z oburzeniem komentuje mieszkaniec
gminy Gruta, odnosząc się do jednego
z trzech odcinków dróg remontowa-
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dróg jest złożona i stanowi przedmiot
sprawy prowadzonej przez odpowiednie organy ścigania. Pochopnie podejmowane decyzje, brak odpowiedniego
nadzoru budowlanego i pozostałe okoliczności w sprawie są aktualnie wyjaśniane. Jedno jest pewne, inwestycje
zostały wykonane na szybko, a potężne
pieniądze zostały dosłownie utopione
w błocie - bo tak dziś wyglądają remontowane w 2018 drogi” - komentuje Wójt
Gminy Gruta Waldemar Kurkowski.
Aktualnie trwają prace naprawcze na
odcinku drogi w Grucie. Z ramienia
gminy powołano niezależnego inspektora budowalnego, który będzie czuwać nad prawidłowym wykonaniem
inwestycji. Wymieniony został cały
grunt i podbudowa drogi, wykonane
zostały dwie warstwy kruszywa (20
cm) na który została wylana kilkucentymetrowa warstwa asfaltu. Następne
w kolejce do remontu czekają odcinki
wykonane w Plemiętach i Dąbrówce
Królewskiej.
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Odwiedziny Senatora RP i Wojewody Kujawsko — Pomorskiego
w Grucie
W dniu 30 marca 2022 roku Wójta Gminy Gruta odwiedziły dwie bardzo ważne osoby: Pan Ryszard Bober—Senator
RP reprezentujący Polskie Stronnictwo
Ludowe oraz Pan Józef Ramlau - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski. Obaj

Panowie zgodnie zadeklarowali, że
lubią powracać do gminy Gruta, ponieważ cieszą się z dynamicznego rozwoju naszego samorządu. Podczas spotkania Senatora RP z Wójtem Gminy
Gruta zostały poruszone bardzo ważne

Cichy Mistrz z Okonina
A mowa oczywiście o Panu Wiesławie
Ostrowskim, wielokrotnym mistrzu
różnych kategorii tenisa stołowego.
Pan Wiesław z tenisem stołowym
związany jest od 1962 r. Przez 8 lat grał
w kategorii junior w różnych ligach
tenisa stołowego. W kolejnych latach
miał przerwę w grze, a ponowną przygodę z tenisem stołowym rozpoczął w
1992 roku już jako weteran i w tej kategorii gra do dnia dzisiejszego. Obecnie
reprezentuje sekcję tenisa stołowego
„Iskra Plemięta”, skupionej w Gminnym Ludowym Klubie Sportowym w
Grucie. Pan Ostrowski na swoim sportowym koncie ma wiele osiągnięć.

tematy dotyczące spraw regionu,
a w szczególności nowej perspektywy
finansowej funduszy Unii Europejskiej
na lata 2021 -2027. Ponadto spotkanie
stało się okazją do rozmów dotyczących kierunku rozwoju rolnictwa oraz
określenia potrzeb i pomocy dla polskich rolników. Natomiast spotkanie z
Wicewojewodą prócz omówienia bieżących zagadnień i problemów było
również okazją do wręczenia w imieniu Wojewody vouchera na kwotę
548 700,00 zł otrzymanego w ramach
programu "Cyfrowa Gmina". Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego w postaci 177 laptopów dla dzieci z
obszarów popegeerowskich znajdują-

cych się na terenie gminy Gruta. Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich.
Wicewojewoda wyraził głębokie przekonanie, że projekt "Granty PPGR",
którego beneficjentem jest między
innymi gmina Gruta, przyczyni się do
poprawy dostępności dzieci i młodzieży
do
sprzętu
komputerowego.
Wójt Gminy Gruta przekazał w imieniu
mieszkańców i samorządu gminy
podziękowania za pamięć oraz wsparcie pomocowe dla samorządu, a co
za tym idzie, możliwość ciągłej poprawy warunków życia i funkcjonowania
mieszkańców i dalszego rozwoju gminy.

W sezonie 2016 – 2017 zdobył Mistrzostwo Polski Weteranów indywidualne
oraz w deblu. Następnie we wrześniu
2021 roku podczas Grand Prix Weteranów w Międzyzdrojach zajął III miejsce
na podium. Do dalszych sukcesów
sportowych nalezą: zajęcie I miejsca
podczas Grand Prix Weteranów w Makowie w dniach 13-14 listopada 2021 r.
oraz podczas udziału w Grand Prix Weteranów w Węgierskiej Górce 11-12
grudnia 2021 r., gdzie również zajął I
miejsce na podium. W tym roku Pan
Wiesław zajął III miejsce podczas
Grand Prix Weteranów w Zielonej Górze, które miały miejsce w styczniu br.
oraz II miejsce w zawodach Grand Prix
Weteranów w Węgierskiej Górce w

marcu 2022 r. Mistrz w najbliższych
planach ma udział w Grand Prix Weteranów w Bilczy oraz w czerwcu w Mistrzostwach Polski. Do swoich sukcesów zalicza również udział w Mistrzostwach Świata w Chorwacji, Mistrzostwach Europy w Hiszpanii w Alicante
oraz w Mistrzostwach Europy w Budapeszcie. Panu Wiesławowi Ostrowskiemu gratulujemy osiągnięć sportowych
oraz życzymy utrzymania tak znakomitej formy i wyników w rywalizacji.
Dziękujemy jednocześnie za tak wspaniałą promocję naszej gminy i klubu,
z ramienia którego gra nasz Mistrz.
Cieszymy się, że duch sportu nie ma
granic wieku i życzymy dużo zdrowia
i dalszych sukcesów w sporcie!
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Aktualności z naszej gminy
wie brali czynny udział w przygotowanych konkurencjach sportowych, licznych zabawach przy muzyce, a także
zabawach animacyjnych. Dzień 21
marca br. był również "dniem bez plecaka". Zwieńczeniem obchodów pierwszego dnia wiosny było wspólne ognisko i udział w konkursie na najciekawszą marzannę, gdzie pomysłowość
dzieci okazała się być jak zwykle bardzo kreatywna i pozbawiona granic.

Witaj, wiosno… Młodzież szkolna
z terenu całej gminy radośnie
i z przytupem powitała tegoroczną wiosnę! Co się działo w naszych szkołach?
Dzień Wagarowicza w Boguszewie?
No, może niezupełnie! Pierwszego dnia
wiosny kl. III z SP w Boguszewie wyjechała do kina na projekcję trochę nostalgicznego, a jednocześnie zabawnego filmu o słynnym Mikołajku. Uczniowie dowiedzieli się, że najcenniejszym
skarbem jest prawdziwa przyjaźń,
a liczne perypetie głównych bohaterów
doprowadziły widzów do łez. Ponie-

Artystycznie i sportowo w Plemiętach

syjnych. Następnie dla zachowania
staropolskiej tradycji spalona została
słupska marzanna, a powitanie wiosny
zakończyło się wspólnym grillowaniem na terenie szkoły!

Dzień bez plecaka w Nicwałdzie

waż pogoda zachęcała do dalszych
odkryć i poszukiwań, uczniowie zwiedzali nieznane rejony Grudziądza.
W tym dniu przed uczniami SP w Boguszewie było jeszcze jedno zadanie,
a mianowicie przygotowanie "kapsuły
czasu", którą odkopiemy za 32 lata!
Mamy nadzieję, że podobnie jak bohaterowie filmu, spotkamy się po latach
w tym samym, pełnym składzie!

Wiosenny happening w Słupie
Uczniowie w SP w Słupie przywitali
wiosnę uroczystym spacerem oraz
wesołą grą na instrumentach perku-

Gmina Gruta
w TVP!

po

raz

W SP w Plemiętach z okazji pierwszego dnia wiosny odbyły się popisy wokalne, recytatorskie oraz różnorodne
pokazy, w tym gimnastyka, taniec,
pokaz karate. Odbył się również mecz
piłki nożnej pomiędzy uczniami.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Następnie na
boisku szkolnym odbył się pokaz służb
mundurowych, czyli plemięckiej OSP
oraz policji. Panowie strażacy pomogli
w zorganizowaniu ogniska oraz spaleniu kukiełek marzanny przygotowanych wcześniej przez uczniów szkoły.
Nie zabrakło również słodkości oraz
wspólnego wiosennego grilla.

Z okazji pierwszego dnia wiosny
w SP w Nicwałdzie, trochę dla przekory, odbył się Dzień Matematyki, w którym nauka połączyła się z zabawą na
świeżym powietrzu. Było matematyczne „koło fortuny” oraz test matema- Podsumowując, w całej gminie było
tyczny na świeżym powietrzu. Ucznio- wesoło, kolorowo, smacznie i ciepło
ponieważ nawet pogoda stanęła na
wysokości zadania. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym osobom, które dołożyły swoją cegiełkę do organizacji powitania
wiosny w naszej gminie, w szczególności dyrekcji i nauczycielom szkół,
sponsorom, członkom rad rodziców,
druhom z OSP a przede wszystkim
społeczności uczniowskiej z terenu
gminy Gruta! Witaj Wiosno!

kolejny działek 21 lutego 2022 roku na kanale nym profilu Facebook`owym.

Ponownie sprawcami całego zamieszania jest Stowarzyszenie "Aktywna Wieś
Słup", które zorganizowało wydarzenie
charytatywne mające na celu wsparcie
funkcjonowania Szkoły Podstawowej
w Słupie oraz dofinansowanie zakupu
wozu strażackiego OSP w Grucie!
Transmisja relacji nastąpiła w ponie-

TVP
Bydgoszcz
o
godz.
16:00
w ramach cyklu programu pn. "Moja
wielka wiejska zabawa". Nadal zapraszamy do wsparcia materialnego dedykowanego Szkole Podstawowej w Słupie oraz jednostce OSP KSRG Gruta!
Zbiórka trwa! Zachęcamy do zapoznania się z materiałem. Link do programu
dostępny jest na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Grucie oraz na gmin-
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Bieg „Tropem Wilczym”

nierzy Wyklętych, których święto o
charakterze państwowym obchodzone
było 1 marca br. Uczniowie przebiegli
1963 metry, aby upamiętnić żołnierzy
polskiego podziemia antykomunistycznego z lat 1944-1963. Dystans,
który pokonali, odnosi się do roku 1963
kiedy to z rąk Urzędu Bezpieczeństwa
zginął ostatni z żołnierzy niezłomnych
Józef Franczak ps. "Lalek". Gratulujemy zwycięzcom oraz składamy ser-

deczne podziękowania dla organizatorów wydarzenia: dyrekcji szkół oraz
wszystkich zaangażowanym osobom,
a w szczególności Panom: Tomaszowi
Piwowarskiemu, Mariuszowi Kurkusowi, Markowi Barańskiemu oraz Paniom: Annie Kalinowskiej i Małgorzacie Kwiryng, jak również wszystkim
uczestnikom tego patriotycznego biegu! Chwała bohaterom!

tem szerokiej współpracy obu samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków życia osób starszych,
seniorów z terenu gminy Gruta. Przypomnijmy, że gmina Gruta jest jednym
z kilkudziesięciu samorządów z terenu
całego województwa, która od początku 2021 roku bierze udział m.in. w projekcie "opasek życia" dla seniorów, które w postaci teleopieki stanowią jeden
z elementów kompleksowego systemu
wsparcia osób starszych z terenu
gminy Gruta. Dziękujemy za tak

miłe i budujące wyróżnienie.

Uczniowie ze szkół podstawowych
w Grucie i Boguszewie wystartowali
w X edycji biegu "Tropem Wilczym".
Bieg ten poświęcony jest pamięci Żoł-

Samorząd wspierający seniorów
„Gmina Gruta - Samorząd Wspierający
Seniorów". Takiej treści podziękowanie
od Marszałka Województwa Kujawsko
-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego
w dniu 11 marca br. przekazał Pan Roman Tasarz z Regionalnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Toruniu na ręce
Zastępcy Wójta Gminy - Pana Tomasza
Groszewskiego oraz Pani Moniki Wróbel - Kierownika GOPS w Grucie. Przyznany tytuł i podziękowania są efek-

8

Kolejna edycja paczek żywnościowych dla seniorów z terenu
gminy
Wyróżnienia zobowiązują, tym bardziej
że gmina Gruta wspiera swoich seniorów na różnych płaszczyznach. Z przyjemnością
informujemy
Państwa,
a w szczególności osoby, które ukończyły 65 rok życia oraz osoby niepełnosprawne, że wzorem ubiegłego roku, do
wymienionej grupy mieszkańców
gminy, prawdopodobnie jeszcze w
kwietniu br. trafią kolejne paczki żywnościowe przekazane dzięki współpracy władz samorządowych Gruty z Caritas Diecezji Toruńskiej. O ile to będzie
możliwe, paczki zostaną dostarczone
jeszcze przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Dystrybucją paczek zajmą się pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie
przy wsparciu druhów z gminnych
OSP. Ponadto do 12 osób wytypowanych przez GOPS w Grucie trafią karty
płatnicze na kwotę 1 600,00 zł każda do
wykorzystania w ciągu najbliższych
10 miesięcy w sieci popularnej linii
supermarketów „Biedronka”.

Wydanie: 2/2022
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Gminny Dzień Kobiet
W dniu 12 marca br. w świetlicy wiejskiej w Mełnie odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet, organizowany przez
samorząd gminy Gruta oraz dyrektora
Gminnego Centrum Kultury w Grucie.
W tym roku przybyli goście bawili się
przy przebojach Krzysztofa Krawczyka
w wykonaniu znanego już wcześniej
gruckiej publiczności artysty Mirosława Deredasa. Zebranych gości witał
Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski, Dyrektor GCK Pani Hanna Szumotalska oraz Sołtys Mełna i Radny
Gminy Gruta Pan Krzysztof Wyżga.

Każda z Pań otrzymała powitalnego
tulipana, a na wszystkich gości czekała kawa i pyszne domowe ciasto.
Po rocznej przerwie spowodowanej
koronawirusem koncert sprawił, że
świetlica w Mełnie wypełniła się prawie po brzegi. Dziękujemy wszystkim

Dzień sołtysa
11 marca br. obchodziliśmy święto
wszystkich sołtysów. Dziękując im za
poświęcony czas i zaangażowanie
w sprawy wsi, Wójt Gminy Gruta Waldemar Kurkowski zaprosił urzędują-

cych sołtysów na okolicznościowe
spotkanie. Z okazji swojego święta sołtysi otrzymali upominki: kubki i ekonotesy z logiem gminy Gruta oraz życzenia i podziękowania za dotychczasową współpracę. Podczas spotkania
zostały również odczytane życzenia
skierowane od Marszałka Województwa oraz Wojewody Kujawsko — Pomorskiego. Wszystkim sołtysom na
dalszy czas sprawowania swojej fukcji
raz jeszcze składamy życzenia jak najlepszego zdrowia, zadowolenia oraz
satysfakcji z wykonywanej na rzecz
gminy i jej mieszkańców pracy!

Sołtyski na medal
Duma nas rozpiera! Z okazji Dnia Sołtysa w Kujawsko — Pomorskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w
Minikowie wyróżnione zostały dwie
panie sołtys z terenu gminy Gruta:
Pani Agnieszka Wesołowska - sołtys
wsi Słup oraz Pani Beata Osmańska—
sołtys Gruty. Obie Panie odebrały państwowe odznaczenie "Zasłużeni dla
Rolnictwa" z rąk Pani Anny Gembickiej — Sekretarza Stanu w Minister-
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osobom zaangażowanym w organizację tego święta. Zapraszamy do zapoznania się z pełną fotorelacją dostępną
na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Grucie oraz profilu facebookowym
Gminnego Centrum Kultury oraz gminy Gruta.
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Pani Ewy Kozaneckej—Poseł na Sejm
RP. Wyróżnionym Paniom serdecznie
gratulujemy i życzymy, aby uzyskany
tytuł powodował jeszcze większą (o ile
to możliwe) motywację do pracy na
rzecz waszych miejscowości i całej
gminy Gruta.

Wydanie: 2/2022
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Finaliści konkursu o „Wielkich
Polakach”
W piątek 18 marca br. uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Boguszewie
oraz Szkoły Podstawowej w Grucie
odebrali w Fundacji Generał Elżbiety
Zawackiej w Toruniu nagrody za zajęcie czołowych miejsc w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach.
Wśród finalistów znaleźli się: Bartek
Żuchowski z Boguszewa, który zdobył
I miejsce oraz Maja Dwojacka z Boguszewa i Zuzanna Kmiecik z Gruty, które wywalczyły III miejsce. Tegoroczna
edycja konkursu poświęcona była gen.
bryg. Elżbiecie Zawackiej - wybitnej
postaci historycznej, żołnierzowi Armii
Krajowej, uczestniczce powstania warszawskiego, jedynej kobiecie wśród 316

Ścieżka pieszo — rowerowa —
wspólna sprawa. Wizyta samorządowców w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu

„cichociemnych” walczących w walkach powstańczych. Relację z uroczystej gali i wywiad z Bartkiem Żuchowskim było można również obejrzeć w

telewizji regionalnej w programie
"Zbliżenia". Naszym olimpijczykom
składamy
serdeczne
gratulacje
i życzymy dalszych sukcesów.

dla trzech gmin tematu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 na odcinku Grudziądz-Pokrzywno-Okonin-Radzyń
Chełmiński. Dzisiejsze spotkanie było
okazją do przedstawienia planów
i oczekiwań władz samorządowych
oraz posłużyło jako wstęp do dalszych
rozmów na temat etapów budowy tej
jakże
ważnej dla
mieszkańców
wszystkich trzech gmin inwestycji.

Z odwiedzinami u Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Toruniu

W dniu 23 marca 2022 r. Wójt Gminy
Gruta Pan Waldemar Kurkowski w
towarzystwie szefów samorządu Radzyń Chełmiński i Gminy Grudziądz
odbył bardzo ważne spotkanie z Panem Adamem Stańczykiem, Dyrektorem Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Wizyta dotyczyła strategicznego

W pierwszych dniach marca Wójt
Gminy Gruta odbył również spotkanie
z Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Jackiem Kaczmarkiem. Przedmiotem rozmów były sprawy związane z doposażeniem oraz funkcjonowaniem gminnych OSP oraz omówienie kowski. W tym roku wspólnymi siłami
szeroko rozumianego planu współpra- udało się nam pozyskać dofinansowacy na 2022 rok. „To bardzo ważne, aby nie z Ministerstwa Spraw Wewnętrzinwestować w straż i strażaków. Ich nych i Administracji w kwocie 450 tys.
służba i poświęcenie bardzo często są zł. na zakup nowego wozu pożarniczeniedoceniane, a to wielki błąd. Spójrz- go typu średniego. Dofinansowanie to
my chociaż na ostatnie lata, gdzie wynosi około 50% kosztów zakupu saoprócz zadań statutowych przypisa- mochodu. Reszta środków na realizanych OSP, strażacy pomagali walczyć cję tego zadania zostanie przekazana z
nam ze skutkami pandemii, a teraz woj- gminy w formie dotacji dla OSP. Nowy
ny na Ukrainie. Dlatego tak ważne jest samochód trafi najprawdopodobniej
pozyskiwanie środków finansowych na pod koniec listopada do największej
rozwój i doposażenie OSP” - komentuje jednostki w gminie, tj. do strażaków z
Wójt Gminy Gruta, Pan Waldemar Kur- OSP w Grucie.
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Zebranie walne w OSP Gruta
Pozostając w temacie ochotniczych
straży pożarnych, informujemy, że w
dniu 25 marca 2022 roku w siedzibie
OSP Gruta odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawcze Członków Ochotniczej
Straży Pożarnej w Grucie. W zebraniu
podsumowującym rok 2021 uczestniczyli druhowie, a także zaproszeni goście: m.in. Pan Waldemar Kurkowski –
Wójt Gminy Gruta, Pani Małgorzata
Taranowicz - Radna Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Pani Bożena Nadworna – Radna Powiatu
Grudziądzkiego, Zastępca Komendanta
PSP w Grudziądzu - st. kpt. Tomasz
Zdrojewski, ks. kanonik Henryk Szczo-

drowski - proboszcz Parafii w Grucie
oraz Pan Sławomir Chyła – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP.
Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności, sprawozdanie
finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, plan działalności oraz plan
finansowy na rok 2022. Odbyło się także głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi, które zostało udzielone jednogłośnie. Zastępca Komendanta PSP w Grudziądzu podziękował
druhom za codzienny trud i zaangażowanie oraz podkreślił, jak ważną rolę
pełni jednostka OSP w Grucie. Ponadto
Pani Małgorzata Taranowicz w imieniu Pani Poseł Joanny Borowiak oraz
swoim skierowała słowa uznania do

wszystkich Druhen oraz Druhów za ich
zaangażowanie w działalność ratowniczą i niesienie pomocy potrzebującym
oraz odczytała list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pana
Mariusza Kamińskiego, skierowany do
Druhów.

wiezie książki do domu – po wcze- chem dodaje Pani Fabrykiewicz.
śniejszym zamówieniu telefonicznym Oprócz siedziby głównej zapraszamy
Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie pod nr. tel. 56 46 83 848. „Piszecie jakąś również do filii w Boguszewie (od pojest czynna w poniedziałek, środę pracę, zaliczenie, prezentację? Mamy niedziałku do czwartku w godz. 8:00i piątek w godz. 8.00-16.00 oraz we mnóstwo książek popularnonauko- 13:00) w Okoninie (środy w godz. 15:00wtorek i czwartek od 10.00 do 18.00. wych, ale też możemy ( i to skutecznie 16:00) oraz Nicwałdzie. (poniedziałki
A w każdą drugą sobotę miesiąca cze- robimy!), ściągnąć potrzebne pozycje z w godz. 8:00-12:00).

Wiosna w Bibliotece

kamy na Was w godzinach od 9.0013.00. W ofercie biblioteki znajduje się
mnóstwo nowych książek – dla każdego znajdzie się coś ciekawego! Nowy
Mróz, Puzyńska, Gargaś, Świst, Chmielarz, etc. W ramach „Biblioteki na kółkach”, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym grucka biblioteka do-

bibliotek z terenu powiatu lub nawet
województwa.” - informuje Pani Anna Zapraszamy również do GCK!

Fabrykiewicz, dyrektor GBP w Grucie.
Biblioteka oferuje również pomoc dla Siłownia, zajęcia komputerowe, język
potrzebujących wsparcia w napisaniu angielski dla dzieci, zajęcia plastyczne,
jakiegokolwiek dokumentu. „Służymy zajęcia ruchowo — rytmiczne i taniec
fachową pomocą. Jeśli chcesz coś skse- nowoczesny to tylko niektóre pozycje z
rować, wydrukować, zeskanować, wy- wiosennej oferty Gminnego Centrum
słać mailem – zrobisz to u nas! Za każ- Kultury w Grucie! W ofercie GCK znadym razem oferujemy miłą obsługę i leźć można ponadto zajęcia zumby dla
ciepły uśmiech” - dodaje Pani Fabrykie- dorosłych oraz zajęcia muzycznowicz. W najbliższych planach biblio- wokalne dla dzieci — zespół „Czarny
tecznych są m.in.: kwietniowe warsz- Kot” oraz dla dorosłych w ramach zetaty o wielokulturowości z warszaw- społu „Złoty Wiek”. Ponadto przy GCK
ską grupą „Granica”, konkurs majowy w Grucie funkcjonuje prężnie działają„Ogrody w literaturze”, obchody Dnia cy gminny klub seniora. Gminne CenBibliotekarza – 8 maja i Tygodnia Bi- trum Kultury w Grucie jest otwarte
bliotek 8-15 maja, dwie wystawy: plew poniedziałki, wtorki i czwartki
nerowa patriotyczna „Symbole i barwy w godz. 10:00—18:00, w środy od 10:00narodowe” z oddziału IPN w Bydgosz19:00 oraz w piątki od 7:30-14:30.
czy oraz wystawa o doktor Wandzie „Zapraszamy wszystkich na oferowane
Błeńskiej z Książnicy Kopernikańskiej przez nas zajęcia, w szczególności dziew Toruniu, czerwcowy międzyszkolny ci, dla których mamy przygotowaną
Turniej Gier Planszowych w filii w Bo- bogatą ofertę. Aktualnie przygotowujeguszewie, comiesięczne zajęcia czytel- my się do świętowania obchodów świąt
nicze z elementami bajkoterapii dla majowych oraz Dnia Matki - gdzie pladzieci ze Żłobka w Nicwałdzie. Zapra- nujemy zrobić rodzinny festyn, na który

szamy Was bardzo serdecznie w nasze
biblioteczne progi, tym bardziej, że lada
chwila będą piękne, nowe schody i taras, na którym urządzimy pięknie
ukwieconą czytelnię letnią - z uśmie-
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już gorąco zapraszam” — komentuje
Pani Hanna Szumotalska — Dyrektor
GCK. Szczegóły nadchodzących wydarzeń już niebawem, zatem zapraszamy
do śledzenia bieżących informacji.
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Inwestycje i przetargi
„Trzynastki”
w kwietniu

dla

rolników

już z dodatkowego rocznego świadczenia jącego. Osobie, która ma prawo do kilku

pieniężnego nie będą dokonywane
żadne
potrącenia
i
egzekucje.
W kwietniowych terminach płatności „Trzynasta emerytura” zostanie wypłaświadczeń
emerytalno-rentowych, cona z urzędu, czyli bez konieczności
razem z emeryturą lub rentą, Kasa Rol- składania wniosku o to świadczenie.
niczego Ubezpieczenia Społecznego,
wzorem lat ubiegłych, wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw.
„trzynastą emeryturę”.. Przypominamy,
że „trzynasta emerytura” przysługuje
wszystkim uprawnionym emerytom
i rencistom w takiej samej wysokości
(bez względu na wysokość pobieranego
świadczenia) tj. w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2022 r.
wynosi 1.338,44 zł brutto (z kwoty
tej
zostanie
potrącona
składka
na powszechne ubezpieczenie zdro- Świadczenie to przysługuje osobom,
wotne). Od dodatkowego rocznego które w dniu 31 marca 2022 r. mają
świadczenia pieniężnego nie będzie prawo do rolniczej emerytury lub renty,
pobrany podatek dochodowy. Poza okresowej emerytury rolniczej bądź
składką na ubezpieczenie zdrowotne rodzicielskiego świadczenia uzupełnia-

świadczeń przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne,
które
zostanie
wypłacone
przez właściwy organ emerytalnorentowy. Osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, dodatkowe roczne
świadczenie pieniężne wypłaci KRUS.
Natomiast emerytom, którym KRUS
wypłaca emeryturę rolniczą a ZUS
emeryturę pracowniczą, dodatkowe
roczne świadczenie pieniężne wypłaci
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych.
Do każdego uprawnionego emeryta
i rencisty zostanie wysłana decyzja
o przyznaniu dodatkowego rocznego
świadczenia
pieniężnego.
Razem
z tą decyzją zostanie przekazana decyzja o podwyższeniu świadczeń od
1 marca 2022 r. (czyli tzw. decyzja waloryzacyjna).

Informacje z Ośrodka Zdrowia nym (na zaproszenie ze strony pracow- w Ośrodku Zdrowia w ramach POZ,
nika (SP ZOZ Gruta), wirusowego zapa- tj. m.in. do poradni stomatologicznej,
w Grucie
Ośrodek

Zdrowia

w

Mełnie

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia
2022 roku w Ośrodku Zdrowia
w Mełnie lekarz medycyny będzie
przyjmował pacjentów dwa razy
w tygodniu. Przyjęcia pacjentów będą
odbywać się według wcześniejszej rejestracji, którą można dokonać osobiście w godz. od 7:00 rano lub telefonicznie pod nr tel. 564683529.

Zapraszamy
programach

do
udziału
w
profilaktycznych

Informujemy, iż w Ośrodku Zdrowia w
Grucie pacjenci mają możliwość wzięcia udziału w następujących programach profilaktycznych: kardiologicz-

lenia wątroby (osoby aktywne zawodowo w wieku 20-64 lata, mieszkające w
województwie kujawsko-pomorskim,
brak stwierdzonego WZW w wywiadzie i leczeniu), dermatologicznym
(osoby 15 -49 lat z niepokojącymi zmianami skórnymi, w wieku 50-64 lata
w celu oceny istniejących zmian skórnych, powyżej 65 lat wciąż aktywny
zawodowo) oraz cytologicznym. Zachęcamy wszystkie uprawnione osoby
do dokonywania diagnostyki w ww.
zakresie. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Ośrodku Zdrowia
w Grucie dzwoniąc pod nr tel. 56 46 83
189 lub 798 070 948. Ponadto zapraszamy wszystkich pacjentów do korzystania
z
poradni
funkcjonujących

rehabilitacyjnej i ginekologicznej. Informujemy również, że pobieranie materiału do badań laboratoryjnych odbywa się od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7.00 do 9.00. Ponadto
poza badaniami zleconymi przez lekarz
POZ, które są finansowane przez NFZ,
pacjenci mają możliwość wykonania
badań odpłatnie, bez zlecenia lekarskiego, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Pragniemy poinformować, że
Ośrodek Zdrowia w Grucie, mając na
uwadze poprawę kontaktu z pacjentem
oraz zwiększenie przepływu informacji
aktualnie jest w trakcie tworzenia własnej strony internetowej, na której będzie możliwość zapoznać się z bieżącymi informacjami.
czak, Głęboczek, Boguszewo Piętki i
Mełno. Pogoda dopisała ochotnikom,
a kilogramy śmieci znalazły się w
końcu we właściwym miejscu. Na
koniec na wędkarzy czekała kawa i
ciasto. Dziękujemy wędkarzom oraz
wszystkim zaangażowanym osobom za przeprowadzenie tej corocznej akcji. Mamy nadzieję, że natura
odwdzięczy się Wam udanymi łowami i sukcesami w nadchodzącym
sezonie!

Wędkarze w akcji!
W dniu 13 marca 2022 roku z inicjatywy wędkarzy zrzeszonych w ramach
Koła Gminnego Gruta PZW przeprowadzono akcję „Czyste Łowiska" na terenie gruckich jezior i nie tylko. Akcja
zgromadziła ponad 30 osób, podczas
której udało się zebrać śmieci z gminnych jezior oraz terenów przynależnych do nich: Gruta Mała, Gruta Duża,
Skąpe, Salno Małe, Salno Duże, Wil-
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Inwestycje i przetargi
Termomodernizacja na finiszu
Prace przy termomodernizacji budynku
gminnego w którym mieści się m.in.
Ośrodek Zdrowia w Grucie zmierzają
ku końcowi. Gotowa jest praktycznie
już część mieszkalna budynku oraz
pomieszczenia zajmowane przez posterunek policji w Grucie. Aktualnie
trwają prace malarskie na dalszej części elewacji budynku oraz docieplanie
fundamentu. Na części tarasów ułożone już zostały płytki, a i wejście do budynku szkoły mieszczącej się nad
Ośrodkiem Zdrowia nabywa nowego
wyglądu. Już niebawem rozpocznie się
II etap remontu, czyli, przebudowa i
adaptacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Grucie. Dokumentacja projektowa jest już gotowa i samorząd oczekuje
na wydanie stosowanego pozwolenia
na budowę.

Remont w gruckiej bibliotece
Trwa przebudowa schodów oraz wejścia do budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej w Grucie. Uwzględniając
wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, utworzono
taras przed budynkiem biblioteki, który
zwieńczy elegancka balustrada oraz
przebudowano wejście do obiektu.
Wszystko zostanie obłożone wielowymiarowymi płytami granitowymi. Zakończenie remontu już niebawem. Prace wykonywane są system gospodarczym przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej UG
w Grucie. Następnie nową funkcję zyska tylne wejście do biblioteki i pomieszczeń GOPS w Grucie które będzie
służyło jako wjazd dla wózków i osób z
niepełnosprawnościami.

Prace brukarskie w Boguszewie
Rozpoczął się remont wjazdu do OSP
i parkingu do świetlicy wiejskiej w Boguszewie. Materiał zakupiono po części
ze środków sołeckich oraz ze środków
pochodzących z budżetu gminy. Prace
będą wykonywane systemem gospodarczym przez pracowników Referatu
Gospodarki Komunalnej i Wodnej
UG w Grucie Użytkowników prosimy
o cierpliwość i zachowanie zasad bezpieczeństwa.
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Inwestycje i przetargi
Nowy łącznik do SP w Grucie

Budowa chodnika w Nicwałdzie

Niebawem zakończy się przebudowa
drogi gminnej prowadzącej do Szkoły
Podstawowej w Grucie. Remont tej drogi nie tylko poprawi komfort życia
mieszkańców posesji bezpośrednio
przynależnych do drogi, którzy od lat
byli zalewani wodami opadowymi, ale
również będzie stanowił alternatywny
dojazd do szkoły oraz przyszłego przedszkola samorządowego.

Zakończono budowę nowego chodnika
oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych w Nicwałdzie. Prace zostały zlecone i sfinansowane przez Powiatowy
Zarząd Dróg w Grudziądzu. W ramach
zadania wybudowano 100 mb. nowego
chodnika, który połączył drugą część
Nicwałdu z budynkiem szkoły, co
znacznie poprawiło komfort i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do
szkoły.

Toaleta w Jasiewie i co dalej?
Świetlica w Jasiewie doczekała się remontu toalety. To warunek konieczny,
aby móc przeprowadzić dalszą część
rewitalizacji pomieszczeń świetlicy,
polegającą na generalnym remoncie
kuchni i sali świetlicy. Dokumentacja
projektowa została dostosowana do
aktualnych potrzeb i obowiązujących
przepisów prawa. Do budynku świetlicy doprowadzono wodę i zamontowano instalację kanalizacyjną. Wszystkie
te czynności miały za zadanie umożliwienie przeprowadzenia dalszego remontu, który zostanie dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Ogłoszenie przetargu na
to zadanie już niebawem.

Remont elewacji w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Dąbrówce Królewskiej
Wiosenne porządki w Dąbrówce
Królewskiej. Z początkiem tygodnia
rozpoczął się remont elewacji budynku po byłej szkole podstawowej,
w którym od kilku lat mieści się
część pracowni Środowiskowego
Domu Samopomocy. Materiał został
zakupiony z budżetu ŚDS, zaś prace
wykonywane są przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej UG w Grucie. Przy okazji uporządkowany został teren
gminny za ŚDS - w uzgodnieniu
i współpracy z władzami sołeckimi i
mieszkańcami uporządkowano teren boiska do piłki siatkowej, zamontowano elementy wyposażenia
do gry w koszykówkę oraz posianą
nową trawę.
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Inwestycje i przetargi
Dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych. Będą nowe odcinki dróg w Kitnowie, Wiktorowie oraz Okoninie
Z przyjemnością informujemy, że
gmina Gruta otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację
trzech zadań: przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C
w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz drogi wewnętrznej
w Okoninie (druga część tzw.
„podkowy”) Łączna długość wszystkich odcinków: ponad 1,7 km. Wysokość dofinansowania wynosi
1 511 244,00 zł i stanowi 50% wartości inwestycji. Pozostała kwota zadania zostanie sfinansowana z budżetu gminy w ramach zobowiązania kredytowego na cel inwestycji.
Na liście rezerwowej FDS znalazły
się natomiast jeszcze cztery odcinki dróg, na których planowany był

remont nawierzchni. Dotyczy to
zgłaszanych odcinków w Mełnie,
Boguszewie, Annowie i Grucie. Ponadto na m.in. wyżej wymienione
4 odcinki dróg, gmina złożył aplikację o dofinansowanie w ramach
II naboru do „Polskiego Ładu”. Wyniki naboru wniosków mają być
znane na początku maja. W przy-

padku udzielenia dofinansowania z
„Polskiego Ładu”, gmina może liczyć nawet do 98% dofinansowania
inwestycji. W chwili obecnej trwają
aktualizacje kosztorysów budowlanych niezbędnych do wszczęcia
procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót. Prace drogowe rozpoczną się w II połowie roku.

Co dalej z salą sportową w Ni- gimnastycznej wynosi szacunkowo wanie dla działań gminy Gruta w raokoło 6 mln złotych. To bardzo potężna mach programu rządowego „Sportowa
cwałdzie?
Informujemy, że władze gminy ponownie złożyły wniosek o dofinansowanie
budowy nowej hali gimnastycznej
w Nicwałdzie w ramach konkursu
„Sportowa Polska”. Zgodnie z aktualnym posiadanym kosztorysem prac
budowlanych koszt budowy nowej hali

i ważna inwestycja, która wymaga du- Polska” to możliwość uzyskania wsparżych środków finansowych i nakładów cia w wysokości 50% zadania. Stosowpracy. „Budowa hali w Nicwałdzie uza- ny wniosek został złożony do Ministerleżniona jest od pozyskania środków stwa Sportu pod koniec marca br. Plazewnętrznych, bez których nie będzie nowany termin oceny wniosków
możliwe rozpoczęcie prac budowla- przez Ministerstwo datuje się na III
nych”- komentuje Wójt Gminy Gruta kwartał 2022 roku.
Pan Waldemar Kurkowski. Dofinanso-
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Prosto z Urzędu...
Radni radzą…, czyli sprawozdanie wiejskich na terenie gminy Gruta, nr blioteki Publicznej im. Wiktora Kulez XXXIV oraz XXXV sesji Rady XXXIV/226/22 w sprawie ustalenia wy- skiego w Grucie, nr XXXV/231/22 w
sokości ekwiwalentu pieniężnego dla sprawie ustanowienia pomnika przyroGminy w Grucie
Uchwały Rady Gminy podjęte na XXXIV
Sesji Rady Gminy Gruta w dniu
28 lutego 2022 roku: Uchwała nr
XXXIV/220/22 zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gruta na lata 20222035, nr XXXIV/221/22 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta
na rok 2022, nr XXXIV/222/22 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, nr XXXIV/223/22
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu
grudziądzkiego, nr XXXIV/224/22 w
sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz
oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych
przez gminę Gruta, nr XXXIV/225/22 w
sprawie zmiany uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu określającego
zasady i tryb korzystania ze świetlic

strażaka ratownika ochotniczej straży
pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,
szkoleniu
lub
ćwiczeniu,
nr
XXXIV/227/22 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla gminy Gruta”.

Uchwały Rady Gminy podjęte na XXXV
Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 29 marca 2022 r.: nr XXXV/228/22 zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata
2022-2035, nr XXXV/229/22 w sprawie
dokonania zmian w budżecie Gminy
Gruta na rok 2022, nr XXXV/230/22 w
sprawie zmiany Statutu Gminnej Bi-

dy „Aleja Dębowa”, nr XXXV/232/22 w
sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gruta w 2022 roku, nr
XXXV/233/22 w sprawie powierzenia
Wójtowi Gminy Gruta upoważnienia do
kształtowania cen i opłat za korzystanie z obiektów i pomieszczeń lub urządzeń będących w dyspozycji Szkół Podstawowych
gminy
Gruta,
nr
XXXV/234/22 w sprawie zmiany statutów sołectw w gminie Gruta, nr
XXXV/235/22 w sprawie rozpatrzenia
skargi, nr XXXV/236/22 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym
dla gminy Gruta na lata 2022-2024, nr
XXXV/237/22 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia w
sprawie podjęcia współdziałania gmin
w zakresie realizacji budowy ścieżki
Pokrzywno-Marusza.

Młodzi samorządowcy na start! nika Nowaczek oraz Martyna Brzyska, zją do zapoznania się z pracą starszych
II sesja Młodzieżowej Rady Gmi- sekretarz – Zuzanna Robaczewska. Po stażem koleżanek i kolegów z Lisewa,
ukonstytuowaniu się Rady członkowie jak również okazją do lepszego poznany Gruta
W dniu 28 marca 2022 r. odbyła się II
Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gruta
kadencji 2021-2023. Dla przypomnienia
w skład Rady weszło po dwóch przedstawicieli każdej ze szkół podstawowych z terenu gminy Gruta. Posiedzenie rozpoczął Wójt Gminy Gruta Pan
Waldemar Kurkowski, który jest również opiekunem Rady. W dniu dzisiejszym członkowie Rady wybrali spośród siebie Prezydium w następującym
składzie: przewodniczący – Dawid
Bednarski, wiceprzewodniczące: Wero-

omówili istotne zagadnienia i proble- nia się członków naszej gruckiej rady.
my, które im się nasuwały. Ponadto
zwrócili uwagę na sprawy, którymi
należałoby się zająć. Wybranemu Prezydium składamy serdeczne gratulacje
i życzymy pomyślnej realizacji pomysłów i założonych sobie celów! Następna sesja odbędzie się prawdopodobnie
w terenie. Z inicjatywy Wójta Gminy
Gruta w maju młodzi „samorządowcy”
będą uczestniczyć w jednodniowym
wyjeździe studyjnym do gminy Lisewo,
gdzie od kilku lat funkcjonuje młodzieżowa rada gminy. Wyjazd będzie oka-
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