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Tegoroczne wakacje rozpoczęliśmy  
w ogrodzie GCK w Grucie, gdzie 24 
czerwca br. zaczęliśmy wspólnie świę-
tować czas letniego odpoczynku. W 
ramach powitania wakacji samorząd 
gminy Gruta zorganizował po raz kolej-
ny wakacyjne kino pod chmurką, pod-
czas którego wyemitowano dwa sean-
se filmowe: bajkę dla dzieci „Minionki 3” 
oraz komedię dla starszych widzów pt. 
„Sąsiedzi 2”. Leżaki  i pufy zapełniały się 
z błyskawicznym tempie. Kino letnie 
rozpoczęło się tuż przed godziną 21.00. 

Prawdziwym hitem tego lata okazało 
się być jednak otwarcie plaży w Grucie, 
które miało miejsce 29 lipca 2022 roku. 
Impreza przyciągnęła setki osób i roz-
poczęła się uroczystym otwarciem  
i poświęceniem plaży, a następnie bo-
gatym pakietem zabaw, konkursów  
i animacji dla dzieci. Dla tych najmłod-
szych przygotowano balonową strefę 
zabaw, tatuaże, warkoczyki, malowidła 
i konkursy. Była też wakacyjna ścianka 
do zdjęć, fotobudka i pokazy baniek 
mydlanych. Nie zabrakło również let-

niego kina pod chmurką, tym razem na 
boisku plażowym, gdzie odbyła się pro-
jekcja bajki „Epoka lodowcowa 4”. A jak 
kino to oczywiście pyszny popcorn, 
wata cukrowa oraz wspólne grillowa-
nie. Imprezę zakończyła potańcówka 
na plaży i wspólna zabawa do późnych 
godzin nocnych. W dalszej  części nu-
meru przedstawiamy Państwu pełną 
ofertę wakacyjną gminy Gruta na pozo-
stały czas letniego wypoczynku. Szcze-
góły i  kalendarza imprez znajduje się 
na str. 8-9 Głosu Gruty.   

Gmina Gruta na wakacje! 
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Aktualności z naszej gminy 

„Dni Pola” w Mełnie ZZD 

Dnia 9 czerwca br. w Mełnie ZZD dzięki 
współpracy Zakładu Doświadczalnego 
Instytutu Zootechniki i firmy Chemirol 
odbyły się warsztaty polowe dla rolni-
ków. Na poletkach doświadczalnych 
Zakładu zaprezentowano nowoczesne 
odmiany zbóż i rzepaku, najnowsze 
technologie herbicydowe i insektycy-
dowe, technologie nawożenia dolistne-
go i biostymulacji. Spotkanie było do-
skonałą okazją do wymiany doświad-
czeń, poszerzenia wiedzy i spotkania 
rolników z różnych zakątków woje-
wództwa, po okresie pandemii, kiedy to 
tego typu imprezy się nie odbywały.  
Obecna na warsztatach Sekretarz Gmi-
ny – Pani Sabina Kamińska, podzięko-
wała rolnikom za ich codzienny trud  
i życzyła obfitych plonów.  

Z odwiedzinami w Lisewie 

Młodzieżowa Rada Gminy w Grucie  
w dniu 13 czerwca br. odbyła  wizytę 
studyjną u swoich kolegów w Gminie 
Lisewo. Sesja wyjazdowa odbyła się  
w sali sesyjnej radnych gminy Lisewo. 
Zaczęło się od zabaw integracyjnych,  
a skończyło się na dyskusji, wymianie 
doświadczeń oraz wspólnej wizycie  
w projektach realizowanych przy 
udziale Młodzieżowej Rady Gminy  
w Lisewie, która działa przy tamtej-
szym samorządzie od 2015 roku. Nasi 
młodzi samorządowcy mieli okazję 
podpatrzyć od starszych stażem kole-
gów, jak można efektywnie współpra-
cować z gminą i działając w imieniu 
młodzieży szkolnej realizować swoje 
plany. Młodzi radni umówili się na ko-
lejne wspólne warsztaty!  

Wydanie: 4/2022  

Jest dofinansowanie na budo-
wę II etapu przedszkola samo-
rządowego 

Dnia 14 czerwca br. w Ratuszu Staro-
miejskim w Toruniu odbyło się uro-
czyste wręczenie promes z II edycji 
Rządowego Programu Strategiczne-
go Polski Ład. Wójt Gminy Gruta Pan 
Waldemar Kurkowski, w towarzy-
stwie parlamentarzystów: Pani Mini-
ster Anny Gembickiej, Pani Poseł 
Joanny Borowiak oraz Pana Posła 
Jana Krzysztofa Ardanowskiego, 

odebrał z rąk Wicewojewody Kujawsko
-Pomorskiego Pana Józef Ramlau, 
symboliczny czek na kwotę 4,9 mln zł, 
przeznaczony na budowę II etapu 
przedszkola samorządowego w Grucie. 
Przetarg na II etap budowy został ogło-
szony 29 lipca 2022 roku. Zadania  
II etapu zakładają wykonanie prac wy-
kończeniowych w środku budynku, 
wyposażenie kuchni, stołówki, sal 
przedszkolnych oraz gabinetów tera-
peutycznych oraz  wykonanie elewacji 
budynku, budowę placu zabaw  
i zagospodarowanie terenu wokół no-
wego przedszkola.  
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Aktualności z naszej gminy 

Jednogłośne absolutorium dla 
Wójta Gminy Gruta z wykonania 
budżetu gminy za rok 2021 

Wójt Gminy Gruta ma powody do rado-
ści, i to nie małe! Rada Gminy Gruta na 
czerwcowej sesji jednogłośnie, kolejny 
raz udzieliła Panu Waldemarowi Kur-
kowskiemu absolutorium z wykonania 
budżetu gminy za rok 2021. Ponadto 
radni podjęli uchwałę o udzieleniu Wój-
towi wotum zaufania, akceptując bez 
uwag przygotowany wcześniej przez 
władze samorządu "Raport o stanie 
gminy za rok 2021". Udzielenie absolu-
torium jest wyrazem pełnej akceptacji 
rady gminy dla sposobu wykonania 
budżetu w poprzednim roku przez Wój-
ta. Wiąże się ono z odpowiedzialnością 
jaką ponosi Wójt z tytułu prowadzenia 
gospodarki finansowej gminy, jest ro-
dzajem kontroli rady gminy nad Wój-
tem w zakresie wykonania budżetu, a 
także wyrazem pozytywnej oceny dzia-
łalności Wójta. Jednogłośne udzielenie 
absolutorium oznacza akceptację poli-
tyki działań Wójta przez wszystkich 
radnych, a także udzielenie mu pełnego 
poparcia w prowadzonych działaniach, 
z poszanowaniem przestrzegania dys-

cypliny finansów publicznych. Radni 
wynik głosowania nagrodzili gromkimi 
brawami, a na ręce Wójta oraz Skarbni-
ka Gminy Gruta Pani Haliny Saucha 
złożono kwiaty oraz gratulacje! „Wynik 
głosowania ogromnie mnie cieszy i mo-
tywuje do dalszej pracy na rzecz naszej 
gminy” — z radością komentuje Wójt 
Gminy Gruta. „Dziękuję radnym za 
otrzymane zaufanie i bardzo dobrą 
współpracę. Uzyskanie absolutorium to 
nasz wspólny sukces, na który składa 

się praca wielu osób, w tym radnych, 
sołtysów oraz osób które działają  
w strukturach Urzędu Gminy, w szcze-
gólności Skarbnika Gminy, mojego Za-
stępcy, Sekretarza Gminy oraz wszyst-
kich pozostałych pracowników Urzędu. 
Wszystkim z całego serca dziękuje za 
ciężką pracę!” - dodaje Pan Waldemar 
Kurkowski. Redakcja Głosu Gruty rów-
nież gratuluje sukcesu i życzy dalszej 
owocnej pracy na rzecz naszego samo-
rządu! 

Kolejna dotacja na gminne inwe-
stycje  

Samorząd gminy Gruta otrzymał kolej-
ną dotację — tym razem jest to kwota  
3 mln złotych przeznaczona na moder-
nizację dróg gminnych. Uroczyste wrę-
czenie promes, które w imieniu naszej 

gminy odebrał Wójt Pan Waldemar 
Kurkowski odbyło się w dniu 28 lipca 
br. we Włocławku. Otrzymana dotacja 
pochodzi z III Edycji programu Polski 
Ład, która dedykowana była obszarom 
byłych PGR`ów i stanowi 98% wysoko-
ści finansowania zadania! W tym roku 
to już kolejne tak istotne dofinansowa-

nie otrzymane przez gminę ze środków 
rządowych. Wcześniej samorząd otrzy-
mał kwotę 7,6 mln zł przeznaczoną na 
modernizację i rozbudowę stacji uzdat-
niania wody oraz gminnej sieci wodo-
ciągowej, dotację w wysokości ponad 
1,5 mln zł na przebudowę odcinków 
dróg w Kitnowie, Wiktorowie i Okoni-
nie, promesę na kwotę 4,9 mln zł prze-
znaczoną na sfinansowanie II etapu 
budowy przedszkola.. Ponadto otrzy-
mano grant w wysokości ponad 500 
tyś. zł na zakup komputerów dla 
uczniów z rodzin popegeerowskich. W 
samym 2022 roku to kwota łączna pra-
wie 18 mln złotych! „To są ogromne pie-
niądze, których nigdy wcześniej nasza 
gmina nie otrzymała, a rozpoczęliśmy 
dopiero II połowę roku. Dziękuję całemu 
zespołowi pracowników UG w Grucie za 
wkład i pracę związaną z pozyskiwa-
niem, ale i wydatkowaniem zewnętrz-
nych środków finansowych. Te 18 mln 
zł to nasz wspólny sukces, za który raz 
jeszcze dziękuję” — komentuje Pan Wal-
demar Kurkowski. Dodać należy, że 
łączna wartość inwestycji związanych 
z dotacjami to kwota prawie 25 mln zł.   
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Salno ma nowego sołtysa 

Podczas czerwcowego zebrania sołec-
kiego w Salnie pożegnaliśmy ustępują-
cego sołtysa wsi Salno Pana Henryka 
Mrozińskiego, który z przyczyn osobi-
stych złożył rezygnację z pełnionej 
funkcji. Z czterech zgłoszonych kandy-
datów, większością głosów nowym 
sołtysem została wybrana Pani Marze-
na Matuszewska. Wójt Gminy Gruta  
w ciepłych słowach podziękował ustę-
pującemu sołtysowi za jego wieloletnią 

służbę, jak również pogratulował no-
wej Pani Sołtys i całej Radzie Sołeckiej 
zaufania od mieszkańców wsi, za-
pewniając jednocześnie o wsparciu  
i pomocy gminy w jej działaniach. 
Dziękujemy raz jeszcze Panu Heniowi 
za lata dobrej i owocnej współpracy,  
a nowo wybranej Pani Sołtys oraz 
Radzie Sołeckiej życzymy wytrwało-
ści i realizacji postawionych sobie 
celów i planów. Powodzenia!  

Ekologiczna ścieżka edukacyjna 
w Mełnie  

W dniach 22-23 czerwca 2022 roku, 
przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III 
chętnych szkół z terenu gminy Gruta 
odwiedziły Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Mełnie 
(PSZOK). Podczas wizyty najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy mogli zapo-
znać się ze specjalnie przygotowaną 
dla nich ekologiczną ścieżką edukacyj-
ną oraz w zobaczyć w praktyce, jak 
ważne jest segregowanie śmieci i jak 
robić to prawidłowo. Na koniec na 
dzieci czekał wesoły sprawdzian z na-
bytej wiedzy. Ścieżka ekologiczna jest 
możliwa do zwiedzania w dni jego 
funkcjonowania, po wcześniejszym 
umówieniu się z pracownikiem UG. 

Współpraca z powiatem w ra-
mach nowego stowarzyszenia 

W dniu 20 czerwca br. w Starostwie 
Powiatowym w Grudziądzu odbyło się 
zebranie założycielskie, tworzące Sto-
warzyszenie Obszaru Prowadzenia 
Polityki Terytorialnej Powiatu gru-
dziądzkiego, którego powołanie było 
warunkiem koniecznym umożliwiają-
cym pozyskiwanie środków finanso-
wych z nowej perspektywy unijnej.    
W skład stowarzyszenia weszły nastę-
pujące samorządy: gmina Gruta, gmina 
Łasin, gmina Radzyń Chełmiński oraz 
gmina Świecie nad Osą. Podczas Ze-
brania podjęto uchwały o utworzeniu 
stowarzyszenia oraz wyborze zarządu  
i członków komisji rewizyjnej. Preze-
sem Zarządu został Starosta Gru-
dziądzki Adam Olejnik, Wiceprezesami 
Burmistrz Łasina Rafał Kobylski i Wójt 
Gminy Gruta Waldemar Kurkowski. 
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Uroczystości zakończenia roku 
szkolnego 2021/2022 

To był kolejny wyjątkowo ciężki rok 
dla uczniów i ich rodziców, a także 
dyrekcji i nauczycieli szkół. Kontynua-
cja zdalnej nauki, zajęcia hybrydowe, 
przerwy w nauczaniu to tylko niektóre 
z przeszkód z którymi musieli się 
zmierzyć wszyscy uczestnicy systemu 
edukacji nie tylko w Grucie, ale rów-
nież w całym kraju. Finałem tegorocz-
nej nauki był dzień 24 czerwca 2022 
roku, kiedy to odbyły się uroczyste za-
kończenia roku szkolnego w szkołach 
podstawowych w naszej gminie.  
W związku z powyższym władze gmi-
ny w osobach Pana Wójta Waldemara 
Kurkowskiego, Sekretarza Gminy — 
Pani Sabiny Kamińskiej oraz Skarbni-
ka Gminy—Pani Haliny Saucha wzięły 
udział w uroczystościach zakończenia 
roku szkolnego w poszczególnych 
szkołach. Włodarze gminy odwiedzili 
również Przedszkole Samorządowe  
w Mełnie oraz Żłobek „Bąbelek” w Ni-
cwałdzie. Podczas uroczystości  
w gminnych szkołach, uczniowie z 
najlepszymi wynikami w nauce oraz 
wzorowym i bardzo dobrym zachowa-
niem otrzymali nagrody od Wójta Gmi-
ny. Wśród nich, wzorem ubiegłego ro-
ku  uczniom ufundowano nagrody 
książkowe, rzeczowe oraz nagrody 

pieniężne i karty upominkowe do Salo-
nów Empik o wartości 200 zł, 100 zł i 50 
zł. Gratulujemy wszystkim wyróżnio-
nym uczniom i życzymy dalszych suk-
cesów w nauce i dyscyplinach sporto-
wych. Uczniom, nauczycielom, rodzi-
com dzieci jeszcze raz dziękujemy oraz 
składamy życzenia udanych i bez-
piecznych wakacji. 

Liderzy sportu z naszej gminy 

Pod koniec czerwca br. w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Grudziądzu 
odbyło się uroczyste Podsumowanie  
Międzygminnego Współzawodnictwa 
Sportowego Powiatu Grudziądzkiego  
w roku szkolnym 2021/2022. Liderami 
sportu wśród dzieci i  z terenu gminy 
Gruta zostali: Szymon Zgardowski (SP 
Boguszewo), Kamil Zgardowski (SP 
Boguszewo), Filip Krajewski (SP Gruta)
Szymon Trochowski (SP Gruta) oraz 
Weronika Nowaczek (SP Plemięta). 
Laureaci, a także Gminni Koordynato-
rzy ds. sportu otrzymali statuetki oraz 
upominki. Dodatkowo gmina Gruta 
otrzymała bon o wartości 500 zł na 
zakup sprzętu sportowego dla szkół. 
Wyróżnionym i nagrodzonym składa-
my serdeczne gratulacje i życzymy 
dalszych sukcesów w sporcie!  
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Wyścig kolarski o puchar Wójta 
Gminy Gruta 

W dniu 2 lipca 2022 r. w Grucie odbył 
się Wyścig Kolarski Ligi Uczniowskich 
Klubów Sportowych w kolarstwie szo-
sowym ze startu wspólnego. Organiza-
torami imprezy byli m.in. ALKS „STAL” 
Grudziądz, Ministerstwo Sportu i Tury-
styki oraz Urząd Gminy Gruta. Wyścig 

został objęty honorowym patronatem 
Wójta Gminy Gruta, w imieniu którego 
zawodników nagradzał Zastępca Wójta 
Pan Tomasz Groszewski. W wyścigu 
startowali zawodnicy w następujących 
kategoriach: żak (2010 i młodsi), żakini 
(2010 i młodsze), młodzik (2008 – 2009),  
młodziczka (2008 – 2009). Wyścig zo-
stał rozegrany zgodnie z przepisami 
PZKol na trasie Gruta – Jasiewo – Gru-
ta (łącznie 11 km). Impreza rozpoczęła 

się odprawą na sali narad Urzędu Gmi-
ny. Po zakończonym wyścigu na za-
wodników i trenerów czekał wspólny 
grill i dekorowanie medalami. Zapra-
szamy do zapoznania się z pełną rela-
cją fotograficzną oraz krótkim filmem  
z wydarzenia, które są dostępne na 
stronie internetowej UG w Grucie oraz 
na gminnym profilu facebook`owym.  

„Noc świętojańska” w Słupskim 
Młynie 

“Historia płynie nurtem rzeki Osy”. 
Pod takim hasłem odbyła się tegorocz-
na Noc Świętojańska organizowana po 
raz kolejny przez Stowarzyszenie 

„Aktywna Wieś Słup”. Podczas festynu  
na przybyłych gości czekała moc 
atrakcji, lokalne pyszności w najlep-
szym wydaniu, wielka wspólna 
„mięsna patelnia” i wiele animacji dla 
dzieci. W trakcie festynu rozstrzygnię-
to również regionalny poziom konkur-

su kulinarnego “Bitwa Regionów”, któ-
ry był organizowany pod patronatem 
Pani Minister Anny Gembickiej, gdzie 
jednym z jurorów była uczestnika pol-
skiej edycji programu MasterChef. Lau-
reaci konkursu i ich popisowe dania 
zaprezentowały się na podium w na-
stępującej kolejności: III Miejsce 
w konkursie zajęły KGW Mokrzanki, 
których popisowym daniem okazał się 
karp w sosie, II miejsce przypadło orga-
nizatorom imprezy – Stowarzyszeniu 
Aktywna Wieś Słup za przygotowaną 
gęś po staropolsku, I miejsce zajęło 
KGW Szembruczek, a mistrzowskim 
daniem okazały się przygotowane 
przez Panie wołowe zrazy. Po zakoń-
czonym konkursie wszyscy zasiedli do 
wspólnej biesiady i rozpoczęła się za-
bawa taneczna. Członkom stowarzy-
szenia „Aktywna Wieś Słup” składamy 
serdeczne podziękowania za przygoto-
wanie i organizację tej wspaniałej im-
prezy, za promocję naszej gminy, jej 
walorów smakowych i krajobrazo-
wych. Zarząd Stowarzyszenia pragnie 
również złożyć podziękowania dla 
sponsorów: Państwu Monice i Marko-
wi Wróbel, firmie Naftex, firmie Eltom 
Tomasz Zacharski, Pani Monice Kraj-
nik, Panu Jerzemu Zakrzewskiemu 
Państwu Andżelice i Mateuszowi Ker-
ner, Panu Błażejowi Rusoń, Panu Jac-
kowi Sonnenfeld, Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rol-
nictwa. Do zobaczenia za rok!  
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Wyniki egzaminów klas ósmych 

Znane są wyniki egzaminu ósmoklasi-
sty, które odbyły się w szkołach w całej 
Polsce pod koniec maja br. Średnia wy-
ników  ze wszystkich szkół podstawo-
wych w powiecie grudziądzkim wynio-
sła 53,86%. Najlepszym wynikiem  
w powiecie może pochwalić się gmina 
Grudziądz, ze średnią 61,22%. Na dru-
gim miejscu znalazła się gmina Gruta, 
która w klasyfikacji powiatowej uzy-
skała 52,27%. Najsłabiej w powiecie 
wypadły miasto i gmina Łasin (średnia 
44,67%) oraz gmina Rogóźno (średnia 
45,87%). Z pięciu szkół z terenu gminy 
Gruta najlepszym wynikiem może po-
chwalić się Szkoła Podstawowa w Bo-
guszewie, która uzyskała średnią ze 
wszystkich przedmiotów na poziomie 

61%. Najsłabszy wynik egzaminów klas 
ósmych uzyskała Szkoła Podstawowa 
w Plemiętach (43,06%). Jaki jest przepis 
na sukces? O to pytamy Panią Hannę 
Pęksa—Dyrektora SP w Boguszewie. 
„Trudno określić, co tak naprawdę jest 
głównym czynnikiem dobrych wyni-
ków egzaminu. Składają się na to różne 
uwarunkowania. Jednak chyba najistot-
niejszym jest zaangażowanie uczniów  
i nauczycieli i wiara, że wspólnie są w 
stanie osiągnąć każdy cel” — komentuje 
Pani Hanna Pęksa. „Motywacja, to coś 
od czego zaczynamy pracę z dzieciaka-
mi. Staramy się otworzyć przed nimi 
obszary, w których mogą się sprawdzić, 
zrealizować. I choć nie zawsze się udaje, 
mają poczucie satysfakcji, że przekro-
czyli swoje ograniczenia. Myślę tu o 
konkursach zewnętrznych, projektach, 

wolontariacie, samorządności uczniow-
skiej. Jesteśmy otwarci na każdego 
ucznia i naszym celem jest, aby każdy, 
niezależnie od posiadanych zdolności 
osiągnął maksimum swoich możliwo-
ści. Dokładamy do tego odpowiednio 
dobrane, często innowacyjne metody 
nauczania. No i chyba coś, co jest bardzo 
ważne – klimat szkoły, który tworzy  
zgrana kadra zorientowana na sukces 
ucznia, otwarci i zaangażowani ucznio-
wie, ciepło nas wspierający rodzice. To 
także doskonała współpraca z naszą 
gminą, która pomaga realizować nasze 
różne marzenia. I na koniec coś, na co 
zwróciła mi ostatnio uwagę klasa ósma, 
dziękując za to, że zawsze w nich wie-
rzyliśmy. Tak, to chyba jest klucz sukce-
su – wiara w ucznia i jego możliwości.” 
— z uśmiechem dodaje Dyrektor.  

Uroczyste otwarcie gminnych 
inwestycji 

W dniu 18 lipca 2022 roku dokonano 
uroczystego otwarcia gminnych inwe-
stycji sfinansowanych z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ra-
zem w Wójtem Gminy Panem Walde-
marem Kurkowskim otwarcia dokona-
ła również Pani Poseł Anna Gembicka - 
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Wraz z otwarciem zakończonej 
inwestycji termomodernizacji ośrodka 
zdrowia w Grucie, ks. kan. Henryk 
Szczodrowski dokonał również po-
święcenia wyremontowanego budyn-
ku. W uroczystościach ponadto brali 
udział: Skarbnik Gminy — Pani Halina 
Saucha, Z-ca Wójta Pan Tomasz Gro-
szewski, Sekretarz Gminy — Pani Sabi-
na Kamińska, sołtys Gruty Pani Beata 
Osmańska oraz Kierownik gruckiej 
lecznicy Pan Krzysztof Adamaszek. 
Wizyta Pani Minister stała się również 
okazją do uroczystego wprowadzenia 
flagi narodowej na nowy maszt w Gru-

cie, który został sfinansowany w ra-
mach programu rządowego "Pod biało 
— czerwoną". Odwiedzono również 
plac budowy nowego przedszkola, któ-
rego budowa również jest sfinansowa-
na z rządowych środków pozyskanych 
przez nasz samorząd. Na końcu dele-
gacja przeniosła się do remizy OSP  
w Plemiętach, której rozbudowa po 
części również została sfinansowana z 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
W Plemiętach, Panią Annę Gembicką 
powitała delegacja OSP  na czele z Dru-
hem Prezesem Marcinem Bartosiem, 
Wiceprzewdoniczącym Rady Gminy 
Gruta. W imieniu Mieszkańców naszej 
gminy oraz władz samorządowych 
gminy Gruta na ręce Pani Minister raz 

jeszcze składamy słowa podziękowa-
nia za ogromne zaangażowanie, oka-
zane wsparcie oraz pomoc w poszuki-
waniu nowych środków finansowych, 
które służą rozwojowi i modernizacji 
naszego samorządu.  
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Wakacyjny rozkład jazdy 

Wypożyczalnia leżaków oraz 
sprzętu wodnego na jeziorze w 
Grucie  

Przypominamy, że z dniem 16 lipca br. 
ruszyła wypożyczalnia sprzętu wodne-
go na Jeziorze Dużym w Grucie. Zapra-
szamy wszystkich sympatyków ak-
tywnego spędzania czasu. Wypoży-
czalnia czynna jest przez cały okres 
wakacyjny, przez 7 dni w tygodniu 
(poniedziałek-piątek w godzinach od 
12:00 do 20:00, sobota-niedziela w go-
dzinach od 10:00 do 20:00).  Wypoży-
czenie sprzętu jest nieodpłatne. Regu-
lamin wypożyczalni sprzętu dostępny 
jest na stronie internetowej gminy 
oraz na miejscu.  

Konkurs „Pocztówka z wakacji” 

Trwa III edycja konkursu "Pocztówka  
z Wakacji". Zasady konkursu są proste, 
aby wziąć w nim udział należy: 1. Przy-
gotować flagę lub herb gminy oraz zro-
bić 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 dostarczyć je osobiście do urzędu lub 
zeskanować i przesłać na ten sam ad-
res co zdjęcie. Zabawa trwa do 
31.08.2022r. Wszystkie nadesłane zdję-
cia zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej gminy Gruta, w powaka-
cyjnym wydaniu Głosu Gruty oraz na 
gminnym portalu facebook`owym. Naj-
ciekawsze propozycje zostaną nagro-
dzone upominkami promocyjnymi. 
Niech flaga naszej Gminy odwiedzi 
wiele ciekawych miejsc z Polski, Euro-
py, a może i świata. Zapraszamy do 
udziału! 

Kolorowe wakacje w świetlicach 
wiejskich z GCK  

Trwają zajęcia wakacyjne w świetli-
cach wiejskich na terenie gminy Gruta. 
Organizatorem jest Gminne Centrum 
Kultury w Grucie. Zapraszamy chętne 

dzieci i młodzież do aktywnego uczest-
nictwa. Podczas codziennych spotkań 
organizowane są różne zajęcia pla-
styczne i ruchowe, za każdym razem 
dla uczestników przewidziany jest 
również poczęstunek i napoje. Szcze-
gółowy harmonogram zajęć dostępny 
jest na plakacie oraz na stronie inter-
netowej i profilu facebook`owym GCK 
oraz UG w Grucie. Serdecznie zapra-
szamy!  

Wakacyjna biblioteka 

Również biblioteka w Grucie przygoto-
wała dla swoich czytelników, i nie tyl-
ko moc wakacyjnych atrakcji. Czyn-
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na od początku czerwca „Lenia Czytel-
nia”, gry planszowe na leżaku, bibliote-
ka na miotle czy wstęp teatru „Maska” 
to tylko część z przygotowanych atrak-
cji. Wakacyjny rozkład gruckiej biblio-
teki dostępny jest na plakacie oraz na 
stronie internetowej i profilu facebo-
ok`owym GBP oraz UG w Grucie. Ser-
decznie zapraszamy!  

Dożynki Gminne 2022 

Zespół „Weekend”, Kabaret Jerzego 
Kryszaka oraz największe przeboje 
Zbigniewa Wodeckiego to tylko nie-
liczne z atrakcji przygotowanych przez 
władze gminy na tegoroczne dożynki. 
Pod dwóch latach przerwy, spowodo-
wanej pandemią koronawirusa, samo-
rząd gminy Gruta zaprasza wszystkich 
na gminne obchody święta plonów, 
które w tym roku zostały zaplanowane 
na dzień 27 sierpnia 2022 roku. Uroczy-
stości dożynkowe rozpoczną się mszą 
świętą w intencji plonów w kościele 
parafialnym w Grucie, która będzie 
sprawowana o godz. 14:00. Następnie  
dożynkowy korowód przeniesie się do 
zespołu pałacowo — parkowego  
w Mełnie ZZD, gdzie w godz. 16.00-18:00 
nastąpi oficjalne otwarcie dożynek, 
przekazanie chleba, przemówienie 
Wójta Gminy Gruta i zaproszonych 
gości. W tym czasie nastąpi również 
prezentacja zawodników klubu sporto-

wego Horyzont, występ gminnych ze-
społów muzycznych „Złoty Wiek”  
i „Czarny Kot” z GCK z Gruty, występy 
dzieci ze szkół z terenu gminy Gruta, 
poczęstunek i kulinarne prezentacje 
stowarzyszeń i KGW. Równolegle,  
z myślą o  najmłodszych, zapraszamy 
do skorzystania z bogatych animacji  
i atrakcji dla dzieci i nie tylko. O godzi-

nie 18:00 w kabaretowym show wystą-
pi Jerzy Kryszak. Następnie o godz. 
19.00 koncert „Złote Przeboje” czyli 
cover przebojów Zbigniewa Wodeckie-
go, a od godz. 21.00 koncert zespołu 
„Weekend”. Na zakończenie od godz. 
22.00 zabawa taneczna do białego ra-
na! Serdecznie zapraszamy do wspól-
nego świętowania. Do zobaczenia!  
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Informacje z Ośrodka Zdrowia 

Drogi Pacjencie! Jeśli jesteś w wieku  
18-65 lat, masz podwyższony pozio-
mom cholesterolu LDL (116-190 mg/dl), 
nie przyjmujesz leków na obniżenie 
cholesterolu i nie masz poważnych 

chorób sercowo-naczyniowych, masz 
możliwość wzięcia udziału w badaniu 
oceniającym wpływ wybranych bakte-
rii probiotycznych na profil lipidowy i 
ryzyko sercowo- naczyniowe. W trac-
kie badania otrzymasz bezpłatnie ba-
dania laboratoryjne i produkt do stoso-
wania przez 12 tygodni. W ramach ba-
dania zostaniesz otoczony opieką leka-
rza, który oceni Twój obecny stan zdro-
wia i ryzyko wystąpienia chorób serca 
i naczyń. Jeśli jesteś zainteresowa-
ny :wyślij sms o treści „Badanie” pod 
numer +48 604 494 452, a skontaktuje-
my się z Tobą i umówimy na spotkanie 
z lekarzem, zapytaj o szczegóły w reje-
stracji, lub zadzwoń pod numer  
tel. 604 494 452. Zapraszamy do udzia-
łu w badaniu.  

Zawieszenie transportu publicz-
nego na okres wakacji 

Informujemy, że od dnia 27 czerwca 
2022 r. z uwagi na okres wakacyjny 
autobusy linii P11, P12, P13, P14, P15 nie 
będą kursowały. Linia P11, która prze-
biega przez teren gminy Gruta na trasie 
Słup-Grudziądz zostanie wznowiona 
od dnia 1 września br. Trwają prace 
nad aktualizacją rozkładu jazdy oraz 
nad budową nowej linii P16 na trasie 

Boguszewo- Mełno ZZD- Mełno Cu-
krownia- Gruta Dino- Okonin-
Pokrzywno-Marusza—Grudziądz. 
Zgodnie z uzyskanymi informacjami 
linia P16 będzie posiadała jeden kurs  
w kierunku Grudziądza w godzinach 
porannych i powrót w godzinach popo-
łudniowych w kierunku Boguszewa. 
Planowana linia P16 ruszy prawdopo-
dobnie od 1 września br.  

Wszystkie szkoły w gminie 
otrzymają dotację! 

W ramach programu „GAZ – SYSTEM 
dla Edukacji” skierowanym do szkół 
podstawowych i zespołów szkół z wo-
jewództw, w których Spółka Gaz-

System posiada sieci przesyłowe, gmi-
na Gruta otrzymała dofinansowanie  
w wysokości 30.000,00 zł. Dzięki otrzy-
manemu wsparciu, zakupiony zostanie  
nowy sprzęt sportowy do prowadzenia 
zajęć z wychowania fizycznego dla 
wszystkich szkół podstawowych  
z terenu gminy Gruta! 

Zostań policjantem!  

Kto może pełnić służbę w Policji? Kiedy 
i gdzie można składać podanie? Jakie 
dokumenty należy złożyć i gdzie nale-
ży je pobrać? Na te i pozostałe pytania 
odpowiedzą funkcjonariusze Komendy 
Miejskiej Policji w Grudziądzu. Zapra-
szamy wszystkich zainteresowanych 

służbą w Policji do kontaktu pod nu-
merem telefonu (47) 75 45 218,  (47) 75 
45 219 lub pod adresem strony www. 
kujawsko-pomorska.policja.gov.pl. Za-
dzwoń i zostań kimś wyjątkowym.  

Ruszył nabór na świadczenie 
300+ (Dobry Start)  

Program „Dobry Start” to inwestycja  
w edukację polskich dzieci. To 300 zł 
jednorazowego wsparcia dla wszyst-
kich uczniów rozpoczynających rok 
szkolny. Rodziny otrzymają świadcze-
nie bez względu na dochód. Świadcze-
nie 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 informacyjno
-usługowy Emp@tia na stronie https://
empatia.mpips.gov.pl/, przez banko-
wość elektroniczną lub portal PUE ZUS. 
Szczegółowych informacji w zakresie 
programu udziela GOPS w Grucie. 
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Wybrano dyrektorów w szkołach 
w Boguszewie i Słupie 

W dniu 1 lipca br. w sali narad Urzędu 
Gminy w Grucie odbyły się konkursy 
na stanowiska dyrektorów placówek 
oświatowych w gminie Gruta. W wyni-
ku przeprowadzonych postępowań 
konkursowych, powołane zarządze-
niem Wójta Gminy Gruta komisje wy-
brały następujących kandydatów:  
w Szkole Podstawowej im. ks. Jana 

Lesińskiego w Słupie od nowego roku 
szkolnego funkcję dyrektora będzie 
pełnić Pani Anna Tomczyk, natomiast 
w Szkole Podstawowej w Boguszewie, 
na III kadencję została wybrana po-
nownie Pani Hanna Pęksa. Nieroz-
strzygnięte pozostały konkursy na sta-
nowisko dyrektora w Szkole Podsta-
wowej w Plemiętach i Przedszkolu 
Samorządowym w Mełnie. Na postępo-
wanie konkursowe do Plemiąt nie zo-
stała złożona żadna oferta, natomiast 
dokumentacja konkursowa złożona 
przez kandydata na stanowisko dyrek-
tora w przedszkolu była niekompletna. 
Wybranym na kandydatom gratuluje-
my wyników konkursu i życzymy po-
wodzenia w sprawowaniu powierzonej 
funkcji.  

Kolejna dotacja dla OSP Gruta 

W dniu 29 czerwca 2022 roku w Brze-
ściu Kujawskim Prezes OSP Gruta druh 
Marian Piechowski oraz druh Zbigniew 
Makowski z jednostki OSP Gruta ode-
brali z rąk Prezesa Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Toruniu list gratu-
lacyjny. W ramach programu „Mały 
Strażak” jednostka OSP Gruta otrzyma-

ła 25.000,00 zł na zakup sprzętu i wy-
posażenia. Serdecznie gratulujemy!  

Wyśpiewane zwycięstwo!  

Z przyjemnością informujemy, że w 
dniu 3 lipca br. uczennica kl. III SP w 
Grucie Lena Paczkowska została Lau-
reatką Uśmiechniętej Rybki w Między-
narodowym Festiwalu Piosenki Gdy-
nia Open 2022. Jest to najwyższa na-
groda w kategorii soliści i duety do 10 
lat. Gdyński festiwal to jedna z naj-
większych i najbardziej prestiżowych 
imprez tego typu w Europie. Pierwsze 
kwalifikacje odbyły się już w kwietniu  
i zgłosiło się do nich blisko 700 uczest-
ników. Festiwal trwał 6 dni, podczas 

których swoje umiejętności zaprezen-
towało 387 wokalistów. W składzie 
jury pojawiły się m.in. znane w świecie 
muzycznym osobowości takie jak Ka-
tarzyna Cerekwicka, Jerzy Petersbur-
ski Jr. oraz Łukasz Zagrobelny. Koncert 
finałowy odbył się na scenie przy 
muszli koncertowej w Gdyni. Naszej 
rozśpiewanej Lence składamy wielkie 
ukłony i gratulacje oraz życzymy dal-
szych sukcesów! 

Wycieczka kajakowa 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do udziału w wy-
cieczce kajakowej po jeziorze w Meł-
nie, z okazji 600-lecia zawarcia pokoju 
traktatu pokojowego, która odbędzie 
się w dniu 27 września 2022 roku. 
Koszt 40 zł od osoby. Zgłoszenia  
i szczegóły imprezy u Pani Renaty Kur-
kus, pod nr tel. 604-902-452.  
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Razem na Trzeźwo 

Pod takim właśnie hasłem w dniu  
16 lipca br. w ogrodzie Gminnego Cen-
trum Kultury w Grucie odbył się kolej-
ny już Piknik „Razem na Trzeźwo”. 
Przybyłych gości powitali: Wójt Gminy 
Gruta Waldemar Kurkowski, Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury Pani Han-
na Szumotalska, Kierownik GOPS w 
Grucie Pani Monika Wróbel oraz Pan 
Jan Kwiatkowski, sponsor pikniku ze 
strony BGD Group z Mełna. Frekwen-
cja, jak i organizacja jak zawsze dopi-
sały. Uczestnicy wzięli udział w wielu 
konkurencjach sportowych, m. in. w 
"rzucie kaloszem", konkursie strzelni-
czym z wiatrówki, czy turnieju warca-
bowym. Nie zabrakło oczywiście kieł-
baski z grilla i chleba że smalcem. 
Śpiewem na najwyższym poziomie 
zaprezentowali się: zespół "Czarny Kot" 
działający przy Gminnym Centrum 
Kultury, zespół "Złoty Wiek" działający 
przy gminnym klubie seniora, zespół 
Środowiskowego Domu Kultury oraz 
Lena Paczkowska. Mimo zmiennej 
aury, która nikomu nie przeszkodziła 
w świetnej zabawie, wszyscy obiecali 
że spotykamy się ponownie za rok!  

Gmina Gruta gościem w TVP 3 

W dniu 15 lipca o godz. 18:10, na antenie 
TVP Bydgoszcz nastąpiła emisja naj-
nowszego odcinka programu telewi-
zyjnego "Z plecakiem przez region", 
którego bohaterem była ponownie 
gmina Gruta. W programie zaprezento-
wano m.in. historię kościoła w Dą-
brówce Królewskiej, zawarcia traktatu 
pokojowego w Mełnie z Krzyżakami  
z 1422 roku, a także osiągnięcia sporto-
we zawodników KS Horyzont oraz ko-
larzy sekcji OMEGA działającej przy SP 
w Grucie. Nie zabrakło również pięk-
nych widoków i pysznych potraw au-
torstwa lokalnych kół gospodyń wiej-
skich. Tych którzy nie mieli okazji za-

poznać się z programem w telewizji, 
zapraszamy do oglądnięcia jego  
w wersji on-line pod linkiem https://
m.facebook.com/story.php?
stry_fbid=5405783652834956&id=10000
2101253924, dostępnym na stronie 
www oraz profilu facebook`owym gmi-
ny Gruta. 

Marsz z kijkami w GCK 

W dniu 10 lipca 2022 roku uczestnicy 
projektu „Razem możemy wszystko" 
prowadzonego przez Gminne Centrum 
Kultury w Grucie zorganizowali marsz 
nordic-walking, który rozpoczął się 
rozgrzewką na parkingu GCK. Całość 
marszu prowadził rehabilitant Pan 
Jacek Pyszora z Mełna. „Było fanta-
stycznie, nad naszym bezpieczeń-
stwem czuwała OSP Boguszewo, zrobi-
liśmy ok. 7 km. Po dotarciu do GCK 
przywitał nas piosenką zespół „Złoty 
Wiek”  oraz nasze koleżanki i koledzy z 
Klubu Seniora dowcipnym napisem, 
strojami i grillem. Następnie było 
wspólne śpiewanie. Jako lider grupy 
projektowej dziękuję Towarzystwu Roz-
woju Gminy Płużnica za otrzymanie 
grantu, moim koleżankom i kolegom z 
Klubu za pomoc w przygotowaniu mar-

szu, zespołowi i druhom strażakom - 
mówi Pani Hania Szumotalska, opie-
kun i organizator marszu. Kolejny 
marsz już 9 września 2022 roku o godz. 
16:00. Wszystkie chętne osoby, które 
chcą wziąć w nim udział prosimy  
o kontakt z Dyrektorem GCK.  

Klub Seniora na wycieczce 

Na początku lipca br. działający przy 
Gminnym Centrum Kultury w Grucie 
Klub Seniora "Wiecznie młodzi" wybrał 
się na rejs statkiem po trasie: Buczy-
niec-Elbląg, który odbył się na wszyst-
kich poziomach pochylni Kanału Elblą-
skiego. Przepiękne widoki nenufarów 
pływających na powierzchni wody, 
ptaki wodne oraz kapitan statku umilał 
nam czas Rejsu. Pogoda bardzo dopisa-
ła. Po zakończeniu rejsu, seniorzy 
zwiedzali Elbląg, po czym wszyscy 
bezpiecznie powrócili do swoich do-
mów! Naładowani dobrą energią, 
wiecznie młodzi seniorzy już umawia-
ją się na kolejną wspólną wycieczkę!  

Powrót Małego Księcia 

Pod tym właśnie tytułem teatr dziecię-
cy działający przy Szkole Podstawowej 
w Plemiętach wystawił swoją najnow-
szą sztukę, której premiera miała miej-
sce w dniu 10 lipca 2022 roku. Prze-
piękne i wzruszające przedstawienie, 
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pieczałowicie dobrane stroje oraz prze-
piękne dekoracje to atrybuty, z których 
od lat słynie teatr, którego opiekunami 
są Pani Dorota Kruszczyńska oraz  
ks. Marek Wysiecki—Proboszcz Parafii 
w Okoninie. Przedstawienie zgroma-
dziło pełną salę widzów, a tuż po jego 
zakończeniu zorganizowano wspólne 
biesiadowanie na szkolnym boisku. 
Zapraszamy do zapoznania się z pełną 
fotorelacją dostępną na profilu facebo-
ok`owym szkoły.  

Nowe książki w Bibliotece 

Drodzy czytelnicy! 88. nowych pozycji 
książkowych czeka już na Was w gruc-
kiej bibliotece i czytelni. Kolejną dobrą 
wiadomością jest to, że nasza gminna 
biblioteka otrzymała niedawno infor-
mację o nowej dotacji ministerialnej na 
zakup kolejnych nowych książek,  
w wysokości aż 9 000,00 zł! „Można 
sobie przyjść, usiąść na leżaku i czytać, 
czytać, czytać… Leżaki wygodne, książki 

fajne-sprawdziłyśmy to z Panią Asią, ale 
można też je wypożyczyć do domu 
oczywiście” — zachęca i zapewnia Pani 
Anna Fabrykiewicz, Dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Grucie. Zapra-
szamy zatem do naszej biblioteki, każ-
dy znajdzie tam coś dla siebie!  

Rodzinny Festyn w Nicwałdzie 

W dniu 16 lipca br. odbył się piknik ro-
dzinny organizowany przez sołectwo 
w Nicwałdzie. Pomimo niesprzyjającej 
aury na festynie było wiele atrakcji  
i konkursów dla dzieci oraz dorosłych. 
Ponadto uczestnicy festynu mogli się 
cieszyć pysznym jedzeniem przygoto-
wanym m.in przez Panie ze stowarzy-
szenia. I choć pogoda nie specjalnie 
sprzyjała, uczestnicy festynu bawili się 
do białego rana. 

Festiwal Talentów w Grucie 

Masz talent? Podziel się z nim! W dniu 
17 lipca br. na terenie Parafii w Grucie 
odbył się 18. Festyn Parafialny połączo-
ny z Festiwalem Talentów. Tradycyjnie 
odbyły się również licytacje, które zo-
stały urozmaicone występami młodych 
artystów, wśród których znaleźli się: 
Wiktoria Kędzierska z p. Eweliną Szy-
maniak, Lena Paczkowska, Zespół 
„Czarny Kot” działający przy GCK w 
Grucie, Marta Nasieniewska ze swoim 
występem tanecznym oraz dzieci z 
Akademii Spryciarza. Jak co roku nasi 
parafianie mogli skosztować pieczone-
go prosiaka, którego przygotował Pan 
Grzegorz Szlas. Można było również 
spróbować przygotowanych przez so-
łectwo z Orla potraw, takich jak pieczo-
ne ziemniaki i kiełbasy z grilla. Słodki 
poczęstunek zapewniło sołectwo z Gru-
ty. Po licytacjach nie zabrakło weso-
łych tańców do piosenek w wykonaniu 

naszego gruckiego organisty. Na koniec 
odbył się uroczysty Apel Jasnogórski. 
Tegoroczna zbiórka z festynu zostanie 
przeznaczona na dalszą renowację 
przykościelnego muru.  

Trenuj z najlepszymi 

Ruszyły zapisy na zajęcia karate, które 
będą odbywały pod okiem wykwalifi-

kowanych instruktorów w Grucie  
w każdą środę w godz. od 16:00 do 18:00 
w hali sportowej przy SP w Grucie. Za-
jęcia rozpoczną się z początkiem wrze-
śnia. Zapisy u Pana Marcina Zawady 
pod nr tel. 609 655 396 lub pod adresem  
e-mail: marcinbecker8@gmail.com. 

Budżet sołecki na 2023 rok 

Podzielono limity funduszu sołeckiego 
na 2023 rok. Łącznie do 17-stu sołectw  
z terenu gminy Gruta trafi kwota pra-
wie 570 tyś zł. Poniżej prezentujemy 
podział funduszy na poszczególne so-
łectwa. Annowo: 30 361,51 zł, Bogusze-
wo: 30 963,93 zł, Dąbrówka Król.: 27 
650,66 zł, Gołębiewko: 26 144,64 zł, Gru-
ta:60 241,10 zł, Jasiewo: 22 951,86 zł, Kit-
nowo: 23 975,96 zł, Mełno ZZD: 33 494,05 
zł Mełno Cukrownia: 47 168,78 zł, Ni-
cwałd: 38 614,55 zł, Orle: 30 180,79 zł, 
Okonin: 40 060,33 zł, Pokrzywno: 38 
735,03 zł, Plemięta:  32 771,16 zł, Słup: 30 
662,72 zł, Salno: 33 614,53 zł, Wiktorowo:  
20 783,18 zł. Kwoty limitów zostały 
przekazane sołtysom. W terminie do  
30 września br. muszą odbyć się zebra-
nia wiejskie, podczas których miesz-
kańcy będą musieli dokonać podziału 
na poszczególne zadania, które sołtysi 
przejmą do realizacji w 2023 roku.  
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Inwestycje i przetargi  
Ruszyła budowa nowego przed-
szkola 

Budowa nowoczesnego przedszkola 
stała się faktem. „To historyczna chwila 
nie tylko dla gminy i jej Mieszkańców, 
ale również dla mnie jako Wójta, dla 
uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły  
w Grucie. Coś się skończyło i coś się 
zaczyna. Zamykamy pewien rozdział  
w historii naszej szkoły. Patrzę jednak 
w jej przyszłość z radością i optymi-
zmem. Rozpoczęliśmy największą jak 
do tej pory jednorazową inwestycję  
w historii naszej gminy, która będzie 
kluczową dla wielu następnych pokoleń 
rodzin i mieszkańców gminy Gruta” -  
w ten sposób rozpoczęcie prac budow-
lanych komentuje Pan Waldemar Kur-
kowski, Wójt Gminy Gruta, który jak 
sam zdradza codziennie dogląda postę-
pów inwestycji. Obecnie po wykona-
nych instalatorskich pracach ziem-
nych trwają roboty rozbiórkowe starej 
sali gimnastycznej przy SP w Grucie. 

Przypominamy, że obowiązuje bez-
względny zakaz przebywania na placu 
budowy. Koszt pierwszego etapu prac 
został w całości sfinansowany z otrzy-

manego dofinansowania w ramach 
rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych i wyniósł 4,7 mln zł. W jego ra-
mach zostanie wybudowany stan suro-
wy zamknięty budynku. Ogłoszono 
również przetarg na II i ostatni etap 
budowy przedszkola, którego szacu-
nek finansowy wynosi blisko 5,8 mln 
zł. Z tej kwoty, 4,9 mln złotych pocho-
dzi z dofinansowania z rządowego 
funduszu strategicznego Polski Ład. 
Łączny szacunek inwestycji to ponad 
10,5 mln złotych z czego 9,6 mln zło-
tych pochodzi z otrzymanych dofinan-
sowań. Inwestycja planowana jest do 
realizacji w latach 2022-2023. W jej 
ramach powstanie nowoczesny wielo-
oddziałowy kompleks przedszkolny, 
dla 150-180 dzieci, z salami terapeu-
tycznymi, świetlicą, salą zabaw, pla-
cem zabaw oraz częścią administra-
cyjną dla pracowników oświaty. Wy-
konawcą prac I etapu jest firma Prof-
Bud Jarosław Bąk z siedzibą w Świe-
ciu nad Wisłą.  

Remont plaży zakończony 

Plaża w Grucie zyskała nowe oblicze! 
Zrobiło się nieco egzotycznie, ale nadal 
swojsko i co najważniejsze praktycz-
nie. Kąpielisko zostało oddane na nowo 
do użytku w weekend 16 lipca br.  
W ramach zadania poszerzono  
i oczyszczono plażę, założono nowy 
trawnik, wyremontowano pomost, zbu-
dowano drewniane piesze trakty, za-
montowano parasole, betonowe leżaki, 
a nawet sztuczne palmy. Wcześniej 
powstało również pełnowymiarowe 
boisko do piłki plażowej. Na terenie 
plaży zamontowano również solidnego 
grilla z paleniskiem. Na plaży powstało 
również pomieszczenie gospodarcze do 
wypożyczania sprzętu wodnego a tak-
że zamontowano biesiadne ławy. Poja-
wiły się również liczne nasady zieleni 

oraz wesoły witacz, który kusi gości do 
zrobienia sobie śmiesznych zdjęć. 
Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 
266 tyś. zł, z czego kwota 77 tyś. zł zo-
stała pozyskana w ramach projektu 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowa-
nego przez Społeczność Lokalnej Grupy 
Działania „Vistula-Terra Culmensis- 
Rozwój przez Tradycję” w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
„Pragnę podziękować wszystkim pra-
cownikom urzędu zaangażowanym w 
remont plaży. To między innymi dzięki 
Wam udało się nam uratować otrzyma-
ną dotację i dokonać rewitalizacji plaży. 
Szczególne podziękowania składam na 
ręce kierownictwa i ekipy remontowej 
pracowników Referatu Gospodarki Ko-

munalnej i Wodnej, którzy wykonywali 
cały remont oraz pracownikom pomo-
cowym. Jeszcze raz bardzo dziękuję” — 
komentuje Wójt Gminy Gruta. Faktycz-
nie, z pozyskanych informacji wynika, 
że próby wyboru wykonawcy na to 
zadanie trwały od października 2021 
roku, Gwałtowny wzrost cen materia-
łów oraz kosztów pracy spowodował 
widmo zagrożenia zwrotu otrzymane-
go dofinansowania i zmiany zakresu 
zadania. Szczęśliwie udało się zaakcep-
tować przez Urząd Marszałkowski w 
Toruniu wszystkie wprowadzone 
zmiany i przeprowadzić remont plaży 
systemem gospodarczym. Oficjalne 
otwarcie plaży odbyło się 29 lipca br. o 
czym pisaliśmy już wcześniej. Do zoba-
czenia na plaży!  



15 

Wydanie: 4/2022  

Inwestycje i przetargi  
Podpisano umowę na remont  
wnętrza ośrodka zdrowia  

W dniu 22 lipca 2022 roku w Urzędzie 
Gminy w Grucie podpisano umowę na 
kompleksowy remont i adaptację po-
mieszczeń Ośrodka Zdrowia w Grucie. 
Wykonawcą, który został wybrany w 
drodze przetargu nieograniczonego jest 
firma OBIEKT z siedzibą w Grudziądzu, 
która złożyła jedyną ofertę w postępo-

waniu. Umowa została zawarta na 
kwotę 960 tyś złotych, z czego 350 tyś 
zł stanowią środki zewnętrzne pocho-
dzące z rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych (250 tyś zł) oraz funduszy 
covidowych (100 tyś zł). W ramach za-
dania przewidziano połączenie części 
pediatrycznej z pozostałą częścią bu-
dynku, adaptację zwolnionego wcze-
śniej mieszkania znajdującego się na 
parterze budynku, przeniesienie reje-
stracji oraz kompleksowy remont cało-
ści obiektu. Remont rozpocznie się 
wraz z początkiem września br.  Inwe-
stycja zostanie zakończona w 2023 
roku. Przez cały czas trwania remontu 
ośrodek zdrowia będzie czynny dla 
pacjentów. Częściowo zadania ośrodka 
zdrowia zostaną przeniesione do 
ośrodka zdrowia w Mełnie. O kolejnych 
etapach remontu i dostępności danych 
usług medycznych w Grucie i Mełnie 
będziemy informować Państwa na bie-
żąco. Pacjentów prosimy o zachowanie 
cierpliwości na czas remontu.  

Kontynuacja remontu drogi po-
wiatowej w Salnie 

Rozpoczęła się przebudowa drogi po-
wiatowej Dąbrówka Królewska—Gruta 
na odcinku w Salnie. To już kolejny III 
etap prac, trwających od 2019 roku. W 
tym roku prace zostaną zakończone na 
odcinku od Salna do skrzyżowania na 
Słup/Annowo. Koordynatorem robót 
budowlanych jest Powiatowy Zarząd 
Dróg w Grudziądzu, a wykonawcą prac 
jest firma UNITRAK z siedzibą w Gru-
dziądzu.  

Koniec przebudowy drogi gmin-
nej w Plemiętach 

Zakończono remont gwarancyjny drogi 
gminnej w Plemiętach. To już drugi z 
trzech odcinków przebudowywany 
praktycznie od podstaw przez firmę 
DROBUD z Wąbrzeźna. Przypomnijmy, 
ze ta sama firma na krótko przed wybo-
rami samorządowymi w 2018 roku, 
wykonała przebudowę 3 odcinków 
dróg gminnych w Grucie, Plemiętach 
oraz Dąbrówce Królewskiej. Po kilku 

miesiącach użytkowania dróg, nastąpił 
ich rozpad, a zlecona przez obecne wła-
dze samorządowe niezależna eksperty-
za budowlana wykazała spore niepra-
widłowości. Sprawa trafiła do Prokura-
tury, a firma w wyniku powstałego spo-
ru dokonała już rzeczywistej przebudo-
wy 2 z 3 remontowanych wcześniej 
odcinków. Po Plemiętach na remont 
oczekuje ostatni odcinek w Dąbrówce 
Król. Prace drogowe rozpoczną się tam 
prawdopodobnie już we wrześniu br.  

Modernizacja gminnych SUW`ow 
oraz rozbudowa sieci już nieba-
wem 

Do trzech razy sztuka! Władzom samo-
rządowym gminy Gruta udało się 
szczęśliwie sfinalizować postępowanie 
przetargowe prowadzone na moderni-
zację stacji uzdatniania wody w Grucie, 
Mełnie i Plemiętach oraz na rozbudowę 
sieci wodnej na terenie naszej gminy. 
Trzecie podejście do przetargu okazało 
się być skuteczne. W postępowaniu 
przetargowym wpłynęły oferty na 
wszystkie 4 zadania, a to oznacza, że 
znamiona promesy z Polskiego Ładu 
zostały spełnione. Gmina w ten sposób 
wykorzysta otrzymane z rządowego 
programu dofinansowanie w kwocie 
7,6 mln zł. Wartość całości inwestycji 

wynikającej ze złożonych w przetargu 
ofert wynosi prawie 8,6 mln zł. Aktual-
nie trwają prace związane z badaniem 
ofert przetargowych oraz wezwania 
wykonawców do złożenia stosownych 
dokumentów w postępowaniu przetar-
gowym. Jeśli wszystko odbędzie się 
bez przeszkód, prace związane z rozbu-
dową sieci rozpoczną się na przełomie 
września i października br. Trzymajmy 
zatem kciuki za pomyślność i sprawny 
przebieg realizacji tego ważnego przed-
sięwzięcia dla naszej gminy.  

Przetarg na modernizację dróg 
gminnych ponownie nierozstrzy-
gnięty 

Procedura dotycząca wyboru wyko-
nawców na remont trzech odcinków 
dróg w Okoninie, Wiktorowie i Kitno-
wie ponownie została unieważniona. 
Powodem są ponownie zbyt wysokie 
kwoty złożonych ofert przetargowych, 
które znacznie przewyższają zaplano-
wany na podstawie kosztorysu budżet 
na realizację tych zadań. W najbliż-
szych dniach zostanie ogłoszone kolej-
ne postępowanie przetargowe, zakłada-
jące montaż finansowy środków bu-
dżetowych oraz otrzymanej z Polskiego 
Ładu dotacji. Oby tym razem postępo-
wanie zakończyło się pomyślnie!  
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 Prosto z Urzędu... 

Radni radzą…, czyli sprawozdanie 
XXXVIII oraz XXXIX sesji Rady 
Gminy w Grucie 

Uchwały Rady Gminy podjęte na 
XXXVIII Sesji Rady Gminy Gruta                                                       

w dniu 28 czerwca 2022 r.: Uchwała 

rr XXXVIII/246/22 zmieniająca uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Gruta na lata 2022-
2035, Uchwała nr XXXVIII/247/22 w 
sprawie dokonania zmian w budżecie 
Gminy Gruta na rok 2022, Uchwała nr 
XXXVIII/248/22 zmieniająca uchwałę w 
sprawie ustalenia diet dla Radnych 
Rady Gminy Gruta, Uchwała nr 
XXXVIII/249/22 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej na rzecz Powiatu 
Grudziądzkiego w formie dotacji celo-
wej na remont drogi powiatowej nr 
1413C Boguszewo-Czeczewo od km 
0+000 do 2+830, nr XXXVIII/250/22 
ustalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
podstawowych i przedszkolu, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmi-
na Gruta, nr XXXVIII/251/22 określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gmi-
nie Gruta w roku szkolnym 2022/2023, 
Nr XXXVIII/252/22 wyznaczenia miej-
sca do prowadzenia handlu w piątki i 
soboty przez rolników i ich domowni-
ków oraz uchwalenia regulaminu okre-
ślającego zasady prowadzenia tego 
handlu, nr XXXVIII/253/22 przyjęcia 
programu osłonowego "Korpus Wspar-
cia Seniorów" na rok 2022 dla Gminy 
Gruta, nr XXXVIII/254/22 w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie 
za 2021 rok, nr XXXVIII/255/22 zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Gruta za 2021 r., nr 
XXXVIII/256/22 udzielenia Wójtowi 
Gminy Gruta wotum zaufania za 2021 r., 
nr XXXVIII/257/22 udzielenia Wójtowi 
Gminy Gruta absolutorium z wykona-
nia budżetu Gminy Gruta za 2021 r.,  
nr XXXVIII/258/22 zmieniająca uchwa-
łę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie gminy 
Gruta i zasad z tych przystanków. 

Uchwały Rady Gminy podjęte na 
XXXIX Sesji Rady Gminy Gruta                                                       
w dniu 28 lipca 2022 r.: Uchwała nr 
XXXIX/259/22 zmieniająca uchwałę w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Gruta na lata 2022-2035, 
nr XXXIX/260/22 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 
2022, nr XXXIX/261/22 zmieniająca 
uchwałę w sprawie zasad udzielania i 
rozmiaru zniżek tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
nauczycieli, którym powierzono stano-
wiska kierownicze oraz określenia ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli nie wymienio-
nych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela za-
trudnionych w szkołach, przedszkolu, 
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Gruta. Przypominamy miesz-
kańcom o każdorazowej możliwości 
śledzenia obrad Rady Gminy Gruta 
na żywo podczas transmisji dostęp-
nej na stronie internetowej Urzędu 
Gminy. Zapraszamy do oglądania 
transmisji. 

Trwają remonty w gminnych 
szkołach  

Ekipy remontowe zawitały do szkół w 
Nicwałdzie, Boguszewie, Słupie i Gru-
cie. W każdej ze szkół wykonywane są 
wcześniej zaplanowane remonty.  
W Nicwałdzie następuje wymiana pod-
łóg w dwóch klasach w nowym budyn-
ku szkoły. W klasach zostaną również 
odmalowane ściany. W Boguszewie 
natomiast  kompleksowo remontowa-
na jest już ostatnia toaleta. W Słupie 
wymieniana jest posadzka na łączniku 
do tamtejszej sali gimnastycznej. W 
szkole podstawowej w Grucie prace 

remontowe obejmują utworzenie no-
wej szatni dla uczniów, która dotych-
czas mieściła się w holu zburzonej na 
potrzeby nowego przedszkola sali gim-
nastycznej. Ponadto jest tam również 
zaplanowany remont pomieszczenia, 
w którym powstanie nowa pracownia 
techniczna, wyposażona w ramach 
ministerialnego programu „Laboratoria 
przyszłości”. Wszystkie prace wykony-
wane są metodą gospodarczą przy 
udziale pracowników Referatu Gospo-
darki Komunalnej i Wodnej UG w Gru-
cie oraz zatrudnionego personelu szko-
ły i powinny się zakończyć przed roz-
poczęciem nowego roku szkolnego.  

Inwestycje i przetargi 


