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 "Nie czynił więc i ten pokój zadość 
żywotnym Polski postulatom, ale (...) 
miał swoje wielkie znaczenie jako 
początek faktycznej likwidacji krzy-
żackiego państwa, a w każdym razie, 
jako koniec jego ekspansji".  

Tymi słowami ocenił pokój w Mełnie  
Pan Ludwik Kolankowski — polski hi-
storyk, profesor Uniwersytetu Lwow-
skiego i pierwszy rektor Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 600 lat 
temu, dokładnie w dniu 27 września 
1422 roku, na ziemi mełneńskiej podpi-
sano traktat pokojowy między Zako-

nem Krzyżackim a Koroną Królestwa 
Polskiego i Wielkim Księstwem Litew-
skim, a niektóre ustalenia tego traktatu 
przetrwały aż do 1919 roku. Z tej okazji 
władze samorządowe gminy Gruta w 
dniu 1 października 2022 roku zorgani-
zowały obchody upamiętniające 600. 
rocznicę zawarcia pokoju w Mełnie. 
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w 
kościele parafialnym w Grucie, skąd 
zgormadzone delegacje przejechały pod 
pomnik w Mełnie hołdujący wydarze-
niom z dnia 27 września 1422 roku. 
Następnie, pod przewodnictwem śre-
dniowiecznej chorągwi rycerskiej, od-

był się przemarsz zgromadzonych pod 
pomnikiem gości na boisko sportowe w 
Mełnie, gdzie czekała średniowieczna 
biesiada. Rycerskie jadło i przysmaki, 
potrawy z okresu średniowiecza, tur-
niej rycerski i średniowieczne rzemio-
sło przeniosły uczestników w czasy 
króla Władysława Jagiełły. Bicie monet, 
łucznictwo, pokaz zbroi i broni rycer-
skich oraz pieczenie podpłomyków to 
tylko nieliczne z atrakcji, z których mo-
gli skorzystać przybyli goście. Wśród 
zaproszonych osób pojawili się również  
nasi wschodni sąsiedzi i sojusznicy w 
walce z Zakonem Krzyżackim, wśród 

600. rocznica traktatu pokojowego w Mełnie 
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Aktualności z naszej gminy 
których znaleźli się przedstawiciele 
samorządów oraz organizacji litew-
skich. Goście z Litwy zaprezentowali 
się na scenie w ludowych strojach  
z epoki, prezentując jednocześnie tańce 
i muzykę z czasów średniowiecza. Dla 
uczczenia tego wydarzenia na skarpie 
boiska w Mełnie zostały posadzone 
dęby pamięci, opatrzone tabliczkami 
upamiętniającymi jubileusz. Ponadto 
podczas Mszy Świętej został poświęco-
ny kamień węgielny pod budowę no-
wego pomnika 600—lecia traktatu meł-
neńskiego. Uroczystość była prawdzi-
wą, żywą lekcją historii. Zorganizowa-
ne obchody odbyły się pod patronatem 
honorowym Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem 
strategicznym oraz głównym sponso-
rem wydarzenia było Województwo 
Kujawsko - Pomorskie, którego dotacja 
na ten cel wyniosła 25 tys. zł. Ponadto 
na ten cel pozyskano dofinansowanie z 
Fundacji PKP w wysokości 3 tys. zł, co 
łącznie pozwoliło na pokrycie kosztów 
związanych z organizacją uroczystości. 
Zapraszamy do zapoznania się z pełną 
fotogalerią, zamieszczoną na stronie 
internetowej UG w Grucie oraz na profi-
lu facebookowym gminy Gruta.  

Wydanie: 5/2022  

Pierwsza wycieczka kajakowa na 
Wyspę Jagiełły 

Tak naprawdę należy pokusić się  
o stwierdzenie, że obchody 600. roczni-

cy zawarcia pokoju w Mełnie rozpo-
częła zorganizowana w dniu 1 paź-
dziernika br. pierwsza wycieczka kaja-
kowa po jeziorze Mełno. Ten jakże ory-
ginalny pomysł uczczenia 600. roczni-

cy zawarcia pokoju w Mełnie, autor-
stwa Pana Tomasza Piwowarskiego, 
spotkał się z olbrzymim zainteresowa-
niem i przyciągnął wielu miłośników 
tego sportu wodnego. Łącznie w pierw-
szą wycieczkę na Wyspę Jagiełły wyru-
szyło prawie 40 uczestników. Startem 
oraz metą była plaża w Słupie. Pogoda 
rozpieszczała kajakarzy. Uczestnicy 
rozpoczęli spływ o godz. 10:00, a na me-
tę dotarli około godziny 12:00, gdzie na 
słupskiej plaży czekał na nich ciepły i 
sycący poczęstunek. Impreza z pewno-
ścią przejdzie do historii, a jej organiza-
torzy chyba nie będą mieli wyjścia i 
będą musieli ją powtórzyć za rok! Bo na 
świeżym powietrzu i historia smakuje 
inaczej. 
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Aktualności z naszej gminy 

Wydanie: 5/2022  

800 lat wsi Gruta. Władze sołec-
kie oraz SP w Grucie rozpoczęły 
cykl obchodów związanych ze 
świętowaniem Jubileuszu 

„Od Frankenhayn do Gruty”. Ten wła-
śnie film autorstwa Panów Jerzego 
Strużyny i Tomasza Piwowarskiego 
otworzył w dniu 17 września 2022 roku 
cykl obchodów związanych z 800-
leciem istnienia wsi Gruta. Premiera 
filmu odbyła się w kościele pw. Naj-
świętszej Maryi Panny w Grucie o godz. 
19:30. Film opowiedział piękną historię 
narodzin wsi Gruta aż do czasów powo-
jennych. Aktorami byli uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Grucie. Kolejna 
projekcja filmu nastąpi w dniu 22 paź-
dziernika br. w sali narad Urzędu Gmi-
ny w Grucie.  W ramach upamiętnienia 
800-lecia Gruty władze sołeckie w dniu 
30 września zorganizowały pod prze-
wodnictwem Pana Tomasza Piwowar-
skiego wieczorny spacer połączony  
z nocnym zwiedzaniem Gruty, który 
zakończył się wspólną biesiadą grillo-
wą nad Jeziorem Dużym w Grucie. 
„Chcemy jak najpiękniej uczcić Jubile-
usz naszej miejscowości. Prócz zaplano-
wanych wydarzeń od dnia 28 sierpnia 
pozyskujemy podpisy mieszkańców, 
kierownictwa instytucji z terenu Gruty 
oraz wszystkich osób sympatyzujących 

ze wsią i ideą Jubileuszu. Podpisy skła-
dane są na pamiątkowych Kartach Jubi-
leuszowych” — komentuje Pani Beata 
Osmańska, sołtys Gruty. „Ponadto zbie-
ramy od mieszkańców przedmioty i 
materiały, które razem z Kartami Jubile-
uszowymi zostaną umieszczone w Kap-
sule Czasu, jako informacja o nas sa-
mych dla przyszłych pokoleń zamiesz-
kujących Grutę”.- z radością dodaje Pani 
Sołtys. W najbliższym czasie planowa-
ne jest również zakończenie tegorocz-
nych obchodów 800 — lecia. W dniu 22 
października br. władze sołeckie zapla-

nowały uroczystą Mszę Świętą z okazji 
Jubileuszu, podczas której zostanie po-
święcony kamień węgielny w miejscu 
Kapsuły Czasu, na którym w przyszłym 
roku stanie obelisk dla upamiętnienia 
tegorocznego wydarzenia. „Po Mszy 
Świętej, serdecznie zapraszamy do sali 
narad w Urzędzie Gminy Gruta, gdzie 
odbędzie się dalsza część uroczystości, 
czyli wystawa historyczna, ponowna 
projekcja filmu pt.: "Od Frankenhayn do 
Gruty" oraz krótki rys historyczny o Gru-
cie.” - zachęca pani Beata Osmańska. 
Serdecznie zapraszamy do udziału.  

Trwają wypłaty „dodatku węglo-
wego” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Grucie informuje, że wnioski dotyczące 
wypłaty tzw. "dodatku węglowego” nie- 
wymagające dodatkowej weryfikacji 
wypłacane będą w następującym ter-
minie: do dnia 14.10.2022 r.  - wnioski 
złożone w sierpniu 2022 roku, do dnia  
20.10.2022 r.  - wnioski złożone we 
wrześniu i w październiku  2022 r. 
Przypominamy, że z dodatku węglowe-
go mogą skorzystać gospodarstwa do-
mowe, w których głównym źródłem 
ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo 
stałe. Dodatkowo urządzenia te muszą 
być zasilane węglem kamiennym, bry-
kietem lub peletem, zawierającym co 
najmniej 85% węgla kamiennego. Wa-
runkiem koniecznym do uzyskania 

dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgło-
szenie źródła ogrzewania do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków. Obo-
wiązek złożenia takiej deklaracji ciążył 

na każdym właścicielu lub zarządcy 
budynku do 30 czerwca br. Wnioski  
o wypłatę dodatku będą przyjmowane 
przez GOPS do dnia 30.11.2022 r.   
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Wydanie: 5/2022  

Procedura uruchamiania dystry-
bucji jodku potasu 

Informujemy, że gmina Gruta  otrzyma-
ła od służb Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego ponad 9,5 tys. sztuk table-
tek ze stabilnym jodkiem potasu.  
W sytuacji awaryjnej będą one dystry-
buowane w gminnych punktach dys-
trybucji.  Zgodnie z aktualnymi rządo-
wymi wytycznymi procedura zostanie 
uruchomiona dopiero po zaistnieniu 
zdarzenia uzasadniającego jego poda-
nie (np. awarii elektrowni na skutek 
działań wojennych na Ukrainie). Poni-
żej wskazujemy punkty wydawania 
preparatu: 1) Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie dla 
Sołectwa Gruta, 2) Ochotnicza Straż 
Pożarna w Grucie dla Sołectw Gruta, 
Annowo, Nicwałd, Pokrzywno, Mełno 
Cukrownia, 3) Ochotnicza Straż Pożar-
na w Boguszewie dla Sołectw Bogusze-
wo, Kitnowo, Mełno ZZD, 4) Ochotnicza 
Straż Pożarna w Plemiętach dla So-
łectw Plemięta, Wiktorowo, Okonin;  
5) Ochotnicza Straż Pożarna w Słupie 
dla Sołectw Słup, Orle, Jasiewo;  
6) Ochotnicza Straż Pożarna w Salnie 
dla Sołectw Salno, Dąbrówka Królew-
ska; 7) Ochotnicza Straż Pożarna w Go-
łębiewku dla Sołectwa Gołębiewko. 

Jodek potasu ma być wydawany każdej 
osobie bez konieczności okazywania 
jakiegokolwiek dokumentu. Jednocze-
śnie informujemy, że w obecnej chwili 
nie ma zagrożenia, a sytuacja jest na 
bieżąco monitorowana przez Państwo-
wą Agencję Atomistyki. Służby odpo-
wiedzialne za bezpieczeństwo państwa 
są w ciągłej gotowości, a odpowiednia 
ilość jodku potasu jest zabezpieczona 
dla każdego, kto będzie tego potrzebo-

wał. Dawkowanie jodku potasu: 1) no-
worodki do 1 miesiąca życia - ćwierć 
tabletki- 16 mg; 2) dzieci w wieku od 1 
miesiąca do 3 lat - pół tabletki - 32 mg, 
3) dzieci w wieku od 3 do 12 lat -1 tablet-
ka - 65 mg; 4) dorośli, osoby w pode-
szłym wieku i dzieci w wieku powyżej 
12 lat- 2 tabletki - 130 mg. 5) kobiety w 
ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) - 
2 tabletki - 130 mg. 

Uroczystości upamiętnienia wy-
buchu II wojny światowej 

1 września to dzień pamięci napaści 
hitlerowskich Niemiec na Polskę i roz-
poczęcia II wojny światowej. Z tej okazji 

władze gminy Gruta wraz z delegacja-
mi odwiedziły miejsca pamięci narodo-
wej, upamiętniające poświęcenie i wa-
leczność ofiar pierwszych dni września 
1939 roku oraz okresu II wojny świato-
wej. Również w tym dniu odbyła się 

uroczysta Msza Święta na Cmentarzu 
Wojennym w Mełnie z udziałem Wójta 
Gminy Gruta oraz uczniów szkół pod-
stawowych z terenu gminy Gruta. Dzię-
kując za ofiarność pokolenia Polaków 
w walce o niepodległość, władze samo-
rządowe gminy Gruta oraz przybyłe 
delegacje złożyły wieńce i kwiaty oraz 
zapaliły znicze. Dziękujemy Państwu za 
tak liczną obecność. Chwała Bohate-
rom!  
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Wydanie: 5/2022  

Uruchomiono kolejną linię auto-
busową do Grudziądza 

W dniu 1 września 2022 roku wyruszył 
pierwszy kurs linii P17. To już druga 
linia pasażerska obejmująca swoim 
zasięgiem teren gminy Gruta i dojazd 
do  Grudziądza. „Otwarcie kolejnej linii 
autobusowej do Grudziądza jest odpo-
wiedzią na potrzeby naszych mieszkań-
ców” — komentuje Wójt Gminy Gruta 
Pan Waldemar Kurkowski. „Po sukcesie 
linii P11 na trasie Słup-Grudziądz otrzy-
mywałem wiele próśb i zapytań od 
mieszkańców naszej gminy dotyczą-
cych rozbudowy sieci połączeń do Gru-
dziądza. To przełomowe, co się dzieje w 
tej chwili. Po latach zaniedbywania 
transportu publicznego, dzięki wspól-
nym działaniom staramy się dawać 
mieszkańcom gminy poczucie stabilno-
ści i trwałości transportu do Grudziądza, 
będącego ośrodkiem nauki dla młodzie-
ży i pracy  dla wielu osób”.—dodaje Wójt 
Gminy Gruta. Nowa linia P17 kursuje od 
1 września 2022 roku w dni nauki 
szkolnej wg przyjętego rozkładu jazdy 
na trasie Boguszewo-Mełno ZZD, Mełno 
„Koniczynka” - Mełno Cukrownia - Gru-
ta „Dino” - Okonin - Pokrzywno- Gru-
dziądz. Od początku 2023 roku na tej 
linii planuje się zwiększenie ilości kur-

sów do Grudziądza, ponadto planuje się 
przedłużenie linii P3, łączącej Wiktoro-
wo, Plemięta i Okonin z Grudziądzem 
przez teren gminy Grudziądz. Z nowym 
rokiem modyfikacji ulegnie również 
linia P11, której trasa zostanie wydłużo-
na do przystanku Gruta „Dino” oraz zo-
stanie dodany nowy przystanek przy 
ul. Waryńskiego w Grudziądzu. Ponadto 
wraz z początkiem roku istniejące linie 
oraz planowana linia z Plemiąt będzie 
kursować również przez okres waka-
cyjny. Przywrócenie transportu nie 
byłoby możliwe, gdyby nie starania 
samorządu o dopłatę do każdego prze-

jechanego kilometra. W chwili obecnej 
gmina Gruta otrzymuję dopłatę z Fun-
duszu Rozwoju Przewozów Autobuso-
wych w wysokości 3 zł do każdego 
przejechanego kilometra, a pomimo to 
utrzymanie roczne istniejących linii 
autobusowych w 2022 roku wyniesie 
prawie 240 tys. zł.  Przypominamy rów-
nież o możliwości korzystania przez 
mieszkańców z autobusów szkolnych 
na wszystkich 4 liniach uruchomio-
nych na terenie gminy Gruta. Transport 
osób na tych liniach przebiega zgodnie 
z rozkładem jazdy funkcjonującym  
w ramach dowozu do szkół. 

Inscenizacja wojenna w Annowie 

Na terenie parku dworskiego w Anno-
wie po 2 latach przerwy, związanej z 
pandemią COVID-19, w dniu 4 września 
br. odbyła się rekonstrukcja bitwy 
obronnej z pierwszych dni kampanii 
września 1939 roku. Uroczystość otwo-

rzyli organizatorzy: Wójt Gminy Gruta 
wraz z Dyrektorem Gminnego Centrum 
Kultury w Grucie, zapraszając licznie 
zgormadzonych gości do oglądania 
inscenizacji, która przedstawiała natar-
cie i nalot wojsk niemieckich na pozy-
cje polskie na początku II wojny świato-
wej. Po rozegranej bitwie, organizatorzy 

zaprosili wszystkich do oglądania 
sprzętu wojskowego, który zaprezento-
wało Centrum Szkolenia Logistyki w 
Grupie. Imprezę dodatkowo uświetniły 
występy zuchów i harcerzy z Grudzią-
dza oraz dzieci z Akademii Spryciarza, 
jak również liczne atrakcje dla naj-
młodszych oraz smaczny poczęstunek.  
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Wydanie: 5/2022  

Ach, co to były za dożynki 

Było tak, jak tradycja nakazuje. Zgro-
madzeni na tegorocznych dożynkach 
goście podziękowali najpierw Bogu za 
obfite plony, a ludziom za trud ich pra-
cy. Tegoroczne dożynki gminne były 
wyjątkowe na wiele sposobów. Jeszcze 
nigdy  organizowane obchody nie zgro-
madziły takiej liczby osób. Po uroczy-
stej Mszy Świętej korowód dożynkowy 
na czele ze Starostami Dożynek przeje-
chał pod zabytkowy Pałac w Mełnie 
ZZD, gdzie rozpoczęły się dalsze obcho-

dy święta. Liczne atrakcje, pyszna 
kuchnia oraz występy gwiazd wielkie-
go formatu sprawiły, że pod mełneński 
pałac przybyły tysiące osób, a wspólna 
zabawa trwała do późnych godzin noc-
nych. Zapraszamy do zapoznania się z 
pełną fotorelacją z wydarzenia na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy w Gru-
cie oraz profilu facebookowym gminy 
Gruta. „Pragnę raz jeszcze podziękować 
wszystkim osobom, które włączyły się 
w tegoroczną organizację naszego 
wspólnego święta. Sam jestem rolni-
kiem i ciągle utożsamiam się z wszyst-
kimi stronami tego zawodu, tymi dobry-
mi i tymi złymi. Nasz trud pracy i wysi-
łek, często jest zapominany i pomijany, 
dlatego cieszę się podwójnie, że organi-

zowane przez gminę Gruta coroczne 
obchody święta planów spotkały się z 
takim pozytywnym odbiorem i zaintere-
sowaniem. Z całego serca jeszcze raz 
dziękuje Wam drodzy rolnicy, dziękuję 
sponsorom, druhom OSP, stowarzysze-
niom, kołom gospodyń, sołtysom i ra-
dom sołeckim, ks. kan. Henrykowi 
Szczodrowskiemu oraz pozostałym pro-
boszczom parafii znajdującym się na 
terenie gminy, instytucjom kultury  
i pracownikom Urzędu” - komentuje 
Wójt Gminy Gruta.  

Narodowe Czytanie 

Już po raz 11. Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Grucie wespół z uczniami 
Szkoły Podstawowej w Grucie dokonała 
odsłony akcji literackiej odbywającej 
się pod patronatem Pary Prezydenckiej 
RP. W tym roku cała Polska czytała 

"Ballady i romanse" Adama Mickiewi-
cza, które obchodziły swoją 200. roczni-
cę publikacji, rozpoczynającą w Polsce 
epokę romantyzmu. Czytanie odbyło 
się z udziałem uczniów klas VIII SP w 
Grucie i rozpoczęło się uroczystym po-
lonezem, którego pierwszą parą była 
Pani Anna Fabrykiewicz, Dyrektor GBP 

w Grucie, oraz Pani Katarzyna Rafalska, 
bibliotekarka z SP Gruty. Artystów, or-
ganizatorów i przybyłych gości powitał 
Wójt Gminy Gruta. Całość uroczystości 
odbyła się w parku przy Urzędzie Gmi-
ny. Dziękujemy uczestnikom i organi-
zatorom tej pięknej i patriotycznej akcji. 
Do zobaczenia za rok!  
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Aktualności z naszej gminy 

Maja Tracka nie zwalnia!  

Ostatnie dni sierpnia br. okazały się dla 
Mai Trackiej bardzo szczęśliwe.  
Z ogromną przyjemnością informuje-
my, że mieszkanka naszej gminy zo-
stała Mistrzynią Świata Juniorek w 
Scratchu oraz zdobyła kolejny medal, 
tym razem srebrny, w kolarskim wie-
loboju, czyli w omnium, i została wice-
mistrzynią świata! Gratulujemy kolej-
nych sukcesów i czekamy na więcej!   

Gminne stowarzyszenia na do-
żynkowym podium  

Z ogromną radością informujemy, że 
Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup 
reprezentowało gminę Gruta i cały po-
wiat grudziądzki na tegorocznych do-
żynkach Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego w Kruszynie koło Wło-
cławka. Nasza reprezentacja zajęła II 
miejsce w konkursie na najciekawsze 
stoisko dożynkowe, otrzymując nagro-
dę finansową. Gratulujemy pomysłu na 
piękne stoisko, no i rzecz jasna, wygra-
nej w konkursie. Z kolei Stowarzysze-

nie KGW Nicwałd na dożynkach po-
wiatowych organizowanych w Radzy-
niu Chełmińskim reprezentowało gmi-
nę Gruta i zajęło III miejsce w konkur-
sie na najpiękniejsze stoisko dożynko-
we Gratulujemy wszystkim zaangażo-
wanym osobom i z całego serca dzię-
kujemy również za wspaniałą promo-
cję naszej gminy.  

Rozstrzygnięto konkurs na naj-
piękniejszy ogród 

To już trzecia edycja tego konkursu 
podczas  której mieliśmy zaszczyt od-
wiedzić kilkanaście pięknych miejsc w 
gminie Gruta. W każdym ogrodzie ko-
misja konkursowa odnalazła przede 
wszystkim miłość do przyrody, wielką 
pasję i radość z posiadania swojego 
miejsca na ziemi. Uczestnicy konkursu 
podzielili się z nami swoją wiedzą na 
temat pielęgnacji roślin, prac jakie wy-
konują w ogrodzie i sposobów aranża-
cji przestrzeni. Każdy ogród miał w 
sobie coś niezwykłego, co go wyróż-

niało od innych. Decyzja jury o wybo-
rze najpiękniejszego ogrodu nie była 
łatwa. Podejmując ją, komisja konkur-
sowa brała pod uwagę różnorodność i 
ilość nasadzeń w ogrodzie, znajomość 
roślin i sposobów ich pielęgnacji,  za-
stosowaną architekturę i ilość pracy, 
jaka została włożona w stworzenie 
ogrodu. Te kryteria pomogły komisji 
dokonać następującego wyboru:  

1. miejsce – ogród Pani Agnieszki 
Abramek z Plemiąt, 2. miejsce – ogród 
Pani Lidii Różańskiej z Gruty, 3. miej-
sce – ogród Pana Jerzego Czajki z Meł-
na. Ponadto wyróżnienia otrzymały 
ogrody: Pani Anny Fabrykiewicz z Gru-
ty, Pani Agnieszki Kurzyńskiej z Orla, 
Pani Danuty Górskiej z Pokrzywna, 
Pani Joanny Jakubowskiej z Gruty, 
Pani Krystyny Gozdowiak z Orla, Pani 
Janiny Klasińskiej z Orla, Pani Edyty 
Bukowskiej z Annowa, Pani Mirosławy 
Janickiej z Gruty, Pani Wiesławy Ma-
thiak z Dąbrówki Królewskiej oraz 
ogród Warsztatów Terapii Zajęciowej z 
Gruty. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody w postaci pięknych lampio-
nów ogrodowych i bonów podarunko-
wych. Zachęcamy wszystkich posiada-
czy ogrodów do udziału w kolejnych 
edycjach naszego konkursu. Warto 
podzielić się z innymi efektami swojej 
pasji, pracy i miłości do ogrodów. 

Pocztówka z wakacji  

Kolejna edycja wakacyjnego konkursu 
została rozstrzygnięta. Spośród nade-
słanych zdjęć komisja konkursowa 
wyłoniła zwycięzców: I miejsce zajęła - 
Julia Kubacka, II miejsce – Cezary No-
wakowski, III miejsce – Wiktoria 
Szczepańska, Alicja Skalińska, Niko-
dem Nowakowski. Ponadto jury wy-
różniło następujące osoby: Kornelię 
Kurzyńską i  Borysa Kurzyńskiego. 
Wszyscy nagrodzeni otrzymali upo-
minki wręczone przez Panią Sekretarz 
Sabinę Kamińską. Wszystkim uczest-
nikom konkursu gratulujemy, a tym, 
którzy w tym roku nie zdążyli się w 
nim zmierzyć, zapraszamy za rok! 
Ahoj, przygodo!  
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Ruszył program „Ciepłe mieszka-
nie” 

Informujemy, że gmina Gruta rozpo-
częła nabór deklaracji wstępnych w 
programie priorytetowym „Ciepłe 
Mieszkanie”, mających na celu oszaco-
wanie liczby osób chcących przystąpić 
do programu. Informujemy, że rozpo-
czynamy nabór deklaracji wstępnych 
w programie priorytetowym „Ciepłe 
Mieszkanie”, finansowanym przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Toru-
niu. Celem programu jest poprawa 
jakości powietrza oraz zmniejszenie 
emisji pyłów oraz gazów cieplarnia-
nych poprzez wymianę źródeł ciepła i 
poprawę efektywności energetycznej 
w lokalach mieszkalnych znajdują-
cych się w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych na terenie gminy 
Gruta. Beneficjentem końcowym pro-
gramu są osoby fizyczne: właściciele – 

współwłaściciele lokali, dla których 
jest założona księga wieczysta, o do-
chodzie rocznym nieprzekraczającym 
kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł 
prawny wynikający z prawa własności 
lub ograniczonego prawa rzeczowego 
do lokalu mieszkalnego, znajdującego 
się w budynku mieszkalnym wieloro-
dzinnym, z wyłączeniem najemców 
lokali oraz Wspólnot Mieszkaniowych 
lub Spółdzielni Mieszkaniowych. 
Wstępne deklaracja mają na celu osza-
cowanie liczby uczestników w progra-
mie. Nabór właściwych wniosków o 
dofinansowanie z Programu „Ciepłe 
Mieszkanie” nastąpi pod warunkiem 
otrzymania przez gminę Gruta dofi-
nansowania z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu. Termin składania 
deklaracji upływa 28.10.2022 r. - Urząd 
Gminy Gruta pokój nr 5. Szczegółowe 
informacje wraz z formularzem dekla-
racji udostępniliśmy dla Państwa pod 
poniższym linkiem: https://
gruta.pl/12064-2/ lub pod numerem 
telefonu 56 46 83 121, wew. 104.  

Na cmentarzu w Dąbrówce  
Królewskiej odsłonięto nowy po-
mnik  

Bohaterowie walk obronnych w Dą-
brówce Królewskiej z września 1939 
roku otrzymali nowy pomnik. Jego 
uroczystego otwarcia i poświęcenia 

dokonali Wójt Gminy Gruta Pan  
Waldemar Kurkowski wraz Biskupem 
Diecezji Toruńskiej Jego Ekscelencją 
Księdzem Biskupem Wiesławem Śmi-
glem w asyście kompanii honorowej 
Wojska Polskiego i Ks. Proboszcza Jac-
ka Wróblewskiego. Uroczystości na 
cmentarzu poprzedziła Msza Święta w 
intencji pomordowanych i ofiar II woj-
ny światowej oraz naszej Ojczyzny. W 
uroczystości ponadto wzięli udział pa-
rafianie kościoła w Dąbrówce Królew-
skiej, pracownicy i podopieczni Środo-
wiskowego Domu Samopomocy, wła-
dze sołeckie oraz dyrekcja, grono peda-
gogiczne i uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Grucie. Pomnik został wyre-
montowany dzięki dofinansowaniu 
uzyskanemu przez gminę Gruta i para-
fię w Dąbrówce Królewskiej w ramach 
prac remontowych na obiektach gro-
bownictwa wojennego przyznanym 
przez Wojewodę Kujawsko-
Pomorskiego. Koszt nowego pomnika 
wyniósł 40 tys złotych i został pokryty 
w całości z otrzymanego dofinansowa-
nia. Raz jeszcze dziękujemy wszyst-
kim zaangażowanym osobom, które 
przyczyniły się do organizacji tego 
święta.  

Zawody pożarnicze w Mełnie 

W dniu 10 września 2022 roku na boi-
sku sportowym w Mełnie rozegrane 
zostały zawody w sporcie pożarniczym 
jednostek OSP z terenu gminy Gruta. W 
zmaganiach wzięły udział: 3 Młodzie-
żowe Drużyny Pożarnicze, 2 drużyny 

seniorskie kobiet, 4 drużyny seniorskie 
mężczyzn. Klasyfikacja generalna za-
wodów przedstawia się następująco:  
w kategorii MDP: miejsce I OSP Plemię-
ta, miejsce II OSP Gruta, miejsce III OSP 
Boguszewo. W kategorii kobiet: miejsce 
I OSP Boguszewo, miejsce II OSP Gruta. 
W kategorii mężczyzn: miejsce I OSP 
Boguszewo, miejsce II OSP Salno, miej-
sce III OSP Gruta. Wszystkie zwycię-
skie drużyny otrzymały nagrody, które 
wręczyli Wójt Gminy Gruta i równo-
cześnie Prezes ZOG ZOSP RP Walde-
mar Kurkowski, Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Gru-
dziądzu Robert Gutowski, Komendant 
Gminny Sławomir Chyła, oraz Prezes 
OSP Gruta Marian Piechowski Wszyst-
kim uczestnikom gratulujemy wyni-
ków i zapraszamy do obejrzenia fotore-
lacji oraz krótkiego filmu z zawodów, 
dostępnych na stronie internetowej UG 
w Grucie.  

Biblioteka z grantem!  

Aż 9 tys. zł  otrzymała Gminna Biblio-
teka Publiczna im. Wiktora Kulerskie-
go w Grucie w ramach Programu Wie-
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loletniego “Narodowy Program Rozwo-
ju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 
Priorytet 1 – Zakup i zdalny dostęp 
do nowości wydawniczych” 
od Biblioteki Narodowej ze środków 
finansowych Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. „Czekamy 
na Wasze propozycje zakupów! Jaki 
tytuł Wam się marzy, dajcie znać – ku-
pimy! Zakupione zostaną także kody 
do Legimi – do ebooków!” - zachęca  
i przekonuje Pani Anna Fabrykiewicz—
dyrektor gruckiej biblioteki.  

Więźniowie będą pracować w 
naszej gminie 

W pierwszych dniach września Wójt 
Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkow-
ski podpisał umowę z Dyrektorem Za-
kładu Karnego nr 1 w Grudziądzu mjr. 
Krystianem Wasińskim w sprawie 
nieodpłatnego zatrudnienia skazanych 
do prac na terenie gminy Gruta.  W ten 
sposób codziennie na teren gminy Gru-
ta trafia 2 skazanych, którzy w ramach 
odbywanej kary pozbawienia wolności 
świadczą pracę na rzecz mieszkańców 
naszej gminy. Osadzeni z Zakładu Kar-
nego będą pracować w ramach Refera-
tu Gospodarki Komunalnej i Wodnej 
UG w Grucie. Mamy nadzieję, że za-
warta umowa to początek dobrej 
i trwałej współpracy!  

Gruckie WTZ na wycieczce!  

Dzięki całorocznej pracy, sprzedaży 
prac na kiermaszach i zaoszczędzo-
nych pieniądzach z treningu ekono-

micznego, Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej w Grucie wyjechały na 5 - dniową 
wycieczkę do Wrocławia. Wyjazd zo-
stał zorganizowany przez kierownika 
WTZ Sylwię Jaszewską i Biuro Tury-
styczne Żak z Łasina. W wyjeździe 
wzięli udział uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Grucie, terapeutki 
zajęciowe z WTZ, rodzice i opiekuno-
wie uczestników oraz osoby zaprzyjaź-
nione z placówką. Grupa liczyła  
37 osób. Zapraszamy do zapoznania się 
z fotorelacją z wycieczki.  

Aktywni seniorzy!  

Czy na emeryturze jest nudno? Być 
może, ale na pewno nie u naszych se-
niorów. Gminny Klub Seniora „Wiecz-
nie młodzi” działający przy GCK miał 
wrzesień pełen atrakcji.  Jako grupa 
nieformalna otrzymał z Funduszy Ini-
cjatyw Obywatelskich dofinansowanie 
na realizację projektu grantowego, w 
ramach którego odbyły się m.in.  zaję-
cia z rehabilitantem oraz dwa marsze 
nordic - walking, zakończone wspól-

nym grillem w ogrodzie GCK. Następ-
nie seniorzy wybrali się na wspólne 
kręgle do hotelu RAD w Grudziądzu, a 
na koniec września zorganizowaną 
wycieczką odwiedził Targi Wojewódz-
kie w Minikowie. Uczestnicy klubu 
odbyli również warsztaty żywieniowe 
z trenerem żywienia i dietetykiem Pa-

nią Sylwią Hara-Najdzion. Sukces od-
niósł również zespół muzyczny „Złoty 
Wiek” tworzony przez naszych senio-
rów, zdobywając wyróżnienie na prze-
glądzie artystycznym seniorów w 
Świeciu nad Osą. Brało w nim udział 13 
zespołów, a poziom muzyczny był wy-
soki. „Niedługo będziemy obchodzić 
nasze 5. urodziny, i równocześnie 12 lat 
działalności Gminnego Centrum Kultu-
ry w Grucie”—mówi Pani Hanna Szu-
motalska, dyrektor GCK. „Czy się nudzi-
my? Nigdy, bo nie mamy na to czasu! 
Zawsze jest wesoło, aktywnie i sympa-
tycznie. Seniorzy często służą swoją 
pomocą w organizacji naszych wspól-
nych uroczystości, również tych gmin-
nych. Jesteśmy jak rodzina, wspieramy 
się, żartujemy, ale również pomagamy 
w trudnych chwilach. - dodaje Pani 
Hanna Szumotalska. 

Ponadto w GCK znaleźć można bogatą 
ofertę dla dzieci, młodzieży i osób doro-
słych. Po przerwie wakacyjnej wzno-
wiono zajęcia „Gry i zabawy w j. an-
gielskim”, zajęcia plastyczne oraz zaję-
cia muzyczne, które prowadzone są w 
formie prób zespołu dziecięcego: 
„Czarny Kot”. Ponadto raz w tygodniu 
odbywają się zajęcia z zumby.  

Pielgrzymi z Gruty dotarli do 
Gietrzwałdu  

Trzy dni trwała piesza pielgrzymka 
wiernych z gruckiej parafii, która poko-
nała dystans 108 km. W dniach 7-9 
października br. pielgrzymi wyruszyli 
pod przewodnictwem ks. Tomasza 
Jankowskiego, wikariusza z Gruty. 
Przez całą drogę z modlitwą i piosenką 
na ustach, zmęczeni, ale jak to zawsze 
pielgrzymi — niestrudzeni i uśmiech-
nięci, w dobrych nastrojach i przy wy-
śmienitej pogodzie. „Idziemy do Maryi, 
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ponieważ od jutra, 9 października, do 16 
października mamy w naszej parafii 
Misje Święte i idziemy prosić Matkę 
Boską Gietrzwałdzką o wytrwałość  
i owoce misji świętej - mówi ks. To-
masz Jankowski, przewodnik piel-
grzymki. Po powrocie autokarem do 
Gruty pielgrzymi wzięli udział w Apelu 
Jasnogórskim,  dziękując gruckiej Pani 
za Jej opiekę nad nimi.   

Szczepimy się przeciwko grypie. 
Apteka w Grucie zaprasza 

Informujemy, że od 1 września br. apte-
ka w Grucie w godzinach od 8.00 do 
16.00 prowadzi szczepienia przeciwko 
grypie sezonowej. Kwalifikacja i poda-
nie szczepionki są bezpłatne. Nie ma 
konieczności wcześniejszego umawia-
nia się.  

Zawody o puchar Starosty!  

Uczniowie SP w Grucie zajęli II miejsce 
w turnieju piłki nożnej 6-osobowej  
o Puchar Starosty Grudziądzkiego. Za-

wody odbyły się w Łasinie w ramach 
obchodów Jubileuszu 60-lecia Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych im. Kazi-
mierza Jagiellończyka. W skład naszej 
reprezentacji wchodzili: Oskar Zielecki 
(kapitan), Szymon Trochowski 
(bramkarz), Jakub Bocheński, Karol 
Majta, Jakub Ludwikowski, Marcel 
Trochowski, Jakub Walczak, Bartek 
Ciernicki, Wiktor Cudnik, którzy treno-
wali pod okiem nauczyciela Pana Ma-
riusza Kurkusa. Drużynie i trenerowi 
składamy serdeczne gratulacje!  

Paczki dla seniorów  

Ruszyła kolejna już edycja paczek dla 
seniorów z terenu gminy Gruta. To 
symboliczne wsparcie gospodarstw 

domowych możliwe jest dzięki współ-
pracy Wójta Gminy Gruta z Grudziądz-
kim Centrum Caritas. Paczki trafią do 
wszystkich osób, które ukończyły 65 
rok życia, jak również do osób niepeł-
nosprawnych z terenu naszej gminy. 

W dystrybucji produktów przez GOPS 
w Grucie pomagają jak zwykle druho-
wie z OSP. Serdecznie dziękujemy stra-
żakom za ich pomoc oraz ofiarność!  

Święto Edukacji Narodowej 

14 października obchodziliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej. Z tej okazji Dyrek-
torom oraz całemu Gronu Pedagogicz-
nemu, jak również pracownikom nie-
pedagogicznym życzymy takich myśli 
i marzeń, które dają się urzeczywistnić, 
pięknych i szlachetnych pomysłów, 
które podszeptuje serce, cierpliwości  
i wytrwałości, aby służba dzieciom 
tym starszym i tym młodszym zrodziła 
wiele szlachetnych owoców.  

Zabawa andrzejkowa w Bogu-
szewie 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  
w Boguszewie serdecznie zaprasza na 
organizowaną zabawę andrzejkową, 
która odbędzie się w dniu 26 listopada 
2022 roku. Szczegółowe informacje  
i zapisy pod numerem telefonu 504-
330-876.   



11 

Wydanie: 5/2022  

Inwestycje i przetargi  
Budowa nowego przedszkola sa-
morządowego 

Trwa pierwszy etap budowy nowego 
przedszkola samorządowego w Grucie. 
Szczęśliwie udało się również wybrać 
wykonawcę II etapu budowy. Całość 
inwestycji zostanie wykonana przez 
tego samego wykonawcę, tj. przedsię-
biorstwo Prof-Bud Jarosław Bąk z sie-
dzibą w Świeciu nad Wisłą, co pozwoli 
na sprawną kontynuację prac obu eta-
pów. Przypominamy, że obowiązuje 
bezwzględny zakaz przebywania na 
placu budowy, a dojście do budynku 
szkoły w Grucie wyznaczone jest od 
strony boiska. Łączny koszt całości 
inwestycji wynosi ponad 10 mln zło-
tych, z czego 9,6 mln złotych pochodzi  
z otrzymanych dofinansowań. Inwe-
stycja planowana jest do realizacji w 
latach 2022—2023. W jej ramach po-
wstanie nowoczesny wielooddziałowy 
kompleks przedszkolny dla 150—180 

dzieci, z salami terapeutycznymi, świe-
tlicą, salą zabaw, placem zabaw oraz 

częścią administracyjną dla pracowni-
ków oświaty.  

Proces modernizacji sieci wodnej 
został rozpoczęty 

Ruszyła największa inwestycja wodna 
w historii naszej gminy. Umowy z wy-
konawcami zostały podpisane, a place 
budów przekazane osobiście przez 
Wójta Gminy Gruta poszczególnym 
wykonawcom. W ramach zadania mo-
dernizacji zostaną poddane stacje 
uzdatniania wody w Mełnie, Grucie 

oraz Plemiętach, jak również nastąpi 
rozbudowa sieci wodnej i stopniowa 
wymiana przestarzałych wodocią-
gów. Łączny koszt inwestycji wynosi 
ponad 9,5 mln zł, z czego 7,6 mln zł 
pochodzi z dofinansowania otrzyma-
nego w ramach rządowego programu 
Polski Ład, ponad 250 tys. złotych 
pochodzi z tegorocznego zadania 
wspólnego sołectw, które zdecydowa-
ły się przekazać część środków fun-
duszu sołeckiego zaplanowanego na 

2022 roku na zadania związane z mo-
dernizacją gospodarki wodnej w naszej 
gminie. Aktualnie trwają prace końco-
we związane z budową tzw. „bajpasu” - 
wodociągu pomiędzy stacją uzdatnia-
nia wody w Mełnie i Grucie, po to, aby 
w chwili wyłączenia stacji w  związku 
z jej modernizacją, mieszkańcy mogli 
być zasilani wodą ze stacji sąsiednich. 
Zakończenie wszystkich prac planuje 
się na koniec przyszłego roku.  
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Rozpoczął się remont Ośrodka 
Zdrowia w Grucie 

Ośrodek Zdrowia w Grucie zostanie 
poddany kompleksowej modernizacji.   
Remont obiektu już się rozpoczął,  

a pierwsze prace wykonywane są w 
zwolnionym wcześniej mieszkaniu 
gminnym, posadowionym na parterze 
budynku, które po adaptacji i przepro-
wadzonym remoncie stanie się nową 
częścią gruckiej lecznicy. W byłym 
mieszkaniu zostanie utworzony nowy 
gabinet lekarski oraz część administra-
cyjna ośrodka. Ponadto, zgodnie z przy-
jętymi planami, przewidziano połącze-
nie części pediatrycznej z pozostałą 
częścią budynku, przeniesienie reje-
stracji i otworzenie ciągu komunikacyj-
nego, jak również kompleksowy re-
mont całości obiektu. Wykonawcą prac 
jest firma OBIEKT z siedzibą w Grudzią-
dzu, która złożyła jedyną ofertę w po-
stępowaniu. Umowa została zawarta 
na kwotę 960 tys. złotych, z czego 400 
tys. zł stanowią środki zewnętrzne po-
chodzące z rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych (250 tys. zł) oraz fun-
duszy covidowych (150 tys. zł). Przez 
cały czas trwania remontu ośrodek 
zdrowia będzie czynny dla pacjentów. 
Częściowo zadania gruckiego ośrodka 

zostaną przeniesione do Ośrodka Zdro-
wia w Mełnie. O kolejnych etapach re-
montu i dostępności danych usług me-
dycznych w Grucie i Mełnie będziemy 
informować Państwa na bieżąco. Pa-
cjentów prosimy o zachowanie cierpli-
wości na czas remontu.  

Zakończono remonty dróg na 
terenie gminy Gruta 

Droga gminna w Dąbrówce Królewskiej 
została wyremontowana. To już trzeci  
i zarazem ostatni odcinek dróg gmin-
nych, który był naprawiany w ramach 
prac gwarancyjnych. Przypomnijmy, że 
wszystkie trzy odcinki dróg (Dąbrówka 
Królewska, Plemięta i Gruta) remonto-
wane były w połowie 2018 roku, a wy-

konane wówczas roboty budowlane 
były niezgodne z dokumentacją projek-
tową i sztuką budowlaną. Obecnie za-
stosowana technika oraz materiały 
budowlane powinny spowodować, że 
nowe drogi posłużą mieszkańcom na 
długie lata. Gwarancja wykonawcy 
została przedłużona na kolejnych 36 
miesięcy. 

Będą nowe drogi!  

Zakończono procedurę wyboru wyko-
nawców na remont czterech odcinków 
dróg gminnych w Okoninie, Wiktoro-
wie, Kitnowie oraz Grucie. Poprzednie 
trzy postępowania zostały unieważnio-
ne z powodu znaczącego przekroczenia 
budżetu, jaki był zaplanowany na ten 
cel. W ostatnim przetargu, którego 
otwarcie nastąpiło 17 października br. 
złożono oferty, które mieszczą w zapla-
nowanym budżecie, a ich łączna suma 
wynosi prawie 5,3 mln zł. Inwestycja 
zostanie dofinansowana w kwocie 4,5 
mln. złotych z pozyskanych przez sa-
morząd dotacji rządowych. Termin 
podpisania umowy wyznaczono na 
koniec października br. Wykonawca 
będzie mieć 12 miesięcy na realizację 
zleconych w przetargu prac.  

Nowe drogi powiatowe w Salnie, 
Boguszewie i Gołębiewku 

Władze powiatu zakończyły inwesty-
cyjne prace drogowe zaplanowane na 
ten rok na terenie gminy Gruta. Wyko-
nano kontynuację przebudowy drogi 
powiatowej w miejscowości Salno do 
skrzyżowania na Słup/Annowo. Ponad-
to wykonano remont nawierzchni dro-
gi powiatowej na odcinku Boguszewo-
Gołębiewko, gdzie prace zostały wyko-
nane na odcinku 2,8 km. Zadanie zosta-
ło dofinansowane w ramach Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg Samorzą-
dowych. Głównym inwestorem był 
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, 
a gmina Gruta partycypowała w części 
kosztów remontu tego odcinka drogi.  
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Inwestycje i przetargi  
Prace brukarskie w gminie  

Trwają prace brukarskie w różnych 
częściach gminy. Zadania te wykony-
wane są w ramach wzajemnej współ-
pracy władz sołeckich z samorządem 
gminy Gruta. Niepisane, ale dobrze już 
wypracowane porozumienia z sołtysa-
mi umożliwiają zakup materiałów do 
prac brukarskich w ramach funduszu 
sołeckiego, natomiast wykonanie robót 
oraz ich częściowe dofinansowanie 
materiałów do budowy leży po stronie 
urzędu. Tylko w tym roku w ten sposób 
wyremontowano prawie 1 000 m2 par-
kingu przy świetlicy w Boguszewie, 
pobudowano z kostki brukowej plac 
pod budowę nowej altany w Okoninie, 

a teraz trwają prace w Mełnie ZZD, 
gdzie utwardzany jest teren pod siłow-
nię zewnętrzną oraz pozostałe elemen-
ty do sportu i rekreacji. Lada dzień roz-
pocznie się również kontynuacja prze-
budowy chodnika w Grucie wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 538 w kierunku 
supermarketu Dino. „Prac jest wiele, 
potrzeb jeszcze więcej, ale cieszymy się, 
że udaje się nam w dobrej relacji współ-
pracować z sołectwami. Małymi kroka-
mi, po gospodarsku staramy się wyko-
nywać te prace, jak tylko czas i pogoda 
na to pozwolą.  Roboty te wykonywane 
są przy udziale pracowników Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Wodnej UG  
w Grucie, którzy mają również wiele 
innych przypisanych na co dzień zadań, 

zatem prosimy o zrozumienie i cierpli-
wość. W ten sposób można jednak za-
oszczędzić wiele pieniędzy na  drobne 
inwestycje i tym samym wykonać ich 
więcej w ciągu roku, a o to przecież cho-
dzi.” — stwierdza Tomasz Groszewski,  
Z-ca Wójta Gminy Gruta.  

Nowe boisko sportowe w Gołę-
biewku 

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska 
w Gołębiewku dobiega końca. Z mate-
riału zakupionego przez władze sołec-
kie, pracownicy Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Wodnej Urzędu Gminy  
w Grucie wykonali ogrodzenie boiska, 
zamontowali piłkochwyty oraz bramki 
do gry w piłkę nożną. Ponadto zamon-
towano słupki do gry w piłkę siatkową. 
Teren boiska został wyrównany i wy-
grodzony. Ponadto w związku z no-
wym podziałem geodezyjnym przy 
współpracy w RSP w Gołębiewku prze-
niesiono wcześniej posadowioną wiatę 
na teren wspólny znajdujący się za 
ogrodzeniem.  

Remont świetlicy w Jasiewie  

W pałacu w Jasiewie będzie nowa 
świetlica. Po wcześniejszych nieuda-
nych próbach zlecenia wykonania tego 
zadania, ostatnie postępowanie prze-
targowe na remont i wyposażenie 
świetlicy wiejskiej w Jasiewie zakoń-
czyło się wyborem wykonawcy. 
W przetargu złożono dwie oferty, z cze-
go najkorzystniejszą okazała się oferta 
złożona przez firmę OBIEKT z Grudzią-
dza. Prace rozpoczną się na przełomie 
października i listopada br. Wartość 
zawartej z wykonawcą umowy wynosi 
prawie 200 tys. zł. Zadanie zostanie 
współfinansowane przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko—Pomorskie-
go, w ramach projektu pn. „Działania 
infrastrukturalne przyczyniające się do 
rewitalizacji społeczno-gospodarczej w 
gminie Gruta”.  Wysokość dofinanso-
wania wynosi ponad 150 tys. zł. 
„Pierwsze próby rewitalizacji świetlicy 
prowadzone były już w 2020 r. Przygoto-
wana jednak na ten cel dokumentacja 
budowlana, pochodząca z przełomu 
2017 i 2018 roku, była obarczona wadami 
technicznymi, uniemożliwiającymi roz-
poczęcie prac budowlanych. Po dostoso-
waniu dokumentacji technicznej do 
potrzeb zadania, ogłoszono kilka prze-
targów, jednakże ceny ofertowe złożone 
w postępowaniu znacznie przekraczały 
nasz budżet. Obecnie jesteśmy gotowi 

do rozpoczęcia prac. Na dniach zostanie 
przekazany teren budowy” — mówi Pa-
ni Beata Bielik, Kierownik Referatu In-
westycji i Rolnictwa UG w Grucie. 
Mniej szczęścia mieli mieszkańcy Kit-
nowa. Tam wady projektowe uniemoż-
liwiły przeprowadzenie remontu świe-
tlicy i skorzystanie z unijnej dotacji. 
Tak jak w przypadku wadliwych pro-
jektów na drogi i dach SP w Grucie, 
sprawa prawdopodobnie trafi do proku-
ratury celem zbadania prawidłowości 
wydatkowania publicznych środków 
finansowych. Obecnie władze gminy 
aktywnie starają się o pozyskanie no-
wych środków zewnętrznych, aby nie 
tylko wyremontować świetlicę w Kit-
nowie, ale również uratować i zrewita-
lizować cały teren zabytkowego pałacu.   
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Budżet sołecki na rok 2023  
podzielony 

Podczas odbywających się we wrze-
śniu zebrań wiejskich mieszkańcy so-
łectw zdecydowali o podziale przyzna-
nych kwot funduszu sołeckiego na 
2023 rok. Ogólna suma funduszu zosta-
ła przeznaczona na realizację różnych 
działań poprawiających wizerunek 
gminy, ale również bezpieczeństwo  
i jakość życia mieszkańców. Podobnie 
jak w roku ubiegłym, zdecydowaną 
większość środków sołeckich przezna-
czono na zadanie wspólne: moderniza-
cję gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy Gruta. Ponadto sołectwa  
przeznaczyły środki m.in. na zakup 
kruszywa doposażenie świetlic wiej-
skich, zakup sprzętu dla jednostek OSP, 
doposażenie Ośrodka Zdrowia, bibliote-
ki, przedszkola oraz szkół, organizację 
zajęć świetlicowych przez GCK, utrzy-
manie czystości i porządku na terenie 
sołectw. Poszczególne sołectwa zapla-
nowały konkretne zadania: budowa 

boiska wielofunkcyjnego w Mełnie ZZD, 
remont i modernizacja boiska oraz za-
kup namiotu w Mełnie Cukrowni, budo-
wa altany i pomostu nad jeziorem w 
Kitnowie, budowa altany i zagospoda-
rowanie terenu w Annowie, Gołębiew-
ku i Okoninie, remont chodnika w Gru-
cie, zakup kostki brukowej na parking 
w Dąbrówce Królewskiej, remont pieca 
w świetlicy w Salnie. Część funduszu 
sołeckiego została także przeznaczona 
na działania mające na celu pobudzenie 
aktywności obywatelskiej, takie jak 

festyny integracyjne dla mieszkańców 
czy zajęcia rekreacyjno-sportowe dla 
dzieci i młodzieży. Łącznie do 17  
sołectw z terenu gminy Gruta trafi kwo-
ta prawie 570 tys. zł. „Dziękuję wszyst-
kim mieszkańcom za tak liczny udział 
w zebraniach, a w szczególności za zro-
zumienie potrzeby modernizacji sieci 
wodnej naszej gminy. Zapewniam, że 
przekazane na ten cel fundusze zostaną 
wykorzystane zgodnie z Państwa ocze-
kiwaniami” - mówi Wójt Gminy Gruta 
Pan Waldemar Kurkowski.  

Radni radzą…, czyli sprawozdanie 
z XL sesji Rady Gminy w Grucie 

Uchwały Rady Gminy podjęte na XL 
Sesji Rady Gminy Gruta w dniu 29 

września 2022 r: Uchwała nr 
XL/262/22, zmieniająca uchwałę w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej gminy Gruta na lata 2022-2035, 
Uchwała nr XL/263/22 w sprawie doko-
nania zmian w budżecie gminy Gruta 
na rok 2022, Uchwała nr XL/264/22 
sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu 
położonego w południowo-zachodniej 
części obrębu Pokrzywno przy granicy 

z gminą Grudziądz, obręb Pokrzywno, 
gmina Gruta, Uchwała nr XL/265/22 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustale-
nia wysokości ekwiwalentu pieniężne-
go dla strażaka ratownika ochotniczej 
straży pożarnej, który uczestniczył w 

działaniu ratowniczym, akcji ratowni-
czej, szkoleniu lub ćwiczeniu, Uchwała 
nr XL/266/22 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia regula-
minu określającego zasady i tryb ko-
rzystania ze świetlic wiejskich na tere-
nie gminy Gruta, Uchwała nr XL/267/22 
w sprawie wzniesienia pomnika upa-
miętniającego 600-lecie podpisania 
pokoju mełneńskiego. Przypominamy 
mieszkańcom o każdorazowej możli-
wości śledzenia obrad Rady Gminy 
Gruta na żywo podczas transmisji 
dostępnej na stronie internetowej 
Urzędu Gminy. Zapraszamy do oglą-
dania transmisji. 

Prosto z Urzędu... 


