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Aktualności z naszej gminy 
Ruszyła dystrybucja węgla za po-
średnictwem samorządu  

Gmina Gruta przystąpiła do rządowego 
programu zakupu paliwa stałego po 
cenach preferencyjnych. Dystrybucji 
węgla zakupionego przez nasz samo-
rząd dokonują składy opału w  Grucie 
oraz w Mełnie. W ofercie dostępny jest 
orzech oraz groszek/ekogroszek. Przy-
pominamy, że osobami uprawnionymi 
do nabycia węgla po cenie preferencyj-
nej są mieszkańcy spełniający warunki 
do przyznania dodatku węglowego. 
Paliwo stałe importowane jest z Kolum-
bii i posiada certyfikat jakości. Cena 
zakupu 1 tony wynosi 2 000 zł i jest ta-
ka sama dla każdego rodzaju paliwa. 
Wszystkie osoby zainteresowane zaku-
pem węgla kamiennego w preferencyj-
nej cenie proszone są o złożenie wnio-
sku w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Grucie (biura przed bankiem 
w budynku Urzędu Gminy Gruta). Druki 
wniosków  są  dostępne w siedzibie 
GOPS, w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Gminy oraz w wersji elektro-

nicznej na stronie Urzędu Gminy Gruta. 
Limit zakupu węgla w cenie preferen-
cyjnej przysługujący na jedno gospo-
darstwo domowe wynosi 1,5 tony w 
2022 r. oraz 1,5 tony w roku 2023 r. na 
sezon grzewczy  2022/2023 r. Wnioski o 

zakup preferencyjny paliwa stałego na 
rok 2022 będą przyjmowane do dnia  
15 grudnia 2022 r. Termin naboru wnio-
sków na rok 2023 rozpocznie się  
16 grudnia 2022 roku i potrwa do  
5 stycznia 2023 r. Złożone wnioski będą 
weryfikowane pod kątem uprawnień 
do dodatku węglowego. Weryfikacji  
będą dokonywać pracownicy ośrodka 
pomocy społecznej. Jak będzie przebie-

gać proces zakupu węgla przez miesz-
kańców? Redakcja Głosu Gruty zadała 
to pytanie Pani Monice Wróbel—
Kierownikowi GOPS w Grucie. „Zależy 
nam na tym, aby mieszkaniec do Urzę-
du przyszedł maksymalnie dwa razy:  
raz złożyć wniosek, a następnie odebrać 
węgiel. Do tego celu została opracowana 
następująca ścieżka postępowania. Oso-
by, które złożyły wniosek i spełniają 
warunki do zakupu węgla po cenach 
preferencyjnych, będą zapraszane tele-
fonicznie do siedziby Urzędu Gminy w 
Grucie w celu odbioru zaświadczenia z 
GOPS poświadczającego uprawnienia do 
preferencyjnego zakupu opału. Następ-
nie osoba uprawniona będzie proszona o 
dokonanie opłaty, najlepiej w formie 
gotówki płatnej w Banku na konto Urzę-
du Gminy za wnioskowaną ilości opału. 
Po opłaceniu zlecenia wyznaczony pra-
cownik Urzędu Gminy wystawi fakturę, 
na podstawie której mieszkaniec będzie 
mógł dokonać odbioru węgla w ilości 
wnioskowanej z wybranego przez siebie 
składu opału (w Mełnie lub w Grucie)  - 
informuje Kierownik GOPS w Grucie.  

Wydanie: 6/2022  

Uroczysty pochówek żołnierzy na 
Cmentarzu Wojennym w Mełnie 

„Zgromadzeni w tej świątyni stajemy 
nad grobami, których nigdy nie miało 
być. Pogrzebani bez modlitwy, 
bez salwy honorowej, bezimienni boha-
terowie wolnej Polski. Życie bohaterów 
poległych w obronie naszej ojczyzny 
możemy porównać do ziaren Rzeczypo-
spolitej, z których wyrósł dar wolności 
nas wszystkich. Dzisiaj to piękne ziarno 
złożymy do gleby ojczyźnianej. Jeste-
śmy pewni, że Pan Bóg Was wita 
i przyjmuje do siebie po imieniu, 
a na imię macie Wolna Polska”. Tymi 
słowami, po uroczystej Mszy Świętej 
oraz wzruszającej homilii, pożegnał 
żołnierzy Wojska Polskiego Wójt Gmi-
ny Gruta, Pan Waldemar Kurkowski.  
W dniu 25 października 2022 roku od-
były się uroczystości pogrzebowe eks-
humowanych w zeszłym roku w Orlu, 
żołnierzy Wojska Polskiego, któ-
rzy zginęli w pierwszych dniach wrze-
śnia 1939 roku w wojnie obronnej 
z Niemcami. Podczas uroczystej żałob-
nej Mszy Świętej, odprawionej w ko-
ściele  parafialnym w Grucie, z należ-
nym hołdem i godnością pożegnano 
bohaterów II wojny światowej, by ich 

szczątki mogły spocząć na Cmentarzu 
Wojennym w Mełnie.  W przygotowa-
nych uroczystościach wzięli udział 
m.in. Pan Józef Ramlau – Wicewojewo-
da Kujawsko-Pomorski, przedstawicie-
le Instytutu Pamięci Narodowej, władz 
samorządowych oraz służb munduro-
wych: Wojska Polskiego, Policji, Pań-
stwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, 
kombatanci, proboszczowie parafii 
znajdujących się na terenie gminy, 
a także młodzież szkolna wraz 

z dyrekcją i nauczycielami. Na uroczy-
stości pojawili się również licznie zgro-
madzeni mieszkańcy gminy Gruta 
oraz okolic. Pochówek odbył się 
w honorowej asyście Garnizonu Gru-
dziądz oraz Orkiestry Wojskowej 
z Torunia. Składamy raz jeszcze ser-
deczne podziękowania wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do  zorgani-
zowania tej żywej lekcji historii. Cześć 
i Chwała Bohaterom! 
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Wydanie: 6/2022  

Obchody Święta Niepodległości  

W dniu 9 listopada 2022 roku w ramach 
obchodów 104. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości w gminie Gruta odbyły 
się uroczystości upamiętniające to wy-
darzenie. Obchody rozpoczęły się Mszą 
Święta w Kościele pw. NMP w Grucie, 
skąd zgromadzeni goście odbyli prze-
marsz pod pomnik ofiar hitlerowców, 
znajdujący się przy Urzędzie Gminy 
w Grucie, gdzie złożono wieńce 
i zapalono znicze. Następnie przybyli 
goście udali się do hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Grucie, gdzie 

historyk Pan Tomasz Piwowarski pod-
czas swojego wystąpienia przybliżył 
wojenną historię Gruty, o której nikt 
wcześniej nie słyszał. Zgodnie 
z przygotowanym programem uroczy-
stości, zgromadzeni goście mogli wy-
słuchać wzruszającego koncertu pio-
senki wojennej w wykonaniu Leny 
Paczkowskiej–uczennicy kl. III SP w 
Grucie oraz koncertu patriotyczno-
rozrywkowego Wojskowej Orkiestry 
z Torunia. Całość uroczystości umilił 
słodki poczęstunek — w postaci rogali 
świętomarcińskich przygotowanych 
przez dzieci wraz ze Stowarzyszeniem 

Aktywna Wieś Słup w ramach  przepro-
wadzonych warsztatów kulinarnych. 
Uroczystym wystrojem hali sportowej 
zajęła się Pani Dorota Kruszczyńska — 
Dyrektor SP w Plemiętach, której ucz-
niowie otworzyli tegoroczne obchody 
podniosłym tańcem — polonezem. W 
przygotowanej uroczystości ponadto 
wzięli udział uczniowie szkół podsta-
wowych z terenu gminy Gruta przed-
stawiciele Wojska Polskiego oraz pozo-
stałych służb mundurowych, przedsta-
wiciele samorządu gminy Gruta, dusz-
pasterze z  parafii gminy Gruta, kierow-
nicy gminnych jednostek organizacyj-
nych, kombatanci oraz mieszkańcy 
gminy.  
Sponsorem wydarzenia była spółka 
GAZ-SYSTEM S.A. 

Od 1 stycznia 2023 roku ruszą 
nowe linie autobusowe 

Od początku nowego roku, na terenie 
gminy Gruta będą funkcjonowały 3 li-
nie publicznego transportu zbiorowego 
w kierunku Grudziądza. W dniu 2 listo-
pada br. w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Grudziądzu Wójt Gminy Gruta 
Pan Waldemar Kurkowski wraz z inny-
mi samorządowcami podpisał projekt 
umowy do organizacji transportu pu-
blicznego w 2023 roku. Przez gminę 
Gruta będą jeździć linie P3, P11 oraz P17, 
na następujących trasach. Linia P3: 
Okonin — Plemięta — Wiktorowo —
Skarszewy—Grudziądz; linia P11: Słup-
Jasiewo-Gruta-Gruta Dino-Orle-Salno-

Dąbrówka Król.—Annowo—Nicwałd—
Grudziądz; linia P17: Boguszewo-Mełno 
ZZD-Mełno Koniczynka—Zakrzewo—
Mełno Cukrownia-Gruta Dino- Okonin-

Pokrzy-wno- Marusza - Grudziądz. 
Wszystkie linie będą kursowały od po-
niedziałku do piątku przez cały rok, z 
uwzględnieniem wakacji letnich. Pro-
gnozowany roczny koszt utrzymania 
linii wynosi prawie 750 tys. zł., z czego 

ponad 270 tys. zł pochodzić będzie z 
dofinansowania uzyskanego od Woje-
wody Kujawsko-Pomorskiego w ra-
mach Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych, a kwota 480 tys. zł zo-
stanie sfinansowana z budżetu gminy 
Gruta. Cennik biletów oraz szczegółowy 
rozkład jazdy autobusów zostanie nie-
długo podany do publicznej informacji. 
Przypominamy ponadto, że mieszkań-
cy gminy Gruta mogą korzystać z połą-
czeń autobusowych na terenie gminy 
w ramach uruchomionych 4 linii prze-
wozów dzieci do szkół. Rozkład jazdy  
i kierunki tras znajdują się na poszcze-
gólnych przystankach autobusowych 
na terenie gminy. Zachęcamy do korzy-
stania z transportu! 
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Podsumowanie wydatków fundu-
szu sołeckiego w 2022 roku 

Na fundusz sołecki w 2022 r. w naszej 
gminie zaplanowano kwotę 516.594,74 
zł. Każde sołectwo dysponowało budże-
tem proporcjonalnym do liczby miesz-
kańców, a wysokość środków na ten 
rok sięgała od 18.822,85 zł do 54.401,30 
zł. O podziale kwot na konkretne zada-
nia zdecydowali sami mieszkańcy pod-
czas zebrań wiejskich. Ogólna suma 
funduszu została przeznaczona na rea-
lizację różnych działań poprawiających 
wizerunek gminy, ale również bezpie-

czeństwo i jakość życia mieszkańców. 
W 2022 roku fundusz sołecki został  
w większości przeznaczony na moder-
nizację gospodarki wodno-ściekowej  
w gminie Gruta. Ponadto przeznaczono 
środki między innymi na remonty  

i zakup kruszywa na drogi gminne, 
doposażenie świetlic wiejskich, zakup 

materiałów do remontu chodnika  
w Grucie, wykonanie oświetlenia przy 
dworcu PKP w Mełnie, wykonanie 
parkingu przy OSP i świetlicy w Bogu-
szewie, doposażenie infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej w Mełnie ZZD, 
modernizację boiska sportowego w 
Gołębiewku, zakup materiałów do bu-
dowy altan w Annowie, Kitnowie i Oko-
ninie, doposażenie placu zabaw w Sal-
nie i Pokrzywnie, montaż ogrzewania 
w świetlicy w Wiktorowie, zakup sprzę-
tu dla jednostek OSP,  utrzymanie czy-
stości i porządku na terenie sołectw. 
Część funduszu sołeckiego została tak-
że przeznaczona na organizowane  
w sołectwach festyny integracyjne dla 
mieszkańców oraz na organizację zajęć 
rekreacyjno – sportowych dla dzieci  

i młodzieży. Na rok 2023 dla 17 sołectw 
wyodrębniono z gminy Gruta blisko 570 
tys. zł, czyli prawie 55 tys. zł więcej niż 
w roku bieżącym. Zadania zostały po-
dzielone w poszczególnych sołectwach 
podczas trwających we wrześniu ze-
brań wiejskich.  

Zaproszenie na II Jarmark Bożo-
narodzeniowy  

Wzorem roku ubiegłego Wójt Gminy 
Gruta wraz z Dyrektorem Gminnego 
Centrum Kultury w Grucie serdecznie 
zapraszają wszystkich zainteresowa-
nych do udziału w świątecznym  
II Jarmark Bożonarodzeniowym, orga-
nizowanym przez samorząd gminy 
Gruta. Jarmark odbędzie się w dniu  
17 grudnia 2022 roku w godzinach 
13:00—20:00 w ogrodzie GCK w Grucie, 
gdzie na gości będzie czekać moc 
atrakcji, a wśród nich m.in. stoiska ze 
świątecznym rękodziełem, lokalne wy-
roby, miody i wędliny, przysmaki na 
zimno i gorąco przygotowane przez 
gminne stowarzyszenia i KGW. Jar-
mark otworzy uroczyste poświęcenie 
tradycyjnej Szopki Bożonarodzeniowej 
oraz rozświetlony zaprzęg Świętego 
Mikołaja, w którym będzie można sobie 
robić zdjęcia. W bogatym programie 
Jarmarku znajdziecie Państwo również 

Koncert kolęd i pastorałek, 
pełne świątecznych wartości 
jasełka w wykonaniu Teatru 
Dziecięcego SP w Plemiętach. 
Nie zabraknie również wizyty 
najważniejszego gościa — 
Świętego Mikołaja, który na 
swoim mikołajowym tronie 
będzie czekał na tych młod-
szych oraz tych starszych. Po 
zmroku czas umili film przy-
gotowany  dla dzieci z terenu 
gminy Gruta specjalnie z Lapo-
nii, zawierający życzenia od 
Świętego Mikołaja. Podczas 
Jarmarku, prócz wyrobów 
spożywczych i rękodzieła bę-
dzie można również zakupić 
kosmetyki AVON oraz zareje-
strować się w fundacji DKMS, 
wspierającej i gromadzącej 
dane dawców szpiku pomoc-
nego w leczeniu nowotworu 
krwi. Do zobaczenia w ogro-
dzie GCK w Grucie! 
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Uroczyste rozdanie promes dla 
„młodzieżówki” OSP  

14 listopada br. w remizie OSP w Grucie 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z 
regionu powiatów: grudziądzkiego, wą-
brzeskiego i brodnickiego odebrały pro-
mesy na dofinansowanie swojej dzia-
łalności. Niedawno dla MDP na Kuja-
wach i Pomorzu z  rezerw celowych 
budżetu państwa trafiła kwota ponad 1  
mln zł, z której skorzysta łącznie 229 
drużyn. Promesy na łączną wartość 170 
tys. zł przeznaczono na dofinansowa-
nie 42 Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych z trzech powiatów: grudziądzkie-
go, wąbrzeskiego i brodnickiego. Pie-
niądze zostaną przeznaczone na rozwój 
"młodzieżówek", na zakup sprzętu do 
zawodów sportowo — pożarniczych, 
umundurowania i wyposażenia osobi-
stego dla członków MDP oraz sprzętu, 
przeznaczonego do szkolenia młodzie-
ży. W uroczystości, podczas której wrę-
czano promesy na dofinansowanie, 
poza przedstawicielami jednostek OSP, 

udział wzięli parlamentarzyści: Poseł 
Joanna Borowiak i Poseł Jan Krzysztof 
Ardanowski, Wicewojewoda Kujawsko-
Pomorski Pan Józef Ramlau, Komen-
dant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek 
Kaczmarek, zastępca Komendanta Wo-
jewódzkiego PSP st. bryg. Marek Rusoń, 
Komendant Miejski PSP w Grudziądzu 
st. bryg. Robert Gutowski, prezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Związku 

OSP RP Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Jarosław Herbowski, Ko-
mendant Gminny OSP Sławomir Chyła, 
a także samorządowcy. W roli gospoda-
rza spotkania gminę Gruta reprezento-
wał Wójt Waldemar Kurkowski. Z tere-
nu naszej gminy 3 drużyny MDP otrzy-
mały promesy. Są to MDP z OSP w Bo-
guszewie, Grucie oraz Plemiętach. Ser-
decznie gratulujemy! 

Zimowe utrzymanie dróg  

Informujemy, że w sezonie zimowym 
2022/2023 teren gminy Gruta wzorem 
lat ubiegłych został podzielony na  
4 rejony odśnieżania: rejon I - Słup, Ja-
siewo, Orle, Annowo, Gruta pod Okonin 
Osada, Pokrzywno, Nicwałd, Dąbrówka 
Król., Salno; rejon II - Kitnowo, Bogusze-
wo i Gołębiewko; rejon III - Plemięta, 
Wiktorowo i Okonin oraz rejon IV - te-
ren całej gminy w przypadku dużych 
opadów śniegu. Pierwszy rejon obsłu-
gują pracownicy Referatu Gospodarki 
Komunalnej i Wodnej Urzędu Gminy w 

Grucie, natomiast odśnieżanie rejonów 
II, III oraz  IV zostało zlecone wykonaw-
com zewnętrznym. Informujemy, że w 
przypadku niewielkich opadów śniegu 
odśnieżaniem zajmują się wyłącznie 

pracownicy Referatu Urzędu Gminy  
w Grucie, natomiast w przypadku więk-
szych opadów śniegu to sołtysi za po-
średnictwem Urzędu Gminy w Grucie 
uruchamiają wykonawcę zewnętrzne-
go. Przypominamy, że na terenie gminy 
Gruta znajduje się ponad 200 km dróg 
gminnych, a prace związane z odśnie-
żaniem prowadzone są na bieżąco. 
Władze gminy pozostają również  
w stałym kontakcie ze służbami drogo-
wymi powiatu i województwa. Wszel-
kie problemy i zapytania związane  
z ośnieżaniem dróg gminnych proszę 
zgłaszać pod nr tel. 697-213 -200.  

Warsztaty Młodzieżowej Rady 
Gminy Gruta 

Powołana do życia w ubiegłym roku 
przez Wójta Gminy Gruta Młodzieżowa 
Rada Gminy zaczyna aktywnie działać! 
Młodzi samorządowcy w dniach 28-29 
października 2022 r. brali udział 
w warsztatach wyjazdowych w Chełm-
nie. Oprócz naszej gminy na szkoleniu 
obecne były również Młodzieżowe Ra-
dy z gminy Lisewo, Jabłonna 
i Klembów. W czasie szkolenia mło-
dzież poznawała zasady wspólnej reali-
zacji projektu, uczyła się sztuki wza-

jemnego dialogu. Nasza Rada wykazy-
wała się pomysłami swojej dalszej 
działalności, wypracowała najważniej-
sze zamierzenia i plany. Ponadto każda 
Rada pokazała, jak ma wyglądać ich 

wymarzona gmina i jakie wartości 
są najważniejsze. W pierwszym dniu 
szkolenia udział wziął również Wójt 
Gminy Gruta Waldemar Kurkowski 
oraz Wójt Gminy Lisewo Jakub Kocho-
wicz. Spotkanie okazało się ponadto 
wspaniałą formą integracji, podczas 
której młodzież miała również także 
okazję  pospacerować po Chełmnie, 
dotrzeć do najciekawszych miejsc 
w mieście. Młodzi radni mają już po-
mysły na kolejne wspólne wyjazdy  i 
spotkania oraz głowę pełną pomysłów 
do działania na rzecz naszej gminy!  
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Zgłaszanie odczytów stanu liczni-
ka wody 

Szanowni Państwo, w związku z ab-
sencją pracowników prosimy o poda-
wanie stanu wodomierzy za pomocą  
nr telefonów: 537 205 108 oraz 56 46 83 
121 w.110. Wskazania można również 
przesłać na adres e-mail: odczytywo-
dy@gruta.pl. Zachęcamy również do 
podawania odczytów za pomocą nasze-
go formularza on-line dostępnego pod 
adresem: http://licznik.gruta.pl Ponadto 
informujemy, że pracownicy Urzędu 
Gminy Gruta mogą kontaktować się z 
Państwem telefonicznie celem uzyska-
nia informacji o aktualnym stanie wo-
domierzy. 

Mikołajkowy bieg po zdrowie! 

Sport to zdrowie i wie o tym każdy, kto 
z aktywnością fizyczną jest za pan brat!  
W dniu 10 grudnia 2022 roku na terenie 
wsi Gruta odbył się I Mikołajkowy bieg 
po zdrowie, którego pomysłodawcą 
oraz organizatorem było nowo powsta-
łe Stowarzyszenie Wspólna Inicjatywa 
Samorządowa z siedzibą w Grucie. Gru-
pa kilkudziesięciu osób przebiegła krót-
ki odcinek trasy od SP w Grucie do no-
wej gruckiej plaży. Bieg poprzedzony 
został rozgrzewką przeprowadzoną 
przez naszych Mistrzów Świata - Maję 
Tracką oraz Igora Osucha, którzy zmo-
tywowali amatorów biegu do jeszcze 
większej aktywności fizycznej. Uczest-
nicy biegu przebiegli trasę w mikołajko-

wych czapeczkach, a na mecie czekały 
na nich medale i liczne atrakcje. Pierw-
szą z nich była możliwość morsowania  
w jeziorze oraz skorzystania z mobilnej 
sauny opalanej drewnem, która została 
zainstalowana na plaży. Ponadto 
uczestnicy biegu i zgromadzeni goście 

mogli wziąć udział w warsztatach pa-
rzenia zimowej herbaty i rozgrzać się 
specjalnie przygotwanymi naparami o 
zimowych i świątecznych smakach. 
Nie zabrakło również domowych, świą-
tecznych wypieków. Całość zwieńczyła 
wspólna biesiada przy grillu na plaży 
oraz pyszny żurek. Bieg był co prawda 
pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Za-
praszamy do zapoznania się z fotogale-
rią dostępną na gminnym profilu Face-
book oraz stronie internetowej UG w 
Grucie. Dziękujemy Stowarzyszeniu 
Wspólna Inicjatywa Samorządowa za 
wspaniały pomysł służący poprawie 
zdrowia oraz integracji mieszkańców 
naszej gminy. „Dziękujemy i czekamy 
na więcej” — chórem wołali uczestnicy 
biegu! Do zobaczenia za rok!  

Laptopy z programu PPGR trafiły 
do dzieci z terenu gminy 

Aż 177 laptopów wraz z pełnym opro-
gramowaniem trafiło do dzieci rodzin  
z terenu gminy Gruta pracujących w 
PGR. W dniach 28-30 listopada br. w 

siedzibie Urzędu Gminy w Grucie odby-
ła się dystrybucja  dla osób, które wio-
sną tego roku złożyły wnioski o tę for-
mę wsparcia. Samorząd gminy Gruta 
na ten cel otrzymał prawie 550 tys zł. 
grantu pn. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie 
dzieci z rodzin pegeerowskich w roz-

woju cyfrowym Granty PPGR”. Osoby, 
które z przyczyn od siebie niezależ-
nych, nie mogły odebrać przyznanego 
sprzętu komputerowego, proszone są o 
kontakt z pracownikiem UG w Grucie 
Panią Renatą Kurkus, pod numerem 
telefonu: 56 46 83 121 w. 120.  

http://licznik.gruta.pl/?fbclid=IwAR2er9X403lTBjdm3QH1bMzvy-DqyzEaZ2XeOE8S9od3ii6iedvPK-RS_gI
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Koncert Zbigniewa Wodeckiego 
w Plemiętach 

W dniu 6 listopada 2022 roku w budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Plemiętach 
odbył się koncert utworów Zbigniewa 
Wodeckiego w wykonaniu TRIO: Dawid 
Okoński, Katarzyna Gościk, Bartosz 
Hoppe. Muzyczne wydarzenie zostało 
wzbogacone o wystawę prac malar-
skich Pani Doroty Kruszczyńskiej  
pt. „Twarz Anioła”, która jako dyrektor 
SP w Plemiętach była pomysłodawcą  
i organizatorką całego wydarzenia. 
Koncert i wystawa zgromadziły bardzo 
dużo gości. Piękna aranżacja przebojów  
nieżyjącego już polskiego artysty oraz 
nieco tajemnicza oprawa sceny dostar-
czyły widzom nie lada wzruszeń i nie-
zapomnianych chwil.  

Zasłużony dla powiatu gru-
dziądzkiego  

W dniu 9 listopada 2022 roku podczas 
obrad XLII Sesji, Rada Powiatu Gru-
dziądzkiego podjęła uchwałę w sprawie 
nadania honorowego tytułu “Zasłużony 
dla Powiatu Grudziądzkiego”. Z przy-
jemnością informujemy, że z terenu 
naszej gminy aż 3 osoby odebrały ww. 
odznaczenia. Są to Pani Agnieszka We-
sołowska—sołtys wsi Słup, Radna Gmi-
ny Gruta obecnej kadencji oraz współ-
założycielka słupskiego stowarzysze-
nia Aktywna Wieś Słup, Pani Elżbieta 
Fabińska nauczycielka, instruktorka 
Związku Harcerstwa Polskiego, komen-

dantka hufca w Grudziądzu, oraz Pani 
Sylwia Jaszewska, Kierownik WTZ  
w Grucie, współzałożycielka stowarzy-
szenia „Uśmiech”, która odebrała wy-
różnienie właśnie w imieniu Stowarzy-

szenia. Niniejszy tytuł został przyznany 
w uznaniu za szczególne zasługi dla 
powiatu, w szczególności za dzia-
łalność na rzecz rozwoju społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego powiatu 
grudziądzkiego, a także budowania jego 
dobrego wizerunku i promocji. O ko-

mentarz poprosiliśmy jedną z laureatek 
— Panią Agnieszkę Wesołowską: „To 
wyróżnienie jest wielkim docenieniem, 
dodaje skrzydeł, motywuje do dalszej 
pracy oraz uświadamia, że to co robimy 
ma sens. Moi rodzice zaszczepili we 
mnie wartości, takie jak szacunek do 
innych i czynienie dobra. Myślę, że dziś 
gdy patrzą na mnie tam z góry, to cieszą 
się razem ze mną. Dziękuję również 
Panu Waldemarowi Kurkowskiemu za 
tę nominację, gdyby nie Pan Wójt, pew-
nie nie znalazłabym się dziś w tym 
miejscu — dodaje pani Agnieszka. 
Wszystkim wyróżnionym serdecznie 
gratulujemy i życzymy kolejnych suk-
cesów!  

IX Turniej o Puchar Wójta  

Tegoroczny Puchar Wójta Gminy Gruta  
w podnoszeniu ciężarów należał do 
Igora Osucha. Na zawodach, które od-
były się w dniu 12 listopada 2022 r. w 
hali treningowej LKS Horyzont w Gru-
cie, zawodnicy po raz IX walczyli o to 
trofeum. W punktacji Open zwyciężył  
wychowanek klubu Igor Osuch z wyni-

kiem (150+170) 344 pkt. sinclera. W gru-
pie do lat 13 zwyciężył nasz zawodnik 
Cezary Chałat z wynikiem (48+60) 150 
pkt. sinclera. Wielkie brawa dla wszyst-
kich zawodników i do zobaczenia za 
rok. Jak zdradzają władze gminnego 
klubu, na Jubileuszowej X edycji Tur-
nieju dla zawodników i kibiców będzie 
czekało coś specjalnego!  
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Nabór wniosków do ARiMR 

Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa informuje, że rozpoczął 
się kolejny nabór wniosków o przyzna-
nie pomocy finansowej w ramach 
działania "Zarządzanie ryzykiem". Naj-
bliższy nabór planowany jest w okresie 
od 1 do 30 grudnia 2022 r. O przyznanie 
środków może ubiegać się  rolnik, któ-
ry m.in. posiada numer identyfikacyj-
ny nadany w trybie przepisów o krajo-
wym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności, jest posiadaczem samoist-
nym lub zależnym nieruchomości, na 
której prowadzi działalność rolniczą w 
zakresie produkcji drobiu, bydła lub 
świń na terytorium RP, w ramach pro-
wadzonej działalności rolniczej posia-
da umowę ubezpieczenia drobiu, bydła 
lub świń od ryzyka wystąpienia szkód 
spowodowanych salmonellą (okres 
objęty ubezpieczeniem rozpoczynający 
się nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 
2022 r.), z której wynika, że ubezpieczył 
co najmniej: zapłacił składkę z tytułu 
ubezpieczenia wynikającą z umowy 
ubezpieczenia, a w przypadku, gdy 
zgodnie z umową ubezpieczenia skład-
ka ma być opłacana w ratach - zapłacił 
wszystkie raty wynikające z tej umo-
wy ubezpieczenia z terminem płatno-
ści do dnia złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy, temu producentowi 
rolnemu nie przyznano na podstawie 
odrębnych przepisów dopłaty do skład-
ki z tytułu ubezpieczenia wynikającej z 
umowy ubezpieczenia. Szczegółowe 
informacje uzyskacie Państwo w sie-
dzibie ARiMR lub pod numerem telefo-
nu 56 46 83 121, wew. 104.  

Przedsiębiorco, czy zawarłeś 
umowę na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów? 

Urząd Gminy Gruta przypomina, że 
każdy podmiot prowadzący działal-
ność gospodarczą na terenie gminy 

Gruta zobowiązany jest do podpisania 
indywidualnej umowy cywilno-
prawnej na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z przedsiębior-
cą/podmiotem wpisanym do rejestru 
działalności regulowanej. Rejestr dzia-
łalności regulowanej w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości znajduje się na 
stronie: gminagruta.pl. Właściciele nie-
ruchomości, w których nie zamieszku-
ją mieszkańcy (w rozumieniu ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach także jednostki organizacyj-
ne i osoby posiadające nieruchomość 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomo-
ścią) mają obowiązek posiadania 
umów na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. Powyższy 
obowiązek dotyczy każdego podmiotu 
prowadzącego działalność gospodar-
czą, w wyniku której powstają odpady 
komunalne. Dotyczy to: hoteli, pensjo-
natów, gospodarstw agroturystycz-
nych itp., sklepów, lokali gastrono-
micznych, rzemiosła, wszystkich in-
nych jednostek usługowych 
(działalność usług ogólnobudowla-
nych), organizacyjnych, obiektów pro-
dukcyjnych, zakładów usługowych i 
handlowych, handlu obwoźnego, ban-
ków, poczty, żłobków i przedszkoli pry-
watnych, domów opieki zdrowotnej i 
domów seniora. Koszty oraz częstotli-
wość odbioru odpadów zależą od pod-
pisanej umowy z wybraną firmą. Umo-
wa ta musi mieć charakter pisemny. 
Wartości wynikające z podpisanej 
umowy muszą być zgodne z Regulami-
nem utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Gruta (Uchwała 
XXXI/199/21 Rady Gminy Gruta z dnia 
26 listopada 2021 roku.) Niedopuszczal-
ne jest mieszanie odpadów komunal-
nych z gospodarstwa domowego z od-
padami powstającymi w wyniku pro-
wadzonej działalności gospodarczej! W 
sytuacji, gdy nieruchomość posiada 
dwie części, tj. przeznaczoną na cele 
mieszkaniowe oraz przeznaczoną na 
działalność gospodarczą, właściciele 
nieruchomości powinni uiszczać w 
gminie opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi za część doty-
czącą nieruchomości zamieszkałej, 
zgodnie ze złożoną deklaracją; zawrzeć 
dodatkową umowę na odbiór odpadów 

komunalnych z podmiotem uprawnio-
nym na część nieruchomości nieza-
mieszkałej, na której prowadzona jest 
działalność gospodarcza. zgodnie z art. 
6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze 
zm.) Właściciele nieruchomości nieza-
mieszkałych zobowiązani są do udoku-
mentowania posiadania umowy na 
korzystanie z usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych poprzez 
okazanie takich umów i dowodów 
uiszczania opłat za te usługi. W związ-
ku z powyższym, jeżeli któryś z przed-
siębiorców na terenie gminy Gruta nie 

zawarł takiej umowy, to jest zobowią-
zany niezwłocznie tego dokonać. Ko-
pię tych dokumentów (aktualne umo-
wy wraz z dowodami uiszczania opłat) 
należy przesłać lub dostarczyć do 
Urzędu Gminy Gruta (pokój nr 5, I pię-
tro) w terminie do dnia 31.12.2022 r. 
Brak posiadania aktualnych umów na 
odbiór odpadów komunalnych skut-
kować będzie nałożeniem kary 
grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 
ze zm.); wszczęciem postępowania 
nakazującego wykonanie tego obo-
wiązku decyzją administracyjną, na 
podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1297 ze zm.).  

Kolejna edycja świątecznej  
paczki dla seniora 

Już w najbliższych dniach seniorów  
z terenu gminy Gruta, którzy ukończyli 
85 rok życia, odwiedzą ze świątecznym 
upominkiem przedstawiciele samorzą-
du gminy Gruta: Wójt Gminy Pan Wal-
demar Kurkowski, Z-ca Wójta Pan  
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Tomasz  Groszewski, Sekretarz Gminy 
Pani Sabina Kamińska oraz Skarbnik 
Pani Halina Saucha. Włodarze, tradycją 
lat ubiegłych odwiedzą najstarszych 
mieszkańców naszej gminy, nie tylko 
po to aby przekazać symboliczny upo-
minek, ale również w tym ceku, aby 
złożyć im życzenia i porozmawiać  
o sprawach ważnych dla seniorów.  

Dzień pracownika socjalnego 

21 listopada obchodziliśmy Dzień Pra-
cownika Socjalnego. Z tego tytułu Re-
dakcja Głosu Gruty składa raz jeszcze 
Kierownictwu oraz wszystkim Pra-
cownikom służb społecznych Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Gru-
cie, serdeczne podziękowania i wyrazy 
uznania za pracę, poświęcenie oraz 

gotowość do niesienia pomocy lu-
dziom potrzebującym, życząc jedno-
cześnie, prócz zdrowia i radości, aby 
każdy dzień przynosił zadowolenie i 
satysfakcję z wykonywanej pracy, a 
nagrodą za Wasz trud i wysiłek był 
szacunek społeczny i wdzięczność 
osób, którym pomagacie.  

Złap światłowód — złap neta za 
zeta!  

Trwa cyfryzacja gminy Gruta. Sieć 
światłowodowa NEXERY jest  dopro-
wadzona do ponad 340 gospodarstw 
domowych w miejscowościach Oko-
nin, Nicwałd, Boguszewo, Gruta, Po-
krzywno, Mełno Cukrownia, Słup i Meł-
no. To nie koniec inwestycji infra-
strukturalnych w naszej gminie.  
W kolejnych latach w zasięgu NEXERY 
znajdzie się dodatkowo ponad  
 300 domów. Jak wybrać dostawcę 
internetu światłowodowego w swojej 
okolicy? Mieszkańcy zainteresowani 
zakupem dostępu do internetu światło-
wodowego mogą sprawdzić, czy znaj-

dują się w zasięgu sieci, na stronie 
www.nexera.pl. Jak to zrobić? Wejdź 
na interaktywną mapę, wpisz swój 
adres w polu wyszukiwania i sprawdź 
status swojej lokalizacji. Poniżej mapy 
zobacz, u których operatorów można 
zamówić usługę dostępu do internetu 
światłowodowego. Wybierz najlepszą 
dla siebie ofertę i skontaktuj się z ope-
ratorem w celu uruchomienia usługi 
dostępu do superszybkiego internetu 
światłowodowego w twoim domu. 
Przypominamy, że dla niektórych ad-
resów w miejscowościach, tj. Bogusze-
wo, Gruta, Mełno Cukrownia, Okonin i 
Słup obowiązuje promocja „Złap neta za 
zeta”, w której klient maksymalnie 
zapłaci za usługę 1 zł netto miesięcznie 
w pierwszym roku, a w kolejnym mak-
symalnie 50 zł netto za miesiąc.  

Sztafetowe biegi przełajowe 

Drużyna chłopców z SP w Grucie, po 
zwycięstwach w zawodach na szcze-
blu gminnym i powiatowym, wzięła 
udział w zawodach wojewódzkich, 
które odbyły się w Bydgoszczy. W fina-

le Kujawsko- Pomorskich Igrzysk Dzie-
ci w sztafetowych biegach przełajo-
wych nasi biegacze zajęli XIII miejsce. 
Naszą szkołę reprezentowali: Szymon 
Trochowski, Sebastian Tracki, Szymon 
Żebrowski, Jakub Bocheński, Bartosz 
Ciernicki, Wiktor Cudnik, którzy treno-
wali pod opieką nauczycieli: Panów: 
Mariusz Kurkusa i Aleksandra Zadyko-
wicza. Uczniom i nauczycielom gratu-
lujemy kolejnych sukcesów w sporcie.  

Zapisy do szkółki sportowej 

Trwają zapisy do szkółki sportowej 
„Mali Mistrzowie”, prowadzonej przy 
SP w Grucie. Zapraszamy wszystkie 
chętne dzieci od 3 roku życia. Szczegó-
ły pod nr. tel. 602 359 290 lub 721 602 

500. 

Mistrz z Okonina!  

Nie mogło być inaczej! Pan Wiesław 
Ostrowski z Okonina kolejny raz na 
podium. W zawodach (III Grand Prix 
Weteranów) organizowanych 19-20 
listopada br. w Makowie Pan Wiesław 
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Inwestycje i przetargi  
Trwa generalny remont pomiesz-
czeń ośrodka zdrowia  

Już za kilka dni do użytku personelu 
oddana zostanie pierwsza część budyn-
ku po byłym mieszkaniu, do której w 
najbliższym czasie przeniesie się admi-
nistracja ośrodka oraz w której powstał 
dodatkowy gabinet lekarski. Przypomi-
namy, że całość gruckiej lecznicy zo-
stanie przebudowana i wyremontowa-
na w prezentowanym na zdjęciu stan-
dardzie. Zadanie obejmuje również po-
łączenie ciągiem komunikacyjnym 
części ogólnej i pediatrycznej ośrodka 
oraz przeniesienie rejestracji. Zgodnie z 
projektem wymianie podlegać będzie 
cała instalacja elektryczna i informa-
tyczna, c.o., stolarka drzwiowa, zmo-
dernizowane zostanie oświetlenie, sa-
nitariaty, obecne gabinety lekarskie 
oraz ciągi komunikacyjne. Od 
29.11.2022 r. wyłączona z użytkowania 
dla pacjentów będzie część ośrodka 
zdrowia, w której mieści się ginekolo-
gia. Gabinet ginekologiczny zostanie 
przeniesiony do byłego gabinetu pedia-
trycznego, a wcześniej umówione wi-
zyty będą odbywały się zgodnie z za-
planowanym harmonogramem. Sto-
matologia dla dorosłych na czas re-
montu pozostanie przeniesiona do bu-
dynku POZ w Mełnie. Czwartkowe wi-

zyty dzieci u stomatologa bez zmian 
będą odbywały się w Grucie. Gabinet 
pediatryczny na czas remontu zostanie 
przeniesiony do części ogólnej koło 
gabinetu zabiegowego. Przejście do 
punktu szczepień, stomatologa oraz 
czasowego gabinetu ginekologicznego 
będzie się odbywało przez obecną reje-
strację. Wszystkie zaplanowane wcze-
śniej wizyty będą odbywać się bez za-
kłóceń. Pacjentów prosimy o zrozumie-

nie i cierpliwość na czas remontu. 
Przypominamy, że łączna wartość in-
westycji wynosi ponad 960 tys. zł i zo-
stała sfinansowana w ramach środków 
pozyskanych z Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, funduszy covidowych oraz 
budżetu gminy Gruta. Prace remonto-
we potrwają do połowy 2023 roku. Ge-
neralnym wykonawcą robót jest firma 
OBIEKT Gabriela Sala z siedzibą w Gru-
dziądzu. 

Będą nowe drogi!  

W dniu 21 listopada 2022 roku w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Grucie Wójt 
Pan Waldemar Kurkowski podpisał 
umowy na przebudowę 4 nowych od-
cinków dróg gminnych: w Okoninie, 
Grucie, Kitnowie i Wiktorowie. Prace 
na drogach zakończą się w okresie  
12 miesięcy od popisania umów, a jeże-
li pogoda pozwoli może rozpoczną  
w tym roku. Wykonawcą  wszystkich 
odcinków dróg jest firma DROBUD  
z siedzibą w Wąbrzeźnie. Notariuszami 
zawartych umów była Pani Anna 
Gembicka - Wiceminister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi oraz Pan Józef Ramlau - 
Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski. 
Wartość zawartych kontraktów wyno-
si ponad 5,2 mln zł, z czego kwota  
4,5 mln zł pochodzi z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg oraz program 
strategicznego Polski Ład. 
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Inwestycje i przetargi  
Mieszkańcy Jasiewa będą mieli 
nową świetlicę 

Prace w świetlicy wiejskiej w Jasiewie 
postępują. Wymieniono posadzki i sku-
to stare tynki. Pomieszczenia zostały 
osuszone, a następnie ułożono nowe 
tynki oraz gładzie. Założono również 
nową instalację elektryczną. Wymie-
niono ponadto poszycie dachu nad 
świetlicą oraz opierzenie i orynnowa-
nie. Zadanie jest możliwe do zrealizo-
wania dzięki wsparciu pochodzącemu 
ze środków Unii Europejskiej. Wartość 
umowy zawartej z wykonawcą wynosi 
prawie 200 tys. zł, czego ponad 150 tys. 
zł pochodzi z dofinansowania otrzyma-
nego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego pn. "Działania 
infrastrukturalne przyczyniające się do 
rewitalizacji społeczno - gospodarczej 
w gminie Gruta". Oprócz remontu, 
świetlica w Jasiewie zyska również 

m.in. nowe wyposażenie kuchni oraz 
sprzęt RTV i AGD, leżaki, pufy dla dzie-
ci, stoły do gier i zabaw. Zakończenie 

prac planowane jest na koniec grudnia 
br. Wykonawcą prac jest firmą OBIEKT 
Gabriela Sala z siedzibą w Grudziądzu.  

Budowa przedszkola samorządo-
wego w Grucie  

Trwają intensywne prace budowlane 
na terenie Szkoły Podstawowej w Gru-
cie. Pogoda póki co sprzyja wykonawcy 
i mury nowego przedszkola pną się do 
góry. Aktualnie jest układany strop na  
I piętrze. 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. „To przedszkole to 
spełnienie oczekiwań wielu setek 
mieszkańców naszej gminy. Rodzicie 
oraz ich dzieci zwyczajnie na to zasłu-
gują i dołożę wszelkich starań, aby ta 
budowa zakończyła się jak najszybciej. 
Chcemy zadbać również o komfort dzie-
ci, o to, aby budowane sale były funkcjo-
nalne i przyjemne w codziennym użyt-
kowaniu. Każda z nich będzie miała 
swoje zaplecze i węzeł sanitarny z toa-
letami. Będzie również przestrzenna 
stołówka oraz pokoje terapeutyczne dla 
dzieci ze specjalnymi potrzebami - ko-
mentuje inwestycję Wójt Gminy Gruta.   
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Inwestycje i przetargi  
Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w Mełnie 

Trwają prace budowlane na terenie 
stacji uzdatniania wody w Mełnie. Wy-
konawcą robót jest spółka METROLOG 
z siedzibą w Czarnkowie. Obecnie wy-
konywane są fundamenty pod nowe 
zbiorniki retencyjne. Po ich wybudo-
waniu rozpoczną się prace moderniza-
cyjne wewnątrz budynku stacji. Koszt 
zadania wynosi prawie 4,3 mln zł i zo-
stanie w większości pokryty z dofinan-
sowania, otrzymanego w ramach pro-
gramu rządowego Polski Ład. Jest to 
kolejny etap kompleksowej moderniza-
cji gminnej sieci wodociągowej przewi-
dzianej do realizacji w latach 2022-
2023, której łączna wartość wynosi 
ponad 9,5 mln zł.  

Co dalej ze ścieżką rowerową 
Grudziądz-Pokrzywno-Okonin? 

Od dłuższego czasu trwają ustalenia  
z gminą Grudziądz i Nadleśnictwem 
Jamy dotyczące budowy ścieżki pieszo
-rowerowej na odcinku Marusza — Po-
krzywno, wzdłuż DW 534. Aktualnie 
trwa procedura tworzenia projektu na 
odcinku Grudziądz — Pokrzywno. Bę-
dzie on przeznaczony do realizacji w 

przyszłym roku jako zadanie wspólne 
gminy Gruta oraz gminy Grudziądz. 
Dalszy odcinek, czyli Pokrzywno — 
Okonin, to dalsze nowe prace projekto-
we, bowiem dokumentacja techniczna 
budowy  ścieżki, która powstała jeszcze 
za władz poprzedniej kadencji po raz 
kolejny okazała się być zupełnie nie-
przydatna — nie spełnia żadnych norm 
w oparciu o które wzdłuż drogi woje-
wódzkiej mogłaby powstać ścieżka.  

A szkoda… ponieważ w nowym rozda-
niu środków unijnych czeka spora su-
ma przeznaczona na ten cel. Obecnie 
władze gminy Gruta podejmują liczne 
działania mające na celu  opracowanie 
nowego projektu oraz pozyskanie fun-
duszy na realizację tej strategicznej 
inwestycji. W tym celu trwają aktywne 
rozmowy z marszałkiem wojewódz-
twa, aby środki mogły zostać wygospo-
darowane w nowej perspektywie.  

Mieszkańcy Nicwałdu doczekają 
się nowej hali gimnastycznej!  

To już pewne! Przy Szkole Podstawo-
wej w Nicwałdzie powstanie nowa hala 
sportowa! Wójt Gminy Gruta przekazał 
mieszkańcom dobre informacje w po-
staci uzyskania funduszy na budowę 
nowej hali. „Środki na budowę nowej 
hali były wyczekiwane od lat, nareszcie 
nam się udało” —z zadowoleniem ko-
mentuje Wójt Gminy Gruta Pan Walde-
mar Kurkowski, który od początku 
swojej kadencji zabiegał o projekt  
i środki na budowę pełnowymiarowej 
hali sportowej w Nicwałdzie. „W ra-
mach rządowego programu „Sportowa 
Polska” gmina Gruta otrzymała kwotę 
ponad 3 mln zł dofinansowania na wy-
konanie tego zadania, co stanowi 50% 
szacunkowego kosztu budowy nowej 
sali. Teraz będziemy się starać o dodat-
kowe środki na ten cel pochodzące z 
Urzędu Marszałkowskiego, gdzie na 
trwające tego typu inwestycje sportowe 
czeka pula dodatkowego 1,5 mln zł. Nie-

zmiernie się cieszę, że udało się nam 
zrealizować kolejny cel inwestycyjny 
na mapie naszej gminy. Obok rozbudo-
wanego żłobka, budowy przedszkola, 
modernizacji dróg, inwestycji wodnych, 
nowa sala w Nicwałdzie to kolejny prio-
rytet, który trzeba jak najszybciej zreali-
zować dla dobra dzieci - i chcę być dla 
mieszkańców gwarantem tej realizacji. 
- uzupełnia swoją wypowiedź Wójt 
Gminy Gruta. Zgodnie z założeniami 
projektu nowa hala sportowa powsta-
nie na tyłach SP w Nicwałdzie i będzie 

z nią związana łącznikiem. Obecna 
sala ćwiczeń zostanie zaadaptowana 
na dwie sale lekcyjne. Zaprezentowany 
projekt hali sportowej to powierzchnia 
blisko 1000 m2. Projekt zakłada budowę 
nowoczesnej sali sportowej wraz z za-
pleczem: szatniami z węzłami sanitar-
nymi dla 100 osób, magazynem sprzętu 
sportowego, szatnią dla trenerów oraz 
pomieszczeniem gospodarczym. Zada-
nie zostanie wsparte z budżetu gminy  
i będzie przeznaczone do realizacji  
w latach 2023-2025. 
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Inwestycje i przetargi  
Remont chodnika w Grucie 

Zakończono remont chodnika w Grucie  
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 538 na 
odcinku od biblioteki do supermarketu 
Dino. Zgodnie z wcześniejszymi zapo-
wiedziami, obecnie rozpoczęła się wy-
miana wjazdów na odcinku remonto-
wanym w zeszłym roku w kierunku od 
biblioteki do kościoła w Grucie. W naj-
bliższych dniach nastąpi również kon-
tynuacja remontu ścieżki pieszo-
rowerowej z Gruty do Mełna. Materiał 
został zakupiony ze środków funduszu 
sołeckiego Gruty. Roboty wykonywane 
są przez pracowników UG w Grucie. 
Uczestników ruchu drogowego,  
a w szczególności pieszych prosimy o 
zachowanie zasad bezpieczeństwa.  

Budżet gminy na 2023 rok  

Jak inwestycje, to pieniądze, a jak pie-
niądze, to budżet samorządu, który mu-
si być stabilny i skonkretyzowany. Jak 
wyglądać będą publiczne finanse gmi-
ny w przyszłym roku? „Rok 2023 pod 
względem budżetowym w gminie Gruta 
zapowiada się bardzo interesująco. Do-
chody i wydatki zaplanowano w grani-
cy 55 mln zł, z czego środki przekazane 
na inwestycje to potężna i rekordowa 
suma 25 mln zł, z czego niespełna  
22 mln zł pochodzi z pozyskanych  
środków zewnętrznych. Z tych właśnie 
środków przewiduje się sfinansowanie 

kluczowych dla mieszkańców inwesty-
cji, zarówno tych trwających, jak i roz-
poczynających się w przyszłym roku,  
tj. budowy przedszkola, przebudowy 
kolejnych dróg, remontu ośrodka zdro-
wia czy inwestycji w infrastrukturę 
wodno – kanalizacyjną” — komentuje 
Pani Halina Saucha, Skarbnik Gminy. 
W planach jest również rewitalizacja 
Cmentarza Wojennego w Mełnie, uza-
leżniona od pozytywnego zaopiniowa-
nia wniosku o dofinansowanie na 
kwotę 2,5 mln zł, oraz budowa sali gim-
nastycznej w Nicwałdzie. Ponadto za-
bezpieczono w budżecie środki na bie-
żące utrzymanie dróg, oświetlenie ulic 

i gospodarkę wodno – kanalizacyjną. 
Kontynuowane będą działania w za-
kresie ochrony środowiska, tj. wymia-
na poszyć dachowych zawierających 
azbest czy nasadzenia drzew na tere-
nie sołectw. Warto dodać, że projekt 
budżetu został już pozytywnie zaopi-
niowany przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową w Bydgoszczy. Na uwagę 
zasługuje również fakt, że pomimo rea-
lizacji tak wielu zadań inwestycyjnych, 
gmina Gruta przez ostatnie 3 lata bu-
dżetowe nie zaciągnęła żadnego kredy-
tu, a inwestycje są realizowane do 
chwili obecnej ze środków własnych 
oraz pozyskanych dotacji.  

Uroczysty odbiór drogowych  
inwestycji  

W dniu 28 października 2022 roku 
na wyremontowanych drogach powia-
tu grudziądzkiego odbyło się uroczyste 
otwarcie wykonanych w tym roku in-
westycji. Na terenie gminy Gruta sym-
bolicznego przecięcia wstęgi dokonano 
w Salnie na drodze powiatowej Dą-
brówka Królewska – Gruta oraz na od-
cinku drogi powiatowej Boguszewo – 
Gołębiewko. W uroczystości symbolicz-
nego przecięcia wstęgi uczestniczyli 
m.in: Wiceminister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi Pani Anna Gembicka, Wicewoje-
woda Kujawsko—Pomorski Pan Józef 
Ramlau, Starosta Powiatu Grudziądz-
kiego Pan Adam Olejnik, Zastępca Wój-
ta Gminy Gruta Pan Tomasz Groszew-
ski, Kierownik Powiatowego Zarządu 

Dróg w Grudziądzu Pan Rafał Zieliński, 
jak również Radni z terenu gminy Gru-
ta oraz powiatu grudziądzkiego, Sołtysi 

oraz mieszkańcy gminy. Zadania zo-
stały dofinansowane w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg.  
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Podwyżka opłat za wywóz śmieci 

Informujemy, że w dniu 7 listopada 
2022 roku została podjęta Uchwała Ra-
dy Gminy Gruta nr XLI/276/22 w spra-
wie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi i wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi od wła-
ścicieli nieruchomości na terenie gmi-
ny Gruta. W związku z podjęciem tej 
uchwały od 1 stycznia 2023 roku wcho-

dzi w życie stawka za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zbieranymi  
i odbieranymi w sposób selektywny  
w wysokości 30,00 zł miesięcznie od 
osoby zamieszkującej daną nierucho-
mość. Wzrost opłaty za śmieci podykto-
wany jest wzrostem kosztów obsługi 
firmy zajmującej się wywozem i zago-
spodarowaniem odpadów od odbior-
ców indywidualnych. Postępowanie 
przetargowe prowadzone w tym roku 
na wybór operatora nie pozostawało 
złudzeń. Pierwszy przetarg unieważ-
niono w całości z powodu kwoty, która 
znacznie przekraczała sumę zaplano-
waną na ten cel w budżecie gminy. W 
drugim postępowaniu przetargowym 
najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka 
Wodociągi z Grudziądza. Umowa zosta-
ła zawarta od 1 stycznia 2023 roku na 
okres 12 miesięcy.  

Kolejna dotacja dla biblioteki 

Informujemy, że Gminna Biblioteka 
Publiczna w Grucie otrzymała kolejne 
już w tym roku dofinansowanie z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego na zakup nowości wydawni-
czych. Łącznie w 2022 roku GBP w Gru-
cie na zakup książek otrzymała 24 tys. 
zł. Serdecznie gratulujemy!  

Radni radzą..., czyli sprawozdanie 
z XLI sesji Rady Gminy w Grucie 

Uchwały Rady Gminy podjęte na XLI 
Sesji Rady Gminy Gruta z dnia 7 listo-
pada 2022 roku. Uchwała nr XLI/268/22 
zmieniająca uchwałę w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gruta na lata 2022-2030, Uchwała nr 
XLI/269/22 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 
2022, Uchwała nr XLI/270/22 sprawie 
określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości, Uchwała nr 
XLI/271/22 w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od środków 
transportowych obowiązujących na 
terenie gminy Gruta, Uchwała nr 
XLI/272/22 zmieniająca uchwałę w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej 
na rzecz powiatu grudziądzkiego w 
formie dotacji celowej na remont drogi 
powiatowej nr 1413C Boguszewo-
Czeczewo od km 0+000 do km 2+830, 
Uchwała nr XLI/273/22 w sprawie 
Rocznego programu współpracy gminy 
Gruta z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 
2023, Uchwała nr XLI/274/22 uchylają-
ca uchwałę rr XXXII/218/21 Rady Gmi-

ny Gruta z dnia 29 grudnia 2021 roku w 
sprawie ustanowienia służebności 
gruntowej na nieruchomości będącej 
własnością Skarbu Państwa w użytko-
waniu wieczystym gminy Gruta, 
Uchwała Nr XLI/275/22 zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia przy-
stanków komunikacyjnych na terenie 
gminy Gruta i zasad korzystania z tych 
przystanków, Uchwała Nr XLI/276/22 
w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi i wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi od właścicieli nieruchomości na 
trenie gminy Gruta. 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... 


