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30 lat „Głosu Gruty”. Fenomen naszej gazety!
„GŁOS GRUTY” w październiku
2021 roku obchodzi 30-lecie
swojego istnienia! Jest to fenomen na skalę powiatową, wojewódzką, a śmiało można pokusić
się o stwierdzenie, że na skalę
ogólnopolską
„Nigdzie indziej nie znalazłam informacji o podobnej sytuacji wydawniczej, żeby wiejska gmina wydawała
swoje czasopismo tak długo i tak regularnie” —komentuje Pani Anna Fabry-

kiewicz—Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Grucie, w której ewidencji
znajdują się prawie wszystkie wydane
przez minione 30 lat numery gazety.
Pierwszy numer „Głosu Gruty” wyszedł
w październiku 1991 roku, jako pismo
Samorządu Gminy Gruta. Redaktorem
prowadzącym był Jacek Dobkowski,
a druk został wykonany w drukarni
„Epros” w Grudziądzu. Treść pierwszego numeru oscylowała wokół wiadomości z terenu naszej gminy, czyli było
o niezamykaniu punktu lekarskiego w
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Nicwałdzie i Okoninie, o prywatyzacji
Państwowego Ośrodka Maszynowego
w Grudziądzu, który kupił „biznesmen
z Mełna Roman Sadowski”, było
o oczyszczeniu jeziora Skąpe w Annowie, gdzie zamiast ryb były ścieki,
o położeniu „dywanika asfaltowego” na
drodze Gruta – Orle, o pomocy dla potrzebujących z GOPS-u, która kosztowała gminę, bagatela!, 30 milionów
46 tysięcy złotych (oczywiście przed
denominacją). Ciąg dalszy artykułu na
następnej stronie.

Wydanie: 5/2021

Aktualności z naszej gminy
Z kolei strona z reklamami zapraszała
m.in. na bal karnawałowy do słynnej
skądinąd, Pilawy, do Rolniczego Zakładu Handlowego w Okoninie czy zakładu mechaniki i diagnostyki pojazdowej do Boguszewa. Pierwszy numer
Głosu Gruty kosztował całe 700,00 zł.
W drugim roku wydawania cena
wzrosła do 1000,00 zł, a po denominacji w 1995 roku wynosiła 40 groszy i
utrzymała się ona aż do 2009 roku.
Natomiast od 2010 roku Głos Gruty stał
się bezpłatną gazetą samorządową i
ten stan jest utrzymany do dnia dzisiejszego. Głos Gruty od początku, tj. od
1991 roku, wydawany był przez drukarnię „Epros” w Grudziądzu, a od 2010
roku zadanie to przejęła grudziądzka
drukarnia „Vega”. W latach 2012-2019
Głos Gruty był drukowany własnym
sumptem w Urzędzie Gminy w Grucie,
ale od 2020 roku ponownie naszą drukarnią został „Epros” z Grudziądza.
Pierwszych nakładów Głosu Gruty
trudno dociec, ale właściciel drukarni
Epros, w której drukowany był Głos
Gruty w latach 1991-2010, podaje, iż
oscylował on od min. 500 do max 1500
egz. Dopiero od 2019 podana jest liczba
nakładu: 1000egz, od 2020 roku:
1900egz., a od 2021 roku: 2000 egz. Redaktorami Głosu Gruty byli: od pierwszego numeru: Jacek Dobkowski, od
marca 1994 redagował „zespół” (bez
podania nazwisk), od kwietnia 1994
redagowało kolegium: Halina Zawadzińska, Jacek Dobkowski, Zdzisław
Żuchowski, od stycznia 1997 redaguje
kolegium: Hanna Szumotalska, Zdzisław Żuchowski, Jacek Dobkowski,
a od maja 1994 roku w miejsce J. Dobkowskiego wszedł Ryszard Byner.
Z początkiem stycznia 1999 roku z tego
zespołu
odszedł
Z.
Żuchowski.
Od kwietnia 2003 roku Głos Gruty redaguje „zespół” (bez podania nazwisk),
a od czerwca 2017 roku redaktorem
była Renata Kurkus. Na chwilę obecną,
od kwietnia 2021 roku redaktorem jest
Natalia Olechnowicz – Mućka. W ciągu trzydziestu lat istnienia Głosu Gruty

wyszły 343 numery gazety. Głos Gruty
od początku wychodził jako miesięcznik, czasami w wakacje wychodził
numer łączony: np. 7-8/1997, ale też
czasami wychodziły numery specjalne, jak np. 13/2006. W roku 2020 wyszło wyjątkowo tylko pięć numerów, a
od obecnego roku Głos Gruty ma status
dwumiesięcznika, ale za to objętość

gazety wzrosła- do 2020 roku było to
zawsze standardowo 6 stron, od tego
roku jest to nawet 14-16 stron! Szata
graficzna i format naszej gazety w ciągu całego istnienia niemal się nie
zmieniał – w nagłówku zawsze był
GŁOS GRUTY, obok zamieszczany był
jego numer, pod spodem podawane
były już w dwóch szpaltach wiadomości. Na początku praktykowany był
mini spis treści: „W numerze:….” i w
nim kilka najważniejszych tematów z
nagłówków. Od połowy 2020 roku Głos
Gruty ma nową szatę graficzną, która
swoim układem nawiązuje do innych
wydawnictw prasowych, gdzie tekst
ułożony jest w 3 kolumnach, a informacje w numerze umiejscowione są
w rubrykach tematycznych: Aktualności z naszej gminy, Inwestycje i prze-

targi oraz Prosto z Urzędu. „Od samego

początku Głos Gruty archiwizuje GBP
w Grucie – zapoczątkowała to ówczesna pani kierownik Elżbieta Polakowska – Lesińska. I taki stan trwa do dnia
dzisiejszego. Brakuje nam tylko 4 numerów: 2/1995, 7-8/ 1996, 8/2007
i 2/2010. Jesteśmy jednocześnie jedyną instytucją w gminie, która ma niemal pełną archiwizację tej gazety. Głosy Gruty są u nas ułożone w 5 segregatorach ułożonych chronologicznie,
z podzieleniem na roczniki i dekady.
Na miejscu w czytelni można, w godzinach otwarcia Biblioteki, skorzystać z dostępu do Głosu i przeczytać
sobie, co na przykład działo się na naszych terenach 10.-20.- 30. lat temu.
Oprócz tego, nasza Biblioteka od zeszłego roku, dokonuje digitalizacji Głosu Gruty na łamach bibliotecznego
profilu facebokowego. W każdy poniedziałek w ramach akcji Prasowy poniedziałek udostępniamy kolejny numer Głosu Gruty w wersji elektronicznej. Zaczęliśmy wraz z początkiem
2021 roku pierwszym numerem z
10/1991 roku, obecnie (20.09.2021 r.)
ukazał się numer 10/1995. Serdecznie
zapraszamy do lektury w tej formie” —

dodaje Pani Anna Fabrykiewicz. Śmiało więc należy stwierdzić, że jako gmina mamy ogromny powód do dumy –
to właśnie u nas, w niewielkiej wiejskiej miejscowości, wychodziła i wychodzi jedna z najdłużej wydawanych
gazet w regionie i nie tylko. Być może
jest to wpływ naszego jednego z najznakomitszych Obywateli - Wiktora
Kulerskiego, który urodził się w 1865
roku właśnie w Grucie i wydawał w
Grudziądzu słynną Gazetę Grudziądzką, która miała w roku 1914 największy
nakład na świecie – prawie 130 000
egz.!! Najwyraźniej to obliguje do takich, a nie innych osiągnięć Głosu Gruty! Naszej Gazecie gratulujemy tak
pięknego jubileuszu i zarazem życzymy, aby była z nami dalej, informując o tym, co dla nas ważne
i istotne. Sto lat, Głosie Gruty!

Zakończono narodowy spis po- ludności prowadzony przez Główny przyrost mieszkańców w gminie Gruta
Urząd Statystyczny. W gminie Gruta o 3,5 punktu procentowego.
wszechny ludności miast i wsi
spisu w różnej formie dokonało 100%
W dniu 30 września 2021 roku mieszkańców. Spis ponadto ujawnił,
zakończył się trwający od dnia że na dzień 31 marca 2021 roku, w sto1 kwietnia 2021 roku powszechny spis sunku do poprzedniego spisu, nastąpił
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Wydanie: 5/2021

Aktualności z naszej gminy
Zebrania wiejskie zakończone.
Fundusz sołecki na rok 2022
został podzielony
We wrześniu odbyły się zebrania wiejskie w 17 sołectwach naszej gminy. Do
podziału środków dla budżetów sołeckich na rok 2022 z gminy wyodrębniono kwotę ponad 516 tys, zł. Podział
kwot na poszczególne sołectwa przestawia się następująco: Annowo:
27 581,46 zł, Boguszewo: 28 887,09 zł,
Dąbrówka Król.: 25 079,00 zł, Gołębiewko: 23 882,17 zł, Gruta: 54 401,30 zł, Jasiewo 20 781,30 zł, Kitnowo: 21 814,92
zł, Mełno ZZD: 31 117,54 zł: Mełno Cukrownia: 42 215,41 zł, Nicwałd:
34 708,03 zł, Orle: 27 255,05 zł, Okonin:
36 612,07 zł, Pokrzywno: 34 272,82 zł,
Plemięta: 29 757,51 zł, Słup: 28 125,47 zł,
Salno: 31 280,75 zł, Wiktorowo: 18
822,85 zł. Mieszkańcy podzielili przyznane im środki finansowe na różne
zadania. Poczynając od zadań związanych z utrzymaniem zieleni, przez
drobne remonty i wyposażenia świetlic, zakup kruszywa drogowego, modernizacje i zagospodarowanie miejsc
wspólnej rekreacji, dofinansowanie
OSP, Biblioteki czy Ośrodka Zdrowia.

Bardzo istotną kwestią okazało się
zadanie wspólne wszystkich sołectw czyli gospodarka wodno-ściekowa
gminy Gruta. Na początku września br.
Wójt Gminy Gruta wystosował prośbę
do sołtysów o możliwość przekazania
50% przyszłorocznego budżetu sołeckiego na realizację tego zadania.
„Woda jest dla mnie kwestią nadrzęd-

ną i priorytetową. Wszyscy wiemy, że
sieć gminna jest przestarzała, a jej modernizacja przez wiele lat była zapomniana i odkładana na dalszy plan.
Obecnie wymaga kompleksowej i natychmiastowej modernizacji. Dziękuję
wszystkim sołtysom i mieszkańcom
naszej gminy za podjęcie tak mądrej i
przemyślanej decyzji o przekazaniu
części środków z budżetu sołeckiego

Pożegnaliśmy lato, przywitaliśmy
nowy rok szkolny!
Wakacje minęły, lato ustąpiło miejsca
jesieni. Mieszkańcy gminy Gruta mieli
okazję pożegnać tegoroczny okres letniego wypoczynku kinem wakacyjnym
poprzedzonym
pokazami
„siłaczy” z klubu sportowego Horyzont,
którym towarzyszyło wspólne grillowanie. Impreza na zakończenie wakacji odbyła się w dniu 27 sierpnia 2021
roku na terenie SP w Grucie oraz w
hali gimnastycznej. Na gości czekały
pyszne dania z grilla, kinowe niespodzianki dla najmłodszych, czyli wata
cukrowa i popcorn, oraz projekcje

dwóch filmów: „Wilk w owczej skórze
2” — przeznaczonego dla dzieci oraz
filmu dla tych starszych pt. „Jak zostać
dobrą żoną”. Z uwagi na warunki pogodowe projekcja obu filmów odbyła się
w hali sportowej szkoły. Dobre humory
i liczna frekwencja utwierdzały w
przekonaniu, że nowa formuła rozpoczęcia i zakończenia wakacji spotkała
się z aprobatą i przychylnością mieszkańców gminy, w szczególności tych
najmłodszych. Nie będzie zatem wyjścia i tego typu imprezy na stałe wpiszą się w repertuar letnich wydarzeń
naszej gminy. Nad bezpieczeństwem
całej imprezy czuwali strażacy z OSP
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na to zadanie. Zapewniam, że będą one
dobrze spożytkowane” — podkreśla
Pan Waldemar Kurkowski. W ten sposób sołectwa przekazały na ten cel
łącznie kwotę prawie 243 tys. złotych.
Suma ta pozwoli na zlecenie przygotowania kompleksowej dokumentacji
technicznej dotyczącej rozbudowy
i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Gruta, co
z kolei pozwoli o ubieganie się o środki
zewnętrzne na wykonanie tej wieloetapowej, ale jakże koniecznej inwestycji. W oczekiwaniu na rozpatrzenie
pozostaje również wniosek złożony
przez gminę Gruta na kwotę 8 mln
złotych na dofinansowanie modernizacji gminnych stacji uzdatniania wody, o których piszemy na str. 12.
Boguszewo i policjanci z gruckiego
posterunku policji. Wraz z zakończeniem wakacji nadszedł również początek nowego roku szkolnego. Uroczystości rozpoczęcia roku miały tradycyjnie miejsce w dniu 1 września 2021
roku we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy. Brali
w nich udział przedstawiciele władz
gminy: Wójt Waldemar Kurkowski
oraz Sekretarz Gminy Pani Sabina Kamińska. Dyrekcji szkół, nauczycielom
oraz społecznościom uczniowskim
dziękujemy za uroczyste akademie
i zachowanie odświętnego charakteru
tego dnia. Życzymy wszystkim
„zdrowego” roku szkolnego 2021/2022!

Wydanie: 5/2021

Aktualności z naszej gminy
Obchody 82. rocznicy wybuchu II
wojny światowej
W dniu 1 września br. władze gminy
Gruta w symboliczny sposób upamiętniły 82. rocznicę wybuchu II wojny
światowej W miejscach pamięci o poległych i pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1945 Pan Wójt
Waldemar Kurkowski wraz z Panią
Sekretarz Sabiną Kamińską złożyli
symboliczne wieńce i zapalili znicze.
Włodarze odwiedzili Cmentarz Wojenny w Mełnie, miejsce pamięci ofiar
i pomordowanych pod gmachem Urzędu Gminy w Grucie, pomnik pomordowanych w Dąbrówce Królewskiej,
pomnik ofiar II wojny światowej w Słupie Młynie, miejsce spoczynku śp.
płk Floriana Laskowskiego, patrona
Szkoły Podstawowej w Grucie oraz
pomnik ofiar na cmentarzu parafialnym w Grucie. Pamiętając o wydarzeniach i bohaterach tamtych dni, Wójt
Gminy Gruta składa podziękowania
wszystkim tym, którzy przyczynili się
do symbolicznych obchodów dzisiej-

Msza Dziękczynna za plony
Jak pisaliśmy już w poprzednim numerze Głosu Gruty, obchody tegorocznego święta plonów w naszej gminie
były bardzo ograniczone. W dniu
11 września 2021 roku w Kościele Parafialnym w Grucie odbyła się Msza
Święta Dziękczynna za tegoroczne
plony. Na uroczystość zaproszono Radnych Rady Gminy Gruta, Sołtysów,

szej rocznicy. Przy tej okazji władze
gminy składają kombatantom, rodzinom pomordowanych oraz wszystkim
uczestnikom wydarzeń tamtych lat
podziękowania za ofiarność i trud waloraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gruta. Podczas sprawowanej Eucharystii do kościoła wprowadzono wieniec dożynkowy sołectwa Gruta. Dożynki jako uroczystość o
wieloletniej tradycji są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz
stanowią wyraz wdzięczności za jego
codzienne
zmagania.
Dożynkowe
święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony,
a ludziom za trud pracy. Jest to również okazja do zaprezentowania dorobku rolniczego społeczeństwa z naszego
regionu, jego różnorodności i niezwykle bogatego dziedzictwa kulturowego.
Tegoroczne gminne obchody z uwagi
na trwające ograniczenia związane z
epidemią COVID-19 zostały ograniczone do sprawowanej Mszy Świętej, podczas której nie tylko podziękowano za
tegoroczne zbiory, ale również skierowano wiele ważnych słów do rolników
i osób pracujących na roli. Raz jeszcze
składamy serdeczne podziękowania
wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację tego dnia. Szczególne
podziękowania składamy sołectwu
Gruta, ale również pozostałym sołec-
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ki o wolną Polskę oraz życzenia jak
najlepszego zdrowia, wyrażając jednocześnie nadzieję na to, że tragiczna
historia tamtych lat już nigdy nie powróci.
twom, które organizowały w tym roku
lokalne dożynki w swoich wsiach
i podtrzymywały w ten sposób tę piękną i ważną tradycję. Wszyscy wyrażamy głęboką nadzieję, że przyszły rok
pozwoli na zorganizowanie wspólnych, ogólnogminnych dożynek.

Wydanie: 5/2021

Aktualności z naszej gminy
Czym dojechać do Grudziądza? czy dopłatami do transportu, władze nych przewoźników, PKS`u, czy MiejZakładu
Komunikacji
Problemy z komunikacją zostaną gminy z chwilą uzyskania informacji o skiego
zawieszeniu linii podjęły natychmiast w Grudziądzu zmierzające do jak najniedługo po części rozwiązane
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego
mieszkańcy
wielu
miejscowości
z terenu gminy Gruta spotkali się
z problemem transportu do Grudziądza. Dotychczasowy prywatny przewoźnik poruszający się na linii SłupJasiewo-Salno-Dąbrówka KrólewskaAnnowo– Nicwałd nie wznowił połączeń z początkiem roku szkolnego.
Dodatkowo, inny przewoźnik dowożący pasażerów na linii LinowoGrudziądz z dniem 1 października
zawiesił kursowanie swojej linii,
z powodu braku jej rentowności. W
ten sposób znaczna część mieszkańców gminy Gruta - w szczególności
młodzież szkół zawodowych i średnich oraz osoby starsze — pozostały
bez transportu do miasta. I chociaż
utrzymanie tego rodzaju transportu
nie jest zadaniem własnym gminy, a
Urząd Gminy nie był w żaden sposób
związany z przewoźnikiem umową

rozmowy z przedstawicielami prywat- szybszego wznowienia uruchomienia
linii. Finalnie w dniu 20 września br.
w świetlicy wiejskiej w Salnie obyło
się spotkanie konsultacyjne przedstawiciela firmy Tomkas z Jabłonowa
Pomorskiego z mieszkańcami gminy
Gruta i władzami gminy. Efektem spotkania stało się wypracowane porozumienie, dzięki któremu, prawdopodobnie z dniem 02.11.2021 roku wznowione
zostaną połączenia na linii SłupJasiewo-Salno-Dąbrówka Król.-GrutaAnnowo – Nicwałd-Wielkie LniskaGrudziądz. W ramach linii przewiduje
się 2 wyjazdy w stronę do Grudziądza
w godzinach rannych oraz 2 powroty
w godzinach popołudniowych. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie opublikowany niezwłocznie po jego ostatecznym ustaleniu. Wszelkich informacji
dotyczących dowozów z ramienia
Urzędu Gminy udziela Pani Renata
Kurkus pod nr tel. 564683121 wew. 120.

Uroczystość odsłonięcia nowego służy jako przystanek bądź cel licz- promisowych życiowych wyborów.
nych pielgrzymek i wycieczek. Po- Uroczystość odbyła się na dziedzińcu
pomnika w Rywałdzie
W dniu 25 września 2021 roku na terenie Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej miało miejsce uroczyste poświęcenie pomnika bł. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz św. Jana Pawła II. W uroczystości uczestniczył m.in. Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski.
Gmina Gruta w roku 2020, wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - gminami: Radzyń Chełmiński,
Książki oraz Starostwem Powiatowym
w Grudziądzu była współfundatorem
pomnika tych dwóch wielkich Polaków. Rywałd, w którym znajduje się
sanktuarium był pierwszym miejscem
odosobnienia po aresztowaniu ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1953 r.
Krótka – niespełna trzytygodniowa (od
26 września do 12 października) obecność w Rywałdzie zaowocowała wieloma duchowymi przeżyciami, które
swój wyraz znalazły w dalszych poczynaniach Prymasa Tysiąclecia. Rywałd to wyjątkowo ważne historycznie
i kulturowo miejsce na mapie powiatu
grudziądzkiego, które od dziesięcioleci

święcony pomnik i postawa wszystkich obecnych to oddanie hołdu tym
dwóm wybitnym Polakom: bł. kard.
Stefanowi Wyszyńskiemu oraz św.
Janowi Pawłowi II i jednocześnie trwały dowód szacunku oraz pamięci dla
Ich czynów, przesłania oraz bezkom-
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Sanktuarium. Po uroczystej Mszy świętej nastąpiło poświęcenia nowego pomnika
upamiętniającego
jedną
z ważniejszych chwil w życiu polskiego kościoła. Przedstawiciele samorządów złożyli pod pomnikiem wieńce
i zapalili symboliczny znicz pamięci.

Wydanie: 4/2021

Aktualności z naszej gminy
„Jeszcze się tam, żagiel bieli…”, wydarzenia: Pani Hannie Szumotal- gażowanym osobom. Owacjom na stoczyli koncert Alicji Majewskiej skiej za sprawowanie pieczy nad cało- jąco nie było końca! Piękne wspomniei Włodzimierza Korcza w Grucie! ścią uroczystości, Panu Jerzemu Stru- nia zostawiamy dla siebie i zapraszażynie oraz Panu Pawłowi Tomaszewskiemu za oprawę fotograficzną, druhom z OSP Gruta oraz Policji za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników oraz wszystkim pozostałym zaan-

my Was drodzy Czytelnicy, do zapoznania się z fotorelacją dostępną na
stronie internetowej gminy Gruta oraz
na naszym gminnym profilu facebook`owym.

Ach, co to był za koncert! W dniu
8 sierpnia br. Grutę odwiedziły gwiazdy
polskiej estrady: Pani Alicja Majewska
w towarzystwie Pana Włodzimierza
Korcza i kwartetu smyczkowego!
Wspaniałe wydarzenie w naszej gminie przyciągnęło widzów z całego powiatu i nie tylko! Hala sportowa przy
Szkole Podstawowej w Grucie, gdzie
organizowany był koncert, dosłownie
pękała w szwach! Dziękujemy raz jeszcze wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego muzycznego

Dla kogo trzecia dawka szcze- otrzymają szczepionkę marki Pfizer lub szczepionka marki Pfizer, bez względu
Moderna, a młodzież w wieku 12-17 lat na to, jaką szczepionkę wcześniej
pionki przeciwko COVID-19?
szczepionkę Pfizer. Trzecia dawka może być im podana już po 28 dniach od
podania drugiej dawki szczepienia.
Wszystkie osoby, które ukończyły 50
lat (liczone rocznikowo, a więc urodzone w 1971 roku lub wcześniej) od 24
września 2021 r. będą mogły otrzymać
przypominającą szczepionkę po 6 mieTrzecia dawka szczepionki, uzupełnia- siącach od pełnego zaszczepienia. Jeśli
jąca, zalecana jest osobom z niską od- więc ktoś otrzymał drugą dawkę
pornością. E-skierowanie na trzecią
dawkę szczepionki przeciw COVID-19
dostały osoby: w trakcie leczenia przeciwnowotworowego, po przeszczepach
narządów, przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat, z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych
niedoborów
odporności,
z zaawansowanym lub nieleczonym szczepienia 24 marca lub wcześniej, to
zakażeniem wirusem HIV, leczone ak- swoje e-skierowanie na trzecią dawkę
tualnie dużymi dawkami kortykostero- znajdzie 24 września na swoim Interidów lub innych leków, które mogą netowym Koncie Pacjenta oraz w aplihamować odpowiedź immunologiczną, kacji mojeIKP. Pozostałe osoby muszą
dializowane przewlekle z powodu nie- poczekać na swój termin. Jako trzecia
wydolności nerek. Te osoby dorosłe dawka dla osób 50+ będzie podana
Przypominająca,
trzecia
dawka
szczepienia przeciw COVID-19 zalecana jest seniorom, medykom i osobom z niską odpornością. Kto i kiedy
może się rejestrować na trzecie szczepienie?
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ktoś otrzymał. Rejestracja na szczepienie odbywa się na tych samych zasadach co wcześniej, dzwoniąc na:
numer infolinii: 577-410-442, numer
rejestracji: 603-521-646, rejestracja
przychodni 798-070-498/56-46-83-189.
Pod wskazanymi numerami telefonu
następuje zgłoszenie chęci szczepienia
na skutek-którego wyznaczony zostaje
termin szczepienia oraz kontakt pielęgniarki na dzień przed szczepieniem
w celu przypomnienia o terminie
szczepienia. Zarejestrować się można
również poprzez e-rejestrację dostępną
na stronie głównej pacjent.gov.pl, poprzez aplikację mojeIKP lub dzwoniąc
na bezpłatną infolinię Narodowego
Programu Szczepień: 989. Przed
szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz badania przesiewowego.
Można to zrobić online lub ściągnąć
ze strony, wypełnić i przynieść ze
sobą. Kwestionariusz za osoby niepełnoletnie wypełniają i podpisują
rodzice
lub
prawni
opiekunowie. Jeśli zapomnisz o kwestionariuszu,
dostaniesz
go
w
punkcie szczepień.

Wydanie: 5/2021

Aktualności z naszej gminy
go gościa. To dopiero początek dobrej,
wzajemnej współpracy. W ramach wypracowanego porozumienia, akcja podarunkowa dla mieszkańców gminy
Gruta zostanie powtórzona jeszcze
w tym roku! Pomocni w dystrybucji
są jak zwykle niezastąpieni druhowie
z OSP! Dziękujemy za Waszą pomoc
i wielkie serce!

Paczki dla mieszkańców gminy
Gruta
W dniu 15 września br. gminę Gruta
odwiedził ks. prałat Daniel Adamowicz
- Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej,
a od niedawna również Dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas w Grudziądzu. Dzięki współpracy Wójta Gminy Gruta z szefem diecezjalnego Caritasu, do gminy Gruta trafiło ponad 1000
paczek zawierających produkty żywnościowe oraz produkty gospodarstwa
domowego. Paczki przekazano wszystkim mieszkańcom naszej gminy, któ-

rzy ukończyli 65 rok życia, podarunki
trafią również do osób niepełnosprawnych, w tym do dzieci. Jako pierwsi
podarunkowe paczki otrzymali pensjonariusze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej,
gdzie bardzo serdecznie podjęto nasze-

Narodowe czytanie 2021 w Urzę- "Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Za- wielu ważnych poglądów i doświadpolskiej, znakomita sztuka, która grote- czeń, jak również okazją dla samorządzie Gminy w Grucie
skowo ukazuje problem fałszu i obłudy.
Zapraszamy
do
zapoznania
się
z transmisją wydarzenia znajdującą
się na stronie internetowej UG w Grucie Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Anny Fabrykiewicz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Grucie oraz pracowników Filii za tak
piękną oprawę tej literackiej tradycji.

ŚDS w Dąbrówce Królewskiej na
wzór dla innych samorządów

Jubileuszowa, 10 odsłona ogólnopolskiej akcji czytania pod patronatem
Pary Prezydenckiej odbyła się w tym
roku w gminie Gruta pod szyldem
Munduru! Poszczególne role sztuki
czytali przedstawiciele Policji, Straży
Pożarnej, Nadleśnictwa i Wojska.
W tym roku towarzyszy nam

W dniu 26 września br. Środowiskowy
Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej odwiedziła delegacja samorządowców z gminy Klembów, (woj.
mazowieckie) w której od 2018 roku
Urząd Wójta sprawuje były mieszkaniec gminy Gruta - Pan Rafał Mathiak.
Wizyta miała studyjny charakter, której głównym celem było zapoznanie
z organizacją i funkcjonowaniem ŚDS
w Dąbrówce Królewskiej, bowiem w
Klembowie trwają prace związane z
powstaniem środowiskowego domu.
Wizyta stała się szansą do wymiany
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dowców do zapoznania się z tematyką
i codzienną problematyką środowiskowych domów samopomocy w Polsce.
Podczas spotkania zaprezentowano
również sale terapeutyczne i pracownie tematyczne, zaplecze kuchennosanitarne, jak również dzienny plan
pracy oraz atrakcje przewidywane dla
podopiecznych ŚDS w Dąbrówce Królewskiej. Dziękujemy samorządowi
gminy Klembów za miłe spotkanie.
Mamy nadzieję, że niedzielna wizyta
pomoże Wójtowi, Radnym i Sołtysom
w stawianiu kolejnych kroków związanych z utworzeniem ŚDS na terenie
ich gminy.

Wydanie: 5/2021

Aktualności z naszej gminy
Szczegółowe informacje niu wirusowym. Program zakłada wyAktualności z Ośrodka Zdrowia publiczne.
dotyczące e-rejestracji w SP ZOZ w korzystanie opasek telemedycznych
w Grucie
Wznowienie funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Mełnie. Szanowni
Mieszkańcy! Informujemy, że wraz
z początkiem października Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mełnie będzie na nowo przyjmował
swoich pacjentów. Wizyty do lekarza
POZ będą odbywały się po wcześniejszej rejestracji w każdą środę w godzinach od 12 do 14 u lekarza medycyny
Pana Macieja Sołtysika. Wraz z lekarzem w ośrodku będzie pielęgniarka.
Rejestracja osobista lub telefoniczna
będzie obywać się w dniu przyjęć pod
nr tel. 56 46 83 529 od godz. 7:00. Od
listopada br. planuje się zwiększenie
dostępności lekarza do dwóch dni w
tygodniu.
E-rejestracja już niebawem. Informujemy, że w listopadzie 2021 roku,
w Ośrodku Zdrowia w Grucie rozpocznie funkcjonowanie e-rejestracja. Erejestracja to nic innego, jak zapisanie
się do lekarza drogą elektroniczną, za
pomocą narzędzi internetowych. Elektroniczna rejestracja staje się standardem w coraz większej ilości placówek
medycznych, od dużych szpitali po
małe poradnie podstawowej opieki
zdrowotnej, zarówno prywatne, jak i

Grucie będą zamieszczone na nowo
budowanej stronie internetowej Ośrodka Zdrowia w Grucie oraz na gminnym
profilu Facebook.`owym. Poprzez tę
formę rejestracji będzie można umówić się na wizytę lub teleporadę, co
pozwoli odciążyć tradycyjną rejestrację drogą telefoniczną lub przy okienku
w rejestracji. Zachęcamy wszystkich
Państwa do skorzystania z tej nowej
formy kontaktu z lekarzem. O szczegółach dotyczących uruchomienia erejestracji będziemy Państwa informować na bieżąco. Informujemy, że dotychczasowa rejestracja telefoniczna
pozostanie bez zmian.

w warunkach domowych, do stałego
pomiaru
paramentów
życiowych
pacjenta, takich jak saturacja czy tętno.
Dzięki opaskom połączonym ze specjalną aplikacją na smartfona będzie
można monitorować również lokalizację pacjenta, odnotować upadek lub
wypadek pacjenta, przebieg naszego
leczenia, zamówić e-receptę, zobaczyć
wyniki badań diagnostycznych, lub
w przypadku zagrożenia zdrowia lub
życia skorzystać z funkcji SOS i połączyć się z lekarzem. To ogromne wyróżnienie dla naszego Ośrodka Zdrowia i szansa dla pacjentów korzystających z opasek. W naszej gminie programem zostanie objętych 30 osób.
Opaska Telemedyczna w Grucie. Oby tak dalej!
Miło nam Państwa poinformować, że
Ośrodek Zdrowia w Grucie jako jedna Programy profilaktyki w SP ZOZ.
z 37 przychodni w całej Polsce uzyskał Przypominamy, że Ośrodek Zdrowia w
grant o wartości 36 tys. złotych na rea- Grucie bierze udział w 5 programach
lizację pilotażowego projektu Minister- profilaktycznych skierowanych do
stwa Zdrowia, pn. „Opaska Teleme- pacjentów ośrodka: kardiologicznym,
dyczna”. Program w całym kraju obej- wirusowego zapalenia wątroby, wczemie tysiąc pełnoletnich pacjentów po snego wykrywania raka płuc, dermatoprzebytym zakażeniu wirusem SARS- logicznym oraz cytologicznym. ZachęCoV-2, którzy z tego powodu byli ho- camy wszystkie uprawnione osoby do
spitalizowani lub u których w wyniku dokonywania diagnostyki w ww. zaprzeprowadzonej diagnostyki obrazo- kresie. Szczegółowe informacje uzywej stwierdzono zmiany w obrazie skacie Państwo w Ośrodku Zdrowia
radiologicznym świadczące o zakaże- w Grucie.

gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Sprzęt zostanie zakupiony
Drodzy Czytelnicy! Miło nam poinfor- do połowy listopada br. 2) Grant z Funmować, że tylko w ostatnim miesiącu dacji Pekao na organizację zajęć proeknasza Biblioteka wygrała aż trzy projekty: 1) „Kraszewski. Komputery dla
Bibliotek” - w ramach tego projektu pozyskano kwotę 16 150,00 zł na zakup
sprzętu komputerowego. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinforologicznych dla wszystkich grup wiematycznych i wyrównanie szans kowych – 4 500,00 zł. Uzyskanie tego
mieszkańców miejscowości w gmi- grantu było możliwe dzięki Pani Joannach o najniższych dochodach podat- nie Paczkowskiej z Orla, która jako
kowych na jednego mieszkańca po- pracownik Banku Pekao, po raz drugi
przez wyposażenie bibliotek w tych złożyła w imieniu Biblioteki wniosek

Dobra passa Biblioteki w Grucie

na zajęcia ekologiczne. Pomysł ponownie zyskał akceptację Fundacji Pekao,
która oferuje swoim pracownikom
możliwość składania wniosków. Projekt zostanie zrealizowany już w październiku br. W jego ramach przewidu-
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jemy warsztaty tematyczne, zajęcia
i wspólne biesiadowanie przy ognisku.
3) Dotacja z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na zakup
nowości wydawniczych w kwocie
7 428,00 zł. Za te pieniądze Gminna
Biblioteka Publiczna w Grucie zakupi
nowe książki do naszej biblioteki
i wszystkich filii. Biblioteka czeka na
Państwa sugestie i propozycje w zakresie pozycji do zakupienia. Zakupy
będą realizowane do końca listopada.

Wydanie: 5/2021

Aktualności z naszej gminy
Rozstrzygnięto konkurs na naj- tem którego odbywała się akcja szcze- „Kamienie Pamięci”
pień. W konferencji wziął również
piękniejszy ogród
Dnia 27 sierpnia 2021 roku w trakcie
imprezy kończącej tegoroczne wakacje
odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na
najpiękniejszy ogród w gminie Gruta.
Ogrody były oceniane pod kątem utrzymania i estetyki, istniejącej architektury, ilości gatunków roślin i znajomości
nasadzeń oraz ogólnego wrażenia. Poniżej przedstawiamy laureatów konkursu: I miejsce: Pani Anna Kowalczyk
z Jasiewa, II miejsce Pan Kamil Borkowski z Orla, III miejsce Państwo Maria i Marek Gumińscy z Gruty. Ponadto
wyróżnienia otrzymali: Pani Lidia Różańska z Gruty, Pani Magdalena Kruszkiewicz z Mełna, Pani Sylwia Jaszewska z Gruty, Pani Joanna Okońska
z Nicwałdu oraz Pani Krystyna Gozdowiak z Orla. Wszystkim uczestnikom
składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za upiększanie naszej
gminy.

udział Wójt Gminy Gruta Pan Waldemar Kurkowski oraz Kierownik SPZOZ
w Grucie Pan dr Krzysztof Adamaszek.
Podczas konferencji przedstawiono
dane o dotychczasowej liczbie osób
zaczepionych na terenie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz o podejmowanych działaniach promocyjnych.

„Pocztówka z wakacji”

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie ze szkół w Grucie i Boguszewie
zostali ponownie laureatami ogólnopolskiego
projektu
historycznego
"Kamienie Pamięci" i na zaproszenie
IPN gościli w Warszawie. W Muzeum
Żołnierzy Wyklętych grupy projektowe
z obu szkół wraz z opiekunem Tomaszem Piwowarskim odebrały pamiątkowe statuetki. Gratulujemy zaangażowanym uczniom oraz ich opiekunowi
kolejnych sukcesów

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy
w Kolarstwie Torowym 2021

Szczepionkobus
W dniu 23 sierpnia 2021 r. na terenie
gminy Gruta w miejscowościach: Plemięta, Salno oraz Nicwałd stacjonował
szczepionkobus. W mobilnym punkcie
szczepień przeciwko Covid-19 zaszczepiły się łącznie 44 osoby. W Plemiętach
przed rozpoczęciem szczepień odbyła
się konferencja prasowa z udziałem
Pana Józefa Ramlau—Wicewojewody
Kujawsko-Pomorskiego, pod patrona-

Konkurs rozstrzygnięty! Gmina Gruta
odwiedziła w te wakacje bardzo wiele
miejsc Była nad morzem i w górach
oraz w miasteczku "Flinstonów" oraz w
wielu innych, równie ciekawych miejscach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego wakacyjnego konkursu
"Pocztówka z wakacji". Cieszymy się
niezmiernie, że zainteresował on nawet całe rodziny! Spośród nadesłanych
zdjęć komisja konkursowa wyłoniła
zwycięzców: I miejsce – Julia Nasieniewska, II miejsce – Zofia, Maria, Jan,
Danuta Chyła, III miejsce – Cezary Nowakowski. Ponadto Komisja konkursowa wyróżniła następujące osoby: Zuzanna Czmoch, Nikodem Nowakowski,
Kornelia Kurzyńska, Borys Kurzyński,
Jakub Nasieniewski oraz Anna Bober.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody,
a dla wszystkich pozostałych uczestników konkursu czekały słodkie nagrody
pocieszenia. Wręczenie nagród nastąpiło w dniu 7 października 2021 roku,
w sali narad Urzędu Gminy w Grucie.
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Szanowni Państwo, z przyjemnością
informujemy, że drużyna w składzie
z Mają Tracką — mieszkanką gminy
Gruta
zdobyła
brązowy
medal
Mistrzostw Świata Juniorów w wyścigu drużynowym w kolarstwie torowym w Kairze, które odbyły się we
wrześniu 2021r. Ponadto Maja zdobyła
w holenderskim Apeldoorn brązowy
medal Torowych Młodzieżowych Mistrzostw Europy. W finale wyścigu
uległa tylko Włoszce Valentinie Basilico i Belgijce Marith Vanhove. Maja
Tracka w tym sezonie zdobyła również
brązowy medal w wyścigu ze startu
wspólnego podczas mistrzostw Polski.
Serdecznie gratulujemy ducha sportu
i życzymy dalszych sukcesów.

Wydanie: 5/2021

Aktualności z naszej gminy
Życzenia z okazji Dnia Edukacji lata 2014-2020. W ramach dwóch pro- logicznych szczątki zostaną pochowajektów udział wzięło 40 osób. Podczas ne na Cmentarzu Wojennym w Mełnie
Narodowej
Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy
Szkół i Pracownicy Oświaty. Zbliża się
Wasze Święto — z tej okazji: z okazji
Dnia Edukacji Narodowej składamy
serdeczne życzenia. Życzymy wielu
sukcesów, zadowolenia z trudnej pracy
nauczycielskiej i wszelkiej pomyślności, dziękując Państwu jedocześnie za
trud i poświęcenie włożone w edukację
oraz wychowanie dzieci i młodzieży
szkolnej, za przewodnictwo w drodze
do zdobywania wiedzy, odkrywania
prawdy i kształtowania postaw. Redakcja Głosu Gruty życzy, abyście Państwo
odnaleźli w swojej niełatwej pracy nauczyciela życiowe spełnienie, by przyniosła ona satysfakcję i zadowolenie.
Bądźcie dla swoich uczniów mistrzami,
autorytetami, a także wyrozumiałymi
wychowawcami i opiekunami.

realizacji projektów Seniorzy z gminy
Gruta brali udział m.in.: w warsztatach
tanecznych, kulinarnych, warsztatach
z psychologiem, informatykiem, animatorem i rehabilitantem. Były również wyjazdy studyjne do kina, opery
czy na kręgle, jak również integracyjne
imprezy taneczne, w których wszyscy
uczestnicy
chętnie
brali
udział.
„Uczestnicy w ramach projektu dobrze

się bawili, nawiązano szereg nowych
znajomości. Grupa była mieszana, ale
zarówno Panie jak i Panowie odnaleźli
się dobrze w ramach realizacji tego
projektu. Dzięki realizacji projektu, GCK
poszerzyło swoją ofertę spotkań i integracji. Jako koordynator tego projektu,
dziękuję wszystkim uczestnikom za
systematyczny udział w projekcie” —

Pierwsze zajęcia w ramach kolejnych projektów współfinansowanych z LGD Vistula
Rozpoczęto realizację kolejnych trzech
projektów: „Centrum Aktywności Lokalnej w Boguszewie”, „Centrum Aktywności Lokalnej w Salnie” oraz
„Centrum Aktywności Lokalnej w Słupie”. Przypominamy, iż w ramach projektów zaplanowano zajęcia sportoworekreacyjne, zajęcia z psychologiem,
zajęcia teoretyczne i praktyczne
z dietetykiem, warsztaty edukacyjnoanimacyjne, zabawę integracyjną, wyjazdy studyjne do kina Helios. Projekty
są współfinansowane są ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie finansowe pozyskano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra
Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

komentuje Pani Hanna Szumotalska,
Dyrektor GCK. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom i dziękujemy Pani Hani
Szumotalskiej za ogromne zaangażowanie oraz osobisty, niezastąpiony
wkład w organizację i przebieg projekWsparcie psychologa w gruckich
tu. Oby tak dalej!

szkołach

Prace ekshumacyjne w Orlu
Dnia 13 września 2021 r. Pracownia
Badań Historycznych i ArcheologiczPodsumowanie projektów reali- nych POMOST prowadziła prace ekshumacyjne w miejscowości Orle. Na zlezowanych przez GCK
cenie Instytutu Pamięci Narodowej
Gminne Centrum Kultury w Grucie za- przeprowadzili badania jamy poekshukończyło realizację 2 projektów dedy- macyjnej, w której spoczywały szczątki
kowanych seniorom: Klub Seniora sposobem na aktywność-II etap, którego
wartość wyniosła 50 tys. zł oraz Działamy razem z seniorami, - wartość 39 tys.
zł. Projekty były współfinansowane
EFS w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Wyłączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r. W wyniku przeprowadzonej w okresie powojennym pospiesznej
ekshumacji część ludzkich szczątków
oraz elementów żołnierskiego ekwipunku pozostała w ziemi. Wśród odnalezionych artefaktów był m. in. polski
znak tożsamości oraz srebrna obrączka
ślubna. Po wykonaniu badań antropo-

10

Informujemy, że od października br.
w szkołach podstawowych gminy Gruta rozpoczynają się dyżury psychologa.
Sytuacja związana ze zdalną nauką
i pozostawaniem uczniów w domach,
doprowadziła do różnego rodzaju problemów, które dotknęły
uczniów
i rodziców. W związku z powyższym
w szkołach tygodniowa liczba godzin
psychologa przedstawia się następująco: Szkoła Podst. w Grucie – 3 godziny,
Szkoła Podst. w Słupie – 3 godziny,
Szkoła Podst. w Boguszewie – 2 godziny, Szkoła Podst. w Nicwałdzie – 2 godziny, Szkoła Podst. w Plemiętach
– 2 godziny.

PODZIĘKOWANIA
„Wszystkim,

którzy służyli
nam pomocą i wsparciem podczas długoletniej choroby mojego męża Piotra Banaszkiewicza oraz byli obecni podczas
Jego ostatniej drogi składam
serdeczne podziękowania”
Żona Dorota Banaszkiewicz
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Inwestycje i przetargi
Remonty i
gminnych

przebudowy

dróg. Wszystkie prace drogowe powinny się zakończyć najpóźniej do dnia
31 października 2021 roku. Wykonawcami robót jest firma Drobud z Wąbrzeźna oraz Zakład Budowy Dróg
z Rogowa. Ponadto—w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi remontu
drogi w Annowie —wyjaśniamy, że
brak połączenia drogi pomiędzy istniejącym, a nowo budowanym asfaltem,
jest wynikiem wycofania zgody właściciela gruntu na rozpoczęcie prac.
Urząd Gminy w Grucie czyni starania,
aby połączenie dwóch odcinków drogi
było możliwe już w przyszłym roku.

dróg

Trwają prace drogowe w gminie Gruta.
Zakończono remont nawierzchni na
odcinku drogi gminnej Gruta-Orle.
Inwestycja kosztowała blisko 390 tys.
zł i została dofinansowana w 55%
z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach prac wykonano
ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej,
wyprofilowanie zjazdów i zatoczek
oraz odtworzenie poboczy. Ponadto
aktualnie trwa przebudowa dróg gminnych w Jasiewie, Okoninie, Pokrzywnie i Annowie. Tam drogi gruntowe

zostaną zastąpione nawierzchniami
asfaltowymi na łącznym odcinku ponad 2,1 km. Na sfinansowanie zadań
w budżecie gminy przeznaczono łącznie kwotę prawie 2 mln zł, z czego 55%
funduszy pochodzi również z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
Ponadto nowy asfalt został położony
na placu i drodze gminnej przy kościele
w Grucie. Z uwagi na trwające prace w
różnych miejscowościach w naszej
gminie, kierowców oraz pozostałych
uczestników ruchu drogowego prosimy
o cierpliwość oraz o szczególne zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa na remontowanych odcinkach

Trwa termomodernizacja budyn- zadania. Po zakończeniu tych prac częściowych, które muszą być przeprowaku Ośrodka Zdrowia w Grucie
dzone w pierwszej kolejności, wykoPrzypomnijmy, że zadanie jest możli- nawca przystąpi do docieplenia ścian
we do realizacji, dzięki uzyskanemu budynku i remontu całej elewacji —
dofinansowaniu z Rządowego Fundu- i to będzie efekt, który już wyraźnie
szu Inwestycji Lokalnych w wysokości wszyscy będziemy mogli zobaczyć”—
1 200 000,00 zł. Dodajmy, że wartość wyjaśnia Pani Beata Bielik, Kierownik

dżetu gminy Gruta. Nowy wjazd i plac
parkingowy zostanie utwardzony solidną podbudową, a następnie kostką
brukową. Prace wykonywane są systemem gospodarczym przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej
i Wodnej UG w Grucie oraz druhów
z OSP Plemięta i powinny się zakońReferatu
Inwestycji
i
Rolnictwa
Urzędu
czyć do połowy października br. Dzięcałej inwestycji wynosi prawie 1,4 mln
Gminy
w
Grucie.
kujemy wszystkim za owocną współzłotych. Do chwili obecnej dokonano
pracę!
już
częściowej
wymiany
okien
w budynku, docieplono dach oraz na- Remont wjazdu i parking przy
stąpiła wymiana instalacji grzewczej OSP w Plemiętach
C.O.—zamontowano pompę ciepła,
która po części będzie zasilana z insta- W Plemiętach modernizowany jest
lacji fotowoltaicznej, zamontowanej na wjazd i parking przy remizie OSP.
dachu budynku. „Na chwilę obecną Część materiału została zakupiona

trwają prace których specjalnie nie w ramach pozyskanej przez druhów
widać, tj. modernizacja części instalacji dotacji i środków sołeckich, reszta zogrzewczych, docieplanie stropu i inne stanie sfinansowana ze środków bu-
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Koniec prac rewitalizacyjnych czekają kolejne dwie części realizacji wy i zaprojektowania toalet (Jasiewo)
zadania — rewitalizacja świetlic wiej- czy brak wyjścia ewakuacyjnego
w Dąbrówce Królewskiej
skich w Jasiewie i Kitnowie. Wspólny
przetarg na realizację tych trzech zadań został ogłoszony jeszcze w końcówce grudnia 2020 roku. Niestety,
część przetargu dotycząca remontu
świetlic w Jasiewie i Kitnowie została
unieważniona. Jaki był tego powód?
Dokumentacja projektowa rewitalizacji
z lat 2016-2017 zawiera wiele błędów
technicznych i konstrukcyjnych uniemożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych.
Brak
doprowadzenia
w projekcie bieżącej wody (Jasiewo),
Nowa świetlica wiejska w Dąbrówce brak wentylacji (Jasiewo i Kitnowo),
Królewskiej czeka na odbiór budowla- brak przekształcenia lokalu na użytkony! Nowoczesna kuchnia, dwie sale
z pełnym węzłem sanitarnym oraz na
nowo zagospodarowany teren dookoła już niebawem zacznie służyć
mieszkańcom. Zadanie było możliwe
do zrealizowania dzięki dofinansowaniu pozyskanemu ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, które wyniosło aż 95%.
Całkowity koszt adaptacji i wyposażenia pomieszczeń wyniesie ponad
600 tys. zł.

(Kitnowo) to tylko nieliczne z nich.
Aktualnie trwa audyt budowalny zmierzający do ustalenia zakresu odpowiedzialności projektantów oraz byłych
pracowników z ramienia Urzędu Gminy w Grucie za przyjęcie tak wadliwej
dokumentacji projektowej. Trwają również negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu dotyczące procedur przesunięcia realizacji zadania do
końca 2023 roku, aby nie zwracać
otrzymanego dofinansowania. O dalszych etapach sprawy będziemy Państwa informować na bieżąco.

Co dalej ze świetlicami w Kitnowie i Jasiewie?
W ramach pozyskanego dofinansowania z EFS w zawieszeniu nadal

na Zlecenie wykonania tego rodzaju doku- czy chodnik. Stąd pewnie przez tak
mentacji technicznej ma związek z wiele lat tematyka ta była zaniedbywadofinansowaniem, o które gmina Gruta na. A wszyscy dziś mamy tego efekt w
W poprzednim numerze GG wspomi- ubiega się w tym roku w ramach pro- postaci ciągłych awarii, zrywania sieci
naliśmy Państwu o wodnych planach gramu rządowego „Polski Ład”. W ra- itd”. — dodaje Pan Waldemar KurkowPowstanie
dokumentacja
remont gminnych SUW`ów

inwestycyjnych władz gminy. Dziś
informujemy, że Urząd Gminy w Grucie
wyłonił już wykonawcę dokumentacji
projektowej dotyczącej przebudowy
i modernizacji stacji uzdatniania wody
w Plemiętach, Mełnie i Grucie. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno - Ściekowej "BIOBOX" z siedzibą w Toruniu na
kwotę ponad 498 tyś zł. Zakres prac
objęty umową dotyczy sporządzenia
kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy gminnych stacji wodociągowych oraz rozbudowy sieci wodociągowej w gminie.

mach priorytetu I, władze gminy złożyły wniosek o dofinansowanie zadania,
którego wartość szacowana jest na
kwotę 8 mln zł. Planowana wysokość
uzyskanego przez gminę dofinansowania wynosi: 95% tj. 7 600 000,00 zł. Rozstrzygnięcie naboru już niebawem.
„O problemach naszej gminy z wodą
nikogo nie trzeba przekonywać” —
komentuje Wójt Gminy Gruta. „Zdaję

sobie sprawę, że to nie są dla władzy
popularne decyzje. Woda, kanalizacja
to inwestycje których nie widać i szybko się o nich zapomina. Nie mają takiego efektu jak nowo wybudowana droga
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ski. Wykonawca ma na wykonanie
kompleksowej dokumentacji niecałe
5 miesięcy. Ma być to dokumentacja
gotowa do wdrożenia procesu budowalnego, ze wszystkimi pozwoleniami
i decyzjami. To warunek, aby skorzystać z dofinansowania oferowanego
przez „Polski Ład”. W przypadku braku
otrzymania wsparcia finansowego
z rządowego funduszu, władze gminy
będą podejmować dalsze starania
o dofinansowania z innych projektów.
Jest to warunek konieczny do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
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Gazyfikacja świetlicy
w Pokrzywnie

wiejskiej

Gazyfikacja świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie dobiegła końca. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków budżetu sołeckiego oraz budżetu
gminy Gruta, a łączny koszt inwestycji
wyniósł niecałe 36 tys. zł. Roboty, na
które składało się: wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy oraz montaż pieca i instalacji centralnego
ogrzewania w budynku zostały zlecone firmie zewnętrznej w ramach przetargu nieograniczonego. Ponadto informujemy, że cały czas władze gminy
prowadzą rozmowy z Polską Spółką
Gazownictwa w Bydgoszczy, w kontekście gazyfikacji kolejnych miejscowości na terenie gminy Gruta.

Budowa światłowodu na terenie
gminy
Od dłuższego czasu na terenie naszej
gminy prowadzone są prace związane
z ułożeniem przewodów światłowodowych, mających zapewnić wszystkim

chętnym dostęp do szybkiego Internetu oraz usług telefonicznych i TV. Prace są prowadzone przez firmę NEXERA w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa (POPC). Pod adresem
https://www.nexera.pl/pl/map mogą
znaleźć Państwo interaktywną mapę
– na której możemy odszukać swoją
nieruchomość i ustalić czy symbol
posiada status „Gotowy”. Jeśli tak –
można kontaktować się z jednym dowolnym operatorem, który zawarł
umowę z Nexerą na dostawę Internetu
(wykaz operatorów również dostępny
jest na stronie nexera.pl.) Jeśli zdarzy
się, że naszej posesji nie ma na mapie
– ale są sąsiednie – możemy zwrócić
się z prośbą o weryfikację i podłączenie pisząc na adres: zapytaj@nexera.pl,
gdzie możemy również zadawać
wszelkie pytania dotyczące usług.

Nowe łazienki w SP w Grucie
Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Grucie zakończony. To drugi
etap remontu, pierwszy zakończył się
w lutym 2020 roku, kiedy wyremontowano toalety na parterze budynku.
Tym razem wyremontowane zostały
dwie toalety na pierwszym piętrze
szkoły. W ramach remontu wymieniono wszystkie instalacje. Na ścianach
i podłodze ułożono nowe płytki, nowe
oświetlenie, kabiny i sanitariaty. Efekty pracy cieszą wyglądem uczniów
oraz nauczycieli. Nowe łazienki posłużą zapewne dla wielu pokoleń uczniów
gruckiej
"podstawówki".
Materiał
do remontu toalet został zakupiony
w większości z szkoły, zaś same prace
wykonane zostały przez pracowników
Urzędu Gminy w Grucie.

Kontynuacja remontu chodnika
w Grucie
Jeszcze w październiku br. rozpocznie
się kontynuacja zapoczątkowanego w
lipcu remontu i przebudowy chodnika
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 538 na
odcinku od sklepu „Tara” do wjazdu do
Urzędu Gminy w Grucie. Zaplanowane
wcześniej prace zostały przerwane, co
spowodowane było najpierw okresem
urlopowym pracowników Referatu

mi, związanymi z licznymi w ostatnim
okresie awariami sieci i pozostałymi
zaplanowanymi pracami. Roboty ruszą
niebawem. Przypominamy, że remont
chodnika w Grucie jest współfinansowany ze środków budżetu sołectwa
Gruty oraz częściowo ze środków budżetu gminy. Prace są również wykonywane systemem gospodarczym
przy udziale pracowników Referatu
Gospodarki Komunalnej i Wodnej, a Gospodarki Komunalnej i Wodnej
następnie innymi koniecznymi praca- UG.
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Prosto z Urzędu...
Fenomen festynu w Plemiętach. również i oczekiwania jakie towarzyMieszkańcy pokazali, jak wielkie szyły im samym przy organizacji tej
pięknej akcji charytatywnej. Szczególmają serca!
„Walka o życie!” Pod takim hasłem pod
koniec sierpnia w Plemiętach na boisku przy szkole podstawowej odbył się
Festyn Charytatywny dla Pani Kamili—mieszkanki naszej gminy, która
zmaga się z groźną chorobą nowotworową. Organizatorzy i uczestnicy
przeszli nie tylko samych siebie, ale

ne podziękowania pragniemy skierować do organizatorów i pomysłodawców festynu: Pani Agnieszki Abramek
- sołtysa Plemiąt oraz do druhów
z OSP Plemięta i Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Plemiętach, jak i do szeregu zaangażowanych w to wydarzenie swoim śpiewem rozgonił ciemne
osób. Dokonaliście niemożliwego!!! chmury i takim sposobem impreza
Nawet zespół muzyczny „No Name” odbyła się bez deszczu. Tłumy ludzi
nie tylko z terenu gminy Gruta przybyły aby wesprzeć Panią Kamilę w walce
z jej chorobą. Ile tam było życzliwych
Aniołów, ile dobrych słów, czynów,
gestów i ogromnego wzruszenia. Wójt
Gminy Gruta wraz z pracownikami
Urzędu dziękują za możliwość wzięcia
udziału w organizowanym Festynie.
A dla Pani Kamili wysyłamy ogrom
uścisków i bardzo, bardzo dużo siły do
dalszej walki, która z takim poparciem
musi się udać! Pieniądze zebrane podczas festynu zostały przekazane na
leczenie i walkę z chorobą. Trzymajmy
wszyscy kciuki za szybki powrót do
zdrowia!

Zielone płuca gminy. Urząd nansowanie stanowi 50%. Ponadto w drzewek, które w tym roku zostaną
otrzymał 50% dotację na nowe ramach ogólnopolskiej akcji #SadziMY, przekazane do Szkoły Podstawowej w
odbywającej się pod patronatem Pary Słupie, celem ich zagospodarowania na
nasadzenia roślinności
Prezydenckiej, gmina Gruta otrzymała terenie szkoły.
Informujemy, że gmina Gruta już kolej- z Lasów Polskich sadzonki małych
ny rok z rzędu otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotację na realizację zadania "Nasadzenia
materiału roślinnego na terenie gminy
Gruta". W ramach zadania zakupionych zostało ok. 800 szt. sadzonek
drzew i krzewów różnych odmian:
klonów, brzóz, jesionów oraz krzewów,
które nasadzone zostaną na terenach
stanowiących własność gminy Gruta
m.in. przy świetlicach wiejskich, szkołach, pasach drogowych itp. Zapotrzebowanie na sadzonki, jak co roku składali do tut. Urzędu sołtysi oraz kierownicy podległych jednostek organizacyjnych. Dystrybucją sadzonek do poszczególnych sołectw zajęli się pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Wodnej UG w Grucie.
Koszt materiału roślinnego wyniósł
44 000,00 zł, z czego otrzymane dofi-
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Ile
tak
żłobek?

naprawdę

kosztuje

Dzieci to nasze najwyższe dobro, którego nie można przeliczać na jakiekolwiek pieniądze. Dostęp do opieki żłobkowej jest również dobrem ogółu i
choć samorządy nie mają obowiązku
zapewnienia opieki żłobkowej dla swoich najmłodszych obywateli, dziś trudno sobie wyobrazić, że w nowoczesnej
gminie mogłoby być inaczej! Do tego,
że żłobki są potrzebne i pożądane przez
społeczeństwo nikogo nie trzeba przekonywać. Samorządy powinny czynić
wszystko, aby taką opiekę zapewnić i
ciągle udoskonalać. Inaczej jednak niż
w przypadku szkół czy przedszkoli, na
funkcjonowanie żłobka nie przysługuje
żadna subwencja ani dotacja celowa z
budżetu państwa. Z czego zatem jest
utrzymywany żłobek? Na koszty funkcjonowania i utrzymania żłobka składają się: dopłata z budżetu gminy oraz
dochody z opłat miesięcznych uiszczanych przez opiekunów dzieci. Koszty
własne gminy mogą być pomniejszane
dzięki realizacji programów i projektów współfinansowanych zarówno ze
środków europejskich jak i krajowych.
Kwoty te nie są jednak stałe, a ich wysokość zależy od aktywności samorządów. Na przykładzie roku 2021, łączny
plan wydatków na funkcjonowanie
Żłobka „Bąbelek” w Nicwałdzie wynosi
nieco około 600 tys. złotych. Planowane dochody z opłat od rodziców w 2021
roku to niecałe 164 tys. złotych. Reszta
kwoty związanej z utrzymaniem żłobka pochodzi z realizowanego przez
gminę Gruta projektu współfinansowanego z EFS (152 tyś zł) oraz z budżetu
gminy Gruta (prawie 284 tys. zł). Gdyby

nie pozyskane środki z UE, budżet gmi- dzienna za wyżywienie w wysokości
ny dokładałby do funkcjonowania 9 zł.”- dodaje Pani Dyrektor. Istotnie
żłobka około 436 tyś. zł.! „Koszty utrzy- redakcja GG sprawdziła ten trend cenomania żłobka ciągle rosną. Podwyżki wy i faktycznie, za pełnowymiarową
cen energii, żywności, zwiększenie opiekę żłobkową w regionie miasta
wynagrodzenia minimalnego za pracę, i powiatu grudziądzkiego trzeba zapłaciągle powodują podniesienie kosztów cić nawet do 1300 zł za miesiąc, co czyutrzymania. Dlatego niezbędnym było ni „Bąbelka” nadal bardzo atrakcyjnym
podjęcie kroków zmierzających do cenowo. „Jestem wdzięczna Radnym

stopniowego podnoszenia opłaty za
żłobek, która nie była zwiększana od
2019 roku, kiedy to czesne podniesiono
o 50 zł”— komentuje Pani Marta Kaszuba, Dyrektor Żłobka w Nicwałdzie.
„Nasz żłobek cieszy się dobrą renomą

Gminy Gruta, że zrozumieli nasze potrzeby i praktycznie jednogłośnie podjęli uchwałę zwiększającą wysokość
czesnego w żłobku. Dziękuję również
Panu Wójtowi za to, że pomaga nam
w pozyskiwaniu nowych środków zewnętrznych na rozwój, modernizację
i utrzymanie naszego żłobka — bez
nich byłoby nam jeszcze ciężej”—

i opinią, co powoduje, że mamy również dzieci spoza terenu gminy Gruta.
Do „Bąbelka” przyciąga również bardzo
niskie czesne, które po podwyżce wy- dodaje Pani Marta Kaszuba.
nosi 550 zł miesięcznie plus opłata

Przypominamy, że na terenie PSZOK-u
umieszczona
została
ekologiczna
ścieżka edukacyjna dla najmłodszych
mieszkańców naszej gminy. Na terenie
ścieżki edukacyjnej, zamontowane są
elementy wyposażenia: ławki, tablice
informacyjne i edukacyjne oraz elementy placu zabaw dla najmłodszych.
Na tablicach zawarte są informacje
dotyczące edukacji ekologicznej, zasad
segregacji odpadów komunalnych,
hierarchii postępowania z odpadami
oraz ciekawostkami dot. ww. tematyki.
Zatem zapraszamy do PSZOK-u!

PSZOK czynny również w sobotę
Informujemy, że zgodnie z prośbą wielu mieszkańców, Punkt Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych
w Mełnie będzie czynny dodatkowo
w każdą II sobotę miesiąca, w godz. od
8:00 do 13:00, począwszy od października br. Ponadto przypominamy, że
PSZOK czynny jest dla mieszkańców
gminy Gruta w każdy poniedziałek (w
godz. od 8:00 do 14:00) oraz czwartek
(w godz. od 9:00 do 16:00). Zachęcamy
do korzystania z PSZOK-u.
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Prosto z Urzędu...
Z ksiąg USC...
Statystyka napawa optymizmem. Dane
liczbowe urodzeń, zgonów i małżeństw
wskazują, że w pierwszych III kwartałach 2021 roku urodziło się nas więcej
niż zmarło. Do dnia 30 września br.
w USC w Grucie zarejestrowano
57 urodzeń, 46 zgonów i 22 małżeństwa. Czas na zarejestrowanie urodzenia dziecka wynosi 21 dni więc powyższy wykaz może nie uwzględniać
wszystkich nowo narodzonych mieszkańców gminy, a zatem może jest nas
jeszcze więcej!

w związku z koniecznością ponoszenia przez nich dużych wydatków za
odprowadzone ścieki, Rada Gminy
Gruta przyjęła w dniu 06.10.2021 r.
uchwałę o dopłacie dla gospodarstw
domowych oraz jednostek gospodarczych nieprowadzących produkcji,
w wysokości 0,67 zł/brutto do 1 m3
odprowadzonych ścieków we wszystkich okresach obowiązywania nowej
taryfy. Po uwzględnieniu dopłaty cena
za 1 m3 odprowadzonych ścieków od
6 października 2021 r. wynosi 6,40 zł
brutto (wzrost o 56 gr). W związku
z licznymi pytaniami ze strony mieszkańców informujemy, że woda oraz
odprowadzone ścieki zużyte przed
wejściem w życie nowej taryfy zostaną
rozliczone po cenach obowiązujących
do dnia 28.09.2021 r. Szczegółowych
informacji udzielają pracownicy referatu pod nr tel. 564683121. wew. 110.

Radni radzą.., czyli sprawozdanie
z uchwał XXIX Sesji Rady Gminy
Gruta
W dniu 6 października 2021 roku w Sali
narad Urzędu Gminy w Grucie odbyła
się XXIX Sesja Rady Gminy Gruta, na
której podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XXIX/182/21 zmieniająca
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata
2021-2030, Uchwała nr XXIX/183/21
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2021, Uchwała
nr XXIX/184/21 w sprawie ustalenia
opłat w żłobku prowadzonym przez
gminę Gruta, Uchwała nr XXIX/185/21

Radna Gminy Gruta członkiem
Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji
Nowe stawki opłat za wodę Z największą przyjemnością informui ścieki
jemy, że Pani Agnieszka Wesołowska— w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu
Informujemy, że na podstawie decyzji
administracyjnej wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie dla gminy Gruta na okres kolejnych 3 lat została zatwierdzona taryfa
Nowe opłaty, zgodnie z taryfą obowiązują od 29.09.2021 r. wynoszą: cena za
1 m3 wody - 3,78 zł/brutto (wzrost o 32
gr), opłata abonamentowa - 2,79 zł/
brutto za miesiąc (wzrost o 15 gr), cena
za 1 m3 odprowadzonych ścieków
przemysłowych – 18,32 zł/brutto
(spadek o 2,47 zł), cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków – 7,07 zł/brutto
(wzrost o 1,23 zł) W celu udzielenia pomocy mieszkańcom gminy Gruta,

Radna Gminy Gruta i sołtys wsi Słup
została członkiem RDPP nowej kadencji. Kadencja Rady trwa 3 lata. Pełni
dumy i zadowolenia, Pani Agnieszce
składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.
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gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Gruta na lata 2021-2030 oraz Uchwała
nr XXIX/186/21 w sprawie zatwierdzenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na okres trwania nowej taryfy
obowiązującej na terenie gminy Gruta
w latach 2021-2024. Na sesję po prawie
1,5 rocznej przerwie spowodowanej
ograniczeniami
COVID-19,
zostali
zaproszeni sołtysi z terenu gminy Gruta. Zapraszamy do zapoznania się
z transmisją obrad sesji, która zamieszczona jest na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Grucie oraz na gminnym profilu facebook`owym.
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