Nr 1

Styczeń 2014

TRZYDZIESTA – OSTATNIA SESJA
W 2013 ROKU

Ukazuje się od 1991 roku

Ósma to przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 18/6 w
miejscowości Annowo (gmina Gruta).
Dziewiąta dotyczyła zwolnienia zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie – z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Gruta.
Uchwała dziesiąta, ostatnia: w spr awie dokonania zmian w
budżecie Gminy Gruta na rok 2013.
Od redakcji: ze szczegółami planów Komisji – jak innymi
dotyczącymi sesji – można się zapoznać w Biurze Rady w Urzędzie
Gminy.
Oczywiście podczas poniedziałkowych obrad głos zabrała
wójt Halina Kowalkowska, radni wysłuchali sprawozdania z
wykonania uchwał Rady Gminy oraz wydanych zarządzeń w
okresie między sesjami.
Pod koniec obrad w punkcie Wolne wnioski i zapytania radny
Bronisław Florek odczytał podziękowania dla wójt od proboszcza
Kazimierza Wiśniewskiego. Duchowny z Dąbrówki Królewskiej
wyraził wdzięczność za decyzję i wykonanie wycinki drzew przy
kościele. – Zabiegałem o to od lat, ale dopiero pani wójt Halina
Kowalkowska wysłuchała mojej prośby – napisał.
Radny Stanisław Angowski ze Słupa apelował do wójt, aby
skierowała osoby z prac interwencyjnych do przełożenia chodnika
w tej wsi.
Sołtys Henryk Zalewski zwrócił się do H. Kowalkowskiej z
prośbą, aby firma zajmująca się odśnieżaniem dróg osiedlowych i
chodników w Mełnie zainstalowała przy sprzęcie tzw. miękki lemiesz. – Stalowy niszczy płytki, uszkadza krawężniki – uściślił.
Wójt zainteresowała się też osobami w trudnej sytuacji losowej,
o których mówił radny Kazimierz Suszek z Nicwałdu.
Na koniec ostatniego posiedzenia Rady Gminy przewodnicząca
Renata Templin życzyła zebranym zdrowia i pomyślności w 2014
roku.
Tekst/foto: RAS

Porządek XXX Sesji obejmował wiele punktów, w tym 10
nowych uchwał. Wymieńmy je: pierwsza – przyjęcie planu pracy
komisji stałych na 2014 rok.
Pierwszy głos zabrał radny Marian Kleszczewski, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Finansów i Bezpieczeństwa Publicznego.
Przedstawił zebranym zamierzenia Komisji na przyszły rok. – W
styczniu planujemy spotkanie z posłem Januszem Dzięciołem,
członkiem sejmowej Komisji Rolnictwa, oraz z przedstawicielami
Kół Łowieckich – informował. – Z kolei w lutym poprosimy komendantów policji i Ochotniczej Straży Pożarnej o informacje na
temat bezpieczeństwa mieszkańców gminy. W dalszych miesiącach
dokonamy przeglądu dróg gminnych, zapoznamy się też z działaniem oczyszczalni ścieków. Wśród naszych wytycznych są także:
w okresie letnim przedstawienie informacji o skupie płodów rolnych i organizacja gminnych dożynek.
Z kolei o zamierzeniach Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i
Opieki Społecznej mówił jej szef, radny Sławomir Rogoziński. – W
styczniu odwiedzimy nasze szkoły. Miesiąc później dokonamy
analizy kosztów związanych z ich utrzymaniem – mówił. – W marcu zapoznamy się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok, w tym kryteriach świadczeń wypłacanych za kończący się i przyszły rok.
Druga uchwała: przyjęcie planu Komisji Rewizyjnej na
2014r. Przewodniczący Komisji radny Piotr Szynkowski oznajmił,
że w styczniu zapozna się ona z przebiegiem i stroną merytoryczną
przetargów. – Luty to czas na konkretne zorientowanie się w aktualnym stanie majątkowym gminy, zwłaszcza ziemi – akcentował. –
Miesiąc później zajmiemy się między innymi sprawozdaniem z
działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok.
Kolejna trzecia uchwała dotyczyła uchwalenia budżetu gminy
na 2014 rok.
Czwarta to uchwalenie wieloletniej pr ognozy finansowej
gminy na lata 2014-2030.
Piąta – odnosiła się do sprawy przystąpienia Gminy Gruta do
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego” (druga edycja).
Szósta to przyjęcie Gminnego Pr ogramu Pr ofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
Siódma – w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji społecznej.

Od redakcji: w związku z faktem, że gr udniowy Głos Gruty
musiał być oddany do druku przed świętami, część styczniowego
wydania poświęcamy jeszcze spotkaniom wigilijnym.
Wigilijne spotkanie w Urzędzie Gminy

– Panowie posłowie, czcigodni księża, pani przewodnicząca,
radni, szanowni państwo. Serdecznie witam wszystkich na naszej
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Wigilii. Dziękuję, że przyjęliście państwo zaproszenie – zaczęła
wójt Halina Kowalkowska. – Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. To czas, kiedy rodzi się nadzieja, wiara i miłość. Oby
wszystko to zrodziło się w nas w nowym 2014 roku. Z okazji zbliżających się świąt składam państwu najserdeczniejsze życzenia,
przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa bożego. Niech anioł stróż czuwa nad nami wszystkimi, żebyśmy mogli się spotykać i działać razem. Chciałabym również bardzo serdecznie podziękować wszystkim za wszelkie dobro czynione z państwa strony na rzecz naszej gminy – mówiła dalej wójt. –
Przepraszam za niedoskonałości, ale człowiek pracujący może się
mylić, uczynić coś niewłaściwie. Dziś jest ten szczególny czas, aby
to wszystko odeszło w niepamięć. Życzę wszystkim z państwa,
abyście przy swoich stołach wigilijnych mieli obok siebie najbliższych wam, kochających was. Niech w domach waszych panuje
miłość, przyjaźń i wzajemne zrozumienie. Człowiek potrzebuje
drugiego człowieka, jego wsparcia. Czasami ktoś drugi jest nam
potrzebny i po to, byśmy mogli się wypłakać… To jest bardzo ważne. Podobnie zresztą jak zaufanie i przyjaźń. Szanowni państwo,
wiele możemy otrzymać od drugiego człowieka, ale najwięcej ofiaruje nam Pan Bóg. On nigdy nas nie zawodzi, nigdy nie opuszcza.
– Po tych słowach wójt raz jeszcze podziękowała parlamentarzystom za obecność w urzędzie. – Dziękujemy i cieszymy się z obecności panów posłów Janusza Dzięcioła i Tomasza Szymańskiego.
Jest to tym bardziej ważne, bo czas nie jest łatwy dla samorządów.
Zawsze oczekujemy i liczymy na wasze wsparcie. Szanowni państwo, okres adwentu, oczekiwanie na narodziny Jezusa powinny
dodać nam sił i nastrajać optymistycznie.
– Szanowna pani wójt, serdecznie dziękuję za zaproszenie.
Cieszę się, że mogę być tu z państwem – zaczął poseł Janusz
Dzięcioł. – Myślę, że w tej gminie optymizmu nie brakuje. Wszyscy państwo jesteście świadkami pozytywnych przemian, jakie
następują w gminie Gruta. Widzicie jak było, a jak jest. Plany waszej władzy samorządowej wskazują na to, że w Nowym Roku nie
będzie gorzej niż w tym. Korzystając z okazji życzę, abyście byli
państwo zdrowi, żebyście zrealizowali plany, o których już dziś bez
wątpienia myślicie.

Niech was wszystkich Jezus błogosławi każdego dnia. W duchu
miłości, bo z miłości Bóg przyszedł na Ziemię, podzielimy się teraz
opłatkiem… – ze wzruszeniem zakończył proboszcz Henryk
Szczodrowski i przyjmując opłatek przełamał się nim z wójt Haliną
Kowalkowską.

Spotkanie w urzędzie rozpoczęło się Kolędą dla nieobecnych w
wykonaniu Doroty Berent, jej syna Nikodema i Cezarego
Szytniewskiego. Przeczytany został też Wiersz staroświecki księdza Jana Twardowskiego. Nie zabrakło Kolędy gruckiej oraz
wspólnego wykonania W śród nocnej ciszy.
Wśród gości byli między innymi księża proboszczowie Marek
Wysiecki z Okonina i Marek Bogacki ze Słupa, starszy brygadier
Leszek Głowacki, komendant PSP w Grudziądzu, przedstawiciel
policji, dyrektorzy szkół, nauczyciele, prezesi gminnych stowarzyszeń i sołtysi.
Tekst RAS. Foto PATO

Wigilia seniorów

„Bóg jest Miłością, która schodzi na Ziemię, do ludzi”, to credo
kazania proboszcza Henryka Szczodrowskiego podczas mszy odprawionej 19 grudnia w kościele w Grucie.
Po modlitwie w salce przykościelnej wyznaczyli sobie spotkanie członkowie Caritasu z prezes Anną Lipertowicz na czele, były
też osoby z Akcji Katolickiej z Różą Topolewską i Janiną Darłak,
które kierują jej działalnością. Naturalnie nie zabrakło Ewy
Schmidt, sołtys Gruty i proboszcza.
Przy wigilijnym stole zebrało się kilkunastu seniorów, którzy po
podzieleniu się opłatkiem i życzeniach śpiewali kolędy, wspólnie
zresztą z organistą Romanem Żurawskim, który grał na keyboardzie. Na spotkaniu najstarszą panią była 90-letnia Cyryla Chylińska.
Tekst/foto: wil

Z kolei poseł Tomasz Szymański powiedział: „Pani wójt, czcigodni księża, pani przewodnicząca rady, szanowni samorządowcy,
dyrektorzy placówek gminnych, dziękuję, że mogę być tu z wami.
Święta to czas wyjątkowy, w którym szczególnie potrzebujemy
bliskości drugiej osoby. Życzę, aby nikt z państwa nie był sam w
Boże Narodzenie. Składam obecnym tu i mieszkańcom gminy najlepsze życzenia zdrowia, ciepła wigilijnego”.
Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki spraw… Takim wersem zaczął swoje wystąpienie ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski. – Kolęda dla nieobecnych, którą usłyszeliśmy na początku
naszego wigilijnego spotkania, zawsze wywołuje ciarki, wzrusza.
Słuchając jej zdajemy sobie sprawę, że obok nas nie ma już wielu
osób. Wieczór wigilijny w szczególny sposób nam o tym przypomina – mówił duchowny. – Pamiętajmy jednak, że i dla nich rodzi
się Chrystus w stajence betlejemskiej i przychodzi, by wyrównać
rachunki spraw… Przychodzi, by być z człowiekiem, i tu na Ziemi,
i tam, w wieczności. Boże dziecię przychodzi, by błogosławić każdemu z osobna i całej wspólnocie (...) Prosimy dziś boże dziecię,
by błogosławiło nam wszystkim, z panią wójt na czele i z panią
przewodniczącą Rady Gminy, a także radnym i urzędnikom.
Głos Gruty
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Jasełka w szkołach
20 grudnia jury Gminnego Przeglądu Jasełek obejrzało i oceniło przedstawienia w szkołach w Grucie, Plemiętach i Słupie.
Kilka dni wcześniej komisja przyglądała się bożonarodzeniowemu spektaklowi w Nicwałdzie.
Pierwsze jasełka w Zespole Szkół poprzedziło wniesienie
przez harcerzy Światełka pokoju. Później głos zabrała wójt Halina
Kowalkowska, która podkreśliła wagę uczniowskich widowisk,
złożyła też życzenia świąteczne i noworoczne gronu pedagogicznemu i oczywiście uczniom.
– Święta przynoszą nam miłość, radość i nadzieję, a nawet
najmłodsi z was już wiedzą, że bez miłości nie można żyć – mówiła między innymi wójt. – Życzę, aby stół wigilijny był miejscem, które połączy was wszystkich z rodzinami i bliskimi.
O tradycji Bożego Narodzenia powiedział też ksiądz kanonik
Henryk Szczodrowski, który dołączył się do życzeń wójt
(podobnie zresztą jak dyrektor szkoły Marzena Samborska.)
Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali prawie godzinne przedstawienie, w którym udział wzięło ponad trzydzieści
osób. Wplecione w wątki religijne teraźniejsze życie – włącznie z
kolokwialnym językiem młodzieży – czyniło widowisko ciekawym, a chwilami zaskakującym.

Aktorskie popisy uczniów oceniało jury w składzie: Hanna
Szumotalska, Joanna Różańska i Stanisław Raginiak.
Szkoła w Plemiętach… Przedstawienie utrzymane stricte w
konwencji religijnej, bez quasi-nowoczesnych wtrąceń scenicznych czy słownych. Widowisko pod względem treści
i formy
niemal identyczne jak w Nicwałdzie (pisaliśmy o nim w grudniowym wydaniu „Głosu Gruty”), ale aktorzy inni. Jedno i drugie
przygotowali ksiądz Marek Wysiecki i katechetka Dorota Kruszczyńska. Główni aktorzy przedstawienie w Plemiętach to Marcelina Witos i Szymon Lewandowski. Podkreślić jednak wypada
dobre przygotowanie i grę wszystkich dzieci.
Jurorzy (szkołę reprezentowała nauczycielka Hanna Mrozińska) nie kryli słów uznania dla występujących.
Przed jasełkami życzenia rodzicom, nauczycielom i dzieciom
złożył ksiądz M. Wysiecki. Dołączyła się do nich dyrektor
Barbara Dryszczyk, która wspomniała, że tego dnia w szkole
odbyły się wigilie klasowe. Podziękowała także rodzicom za
obecność na przedstawieniu.
Po zakończeniu prezentacji odbyło się spotkanie opłatkowe w
ładnie przygotowanej klasie.

W Słupie postawiono na jasełka w duchu ludowym. Wypadło
świetnie! Jurorom H. Szumotalskiej, S. Raginiakowi i księdzu
proboszczowi Markowi Bogackiemu podobały się stroje i śpiewane na głosy kolędy. Dzieciom na akordeonie przygrywał Andrzej Derkowski. Nauczycielka Barbara Bratko nie pierwszy raz
udowodniła, że potrafi wybrać świetny scenariusz i dobrze przygotować uczniów.

Łukasz Ziętarski, Adrianna Brzyska, Malwina Średzińska i
Weronika Kurzyńska, to spiritus movens jasełek w tej szkole.
Jednak brawa należą się wszystkim występującym.
Dyrektor Andrzej Kurnik z okazji nadchodzących świąt i Nowego Roku złożył obecnym najserdeczniejsze życzenia.
Teatralne spotkanie, z wzruszającą, bożonarodzeniową alokucją księdza Marka Bogackiego, zakończyło się opłatkiem, życzeniami i uściskami
Przedstawienie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Boguszewie zamknęło coroczny Gminny Przegląd Jasełek. 10 stycznia
jurorzy po raz ostatni wystawili noty za bożonarodzeniową prezentację.
W Boguszewie dzieci do występu przygotowały nauczycielki
Aleksandra Klimek (akompaniowała również na gitarze) i Magdalena Ślusarczyk. Scenariusz powstał w oparciu o kilka źródeł
literackich, wykorzystane zostały także fragmenty Pisma Świętego. Scenografia, chociaż skromna, mogła się podobać. Jak dowiedzieliśmy się od dyrektor Hanny Pęksy jasełka w pełnej krasie
(scenografii) prezentowane były w szkole 20 grudnia.

– Tego dnia w sali gimnastycznej zebrało się prawie 150 osób,
rodziców i dzieci – mówi z dumą prowadząca szkołę. – Dziś jest
nieco skromniej, nie ma tylu rekwizytów, wystrój sceny został
okrojony. No cóż, zaczęły się zajęcia i sala gimnastyczna musi
służyć uczniom.
Jury stwierdziło, że fakt okrojenia scenografii nie miał większego znaczenia przy ocenie. Najważniejszy był tekst i jego właściwe, poprawne przekazanie.
Główne role podczas przedstawienia przypadły Dominice
Paprockiej (święta Maria) i Mateuszowi Gajosowi (święty Józef).
Narratorem była Kinga Sadowska.
Warto dodać, że dekorację przygotowali uczniowie
WERDYKT – WYGRAŁY PLEMIĘTA
Wreszcie możemy ogłosić wyniki kolejnego Gminnego Przeglądu Jasełek. Jury pod przewodnictwem Hanny Szumotalskiej oceni-
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ło przedstawienia w pięciu szkołach i z otrzymanych not wynika, że
najciekawszy bożonarodzeniowy spektakl zaprezentowali uczniowie z
Plemiąt. Gratulujemy!
Słowa uznania należą się nie tylko małym aktorom, ale także księdzu Markowi Wysieckiemu i katechetce Dorocie Kruszczyńskiej, którzy pracowali nad całokształtem przedstawienia.
Zatem wszem i wobec informujemy, że uczniowie z Plemiąt 23
stycznia reprezentować będą naszą gminę na Powiatowym Przeglądzie Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych w Łasinie. Uściślijmy, jury przy ocenie jasełek brało pod uwagę przede wszystkim
wyrazistość granych postaci, znajomość tekstu i jego spójność z muzyką, a także poprawną deklamację, scenografię i ogólny wyraz artystyczny. Podkreślmy, że różnice między poszczególnymi zespołami
były niewielkie, a już na pewno ciekawostką jest to, że szkoły w Nicwałdzie i Słupie otrzymały taką samą ilość punktów. A oto szczegóły
oceny: Plemięta (44,3 pkt.), Nicwałd i Słup (43,5), Gruta (39,6) i
Boguszewo (39,3).Gratulujemy szkołom, opiekunom i małym aktorom.
Wszystkim należą się słowa pochwały.
Tekst/foto: RAS

chwilę seniorzy mogli z nią porozmawiać, podzielić się wspomnieniami ze swojego życia, głównie dotyczącymi świąt. Najstarszą odwiedzoną mieszkanką była pani Jadwiga Wiśniewska (88
lat).
Mam słabość do dzieci i osób starszych, więc swoje działania
kieruję przede wszystkim do nich – usłyszeliśmy od M. Taranowicz. – Korzystając z okazji, pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom sołectwa Mełno-ZZD, i nie tylko, jak najserdeczniejsze
życzenia świąteczno-noworoczne. Niech chwile Bożego Narodzenia przetrwają w nas wszystkich jak najdłużej.
(r)
Spotkanie kombatantów

Szlachetna Paczka

Już drugi raz uczniowie z Zespołu Szkół w Grucie wzięli
udział w projekcie SZLACHETNA PACZKA. Zdecydowali się
pomóc pięcioosobowej rodzinie, matce z czwórką dzieci.
– Przez ostatnie trzy tygodnie uczniowie oraz nauczyciele
gromadzili produkty niezbędne do zaspokojenia podstawowych
potrzeb rodziny: żywność, odzież, zabawki, artykuły szkolne i
środki czystości – poinformowała nas nauczycielka Anna
Kalinowska. – Dzięki zaangażowaniu wychowawców klas udało
się zebrać pieniądze, za które kupiliśmy kurtki oraz spodnie dla
dzieci. W naszej paczce oczywiście nie zabrakło słodyczy dla
dzieci.
Zdaniem nauczycieli na szczególe podziękowania zasłużyli
uczniowie: Aleksandra Fabrykiewicz, Natalia i Michał Rząca,
Kasia Neumann, Agata Pilarska, Martyna Templin, Jan Piwowarski, Marta Samborska, Igor Osuch i Malwina Jabłońska.
6 grudnia uczniowie ci spędzili popołudnie i wieczór w szkole, wykonując ozdoby świąteczne na kiermasz bożonarodzeniowy.
Następnego dnia od rana przygotowywali paczki. Później kilkoro
uczniów z paniami Anną Kalinowską i Renatą Templin pojechało
do Grudziądza, by przekazać SZLACHETNĄ PACZKĘ.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się
do pięknej akcji.
Informację i zdjęcie nadesłała AK

Miłe, niespodziewane spotkania
W weekend 21-22 grudnia seniorów
Mełna ZZD spotkała miła niespodzianka.
Sołtys Małgorzata Taranowicz odwiedziła
wszystkie starsze i samotne osoby z terenu
sołectwa, złożyła im świąteczne życzenia i
wręczyła słodkie upominki. Seniorzy byli
mile zaskoczeni i wzruszeni, że pamiętano
o nich. Nie jednej pani zakręciła się łza w
oku, ponieważ nikt wcześniej nie zrobił im
takiej niespodzianki.
Wizyta sołtys zasługuje na słowa uznania.
To bardzo ważne, że pamiętała o samotnych i chorych. Przez

27 grudnia w Gminnym Centrum Kultury odbyło się zebranie
gruckiego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i
Byłych Więźniów Politycznych, przewodniczyła prezes Bernadeta Neumann.
Robocza narada, na której obecni byli także członkowie Komisji Rewizyjnej, dotyczyła bieżących sprawy Koła.
Po części oficjalnej prezes złożyła kombatantom życzenia
noworoczne.
(r)

Strażacy w Gminnej Bibliotece Publicznej
PIERWSZA IMPREZA ZAMKNIĘTA
WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Ratuj z sercem!

„Ratuj z sercem” – spotkanie dla wszystkich, którzy chcą
nauczyć się lub przypomnieć sobie zasady pierwszej pomocy medycznej. Podczas spotkania uczestnicy analizują, jak rozpoznawać stany zagrożenia zdrowia, jak wezwać pogotowie do osoby
nieprzytomnej, jak ułożyć w pozycji bocznej osobę z zachowanym
oddechem (w celu utrzymania drożnych dróg oddechowych) oraz
jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Uczestnicy spotkania będą mieli okazje przećwiczyć, jak prawidłowo
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udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Na apel WOŚP odpowiedziała kierownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Grucie Elżbieta Polakowska-Lesińska.
– To szczególne spotkanie połączone z praktycznym działaniem
zorganizowałam w ramach hasła „Biblioteki przyjazne Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy” – informuje kierownik. – Cieszę się, że
udało mi się zaprosić strażaków z Gruty, którzy także fachowo i szeroko omówili zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy
medycznej. Na naszej lekcji obecna była wójt Halina Kowalkowska
oraz szefowa sztabu WOŚP Hanna Szumotalska, która przy okazji
poinformowała o zbliżającym się 22. Finale Orkiestry.
„Ratuj z sercem” – całość instruktażu poprowadził starszy ogniomistrz Piotr Tracki, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Grucie.
– Jako ratownicy jesteśmy przeszkoleni w udzielaniu pierwszej
pomocy medycznej – podkreślił. – Każdy chcący nieść pomoc poszkodowanemu musi najpierw pomyśleć o własnym bezpieczeństwie,
dobrze zorientować się w danej sytuacji – wyjaśniał naczelnik. –
Chodzi o to, by zabezpieczyć miejsce zdarzenia, jeśli jest to wypadek
drogowy należy ustawić znaki gwarantujące nam bezpieczeństwo i
dopiero wówczas zająć się udzielaniem pomocy.
Ogniomistrz szeroko omówił pomoc przy zawale mięśnia sercowego, urazu kręgosłupa, kończyn i klatki piersiowej. Wspólnie z
kolegami demonstrował jak należy postępować z ofiarą wypadku.
Była to ważna i potrzebna lekcja, ponieważ – jak ogólnie wiadomo – nasze społeczeństwo w niewielki stopniu jest przygotowane do
niesienia pierwszej pomocy medycznej.
Lekcja w bibliotece zasługuje na odnotowanie także z innego
względu, nasza czytelnia jako jedyna w powiecie wzięła udział w
akcji „Ratuj z sercem”. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Przy okazji informujemy, że Druga Impreza Zamknięta
zatytułowana „Zagrajmy z sercem” odbyła się w piątek
10 stycznia o godzinie 16. w bibliotece w Okoninie.
Teks/foto: RAS

Okonin zagrał z sercem

W piątkowe popołudnie 10 stycznia w bibliotece w Okoninie
miała miejsce kolejna impreza w ramach działania „Biblioteki
przyjazne sztabom WOŚP”. Pierwsza odbyła się w Grucie, gdzie
strażacy pokazali jak udzielać pierwszej pomocy medycznej.
Zrealizowany w Okoninie scenariusz nosił tytuł Zagraj z sercem i polegał na przeprowadzeniu quizu międzypokoleniowego.
Wśród licznie zgromadzonych osób bez żadnego trudu bibliotekarka wyłoniła trzy czteroosobowe drużyny.
Zagraj z sercem to międzypokoleniowe spotkanie. Uczestnicy
bawili się rozwiązując quiz o sercu. Dzięki wspólnej zabawie
przypomnieliśmy sobie piosenki, filmy, wiersze, książki, gry,
które mówią o s e r c u i uczą o nim. Wspólne przeglądanie zdjęć
i materiałów filmowych w Internecie było okazją nie tylko do
dobrej zabawy, ale też do wspomnień i nauki.
Najmłodsi mogli pograć w grę w serce, młodzież popisać się
wiedzą o filmach i… biologii, a najstarsi pośpiewać piosenki
sprzed lat. Bawiąc się, uczestnicy z niejednokrotnym zdziwieniem
odkrywali, jak dużo serca jest w każdej dziedzinie naszego życia!
Udział naszej biblioteki w ramach współpracy z sztabem
WOŚP okazał się strzałem w dziesiątkę. Wszyscy bawili się
świetnie, a w puszce datków na WOŚP też przybyło parę groszy.
Zatem kończę owsiakowym zawołaniem „siema!” Do zobaczenia za rok!
AFA

ORKIESTRA ZAGRAŁA I…
DUŻO UZBIERAŁA!

W niedzielę 12 stycznia 2014 r. graliśmy w gminie wspólnie z ogólnopolską Orkiestrą Jurka Owsiaka. Z największą
przyjemnością informujemy, że uzbieraliśmy niebagatelną
kwotę – 14.758. 66 złotych, co jest najlepszym wynikiem od lat
w gminie Gruta! Na ten wynik pracowało 40 wolontariuszy
i… wiele osób biorących udział w licytacjach w świetlicy w
Mełnie (tu graliśmy).
Dziękujemy wszystkim za każdą pomoc, za każdy grosz.
Wójt Halina Kowalkowska na szefa sztabu 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyznaczyła dyrektor Gminnego Centrum Kultury Hannę Szumotalską. I tu od razu wtrącenie:
aby wszystkie instrumenty w orkiestrze zagrały właściwie, pierwsza próba odbyła się kilka miesięcy temu. Wielkość przedsięwzięcia determinowała cały szereg przygotowań, a szczegółów było
wiele. By w niedzielne popołudnie w świetlicy w Mełnie nie było
dysonansów, w gruckiej orkiestrze przez wiele tygodni trzeba
było dopracowywać szereg niuansów, od przygotowania sali, po
jak największą propozycję rzeczy wystawionych na licytację.
WOŚP to także, a może nawet przede wszystkim wolontariusze.
To ich postawa, zaangażowanie, pracowitość, konsekwencja przede wszystkim, ustawiały próg finansowy. To głównie od uczniów
naszych szkół zależało, ile pieniędzy przyjdzie liczyć komisji.
Dzieci i młodzież zdały egzamin na szóstkę. W sumie czterdziestu
wolontariuszy zebrało do puszek około 10.780,65 złotych! Brawo!
Osobny, równie ważny element niedzielnego finału, to ci
mieszkańcy naszej gminy, którzy sięgnęli do swoich portfeli, kupowali licytowane rzeczy. A było ich niemało, od Polfinków
(dwie sztuki) ofiarowanych przez komendanta policji st. aspiranta
Michała Mądzielewskiego, po świetne torty od stowarzyszeń
działających na terenie naszej gminy i przedszkola. Nie sposób
wyliczyć wszystkich souvenirów, lista jest zbyt długa. Część ich
widać na fotografii. Na pewno jednak wspomnieć trzeba o wielkim sercu wykonanym przez uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Grucie. Pięknie zachowała się pani wójt, która zlicytowała serce i przekazała je… tym, którzy je wykonali. „Niech
zachowają je. Niech im przypomina o tym, że mam dla tych ludzi
dużo serca” – powiedziała odbierając je wójt H. Kowalkowska.
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Mełnie w jak największym zakresie wzięli udział w licytacjach.
Program był interesujący. Na scenie obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy zespoły wokalne: Złoty W iek, PÓŁnaPÓŁ, Nowa Generacja, SKIRIM (poszerzony o duet TiM-u Dorotę Berent i Cezarego
Szytniewskiego). Wystąpiły także zespoły szkolne z Nicwałdu,
Słupa, Plemiąt i Boguszewa.

Wypada dodać, że to wielkie serce było wynikiem pomysłu Ratuj z sercem zrealizowanego przez Elżbietę Polakowską-Lesińską
w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Zanim jednak rozpoczęła się zabawa, zanim zaczęły się występy zespołów i ruszyły inne propozycje dla publiczności, na
scenę weszli sztabowcy: Elwira Nowaczek, Mariola Polakowska,
Magdalena Głowacka (trio sprawujące nadzór finansowy Orkiestry) i oczywiście Hanna Szumotalska, Krzysztof Janikowski i
niżej podpisany. Szefowa sztabu poprosiła na scenę wójt H. Kowalkowską, by dokonała uroczystego otwarcia 22. Finału WOŚP
(przypomnijmy, że w tym roku Orkiestra grała pod hasłem NA
RATUNEK, a pieniądze zbierano na zakup specjalistycznego
sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów).

– Szanowni państwo, czas zaczynać… Bardzo serdecznie
witam wszystkich, a głównie wolontariuszy, sztab, na czele z
panią Hanną Szumotalską – rozpoczęła wójt. – Myślę, że dziś
nasze serca będą otwarte. Orkiestra to wielka sprawa. Spotykamy
się, aby pomóc dzieciom i seniorom. Otwórzmy nasze serca na
miarę naszych możliwości. Dwudziesty drugi Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy uważam za otwarty!
– Siema! – powitała zebranych H. Szumotalska. – Dziękując
pani wójt, że wyznaczyła mnie na szefa sztabu dodam, że zawsze
lubiłam pomagać innym. Mam nadzieję, że do końca wykonam
dobrze powierzone mi zadanie.
Teraz H. Szumotalska przedstawiła program 22. Finału. Na
koniec apelowała, aby wszyscy, którzy przybyli do świetlicy w

W czasie, gdy ze sceny dolatywał śpiew chętni mogli bawić się
grą w xboxa, którą obsługiwali harcerze Źrenic, skorzystać z masażu wykonywanego przez nauczycielkę Annę Kalinowską, był też
kącik zaplatania warkoczyków (fryzjerka Anna Osuch), malowanie
twarzy przez przedstawicielkę SP Słup. Nie zabrakło karaoke.
Oprócz atrakcji dla ciała i ducha były też akcenty kulinarne.
Panie ze stowarzyszeń w Mełnie, Salnie, Słupie serwowały ciasta,
pierogi, rogaliki, leczo, kawę i herbatę. Stowarzyszenia ze Słupa,
Boguszewa i Przedszkole Samorządowe ufundowały po torcie,
które zostały wysoko zlicytowane. Chleb sponsorował Zenon
Osuch.

Na wysokości zadania stanęła policja i strażacy. Jedni i drudzy
zaproponowali chętnym oglądanie wozów służbowych, można tez
było przejechać się z mundurowymi. Strażacy pod dowództwem
naczelnika Piotra Trackiego z OSP Gruta zaprezentowali pokaz
udzielania pierwszej pomocy medycznej. Druhowie też, już w finale imprezy, z polecenia Komendanta Gminnego OSP Sławomira
Chyły – wykorzystując agregat prądotwórczy i maszt oświetleniowy – wysłali światełko do nieba.
Głos Gruty
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Nie zabrakło także tańców w wykonaniu skautów z 21 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej Źrenice prowadzonej przez
Natalię Szumotalską.
Szefowa Sztabu H. Szumotalska nie zapomniała wymienić
głównych ofiarodawców orkiestrowych souvenirów: WOŚP Warszawa, Bank Spółdzielczy Gruta, Warsztaty Terapii Zajęciowej,
Biblioteka Boguszewo , Przedszkole Samorządowe w Mełnie,
Gminne Centrum Kultury, Piekarnia Zenon Osuch. Podziękowania
skierowała także do wielu osób prywatnych.
Reasumując: wszyscy, od wójt po najmłodszych, mamy satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.
– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tak udanego –
nie tylko pod względem wyniku finansowego – 22. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję za każą złotówkę, souvenir, każde wsparcie – słowa te za pośrednictwem gminnego portalu

kieruje do wszystkich Hanna Szumotalska, szefowa sztabu.
Tekst/foto: S. Raginiak

Nowe komputery u Kulerskiego
dzięki… Kraszewskiemu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie
zakończył realizację kolejnego etapu projektu systemowego pn.
„Aktywna integracja w Gminie Gruta –
drogą do zatrudnienia”
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet VII-Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji”, Poddziałanie – 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Instytucja
Pośrednicząca II stopnia: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
Głównym celem projektu było podniesienie aktywności zawodowej i społecznej wśród 46 uczestników projektu w Gminie
Gruta w okresie od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r. Do celów
szczegółowych zalicza się:
- ograniczenie wykluczenia społecznego poprzez wzrost umiejętności i kompetencji społecznych,
- wzrost kwalifikacji zawodowych i umiejętności poruszania się
po rynku pracy oraz wzrost poziomu wykształcenia.
Realizowane rodzaje szkoleń zawodowych w ramach instrumentu
aktywizacji edukacyjnej w 2013 roku:
- Kurs prawa jazdy kat. B
- Kurs prawa jazdy kat. C, C + E wraz z uprawnieniami na prze-

Tak brzmi tytuł projektu, z którego Gminna Biblioteka
Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie i jej filie w
Boguszewie, Nicwałdzie i Okoninie otrzymały dofinansowanie od
Instytutu Książki na zakup sprzętu komputerowego z programu
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” za 2013 rok. Nazwa programu dotacyjnego
nawiązuje do Roku Józefa Ignacego
Kraszewskiego, Janusza Korczaka i księdza Piotra Skargi
(ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i obchodzonego w roku 2012 r.)
Z otrzymanej dotacji biblioteka zakupiła nowy serwer do programu bibliotecznego Mak Plus oraz czytnik kodów kreskowych.
Ponadto placówki filialne otrzymały zestawy komputerowe
i monitory. Komputery są wyposażone w nowy Windows 7
Home Premium.
Wartość zakupionego sprzętu wynosi ponad 9 tys. złotych.
Pozwoli on dokończyć katalogowanie książek i czasopism w
komputerowej bazie danych biblioteki głównej i umożliwi zamawianie książek przez Internet.
Projekt napisała Elżbieta Polakowska-Lesińska.
(r)

Pomóżmy mieszkance naszej gminy
1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć
1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie
organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji.
Magda Fedrau z Jasiewa zwróciła się z prośbą do władz samorządowych o zamieszczenie informacji na portalu gminnym o jej
chorobie i czekającej ją niebawem operacji.
– Od 2004 roku choruję na jałową martwicę kości. Jestem po
wielokrotnym leczeniu operacyjnym – mówi Magda. – Jedynym
rozwiązaniem jest wymiana stawów na endoprotezy. Czekam na
operację miednicy. Mam również problemy ze wzrokiem i inne
schorzenia. Dlatego za pośrednictwem władz gminy zwracam się
z prośbą do ludzi dobrej woli o przekazanie jednego procenta
podatku na Fundację Balian Sport, która pomoże sfinansować
moje leczenie. KRS Fundacji 0000069890 „Fedrau Magda”
(r)

wóz towarów
- Kurs mała gastronomia z obsługą kasy fiskalnej
- Kurs opiekunka osób starszych
- Kurs brukarza z uprawnieniami operatora zagęszczarki i ubijaków wibracyjnych
- Kurs pilarza – drwala
Wszyscy uczestnicy zostali objęci wsparciem doradcy zawodowego i psychologa.
Na realizację projektu systemowego Gmina Gruta otrzymała
dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Toruniu (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) w łącznej kwocie
184.948,27 zł, która stanowi 89,5 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu systemowego na 2013 rok. Natomiast Gmina Gruta w tym roku wniosła wkład własny w kwocie 21.697,84
zł, co stanowi 10,5 % wydatków kwalifikowanych projektu.
Ważny podkreślenia jest fakt, iż od 2014 r. tut. Ośrodek przystępuje ponownie do realizacji projektu systemowego, w ramach
którego będą przeprowadzane kursy i szkolenia kierowane do 43
mieszkańców Gminy Gruta. Projekt będzie skierowany do 5 osób
niepełnosprawnych, 7 osób pozostających w zatrudnieniu, 5 osób
nieaktywnych zawodowo i 26 osób bezrobotnych. Dodatkowo w
tym roku projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym
wsparciem 4 osób w wieku 15- 30 lat, które zostaną objęte realizacją instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pięciomiesięcznego stażu w wymiarze pełnego etatu.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać
się do GOPS w Grucie celem wypełnienia ankiety
rekrutacyjnej.
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Sto lat dla Kochanych Dziadków!
Dla każdej Babci i każdego Dziadka!
Wiwat Wam!
Jak najdłużej żyjcie nam!
… Bez was
wasze wnuczęta
mniej odważnie szłyby przez świat.
Nowe książki dzięki dotacji
Od 10 lat biblioteki samorządowe naszej gminy wzbogacają
swoje księgozbiory dzięki programowi Biblioteki Narodowej pn.
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
W minionym
roku kwota przeznaczona na ten cel w narodowej instytucji wyniosła 20 milionów złotych. Warto wiedzieć, że jedną trzecią tej
kwoty przeznacza się na zakup nowości wydawniczych dla dzieci
i młodzieży.
– W bieżącym roku nasi czytelnicy mogą korzystać z wielu
nowych pozycji książkowych zakupionych za kwotę 4 267 złotych do placówek w Grucie i Okoninie – poinformowała nas kierownik gminnej czytelni Elżbieta Polakowska-Lesińska. – Kupiliśmy 239 książek, w tym 129 to pozycje dla dzieci i młodzieży.
Wśród nich znajdują się bestselery. Należy też podkreślić, że na
zakup nowych pozycji w naszej gminie przeznaczono w 2013
roku kwotę 5 060 zł z dotacji samorządowej. Za tę kwotę zakupionych zostało 476 książek do czterech placówek bibliotecznych.
Wśród nowych woluminów bardzo wiele pozycji to nowości
wydawnicze. E. Polakowska-Lesińska zaakcentowała też, że spora kwota przeznaczona została na zakup lektur do szkół podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych.
Warto wiedzieć, że co roku na uzupełnienie lektur przeznaczanych jest około 30 procent bibliotecznych dotacji. Dzięki zakupowi nowości do bibliotek mieszkańcy naszej gminy mają dostęp do poczytnych tytułów oraz bogatej oferty książkowej, jaką
od lat oferują biblioteki.
Po raz kolejny zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do
korzystania z oferty czytelniczej.
(r)

COMENIUS REGIO 2013-2015

Gmina Gruta wraz z partnerami: Szkołą Podstawową w Grucie oraz Międzygminnym Porozumieniem Samorządowym nawiązała współpracę z instytucjami edukacyjnymi w Turcji: Siirt
Milli Egitim Mudurlugu (odpowiednik polskiego kuratorium
oświaty), szkołą Pervari Kiz Teknik ve Meslek Lisesi, Uniwersytem w Siirt oraz stowarzyszeniem Ili Ogretmenier Dernegi. W
wyniku tej współpracy powstał projekt partnerski w ramach programu COMENIUS REGIO zatytułowany „Safe Future, Secure
Internet” (Bezpieczna przyszłość, bezpieczny Internet). Projekt
ten uplasował się na 27 miejscu, uzyskując 73,2 pkt. oraz dofinansowanie € 26 270. Kwota dofinansowania przeznaczona jest
m.in. na mobilności, organizację konkursów w szkole, materiały
promocyjne, zakup laptopa i aparatu fotograficznego, wystawę
prac dzieci, zakup programów antywirusowych dla Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Grucie, organizację Dnia Bezpiecznego Internetu oraz Dnia Ochrony Danych Osobowych, organizację szkoleń i warsztatów dla urzędników i nauczycieli. W ramach
projektu odbyło się spotkanie partnerów projektu, przedstawienie
głównych założeń projektu przez koordynatora projektu, którym z
ramienia gminy jest pan Jarosław Poznański. Za realizację projektu w szkole odpowiada pani Marzena Samborska, a stowarzyszenia – pan Adam Olejnik. W październiku 2013 została przygotowana ankieta on-line, badająca dostępność Internetu w Gminie
Gruta, do której wypełnienia zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy. W listopadzie grupa 12 osób spośród pracowników Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Grucie oraz stowarzyszenia MPS wzięła udział w wyjeździe do Siirt, w Turcji. W
trakcie tej wizyty odbyły się wizyty robocze u partnerów tureckich, dyskutowano na temat poszczególnych zadań projektu,
najwięcej miejsca poświęcając wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy urzędników i nauczycieli.
Bardzo ważnym wydarzeniem było spotkanie z burmistrzem miasta Siirt, w czasie którego zostały poruszone nie tylko tematy
związane z Internetem i komputerami, ale również z podziałem
administracyjnym Polski i Turcji, edukacją, budownictwem,
ochroną środowiska oraz innymi zagadnieniami, którymi zajmują
się władze w partnerskich krajach. W grudniu został ogłoszony
konkurs plastyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej, promujący
bezpieczny Internet. Dla najlepszych autorów prac czekają nagrody, które zakupimy z przyznanego grantu. O kolejnych zadaniach
realizowanych w ramach projektu COMENIUS REGIO będziemy
na bieżąco informować.
MS
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