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XVIII Gminny Konkurs Recytatorski
ZŁOTE USTA

Nadchodzą święta...

Poniedziałek 7 marca 2016 roku to dzień recytatorskich zmagań
przedszkolaków i uczniów z gminy Gruta. Do konkursu, którego
organizatorami byli wójt Halina Kowalkowska, Celestyna
Cichocka – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej i Hanna
Szumotalska – dyrektor Gminnego Centrum Kultury,
zgłoszono pięćdziesiąt osób. Główny cel Złotych Ust

To już kolejny rok, gdy na kilka dni przed Świętami
Wielkanocnymi w Gminnym Centrum Kultury spotykają się panie
i wykonują palmy. Tak było w czwartek 17 kwietnia. Palmy,
ich poświęcenie to tradycja zawierająca w sobie pamięć chrześcijan
związaną z przybyciem Jezusa do Jerozolimy.
(r)

Głos Gruty
--

to upowszechnianie poezji.
Uczestnicy wystąpili w pięciu kategoriach wiekowych:
przedszkola-zerówki, klasy I-II, III-IV, V-VI i gimnazjum.
Kolejną edycję otworzyła wójt H. Kowalkowska:
– Bardzo serdecznie witam wszystkich w Gminnym Centrum
Kultury na kolejnym konkursie recytatorskim. Bardzo się cieszę,
że tak dużo dzieci bierze w nim udział. Drogie dzieci, dzisiejsze
deklamowanie wierszy na pewno będzie dla was sporym
przeżyciem, ale też już po zakończonych obradach jury przyniesie
wielu z was sporo radości i satysfakcji – mówiła prowadząca
samorząd. – Życzę wszystkim, abyście byli spokojni i panowali nad
tremą. Niech prezentacja wierszy uda się wam jak najlepiej. Przy
okazji gratuluję wszystkim nauczycielom, opiekunom i rodzicom,
którzy przygotowali was do dzisiejszego występu. Zwracam się też
do jurorów, aby jak najlepiej oceniali przedszkolaków i uczniów
naszych szkół. Konkurs Złote Usta uważam za otwarty...
Po wystąpieniu wójt H. Szumotalska powitała dzieci,
nauczycieli i opiekunów, przypomniała również historię konkursu
i poinformowała o jego zasadach.
Oto lista nagrodzonych, którzy awansowali do powiatowego
konkursu w Łasinie (cztery osoby w każdej kategorii).
Kategoria I (nazwiska podajemy w kolejności od miejsca
I do IV): Cezary Chałat, Igor Kulwicki, Agata Pieniek i Amelia
Ługiewicz.
Kategoria II: Julia Steciuk, Alicja Ballowska, Martyna Brzyska
i Aniela Antczak.
Kategoria III: Oliwia Walter, Julia Czmoch, Alina Rafalska
i Bartosz Jabłoński.
Kategoria IV: Nikodem Worytko, Adrianna Brzyska,
Magdalena Saucha i Klaudia Kalicka.
Grupa gimnazjalna: Angelika Supińska, Kamila Wesołowska,
Julia Miąsko i Sandra Chałat.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i książki ufundowane przez
kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie, natomiast
pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy-podziękowania.
Laury w Łasinie
10 marca w finale powiatowym w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Łasinie udział wzięło ponad sto osób. Nasze
uczennice
zdobyły
trzy
nagrody:
w
kategorii
III
(klasy III-IV) drugie miejsce przypadło Alinie Rafalskiej ze SP
w Boguszewie, natomiast w kategorii V (gimnazjum) drugie
miejsce wyrecytowała Angelika Supińska z Orla, a trzecie Kamila
Wesołowska ze Słupa.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
(tng)

Panie świętowały

w losowaniu jednego gratisowego uczesania i zabiegu
kosmetycznego w jej zakładzie – mówiła szefowa GCK. Dodajmy,
że każda pani otrzymała symboliczny upominek od fryzjerki.
Strzałem w dziesiątkę było zaproszenie Trójki, satyryczne
przedstawienie wywoływało salwy śmiechu na widowni.
Po humorystycznych chwilach panie z zainteresowaniem
wysłuchały porad A. Osuch. Dzień Kobiet kilkoma piosenkami
zakończył PÓŁnaPÓŁ (Agata Gajewska, Agata Misiak i Szymon
Gajewski). Przy utworze Stone Cold A. Gajewskiej na pianinie
elektrycznym akompaniował nastoletni Jakub Gromadziński,
który zagrał też kilka znanych melodii.
Dla pań przygotowano ciasto, kawę i napoje. Każda otrzymała
też… różę wykonaną przez instruktorki GCK.
Na zakończenie dyrektor podziękowała paniom za liczne przybycie, a sponsorkom ciast dodatkowo za dobre serce.
Tekst/foto: RAS

SP Boguszewo – znakomita lokata w Polsce!

25 lutego w auli Bydgoskiej Szkoły Wyższej odbyła się
uroczystość związana z podsumowaniem wyników trwającego od
pięciu lat programu edukacji ekologiczno-łowieckiej „Myśliwi Dzieciom, Dzieci - Zwierzętom”.
Szkoła Podstawowa w Boguszewie nieprzerwanie w ciągu tych
lat brała udział w programie, osiągając bardzo wysokie
miejsca. Było to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy
z Kołem Łowieckim „Sokół” i jego myśliwymi, m. in.: Janiną
Jarczykowską, Krzysztofem Kopczyńskim, Witoldem Tęgowskim,
Sławomirem Chyłą. Projekt z ramienia szkoły prowadzony
był przez nauczycielkę przyrody Agnieszkę Wolską, z którą
współdziałali inni nauczyciele z naszej podstawówki.
Podsumowanie projektu w Bydgoszczy to bilans całej
pięcioletniej pracy w tym programie. Spośród ponad 300 szkół
(blisko 94 tys. uczniów), które uczestniczyły w przedsięwzięciu
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszewie zajęła
znakomite 12 miejsce.
Nasi uczniowie za ogrom włożonej pracy otrzymali aparat fotograficzny Nikon, puchar oraz pisemne podziękowanie dla szkoły.
`
(HAPE)

DZIEŃ KOBIET i 10-LECIE
„DZIAŁAJMY RAZEM"
4 marca w świetlicy odbyło się zebranie działającego od
dziesięciu lat Stowarzyszenia Kobiet Gminy Gruta „Działajmy
Razem” w Mełnie (rejestracja organizacji pozarządowej nastąpiła
1 lutego 2006 roku w toruńskim sądzie).
4 marca panie obchodziły też Dzień Kobiet.
Prezesem Stowarzyszenia od początku jest Dorota Leśniewska.
– Korzystając z tak szczególnej okazji chcę serdecznie
podziękować moim koleżankom za to, że zawsze stoją u mego
boku, pomagają mi i wspierają we wszystkich działaniach
podejmowanych na rzecz lokalnej społeczności – powiedziała pani
Dorota, dodając, że tradycyjną niespodzianką był wspaniały tort
z okazji kolejnej rocznicy Stowarzyszenia. – Dziesięć lat
„Działajmy Razem” i Dzień Kobiet uatrakcyjniłyśmy wyjazdem
do kina.
Ciekawostką jest, że wśród pań angażujących się
w przedsięwzięcia organizacji jest nawet 87-letnia nestorka.

8 Marca – Dzień Kobiet. Z tej okazji w Gminnym Centrum
Kultury przygotowano szczególną atrakcję – występ kabaretu
Trójka z Bydgoszczy.
Początek wieczoru to powitanie gości przez dyrektor Hannę
Szumotalską, która przedstawiła program spotkania i poinformowała, że oprócz kabaretu na scenie wystąpi grupa PÓŁnaPÓŁ
Krzysztofa Janikowskiego. – Będzie jeszcze jedna atrakcja. Otóż
Anna Osuch, prowadząca w Grucie salon fryzjersko-kosmetyczny,
udzieli kilku porad odnośnie pielęgnacji włosów, dłoni i twarzy.
Ponadto wszystkie panie zostaną zaproszone do udziału
Głos Gruty
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Prezes, przedstawicielki zarządu i członkinie „Działajmy Razem” składają podziękowanie wójt Halinie Kowalkowskiej za to,
że mogą korzystać z ładnej, odnowionej świetlicy.
Paniom z Mełna przekazujemy najlepsze życzenia i gratulacje z
okazji dziesięciolecia.
(r) Foto: N. Szumotalska

Do konkursu stanęło piętnaścioro uczniów naszych szkół,
podstawówek i gimnazjum.
Znajomość zagadnień pożarniczych oceniało jury w składzie:
st. kpt. Rafał Rusoń – przewodniczący, druhna Hanna Szumotalska
– sekretarz, st. kpt. Sławomir Chyła – członek i Zbigniew Wielgosz
– pracownik urzędu gminy w Grucie.
Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego.
Po dokonaniu oceny prac pisemnych do finału zakwalifikowano
sześć osób: Mateusza Stankiewicza SP Nicwałd, Aleksandrę Cylka
SP Plemięta i Maję Tracką SP Gruta, natomiast z gimnazjum
Artura Kanię, Julię Maciejewską i Bartłomieja Kurnika.
Wyniki finału (podstawówki) – Mateusz Stankiewicz i Maja
Tracka. Gimnazjum: Artur Kania i Julia Maciejewska. Wymienieni
uczniowie reprezentować będą naszą gminę na konkursie
powiatowym 2 kwietnia, którego gospodarzem będzie… gmina
Gruta.
Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki, których
fundatorem – podobnie jak poczęstunku – był Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Grucie.
Tekst/foto: RAS

Harcerskie wieści

Grzegorz Turakiewicz awansował do finału!
27 lutego w Miejskim
Gimnazjum S. Dulewicza
w Darłowie odbył się
jeden z trzech półfinałów
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej
„120 lat na olimpijskim
szlaku od Aten do Rio de
Janeiro”. Organizatorami
byli Stowarzyszenie Super Kibic, Polski Komitet Olimpijski
i Kuratoria Oświaty. W Darłowie rywalizowali zawodnicy trzech
województw – zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawskopomorskiego. Do konkursu w trzech kategoriach (gimnazjum,
szkoły ponadgimnazjalne i kategoria open) stanęło prawie 40 zawodników. I właśnie w tej ostatniej wystartował Grzegorz
Turakiewicz z Gruty.
Miło nam poinformować, że zajął trzecie miejsce! Znakomita
lokata Grzegorza dała mu awans do kwietniowego krajowego
finału.
Gratulujemy!
PS To nie pierwszy sukces Turakiewicza. Około dwa lata temu
pisaliśmy, że zakwalifikował się on do finału teleturnieju „Jeden
z dziesięciu”. W artykule podkreśliliśmy, że ten schorowany
człowiek posiada dużą wiedzę w kilku dziedzinach. Sukces
w Darłowie to potwierdził.
Tekst: RAS. Foto: OSS-AK

XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
- Etap Gminny

Przez ostatnie miesiące dużo się zmieniło u 21 ŚDH Źrenice,
a mianowicie: mamy nową przyboczną druhnę Patrycję Kikulską,
która zasłużyła na noszenie zielonego sznura. To bardzo ambitna
i pomocna nastolatka. Mamy również 2 zastępy w drużynie.
Druh Henryk Zalewski przekazał rodzicom 5-letniego
Sebastiana Śliwińskiego nakrętki, które przynosili do harcówki
mieszkańcy naszej gminy. Wszystkim serdecznie dziękujemy
i prosimy o dalsze ich zbierania.
Źrenice w grudniu ub. r. zajęły 2 miejsce na III Powiatowym
Przeglądzie
Piosenki
Harcerskiej
„ŚPIEWOGRANIE”
w Boguszewie.
Zapraszamy chętnych do Gromady Zuchowej, dzieci w wieku
5-9 lat, zbiórki odbywają się w piątki w godz. 16:00-17:30 i do
Drużyny Harcerskiej, młodzież 10-17 lat, zbiórki odbywają się tego
samego dnia, ale w godz. 17:30-19:00.
Źrenice również rozwijają harcerski patriotyzm; odnowiliśmy
pomnik poległych pracowników na terenie byłej Cukrowni
w Mełnie (poprawiliśmy litery, złożyliśmy wiązankę kwiatów
i postawiliśmy znicze).
Drużynowa Natalia Szumotalska. Czuwaj!

O życiu Jezusa Chrystusa

Kolejną rywalizację 17 marca w świetlicy OSP uczniów
otworzyła wójt Halina Kowalkowska, która jako organizator
życzyła uczestnikom osiągnięcia jak najlepszych wyników.
Głos Gruty
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17 marca do naszej placówki zaproszony został teatr objazdowy
z Krakowa ze spektaklem Biblijne Opowieści o Królestwie.
Przez 45 minut oglądaliśmy przedstawienie opowiadające
o faktach z życia Jezusa Chrystusa, od cudu w Kanie Galilejskiej
po wjazd na osiołku do Jerozolimy. Przedstawienie było bardzo
interesujące; to była podróż w świat słowa, muzyki, instrumentów
i różnorodnych przedmiotów. Aktorzy podczas przedstawienia
włączali do gry publiczność.
Barwna, refleksyjna opowieść o Chrystusie skłoniła nas
wszystkich do głębokich przemyśleń, również dlatego, że niedługo
Święta Wielkanocne.
Foto i tekst: Wioleta Kuna-Więcek

Świadczenie będzie wypłacane przelewem na konto podane
przez wnioskodawcę.
Pełne informacje o programie wraz z aktami prawnymi są
dostępne na stronie www.gruta.pl oraz u pracowników GOPS Tel.
56 4658734

Z biblioteki...
1. Zapraszamy dzieci do samodzielnej nauki j. angielskiego /
dostęp do platformy firmy Funmedia bez opłat/.
2. Po raz kolejny Instytut Pamięci Narodowej przekazał GBP
im. Wiktora Kulerskiego w Grucie książki o historii Polski.
3. Więcej informacji o życiu bibliotek znajdą Państwo na stronie
Internetowej biblioteka.gruta.pl
CC

SPORT
Sukces gruckich koszykarzy
28 lutego w Jeżewie odbył się Turniej Koszykówki CELCOM
BASKET CUP, w którym wzięli udział nasi młodzi sportowcy.
Po ciekawej i zaciętej rywalizacji (były dogrywki) reprezentanci
Płomienia Gruta odnieśli zwycięstwo i zdobyli puchar, dyplom
oraz medale.
Wyniki: Płomień Gruta kolejno pokonał Świecie nad Wisłą
(48:39), Jeżewo (42:33) i Nowe nad Wisłą (56:47).
Najlepszym zawodnikiem turnieju został nasz koszykarz. Warto podkreślić, iż zespół z Gruty legitymował się najniższą średnią
wiekową i… sportowym doświadczeniem. Nasi reprezentanci
imponowali determinacją, walką o każdy punkt.
Zwycięstwo Płomienia to niewątpliwie rezultat właściwej
pracy trenera Wojciecha Bogaleckiego.
Gratulujemy i życzymy kolejnych trafień do kosza!
B. Czmoch

Wójt Gminy Gruta informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016
r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzająca rządowy
program „Rodzina 500 plus”.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie.
Druki wniosków będą dostępne we wszystkich Szkołach
Podstawowych, Gimnazjum, w Przedszkolu Samorządowym
w Mełnie i Żłobku w Nicwałdzie. Wnioski wraz z załącznikami
można pobrać również bezpośrednio z biura GOPS Gruta oraz
w wersji elektronicznej ze strony Gminy Gruta www.gruta.pl
w zakładce rodzina 500+.
PODSTAWOWE INFORMACJE
Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci
będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko.
Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na
drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania
sytuacji dochodowej.
Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie
po spełnieniu kryterium dochodowe:
800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie
jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
Ośrodek sam będzie pozyskiwał podstawowe dane o dochodach
za 2014 r., więc do wniosku dołączamy jedynie oświadczenia
o dochodach.
Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu
rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu
rodziców.
Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko
18 lat.
Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r., dodatek
będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia 2016.
W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane
od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
Na początku realizacji programu samorząd ma trzy miesiące
na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie
przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.
W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane
na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września następnego
roku kalendarzowego.

Ciężary – niewiele zabrakło do zwycięstwa
Sobotnie (12 marca) zmagania ciężarowców I ligi w Grucie
były nader ciekawe. Mimo że nasi siłacze wystartowali bez swych
dwóch czołowych zawodników (Łukasz Kacprzyk i Mateusz
Jeziorski) przegrali minimalnie 1496,2:1586,1 z prowadzącym
w tabeli AKS Myślibórz. Praktycznie do ostatniego boju nie było
pewne, która drużyna odniesie zwycięstwo.
Należy dodać, że w naszej ekipie wystąpiło dwóch 13-latków
– Igor Osuch i Miłosz Średziński i obaj osiągnęli bardzo dobre
rezultaty.
Kolejna rywalizacja siłaczy odbędzie się w maju, właśnie
w Myśliborzu.
Trener Zenon Osuch pozytywnie ocenił sobotni występ swoich
podopiecznych i z optymizmem patrzy na dalsze mecze.
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