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Ukazuje się od 1991 roku

wach ważnych posiedzenia komisji Rady Gminy odbywały się
wspólnie.
Podczas sesji Monika Wróbel, kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grucie szeroko omówiła działalność tej
instytucji w ubiegłym roku.
– Z pomocy społecznej skorzystały w ubiegłym roku 482
rodziny, razem 1394 osoby. Rozpatrzono 2441 wniosków i wydano 3986 decyzji – relacjonowała kierownik. – Zasiłki celowe
wyniosły 91.394 złotych, stałe 88.552, a okresowe 611.641 złotych. Pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota 300.000
tysięcy złotych. Odpłatność za pobyt osób w domach pomocy
społecznej i schronisku dla bezdomnych – 199.467,00 złotych.
Łącznie na świadczenia pomocy społecznej wydano 1.364.000
złotych, w tym z budżetu gminy 360.461,00. Realizowano rządowy program w zakresie dożywiania, z którego skorzystało ponad
300 dzieci z naszej gminy. Każdego miesiąca rozdysponowywana
jest żywność z Grudziądzkiego Banku Żywności. W 2012 roku
otrzymaliśmy 77 ton. Jednym z działań, jeśli chodzi o środki Unii
Europejskiej, była realizacja programu w ramach Kapitału Ludzkiego „Aktywna Integracja w Gminie Gruta drogą do zatrudnienia” – kontynuowała M. Wróbel. – Objęto wsparciem 32 uczestników. Przeszli oni szkolenia zawodowe, byli objęci wsparciem
doradcy zawodowego i psychologa. Realizowane były kursy prawa jazdy kategorii B, C, C+E, uprawnienia na przewóz towarów
samochodem ciężarowym, kursy obsługi koparko-ładowarki,
montażu rusztowań budowlanych.
Wystąpienie kierownik GOPS-u dotyczyło również realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny, zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Gruta z dnia 30.01.2012 r., wynikającą z Ustawy o
Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej. Zadania te
dotyczą przede wszystkim zatrudnienia asystenta rodziny i objęcie wsparciem rodzin przeżywających trudności w sprawowaniu
funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Wyjątkowo na XXIII sesji nie było interpelacji.

XXIII Sesja Rady Gminy

Na marcowej sesji podjęto 12 uchwał. Najwięcej czasu i głosowania poświecili Radni sprawom dotyczącym rozpatrzenia
uwag i wniosków wniesionych do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy.
Kolejne sprawy dotyczyły zmian:
– osobowych w Komisji Rewizyjnej (jej nowi członkowie to
Grażyna Bartoś i Sławomir Rogoziński)
– w Wieloletniej Prognozie Pomocy Finansowej Gminy Gruta na
lata 2012-2018.
Radni głosowali też nad korektą w budżecie gminnym.
Ostatnie obrady to także informacja przewodniczącej Rady
Renaty Templin o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami. Poinformowała ona też, że w dniu 6 marca uczestniczyła
w szkoleniu przewodniczących Rad Gmin przeprowadzonym
przez Centrum Szkoleniowe Integruj i otrzymała certyfikat.
Następnie – to stały punkt obrad – przewodnicząca poprosiła
wójt Halinę Kowalkowską o przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał Rady Gminy. Radni dowiedzieli się też, że prowadząca samorząd niedawno brała udział w posiedzeniach Zespołu Finansów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz Komisji
Wspólnej w Kancelarii Premiera.
Wójt wspomniała też o zakończonej kontroli Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
– Gmina otrzymała już pismo do wiadomości. Protokół jest
jawny, mogą się z nim zapoznać zarówno radni jak i mieszkańcy
– mówiła H. Kowalkowska. – Obecnie przygotowywana jest odpowiedź, na którą gmina ma 30 dni. Jest sporo wniosków i uwag,
z których część powiela się już od poprzedniej kontroli. Chodzi
głównie o sprawy formalne związane z oddzielnym prowadzeniem księgowości dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i
oświaty.
Wójt poinformowała też o zakończonej inwestycji „Orlik”
przy Zespole Szkół w Grucie. Wszystko wskazuje na to, że
otwarcie obiektu nastąpi w kwietniu.
Po tej informacji o głos poprosił radny Marian Kleszczewski i
powiedział, że Komisja Rolnictwa planuje dokonanie przeglądu
dróg gminnych, aby ustalić jaki jest ich faktyczny stan i na które
remonty stać gminę.
Z kolei radny Piotr Szynkowski złożył wniosek, aby w spra-

Natomiast w czasie przeznaczonym na Wolne Wnioski i
Zapytania głos zabrał Krzysztof Chociaj, sołtys z Annowa.
Zapytał o sprawę solarów. – Różne firmy organizują spotkania
z mieszkańcami, proponują montaż. Chciałbym poznać opinię
pani wójt w tym temacie.
– Złożony w 2010 roku wniosek niestety nie uzyskał akcep-
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tacji w Urzędzie Marszałkowskim – wyjaśniała wójt. – Oczywiście nie poddaliśmy się, jednak dotychczas, a minęło już sporo
czasu, urząd ten nie ogłosił kolejnego konkursu. Nie mniej jednak, jeśli tylko tak się stanie złożymy wniosek o dofinansowanie.
Nie zmienia to jednak faktu i jest budujące, że wielu mieszkańców naszej gminy zakłada solary indywidualnie korzystając
z kredytów, głównie Banku Gospodarki Żywnościowej, który
proponuje specjalną linię kredytową. Wiem, że kredyt jest korzystny i podlega częściowemu umorzeniu.
W powyższej sprawie głos również zabrali dwaj radni Marek Czmoch i Marian Kleszczewki.
Wójt H. Kowalkowska oznajmiła, że przedstawiciel jednego
z przedsiębiorstw tej branży rozmawiał z nią na temat dużych
połaci dachowych, jednak nie doszło na razie do żadnych konkretnych ustaleń. – Czekam na takie propozycje, które dla naszej gminy będą najkorzystniejsze.
Opracował/foto: RAS
Ważne: dotyczy śmieci - rozwiązywanie umów
na odbiór odpadów komunalnych
Urząd Gminy w Grucie informuje, iż firmy „PUM” Sp. z o.o. w
Grudziądzu oraz EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie przekazały
oświadczenia dotyczące rozwiązywania umów na odbiór odpadów
komunalnych.
W oświadczeniach firmy poinformowały, iż każdą umowę cywilnoprawną (dotyczy wyłącznie terenów zamieszkałych) rozwiązują na dzień rzeczywistego przejęcia przez Gminę odpowiedzialności
za gospodarkę odpadami komunalnymi i faktycznych działań związanych z realizacją przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu.
Oświadczenia zamieszczone zostały na stronie internetowej
www.gruta.pl w zakładce Nasze śmieci oraz są do wglądu w Urzędzie Gminy, pok. nr 6.
(BB)

Pół wieku straży w Plemiętach

Nie lada wydarzenie czeka nas w gminie 27 kwietnia. Tego
dnia obchodzona będzie 50. Rocznica powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Plemiętach. W programie m.in.: nadanie i poświecenie sztandaru, wręczenie odznak.
W związku z obchodami w skrócie przypominamy historię
jednostki udokumentowaną przez druha Zygmunta Bartosia.
Jesienią 1962 r. rolnik Bronisław Sołtysik na zebraniu wiejskim zaproponował utworzenie w Plemiętach Ochotniczej Straży
Pożarnej. Pomysł początkowo nie miał zbyt wielu zwolenników,
jednak rok później pomysłodawca ponowił propozycję. Na apel
odpowiedzieli: Edward Karczmarczyk, Jan Piłat, Zygmunt Bartoś,
Stanisław i Władysław Głowaccy, Bolesław Cylka i Henryk
Drozd. I tak oto w 1963 r. na pierwszym wspólnym spotkaniu w
mieszkaniu druha E. Karczmarczyka, w obecności komendanta
gminnego OSP Stefana Kmiecika oraz przedstawiciela Komendy
Powiatowej PSP w Grudziądzu Henryka Klucznika powstała
jednostka. Na jej czele stanęli: prezes Bronisław Sołtysik, naczel-

nik Stanisław Głowacki, skarbnik Edward Karczmarczyk i sekretarz Jan Piłat.
W doposażeniu w sprzęt (motopompa i syrena) i umundurowanie pomogła KP PSP Grudziądz. Pieniądze na zakup umundurowania pozyskiwano z organizowanych przez strażaków zabaw
tanecznych, prowadzono też akcje zbierania pieniędzy od mieszkańców.
W zakresie prewencji członkowie OSP zajmowali się kontrolą gospodarstw rolnych i posesji, pouczali o zagrożeniach pożarowych. Rozpoczęto szkolenie nowych adeptów pożarnictwa.
Pierwszym członkiem przeszkolonym w 1967 r. w zakresie obsługi sprzętu był druh Zygmunt Bartoś. Zarząd na posiedzeniu 18
lipca 1965 r. podjął uchwałę o budowie remizy. Sprawę pilotował
druh prezes Bronisław Sołtysik, który zakupił plan budowy. Sprawa się odwlekała, gdyż brakowało funduszy. Strażacy nie poddawali się i z determinacją, na własną rękę gromadzili materiały na
budowę. Pomagali im rolnicy, którzy nie byli strażakami: Stanisław Szkoła, Antoni Partyka (w kartach OSP zostali wpisani jako
osoby wspierające). Niemal z dnia na dzień przybywało członków: Stanisław Pasternak, Bogdan Sołtysik., Zenon Piłat, Zbigniew Sołtysik, Waldemar Lipniewski.
Jednostka szybko się rozwijała. Druhowie sami wykopali i
zalali fundamenty. I tak oto po wielu perturbacjach finansowoformalnych, decyzją z 15.04.1969 r. Urzędu Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy, zarejestrowano ją pod szyldem Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Plemiętach.
W tym czasie nastąpiła reorganizacja w administracji. Zlikwidowano Rady Narodowe, powstał Urząd Gminy w Grucie, którego przewodniczącym był Henryk Jamroży. To wtedy podjęto
decyzję o budowie remizy, a pracę zlecono Janowi Szydłowskiemu.
W 1972 r. jednostka otrzymała pierwszy samochód pożarniczy Star.
Rok 1979 – powstaje pierwsza drużyna młodzieżowa.
Od 1986 r. następują częste zmiany w zarządzie. Rok później
umiera Stefan Kmiecik, Komendant Gminny, jego miejsce zajmuje dh Henryk Klucznik.
W 1995 r. Bronisław Sołtysik rezygnuje z funkcji Prezesa,
którą pełnił przez 31 lat. Wybrano nowy zarząd: prezesem został
Władysław Głowacki, naczelnikiem Zenon Piłat, sekretarzem
Zygmunt Bartoś, skarbnikiem Grzegorz Głowacki. Rolę gospodarza i kierowcy pełni Krzysztof Dalka.
Jednostka jest już dobrze wyposażona w sprzęt i umundurowanie (także drużyny młodzieżowe). Ważnym momentem w historii OSP Plemięta jest rok 1999. W czasie wizyty Ojca Świętego
Jana Pawła II w Toruniu jednostki OSP Gminy Gruta zabezpieczały trasę jego przejazdu.
Kolejne lata jednostki to szeroko pojęta praca na rzecz miejscowej społeczności. Strażacy bardzo dobrze współpracują ze
Stowarzyszeniem „Pod Gródkiem” w Plemiętach oraz parafią pod
wezwaniem Św. Kosmy i Damiana w Okoninie.
Pomimo zmian ustrojowych i społecznych zadania stawiane
przed strażakami nie uległy zmianie, a wręcz zostały poszerzone.
Minęło 50 lat… Obecnie prezesem jest druh Krzysztof Dalka.
Dzięki uporowi i ciężkiej pracy druhów na przestrzeni wielu
lat Plemięta maja jednostkę dobrze wyposażoną w sprzęt i umundurowanie, strażacy są dobrze wyszkoleni.
Mieszkańcy wsi są dumni ze swoich druhów.
(PS Osoby zainteresowane dokładną historią OSP w Plemiętach powinny skontaktować się z druhem Zenonem Piłatem).
Opracował/foto: S. Raginiak

Podsumowanie wyjazdów edukacyjnych 2012/2013
Od kilku lat uczniowie Gimnazjum w Grucie korzystają z
dodatkowych zajęć z fizyki i chemii odbywających się w Toruniu.
Organizatorem „Spotkań z fizyką” jest Toruński Oddział
Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Naukowcy z Instytutu Fizyki
UMK w interesujący sposób poszerzali wiedzę z tej dziedziny i
popularyzowali nauki ścisłe.
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Mamy laureatów!
Znamy naszych laureatów kolejnego Powiatowego Przeglądu
Poezji „Złote Usta” w Łasinie.
Na scenie zaprezentowali się przedszkolaki oraz uczniowie podstawówek i gimnazjów. Miło nam poinformować, że wśród
nagrodzonych
są recytatorzy z
naszej gminy.
W kategorii I
(przedszkolazerówki) Mikołaj Milewski ze SP w
Boguszewie deklamujący wiersz
„Krówka” otrzymał wyróżnienie za osobowość artystyczną. Natomiast w grupie II (klasy I-II) Oliwia Jaranowska – SP w Słupie –
zajęła II miejsce. Znakomicie spisały się Martyna Korzeń SP Nicwałd i Adrianna Brzyska SP Słup (oddziały III-IV). Martyna
zdobyła I nagrodę, a Adrianna drugą.

Uczniowie uczestniczyli w pięciu wykładach połączonych z
doświadczeniami. Wykład pierwszy „Fizyka zeszła z nieba na
ziemię po równi Galileusza” wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Karwasz. Na drugim spotkaniu z niełatwym tematem „Płynie prąd”
zapoznał młodzież prof. dr hab. Ryszard S. Trawiński. „Zobaczyć
próżnię” to zagadnienie trzeciego wykładu dr Jolanty Domysławskiej. Kolejne – „Dlaczego twierdzimy, że substancje składają się
z cząsteczek” wygłosił prof. dr hab. Aleksander Balter, natomiast
ostatni „O kodzie, wodzie i lewitującej żabie”, wzbogacony specjalnymi doświadczenia, przedstawił prof. dr hab. Wiesław Nowak.

Laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy, że przynieśli
chlubę swoim szkołom, wsiom i gminie.
(r)
Julia, Marika i… OGRÓD
W lutym br. dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowany został konkurs plastyczny „W BAJKOWYM
OGRODZIE DOROTY GELLNER”. Pomysłodawcą byli przedsta-

Gimnazjaliści przed każdymi zajęciami z fizyki wykonywali
doświadczenia z chemii, które w specjalnie przygotowanych salach dydaktycznych prowadzili pracownicy Centrum Chemii w
Małej Skali Wydziału Chemii UMK. Tematyka zajęć z tego
przedmiotu była dobrana pod kątem przygotowania do egzaminu.
Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i były
doskonałym uzupełnieniem wiedzy przekazywanej w szkole. Skorzystało z nich 180 uczniów naszej szkoły, głównie drugotrzecioklasistów.
Wyjazdy nie byłyby możliwe, gdyby nie sfinansowanie przez
Urząd Gminy Gruta.
W imieniu uczniów i nauczycieli oraz dyrekcji szkoły serdecznie dziękujemy Pani Wójt Halinie Kowalkowskiej za zrozumienie potrzeb i umożliwienie skorzystania z tej ciekawej formy
edukacyjnej.
Nauczyciele fizyki i chemii Gimnazjum w Grucie

Ważne: zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego
Zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej udzielana jest pomoc w formie zasiłku celowego z
tytułu zdarzenia losowego. Pomocy udziela się rodzinom
lub osobom, które poniosły straty i koszty w wyniku zdarzenia losowego (pożar, huragan itp.). Wysokość tego zasiłku jest uzależniona od poniesionych strat i kosztów
oraz sytuacji materialnej poszkodowanych.
(MW)

wiciele Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu.
Głównym celem plastycznej rywalizacji było:
– przybliżenie uczestnikom konkursu sylwetki współczesnej pisarki
dla dzieci i młodzieży Doroty Gellner
– zachęcenie do czytania polskiej poezji
– rozwijanie wyobraźni, aktywności plastycznej i wrażliwości estetycznej
– stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań
twórczych
W konkursie wzięły udział dwie dziewczynki z oddziału przedszkolnego przy szkole w Nicwałdzie: Julia Mira i Marika Brzóskowska. Zilustrowały wiersze: „Pastereczka” i „Jesienna wróżka”.
W pracach tych wykorzystano różne techniki plastyczne. Julia i
Marika zostały zaproszone wraz z opiekunem na spotkanie z Dorotą
Gellner, które odbyło się 15 marca w Przedszkolu Miejskim
„Tarpno” w Grudziądzu. Ambitne i uzdolnione dziewczynki z naszej gminy otrzymały nagrody książkowe i dyplomy.
Tekst: Anna Barczak. Foto: Knut
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WIELKANOCNE ŚNIADANIE

Słup: wielkanocne spotkanie z seniorami

Kolorowo i starannie udekorowane stoły, zajęte przez gości
wszystkie krzesła, urozmaicone menu, wszystko to miało miejsce
w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie. Z zaproszenia Sylwii
Jaszewskiej, kierownik placówki, skorzystali między innymi: wójt
Halina Kowalkowska, poseł Janusz Dzięcioł, radny Piotr Szynkowski, szefowa GOPS-u Monika Wróbel, dyrektor Gminnego
Centrum Kultury Elżbieta Fabińska, kierownik biblioteki Elżbieta
Polakowska-Lesińska. Nie zabrakło rodzin uczestników Warsztatów, także przyjaciół tej placówki.
Zanim doszło do tradycyjnego uderzania jajkiem o jajko i
wzajemnych życzeń, wszystkich powitała Sylwia Jaszewska. Nie
omieszkała podkreślić zaangażowania pensjonariuszy i personelu
w przygotowanie spotkania. Na koniec przekazała wszystkim
najlepsze życzenia Wielkanocne.

To już tradycja. W Słupie przedstawiciele sołectwa i
„Stowarzyszenie Aktywna Wieś SŁUP” spotykali się z seniorami
na śniadaniu przy świątecznym stole.
Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana
Lesińskiego. W gustownie przygotowanej sali zebrało się po kilkunastu przedstawicieli różnych pokoleń wsi, od uczniów po seniorów. Gości powitała Agnieszka Wesołowska.
Po części artystycznej – kilka uczniowskich prezentacji związanych z tradycją Wielkanocną – życzenia złożył Tadeusz Szczepanek, uczynił to w imieniu swoim i wójt Haliny Kowalkowskiej.
Obecni świąteczne słowa usłyszeli również od radnego Stanisława
Angowskiego, Anny Kurzyńskiej i oczywiście Agnieszki Wesołowskiej. Na sali nie zabrakło dyrektor szkoły Hanny Pęksy i grona pedagogicznego.
W miłej, serdecznej atmosferze dzielono się refleksjami związanymi z Wielkanocą.
Brawa dla Katarzyny Kłosowskiej, która przygotowała uczniowskie prezentacje.
Organizatorzy za naszym pośrednictwem dziękują wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowanie jakże miłego i potrzebnego spotkania.
(r)

Podziękowanie pełne wzruszeń

– To dla mnie wyróżnienie, że mogę być z państwem w Grucie – zabrał głos poseł Janusz Dzięcioł. – Moje życzenia dotyczą
głównie jednego, abyśmy jak najczęściej chcieli być ze sobą,
żebyśmy sobie pomagali. Wierzę, że dzisiejsze spotkanie, mające
w sobie tyle ciepła, przyczyni się do jak najszybszego nadejścia
prawdziwie wiosennych temperatur.
Wójt Halina Kowalkowska pogratulowała znakomicie przygotowanego spotkania świątecznego i jego uczestnikom, a także ich
rodzinom i przyjaciołom przekazała serdeczne życzenia.
Z kolei radny Piotr Szynkowski, oprócz tradycyjnych słów
wielkanocnych, powiedział: – Lubię tu być, bo w tym domu czuje
się prawdziwie rodzinną atmosferę.
Życzenia przekazała również Monika Wróbel.
Niestety z powodów zdrowotnych nie było wśród gości Barbary Małgorzewicz ze Stowarzyszenia „Uśmiech”, pod auspicjami którego działają Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Środowe Wielkanocne Śniadanie to sporo pracy włożonej
przez uczestników tej, jakże potrzebnej w gminie placówki. Gdy
zapytałem panie z kuchni, kogo by wyróżnić? Odpowiedziały
krótko: – Wszyscy pracowali jednakowo, wszyscy dali z siebie
wszystko.
Tekst/foto: RAS

W wiosenno-zimowy wieczór 27 marca w Gminnym Centrum
Kultury zabrzmiało „Sto lat”. Pracownicy i stażyści instytucji,
wokaliści zespołów TiM i PÓŁnaPÓŁ (z ich szefami Dorotą Berent i Krzysztofem Janikowskim), harcerze oraz kila pań z naszej
gminy podziękowali za współpracę Elżbiecie Fabińskiej, która od
kwietnia przechodzi do pracy na inne stanowisko w naszej gminie.
Były piosenki, kwiaty, drobne upominki, a ze sfery uczuciowej – wzruszenie (nie tylko kobiece) i, naturalnie, trochę łez.
Czyż nie dziwne byłoby, gdyby ich zabrakło podczas objęć, uścisków i całusków?
Elżbieta Fabińska była pierwszym dyrektorem nowo powstałego Gminnego Centrum Kultury, stanowisko objęła w październiku 2010 roku.
Podziękowanie było szczere i spontaniczne, ponieważ pani
Elżbieta zaskarbiła sobie sympatię wielu młodych ludzi, i nie
tylko.
– Cieszę się, że wspólnie zrobiliśmy coś ważnego dla naszej
gminy – mówiła z trudem, bo nie dające się ukryć wzruszenie
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dawało znać o sobie. – Nazwaliście to spotkanie wieczorem podziękowań, jakże trafnie, bo przecież nie odchodzę od was. Jeszcze trochę mnie tu zostanie. Dziękuję za wszystko.
Tekst/foto: RAS

Co nowego w Bibliotece w Okoninie?
W marcu na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Filmowego w
Bibliotece w Okoninie wyświetlony był film „Thembi” – ciekawy, dynamiczny kolaż animowany z wideo-dziennikiem 21–
letniej Thembi z Republiki Południowej Afryki, która zachorowała na wirusa HIV w wieku 17 lat.
Kobieta nie tylko podejmuje walkę z chorobą, ale przez własne, trudne doświadczenia postanawia uzmysłowić mieszkańcom
RPA, co tak naprawdę znaczy być ciężko chorym. Thembi walczy
o zmianę postawy, stosunku do nosicieli wirusa, często piętnowanych i niezrozumianych. Jej magnetyczna osobowość, pogoda
ducha oraz niesamowita siła woli sprawiły, że zyskała szeroki
rozgłos i dotarła ze swoim przesłaniem do milionów ludzi.
Film ukazuje chorobę z bardzo osobistej perspektywy. Dzięki
Thembi dowiadujemy się wiele o AIDS, o współczesnej młodzieży afrykańskiej i poznajemy prawdziwych ludzi. Bohaterka filmu
zmarła w 2009 roku w wieku 24 lat.
Kolejne spotkanie z DKF 26 kwietnia godz 16.00. Zapraszamy.
Ponadto już dziś informujemy, że w naszej filii w maju kolejna „Noc Bibliotek” nie tylko z nocnym maratonem filmowym i
całonocnym surfowaniem po sieci. Prowadząca punkt Anna Fabrykiewicz przygotowała też inne, liczne niespodzianki.
– Korzystając z okazji zapraszam wszystkich chętnych do
naszej biblioteki, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie – zapewnia
A. Fabrykiewicz i dodaje, że dysponuje szczególnie dużym wyborem książek dla młodzieży. „Młodzieży kochana, zapraszam do
czytania!”, to nowe hasło wymyślone prze bibliotekarkę.
(eres)
Rocznicowo, edukacyjnie, zdrowo!

W Zespole Szkół w Grucie z okazji Światowego Dnia Zdrowia odbyło się spotkanie uczniów klas 0-VI.
Uściślijmy: Światowy Dzień Zdrowia (WHO – World Health
Day), to święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Obchodzone jest
corocznie od 1950 r. w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania
WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na
świecie.
– W sali gimnastycznej spotkali się ci, którzy codziennie starają się jak najlepiej dbać o swoje zdrowie, jedzą owoce, warzywa, piją soki owocowe – mówi główna organizatorka Małgorzata
Lazarowicz. – Spotkali się dla wspólnej zabawy, a także po to, by
na tak szerokim forum jeszcze bardziej edukować się w ważnej
dziedzinie, której na imię ZDROWIE. Podkreślę, że w ramach
Światowego Dnia Zdrowia realizowany jest przez nas program
kształceniowy „Trzymaj Formę”.
Dzieci z klasy III wspólnie z nauczycielami: Małgorzatą Lazarowicz, Katarzyną Rafalską i Joanną Sokołowską przygotowały
apel. W tym roku spotkanie poświęcone zostało WITAMINOM,
podkreślano ich ogromną rolę w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu organizmu. Odczytując wesołe wierszyki uczniowie
przybliżali swoim rówieśnikom witaminową „rodzinę”. Na podstawie usłyszanej historii o Królu Łakomczuchu Wielkim dzieci,
pracując w grupach, tworzyły plakaty zachęcające do jedzenia

owoców i warzyw.
Po prezentacji prac Joanna Sokołowska poprowadziła dla
wszystkich zajęcia ruchowe. W trakcie trwania zabawy dzieci
częstowały się owocami i warzywami. Degustację przygotowały
panie z kuchni, za co im serdecznie dziękujemy.
Na bardzo ciekawie zorganizowanym apelu oprócz uczniów
byli także zaproszeni goście: Jolanta Gruchlik i Małgorzata Cieszyńska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Grażyna Rzeźnik z
grudziądzkiego sanepidu, Elżbieta Fabińska, która uczniomwolontariuszom wręczyła upominki WOŚP i firmy PLAY.
Natomiast uczniowie wyróżnieni w szkolnym etapie XIII edycji Konkursu Ekologicznego „Jestem Młodym Ekologiem” Julita
Waszewska, Wiktoria Piotrowska, Dawid Tracki, Hubert Gołębiowski i Marcin Waszewski otrzymali od dyrektor Marzeny
Samborskiej dyplomy i przybory plastyczne.
Tekst: ML. Foto: RAS

Biblioteka jako przestrzeń dyskusji
o sprawach lokalnych

W ramach Programu
Rozwoju Bibliotek rozpoczętego w gminie w ubiegłym roku, 3 kwietnia w
naszej książnicy głównej
odbyło się spotkanie z Miłoszem Ukleją z Warszawy,
koordynatorem, socjologiem,
przedstawicielem Fundacji
Civis Polonus. W naradzie udział wzięli Elżbieta PolakowskaLesińska, Daniel Żurawski i niżej podpisany.
„Fundacja postawiła sobie za cel rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w
życiu publicznym. Dobre państwo jest wspólnotą otwartych, kompetentnych, zaangażowanych obywateli” (credo z portalu Civis
Polonus).
– Jestem w Grucie pierwszy raz. Wasza biblioteka, podobnie
jak 21 innych z kraju zgłosiła się do naszej fundacji – mówi M.
Ukleja. – Pierwsze nasze spotkanie, na którym były panie wójt
Halina Kowalkowska i Elżbieta Polakowska-Lesińska odbyło się
w Warszawie dniach 16-18 stycznia. Mój przyjazd jest jego konsekwencją. Podkreślę, że wasza biblioteka jest ewenementem w
skali województwa kujawsko-pomorskiego, jest jego jedynym
reprezentantem.
Gość z Warszawy nie ukrywał, że do dziś pamięta rzeczową
rozmowę z wójt Haliną Kowalkowską i Elżbietą PolakowskąLesińską.
Środowe spotkanie rozpoczęło cykl konsultacji na linii biblioteka-fundacja. Kolejne odbędzie się już 9 bm. w stolicy.
Wymieńmy kilka najważniejszych punktów związanych z
Projektem „Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych”: 1) wybór tematu przez bibliotekarza i władze gminy, 2)
zebranie i udostępnienie informacji (danych, artykułów, dokumentów), których poznanie pozwoli mieszkańcom na sprecyzowanie własnej opinii, 3) zaproszenie mieszkańców do udziału w
konsultacjach, 4) przeprowadzenie dyskusji w siedzibie biblioteki
oraz na e-platformie, 5) sporządzenie wraz z mieszkańcami lub
urzędnikami krótkiego sprawozdania z konsultacji.
PS Po spotkaniu w bibliotece koordynatora Miłosza Ukleję i
Elżbietę Polakowską-Lesińską przyjęła wójt. Tekst/foto: RAS
Zimowe dokarmianie
Zima i początek wiosny w tym roku to okres wyjątkowo trudny
dla zwierząt.
Dlatego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Boguszewie i myśliwi z Koła Łowieckiego „Sokół” w Grudziądzu
kolejny raz zaopatrzeni w siano, ziarna zbóż, kukurydzę, marchew
i kapustę wyruszyli w teren, aby pomóc zwierzętom.
Jedna z tych szlachetnych wypraw odbyła się 12 lutego. Uczniowie pod opieką wychowawczyni Aldony Szczapińskiej oraz
myśliwych Janiny Arczykowskiej, Edmunda Andrzejewskiegi,
Sławomira Chyły i Krzysztofa Kopczyńskiego uzupełniali karmę
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w paśnikach, podsypach i budkach dla kuropatw.
Zimowa „eskapada” była także okazją do sprawdzenia stanu
koszy i budek (zamontowanych jesienią na okolicznych zbiornikach wodnych) dla kaczek.
Nie lada atrakcją wyprawy było „odczytywanie” przez dzieci
pozostawionych przez zwierzęta tropów. „Tropiciele” korzystali z
wzorów przygotowanych na lekcjach wspólnie z myśliwymi, którzy opowiadali o życiu i zwyczajach zwierząt zamieszkujących
nasze lasy.
Tekst/foto: J. Arczykowska

racji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania 313,
322, 323 "Odnowa i rozwój wsi", w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla naboru od 9 lipca do
6 września w 2012 roku
Gmina Gruta podpisała umowę na dofinansowanie zadania:
„Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży
poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Annowo,
Boguszewo, Gołębiewko, Mełno (3 szt.), Okonin, Orle, Plemięta i Wiktorowo oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscowości
Okonin na terenie gminy Gruta”.
Realizacja operacji przyczyni się do poprawy jakości życia na
obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i
rekreacyjnych oraz stworzy warunki do aktywnego spędzania
wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Koszt realizacji zadania
zgodnie z dokumentacją projektową na dzień złożenia wniosków
to kwota 591.934,97zł, natomiast wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 360.935,00 zł. Na liście znalazło się 165 projektów na łączną kwotę dofinansowania 44 645 281 zł., dostępny
limit środków nie pozwala na objęcie współfinansowaniem
wszystkich poprawnych wniosków o przyznanie pomocy, w tym
współfinansowanie obejmie projekty umieszczone na liście operacji od pozycji 1 do pozycji 152 (włącznie).
(r)

Michalina Lesińska znowu z tarczą!

Płyta i Koncert
Nowa solowa płyta Doroty Berent „Dla tej chwili” nagrana została
w grudziądzkim studiu Daniela
Grzybowskiego. Krążek zawiera
osiem piosenek (coverów) zróżnicowanych muzycznie. Wykonawczyni
wielu znanym przebojom nadała
nową aranżację, tchnęła też w nie
wrażliwość swojej duszy. Efekt jest
zaskakująco dobry. Piosenek słucha
się z przyjemnością.
D. Berent podkreśla, że praca w profesjonalnym studiu wniosła wiele korekt do jej dotychczasowego spojrzenia (interpretacji)
zarówno w kwestii wokalu jak i dźwięku.
Piosenek z „Dla tej chwili” będziemy mogli posłuchać już 26
kwietnia w Gminnym Centrum Kultury w Grucie. Tego samego
wieczoru wokalistka wspólnie z zespołem TiM przedstawi koncert „Piosenki filmowe”, na który złożą się szlagiery dużego ekranu z lat 80. i 90-tych.
Przy okazji informujemy, że D. Berent w dniach 12-15 kwietnia wyjeżdża do Londynu. W czasie pobytu nad Tamizą wystąpi z
kameralnym recitalem.
(eres) Foto: dg

Podpisano umowę na dofinansowanie

6 kwietnia w Małym Rudniku odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”.
Pierwszy etap składał się z testów, po którym uczniowie z
największą ilością punktów odpowiadali na pytania przed komisją
konkursową (m.in. ze znajomości przepisów przeciwpożarowych,
zasad udzielania pierwszej pomocy i prewencji przeciwpożarowej).
Miło nam poinformować, że w gimnazjalistów najwyższe noty
uzyskała Michalina Lesińska z Zespołu Szkół w Grucie. Gratulujemy!
Kolejny etap: rywalizacja na szczeblu wojewódzkim 19 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.
(r)

Marsz harcerzy
1-3 maja to dni marszu naszych harcerzy, a konkretnie kolejny
III Rajd „Mała Ojczyzna – na Rycerskim Szlaku”. Baza skautów
znajdować się będzie w SP w Boguszewie. Trasa: BoguszewoRadzyń Chełmiński (podczas jej pokonywania harcerze wykonywać będą różne postawione przed nimi zadania). Nasi
„mundurowi” nie zapomnieli o Dniu Flagi (2 maja), obchodzić
go będą w kościele w Linowie.
(r)

PROJEKT COMENIUS
Zapraszamy na stronę internetową Gminnego Centrum Kultury „Młodzi Piszą”. Zamieściliśmy tam wspomnienia Michaliny
Lesińskiej „Słoneczna Italia – mój dziennik podróży do Włoch 15 marca `2013.”.
(r)

Grudziądzka Jesień Poezji
XVIII Ogólnopolskie Warsztaty Poetyckie
Grudziądz `2013 27-29 września

W Muzeum Etnograficznym w Toruniu w kwietniu br. pracownicy
Urzędu
Marszałkowskiego
Woj.
KujawskoPomorskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, podpisywali z beneficjentami umowy na dofinansowanie zadań współfinansowanych przez Unię Europejską, realizowanych zgodnie z
Uchwałą Nr 14/443/13 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z 03.04.2013 r. w sprawie zatwierdzenia listy ope-

Organizatorzy:
Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego
Stanisław Raginiak, GCK Gruta
Zapraszamy młodych poetów do udziału w XVIII Warsztatach
Poetyckich, które odbędą się w ramach Grudziądzkiej Jesieni
Poezji.
Warsztaty poprowadzi znany w kraju krakowski poeta Adam
Ziemianin.
Chętni (w wieku od 15 do 30 lat) mogą już przesłać trzy wiersze na adres: s.raginiak@gmail.com lub wysłać pocztą tradycyjną
na adres: Biblioteka Miejska 86-300 Grudziądz, ul. Legionów 28
(z dopiskiem na kopercie „Warsztaty Poetyckie”).
Ostateczny termin nadsyłania utworów mija 15 sierpnia br. Do
podpisanych imieniem i nazwiskiem utworów należy dołączyć
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krótką informację o sobie (wiek, wykształcenie, ewentualne osiągnięcia literackie oraz adres zwrotny).
O zakwalifikowaniu na Warsztaty decyduje wyłącznie literacka wartość wierszy.
Osoby, których wiersze zostaną pozytywnie ocenione zostaną
powiadomione o tym fakcie do 31 sierpnia.
Organizatorzy informują również, że koszty dojazdu, noclegu
i wyżywienia pokrywają uczestnicy.
W razie potrzeby można kontaktować się z panią Aleksandrą
Ciżnicką, dyrektorem Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu, tel. 056
46 202 01, e-mail: bibl@grudziadz.pl lub ze Stanisławem Raginiakiem (na podany wyżej adres e-poczty).
(r)

Konkurs Literacki
Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie ogłosiła trzecią edycję
Konkursu Literackiego i Komiksowego „Sceny z życia ojca Bernarda z Wąbrzeźna”. Chętni (wiek nie ma znaczenia) powinni do
15 maja br. zgłosić swoją pracę.
Więcej informacji na stronie internetowej tej instytucji: wabrzezno.com (mail: xbiblo@poczta.onet.pl) lub pod numerem
telefon – 56 6881821.
(r)

konkretna, oczekuję od państwa, abyście realizując swoje pomysły i działania w
życiu
kulturalnym, a więc i
społecznym zachęcali do współpracy jak największe
grono
mieszkańców
gminy – wyartykułowała wójt. –
Ufam, że nowa
pani
dyrektor
podoła postawionym przed nią zadaniom. To od was wszystkich
przede wszystkim zależy wizerunek naszej gminy w tej dziedzinie.
(r)

Niebawem otwarcie

Spotkanie z partnerami szkoły

Naszą szkołę poddano kompleksowej ocenie przez przedstawicielki kuratorium w Bydgoszczy – Jolantę Gruchlik i Małgorzatę Cieszyńską. Jednym z punktów kilkudniowej ewaluacji było
spotkanie z partnerami placówki: wójt Haliną Kowalkowską,
przedstawicielami Komendy Policji w Grudziądzu: Hanną Hydzik, Grzegorzem Kalinowskim, i Sylwestrem Lewandowskim, a
także z Grażyną Rzeźnik z grudziądzkiego sanepidu, Moniką
Wróbel, GOPS Gruta, Adamem Olejnikiem, dyrektorem Zespołu
Szkół w Radzyniu Chełmińskim, Tomaszem Zielaskiewiczem,
leśniczym ze Słupa, Elżbietą Polakowską-Lesińską, kierownikiem
biblioteki, Elżbietą Fabińską, Barbarą Dryszczyk, dyrektorem
szkoły w Plemiętach.
W
bibliotece
szkolnej zaproszeni
goście odpowiadali
na pytania kurator
i wyrażali swoje
opinie między innymi na temat:
efektów kształcenia,
ciekawych
uczniowskich inicjatyw związanych z edukacją i rozwojem, warunków lokalowych, bezpieczeństwa uczniów, wzbogacenia
wyposażenia placówki.
Przypomnijmy, że ewaluacja to okresowa ocena przydatności i
skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Tekst/foto: RAS

Na początku kwietnia w Gminnym Centrum Kultury odbyło
się spotkanie Elżbiety Fabińskiej z osobami, które złożyły niezbędne dokumenty w sprawie przyjęcia ich do pracy w powstającym żłobku w Nicwałdzie.
(r)

RODZICE DZIĘKUJĄ
Na początku marca w ramach Partnerskiego Projektu Szkolnego
COMENIUS siedmioro naszych gimnazjalistów wyjechało do
Włoch, gdzie spotkali się z rówieśnikami z tego kraju, a także z
Litwy i Turcji. W historii Zespołu Szkół w Grucie był to pierwszy
tego rodzaju wyjazd.
Redakcję „Głosu Gruty” odwiedzili rodzice uczniów i poprosili,
aby na naszych łamach złożyć serdeczne podziękowanie osobom,
które przyczyniły się do realizacji COMENIUS i oczywiście do
ciekawego wyjazdu zarówno pod względem edukacyjnym jak i
turystycznym.
Podziękowania kierujemy do wójt Haliny Kowalkowskiej, nauczycieli: Marzeny Samborskiej (dyrektor szkoły), Elżbiety Czubaszek, Joanny Sokołowskiej i Witolda Kaczmarka.
To dzięki nim młodzież mogła odwiedzić Watykan, Rzym, Neapol, Teano, Ercolano i pierwszy raz odbyć lot samolotem.
(r)

W GCK konkretnie i na temat
Prawie dwie godziny trwało zebranie w Gminnym Centrum
Kultury. W obecności wójt Haliny Kowalkowskiej prowadziła je
nowa dyrektor Hanna Szumotalska.
Na spotkaniu obecni byli wszyscy instruktorzy placówki. Podsumowano dotychczasową działalność, omówiono kulturalne
plany na najbliższą przyszłość.
– Moja polityka w stosunku do pracowników Centrum jest

Foto: RAS
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SPORT
GIMNAZJADA POWIATOWA
W KOSZYKÓWCE
1 i 5 marca w Zespole Szkół w Grucie odbyły się turnieje
koszykówki chłopców i dziewcząt szkół gimnazjalnych rozegranych w ramach Powiatowej Gimnazjady.
Klasyfikacja końcowa turniejów
DZIEWCZĘTA
(5.03.2013 r.)

CHŁOPCY (1.03.2013 r.)

1m

Świecie nad Osą 1 m

ŁASIN

2m

Radzyn Chełmiński 2 m

Gruta

3m

Gruta

3m

Ruda

4m

Łasin

4m

Świecie n. Osą

-----------------

5m

Radzyń Chełmiński

ZEUS SPRING CUP `2013

BIEGNIESZ CZY KIBICUJESZ?
Serdecznie zapraszamy do udziału w II Biegu pod Górę,
który odbędzie się 1 czerwca 2013 roku w Dąbrówce Królewskiej.
Jeśli do tej pory nie brałeś udziału w zawodach biegowych,
to jest jeszcze wystarczająco dużo czasu na rozpoczęcie treningów, aby przygotować się do startu w naszym coraz bardziej
znanym w kraju biegu.
Bądź aktywny – nasze wiosenne zawody dają Ci tę
szansę!
Zapraszamy zarówno biegaczy, jak i kibiców do wspierania, dodawania sił zawodnikom na trasie biegu. „II Bieg pod
Górę” to przełajowe zmagania na dystansie 10 kilometrów, to
trasa z licznymi podbiegami i zbiegami na drogach szutrowych
i leśnych, m.in. wzdłuż rzeki Osy, żółtym szlakiem turystycznym PTTK. Jednym z ostatnich etapów wyścigu będzie podbieg pod słynną górę w Dąbrówce Królewskiej.
Start i Meta oraz Biuro zawodów: Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Królewskiej

Wyniki turnieju, który odbył się w 6 kwietnia br. na
hali sportowej przy Zespole Szkół Gimnazjalnych w Grucie:
1. USM Victoria Czernikowo
2. Cukrownik Mełno
3. LZS Zryw Wielki Lubień
4. Jacek Team
5. Annowo/Nicwałd
6. Start Warlubie
7. Mały Rudnik

18
13
12
9
6
3
0

39 - 0
15 - 7
16 - 9
5-8
5 - 21
4 - 14
6 -31

Zapisy: http://www.formularz.ultimasport.pl/126/
Organizatorzy
Sołectwo i Szkoła Podstawowa im. Por. Antoniego Chomicza pseud. "Stabrawa" w Dąbrówce Królewskiej
Urząd Gminy Gruta
Partnerzy
17 Drużyna Harcerska „Niedościgli” i 9 Drużyna Harcerska
„Impuls” z Dąbrówki K.
Ochotnicza Straż Pożarna Salno
Patronat
Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska

Najlepsi:
strzelec :
– M. Gawroński - USM Victoria Czernikowo,
bramkarz
– M. Ciarkowski - GLKS Cukrownik Mełno,
zawodnik
– P. Knozowski – (GLKS),
Najmłodszy zawodnik
– J. Grabowski - Start Warlubie
Info. M.Kurkus

Info. R.Mathiak

GŁOS GRUTY— miesięcznik wydawany przez Gminę Gruta od 1991 roku.
Kontakt z redakcją: redakcjagg@gruta.pl, tel. 603 921 787
Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno tel. 56 46 83 188 e-mail: gruta@gruta.pl
Wersja elektroniczna Głosu Gruta dostępna jest pod adresem www.gruta.pl
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