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Ukazuje się od 1991 roku

II: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Pani Barbaro Małgorzewicz, jakże te słowa do pani pasują
– zaczęła wystąpienie wójt Halina Kowalkowska. – Z okazji
15-lecia powstania Stowarzyszenia UŚMIECH składam na pani
ręce wyrazy uznania oraz serdeczne podziękowania za działania
pani i członków zarządu na rzecz znoszenia barier społecznych
oraz podejmowania przedsięwzięć służących podnoszeniu własnej
wartości przez osoby z niepełnosprawnością. Życzę, aby pomoc
niesiona drugiemu człowiekowi stała się prawdziwym spełnieniem
i źródłem osobistej satysfakcji.
Dyrektor Hanna Szumotalska odczytała i wręczyła list
gratulacyjny prezes Stowarzyszenia.

PRZYPOMINAMY…

W niedzielę 25 października 2015 roku odbędą się wybory
parlamentarne, głosujemy w godzinach 7- 21.
Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów
i 100 senatorów.

Gratulacje dla Stowarzyszenia UŚMIECH

Akurat 15 września Stowarzyszenie UŚMIECH z Gruty
obchodziło swoje 15-lecie. Uroczystość odbyła się w sali narad
Urzędu Gminy. Wśród zaproszonych przez Jubilatów gości byli
między innymi: wójt Halina Kowalkowska, sekretarz gminy
Jarosław Poznański, sekretarz starostwa Sławomir Piernicki,
Bożena Grabda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Nie zabrakło radnych: Ewy Schmidt, Mirosławy
Kozickiej, Waldemara Kurkowskiego i Henryka Wyłupskiego oraz
szefów gminnych instytucji. Była oczywiście prezes
Stowarzyszenia Barbara Małgorzewicz, założycielka UŚMIECHU
i członkowie zarządu: Ryszard Berent, Barbara Litwińska, Halina
Sadowska i Barbara Pilarska.
Szczególne spotkanie otworzyła Sylwia Jaszewska, kierownik
Warsztatów Terapii Zajęciowej, które powołane zostały do życia
właśnie przez obchodzące jubileusz Stowarzyszenie oraz ówczesną
starostę powiatu grudziądzkiego Halinę Kowalkowską. Kierownik
fragmentarycznie zapoznała obecnych z historią UŚMIECHU.
— Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Myślę, że wasz
symbol, uśmiechające się słoneczko, jest przede wszystkim dla
tych, którzy przyczynili się do powstania Stowarzyszenia,
ale na pewno starcza go też dla tych, którzy korzystają z jego działalności. To bardzo ważne, że przez swoje działania wspieracie
osoby w różny sposób poszkodowane przez los – powiedział
w szczególności Sławomir Piernicki i po chwili, w imieniu władz
powiatowych, wręczył kwiaty Barbarze Małgorzewicz.
– Szanowni państwo, pozwólcie, że zacznę słowami Jana Pawła

Uroczystość w urzędzie to także występy uczestników WTZ
(kilka ciekawych wierszyków, a także taniec grupy Bananasity,
który porwał nawet wójt), kiermasz, na którym można było kupić
prace przez nich wykonane.
Na
koniec
głos
zabrała
Barbara
Małgorzewicz
i ze wzruszeniem wróciła do początków działalności UŚMIECHU,
podkreśliła zaangażowanie wielu osób na przestrzeni kilkunastu
lat i z całego serca wszystkim podziękowała.
Oczywiście były kwiaty i upominki od prowadzącej samorząd
i innych osób. Spotkanie zakończyło się dużym i smacznym tortem,
przed skosztowaniem którego odśpiewano Sto lat.
RAS
Śpiewają już 30 lat. Gratulacje dla naszych śpiewających seniorów.
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O Tęczy…

Sporo było braw na koniec spotkania Stanisława Raginiaka,
autora książki Tęcza nad Grutą, z uczestnikami i personelem
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie. Odbyło się
ono w czwartek 24 września. Prozaika zaprosiła kierownik Sylwia
Jaszewska.
Autor przez ponad godzinę opowiadał o swojej twórczości,
głównie o Tęczy nad Grutą. Słuchający poznali kilka ciekawostek
towarzyszących powstawaniu książki, szerzej też dowiedzieli
się o niektórych poruszonych w niej wątkach.
Raginiak opowiadał na zasadzie kontrapunktu, chwilę ciszy
przeplatały się z paroksyzmem śmiechu słuchaczy. I nic dziwnego,
bowiem Tęcza nad Grutą jest publikacją, w której nie brakuje
głębszych refleksji na temat ludzkiego losu, ale jest w niej też wiele
wersów zawierających sporą dozę humoru.
Po spotkaniu można było porozmawiać z autorem, otrzymać
autograf.
(wil)

Naprawdę pięknie było w szkole w Nicwałdzie w przeddzień
urodzin ulubieńca dzieci Kubusia Puchatka, literackiej postaci
stworzonej 89 lat temu przez Alana Aleksandra Milne.
We wtorek 13 października trzy nauczycielki Barbara Fiszer,
Agnieszka Stępień (liderka przedsięwzięcia jeśli chodzi o uczniów
podstawówki) i Arleta Szulc (liderka w kontekście oddziału
przedszkolnego) w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
przygotowały spotkanie z Kubusiem Puchatkiem.
Zaczęło się od piosenki na cześć misia, po niej były życzenia
urodzinowe, odśpiewano Sto lat. Następnie dyrektor szkoły
Aleksandra Materka i Stanisław Raginiak przeczytali po rozdziale
kochanej przez dzieci książki. Przy okazji literat zaapelował
do uczniów, aby każdą wolną chwilę poświęcali ciekawym książkom, oczywiście adekwatnym do wieku.
B. Fiszer przypomniała młodym słuchaczom, że książka jest
najlepszym przyjacielem człowieka. Z kolei A. Stępień zwróciła
uwagę, że na stronach Kubusia Puchatka można znaleźć sporo
złotych myśli, jak chociażby tę: Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi
ktoś nigdy nie znika.
Nauczycielkom i uczniom pogratulować należy pomysłowo
przygotowanej sali.
Chyba nikt z biorących udział w zabawie nie miał wątpliwości,
że duch książkowego bohatera był obecny w Nicwałdzie. Puchatek
zapewne niejednokrotnie wzruszył się z radości, że wciąż jest tak
lubiany i – co najważniejsze – dziewczynki i chłopcy wciąż czytają
o jego przygodach.
Tekst/foto: (r)
Zabawa i edukacja

Wójt odznaczona na XVI Kongresie Gmin Wiejskich RP

Minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki oraz
wiceminister Jan Grabiec wzięli udział w XVI Kongresie Gmin Wiejskich RP zorganizowanym w dniach 6-7 października
w Serocku, na którym była obecna również wójt Halina
Kowalkowska.
Miło nam poinformować, że podczas tego forum prowadzącej
nasz samorząd wręczono Odznakę Honorową za Zasługi
dla Samorządu Terytorialnego.
Minister A. Halicki podkreślał, że dotychczas brak było
wyróżnienia stanowiącego nagrodę za pracę i służbę dla samorządu
terytorialnego, traktowanego jako część administracji i służby
publicznej wykonującej znaczną część zadań służących
obywatelom.
– Ustanowienie Odznaki w roku, w którym przypada
25. rocznica powołania do życia samorządu terytorialnego
w odrodzonej, wolnej Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi
podkreślenie jego rangi i roli w rozwoju kraju – podkreślił minister.
Naszej Wójt serdecznie gratulujemy.
(r)

Podczas piątkowych zajęć 25 września w Warsztatach Terapii
Zajęciowej mieliśmy okazję gościć teatr obwoźny z Tarnowa Bazyl
Cogito. Spektakl nosił tytuł Tajemnice miejskiej dżungli. Tematyką
było pokazanie uczestnikom w obrazowy sposób różnych
zachowań i sytuacji na drodze. Aktorzy zachęcali uczestników do
wspólnej zabawy z użyciem znaków drogowych. Spektakl
wzbudził wiele pozytywnych emocji i śmiechu, a jednocześnie
uświadomił nam, jak istotne jest zachowanie ostrożność na drodze.
Natalia Olech

Rycerze w Nicwałdzie

„Cała Polska czyta dzieciom”
– urodziny Kubusia Puchatka

7
października
uczniowie
Szkoły
Podstawowej
w Nicwałdzie mieli okazję obejrzeć pokaz historyczny w wykonaniu Grupy Artystycznej „Rekonstrukto” z Lublina pt .”Życie
i kultura w średniowieczu”. Była to lekcja historii na żywo, podczas której dzieci mogły poznać obyczaje i kulturę tej epoki.
W trakcie pokazu, który wzbudził wśród uczniów wiele emocji,
Głos Gruty
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każdy uczestnik mógł zobaczyć uzbrojenie średniowiecznego
rycerza, osobiście zapoznać się z rekwizytami i strojami,
a także usłyszeć wiele ciekawostek dotyczących obyczajów
z tamtych czasów.
Tekst i zdjęcia - Barbara Fiszer

Najlepsi w rajdzie

koło Kalisza, że sięgniemy po
złoto – z uśmiechem wyznała
Agata.
Dodajmy, że gimnazjalistka wystąpiła w barwach Stali
Grudziądz, której trenerem
jest – notabene wychowanek
A. Zadykowicza – Waldemar
Chyliński.
Przy okazji wyczynu
Średzińskiej należy wspomnieć o Magdalenie Rząca,
też z naszej gminy. Uczennica
technikum
budowlanego
w Grudziądzu na tych samych
zawodach sięgnęła po wicemistrzostwo Polski w wyścigu juniorek.
Brawa należą się również drużynie chłopców, wśród
20 drużyn zajęli szóste miejsce.
Brawo kolarki, kolarze i trenerzy!
Tekst/foto: RAS

Oliwia Średzińska mistrzynią Polski!
Od 18 do 20 września 21. Środowiskowa Drużyna Harcerska
Źrenice brała udział w VIII Rajdzie ,,Śladami Pana Samochodzika
i Templariuszy” w Radzyniu Chełmińskim.
W sobotę rano wyruszyliśmy na 10 km trasę, od Rywałdu
do Radzynia Chełmińskiego. Doszliśmy do każdego z dziesięciu
punktów, gdzie chwilę odpoczywaliśmy i serwowano nam posiłek.
Po dotarciu do celu poszliśmy na zamek, oglądaliśmy jego
oblężenie i koncert zespołu Doris Band.
W rajdzie zajęliśmy pierwsze miejsce. Zdobyliśmy je dzięki
dobrej współpracy i nietuzinkowej zabawie. Ze skruchą
przyznajemy, że nie byliśmy najgrzeczniejszą drużyną, a to dlatego
ponieważ
lubimy śmiać się, żartować i dobrze bawić.
Działaliśmy
jako
patrol
pod
nazwą
OKA,
czyli
– Oryginalni-Kreatywni-Ambitni. W Rajdzie ogółem udział wzięło
150 harcerzy.
Wycieczkę uznajemy za udaną i składamy podziękowanie
gospodarzom za świetne przygotowanie. Z niecierpliwością
czekamy na kolejne przygody, rajdy, zloty, festiwale oraz na…
nowe harcerki, harcerzy i zuchów, którzy zechcą wstąpić w nasze
szeregi.
PS Zapraszamy dzieci z naszej gminy od 5-9 lat w piątki
na zbiórki zuchowe w godz.16:00-17.30, a młodzież (10-17 lat)
tego samego dnia w godz. 17.30-19.00 do harcówki w Mełnie,
obok świetlicy wiejskiej. Telefon do drużynowej Natalii
Szumotalskiej 665-450-411.
Harcerka Weronika Opalińska

Gruta w Rzymie

29 października w Instytucie Kultury Polskiej w Rzymie odbędzie się
spotkanie ze Stanisławem Raginiakiem.
Autor zaprezentuje wiersze z wydanego
niedawno we Włoszech dwujęzycznego
tomiku Poesie. Mówić też będzie
o swojej prozie, w tym o książce Tęcza
nad Grutą.
Do Instytutu Kultury Polskiej
zapraszani są najwybitniejsi polscy
twórcy ze świata sztuki. Raginiak swoją
obecność w Rzymie zawdzięcza przede wszystkim wierszom, które
znalazły uznanie u wydawcy i dyrektora Instytutu.
(r)

Oliwia ma 14 lat, mieszka
w Grucie, uczy się w tutejszym
Zespole Szkół.
Od kilku lat jest zawodniczką LKS HORYZONT
i z sezonu na sezon osiąga
coraz lepsze wyniki. Trenuje
ją Zenon Osuch.
W dniach 8-11 października na Mistrzostwach Polski
Młodzików do lat 15.
w Burzeninie koło Sieradza
Średzińska sięgnęła po złoty
medal, uzyskując w dwuboju
144 kg (rwanie 65, podrzut

79) i pokonując dziewięć rywalek.
– Wyniki osiągnięte przez Oliwię nie były granicami jej
możliwości, dziewczyna w rwaniu osiągnęła już 69 kg,
a w podrzucie 80 – informuje Z. Osuch. – Najważniejsze jednak
jest to, że udało się jej pokonać konkurentki. Bardzo się cieszę z jej
pierwszego złota w zawodach takiej rangi. W nagrodę otrzymała
rower i kilka innych souvenirów.
Dodajmy, że zgodnie ze sportową tradycją złoty medal
wręczono też trenerowi.
Poprosiliśmy Oliwię o krótką refleksję. – Jestem bardzo
zadowolona. Dziękuję trenerowi za jego pracę ze mną. Cieszę się,
że na zawodach był mój tato. Gdy tylko trochę ochłonęłam,
zadzwoniłam do mamy i podzieliłam się swoją radością.
PS Na zdjęciu Oliwia prezentuje trzy medale: brąz w rwaniu,
złoto w podrzucie i główny, dwubój.
RAS. Foto (mk z zawodów) i RAS

Ambitne Kobiety ze Stowarzyszenia

Agata Średzińska i złoto

Jest uczennicą ostatniej klasy gimnazjum w Grucie i od trzech
lat trenuje kolarstwo. Do uprawiania tej dyscypliny namówiła ją
nauczycielka Anna Kalinowska.
– Dziewczyna ma dynamit w nogach – mówi trener Aleksander
Zadykowicz, który nie ukrywa satysfakcji z jej ostatniego wyniku
4 października i dodaje, że wcześniej, w lipcu Agata – w kategorii
juniorek młodszych – sięgnęła po wicemistrzostwo Polski
w kolarstwie torowym w Pruszkowie.
– Kilka miesięcy temu nawet nie pomyślałabym, że stanę
z koleżankami na najwyższym podium w Godziszach Wielkich

Panie ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń W iejskich
w Nicwałdzie spotkały się w sobotę 17 października w świetlicy
na prezentacji i degustacji przygotowanych przez siebie potraw.
Prezes Gabriela Rajnik po powitaniu między innymi dyrektor
Gminnego Centrum Kultury Hanny Szumotalskiej i sołtysa
Nicwałdu Kazimierza Suszka podziękowała koleżankom
za finezyjne i smaczne dania. W spotkaniu uczestniczyła również
wójt Halina Kowalkowska. Przyjacielskie spotkanie to nie tylko
kuchenne specjały, to także czas na rozmowę o sprawach
Stowarzyszenia i wsi.
(r) Foto: HASZ
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Sukcesy najmłodszych kolarzy

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Gruta informuje, że od miesiąca grudnia
2015 r. rozpoczyna swoją działalność placówka wsparcia
dziennego – Środowiskowy Dom Samopomocy
w Dąbrówce Królewskiej. Osoby niepełnosprawne
lub starsze wiekiem zainteresowane
bezpłatnym
uczestnictwem w codziennych zajęciach
placówki
lub ich rodziny, proszone są o osobisty lub telefoniczny
kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Grucie - tel. 56 46 58 734.
Ogłoszenie
W związku z wysokimi zadłużeniami odbiorców wody
wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Grucie, kierownik ZGKiM informuje, iż celem zapobiegania
dalszym zadłużeniom, wodomierze zwykłe będą zastępowane
bezprzewodowymi systemami przedpłatowymi do wody.
Po zamontowaniu systemu odbiór wody będzie możliwy
dopiero po dokonaniu płatności na konto ZGKiM.
OGŁOSZENIE

3 października 2015 roku w Pruszkowie odbyły się zawody
o Puchar Szkółek Kolarskich. Zawodnicy UKS Omega Gruta
zdobyli kilka medali Emotikon wink.
Wśród dziewcząt z rocznika 2005 Sara Kowalczyk zajęła
czwarte miejsce, a wśród chłopców z tego rocznika Igor
Włodarczyk zajął pierwsze miejsce.
Wśród dziewcząt (rocznik 2004) Maja Tracka zajęła pierwsze
miejsce, a Kaja Bonas trzecie, natomiast wśród chłopców Marcin
Waszewski uplasował się na piątej pozycji.
Gratulujemy!
A. Kalinowska

Szanowni Państwo, znamy już wyniki anonimowych ankiet
dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Gruta.
Ankieta dotycząca gospodarki odpadami miała na celu poznanie
preferencji naszych mieszkańców.
Uprawnionych do wypełnienia ankiet jest 1521 gospodarstw
domowych. Można było ją wypełnić w dowolnej formie – elektronicznej lub papierowej. Wypełniono i zwrócono 84 ankiety, czyli 5,5 proc.
Wszystkim osobom, które wypełniły ankietę serdecznie dziękujemy.
Prosimy jednocześnie o dalszą ocenę funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami w naszej gminie i udział w kolejnym badaniu.
Sugestie i odpowiedzi uzyskane od ankietowanych są bardzo
przydatnym narzędziem pozwalającym na stałe doskonalenie jakości
usług. Dlatego też doceniamy wkład respondentów i cenne wskazówki
wynikające z odpowiedzi na poszczególne pytania.
Ze względu na niski procent udziału w ankiecie wyniki nie mogą
jednoznacznie zadecydować o zmianach w funkcjonowaniu systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.
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