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XXI Sesja Rady Gminy Gruta
W piątek 24 lutego 2017 roku odbyła się pierwsza w tym
roku Sesja Rady Gminy Gruta, której przewodniczył Piotr
Szynkowski. Na obradach obecni byli wójt Halina Kowalkowska,
sekretarz gminy Jarosław Poznański, kierownicy niektórych
wydziałów UG, a także dyrektorzy naszych szkół i sołtysi. Obecność
szefów placówek oświatowych związana była z ostatnim punktem
obrad, czyli z projektem dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego regulowanego ustawą.
Sprawne i efektywne wprowadzenie nowej struktury szkolnictwa
wymaga kilkuletniego okresu przejściowego. Umożliwi on dostosowanie
obecnie istniejącego systemu oświaty do nowych rozwiązań
ustrojowych. Wśród projektowanych przepisów znalazły się rozwiązania
prawne dotyczące m.in. zakładania, prowadzenia, przekształcania
i wygaszania szkół – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie
kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym
samym stopniowe wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik
dzieci klas III ukończy gimnazjum. Z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja. (Zacytowaliśmy
fragment Ustawy.)
Radni Gminy Gruta na XXI Sesji przyjęli następujące uchwały:
1) Nr XXI/154/17 w spr awie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2017 rok.
2) Nr XVIII/155/17 w spr awie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2017-2030.
3) Nr XVIII/156/17 w spr awie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
(MW)

Złoci Jubilaci
Państwo: Bogumiła i Henryk Abramek,
Jadwiga i Zygmunt Gospodarewicz, Krystyna
i
Stanisław
Kowalscy
oraz
Barbara
i Henryk Małgorzewicz to ZŁOTE PARY, które
28 lutego 2017 roku zaproszone zostały przez
wójt Halinę Kowalkowską do Urzędu Gminy,
aby odebrać z jej rąk MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE, przyznane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Uroczystość
rozpoczęła
Justyna
Samborska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Zwracając się
do Jubilatów, przekazała
im najserdeczniejsze życzenia i pogratulowała tak
ważnej i pięknej rocznicy ślubu. – Szanowni Państwo, Wasze trwałe i szczęśliwe pożycie małżeńskie to symbol wierności
i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku dwojga sobie bliskich, kochających się osób. Zgodność Waszego
pożycia małżeńskiego i trud pracy, jaki włożyliście dla dobra założonej rodziny, doceniony został przez nasze państwo,
dowodem na to jest przyznanie Wam przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali za długoletnie pożycie
małżeńskie.
Następnie
wójt
Halina
Kowalkowska
wręczyła
dostojnym
gościom
medale.
Jubilaci
otrzymali
również
pamiątkowe legitymacje i List Gratulacyjny. Była to szczególnie podniosła chwila spotkania.
– Po przekazaniu odznaczeń od Prezydenta, chcę jeszcze w imieniu własnym złożyć Państwu jak najserdeczniejsze życzenia
i gratulacje. Ogromnie się cieszę, że było mi dane spotkać się z Państwem i dokonać aktu dekoracji. To dla mnie ogromna radość
i satysfakcja, że możemy razem świętować ten szczególny jubileusz – rozpoczęła wójt. – Drodzy Jubilaci, pozwólcie, że wracając
do gratulacji i życzeń, powiem tak: nie każdemu małżeństwu dane jest dożyć tak pięknego momentu, tej szczególnej rocznicy. Państwo
macie to szczęście, że udało się Wam przeżyć wspólnie pięćdziesiąt lat, jest to piękne i wspaniałe. Należy się z tego powodu radować
i cieszyć. Miłość, proszę Państwa, trzeba mieć nie tylko w sercu, ale trzeba ją też wziąć w swoje ręce, by przenieść ją przez całe życie.
Państwo to czynicie. Dlatego ogromnie gratuluję i życzę jeszcze wielu lat w zdrowiu, żebyście trwali jak najdłużej, żebyście mogli się
razem cieszyć swoimi dziećmi, wnukami, prawnukami i przyjaciółmi. Życzę też Paniom i Panom błogosławieństwa Bożego,
ponieważ bez opatrzności Bożej nasze życie jest niepełne. Życzę wszelkiego dobra na każdy dzień życia.
Jubilaci otrzymali od wójt wiązanki kwiatów i upominki. Wspólnie z Haliną Kowalkowską wręczali je Justyna Samborska
i Jarosław Poznański, sekretarz Urzędu Gminy.
Po części oficjalnej pary zostały zaproszone do stołu, lampką szampana wzniesiono toast i zaśpiewano Sto lat.
Następnie przy kawie Jubilaci dzielili się wspomnieniami ze swojego życia małżeńskiego.
Uroczystość to także okazja do porozmawiania z wójt na różne życiowe tematy.
RAS

Informacja o inwestycjach gminnych
Przebudowa drogi gminnej Boguszewo – Stara Ruda. Na r ealizację zadania otr zymano
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych, w wysokości 62.510,00zł
Przebudowa drogi gminnej Plemięta – Stary Folwark. Wykonano r emont nawier zchni
na odcinku 0,850 km.
Przebudowa drogi gminnej w Orlu. Dokończono pr zebudowę dr ogi gminnej nr 41402C
Orle-Dąbrówka Królewska od km 0+800 do km 1+000.
Infrastruktura wodno–ściekowa. Zadanie obejmowało montaż dwóch str umienic
na oczyszczalni ścieków w Mełnie oraz wykonanie spinki wodociągowej Plemięta-Mełno, która umożliwia dostarczanie wody
ze Stacji Uzdatniania Wody w Plemiętach do Mełna.
Zakup i montaż 6 wiat przystankowych.
Zakup lamp ulicznych. Zostały zakupione 3 lampy, któr ych montaż wykonany zostanie w 2017 r oku.
Budowa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Nicwałdzie.
Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, tj. Ur ząd Gminy Gr uta,
Biblioteka w Grucie i świetlica wiejska w Plemiętach. Posiadanie dokumentacji projektowej jest konieczne, aby można było ubiegać się
o dofinansowanie na przeprowadzenie termomodernizacji w/w budynków.
Remont świetlicy wiejskiej w Słupie. Zakup i montaż zewnętrznego sprzętu sportowego. W r amach zadania zostały
zamontowane siłownie zewnętrzne w Nicwałdzie, Mełnie Cukrowni, Mełnie ZZD.
Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Na zr ealizowanie zadania otr zymano dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości 51.137,11zł i unieszkodliwiono
109 ton azbestu znajdującego się na posesjach mieszkańców gminy.
Opracowanie
Gminnego
Programu
Rewitalizacji.
Dokument
został
spor ządzony
pr zy
dofinansowaniu
z Urzędu Marszałkowskiego.
Inwestycje zaplanowane do zrealizowania w 2017 roku:
Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo-Gruta do drogi powiatowej nr 1383C, długość
1,856 km. Dofinansowanie projektu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w kwocie: 505 616,00 zł tj, 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
Przebudowa drogi gminnej Wiktorowo – Skarszewy. Inwestycja zostanie wykonana po otr zymaniu
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przedsięwzięcie
realizowane jest wspólnie z Gminą Grudziądz, ponieważ dłuższy odcinek drogi wymagającej remontu zlokalizowany jest na jej terenie.
Zagospodarowanie terenów zieleni Gminy Gruta. W r amach zadania zostaną posadzone dr zewa i kr zewy na gr untach
gminnych. Na wykonanie nasadzeń otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu w wysokości 10.000,00zł.
Rewitalizacja parku dworskiego w Grucie. Zadanie będzie polegało na pr zepr owadzeniu cięć pielęgnacyjnych i sanitar nych
w zadrzewieniu i wykonaniu nasadzeń drzew, krzewów i bylin. Na przeprowadzenie prac otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 40.000,00zł.
Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Pr zedsięwzięcie zr ealizowane zostanie po otr zymaniu
dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Do Urzędu Gminy wpłynęło
27 zgłoszeń mieszkańców, którzy w roku 2017 chcą usunąć azbest ze swoich nieruchomości.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Na ter enie oczyszczalni ścieków w Mełnie powstanie punkt, do któr ego wszyscy
mieszkańcy Gminy będą mogli dostarczyć tzw. odpady problemowe (wielkogabarytowe, rozbiórkowe, elektro-sprzęt itp.).
Remont parkingu i drogi przy Zespole Szkół w Grucie. Dotychczasowa nawier zchnia zostanie zastąpiona kostką br ukową.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć w ramach rewitalizacji. Pr zygotowana zostanie dokumentacja,
dzięki której będzie można wnioskować o dofinansowanie inwestycji wskazanych do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji, tj.
przebudowa świetlicy wiejskiej i części wspólnych pałacu w Jasiewie i Kitnowie, przebudowa remizy OSP w Dąbrówce Królewskiej,
przebudowa drogi gminnej w Jasiewie, przebudowa drogi gminnej z Mełna ZZD do Kitnowa.
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 41429 Gruta – Annowo, na odcinku od dr ogi
wojewódzkiej nr 538 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1384. Mając przygotowaną dokumentację, będzie można wnioskować
o dofinansowanie zadania w ramach ogłaszanych konkursów dotyczących poprawy infrastruktury drogowej.
Jednocześnie prowadzimy działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji
w zakresie gospodarki wodno–ściekowej.
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Odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych
Odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone na obszarach wchodzących w skład obwodów
łowieckich wypłacane są przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego. Zgodnie z treścią art. 46 ustawy Prawo Łowieckie
(Dz.U. z 2015r., poz.2168 z późn.zm.) dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania
szkód wyrządzonych: 1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny; 2) przy wykonywaniu polowania.
Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele
zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na żądanie strony w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości
odszkodowania uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.
Poniżej dane adresowe kół łowieckich i myśliwych, którzy zostali wytypowani do przyjmowania zgłoszeń w sprawie szkód
łowieckich:
Koło Łowieckie im. Wojskiego w Grudziądzu, Turznice 47, 86-300 Grudziądz, Mirosław Kujaczyński tel. 508 227 204
Wojskowe Koło Łowieckie nr 239 „Sokół”, ul. Nauczycielska 10/33, 86-300 Grudziądz, Michał Luty tel. 660 786 063
Wojskowe Koło Łowieckie nr 220 „Daniel”, Parski 18, 86-300 Grudziądz, Jacek Matuszczyk, tel. 608 468 100
Koło Łowieckie „Sokół” z siedzibą w Dąbrówce Królewskiej, 86-300 Grudziądz, ul. Karabinierów 3, Krzysztof Kopczyński
tel. 663 916 720, 722 361 222, Andrzej Ługiewicz tel. 692 485 255
Koło Łowieckie „Dolina Osy”, Rogóźno-Zamek 1, 86-318 Rogóźno, Marek Sokólski tel. 601 629 907

KOMUNIKATY:
Zmiana godzin funkcjonowania UP Mełno

Region Sieci w Bydgoszczy informuje, że z dniem 1 marca 2017 roku zostają zmienione godziny pracy
Urzędu Pocztowego Mełno. UP Mełno będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:30 do 15:00,
w piątki od 12:30 do 20:00, w soboty UP będzie nieczynny.
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Harmonogramy wywozu odpadów

Szanowni Państwo, szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych
miejscowościach jest dostępny na naszej stronie internetowej (www.gruta.pl, zakładka ODPADY)
oraz w Urzędzie Gminy.

Sprawy wodno-kanalizacyjne

Informujemy, że szczegółowy harmonogram odczytu stanu wodomierzy znajdą Państwo na stronie internetowej
gminy w zakładce ZGKiM lub po kliknięciu w ikonę zaprezentowaną obok. Można tam znaleźć również aktualne
wyniki badań wody. Wszelkich niezbędnych infor macji udzielają pr acownicy Zakładu Gospodar ki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Grucie.
Ponadto na stronie gminy znajdują się numery telefonów do pracowników odpowiedzialnych za usuwanie awarii
wodociągowych. W przypadku problemów ze skontaktowaniem się z pracownikami, Wójt Gminy prosi o bezpośrednią
informację do sekretariatu Urzędu Gminy.

Uwaga! Zagrożenie wirusem HPAI

Główny Lekarz Weterynarii wraz z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Wirus wysoce zjadliwej
grypy ptaków (HPAI) - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny
dla Waszych gospodarstw.
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu lub pojawieniu się wirusa, należy bezwzględnie przestrzegać zasady
bioasekuracji:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- nie poić drobiu oraz ptaków ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym
wybiegu.
Więcej informacji dostępnych na naszej stronie www.gruta.pl.

Zdrowie ponad wszystko

Przypominamy, że Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu prowadzi badania profilaktyczne w zakresie
mammografii, cytologii, kolonoskopii. Poniżej przedstawiamy telefony rejestracji:

mammografia: 56 641 46 16, poradnia ginekologiczna: 56 641 41 87, poradnia endoskopowa: 56 641 4396
Jednocześnie chcemy wyjaśnić i przeprosić za niedogodności związane z przyjęciami pacjentów do ośrodków zdrowia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie. Dyrektor Zakładu boryka się z problemem braku lekarza,
są czynione wszelkie możliwe działania związane z zatrudnieniem. Ponadto informujemy, iż pracujący w Zakładzie lekarze robią
wszystko, aby pacjenci nie odczuwali braku w personelu. Na ilość zgłoszeń ma również wpływ okres jesienno-zimowy, związany ze
zwiększoną liczbą zachorowań. W poszczególnych miesiącach udzielono porad lekarskich w liczbie: październik: 2186, listopad: 2016,
grudzień: 1973, styczeń 2017 r.: 2387, luty 2017 r.: 2248. Do 15 marca 2017 r.: 1195. Ponadto w niedługim czasie nastąpią zmiany,
dzięki którym wykwalifikowane pielęgniarki będą mogły wypisywać recepty, co też usprawni pracę. Jednakże apelujemy aby pacjenci,
którzy zgłaszają się do lekarza w celu przedłużenia leków, rejestrowali się z wyprzedzeniem, a nie czekali do ostatniego dnia,
gdyż powoduje to tworzenie nerwowych sytuacji.

Oświata:
Reforma Oświaty
W Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Gruta oraz na
tablicy ogłoszeń UG znajduje się projekt uchwały w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe.
Zgodnie z założeniami reformy wszystkie szkoły
sześcioklasowe w Gminie Gruta stają się szkołami
ośmioklasowymi,
natomiast
klasy
dotychczasowego
Gimnazjum w Grucie prowadzone będą w Szkole Podstawowej
w Grucie.
RK

Klasy Sportowe
W kolejnym roku szkolnym
planowane jest utworzenie klas
sportowych
w
Szkole
Podstawowej
w
Grucie.
Szczegółowe
informacje
dotyczące
naboru zostaną
przedstawione
w terminie późniejszym. Wszystkich
zainteresowanych rodziców z całej Gminy Gruta prosimy
o kontakt z dyrekcją Zespołu Szkół w Grucie. Będzie można
uzyskać informacje dot. dyscyplin sportowych, które będą
proponowane uczniom.
RK
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PODZIĘKOWANIE Z WARSZAWY
10 lutego 2017 r. ze sztabu Jerzego Owsiaka wpłynęło podziękowanie (i ostateczne rozliczenie) za udział
społeczności Gminy Gruta w 25. Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Nadesłano też druki-podziękowania
dla osób i instytucji zaangażowanych w organizację jubileuszowego przedsięwzięcia.
Jednocześnie poinformowano o rozwiązaniu sztabu, któremu przewodziła dyrektor Gminnego Centrum
Kultury.
(r)

Ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej
W czasie zimowego odpoczynku najmłodsi, starsi i najstarsi
czytelnicy czynnie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez
bibliotekarki. Panie starały się urozmaicić spotkania, na których nie
zabrakło zajęć plastycznych, literackich i sportowych. Młodzi
czytelnicy bawili się słowem, utrwalali wiedzę zdobytą w szkole.
W Grucie czytano wiersze zawierające trudne słowa, były też
potyczki słowne, a młodzi projektanci wnętrz sami zaprojektowali
i wykonali dekorację tablicy informacyjnej. Natomiast w Okoninie
stworzono liczne akrostychy z własnych imion. Sporo frajdy molom
książkowym sprawiły gry planszowe i zręcznościowe. Miłośnicy gier
planszowych trenowali przed wiosennymi rozgrywkami.
W czasie ferii czytelnicy korzystający z księgozbioru bibliotek
w Okoninie i Grucie dyskutowali o książkach i filmach. Grupa
25 czytelników bibliotek z tych miejscowości 8 lutego uczestniczyła w spacerze ścieżką dydaktyczną w Białochowie, podziwiając florę
pod zimową pokrywą śnieżną. W czasie wyprawy do lasu opiekowała się nami pani Hanna Grudziecka, pracownik Nadleśnictwa Jamy.
Młodzi czytelnicy Kasia i Mateusz w podziękowaniu podarowali jej własnoręcznie wykonane ozdoby wielkanocne, a każdy uczestnik
wyprawy otrzymał od pani Hanny torbę ekologiczną i zeszyt z zadaniami.
Dzięki wsparciu przyjaciół Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie po spacerze odpoczęliśmy przy ognisku, piekąc
kiełbaski. W Boguszewie pracownik GBP prowadził zajęcia biblioteczne wspólnie z pracownikami szkoły podstawowej.
Tekst: CC. Zdjęcia: CC i AF.

Atrakcji nie brakowało
Wręczenie dzieciom dyplomów przez dyrektor Hannę
Szumotalską i podziękowanie za uczestniczenie w zajęciach,
to ostatnie akcenty dwutygodniowych ferii zimowych (30 stycznia
– 10 lutego) w Gminnym Centrum Kultury w Grucie.
Przy przekazywaniu dyplomów dyrektor towarzyszyły Ewa
Schmidt, sołtys Gruty i wiceprzewodnicząca Rady Gminy
oraz Danuta Litwinowicz z Rady Sołeckiej. Panie obdarowały dzieci
słodyczami i owocami.
W ostatnim dniu zabawy, połączonej z balem maskowym,
kilkanaścioro dzieci otrzymało od dyrektor misie-maskotki
i oryginalne lizaki. To były dwa udane tygodnie. Na stronie
internetowej GCK każdego dnia zamieszczaliśmy relację z tego,
co się u nas działo, prezentowaliśmy też zdjęcia. Średnio w zajęciach
uczestniczyło kilkanaścioro dzieci. Plan zrealizowano w stu
procentach. Dyrektor, instruktorzy i wolontariuszka Natalia Szumotalska proponowali dzieciom różne atrakcje, od zajęć muzycznych
i tanecznych po literackie i sportowe. Byliśmy też w kinie w Grudziądzu, mieliśmy sannę w naszym ogrodzie, odwiedzili nas policjanci
i strażacy. Każdego dnia feriowiczom serwowano posiłek.
(tng)
Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu
W zimowy styczeń wpisane są szczególne dni, które
wzbudzają ogromne, radosne emocje. To oczywiście święto Babci
i Dziadka. Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią ich
dzieciństwo bardziej pełnym, udanym i szczęśliwym. Babcia
i dziadek mają zawsze dla nich czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi,
zawsze rozumieją ich dziecięce rozterki, ale przede wszystkim
bezgranicznie je kochają. Wnuczęta są dla nich radością życia.
Dlatego, w podzięce za ich wielkie serce, w dniach
24-26 stycznia odbyły się uroczyste spotkania, które stały się
tradycją w naszym przedszkolu.
Nauczycielki witały ciepłymi słowami szanownych gości,
składając im serdeczne życzenia. Seniorzy mogli podziwiać
umiejętności swych wnuków prezentujących wiersze, piosenki
i tańce. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. W ten sposób mogli podziękować za trud włożony
w ich wychowanie. Wszędzie słychać było gromkie „Sto lat”, które wzruszało gości.
Na koniec wszystkie wnuczęta obdarowały swoich bliskich własnoręcznie przygotowanymi laurkami. Goście ze wzruszeniem patrzyli
na swoje pociechy i brawami dziękowali za występy. Dopełnieniem uroczystych spotkań był słodki poczęstunek. Atmosfera była
uroczysta i pełna radości. Nasze święto Babci i Dziadka to dzień wspólnej zabawy, uśmiechów i wzruszeń.
I.Z.

Ferie, ferie i… już po!
Pierwszego dnia ferii w szkole w Słupie nauczyciele zorganizowali wyjazd do Kinder Parku w Toruniu. Do dyspozycji dzieci były
między innymi: strefa wspinaczkowa, tor tubingowy, zjeżdżalnie, tor saneczkowy i trampoliny. Później udaliśmy się na obiad.
Drugiego dnia uczniowie uczestniczyli w grupowych zajęciach plastycznych, w których tematem przewodnim był… las.
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Dzieci korzystały z wcześniej przygotowanych przez nauczyciela papierowych drzew i zwierząt. Następnie rozwiązywali krzyżówki,
rebusy oraz zadania z języka polskiego. Były też gry planszowe.
Trzeci dzień ferii zaczęliśmy od zabaw świetlicowych, rebusów i kolorowanek. Następnie udaliśmy się cmentarz w Słupie. Pomimo
mrozu dzieci chętnie sprzątały grób jeńców rozstrzelanych podczas II wojny światowej. Udaliśmy się również do pobliskiego sklepu,
by poznać jego historię. Po powrocie do szkoły wspólnie pieczono kiełbaski przy ognisku i bawiono się na świeżym powietrzu.
Czwarty dzień odbył się pod hasłem „Master Chef Junior w szkole w Słupie”. Dzieci i nauczyciele przygotowali ciasto, największą
atrakcją było nadanie mu kształtu rogalików, które po upieczeniu lukrowano i ozdabiano. Na koniec uczniowie degustowali wypieki,
część zabierając do domu, by zachęcić rodziców do ich wykonania. Następnie wszyscy wzięli udział w zajęciach plastycznych i grach
planszowych.
Piąty dzień to zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej, gdzie tańczono i ćwiczono w rytm muzyki. Uczniowie układali też z klocków
domy i zamki.
Nie zabrakło gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa stołowego. Odbyły się także zajęcia świetlicowe, podczas których dzieci
odpowiadały na pytania i zagadki przygotowane przez nauczycieli.
(AK)

„ Hej! Ho! Żyj nam Babciu i Dziadku lat Sto!”
Jak co roku w szkole w Boguszewie ten styczniowy dzień był
obchodzony wyjątkowo. W naszych progach gościliśmy kochane Bacie
i kochanych Dziadków. Zaproszeni goście licznie przybyli, aby podziwiać
i oklaskiwać występy swoich wnucząt. Dzieci pod opieką Izabeli
Zdziarskiej przygotowały część artystyczną „Jak to z babcią i dziadkiem
bywało”. Przedstawienie w krótki i żartobliwy sposób przypomniało
seniorom lata ich młodości. Nie zabrakło wierszy, życzeń i piosenek,
które wywołały wiele wzruszeń.
Mali artyści wręczyli swoim dziadkom laurki oraz własnoręcznie
wykonane upominki, a ci kolejny raz nagrodzili ich brawami.
Całusom i pochwałom nie było końca.
Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu
uroczystości należą się Andrzejowi Derkowskiemu, Izabeli Ostrowskiej,
Marioli Franek, Markowi Barańskiemu i Adzie Kozłowskiej.
(r)

Bal w przedszkolu
Karnawał to czas balów, maskarad i zabaw. Jest to
wspaniała okazja do zabawy dla dzieci, którym ogromną radość
sprawia przede wszystkim wcielanie się w postaci bajkowe.
20 stycznia w Przedszkolu Samorządowym w Mełnie odbył
się właśnie bal karnawałowy. Przedszkolacy już od rana cieszyli
się czekającą ich zabawą. Zaraz po śniadaniu przebrali się
za królewny, księżniczki, wróżki, biedronki, batmanów,
piratów, skrzatów, policjantów, strażaków oraz wiele innych
postaci.
Maluchy z radością uczestniczyły także w najróżniejszych
zabawach i konkursach, a skoczna muzyka zachęcała do tańca.
W czasie przerwy dzieci udały się na poczęstunek, a fotograf wykonał pamiątkowe zdjęcia.
Bal dostarczył wiele radości. Następny już za… rok.

I.Z.

Bal karnawałowy i piękny cel
28 stycznia w świetlicy wiejskiej w Mełnie odbył się Bal
Karnawałowy zorganizowany przez Radę Rodziców przy Szkole
Podstawowej
w
Boguszewie.
Zabawę
rozpoczęły
przewodnicząca Rady oraz dyrektor szkoły, do tańca zaprosił
didżej Kondeja Company. Jak co roku nie zabrakło wspaniałego
tortu upieczonego przez Jolantę Domżalską, która również
zadbała o smaczne potrawy. Należy dodać, że pani Jola pracuje
społecznie na rzecz szkoły, więc tym bardziej należą się jej
od nas podziękowania.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się loteria fantowa
oraz licytacje. Nad organizacją balu pracowała grupa
wspaniałych ludzi, na których zawsze możemy liczyć.
Podziękowania należą się dyrektor Hannie Pęksie,
Małgorzacie Kwiryng, Agnieszce Steciuk, Małgorzacie
Dubowskiej, Marioli i Beacie Urban, Katarzynie Rafalskiej,
Karolinie Dobiasz, państwu Chyła, Monice Pluta, Asi Majchrzak
oraz osobom, które upiekły ciasta i przyniosły część produktów do przygotowania potraw.
Szczególne podziękowania należą się również naszym sponsorom oraz osobom, które przekazały rzeczy na loterię fantową oraz
licytacje – Zakładowi Linodrób z Linowa, Izabeli i Tomaszowi Zdziarskim, Gabinetowi Weterynaryjnemu Małgorzaty i Leszka
Dubowskich, Agnieszce i Patrykowi Steciuk, Renacie i Robertowi Zgardowskim, Alince Rafalskiej (uczennicy klasy V) i Warsztatom
Terapii Zajęciowej z Łasina.
Podziękowania kierujemy również do pań ze Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem”
w Mełnie, sołtysa Henryka Zalewskiego oraz władz gminy Gruta.
Całkowita kwota zebrana w trakcie balu została przekazana na potrzeby szkoły i dzieci w Boguszewie.
Dziękujemy za wspaniałą zabawę, hojność podczas loterii fantowej oraz licytacji.
K.P.
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Styczniowe nowinki z Warsztatów w Grucie
9 stycznia 2017 roku odbyły się kolejne zajęcia z cyklu
biblioterapii, podczas których bibliotekarka Anna Fabrykiewicz
nakreśliła ciekawy temat związany z… plotkowaniem i posiadaniem
własnego zdania. Ilustracją zagadnienia było opowiadanie o ojcu,
synu i ośle. Podopieczni Zbyszek i Andrzej odegrali rolę bohaterów
opowieści. Następnie odbyły się gry stolikowe, które zawsze cieszą
się dużym zainteresowaniem.
***
Natomiast 12 stycznia w WTZ miała miejsce wizyta
duszpasterska. Ksiądz Kamil poświęcił dom, pomodlił się z nami
oraz pobłogosławił nam na cały rok. Śpiewaliśmy kolędy,
a w przerwach był poczęstunek i czas na rozmowę. Panowała
niezwykle serdeczna atmosfera, aż żal było się rozstać. Duchowny
musiał jednak wracać do swoich obowiązków. Dziękujemy jeszcze
raz księdzu Kamilowi za obecność w naszej placówce.

Kabaret w „Bacówce”
26 stycznia do naszej placówki WTZ z przedstawieniem kabaretowym przyjechał teatr objazdowy z Krakowa, który przedstawił
zabawną historię o małżeństwie z Podhala oraz zwyczajach i tradycjach góralskich.
***
Przedostatniego dnia stycznia gościliśmy druhów z OSP Gruta, którzy przygotowali pogadankę z prezentacją multimedialną
na temat zagrożeń związanych z zatruciem czadem. Strażacy prezentowali umundurowanie i sprzęt ratowniczy. Przeprowadzali krótkie
szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podopieczni mieli możliwość przymierzenia stroju strażackiego z butlą
tlenową i sprawdzenia swojej kondycji podczas krótkiego treningu. W ramach podziękowania druhowie otrzymali drobne upominki
wykonane przez naszych podopiecznych.
WKW

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
W najbliższym czasie mieszkańcy będą mogli ubiegać sie o wsparcie na tworzenie nowych firm
(premie do 60 tys. zł) i rozwój już istniejących (wsparcie do 300 tys. zł). O fundusze na ten cel należy
wnioskować do Lokalnej Grupy działania Vistula, do której należy gmina Gruta.
Konkursy na w/w cele przewidziane są w kwietniu i maju 2017 r. Zachęcamy do śledzenia
na bieżąco stron: www.gruta.pl oraz www.lgdvistula.org , tam znajdziecie Państwo wszystkie szczegóły
dotyczące wsparcia oraz informacje dotyczące szkoleń i spotkań informacyjnych o zasadach przyznawania
pomocy oraz o przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych.

Informacje z biblioteki
Drodzy Czytelnicy, zapraszamy do korzystania z naszego katalogu opracowanego w programie
MAK. Internet pozwala na wyszukiwanie książek do wypożyczenia w dogodnym dla Państwa czasie.
Na zdjęciach, pod poniższym adresem, przedstawiłam kolejność działań pozwalających na sprawne
korzystanie z katalogu http://biblioteka.gruta.pl/522-2.
Aby ułatwić możliwość korzystania z naszych księgozbiorów, pracujemy w soboty (cztery
w miesiącu). W pierwszą każdego miesiąca zapraszamy do biblioteki w Okoninie,
w drugą i trzecią w Grucie, natomiast w czwartą w Boguszewie. Obecnie mogą Państwo składać zamówienia
na wybrane książki osobiście lub mailem: biblioteka@gruta.pl albo telefonicznie – na stronie
http://biblioteka.gruta.pl/godziny-otwarcia znajdują się dane do kontaktu z bibliotekarkami.
Przypominamy godziny otwarcia biblioteki w Grucie: poniedziałek, środa, piątek od godz. 8 do 16,
wtorek i czwartek 8-17, druga i trzecia sobota miesiąca 8-13. Zamówione, wypożyczane książki można odbierać osobiście w dogodnym
dla Państwa miejscu (dostarczymy je do wybranej przez czytelnika biblioteki lub świetlicy wiejskiej). Raz w miesiącu
„Biblioteka na kółkach” jest w miejscowościach: Wiktorowo, Plemięta, Salno, Kitnowo.
C. C

Święto Dziadków i Babć w Bibliotece
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Grucie – filia
w Okoninie – 4 lutego po raz kolejny obchodziliśmy
uroczyście Święto Babci i Dziadka. Przybyło kilkanaście babć
i jeden dziadek oraz kilkunastu przedstawicieli młodego
pokolenia. Na gości czekała kawa, pyszne faworki, oponki
i inne słodkości.
Oprócz miłych rozmów i wspominania dawnych
czasów, na dziadków czekały też zadania do zrealizowania
– quizy z literatury, biologii i znajomości przysłów.
W ich rozwiązywaniu seniorom pomagali młodzi, czyli
przy okazji mieliśmy integrację międzypokoleniową.
Ciekawym przerywnikiem były prezentacje multimedialne
z piosenkami dla dziadków, nie zabrakło fragmentów scenek
kabaretowych.
Ogólny
aplauz
wzbudził
taniec
seniorów, z którego filmik przedstawiliśmy na rzutniku.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni i mamy nadzieję,
że spotkamy się za rok. Do zobaczenia!
Tekst/zdjęcia: AF
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Finaliści z języka angielskiego
Duża grupa uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej, motywowana i zachęcana przez
nauczycieli języka angielskiego Iwonę Murak i Marzenę Samborską, wzięła udział
w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „Projekt Christmas” o charakterze
plastyczno- literackim organizowanym przez SP nr 12 w Grudziądzu.
Celem konkursu było głównie popularyzowanie języka angielskiego wśród uczniów
podstawówek, rozwijanie zainteresowań i wspieranie ich uzdolnień, rozwijanie umiejętności
stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, podniesienie poziomu umiejętności
językowych w zakresie języka angielskiego oraz wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych
oraz ich nauczycieli.
Na konkurs wpłynęło 114 prac, które były ocenianie w dwóch kategoriach: klasy
I-III – karta pracy i klasy IV-VI – gra językowa. Finalistami w kategorii klas I-III zostali
uczniowie naszej szkoły: I miejsce zajęła Lena Kaczmarek, uczennica kl. IIIa, natomiast drugie
zajął Jakub Kowalczyk, uczeń klasy IIb. Nauczycielem prowadzącym była Marzena
Samborska.
Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy, a finalistom gratulujemy
i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach z języka angielskiego.
M.S.

Maluchów spotkanie z fryzjerką
21 lutego w żłobku dzieci odwiedziła pani Ania - fryzjerka z salonu
z Gruty, która zaprezentowała maluchom przyrządy, urządzenia
i akcesoria niezbędne w jej zawodzie. Niespodzianką był pokaz
modelowania dziewczęcej i chłopięcej fryzury oraz fantazyjne uczesania
warkoczy.
Podczas pokazu i układania fryzur wszyscy doskonale się bawili.
Dzieci dowiedziały się o pracy fryzjera w salonie, poznały przybory
i przełamały strach przed peleryną fryzjerską i… nożyczkami.
Na zakończenie, w podziękowaniu za miłe spotkanie, maluchy
przygotowały prace plastyczne związane z tym zawodem, wręczyły
też podziękowanie pani Ani. W rewanżu milusińscy obdarowani zostali
słodkimi upominkami.
M.K.

SERCE DLA SENIORÓW
Henryk Zalewski, sołtys Mełna Cukrowni, ser decznie dziękuje sponsor om:
Zarządom Allter Power sp. z o.o. w Warszawie, Burley Tobacco Trading Poland sp. z o.o. w Mełnie, AMPOL-MEROL sp. z o.o.
w Wąbrzeźnie, za to, że przyczynili się do zakupu artykułów, które znalazły się w świątecznych paczkach dla trzydziestu seniorów,
osób samotnych z Mełna Cukrowni.
Dzięki ofiarności tych Firm oraz pani Maricie Hejankowskiej (właścicielce sklepu Mełniak) i panu Mariuszowi Maciejewskiemu,
sołtys mógł odwiedzić seniorów i przekazać im życzenia oraz paczki.
(r)

Z ksiąg USC
W miesiącu styczniu i lutym 2017r. w naszej gminie
urodziło się 10 dzieci, 9 osób zmarło.
Jedna para zawarła związek małżeński.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do przekazywania ciekawych informacji dotyczących
wydarzeń na terenie Gminy Gruta. Informacje wraz ze zdjęciami mogą Państwo przesyłać
na specjalnie do tego celu utworzony adres email:

redakcja@gruta.pl
SPORT W GMINIE GRUTA
4 marca w Lisewie odbyły się biegi
przełajowe szkółek kolarskich. Szkółka kolarska
w Grucie okazała się bezkonkurencyjna i zajęła
pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Była to
trzecia edycja tego rodzaju imprezy sportowej.
Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie klasy
IB Gimnazjum ( klasy sportowej ) - Kaja Bonas oraz
Jakub Popiołek, którzy w swoich kategoriach
wiekowych wygrali wszystkie edycje.
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ZWYCIĘSTWO SIATKAREK Z GRUTY
W Łasinie odbyły się mistrzostwa Powiatu Grudziądzkiego gimnazjów w siatkówce dziewcząt.
Pewnym triumfem siatkarek z Gruty (uczennic klasy sportowej o profilu siatkarskim) zakończył się
turniej dziewcząt. Zwyciężczynie całych zawodów były niepokonane w grupie A (wygrały po 2:0
z drużynami Radzynia Chełmińskiego i Mokrego), a w finale ograły, również 2:0, gospodynie z Łasina.
W całym turnieju Gruta nie straciła nawet seta.
W grupie B rywalizowały tylko dwie ekipy. Zespół z Łasina pokonał 2:1 Gimnazjum w Świeciu
nad Osą i to on zameldował się w finale.

TABELA KOŃCOWA:
1.GRUTA
2. ŁASIN
3. ŚWIECIE NAD OSĄ
4. RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
5. MOKRE

III miejsce w ćwierćfinale Wojewódzkiej Gimnazjady.

W Gałczewie odbył się ćwierćfinał wojewódzki Gimnazjady
Szkolnego Związku Sportowego w piłce siatkowej dziewcząt.
Do turnieju zakwalifikowały się cztery drużyny gimnazjalne:
Chełmno, Gałczewo, Gruta i Toruń. W zawodach siatkarki z Gruty
zajęły III miejsce. W meczu eliminacyjnym, o prawo gry w finale,
uległy zawodniczkom z Chełmna 2:0. W drugim spotkaniu
torunianki przegrały 2:0 z siatkarkami Gałczewa.
Mecz o I miejsce: Gałczewo – Chełmno
1:2
(23:25, 25:14,
11:15)
Mecz o III miejsce: Gruta – Toruń 2:0
(25:10, 25:19)
TABELA KOŃCOWA ZAWODÓW
Gimnazjum Chełmno
Gimnazjum Gałczewo
Gimnazjum Gruta
Gimnazjum nr 10 Toruń
Skład Gruty: Wiktor ia Sadowska, Mar celina Witos, Katar zyna Rafalska, Mar ta Żuchowska, Agnieszka Kozłowska,
Sandra Chałat, Beata Szkoła, Julia Sądowska, Agata Pilarska, Martyna Templin, Julia Górska, Marta Samborska, Malwina Średzińska.
Nauczyciel: Mariusz Kurkus.
MK

Wysiłek się opłaca. Spotkanie z gimnazjalistką – medalistką mistrzostw Europy!
W dniu 3 lutego br. w Urzędzie Gminy w Grucie odbyło się
sympatyczne spotkanie Pani Wójt Haliny Kowalkowskiej z Oliwią
Średzińską, uczennicą klasy III b naszego gimnazjum. Obecni byli także
inspektor oświaty p. Renata Kurkus, trener sportsmenki z LKS Horyzont
Mełno p. Zenon Osuch oraz dyrektor ZS w Grucie p. Krzysztof Ficek.
Oliwia otrzymała od Pani Wójt nagrodę pieniężną,
a następnie zawodniczka i jej trener odebrali jeszcze listy gratulacyjne.
W miłej, towarzyskiej atmosferze podzielili się wrażeniami z mistrzostw
Europy w podnoszeniu ciężarów, z których Oliwia przywiozła brązowy
medal w kategorii U 15 - 69 kg.

Spotkanie u Pani Wójt w wymienionym terminie odbyło
się nieprzypadkowo, bo już w połowie lutego Oliwia rozpoczyna
wyjazdowe treningi przed mistrzostwami świata, które odbędą się
w Bangkoku w Tajlandii, w dniach 3 – 10 kwietnia br. Naszą
gimnazjalistkę czeka więc wspaniała podróż, ale przede wszystkim
rywalizacja z najlepszymi. Liczymy, że Oliwia wróci
ze
wspaniałymi
osiągnięciami.
Wszystkich
zachęcamy
do kibicowania zawodniczce z Gruty!
KF

Sport to zdrowie
W roku 2017 we wszystkich szkołach podstawowych
i gimnazjum prowadzone będą zajęcia SKS dla chętnych
uczniów. Udało się to zrealizować dzięki współpracy
z
Kujawsko-Pomorskim
Stowarzyszeniem
Związków
Sportowych i udziale w Projekcie „Szkolny Klub Sportowy”.
Ponadto corocznie Gmina Gruta bierze udział
w Programie „Umiem pływać”. W bieżącym roku korzysta
z tego klasa III Szkoły Podstawowej w Grucie oraz Filii
w Dąbrówce Królewskiej.
R.K.

GŁOS GRUTY— miesięcznik wydawany przez Gminę Gruta od 1991 roku.
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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