GŁOS GRUTY

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY GRUTA

W hali sportowej Zespołu Szkół w Grucie w dniu 27.02.2011r. odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gruta mgr Haliny Kowalkowskiej, w którym wzięły udział cztery drużyny: Master Team Grudziądz, OSP Świecie n/Osą, LZS Dragacz i Płomień Gruta.
W ocenie organizatora zawodów—Mariusza Kurkus, turniej stał na wyjątkowo wysokim poziomie o czym świadczą poniższe wyniki meczów:
Master Team Grudziądz - OSP Świecie n/Osą
Płomień Gruta - LZS Dragacz
Master Team Grudziądz - Płomień Gruta
OSP Świecie n/Osą - LZS Dragacz
LZS Dragacz - Master Team Grudziądz
OSP Świecie n/Osą - Płomień Gruta
TABELA KOŃCOWA:

1:2
2:1
2:1
2:1
2:1
0:2

(25:20,23:25,15:17)
(25:13,12:25,15:11)
(23:25,25:21,15:11)
(19:25,28:26,15:11)
(32:30,23:25,15:11)
(23:25, 19:25)

Bezpłatna Gazeta Samorządowa

Nr 2

LUTY 2011

ukazuje się od 1991

IV Sesja Rady Gminy Gruta
W dniu 28 lutego 2011r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Gruta. Głównym tematem sesji było uchwalenie budżetu gminy na 2011r.
Wszyscy radni jednogłośnie głosowali za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2011r.

1. Płomień Gruta
2. OSP Świecie n/Osą
3. LZS Dragacz
4. Master Team Grudziądz

punkty
5
5
4
4

sety
5-3
4-4

Podjęto również uchwały w sprawie:
- wygaśnięcia mandatu radnego,
- diet dla sołtysów,
- określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
- przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gruta na
lata 2011 – 2017,
- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej w Grucie,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
działki nr 39/2, 40 i 38/4 we wsi Orle,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Pokrzywnie
w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu,
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki,
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Salno,
- powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Grucie.

4-5
4-5

Skład Gruty: Maciej Czerliński, Tomasz Czerliński, Marcin Bartoś, Dawid Kołodziej, Krzysztof
Czajka, Piotr Wiśniewski, Łukasz Kowalkowski, Bartosz Gumiński, Dawid Sadowski.

Piątek, Przemysław

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, które wręczyła Wójt Gminy Gruta mgr Halina Kowalkowska. Zawody sędziowali Joanna Sokołowska i Mariusz Kurkus.

Wójt Gminy Gruta przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godzinach od 730 do 1530

Wójt Gminy Gruta uprzejmie informuje, iż z dniem 1.04.2011r.
planuje zmienić godziny pracy Urzędu Gminy.
Urząd Gminy czynny byłby codziennie w godzinach od 730 do 1530
Wobec powyższego prosimy o wszelkie Państwa opinie i propozycje na adres e-mail UG :
gruta@gruta.pl
Informujemy że uruchomiliśmy sondę na stronie www.gruta.pl gdzie mogą Państwo oddać
głos w sprawie zmiany godzin urzędowania.

Na sesji zostały wręczone odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” następującym rolnikom z terenu naszej gminy:












Jerzy Piasta
Janusz Waszewski
Jerzy Ługiewicz
Jan Gajewski
Sławomir Rusoń
Tadeusz Karwowski
Mirosław Abramek
Kazimierz Suszek
Ludwik Górski
Ryszard Osuch

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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Pani Przewodnicząca Rady Gminy Gruta wręczyła
również legitymacje nowo wybranym sołtysom , którzy zostali wybrani na kadencję 2011-2014.

Świadczenia z tytułu opieki nad niepełnosprawnym rodzicem lub dzieckiem
Osobie, która nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w kwocie
520 zł miesięcznie.

Na sesji gościliśmy również Starostę Powiatu Grudziądzkiego Pana Marka Szczepanowskiego.
Pan Starosta poinformował radnych oraz zaproszonych gości o inwestycjach, które będą wykonywane w 2011 roku.

Świadczenie to przysługuje :
1) matce albo ojcu lub

Będą to między innymi inwestycje w zakresie modernizacji dróg – droga powiatowa Nicwałd-Słup oraz
kontynuacja budowy chodników przy drogach powiatowych: Salno – Dąbrówka, oraz Mełno ZZD.

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny spokrewnionych
w pierwszym stopniu np.: córce, synowi,
Nowo wybrani sołtysi kadencji 2011-2014

Zebrania Wiejskie 2011

W dniach od 07.02.2011r do 17.02.2011r. odbywały się zebrania wiejskie w 17 sołectwach.
Tematem zebrań było między innymi:
1/ Przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2011 rok wraz z autopoprawką.
2/ Sprawozdanie finansowe Rady Sołeckiej kadencja 2007-2010r.
3/ Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
W 9 sołectwach wybrano nowych sołtysów.
Pan Krzysztof Chociaj

2/ Boguszewo

Pani Jadwiga Wasiuta

3/ Dąbrówka Król.

Pan Andrzej Mathiak

4/ Kitnowo

Pan Artur Błędowski

5/ Mełno ZZD

Pani Małgorzata Taranowicz

6/ Okonin

Pan Piotr Szynkowski

7/ Pokrzywno

Pani Alicja Kurkowska

8/ Słup

Pani Agnieszka Wesołowska

9/ Wiktorowo

Pani Jadwiga Sykut

4) opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z
wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).
W przypadku, gdy opieki wymaga dziecko, to musi ono posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznoścą stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Natomiast, gdy opieki wymaga osoba dorosła to musi ona legitymować się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednikami: orzeczeniem o I grupie inwalidzkiej lub całkowitej
niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

4/ Sprawy bieżące mieszkańców.
1/ Sołectwo Annowo

3)osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu (wnuk, wnuczka), na której ciąży obowiązek alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w
pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną,

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,

We wszystkich zebraniach Pani Wójt Halina Kowalkowska uczestniczyła osobiście. Łącznie zostało zgłoszonych
ponad siedemdziesiąt wniosków na zebraniach we wszystkich sołectwach.
Najczęściej zgłaszanymi wnioskami były:


zła jakość dróg gminnych i powiatowych (Pani Wójt powołała gminną komisję ds. przeglądu dróg gminnych).



zła jakość wody w gminnej sieci wodociągowej,



niesprawne hydranty oraz niskie ciśnienie wody,



niewłaściwa realizacja dowozu uczniów do szkół przez prywatnego przewoźnika



problemy z prawidłowym funkcjonowaniem przyzagrodowych oczyszczalni ścieków,

Zadawano również pytania dotyczące III etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz inwestycji
związanej z instalacją kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych. Pojawiły się pytania dotyczące opieki
lekarskiej na terenie gminy— czy będą zatrudnieni nowi lekarze, oraz czy dr January Dziadek opuści mieszkanie służbowe. Poruszono temat zagospodarowania kąpieliska w Grucie, oraz czy gmina otrzymała zwrot kosztów wydanych na
realizację inwestycji w 2010r. ( zagospodarowanie jeziora Mełeńskiego w miejscowości Słup, oraz budowy kanalizacji
oraz częściowej wymiany sieci wodociągowej w Okoninie)

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w
tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej
niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
5) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie
wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące niezależnie od dochodu.
Szczegółowych informacji udziela:

Dział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Gminy Gruta
pok. nr 1, Tel:56 468 31 21 wew. 119.

Pani Wójt udzieliła wszystkim wyczerpujących odpowiedzi, wszystkie wnioski z zebrań zostały zebrane - o ich
realizacji mieszkańcy będą informowani na bieżąco.
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MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU
W dniu 15 lutego 2011 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Gruta odbyła się niecodzienna uroczystość wręczenia MEDALU ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU.
Za wzorowe wychowanie synów, którzy godnie wypełnili powszechny obowiązek obrony RP został
uhonorowany SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU Pan Eugeniusz
Miąsko z Okonina, którego czterech synów odbyło zasadniczą służbę wojskową.
Aktu dekoracji medalem dokonała Pani Wójt mgr Halina Kowalkowska. W uroczystości udział wzięli
Wojskowy Komendant Uzupełnień
ppłk Marek Magowski oraz mjr
Cezary Krucz.

Również w bibliotece w Okoninie w pierwszym tygodniu ferii, miały miejsce zajęcia dla dzieci pod nazwą
„Ferie w bibliotece". Dzieci mogły wziąć udział w licznych konkursach plastycznych, sportowych oraz manualnych: - wycinały, kolorowały, malowały, lepiły, itp.
Dzieci przygotowywały się do przedstawienia na Dzień Babci i Dziadka, które odbyło się w Bibliotece w Okoninie
w dniu 8 lutego. Dzieci na zajęciach wykonywały liczne laurki, obrazki i serduszka dla kochanych Babć
i Dziadków.
W zajęciach uczestniczyło około 15-18 dzieci dziennie. Całość zajęć feryjnych uzupełniła wycieczka do Muzeum w Grudziądzu, która okazała się świetnym pomysłem. Młodsze dzieci były zachwycone lepieniem z gliny,
oraz robieniem karnawałowych masek w warsztatach w Muzeum, z kolei starsze zafascynowały się wystawą
„Fiat lux". „Ferie w bibliotece" to świetny sposób na spędzenie wakacji zimowych i super alternatywa na nudę!
I dzieci z Okonina i okolic chętnie z niej korzystają!

Turniej Sołectw Gminy Gruta
W hali sportowej Zespołu Szkół w Grucie odbył się VII Międzysołecki Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przechodni Wójta Gminy Gruta. W zawodach wzięło udział pięć drużyn: Mełno ZZD, Mełno Cukrownia, Gruta, Słup i Płomień Gruta - sekcja żeńska.

Pan Eugeniusz Miąsko otrzymał
listy gratulacyjne oraz wiązankę kwiatów. Na uroczystość przybyli również
synowie Pana Eugeniusza Miąsko, którzy to przy wspólnej kawie i ciastku
mile wspominali czasy odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Otwarcia turnieju dokonał kierownik sekcji piłki siatkowej LZS Płomień Gruta Mariusz Kurkus.
Wszystkie mecze sędziowali: Joanna Sokołowska i Mariusz Kurkus.
WYNIKI MECZÓW:

Ferie w Gminie Gruta
W tym roku ferie zimowe Świetlica Opiekuńczo–Wychowawcza w Grucie zorganizowała wspólnie z
Gminną Biblioteką Publiczną im. W. Kulerskiego w Grucie. Do współpracy włączyły się również Filie z Boguszewa i Okonina.
W zajęciach uczestniczyło ponad 30 dzieci z terenu gminy. Spotkania obfitowały w różne atrakcje,
między innymi: zabawy, wyjazdy do muzeum oraz kina.
Zaproszono także niecodziennych gości. Jednym z nich był pan Leśniczy który przy wspólnym ognisku i pieczeniu kiełbasek opowiadał dzieciom o lesie. Podczas odwiedzin Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z
Gruty poprowadzono zajęcia „Kuchcikowo”, na których dzieci uczyły się jak przyrządzać sałatki.
Zajęcia odbywały się również w Gminnej
Bibliotece, gdzie prowadzone były warsztaty
plastyczne oraz przybliżono dzieciom „dobre i
złe” strony komputera.
Zorganizowano również konkurencje
sprawnościowe na hali sportowej, które poprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego.
Podczas wszystkich zajęć uczestnicy otrzymywali posiłek. Na zakończenie ferii dzieci bawiły
się na balu karnawałowym, który zorganizowano w Gminnym Centrum Kultury w Grucie.

Gruta- Mełno ZZD
Słup-Mełno Cuk.
Mełno ZZD. - Płomień
Gruta- Słup
Gruta - Płomień
Mełno ZZD - Mełno Cuk.
Płomień-Słup
Gruta - Mełno Cuk.
Mełno ZZD - Słup
Mełno Cuk. - Płomień

(25:19, 15:25,11:15)
(9:25,14:25)
(25:13,25:11)
(25:8,25:6)
(25:12,25:19)
(25:18,25:18)
(25:17,25:23)
(21:25,22:25)
(25:9,25:9)

1:2
0:2
2:0
2:0
2:0
2:0
2:0
0:2
2:0
2:0

(25:10,25:20)

TABELA KOŃCOWA:
punkty

sety

1. MEŁNO ZZD

8

8- 1

2. MEŁNO CUK.

7

6-2

3. GRUTA

6

5-4

4. PŁOMIEŃ

5

2-6

5. SŁUP

4

0-6

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary.

Pan Mariusz Kurkus, serdecznie zaprasza Panie
potrafiące grać w siatkówkę na treningi w każdy piątek w godz. od 16.30 do 18.30.
Miejsce: Hala Sportowa Zespołu Szkół w Grucie.

Uśmiech dzieci jest najlepszym podziękowaniem za zaangażowanie i bezinteresowność
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