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nurtujących rolników
z myśliwymi.

XII Sesja
Na XII. Sesję Rady Gminy Gruta zaproszono
nadleśniczego Tadeusza Kempę, przedstawiciela
Nadleśnictwa Jamy oraz pana Przemysława
Doboszewskiego,
przedstawiciela
Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
specjalistę zajmującego się tematami Obszary Natura
2000 i ornitofauna.
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Ukazuje się od 1991 roku

Pan Przemysław Doboszewski w bardzo ciekawy
i przystępny sposób przedstawił zebranym na sesji
aktualne informacje, w tym podstawy prawne zasad
funkcjonowania obszarów Natura 2000 oraz
rezerwatów przyrody. Prelegent w pokazie
multimedialnym pt. Obszary chronione na terenie
gminy Gruta - zasady funkcjonowania, korzyści
i ograniczenia (prezentację mogą Państwo zobaczyć
na stronie: gruta.pl) wskazał wady i zalety faktu
posiadania przez gminę objętych ochroną obszarów
fauny i flory. Obecność przedstawiciela Nadleśnictwa
Jamy i pracownika RDOŚ pozwoliła radnym na
uzyskanie odpowiedzi na kilka ważnych dla
mieszkańców tej okolicy pytań:
1. o zasady korzystania z terenów należących do
rolników w przypadku postawienia przez
nadleśnictwo szlabanu na wspólnej drodze – pan
nadleśniczy poinformował radnych, że rolnicy
posiadający grunt będą mieli dostęp do swoich łąk,
2. o możliwość korzystania z lasu objętego terenem
rezerwatu – goście zgodnie odpowiedzieli, że po
uzyskaniu zgody od RDOŚ można wytyczyć szlaki
dydaktyczne,
3. o zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej – na
wszelkie pytania dotyczące zasad prowadzenia
gospodarki łowieckiej goście udzielili odpowiedzi,
wyrazili chęć współpracy w rozwiązywaniu

problemów

wspólnie

PODJĘTE UCHWAŁY PRZEZ RADĘ GMINY str. 2

Z posłem o problemach wsi
i rolników
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa,
Finansów
i
Bezpieczeństwa
Publicznego
w połączeniu z Komisją Oświaty, Sportu, Zdrowia
i Opieki Społecznej Rady Gminy Gruta w dniu 17
stycznia 2012r., obecny był poseł na Sejm RP Janusz
Dzięcioł - członek komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(RRW), oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych,
poseł
czynnie
działający
w
zespołach
parlamentarnych: ds. Ratownictwa Górskiego
i Wodnego,
ds.
Ratownictwa
Medycznego
i Transportu Sanitarnego.

Tematem wiodącym spotkania były problemy
nurtujące mieszkańców wsi. Przewodniczący
poprosił posła o informacje, w jakim kierunku będzie
kształtował się rozwój produkcji rolniczej, ponieważ
zaczyna się tworzyć spirala rosnących kosztów, która
z roku na rok obniża radykalnie poziom dochodu
rolników.
W czasie spotkania radni zadali pytania o:
1. dopłaty do kredytów dla rolników, obecnie
władza ustawodawcza powinna przedstawić plan
rozwoju rolnictwa, stworzyć rolnikom możliwości
bieżącego inwestowania w sprzęt rolniczy, bez
dokonywania wyboru pomiędzy inwestycją
w sprzęt, a niezbędnymi zakupami nawozów
kwalifikowanego materiału siewnego,
2. ceny nawozów, ceny te zaskakują rolników co
roku, dziś są o ok. 50% wyższe niż w zeszłym
roku, cena obecna to ok. 1.500,00zł 1/t - czy
skarb państwa ma wpływ na kształtowanie się
c.d. str. 2
tych cen?
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Informacje samorządowe
jedyna grupa zawodowa, czerpie z tego korzyści w wyniku
2% wpływu z podatku rolnego, który pozwala na
funkcjonowanie tej organizacji, jak ta sytuacja ma się do
praw konstytucyjnych, żadna inna grupa zawodowa nie ma
zapewnionych stałych wpływów z budżetu?
6. o przejście rolników na podatek dochodowy,
7. o zasady wyliczania emerytur dla rolników, o zasady
wyliczania emerytur kwotowych na poziomie 71%
i procent obecnie przyznawanych,
8. o sposób rozwiązania problemu ubezpieczenia nowo
powstającej grupy społecznej – pracowników
sezonowych na wsi, którzy nie mają stałego
ubezpieczenia, a w przypadku wypadków przy pracy
koszty leczenia i tym podobne koszty utrzymania tych
osób ponoszone są przez całe społeczeństwo, a nie
zatrudniających ich w ten sposób pracodawców,

(XII Sesja c.d.)
Rada Gminy Gruta podjęła na XII Sesji w dniu 30 stycznia
2012r. następujące uchwały:
1) XII/74/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
Gruta na 2012 rok;
2) XII/75/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gruta na lata 2012-2017;
3) XII/76/12
w
sprawie
wieloletniego
programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gruta na
lata 2012-2017;
4) XII/77/12 w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Gruta;
5) XII/78/12 w sprawie zlecenia zadań do realizacji
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grucie;
6) XII/79/12 w przyjęcia „Program Usuwania Azbestu
i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gruta na lata
2011 – 2032”;
7) XII/80/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości w Dąbrówce Królewskiej;
8) XII/81/12 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości
położonej
w miejscowości
Okonin
oznaczonej jako działka nr 178/1 o pow.0,0294 ha,
zapisanej w KW nr TO1u/000009915/1;
9) XII/82/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości w miejscowości Okonin oznaczonej jako
działka nr 114/1 o pow. 0,2000 ha, zapisanej w KW
nr 18644;
10) XII/83/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości w miejscowości Okonin oznaczonej jako
działka nr 133/5 o pow. 0,0920 ha, zapisanej w KW
nr 18615 oraz jako działka nr 133/9 o pow. 0,0853 ha,
zapisanej w KW nr 18614;
11) XII/84/12 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójt gminy.
Tekst: CC
(Z posłem o problemach wsi i rolników c.d.)
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dopłaty do paliwa, obecnie jest to kwota symboliczna, wręcz
śmieszna 0,10zł do 1 litra. Tereny naszej gminy to ziemie
ciężkie, wymagające zastosowania ciężkiego sprzętu
zużywającego większe ilości paliwa,

4. dopłaty do tytoniu, „dlaczego, przez błędy urzędników
(nie dostarczono w terminie niezbędnej dokumentacji
urzędnikom w Brukseli) rolnicy mają mieć gorsze warunki
produkcji. Radni stwierdzili, że już zniszczono uprawy
buraka cukrowego, a obecnie niszczy się uprawy tytoniu”,
5. o czynniki kształtujące cenę 1dt żyta, podawanej przez
GUS. Radni stwierdzili, że Rada Gminy Gruta, skorzystała
z możliwości i obniżyła podstawę do naliczania podatku
z 74,18zł do 55,00zł za 1 dt żyta. Wójt argumentując nie
obniżania wartości 1dt żyta -podstawy do obliczania
podatku twierdziła, że gmina w tym momencie, obniżając
wartość podaną przez GUS traci dwukrotnie, raz traci
różnicę pomiędzy bazą do obliczania podatku o uchwaloną
kwotą – a po raz drugi w momencie kiedy minister, o tę
kwotę pomniejszy subwencję przyznawaną gminie –
w przypadku naszej gminy budżet traci ok. (74,18zł55,00zł)x2. W tej sytuacji tracą i rolnicy i gmina, czy Sejm
planuje jakieś rozwiązanie tej patowej sytuacji. Czy można
unikać karania gmin wiejskich i na innej zasadzie
podawać średnią wartość 1 dt żyta – podstawy do
obliczania podatku rolnego – cenę adekwatną do realnej
ceny zboża, oraz o niezgodne z Konstytucją
finansowanie Izby Rolniczej, która niby negatywnie
odnosi się do wielkości tej stawki, a jednocześnie, jako

Poseł Janusz Dzięcioł reprezentuje grupę posłów, zdaniem
których 6 ha przeliczeniowych gruntu nie pozwoli na utrzymanie
rodziny rolnika. W Polsce nie ma wiarygodnych wyliczeń
podających realne dochody rolnika posiadającego 10 ha
gospodarstwo. Polskie rolnictwo to w ok. 83% gospodarstwa rolne
do 10 ha powierzchni. Poseł Janusz Dzięcioł, stwierdził, że obecnie
proces przyznawania rent strukturalnych wymaga zmian, jednak
rolnicy sami wprowadzają trudną dla społeczeństwa w odbiorze
sytuację, polegającą na tym, że ojciec oddaje pieniądze dzieciom
często pracującym poza rodzinnym gospodarstwem, a sam nadal
pracuje w tym gospodarstwie - dopóki nie będzie faktycznego
przekazywania ziemi następcom, to do tego czasu będzie to trudny
do unormowania proces. Odnośnie sytuacji związanej z zasadami
udzielania kredytów dla rolników, poseł poinformował radnych, że
trwają na ten temat rozmowy w sejmowej komisji rolnictwa.
Radni zwrócili uwagę na fakt zniszczenia PGR-ów, stabilnych
miejsc pracy dla mieszkańców wsi, czego realne znamiona są
odczuwalne dziś - zwiększyła się pula ludzi wymagających
pomocy.
Radny Marian Kleszczewski, rolnik, który na bieżąco
analizuje koszty produkcji rolniczej nie widzi w tej chwili sektora
rolniczego w branżach przynoszących duże dochody – media
głownie piszą o wzrostach cen produktów sprzedawanych przez
rolników, a nie o wzrostach cen niezbędnych materiałów do
produkcji, gdzie często ceny środków produkcji są o wiele wyższe
niż dochody uzyskiwane z danej gałęzi produkcji. Radny zaznaczył
fakt spadku wydajności produkcji zbóż konsumpcyjnych oraz
wskazał na radykalny spadek w porównaniu z 2000r., stanu
pogłowia trzody chlewnej z 18.000.000 sztuk do ok. 12.000.000
sztuk obecnie. Pan przewodniczący w imieniu radnych
podziękował panu Januszowi Dzięciołowi za udział we wspólnym
posiedzeniu komisji, prosząc posła o realizowanie zgłoszonych
wniosków i walkę o polskiego emeryta, który często ponad 40 lat
odprowadzał składki emerytalne, a dziś zastanawia się jak wydać
emeryturę, aby godnie żyć oraz aby rząd pamiętał o grupie
młodzieży wymagającej pomocy – to grupa ok. 600.000 osób.
Radny poprosił posła o dbanie o polskiego rolnika, który ma z roku
na rok coraz trudniejsze warunki funkcjonowania.
Poseł poinformował radnych, że przedstawione problemy
będzie miał na uwadze w czasie pracy w sejmie. Pan Janusz
Dzięcioł, podziękował radnym za zaproszenie na posiedzenie
wspólne Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz
Komisji Rolnictwa, Finansów i Bezpieczeństwa Publicznego Rady
Gminy Gruta.
Tekst: CC
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Sprawy społeczne

Sytuacja służby zdrowia w Grucie
Służba zdrowia jest jedną z najpotrzebniejszych
i najbardziej niezbędnych dla mieszkańców instytucji.
W związku tym jest często tematem rozmów, czasem plotek,
tematem nieprawdziwych wiadomości rozpowszechnianych
w celu walki ugrupowań lub dla uzyskania własnych korzyści.
W związku z powyższym chcę przybliżyć Państwu sytuację
w gminnej służbie zdrowia.
W 2011 roku sytuacja w służbie zdrowia stała się bardzo
ciężka. Ze stałych pracowników w Przychodni pozostałam tylko
ja oraz dyżurujący dr Sołtysik. Zgodził się on, na szczęście,
pracować większą ilość godzin niż poprzednio. Dwóch lekarzy
nie jest w stanie wykonać pracy, z którą jeszcze niedawno
musiała radzić sobie czwórka lekarzy. Należało podjąć decyzję
czy walczyć o utrzymanie Ośrodka, czy go zlikwidować i oddać
jako filię innej przychodni (filia działa znacznie gorzej niż stały
ośrodek z siedzibą na miejscu – może np. pracować tylko 3 lub 4
godz. dziennie, a poza godzinami pracy pacjenci muszą jeździć
do głównej siedziby, np. w Grudziądzu).
Wraz z Wójtem Gminy zdecydowaliśmy się walczyć
o utrzymanie przychodni dla mieszkańców gminy. Nie udałoby
się to bez pomocy Pani Dr Kołodziej, która zgodziła się pomagać
w pracy ośrodka do czasu znalezienia nowych lekarzy.
Nikt z Państwa nie wie, jak trudnym zadaniem jest
znalezienie lekarza do pracy na wsi (zwłaszcza, że przez długi
czas nie można mu było zaoferować mieszkania). Lekarze
z pobliskiego Grudziądza nie są zainteresowani przyjazdami na
wieś. Mają tam wyższe zarobki niż na wsi, a każda z przychodni
w mieście poszukuje lekarzy do pracy. Lekarzy szukają
bezskutecznie Łasin, Świecie, Radzyń i wiele innych
miejscowości.
Pacjenci denerwowali się, bo mniej lekarzy niż wcześniej
oznacza trudniejszy dostęp do przyjęć. Z przykrością trzeba było
czasowo zawiesić przyjęcia w Mełnie, a i w Grucie trzeba było
często czekać w długich kolejkach.
Sytuację pogorszył fakt, że nowe ustawy utrudniły
i wydłużyły czas przyjęcia pacjenta, wprowadziły nowe wymogi.
Narodowy Fundusz Zdrowia także stawia coraz to nowe
wymagania utrudniające pracę i mające na celu odebranie
przychodniom funduszy – kary za recepty, dokumentacje,
ubezpieczenia, utrudnienia w kontraktach itp. Pojawiła się przez
to konieczność wprowadzenia systemu komputerowego.
Dodatkowo rosną koszty utrzymania ośrodka, a pieniędzy z NFZ
nie przybywa.
Co więc będzie dalej ze służbą zdrowia? Ciężka
i długotrwała praca Ośrodka Zdrowia i Urzędu Gminy przynosi
wyniki. Ośrodek Zdrowia wspólnymi siłami z Gminą
wprowadzają informatyzację przychodni. Aktualnie jest
wykonywane okablowanie w Grucie i Mełnie oraz testowane są
programy do obsługi przychodni.
Po ciężkich staraniach oraz wielu trudnych poszukiwaniach
i negocjacjach udało się podpisać umowę z lekarzami –
rodzinnym i pediatrą. Zatrudnienie ich rozpocznie się od maja.
Pozwoli to na przywracanie przyjęć lekarskich w Mełnie. Okres
do maja, z powodu braków kadrowych, będzie trudny dla
przychodni, prosimy więc pacjentów o zrozumienie.
Staramy się też wynegocjować z NFZ przywrócenie przyjęć
psychiatrycznych w Grucie. Pomimo aktywnego poparcia sprawy
przez władze gminy negocjacje są bardzo trudne.
Czasy się zmieniają i przed służbą zdrowia pojawiają się
także coraz to nowe trudności. Służbę zdrowia czekają nowe

wyzwania i reformy do których trzeba się będzie dostosować.
Mamy wspaniałych pacjentów i mieszkańców.
Liczę więc, że wspólnymi siłami, przy zaangażowaniu
pracowników ośrodka zdrowia i władz gminy, uda się nam je
przezwyciężyć.
p.o. dyrektora SPZOZ w Grucie
lekarz medycyny Anna Walisiewicz

Spotkanie Anonimowych Alkoholików
„Jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak,
jak gdyby uratował cały świat."
(Talmud Babiloński, Sanhedryn, 37a.)

Alkoholizm, choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu,
toksykomania alkoholowa – zaburzenie polegające na utracie
kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Spożywanie
zazwyczaj dużych ilości alkoholu przez alkoholika jest
spowodowane przymusem o charakterze psychicznym
i somatycznym, i nie podlega jego woli, jednak możliwe jest jego
powstrzymanie i utrzymanie abstynencji. Mechanizm
powstawania uzależnienia nie jest do końca wyjaśniony, ale ma
bezpośredni związek z nadużywaniem alkoholu. (Ryzykownie
nadużywa alkoholu około 16% polskiego społeczeństwa.)
24 stycznia w sali posiedzeń urzędu gminy odbył się
uroczysty mityng grupy Anonimowych Alkoholików „Ocalenie”
z Gruty. Kolejną rocznicę trzeźwości obchodzili jej członkowie:
dwóch Ryszardów, Jasiu, Tadeusz i Jurek. Na spotkanie przybyli
ich najbliżsi oraz koleżanki i koledzy (także z Grudziądza,
Jabłonowa Pomorskiego, Łasina) –niepijący alkoholicy
i koalkoholicy.
Mityng, poza ogólnie przyjętym trybem, był też okazją do
wspomnień związanych oczywiście z wyboistą drogą
prowadzącą do uzależnienia, a mówiąc dalej – do ludzkiego
nieszczęścia. Ci, którzy zdecydowali się poddać leczeniu,
wstąpili do AA, mogli tego wieczora pogratulować sobie, że
podjęli niezmiernie trudną próbę powrotu do normalnego życia.
Mogli również podziękować Bogu, że dał im jeszcze jedną
szansę w życiu. (Z filozofii AA jednoznacznie wynika, że przy
pokonywaniu choroby alkoholowej niezbędna jest wiara
w Boga.)
To było ważne spotkanie dla wszystkich. Niepijący od lat
jego bohaterowie przez kilkadziesiąt minut snuli swoje straszliwe
opowieści o staczaniu się, niszczeniu własnego życia. Ale też na
ich twarzach widać było radość, że już od lat trwają
w trzeźwości. Każdy z nich podkreślał, że gdyby nie ruch AA,
gdyby nie pomoc innych ludzi, prawdopodobnie ich życie już
dawno dobiegłoby końca.
– Picie alkoholu prowadzi donikąd. W swoim życiu,
chociażby z ramienia pełnienia funkcji samorządowych,
spotkałam wiele osób uzależnionych od alkoholu, niektórym
starałam się pomóc – powiedziała na spotkaniu zaproszona wójt
Halina Kowalkowska. – Cieszę się, że w niektórych przypadkach
przyczyniłam się do czyjeś trzeźwości, że uratowałem czyjeś
życie… Szczerze podziwiam każdego, kto uporał się z nałogiem,
wrócił do normalnego życia.
Wójt życzyła trwania w trzeźwości jubilatom i tym
wszystkim, którzy z różnych powodów poddając się życiu,
popadając w zwątpienie rozwiązania problemów szukają
w alkoholu.
W sukurs Pani H. Kowalkowskiej przyszedł ksiądz wikary
z parafii w Grucie, który powiedział m.in.: „Chylę czoła przed
trzeźwiejącymi alkoholikami. Będę się modlił, żeby Bóg wam
błogosławił każdego dnia.”
Tekst: S. Raginiak
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DYPLOMY, WYRÓŻNIENIA, PODZIĘKOWANIA
Wiktoria Lewandowska z Plemiąt, śpiew. Patrycja
Kilkulska z Gruty, rola świętej Marii. Damian Gajos
z Dąbrówki Królewskiej, rola diabełka. Maciej Serocki,
Radosław Ciernicki, Łukasz Ziętarski i Bartosz Klasioski ze
Słupa, rola pastuszków. Karolina Witkowska z Nicwałdu,
śpiew... to uczniowie, nasi najmłodsi aktorzy, których za
indywidualne i (jak w przypadku pastuszków) grupowe role
wyróżniło jury I Gminnego Przeglądu Widowisk
Bożonarodzeniowych i Zapustnych.

Kruszczyoska, nauczycielka katechezy i historii oraz Mariola
Lewandowska.

Niewątpliwy sukces dzieci to powód do dumy
mieszkaoców naszej gminy.
Dlatego młodym aktorom i wszystkim, którzy przyczynili
się do zdobycia nagrody najserdeczniej gratulujemy.
Tekst: Redakcja
PODZIĘKOWANIA SPONSOROM

Właśnie z tej okazji 27 bm. w Gminnym Centrum Kultury
w Grucie doszło do spotkania organizatorów i wykonawców.
Elżbieta Fabioska, dyrektor GCK, wręczyła dyplom Dorocie
Kruszczyoskiej, nauczycielce katechezy z Plemiąt, która –
wspólnie z księdzem Markiem Wysieckim, proboszczem
z Okonina – znakomicie przygotowała uczniów do
inscenizacji widowiska „On jest królem”.
W piątkowe popołudnie 27 stycznia dyplomy otrzymały
wszystkie szkoły biorące udział w Gminnym Przeglądzie.
Tekst: RAS
UCZNIOWIE Z PLEMIĄT NAGRODZENI
Z przyjemnością informujemy Czytelników „Głosu
Gruty”, że w XVIII Powiatowym Przeglądzie Widowisk
Bożonarodzeniowych i Zapustnych w Łasinie uczniowie
Szkoły Podstawowej im. 16 Pułku Artylerii Lekkiej
w Plemiętach zdobyli II Nagrodę, ustępując jedynie młodym
aktorom z Łasina.
Finał miał miejsce 20 stycznia w sali Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu.
„On jest królem”, taki tytuł nosiło przedstawienie. Nad
stroną techniczną czuwał ksiądz Marek Wysiecki, proboszcz
z Okonina. Całośd natomiast przygotowały Dorota
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W piątkowy wieczór 27 bm. odbyło się spotkanie
pracowników Gminnego Centrum Kultury ze sponsorami 20.
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku
grała w świetlicy Mełno-Cukrownia.

(od lewej): Anna Kalinowska, Dorota Leśniewska, Magdalena Głowacka (pracownik
GCK), Zenon Osuch, Krystyna Gądek, Wanda Łopatka (żona Jana Łopatki), Felicja
i Jerzy Strużyna. Na zdjęciu brakuje Ewy Schmidt oraz Marka Czmocha.

Elżbieta Fabioska, dyrektor placówki, podziękowała
zaproszonym gościom za ich dobre serca, za pomoc okazaną
podczas tej ogólnopolskiej imprezy.
– Dziękujemy bardzo paostwu za wsparcie naszej
lokalnej Orkiestry, bez pomocy paostwa byłoby nam trudniej
podjąd się organizacji. To ważne, że w naszej gminie są
osoby, dla których działalnośd charytatywna jest czymś
istotnym. Wierzę, że dzisiejsze spotkanie jest zapowiedzią
naszej lepszej i permanentnej współpracy – powiedziała
między innymi E. Fabioska.
Tekst: RAS
Głos Gruty

KULTURA
DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA

O tym, że babcia i dziadek są bardzo potrzebni na tym
świecie, wiemy chyba wszyscy. I chociaż oboje często
przesadzają z uczuciami (i prezentami) do wnucząt, to nie ma
w tym nic złego. Dlaczego? Dlatego, że miłośd zawsze ma
swoją nieocenioną wartośd. Ktoś powiedział, że życie bez
babci i dziadka byłoby ogrodem pozbawionym kwiatów…
Dzisiaj jest Dzieo Babci i święto Dziadziusia.
O tym dniu pamięta każda mała wnusia.
My – wasi wnuczkowie – również pamiętamy
I swoim najbliższym życzenia składamy.
(…) Życzymy ci Babciu samych dni słonecznych,
Pogodnych, wesołych, takich jak ten wierszyk…
(…) A tobie, Dziadku, czego życzyd mamy?
Żebyś u Babci miał jak u mamy…
Pierwsze wersy z okazji święta babd i dziadków w Szkole
Podstawowej w Dąbrówce Królewskiej wyrecytowały dzieci
oddziału „zerowego”. Widad było, że do występu
przygotowały się solidnie. Stojąc naprzeciwko licznej grupy
zaproszonych gości, z rumieocami na twarzy, mali uczniowie
starali się wypaśd jak najlepiej. Opiekująca się klasą Anna
Budzich uśmiechem i gestami dodawała im odwagi.
Chwilę wcześniej, zanim zaczęto babcino-dziadkowe
święto, dzieci z I, II i III klasy przedstawiły jasełka
bożonarodzeniowe. I chociaż Jezus już dawno jest z nami,
to widownia w najgłębszym skupieniu wsłuchiwała się
w monologi świętych (i nie tylko) postaci. Niektórzy dorośli
nawet wokalnie wspomagali uczniów w śpiewaniu kolęd.
W kolejnej części piątkowej uroczystości do babd
i dziadków popłynęły życzenia od klas II, III i IV.
Chod Dzieo Babci i Dzieo Dziadka
obchodzony jest raz w roku,
jednak u nas w naszej klasie
nikt się na to nie chce zgodzid.
Bo raz do roku, to zbyt rzadko.
Ogłaszamy wszem i wszędzie,
Że Dzieo Babci i Dzieo Dziadka
Raz na tydzieo odtąd będzie.
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Przez ponad pół godziny trwało dziecięce
przedstawienie dla tych, którym często już czas przyprószył
włosy siwizną. Na twarzach starszych pao i panów widad było
wzruszenie. Może i rzeczywiście szkoda, że tylko raz w roku…
Że tylko raz na dwanaście miesięcy jest Dzieo Babci i Dziadka.
Wszyscy wiemy, że kalendarz jest po to, by przypominał
nam ważne daty. Jednak nie on jest najważniejszy
w relacjach wnuczka (wnuczek) – babcia, dziadek. Każde
z dzieci wiedzied powinno, że ważniejszy jest ten drugi
kalendarz… w naszym sercu. To on nie powinien nam
pozwalad na dłuższe zapominanie o babci i dziadku.
Wszystkie dzieci wiedzą, że gdyby tych dwojga ludzi nie było
obok nich, byłoby bardzo pusto i... smutno. A i poskarżyd się
na rodziców nie byłoby komu…
Zatem… wiwat babcia! Wiwat dziadek!
Dyrektorowi placówki Krzysztofowi Janikowskiemu,
nauczycielkom Emilii Jankowskiej, Magdalenie Kotowicz
i Grażynie Jabłooskiej należą się bukiety kwiatów za
przygotowanie pięknego spotkania.
Także wszystkim babciom i dziadkom, że oderwali się od
codziennej krzątaniny i licznie przybyli do szkoły w Dąbrówce
Królewskiej.
Tekst: S. Raginiak
OD WALCZYKA PO KRÓLEWNĘ ŚNIEŻKĘ DLA
BABĆ I DZIADKÓW

Nawet dyrektor szkoły w Słupie Regina Sadowska nie
kryła zdziwienia ilością gości, którzy w poniedziałek 23 bm.
przed południem skorzystali z zaproszenia i licznie przybyli na
występy dzieci, także na herbatę, kawę i ciasto. Tradycja
związana z Dniem Babci i Dziadka w tej placówce ma już
blisko 20 lat.
Uroczystośd rozpoczęła się od życzeo dyrektorki. Chwilę
później dzieci z oddziału przedszkolnego wyrecytowały kilka
wierszyków i zaśpiewały piosenki, w których na zmianę było
o babci lub o dziadku. Występ zakooczyły walczykiem, co
wzbudziło niemałą konsternację u dorosłych, ale i ogólną
radośd. Maluchy do występu przygotowała Barbara
Kamrowska.
Głos Gruty
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Również uczniowie klas IV, V i VI „zasypały” gości
dowcipnymi wierszykami i piosenkami. Na koniec – podobnie
jak poprzednicy – wręczyli babciom i dziadkom laurki oraz
słodycze. Nauczycielki Hanna Pęksa i Dorota DembowskaChyła występ dopracowały w każdym szczególe.
Jednak największe artystyczne wydarzenie zachowano
na koniec. Uczniowie klas I-III pod opieką Barbary Bratko
przedstawiły „Królewnę Śnieżkę”. Inscenizacja była na
szóstkę! Dzieci znakomicie zagrały swoje role. Rewelacją
teatrzyku była Adrianna Brzyska, kreująca postad macochy.
Nie mniej świetnie spisała się Oktawia Ostolska (Śnieżka).
W ogóle całe przedstawienie było na bardzo wysokim
poziomie. Warto byłoby pokazad je w innych szkołach
i przedszkolu.
Po części artystycznej starsi zaproszeni zostali do sali, gdzie
serwowano herbatę, kawę i ciasto.
Od organizatorów dowiedziałem się, że do szkoły
przybyli babcie i dziadkowie nie tylko ze Słupa, ale także
z Jasiewa, Orla, Gruty i Grudziądza.
Tekst: RAS
MILI GOŚCIE
Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Mełnie nie
zapomniały o swoich babciach i dziadkach. Z okazji ich świąt
przypadających 21 i 22 stycznia maluchy wraz
z nauczycielkami przygotowały krótkie przedstawienia
i upominki. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki.

Po występach był czas na wspólną herbatę i drobny
poczęstunek. Wśród licznie przybyłych gości do świetlicy
w Mełnie była wójt Halina Kowalkowska… babcia jednego
z przedszkolaków.
Tekst: Irena Zapalska
ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA
W dniu 19 stycznia br. w SP Plemięta odbyła się
uroczystośd z okazji Dnia Babci i Dziadka. Impreza ta już na
stałe wpisała się w tradycję szkoły i jak co roku zgromadziła
liczne grono seniorów.
Podczas spotkania dzieci zaprezentowały swoje
umiejętności aktorskie i wokalno-taneczne przygotowane
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pod kierunkiem wychowawców klas 0-3. Wnuki wykonały
upominki i okolicznościowe laurki, a rodzice zadbali o słodki
poczęstunek.

Całośd imprezy koordynowały Arleta Szulc i Marzena
Jendrzejewska.
Tekst: A. Szulc
FOTOGRAFIE NIE TYLKO METAFORYCZNE
"Formy fotograficzne”, to tytuł wystawy zdjęd Marzeny
Samborskiej, dyrektora Zespołu Szkół w Grucie. Kulturalne
wydarzenie miało miejsce 17 stycznia w Bursie Szkół
Średnich w Grudziądzu.

Wystawę otworzyła Ewa Szulc, dyrektor placówki. Kilka
zdao o Marzenie Samborskiej i jej pracach powiedział kustosz
Maciej Józefowicz. Wydrukowany został folder z szeroką
informacją o fotografce. Artysta tej samej materii Stanisław
Jasioski z Torunia napisał m.in.: „M. Samborska fotografuje
od kilku lat, poszukuje tego, co wspólne w tak
zróżnicowanym krajobrazie Europy. Najczęściej to, co
zaskakująco wspólne odnajduje w architekturze, która
interesuje ją w równym stopniu, co pojawiający się tam
człowiek, głównie mieszkaniec miasta.”
Wystawa prac M. Samborskiej jest bardzo ciekawą
propozycją artystyczną. Głównie dlatego, że każdy odbiorca
może w niej znaleźd coś dla siebie, dla swojej wyobraźni,
duszy. Zdjęcia to przede wszystkim otaczająca nas
rzeczywistośd, ale nie brakuje (i to jest najważniejsze
w propozycji) ujęd wysoce wysublimowanych, jak chociażby
dziewczyna siedząca na schodach… Jedną z najważniejszych
Głos Gruty

KULTURA
cech każdego artysty jest to, by potrafił swą wrażliwośd
pokazad w swojej sztuce. Marzenie Samborskiej to się udaje.
Tekst: RAS
ŚPIEWANIE I OŁTARZE
Zespół TiM Doroty Berent, działający przy Gminnym
Centrum Kultury w Grucie, w ciągu kilku dni dwukrotnie
koncertował ze swoimi kolędami i pastorałkami. Tym razem
słuchaczami nastrojowych utworów byli wierni i księża
w kościołach w Linowie i Grucie.

Pierwszy występ odbył się w niedzielne przedpołudnie
22 bm. po sumie w kościele parafii św. Michała Archanioła
w Linowie. TiM zaprezentował wszystkie utwory ze swojej
płyty, która ukazała się tuż przed Bożym Narodzeniem. –
Bardzo się cieszę z koncertu. Moja radośd jest tym większa,
że po zakooczonej mszy świętej niemal wszyscy wierni
pozostali w kościele – podsumowuje proboszcz Mirosław
Kaźmierski. – Zawsze jestem otwarty na różnego rodzaju
propozycje kulturalne. Dziś satysfakcja jest duża, bo po
występie Doroty Berent i jej zespołu podeszło do mnie kilku
parafian i szczerze gratulowało. Oczywiście słowa uznania
należą się przede wszystkim wykonawcom. Przyznam, że
przy niektórych pastorałkach wzruszyłem się. Koncert był
miłym zaskoczeniem dla obecnych. Przyznali, iż spodziewali
się tradycyjnych kolęd, ich standardowego wykonania. Stało
się nieco inaczej. Oklaski po każdym utworze świadczyły
jednoznacznie o pełnej akceptacji przedstawionego
programu.
Natomiast tydzieo później 29 stycznia grupa
wystąpiła w Grucie.
– Nie obyło się bez wzruszenia… W trakcie słuchania
„Kolędy dla nieobecnych” łezka zakręciła się w oku –
powiedział po niedzielnym koncercie ksiądz kanonik Henryk
Szczodrowski dziękując Dorocie Berent i zespołowi za
kolędy i pastorałki. – Drzwi kościoła są zawsze otwarte na
piękno dające chwile zadumy i rozrzewnienia.
Zdaniem wielu słuchaczy TiM w jednym i drugim
wypadku zdał egzamin na piątkę. Trzeba podkreślid, że
szczególnie w naszym kościele, w parafii pod wezwaniem
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Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, uroku występowi
dodawało oryginalne tło – bożonarodzeniowy wystrój
ołtarza.
Szkoda tylko, że tak niewiele osób zdecydowało się
przyjśd i posłuchad kolęd i pastorałek. Byd może niektórych
odstraszył mróz. Kto nie był, niech żałuje.
Tekst: RAS
TiM NA BALU W GÓRALACH
W piątek 3 lutego harcerze z zespołu TiM Doroty
Berent, działającego przy Gminnym Centrum Kultury
w Grucie, grali, śpiewali, prowadzili konkursy na Balu
Karnawałowym w Szkole Podstawowej w Góralach koło
Jabłonowa
Pomorskiego.
Uczestnikami
zabawy
zorganizowanej przez Radę Rodziców było prawie 80
uczniów.

Bal otworzyła i powitała wszystkich Regina Szczotek,
dyrektor placówki. TiM muzyczno-taneczną zabawę
rozpoczął od "Cziki-Czaka", czyli harcerskiego pląsu.
Wszystko udało się znakomicie. Świadczą o tym słowa
wypowiedziana na koniec balu przez Marlenę Domagalską,
przewodniczącą Rady Rodziców: „W historii szkoły jeszcze
nigdy nie było tak, że autokar czekał na dzieci… Zawsze było
odwrotnie. Fakt ten dowodzi jednego, że zabawa była
wspaniała".
Członkowie TiM-u dziękując za gorące przyjęcie – oprócz
śpiewu i taoca – opowiadali także o swoich artystycznych
doświadczeniach. Na koniec zaprosili rodziców, nauczycieli
i dzieci do odwiedzenia naszej gminy.
– Jestem bardzo zadowolona z moich podopiecznych.
Z klimatu zadumy, śpiewania kolęd i pastorałek, w jednej
chwili potrafiliśmy się przenieśd w karnawałowy nastrój.
I zarówno wokalnie jak i muzycznie sprostaliśmy wyzwaniu
w Góralach – dzieli się refleksją Dorota Berent. – Nasza
gmina może byd dumna z tego, że ma tylu zdolnych
wokalistów i muzyków. Oczywiście mam na myśli wszystkie
zespoły działające nie tylko w Gminnym Centrum Kultury, ale
także szkołach.
Tekst: will
Głos Gruty

SPRAWY SPOŁECZNE

SPORT/PROPOZYCJE KULTURALNE
zawodów. Obydwie drużyny awansowały do II etapu rozgrywek,
który odbędzie się w marcu 2012 roku.

Świadczenia rodzinne
Przypominamy, że od 1 stycznia 2012 roku jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000,00 zł
(tzw. becikowe ), oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka w wysokości 1000,00 zł przyznaje się zgodnie
z ustawą o świadczeniach rodzinnych.
Świadczenia te przysługują wówczas, gdy kobieta pozostawała
pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.
W przypadku złożenia wniosku z zaświadczeniem lekarskim
potwierdzającym pozostawanie kobiety w ciąży pod opieką lekarską
po 10 tygodniu ciąży, wnioski będą załatwiane odmownie. Badania
dla kobiet w ciąży, gdzie pacjentki są przyjmowane na bieżąco
prowadzi Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu,
ul. Dr. L. Rydygiera 15/17 –Poradnia dla kobiet w ciąży.
Tel. 56 641 4185.

Wyniki turnieju
SP 3 Aleksandrów Kujawski
I miejsce
II miejsce
SP Gruta
SP Kowalewo Pomorskie
III miejsce
IV miejsce - SP 28 Bydgoszcz, V miejsce - SP Góra I,
VI miejsce - SP 2 Koronowo I, VII miejsce - SP 10 Bydgoszcz,
VIII miejsce - SP 2 Koronowo II, IX miejsce - SP 62 Bydgoszcz,
X miejsce - SP Góra II
Skład Gruty: Kamila Kurkus, Agata Weselak, Marta Waszewska,
Aleksandra Sosik. Zawodniczki rezerwowe: Julia Nowaczek,
Magdalena Markowska.
Nauczyciel: Mariusz Kurkus.
Tekst: M. Kurkus

Udany występ dziewcząt w Turnieju
Minisiatkówki Kinder+Sport
W hali widowiskowo-sportowej w Koronowie odbył się I etap
Wojewódzkiego Turnieju Minisiatkówki Kinder+Sport (kategoria
„czwórki”) organizowanego przez Kujawsko-Pomorski Związek
Piłki Siatkowej. W turnieju wzięło udział 11 drużyn z województwa,
w tym reprezentacja naszej szkoły.

Plan propozycji kulturalnych
Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteki Gminnej
dniach 11 – 24 lutego
17.30

11.00

10.00

10.00
Mecze rozgrywane były do 25 punktów. Zespoły zostały
podzielone na dwie grupy:
Grupa A: SP Koronowo I, SP 28 Bydgoszcz, SP Koronowo II,
SP 3 Aleksandrów Kujawski i SP Góra II.
Grupa B: SP Strzelewo, SP 10 Bydgoszcz, SP 62 Bydgoszcz,
SP Kowalewo Pomorskie, SP Góra I i SP Gruta.
Nasze dziewczęta zajęły pierwsze miejsce w swojej grupie.
Gruta
Gruta
Gruta
Gruta
Gruta

-

Wyniki meczów
Strzelewo
Kowalewo Pomorskie
10 Bydgoszcz
Góra I
62 Bydgoszcz

25:21
25:19
25:13
25:8
25:20

W grupie A zwyciężyła drużyna z Aleksandrowa Kujawskiego.
W meczu finałowym zespół z Aleksandrowa Kujawskiego
pokonał zespół z SP Gruta (25:17) uważany za „czarnego konia”

10.00

11.00
14.30

10.00

10.00

11 lutego
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Królewskiej – Koncert
kolędy i pastorałek zespół TiM Doroty Berent
13 lutego
Biblioteka Gminna w Grucie – „Młodzieńcze lektury
Stanisława Raginiaka”
16 lutego
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Królewskiej, Warsztaty
teatralno-plastyczne (prowadzenie Zuzanna Czerwińska
i Magdalena
Głowacka),
miniwarsztat
poetycki
(prowadzenie S. Raginiak)
20 lutego
Okonin (biblioteka), Warsztaty teatralno-plastyczne
i miniwarsztat poetycki (prowadzenie jak wyżej)
21 lutego
Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie (Warsztaty, jak wyżej)
22 lutego
Zajęcia wyjazdowe w muzeum w Grudziądzu
(interaktywne tworzenie wystawy oraz czytanie przygód
Piotrusia Pana. Konkurs teatralny promujący postawy
proekologiczne – „Piotruś Pan”. „W czasach rycerzy” –
uczestnicy wykonują projekty zamków z kartonu;
elementem zajęć jest zwiedzenie wystawy „Potęga
i upadek. Zamki państwa krzyżackiego”. Zajęcia
plastyczne w oparciu o Galerię Współczesnego Malarstwa
Pomorskiego. Projekcje filmowe – codziennie!)
23 lutego
Szkoła Podstawowa w Boguszewie (Warsztaty teatralne,
plastyczne, poetyckie)
24 lutego
Pokrzywno (świetlica), Warsztaty teatralne, plastyczne,
poetyckie
WIĘCEJ INFORMACJI NA: www.gckgruta.pl
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