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Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
wprowadzająca rządowy program „Rodzina 500 plus”.

Ukazuje się od 1991 roku

rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek
i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie
będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do
programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Wnioski
należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie.
Dla sprawnej obsługi mieszkańców placówka w miesiącu kwietniu
2016 r. wydłużyła godziny urzędowania:
Poniedziałek od 7.30 do 15.30
Wtorek
od 7.30 do 18.00
Środa
od 7.30 do 15.30
Czwartek
od 7.30 do 18.00
Piątek
od 7.30 do 15.30

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin.
Zgodnie z projektem z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie
dzieci do 18 r. ż. .Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich
dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko.
W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł. netto na osobę
rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin
wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest
Prawo do świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku
wyższe i wynosi 1200 zł netto.
od 1 października do 30 września. Wnioski na kolejne okresy będzie
można składać od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy okres
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu wypłacania świadczenia wychowawczego będzie jednak dłuższy tj.
przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m. m. in. z pomocy od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 2017 roku.
społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.
Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny
W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są
rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający
rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad w nieformalnych związkach.
dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają
oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.
Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać
będzie jeszcze wspólne dziecko do składu rodziny wliczane będą
Dziecko do 25 r.ż., które nadal pozostaje na utrzymaniu wszystkie dzieci.
rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę
w rodzinie. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły
Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który
25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek się znajduje.
opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Na okres zasiłkowy
Szanujemy autonomię rodziny i wierzymy, że ona najlepiej
od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r. obowiązuje dochód
wie, czego dziecku potrzeba. W nadzwyczajnych sytuacjach będą
osiągnięty w roku 2014.
mogły
być
zastosowane
mechanizmy
zapobiegające
Dochód uzyskany, dochód utracony – ważna sprawa.
W przypadku rodzin, które ubiegają się o świadczenie marnotrawieniu świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu
wychowawcze
na pierwsze dziecko obowiązuje
kryterium świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie
dochodowe. Do zbadania sytuacji dochodowej rodziny bierze się nie samo rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w ustawie
tylko dochody za 2014 r., ale również wlicza dochód uzyskany o świadczeniach rodzinnych.
W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia,
tj. jeżeli któryś z członków rodziny podjął zatrudnienie w okresie
od 1 stycznia 2015 r. i które trwa do dnia składania wniosku u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad
o świadczenie wychowawcze, to wynagrodzenie z tej pracy będzie środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej
wliczane do dochodu rodziny. Podobnie w przypadku dochodu rodzinie. Pracownik organu wypłacającego świadczenie 500 zł,
utraconego tj. jeżeli członek rodziny osiągnął dochód w 2014 r., na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie
ale na dzień składania wniosku już nie pracuje, to osiągnięte mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową (np. na jedzenie, ubrawynagrodzenie uznaje się za utracone i nie wlicza do dochodu nia, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług
(np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.).
rodziny.
Co należy niezwłocznie zgłosić organowi wypłacającemu świadczenie wychowawcze.
W przypadku wystąpienia zmian w sytuacji rodzinnej,
dochodowej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadW przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu śroczenia wychowawczego otrzymywanego w ramach programu
„Rodzina 500+”, osoba uprawniona jest obowiązana do dowiskowego. Będzie to odmowa
NIEZWŁOCZNEGO powiadomienia o tych zmianach organu
wypłacającego świadczenia.
Niepoinformowanie
organu
wypłacającego
świadczenia
Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijo powyższych zmianach może skutkować powstaniem nienależnie
praktyką
koordynacji
systemów
zabezpieczenia
pobranych świadczeń, a w konsekwencji konieczność ich zwrotu ną
społecznego.
Pozwala
ograniczyć
przypadki
nienależnego
wraz z odsetkami ustawowymi.
pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Jeżeli
Wnioski można składać od 1 kwietnia br. Jeśli wniosek jedno z rodziców przebywa za granicą Polski to nadal wniosek składa
zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca br.), w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie, który następnie
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przesyła go do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Program „Rodzina 500 plus” – kompendium wiedzy
1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie
prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
2. Świadczenie będzie przysługiwać do 800 zł netto na osobę
w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko
niepełnosprawne.
3. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu
rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu
rodziców.
4. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także
rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
5. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Grucie.
6. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania.
Można to będzie zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty
lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie
można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS
oraz bankowości elektronicznej.
7. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne
dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które
mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
8. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
• oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób
• w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa
rolnego
• w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty
dotyczące zasądzonych alimentów
• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt
i pracę w Polsce
• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące
przysposobienia.
9. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także
z Funduszu Alimentacyjnego.
10. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
11. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy,
rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Jeśli wniosek złożymy
do 1 lipca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od
kwietnia.
12. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od
miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
13. Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie
decyzji i wypłatę świadczenia.
14. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie
przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.
15. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane
na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego
roku kalendarzowego.
16. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu
przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy
społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

Wójt Gminy Gruta ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę:

- nieruchomości niezabudowanej położonej w Orlu, stanowiącej część
działki nr 138/4 o pow. 0,7900 ha, zapisanej w KW
nr TO1U/00019236/0, cena wywoławcza wynosi 553,00 zł (słownie:
pięćset pięćdziesiąt trzy złote00/100), wysokość wadium – 50,00 zł.
Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy. Umowa
dzierżawy zostanie zawarta na okres do 2 lat. Przetarg odbędzie się
w dniu 6 maja 2016 roku o godzinie 1400 w Sali Urzędu Gminy
Gruta.
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Grucie, stanowiącej
działki nr 260/3 i nr 260/14 o pow. 0,6467 ha, zapisanej w KW
nr TO1U/00012392/2, cena wywoławcza wynosi 453,00 zł (słownie:
czterysta pięćdziesiąt trzy złote 00/100), wysokość wadium – 40,00
zł. Cena wywoławcza jest ceną za jeden r ok dzier żawy. Umowa
dzierżawy zostanie zawarta na okres do 2 lat. Przetarg odbędzie się
w dniu 6 maja 2016 roku o godzinie 1300 w Sali Urzędu Gminy
Gruta.
- nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrówce Królewskiej,
stanowiącej działkę nr 173/8 o pow. 0,4855 ha, zapisanej w KW
nr TO1U/00019221/2, cena wywoławcza wynosi 340,00 zł (słownie:
trzysta czterdzieści złotych 00/100), wysokość wadium – 30,00 zł.
Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy. Umowa

dzierżawy zostanie zawarta na okres do 2 lat. Przetarg odbędzie się
w dniu 6 maja 2016 roku o godzinie 1330 w Sali Urzędu Gminy
Gruta. War unkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium
w określonej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku
Spółdzielczym Łasin Nr 64 9500 0008 0007 1879 2000 0100 w terminie
do 29 kwietnia 2016 r.
Wójt Gminy Gruta ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
- nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem
gospodarczym położonej w Nicwałdzie, stanowiącej działkę nr 85/3
o pow. 0,3500 ha zapisanej w KW nr TO1U/00019251/1, w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ustalona
jako: „tereny rolne z możliwością zabudowy mieszkalnej i gospodarczej”,
cena wywoławcza wynosi 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100), wysokość wadium – 3.000,00 zł. Przetarg
odbędzie się w dniu 6 maja 2016 roku o godzinie 1130 w Sali
Urzędu Gminy Gruta.
- nieruchomości niezabudowanej z możliwością zabudowy jednorodzinnej położonej w Grucie, stanowiącej działkę nr 701/3 o pow.
0,0963 ha
zapisanej w KW nr
TO1U/00018573/7,
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ustalona jako:
„[1 MN] teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, cena
wywoławcza wynosi 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy
złotych 00/100), wysokość wadium – 1.850,00 zł. Przetarg
odbędzie się w dniu 6 maja 2016 roku o godzinie 900 w Sali Urzędu
Gminy Gruta.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium
w określonej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku
Spółdzielczym Łasin Nr 64 9500 0008 0007 1879 2000 0100 w terminie
do 4 maja 2016 r.

XIII Sesja Rady Gminy Gruta

Wyjazdowa Sesja odbyła się 30 marca 2016 roku w świetlicy
wiejskiej w Mełnie Cukrowni. Powodem przeniesienia obrad
z Urzędu Gminy do tej miejscowości była szczególna okoliczność,
otóż 27 lutego br. Oleg Iwanenko, artysta plastyk, zakończył
malowanie pamiątkowego, historycznego obrazu przedstawiającego
dawny sklep, pocztę, dworzec kolejowy, cukrownię i pałac
w Mełnie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w centralnym punkcie
ściennej pracy namalowany został kamienny obelisk upamiętniający
Traktat Mełneński z 1422 roku.

Henryk Zalewski, radny i sołtys Mełna Cukrowni, podziękował
wójt
Halinie
Kowalkowskiej,
inicjatorce
artystycznego
przedsięwzięcia. Podobny gest wykonał pod adresem artysty.
XIII Sesja to jednak przede wszystkim kilkugodzinne
obrady, na których radni podjęli następujące uchwały:
XIII/99/16 w spr awie dokonania zmian w budżecie Gminy
Gruta na rok 2016.
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XIII/100/16 w spr awie zmiany Wieloletniej Pr ognozy
Finansowej Gminy Gruta na lata 2016-2030.
XIII/101/16 w spr awie niewyr ażenia zgody na wyodr ębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na
rok 2017.
XIII/102/16 w spr awie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Gruta w 2016 roku.
XIII/103/16 w spr awie okr eślenia wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
XIII/104/16 w spr awie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie.
RAS/M. Wrzos

„Walka o Niezawisłość, Niepodległość,
Wiarę i Ojczyznę”

21 marca w Zespole Szkół w Grucie odbyła się premiera filmu
„Walka o Niezawisłość, Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę”. Obraz
powstał w ramach projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci”
realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Kanwą produkcji
jest historia Czesława Tobiasza „Orła” i Stanisława Rolkowskiego
„Lisa”, którzy byli związani z naszą ziemią.
Przed seansem w kościele pw. WNMP odprawiona została msza
święta za dusze żołnierzy z organizacji „Walka o Niezawisłość,
Niepodległość, Wiarę i Ojczyznę”.
Była to już VII edycja projektu „Kamienie Pamięci – za to,
że byli Polakami…”. Przedsięwzięciem pod względem
merytorycznym i reżyserskim zajmowali się: nauczyciel historii
Tomasz Piwowarski i ks. Kamil Pańkowiec. Aktorami byli
uczniowie naszej szkoły, w tym harcerze. Strona techniczna
(kamera, dźwięk, montaż) to praca Jerzego Strużyny, od którego
dowiedzieliśmy się, że realizacja filmu trwała trzy miesiące,
a zdjęcia wykonywane były na terenie powiatu grudziądzkiego.
Obraz zawiera wywiady z rodziną Cz. Tobiasza i S. Rolkowskiego,
a historię żołnierzy wyklętych poznajemy dzięki narratorowi.
W szkole obecni byli siostra i brat Stanisława Rolkowskiego
oraz siostrzenica Czesława Tobiasza. Młodzież wręczyła kwiaty tym
osobom oraz realizatorom dokumentu.
Po projekcji filmu głos zabrali m.in. wójt Halina Kowalkowska,
ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski i harcmistrz Elżbieta
Fabińska. Wszyscy podkreślili historyczną i patriotyczną wartość
filmu, jakże ważną dla naszej małej ojczyzny. Pogratulowano
pomysłodawcom projektu i młodym aktorom, których poproszono
na środek sali.
(r)

– Bardzo się cieszę, że spotykamy się w przeddzień Świąt
Wielkanocnych. Dziękuję za zaproszenie – rozpoczęła wystąpienie
wójt Halina Kowalkowska. – Kilka miesięcy temu miałam szczęście i przyjemność być z wami przed Bożym Narodzeniem. Chcę
życzyć wszystkim tu obecnym zdrowych, spokojnych i błogosławionych świąt. Wielkanoc to najważniejsze święta dla ludzi wierzących. Życzę, abyście państwo w atmosferze miłości, pokoju i z
wielką nadzieją otrzymania wszelkich łask od Pana przeżyli święty
czas. Niech wam zmartwychwstały Jezus Chrystus błogosławi na
cały rok.
Wójt wręczyła Sylwii Jaszewskiej, kierownik Warsztatów
Terapii Zajęciowej, kosz ze słodyczami, które osłodziły życie
uczestnikom placówki.
– Zbliżające się święta są wyjątkowe dla wszystkich… Zaczyna
się wiosna, robi się ładna pogoda, w końcu poczujemy ciepło
słonecznych promieni, będzie w nas więcej energii – zaczął Piotr
Szynkowski, przewodniczący Rady Gminy. – Wszystko to pozwala
mieć nadzieję, że w naszym życiu będzie lepiej. Życzę, aby
wszystkim państwu dopisywało zdrowie.
Przewodniczący wspólnie z Ewą Schmidt, sołtys Gruty
i wiceprzewodniczącą Rady Gminy, również obdarowali
uczestników wielkanocnym prezentem.
– Cieszę się, że jestem z wami. Największą radością
nadchodzących świąt jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
– mówił ksiądz wikary Kamil Pańkowiec. – Chciałbym, aby słowo
Uśmiech wpisane w nazwę waszego Stowarzyszenia, każdego dnia
było impulsem do jak najczęstszego uśmiechania się do siebie
nawzajem. Niech nie tylko w okresie wielkanocnym nie opuszcza
was ludzkie szczęście związane z narodzeniem Chrystusa.
Życzenia popłynęły jeszcze od wiceprezesa UŚMIECHU
Ryszarda Berenta oraz Justyny Mądzielewskiej, kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.
Na początku spotkania (23 marca) gości oraz uczestników
WTZ powitała S. Jaszewska i przekazała najlepsze życzenia.
Po części oficjalnej nastąpiło tradycyjne dzielenie się jajkiem.
(tng)
Wielkanocne strofy
„Od świątecznego koszyka po Golgotę”, tak zatytułowany był
wieczór poezji w Gminnym Centrum Kultury 22 marca. Wiersze
czytały uczennice z Zespołu Szkół w Grucie należące do Kółka
Literackiego: Kamila Wesołowska, Sandra Chałat, Adrianna
Brzyska, Wiktoria Piotrowska i Wiktoria Pieniek. Zaprezentowano
utwory między innymi świętego Pawła Wojtyły i Leopolda Staffa.
Kilka nastrojowych piosenek, akompaniując sobie na gitarze,
zaśpiewał Krzysztof Janikowski.
Wieczór rozpoczęła Hanna Szumotalska przybliżając religijne
tradycje świąt wielkanocnych.
K. Janikowski zebrał gromkie oklaski. Trafnie wybrane piosenki
dotykające spraw religijnych i eschatologicznych doskonale
współgrały z poezją.
(tng)

XXXIX eliminacje OTWP
„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Wielkanocne spotkanie w WTZ

XXXIX eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” Zarząd
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Grudziądz zorganizował
w dniu 2.04.2016 r. w Zespole Szkół w Grucie.
Do turnieju przystąpiły wszystkie Oddziały Gminne Związku
OSP RP z terenu powiatu grudziądzkiego i miasta Grudziądz.
Uczestnicy zostali podzieleni zgodnie z regulaminem OTWP
na trzy grupy wiekowe: szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalne. Przewodniczącym komisji turnieju był
st. kpt. Rafał Rusoń.
Głos Gruty
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W pierwszej części turnieju uczestnicy otrzymali do
rozwiązania test pisemny składający się z 40 pytań, które
przygotowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
z Grudziądza. Najlepszych pięciu uczestników zakwalifikowało się
do kolejnej części turnieju – finału ustnego. Na podstawie ilości
zdobytych punktów ustalono zwycięzców tegorocznych eliminacji
powiatowych: Grupa I – szkoły podstawowe: I miejsce - Szymon
Wiśniewski, gm. Świecie nad Osą, II - Błażej Zdun, gm. Grudziądz
i III - Bartosz John, m/gm. Łasin. Gimnazjum: I miejsce
- Artur Kania, gm. Gruta, II - Wojciech Kołodziejczyk,
gm. Grudziądz i III - Julia Maciejewska, gm. Gruta. Szkoły
ponadgimnazjalne: I miejsce - Szymon Chojnacki, gm. Rogóźno,
II - Andrzej Bober, m/gm. Łasin i III - Agnieszka Radoszewska,
gm. Grudziądz.
Nagrody i upominki wręczyli Prezes ZOPZOSP RP Grudziądz
druh Sławomir Piernicki i Halina Kowalkowska, wójt gminy Gruta.
Na koniec szkolna stołówka poczęstowała wszystkich uczestników
i opiekunów obiadem.
W dalszych eliminacjach OTWP na szczeblu woj. kujawskopomorskiego
powiat
grudziądzki
reprezentować
będą:
Sz. Wiśniewski, A. Kania i Sz. Chojnacki. Życzymy sukcesów.
Na podstawie artykułu Sławomira Piernickiego - opr. RAS

Gminna Biblioteka Publiczna
1. Najmłodsi korzystają z darmowych kursów języka
angielskiego. Kolejny już raz firma Funmedia sp. z o.o.
przygotowała dla nich gry, filmy i zadania pozwalające na naukę
języka przez zabawę.
2. W ramach „Tygodnia z Internetem” w bibliotekach odbyły
się spotkania z czytelnikami, pogadanki o zasadach bezpiecznego
korzystania z internetu. W Boguszewie dzielnicowi Tomasz
Giemza i Maciej Kosztowny, jak zawsze w ciekawy i przystępny
sposób, omówili zagrożenia wynikające z niefrasobliwego
podawania danych osobowych czy innych informacji
pozwalających na logowanie się osób trzecich na portalach
społecznościowych, czy kontach bankowych.
3. Inicjatywa Anny Fabrykiewicz, aby po zimowej przygodzie
z „Re-aktywacją gier planszowych” utworzyć w Okoninie klub
tych gier, już zyskała zwolenników. Klub działa i zaprasza
na spotkania.
4. 20 marca 1865 r. w Grucie urodził się Wiktor Kulerski
– patron GBP. Wspólnie ze szkołami podstawowymi, w ramach
obchodów jego urodzin, zorganizowaliśmy cykl wyjazdów
do
Biblioteki
Miejskiej
w
Grudziądzu
(również
im. W. Kulerskiego). Czytelnicy Kółka Bibliotecznego z ZS
w Grucie pod opieką bibliotekarek zwiedzili zakamarki książnicy
w tym mieście. Przez chwilę zajmowali się wydaniem „Przyjaciela
Dziatwy” (dodatek do „Gazety Grudziądzkiej”).
5. Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym
poświęconym ogrodom. Do 6 maja br. czekamy na prace
plastyczne w formacie A4 wykonane przez juniorów i seniorów.
Dzięki wsparciu miejscowych przedsiębiorców nagrodami będą
m.in. rośliny do ozdobienia balkonów i ogrodów. Konkurs
organizują wójt gminy Gruta, GBP oraz ZS. 13 maja w naszej
szkole Agnieszka Wysocka, pracownik WOK w Bydgoszczy,
wygłosi prelekcję „Najpiękniejsze ogrody XX wieku”. Na stronie
http://biblioteka.gruta.pl/
zamieszczony
będzie
regulamin
konkursu, posiadać go będą również nasze biblioteki oraz Biuro
Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy.
6. Księgozbiór biblioteki zawiera wiele ciekawych
wolumenów, można się zapoznać z zawartością katalogów
korzystając z programu MAK+. Po zalogowaniu na
http://biblioteka.gruta.pl/ należy skorzystać z zakładek katalog
książek lub MAK+.
7. W maju ogłaszamy abolicję w bibliotekach (prosimy o zwrot
zaległych książek).
8. W każdej bibliotece służymy radą w podstawowej obsłudze
programów Word, Excel i tworzeniu prezentacji.
Zapraszamy do bibliotek i na http://biblioteka.gruta.pl/. Na
https://www.facebook.com /FB/ czytelnicy znajdą bieżące informacje o naszej działalności.
C. Cichocka

Wiosna w ŚDS

Z nadejściem wiosennych dni uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej, pod czujnym okiem
instruktorów, rozpoczęli prace porządkowe w ogrodzie i wokół
budynku. Malowanie ogrodzenia, przycinanie drzew owocowych,
grabienie i sadzenie kwiatków to… nie tylko aktywne spędzanie
czasu na świeżym powietrzu, ale również okazja do integracji
ze środowiskiem lokalnym.
Uczestnicy i terapeuci spotkali się z dużą serdecznością
i wsparciem ze strony mieszkańców Dąbrówki Królewskiej.
Dziękują wszystkim za okazanie dobrego serca.
(r) Angelika Katarzyniak (ŚDS)

Przegląd Piosenki do II Festiwalu
„Wyśpiewaj sukces”
W Gminnym Centrum Kultury 9 kwietnia na przeglądzie
wokalistów wyłoniono najlepszych na Festiwal „Wyśpiewaj
sukces”, który odbędzie się 4 czerwca. W tym roku na scenie
wystąpiło dziewiętnaście uczennic szkół podstawowych
i gimnazjum z gminy Gruta.
Uczestników powitała dyrektor Hanna Szumotalska.
Przypomniała, że to już drugi przegląd i życzyła młodym adeptkom
śpiewu jak najlepszego występu.
W tym roku śpiewający wykonywali piosenki z repertuaru
Maryli Rodowicz. Oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I-III, IV-VI i gimnazjum.
Jury brało pod uwagę trzy aspekty: walory głosowe,
interpretację i wrażenie ogólne.
Na festiwal zakwalifikowano: w kategorii pierwszej – Oliwię
Walter - SP Plemięta, Biankę Wircińską i Karolinę Bednarską
- SP Gruta. W drugiej: Oliwię Chojnowską i Alinę Rafalską
- SP Boguszewo oraz Aleksandrę Cylka - SP Plemięta i w trzeciej:
Julię Miąsko i Julię Sądowską - gimnazjum.
Gratulujemy zwyciężczyniom i pozostałym uczestniczkom. (r)
Serdecznie zapraszamy Mieszkańców
Gminy Gruta na uroczystość związaną
ze świętami 1 Maja, Dniem Flagi
i Konstytucji 3 Maja.
Uroczystość odbędzie się 2 maja
o godz. 16 w Gminnym Centrum
Kultury. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną wiersze i piosenki
patriotyczne.
Dyrektor Hanna Szumotalska
Żłobek w Nicwładzie oferuje wolne miejsca dla dzieci
w wieku od 20 tygodni do 3 lat. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr. (056) 46 310 14 lub
570 932 923. Zapewniamy opiekę w godz. 6.30 - 16.30. Ilość
miejsc ograniczona.
Anna Materka

Chcieliśmy bardzo podziękować Pani Patrycji Niecał za opiekę
nad porzuconym w Słupie pieskiem. Dzięki takiemu postępowaniu
bezdomne zwierzęta znajdują nowy dom i nie muszą trafić do
schroniska.
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej schroniska
w Węgrowie www.schronisko-grudziadz.pl na której w zakładce
„kącik adopcyjny" znajdują się zdjęcia psów z terenu naszej gminy
i może zdecydujecie się Państwo na adopcję któregoś z nich.
bb
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