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Malarz, który mieszkał w Grucie

Ukazuje się od 1991 roku

ślady twoich stóp przetrwały cię – powiedziała wójt. – Panie
Krzysztofie, pan właśnie tak idzie przez życie… Gratuluję talentu i jestem pełna podziwu dla dzieł, które pan tworzy.
Wśród gości byli także mieszkający w Grucie rodzice pana
Krzysztofa: Regina i Zbigniew Kosowscy. W krótkiej rozmowie
z matką artysty szybko dało się zauważyć, jak bardzo kocha
syna i że – oprócz jego talentu – wielką wartością dla niej jest
emanujące od syna ciepło i przekonanie, że będąc osobą niepełnosprawną, też można być szczęśliwym.

Trochę
historii:
wszystko zaczęło się
ponad pół wieku temu
w Vaduz - stolicy księstwa
Liechtenstein.
Niepełnosprawny malarz i rzeźbiarz Arnulf
Erich Stegmann, wraz
z grupą 17 niepełnosprawnych przyjaciół z
różnych państw, postaPrzemawia wójt Halina Kowalkowska nowił założyć stowarzyszenie, które miało pierwotnie promować ich artystyczną działalność. Tak oto w 1957 roku powstało jedyne na świecie Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów Malujących Ustami i
Nogami (Vereinigung Mund und Fussmalender Künstler). Obecnie należy do niego około ośmiuset artystów z niemal stu krajów.
To właśnie im pomaga Stowarzyszenie. Obrazy malowane są
przeróżnymi technikami: oleje na płótnie, desce czy papierze,
akwarele, pastele, rysunki węglem, ołówkiem czy grafiki.
Krzysztof Kosowski, którego obrazy podziwialiśmy 1 lutego
w Gminnym Centrum Kultury, jest członkiem VDMFK.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Do GCK przyszło kilkadziesiąt osób. Nie zabrakło wójt
Haliny Kowalkowskiej.

Artysta z mamą

Z kolei ojciec, wzruszony do łez i dumny z syna, zaskoczył
mnie… swoim dorobkiem życia. Pan Zbigniew jest znakomitym
fachowcem w branży budowlanej (jeszcze dziś jako emeryt służy
innym radą), wybudował około stu domów (stawiał je także w
Grucie). Czyli… niedaleko pada jabłko od jabłoni. Tata mistrz,
syn mistrz. To nic, że inne profesje.
Wieczór otworzyła dyrektor GCK Elżbieta Fabińska, uznała
wystawę za pierwszą profesjonalną i niecodzienną.
Krzysztof Kosowski, kiedyś mieszkaniec Gruty, w kilku
słowach podkreślił swoje więzy z tą wsią. Nie ukrywał, że to dla
niego ważny wieczór, bo Gruta to przecież jego Mała Ojczyzna.
– Powrót myślami do bajek i baśni z dzieciństwa to pierwsze
skojarzenie z malarstwem Krzysztofa Kosowskiego. Drugie to
jego oniryczność, prace przypominają sen, z którego nie chcemy się obudzić – mówił Stanisław Raginiak. – Sztuka fantazji,
fantasy art – oto świat artysty. U Kosowskiego, podobnie jak u
cenionego przez niego Zdzisława Beksińskiego, wybitnego polskiego malarza i fotografika, widoczna jest niezwykła siła koncentrująca się wokół człowieka. To nic, że postaci nie są odzwierciedleniem, odbiciem konkretnej figury ludzkiej. W obrazach znajdujemy nie tylko motywy baśniowe, fantazyjne, tajemnicze, ale również pewną genialną prostotę, która nas zadziwia,
doprowadza do stanu paramnezji – mamy wrażenie, że coś podobnego, a nawet takiego samego, już widzieliśmy. W pracach
tych jest, nie do końca dający się rozszyfrować, lęk. Jest jakaś
enigmatyczna ludzka wędrówka i osamotnienie, które jak najbardziej przystoją tej sztuce, bo pan Krzysztof, ulegając wypadkowi, został wciśnięty przez los w inny wymiar ludzkiego życia –
akcentował mówiący. – To malarstwo przenosi nas w rzeczywistość, którą z jednej strony akceptujemy: niezrozumiały czasami
utwór, obraz w sposób zaskakujący modyfikuje naszą percepcję
świata. Z drugiej – przeciwstawiamy się takiej interpretacji,

– To ważny dzień w naszej gminie. Pańskie wspaniałe obrazy, pańska sztuka sprawia, że na myśl przychodzi mi przepiękne
zdanie księdza biskupa Jana Chrapka: Idź przez życie tak, aby
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stajemy po przekornej, nieakceptowalnej stronie duchowego doznania. Może dlatego, że nie każdy obraz jest jednoznaczny w
swym przesłaniu. Moim zdaniem osobliwością malarstwa Krzysztofa Kosowskiego jest świadome, wręcz paradoksalne zestawienie
metafor, w rezultacie czego mamy do czynienia z jakże wyrazistym przenikaniem się świata rzeczywistego z baśniowym. Na
osobliwość tej sztuki składają się jeszcze dwie rzeczy: sposób
malowania i parafraza wszystkiego, co zostało zapisane w pamięci, sercu i wyobraźni pana Krzysztofa.

Tekst/foto: RAS
Szanowni Państwo.
Chciałbym bardzo podziękować za zorganizowanie wystawy moich obrazów w Grucie. Muszę przyznać, że zrobiliście
wszystko na złoty medal! Wasz wkład i zaangażowanie i przysłowiowe zapięcie wszystkiego na ostatni guzik zrobiło na
mnie duże wrażenie. Doceniając Wasz profesjonalizm i serce,
które włożyliście w to przedsięwzięcie przekazuję ukłony pod
Waszym adresem.
Dziękuję Pani Halinie Kowalkowskiej, wójt gminy Gruta
za jej ciepło oraz wszystkim, którzy zaszczycili mnie swoją
obecnością.
Krzysztof Kosowski

godzin wcześniej rozpalono kominek, żeby nikt nie zmarzł. Były
też ciastka i herbata).
Zajęcia prowadzili wolontariuszka Zuzanna Czerwińska i
Stanisław Raginiak. Pierwsze „bojowe” zadanie jakie uczestnicy
mieli do wykonania polegało na wymyśleniu zawodu i przedstawieniu go za pomocą gestów. Jako pierwsza podjęła się tej roli ośmioletnia Magdalena Saucha. Wybrała profesję malarza pokojowego. Już po pierwszych ruchach rąk rozszyfrował ją Jakub
Prahl. Teraz jedenastoletnia Emilia Lembicz postawiła koleżanki i
kolegów przed następną zagadką (chodziło o nauczyciela). Ten
zawód szybko został odgadnięty przez… jej młodszego brata
Krzysztofa.
W antraktach trwały luźne rozmowy z dziećmi o tym, czym
się interesują. Miłym zaskoczeniem dla prowadzących był fakt, że
nastolatkowie dużo czytają, a prym wśród nich wiodła Natalia Boniecka.
Znalazł się też czas na retrospekcję S. Raginiaka. Opowiedział
o swoim wiejskim dzieciństwie (najdłuższa historia związana była
z pojawieniem się w latach sześćdziesiątych pierwszego telewizora w jego miejscowości).
Po przerwie i posiłku dziewczęta i chłopców „wzięła w swoje
ręce” Zuzanna Czerwińska. Nadszedł czas tworzenia swobodnych
form plastycznych, a konkretnie kolażu (technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i
tworzyw: gazet, tkanin, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku). Przyznać trzeba, że dzieci z werwą zabrały się
za wycinanie obrazków z kolorowych periodyków. Powstały naprawdę ciekawe prace.
Na koniec spotkania znalazł się jeszcze czas na zagadki z kilku dziedzin. Uczestnicy opowiadali też swoje wrażenia z ferii,
niektórzy byli już myślami w grudziądzkim muzeum…

FERIE! FERIE!
Nicwałd świetlica – plastycznie i aktorsko
Pierwsze spotkanie dzieci z instruktorami z GCK miało miejsce w Nicwałdzie. Wolontariuszka Zuzanna Czerwińska zaproponowała uczniom zajęcia plastyczne, teatralne i ruchowe. Jeśli chodzi o pierwsze, to wiązały się one z wykonaniem laurki dla babci
(akurat było jej święto). Następnie przyszedł czas na „Teatr trzech
słów i wyobraźni”. Dzieci losowały trzy słowa, które tworzyły
pewną logiczną całość. Zadanie polegało na takim przedstawieniu
w formie scenicznej treści, aby widzowie odkryli ukryte przesłanie.
W Nicwałdzie nie zabrakło zabawy w Zombi (przeróżne tańce), dzieci wykonywały też rysunki w temacie „Byliśmy nad morzem”. Było to bardziej malowanie marzeń, aniżeli przenoszenie
na kartkę faktycznych obrazów.
(wil)

Tekst/foto: SR

Ferie w muzeum

Czwartek wniósł sporo atrakcji w życie naszych dzieci. Tego
dnia Elżbieta Polakowska-Lesińska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie zorganizowała wyjazd autokarem do grudziądzkiego muzeum, gdzie w okresie ferii przygotowano ciekawe propozycje kulturalne dla najmłodszych i gimnazjalistów.
O godzinie dziewiątej Dawid Schoenwald, szef działu historii
tej instytucji, opowiadał w spichlerzach o dziejach Alei 23 Stycznia, do dziś ważnej miejskiej arterii. Uczestnicy wycieczki obejrzeli fotografie przedwojennego i powojennego Grudziądza. Mogli też przyjrzeć się wyrabianym kiedyś przez fabrykę „Herzfeld
& Victorius” (słynne HV) miedzy innymi wannom (na wystawie
były to miniatury), żelazkom, brytfannom i gofrownicom.
Po części edukacyjnej dzieci miały zajęcia plastyczne z Iloną
Sulik. Polegały one na ozdabianiu – przygotowanymi wcześniej –
kolorowymi elementami architektonicznymi rysunków budowli
(trzeba je było wyciąć i nakleić). Nieco starsi mieli do rozwiązania krzyżówki. Hasła ukryte były w materiałach wcześniej omawianych i pokazywanych przez historyka. Jedynym sposobem
poradzenia sobie z zadaniem było dokładne przestudiowanie niektórych dokumentów, albowiem w nich kryła się odpowiedź.
Pokrzywno – artystycznie i wesoło
Młodzież radziła sobie doskonale.
Dzieci z Pokrzywna nie zawiodły. Nie zawiodła też sołtys
Kolejny etap czwartkowego wyjazdu wiązał się z głównym
Alicja Kurkowska, która świetnie przygotowała świetlicę (kilka gmachem muzeum. Pracujący w archiwum Marian Wesołowski
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zaprosił gości z naszej gminy na film „Spotkania z dziką Afryką”.
Następnie dzieci obejrzały film z serii „Byli sobie wynalazcy”.
Temat dotyczył medycyny (oczywiście ujęcie tematu było dostosowane do ich wieku).
W czwartkowych „Feriach w muzeum” wzięło udział dwadzieścia troje uczniów z Plemiąt, Okonina, Gruty i Pokrzywna. E.
Polakowskiej-Lesińskiej pomagała Anna Fabrykiewicz z okonińskiej biblioteki oraz Małgorzata Rzepko z Gminnego Centrum
Kultury. Podsumowując, był to bardzo ważny i potrzebny wyjazd.
Niektóre dzieci pierwszy raz gościły w murach muzeum.
Organizatorom należą się brawa za kilka godzin potrzebnej
edukacji.

dzie pojawiły się nawet trzyletnie maluchy pod opieką rodziców i
babć, byli również gimnazjaliści. Czas urozmaicały dzieciom
tańce, gry, konkursy z nagrodami. Największe emocje wzbudziło
karmienie jogurtem drugiej osoby mając zawiązane oczy. Uczestnicy mogli częstować się łakociami upieczonymi przez panie ze
stowarzyszenia KGW Nicwałd, a rodzice w tym czasie relaksowali się przy kawie i herbacie. Było także ognisko. Dzieci wspólnie z rodzicami piekły kiełbaski. Jak widać w ostatnie dni ferii
dzieciom nie było smutno. Nic więc dziwnego, że z uśmiechem
twarzy opuszczały świetlice oczekując takiego spotkania za rok.
W imieniu organizatorów i dzieci dziękujemy panom Karolowi
Miąsko i Markowi Rajnikowi za przywiezienie drewna i gałęzi na
ognisko, a sołtysowi K. Suszkowi i radzie sołeckiej za sponsorowanie zorganizowanych zajęć.

Tekst/foto: RAS

Białe wakacje w szkole w Nicwałdzie
Uśmiech, radość i zabawa to elementy, które dominowały
podczas ferii zimowych
w Szkole Podstawowej w Nicwałdzie.
Nauczyciele, przy współpracy z bibliotekarką Mariolą Miąsko,
przygotowali dla uczniów szereg atrakcji. Podczas zajęć plastyczno-technicznych dzieci wykonywały laurki na Dzień Babci i
Dziadka, wyklejały bajkowe postacie do wysłuchanych bajek.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w technice origami.
Chętnie rozwiązywano też krzyżówki, rebusy i zagadki związane
z tematyką rodziny. W trakcie zajęć muzycznych dzieci uczyły się
piosenek, tworzyły ilustracje do muzyki, a także uczestniczyły w
ćwiczeniach z zakresu improwizacji muzyczno-ruchowej. Uczestnicy ferii chętnie wzięli udział w konkursie piosenki dziecięcej.
Odbyła się również projekcja filmu na temat zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Uczniowie uczestniczyli również
w zajęciach w muzeum w Grudziądzu. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły także na aktywne spędzanie czasu na
świeżym powietrzu. Swoje umiejętności można było zaprezentować, a także doskonalić podczas wyjazdu na lodowisko. Szkoda,
że te zajęcia trwały tak krótko…

Iwona Brzoszkowska

Okonin
Ferie w bibliotece były wyjątkowo atrakcyjne. Dzieciom i
młodzieży każdego dnia proponowano ciekawe zajęcia. W środę
16 stycznia grupa z tej miejscowości skorzystała z zaproszenia
bibliotekarki Izabeli Ostrowskiej ze szkoły w Boguszewie. W
placówce na dzieci czekał interesujący blok programowy. Było
sportowo, rozrywkowo i edukacyjnie (przy tablicy interaktywnej).
Podczas białych wakacji w bibliotece w Okoninie przygotowywano przedstawienie, wykonano też upominki na Dzień Babci i
Dziadka. Jeśli chodzi o występ, to uczestnicy zaprezentowali specjalne wydania Familiady. Drugi tydzień ferii obfitował w specjalne zajęcia dla młodych czytelników, były gry i zajęcia plastyczne. Nie zapominano o posiłku. Natomiast 24 stycznia czternaścioro dzieci pojechało do grudziądzkiego muzeum, gdzie miała miejsce ciekawa lekcja historii związana z tym miastem. Białe
wakacje zamknęło pierwsze spotkanie w ramach Dyskusyjnego
Klubu Filmowego. Dziewięciu młodych znawców kina obejrzało
„Punam”, a po seansie rozpoczęła się dyskusja.
Ferie w Okoninie przebiegły ciekawie i – jak zauważyły dzieci – „za szybko”. A skoro tak, to gwoli ścisłości dodam, że biblioteka jest czynna codziennie, można ją odwiedzić w każdej chwili.
Serdecznie zapraszam.

Tekst/foto: Anna Barczak

… i jeszcze raz świetlica plus ognisko
25 stycznia pod koniec ferii dzieci z Nicwałdu spędziły aktywnie wolny czas w świetlicy wiejskiej. Kilka godzin wspaniałej
zabawy zorganizowane zostały przez sołtysa Kazimierza Suszka,
radę sołecką i bibliotekarkę Mariolę Miąsko. W wesołej groma-

Anna Fabrykiewicz
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FERIE ZIMOWE
„DOROŚLI DZIECIOM MEŁNO `2013”

Annowo – nie tylko kulig

Ferie zimowe w świetlicy wiejskiej w Mełnie to już tradycja.
Dzieci czekają na nie
z utęsknieniem. Wzorem lat ubiegłych
zorganizowane zostały przez sołectwa Mełno Cukrownia, Mełno
ZZD oraz Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta „Działajmy Razem”.
W tym roku organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Zajęcia odbywały się z podziałem na kategorie wiekowe. Tradycyjnie
był wyjazd do Kina Helios na film pt. ”Prawie jak gladiator” oraz
udział w warsztatach muzealnych ”Tęcza w pudełku”. Nie zabrakło zajęć plastycznych, ruchowych oraz różnego rodzaju konkurencji sportowych, z nagrodami dla najlepszych. Nowością białych wakacji były warsztaty garncarskie prowadzone przez p.
Anetę i Rafała Jesionowskich z Linarczyka. Dzieci przez ponad 4
godziny uczyły się podstaw fachu. Wyrabiały z gliny piękne ptaki, miały też możliwość zrobienia wazoników i kubków. Dla wielu było to duże przeżycie! Państwo Jesionowscy wypalali wszystko w specjalnym piecu, później uczestnicy je ozdabiali.
Dzieciom bardzo podobały się zajęcia w świetlicy. Może dlatego, że panowała tu prawdziwie rodzinna atmosfera. Każdego
dnia serwowano uczestnikom chrusty, rogaliki, naleśniki, była nawet pizza, nie zabrakło lubianego kakao. Jeśli chodzi
o sprawy związane z konsumpcją, to dbały o nie Magdalena
Kruszkiewicz z kilkoma paniami z obsługi. Udane białe wakacje
podkreśla fakt, że niektóre dzieci spędzały w świetlicy cały dzień,
zaliczając dwie tury zajęć.
W piątek 25 stycznia odbyła się zabawa karnawałowa wraz z
podsumowaniem ferii. Swoją obecnością zaszczyciła nas wójt
Halina Kowalkowska, która podziękowała organizatorom za dobrze wykonaną pracę. Później bawiła się z dziećmi przy piosence
„Jedzie pociąg z daleka”.
Nie zabrakło podziękowań, dyplomów i nagród. Dzieci różami podziękowały wójt H. Kowalkowskiej, sołtysom Małgorzacie
Taranowicz i Henrykowi Zalewskiemu za piękne, wesołe i ciekawe dni.
Organizatorzy natomiast podziękowali nauczycielkom z Dąbrówki Królewskiej – Grażynie Jabłońskiej oraz Barbarze Drewnicz za wzorowe przeprowadzenie zajęć świetlicowych. Wdzięczni byli również Grażynie Jasiak, która pomagała z dobrego serca.
Podziękowano też Natalii Szumotalskiej oraz Dawidowi Sadowskiemu za oprawę muzyczną oraz świetnie przeprowadzoną zabawę taneczną.
Ferie w Mełnie organizowane są od 2004 r. z inicjatywy sołtysa Henryka Zalewskiego i z roku na rok cieszą się coraz większą
popularnością. W tegorocznych średnio dziennie brało udział 45
dzieci.
Główni sponsorzy ferii: sołectwa Mełno Cukrownia i Mełno
ZZD, Urząd Gminy w Grucie, GOPS w Grucie oraz Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta „Działajmy razem” w Mełnie. Główny
koordynator – sołtys i radna Małgorzata Taranowicz.
Organizatorzy już zapowiedzieli przyszłoroczne spotkanie w
świetlicy. Do zobaczenia!

Dzieci z Annowa miały interesujące, udane zakończenie ferii
zimowych. Kilka godzin znakomitej zabawy przygotowała Rada
Sołecka wspólnie z paniami, które z ochotą poświeciły swój czas.
26 stycznia, korzystając z wyjątkowo pięknej zimowej pogody, zorganizowano najmłodszym kulig. Jedną z atrakcji saneczkowej jazdy było pieczenie i konsumowanie kiełbasek przy ognisku.
Po powrocie do wsi w sali odbywały się ciekawe konkursy, był
też czas na bal karnawałowy.
Dla dzieci nie zabrakło noworocznych paczek z łakociami.
Miłą niespodzianką były słodkości zafundowane przez wspomniane panie. Pożegnaniu ferii od początku do końca towarzyszył
uśmiech i świetny humor.
Zapraszamy za rok!

Tekst/foto: Aleksandra Materka
Słupowski kulig konno-ciągnikowy
Około czterdzieści osób, dzieci i dorośli, wzięło udział w kuligu w Słupie zorganizowanym przez sołtys Agnieszkę Wesołowską. Sanna to również pomoc Katarzyny Kurzyńskiej, prezes Stowarzyszenia we wsi, a także Stefana Zientarskiego (użyczył ciągnika, sań i koni) oraz Piotra Wesołowskiego (drugi ciągnik).
– Wyjątkowo urokliwa trasa wiodła od Słupa, przez las, do
gospodarstwa Zbigniewa Robaczewskiego, a konkretnie na polanę
w jego lesie – dzieli się wrażeniami A. Wesołowska. – Tu rozpalone zostało duże ognisko, upieczono kiełbaski. Była też herbata
w termosach od szefowej Stowarzyszenia. Uczestnicy mieli frajdę, bo pogoda była wymarzona. Fakt ten jeszcze bardziej potęgował i tak już znakomite humory. Niestety, nie wszystkie sanki
wytrzymały jazdę, kilka uległo zepsuciu, winę za to ponosiły
ukryte pod śniegiem nierówności. Nie miało to jednak większego
znaczenia dla kuligu. Chcę podkreślić, że nad naszym bezpieczeństwem czuwali strażacy. Bardzo im dziękujemy. Sanna odbyła się
18 stycznia po zakończeniu lekcji przez dzieci i trwała do zmierzchu. Był to więc pierwszy akcent rozpoczynających się ferii zimowych – dodaje sołtys. – Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi
w zorganizowaniu kuligu i zapraszam na kolejny, jeśli tylko pozwoli aura. Tym razem o jego zorganizowanie poprosili mnie
dorośli.

Tekst: M.T./Foto: P.M. Kruszkiewicz

Tekst: eres. Foto: K. Kurzyńska
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Gruta kuligowa
Rodzice i dzieci, dwa ciągniki, kilkanaście sanek, czyli…
wielki kulig w Grucie! Organizatorzy: Rada Sołecka, radny Marek Czmoch oraz z mieszkańcy wsi. Pogoda marzenie – słońce,
lekki mróz i śnieg (chwilami po kolana). Czas: niedzielne popołudnie 27 stycznia (ostatni dzień ferii zimowych).
Wszystko zaczęło się około godz. 14. Do ciągników Marka
Czmocha i Mateusza Kurkowskiego fachowo i bezpiecznie dopięto sanki. Oprócz tych panów nad właściwym przebiegiem sanny
czuwał jeszcze Henryk Rząca.
Trzej zimowi „muszkieterzy” tak prowadzili kulig, aby szczególnie dzieci miały jak najwięcej wrażeń, żeby miały co wspominać po powrocie do domu, później – do szkoły.
– Trasa wiodła od „na parcelach” w centrum Gruty do Jasiewa
– mówi Ewa Schmidt, sołtys. – Były chwile, że z trudem przedzieraliśmy się przez zaspy, które powstały w wyniku nawianego
z pól śniegu. Nikomu jednak nie były one straszne. Każdą chwilę
postoju dzieci wykorzystywały na rzucanie się śniegiem.
Podczas niedzielnej wyprawy nie zabrakło ogniska i kiełbasek
(serwowano do nich chleb z piekarni Zenona Osucha). Pola na
ogień i konsumpcję użyczył M. Czmoch.
Uczestnicy rozstając się o zmroku zwrócili się z prośbą do
sołtys, aby za rok znowu zorganizowała podobną wycieczkę.
Niedzielną jazdę – oprócz już wymienionych osób – zapewnili
jeszcze Jan Lipertowicz i Maria Makowska. Zdjęcia – Celestyna
Cichocka.

higienistki odbyły krótki kurs pierwszej pomocy, prowadzony
przez ratownika medycznego - panią Sylwię Rusoń. Zdobytą
wiedzę wykorzystywały do wykonania zadań i ćwiczeń. We wtorek 22 stycznia na wieczornym kominku harcerki uczciły 150
rocznicę Powstania Styczniowego piękną gawędą i zapaleniem
trzech świec jako hołdu powstańcom. Biwak przygotowała i przeprowadziła instruktorka ZHP pwd. Agnieszka Wojtakowska –
nauczycielka SP w Słupie.
21 Próbna Drużyna Harcerska „Źrenice” z Mełna swój biwak
zorganizowała w świetlicy wiejskiej. Program przygotowany
przez drużynową dh. samarytankę Natalię Szumotalską zawierał
tematykę ekologiczną, filmową i musztrę. Wśród gości, którzy
odwiedzili biwak i przeprowadzili zajęcia był p. Krzysztof Kopczyński. Jego zajęcia o sprawowaniu opieki nad zwierzętami leśnymi i ptakami zimą bardzo zainteresowały harcerzy. Także
musztra pod wodzą strażaka p. Krzysztofa Samola dostarczyła
druhom i druhnom wiele wrażeń. Film „Czarne Stopy” poszerzył
wiedzę młodzieży na temat przeszłości harcerstwa. Zespół z GCK
„Nowa Generacja” umilił jeden z biwakowych wieczorów. Nad
bezpieczeństwem biwaku we współpracy z drużynową czuwała
p. Izabela Ostrowska.
Biwaki zwizytowała komendantka Hufca ZHP Grudziądz .

Tekst: Elżbieta Fabińska

Stowarzyszenie „Pod Gródkiem”
Kolejne Stowarzyszenie
prezentowane na łamach
„Głosu Gruty” działa od
Zimowe ferie na harcerskich biwakach
stycznia 2011r. Powstało z
Jak co roku w gminie Gruta harcerze zorganizowali kilka
inicjatywy mieszkańców wsi
biwaków. 2 Drużyna Harcerska „KLIK” z Mełna zintegrowała się
Plemięta.
z 9 Grunwaldzką Drużyną Harcerską „Impuls” z Dąbrówki KróW skład Zarządu wchodzą:
lewskiej i wspólnie spędziły trzy dni (24-26 stycznia) na terenie
Mariola Lewandowska –
Gminnego Centrum Kultury w Grucie. Zajęcia biwakowe dotyprezes, Agnieszka Abramek
czyły tematyki grunwaldzkiej, jako że obie drużyny realizują
– zastępca, Jolanta Rynduch
ogólnopolski program grunwaldzki i starają się zdobyć tytuł
– sekretarz, Małgorzata Nodrużyny grunwaldzkiej oraz Odznakę Zawiszy. „Dziewiątka” robi
waczek - skarbnik i Izabela
to po raz drugi, natomiast „Dwójka” z Mełna debiutuje w prograLewandowska – członek
mie. Wśród różnorodnych zajęć znalazły się m. in. warsztaty pla- Zarządu. Stowarzyszenie liczy obecnie 25 członków.
styczne, podczas których zgłębiano średniowieczne ubiory i zbro– Wszystko zaczęło się dość niespodziewanie, zamierzałam
je rycerskie. Harcerze prezentowali efekty swojej pracy udowad- pomagać prezesowi, który zostanie wybrany, ale to mnie obdaniając opanowanie wiedzy na ten temat. Zapoznawano się także z rzono zaufaniem i wybrano na szefa – wspomina M. Lewandowobyczajami średniowiecznymi, rolą i pozycją kobiety w średnio- ska. – To spora satysfakcja. Doceniając i szanując decyzję mieszwieczu. Porównywano etos rycerski z prawem harcerskim. kańców podjęłam się tej społecznej funkcji. Postanowiłam działać
Wszystko po to, aby kroniki działań, jakie przygotują drużyny dla dobra wsi.
zyskały akceptację liderów programu i podczas XLII MiędzynaGłówna przyczyna powstania Stowarzyszenia „pod Gródrodowego Zlotu Grunwaldzkiego otrzymać Tytuł Drużyny Grun- kiem” wiązała się z szeroko pojętym integrowaniem mieszkańców
waldzkiej
i Odznakę Zawiszy. Nie jest to łatwe, ale harcerki i Plemiąt i okolic. Od chwili powstania społecznicy do najważniejharcerze starają się sprostać podjętym zadaniom. Program biwaku szych zadań zaliczyli aktywizację lokalnej społeczności, inspirooraz zajęcia przygotowała i prowadziła instruktorka ZHP prze- wanie różnych form działalności, wspieranie i pomoc w przedsięwodniczka Zuzanna Czerwińska we współpracy z drużynowym 9 wzięciach edukacyjno-kulturalnych dzieci i młodzieży oraz wiele
GDH dh. ćwikiem Andrzejem Kozłowskim.
innych, które wpisano do statutu.
Także w Słupie harcerze nie próżnowali. Był to żeński biwak,
– Przez okres około dwóch lat udało nam się wypracować
podczas którego harcerki zapoznały się ze Światowymi Organiza- kilka cyklicznych przedsięwzięć, należą do nich: „Wigilia dla
cjami Skautowymi WOSM i WAGGGS, zdobyły sprawność hi- osób starszych i samotnych” oraz „Dożynki” – informuje prezes.
gienistki, doskonaliły musztrę oraz chętnie i aktywnie uczestni- – Ponadto były „Bezpieczne wakacje” – festyn na ich rozpoczęczyły w przygotowywaniu posiłków. Aby zdobyć sprawność cie, wycieczka na Kaszuby, nie tylko dla mieszkańców wsi,
Głos Gruty
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ale i z okolic, impreza charytatywna w celu pozyskania środków
finansowych na leczenie za granicą – zmarłej niestety – Izy
(mieszkanki Plemiąt). Konsolidujemy się też na zabawach karnawałowych i comiesięcznych spotkaniach członków Stowarzyszenia.
Najbliższe plany „Pod Gródkiem”: wielkanocne warsztaty
plastyczne dla młodzieży szkolnej i mieszkańców, później pomoc
przy organizacji 50-lecia OSP w Plemiętach i festyn rodzinny
wspólnie ze szkołą.
– Najbardziej cieszy mnie fakt, że jako Stowarzyszenie potrafimy działać śmiało i rozsądnie, a dzięki temu osiągamy wytyczone cele – z satysfakcją podkreśla M. Lewandowska. – Na pewno
ważne jest również to, że realizując zamierzenia udaje się nam
dotrzeć do mieszkańców w różnym wieku, skutecznie ich mobilizować i motywować do wspólnego działania. Chcę podkreślić, że
bardzo cieszę się z faktu współpracy z zespołem pań o różnych
pasjach i talentach, są wśród nich świetne kucharki, plastyczki,
dekoratorki i organizatorki. Wszystko to przyczynia się do dobrego działania Stowarzyszenia.
Prezes wspomniała o dobrej współpracy z wójt Haliną Kowalkowską i pracownikami gminy, a także księdzem Markiem Wysieckim, proboszczem parafii Okonin, dyrektor Barbarą Dryszczyk i szkołą w Plemiętach, strażą pożarną i Radą Sołecką.
Środki finansowe na działalność statutową „Pod Gródkiem”
pozyskuje ze składek członkowskich, z urzędu gminy w ramach
konkursów, również z organizowanych przez Stowarzyszenie
zabaw tanecznych i sponsorów.
Prezes Mariola Lewandowska od 33 lat mieszka w Plemiętach. Jestem mężatką, ma cztery córki. Pracuję jako nauczyciel w
miejscowej szkole. Zainteresowania – dobry film, ciekawa książka.
Rozmawiał. RAS

Methodology and Language for Primary Teachers
Pod koniec ubiegłego
roku Elżbieta Czubaszek,
anglistka Zespołu Szkół w
Grucie, uczestniczyła w
kursie „Methodology and
Language for Primary Teachers” zorganizowanym w
ramach programu Comenius-Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej. Szkolenie zostało sfinansowane ze środków programu unijnego Comenius – Uczenie się przez całe życie, w r amach akcji
Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej.
Kurs, w malowniczym, historycznym miasteczku Canterbury
w Wielkiej Brytanii, zorganizowała szkoła językowa Pilgrims.
W zajęciach uczestniczyło dziewięcioro nauczycieli krajów
Europejskich (z Holandii, Słowacji i Polski). Głównym celem
kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych pedagogów
oraz zapoznanie ich z nowoczesnymi metodami i formami pracy z
dziećmi. Zajęcia miały formę głównie warsztatową. Ogromnym
walorem dokształcenia była różnorodność ciekawych materiałów
szkoleniowych wykorzystywanych w trakcie ćwiczeń.
– Zajęciom towarzyszyła przyjacielska atmosfera, którą zawdzięczaliśmy naszym kreatywnym, świetnym wykładowcom –
podsumowuje wyjazd Elżbieta Czubaszek. – Odwiedziliśmy jedną
ze szkół podstawowych, zwiedziliśmy słynną katedrę Canterbury
oraz inne ciekawe instytucje kulturalne i zabytki. Udział w kursie
był dla mnie ważnym doświadczeniem zawodowym. Zmotywował mnie nie tylko do dalszej wzmożonej pracy, ale także do
podejmowania kolejnych, śmiałych wyzwań zawodowych.
Oprac. RAS. Foto: E.Cz.

„Jak to matka z dzieckiem swoje miejsce
w bibliotece odnalazła”

Pamiętali o najstarszych…
Dzień Seniora – uroczystość odbyła się w połowie stycznia
w świetlicy w Salnie. Brawa należą się nauczycielom i uczniom
ze szkoły w Dąbrówce Królewskiej oraz rodzicom z tej miejscowości i Salna. Współorganizatorami byli też sołtysi: Andrzej Mathiak (Dąbrówka Królewska), Zygmunt Gospodarewicz (Salno),
członkinie stowarzyszenia i ksiądz proboszcz Kazimierz Wiśniewski.
Na spotkanie zaproszono seniorów obu wsi oraz sąsiednich, w
których mieszkają wnukowie uczący się w Dąbrówce Królewskiej.
Zaproszonych gości przywitała dyrektor Marzena Samborska,
złożyła wszystkim najlepsze życzenia. W części artystycznej uczniowie klas I-III zaprezentowali jasełka. Artystyczną opiekę sprawowała Anna Zawolińska.
Po przedstawieniu wystąpił – zaproszony przez ks. K. Wiśniewskiego – chór SCHOLA z Parafii Najświętszego Ciała i
Krwi Chrystusa w Toruniu. Chórzyści zaprezentowali znane i
mniej znane kolędy i pastorałki (jedną dedykując obecnej na uroczystości wójt Halinie Kowalkowskiej).
Kolejnym punktem uroczystości była inscenizacja wierszy w
wykonaniu uczniów klas IV-VI, następnie dzieci wręczyły seniorom upominki.
Na zakończenie wójt powiedziała kilka miłych słów pod adresem seniorów, przekazała im również serdeczne życzenia.

31 stycznia br. w bibliotece w Boguszewie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Jak to matka z dzieckiem swoje miejsce w bibliotece odnalazła”. 21 matek z pociechami dowieziono autobusem podstawionym przez Urząd Gminy w Grucie
pod budynek szkoły w Boguszewie, gdzie mieści się biblioteka
(grypa nie pozwoliła na udział jeszcze kilku matkom).
Na wszystkich czekały niespodzianki – spotkanie z lekarzem
pediatrą drem Robertem Walisiewiczem z Ośrodka Zdrowia w
Grucie, poczęstunek. Gdy rodzice słuchali medyka, dzieci w innym pomieszczeniu bawiły się pod opieką bibliotekarek.
Program, który jest bardzo ciekawy, zakłada półroczny cykl
spotkań dla mam i ich dzieci, za każdym razem w innej bibliotece.
Będą także spotkania warsztatowe, wyjazdowe… Na pierwszym
spotkaniu mamy miały okazję wysłuchać wskazówek lekarza, jak
postępować z dziećmi w przypadku choroby, szczepień, ubezpieczeń. Następnie wywiązała się dyskusja na temat alergii, skierowań do specjalisty i innych tematów interesujących kobiety. W
tym czasie ponad 20 maluchów słuchało czytanej bajeczki, udzielało się plastycznie, a także korzystało z zasobów ładnie i kolorowo wyposażonego przedszkola.
Mamom i dzieciom bardzo się podobało. Ustalono termin i
miejsce kolejnego spotkania – 22 lutego, Nicwałd.
Dziękujemy serdecznie panu dr. Robertowi Walisiewiczowi
za spotkania oraz pani dyr. Hannie Pęksie za udostępnienie pomieszczeń.

Koordynator projektu: Anna Fabrykiewicz

Tekst/foto: EMES
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Tańce i ambitny cel
3

5.300 złotych uzbierali organizatorzy styczniowej zabawy
karnawałowej Iwona Waszewska i Magdalena Tracka. Panie za
pośrednictwem „Głosu Gruty” dziękują uczestnikom za wsparcie
rzeczowe i finansowe, także tym wszystkim, którzy aktywnie
zaangażowali się w organizację imprezy.
– Kwota przekazana została dyrekcji szkoły w Grucie na potrzeby tej placówki – informuje Iwona Waszewska. – Przygotowaliśmy wspólnie 105 fantów, po 10 złotych każdy. W zabawie
uczestniczyły 63 pary. Do tańca przygrywał zespół Best Dance.
Bawili się mieszkańcy Gruty, Salna, Dąbrówki Królewskiej, Nicwałdu i Łasina. Jako organizatorzy mamy sporą satysfakcję, że
udało się nam uzbierać sporą kwotę.
Pomysłodawczynie dziękują sponsorom: Justynie i Krzysztofowi Ścibiorom, Anieli i Janowi Neumann, Annie i Małgorzacie
Osuch, Mirelli Baranik, Teresie Neumann i Kamilli Wojciechowskiej.
Serdeczne podziękowania kierują też pod adresem wójt Haliny Kowalkowskiej, Zarządu OSP w Grucie, dyrekcji ZS, grona
pedagogicznego i Rady Rodziców oraz Elżbiety Jankowskiej ze
SP nr 14 w Grudziądzu i pracowników Gminnego Centrum Kultury.
(r)
Dziecięce spotkanie ze sztuką
Uczniowie klas I, II i III z Zespołu Szkół w Grucie zwiedzili
wystawę obrazów Krzysztofa Kosowskiego. O artyście i jego
pracach opowiedziała dyrektor Elżbieta Fabińska. Kilkadziesiąt
dzieci z zainteresowaniem przyglądało się baśniowym wizjom
malarza, który przed laty mieszkał w Grucie.
– Mnie najbardziej spodobał się obraz zatytułowany „Poranna
herbata” – usłyszeliśmy od Dawida Trackiego z klasy II. – Takiego pociągu z filiżanek jeszcze nie widziałam.
Natomiast Sarę Kowalczyk zafrapował „Feniks”. – Piękny jest
nie tylko ptak, ale także świece – powiedziała. Zapytana czy wie,
co to jest feniks? – bez zastanowienia wyrecytowała „Ptak odradzający się z popiołu”.
Nauczycielki Hanna Dziubkowska, Aleksandra Górecka, Małgorzata Lazarowicz i uczniowie trasę od szkoły do GCK pokonali
pieszo. Jedna z dziewczynek oryginalnie i niewątpliwie szczerze
podsumowała „artystyczną” wycieczkę: – Trochę dziś zimno, ale
naprawdę warto było przyjść. Fajne, naprawdę fajne obrazy.

Teks/foto: RAS
Warszawa, 6.02.2013 r.
Pani Elżbieta Fabińska
Szef Sztabu
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

i instytucji, które włączyły się w finałowe granie.
Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy na przyszły rok.
Jerzy Owsiak, Fundacja WOŚP
Jako Szef Sztabu WOŚP składam serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy wzięli udział w Gruckiej Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy.
Elżbieta Fabinska

Informacja z urzędu
Do dnia 14.02.2013 r. można było składać do Wójt Gminy
Gruta uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gruta.
Zgodnie z ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym wójt będzie rozstrzygała w sprawie wniesionych
uwag, a następnie przedstawi do uchwalenia radzie gminy
projekt studium. (BB)
Zapowiadamy wieści z Wiktorowa
W marcowym wydaniu „Głosu Gruty” opublikujemy informacje z Wiktorowa.
Sołtys Jadwiga Sykut przygotowuje wiadomości między
innymi z Dnia Seniora, spotkania integracyjnego połączonego
z zabawą karnawałową.
(r)

Uczniowie SP Plemięta na grudziądzkim lodowisku
W przedostatnim dniu stycznia uczniowie z klas I i II pod
opieką wychowawczyń Anny Kręcisz i Arlety Szulc udali się na
lodowisko miejskie w Grudziądzu. W ramach zajęć wychowania
fizycznego dzieci stawiały pierwsze kroki na lodzie, dzielnie
„walczyły” z własnymi słabościami, a liczne upadki nie zniechęcały je do dalszych prób. Oczywiście wszystko odbywało się pod
baczną kontrolą nauczycielek. Uczniowie mieli wielką frajdę, tym
bardziej, że trafili na wiosenną aurę. Zdaniem młodziutkich łyżwiarzy wyjazd na lodowisko był strzałem w dziesiątkę.
(r)

Ambitni śpiewający
Zespół wokalny „Złoty Wiek” w każdą środę od godziny 9.30
spotyka się na próbach w Gminnym Centrum Kultury. W ostatnich tygodniach grupa seniorów powiększyła się o trzy panie i
liczy obecnie 13 osób. 16 lutego zespół wziął udział w X Przeglądzie Piosenki Romantycznej w Zbicznie.
– Przy licznie zgromadzonej publicznością zaprezentowały się
dwadzieścia dwa zespoły w trzech kategoriach: wokalnej, wokalno-muzycznej i folklorystycznej – opowiada po powrocie szefowa
zespołu Barbara Małgorzewicz. – Statuetkę „Zakochanego wróbla” i pierwsze miejsce zdobył zespół "Józefinki" ze Świecia /
Osą. Ten sam, który wygrał w Grucie w naszym przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. „Złoty Wiek” zaśpiewał trzy
utwory. Mimo że nie zdobyliśmy nagrodzonego miejsca, konkurencja była naprawdę duża, to jednak zebraliśmy wiele oklasków,
pokazaliśmy, że seniorzy z gminy Gruta potrafią ładnie śpiewać.
Od prowadzącej zespół dowiedzieliśmy się również, że obecnie pracują nad repertuarem z okazji Święta Kobiet i już zaproszeni zostali na występy do sąsiedniej gminy.
„Złoty Wiek” (w którym za muzyczną stronę odpowiada akordeonista Andrzej Derkowski) ma szeroko otwarte drzwi. – Jeśli
ktoś lubi śpiewać, zapraszamy do nas – za naszym pośrednictwem
apeluje B. Małgorzewicz.
Tekst: (r).

PODZIĘKOWANIE
W imieniu swoim i całej Fundacji WOŚP dziękuję z całego
serca za wsparcie nas podczas 21. Finału Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy.
Rozliczenie przesłane przez Panią zostało prawidłowo wypełnione, w związku z tym Wasz sztab został rozliczony.
Środki zebrane podczas 21. Finału przeznaczone zostaną na
realizację jego tematu, którzy brzmiał „Dla ratowania życia dzieci
i godnej opieki medycznej seniorów.”
Przesyłamy jednocześnie podziękowania dla wszystkich osób
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GRUTA SZCZYPIORNIAKIEM I SIATKÓWKĄ STOI
W ramach Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w hali
sportowej w Grucie, odbyły się zawody w mini piłce ręcznej i
mini siatkówce dziewcząt i chłopców, rocznik 2000 i młodsi.
MINI PIŁKA RĘCZNA
W kategorii dziewcząt do rywalizacji stanęły tylko dwa zespoły: z SP Gruta i Słup. Dziewczęta z Gruty nie dały żadnych szans
przeciwnikowi wygrywając 11:0. W kategorii chłopców do zmagań stanęło pięć drużyn: (SP) Gruta, Dąbrówka Królewska, Nicwałd, Słup i Boguszewo. Zespoły zostały podzielone na dwie
grupy. W grupie pierwszej chłopcy z Gruty wysoko pokonali
rówieśników z Nicwałdu (17:2) i Dąbrówki K. (20:0). W trzecim
meczu tej grupy pomiędzy Dąbrówką K. a Nicwałdem padł wynik
3:2. W grupie drugiej zawodnicy ze Słupa pokonali Boguszewo
9:0. W spotkaniu o pierwsze miejsce szczypiorniści Gruty wygrali
ze Słupem 5:4. Trzeci miejsce zajęła Dąbrówka K. pokonując
Boguszewo 4:3.
TABELA KOŃCOWA: (SP) Gruta. 2. Słup. 3. Dąbrówka
Królewska. 4. Boguszewo. 5. Nicwałd.
Drużyny dziewcząt (opiekun Mariusz Kurkus) i chłopców
(opiekun Aleksander Zadykowicz) reprezentowały gminę Gruta w
Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Radzyniu Chełmińskim. Dziewczęta zajęły 3 miejsce, chłopcy 2.
MINI SIATKÓWKA, wyniki:
Dziewczęta: (SP) 1.Gruta 2. Nicwałd 3.Słup 4.Boguszewo.
Chłopcy: (SP) 1. Boguszewo (Filip Ostrowski, Szymon Ostrowski, Piotr Rogoziński, Gracjan Graczyk, Karol Bednarski, Jakub
Tychman, Kamil Lamparski, Dawid Dembek, Mateusz Lewicki i
Mateusz Wyżga) 2. Słup 3. Plemięta 4.Gruta 5. Dąbrówka K. 6.
Nicwałd.
W Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Świeciu
nad Osą dziewczęta ze SP Gruta (opiekun Mariusz Kurkus) zajęły
I m. pokonując 2:1 drużyny z Piask i Łasina. Chłopcy z Boguszewa (opiekun Magdalena Ślusarczyk) również I m. pokonując rówieśników z Łasina, Piask i Świecia nad Osą. Obydwie drużyny
będą reprezentowały powiat grudziądzki w ćwierćfinałach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
W Gimnazjadzie Powiatu Grudziądzkiego, która odbyła się w
Łasinie dziewczęta w składzie Kamila Kurkus, Agata Weselak,
Natalia Osmańska, Karolina Kołodziej, Dominika Urban, Daria
Nowaczek, Natalia Czajka, Kamila Kaczmarek, Dominika Mazurkiewicz i Marta Machowska zajęły II miejsce, chłopcy natomiast
trzecie.
WRÓCILI Z WORKIEM MEDALI
W hali GKS „Olimpia” Grudziądz odbyły się VII Halowe
Mistrzostwa Szkolnych Reprezentacji Gmin Powiatu Grudziądzkiego w Lekkoatletyce. Wystąpiło 169 zawodników. Gminę Gruta
reprezentowali uczniowie z gimnazjum i szkół podstawowych z
Gruty, Słupa oraz Plemiąt. W klasyfikacji generalnej gmin zajęliśmy II m. (124,5 pkt.) wyprzedzając Łasin (101,5 pkt.), Świecie

nad Osą (83,5 pkt.) i Rogóźno (76 pkt.). I m. zajęli lekkoatleci z
gminy Grudziądz (152,5 pkt.).
Wyniki indywidualne: szkoły podstawowe: bieg na 300 m: I
miejsce Jakub Ścibior, 1000 m: I m. Bartosz Klasiński, III – Sławomir Kufel. Skok w dal: II m. Wiktoria Lewandowska, skok
wzwyż I m. Michał Bonkowski, III – Agata Średzińska
Gimnazjum: bieg na 60m I m. Karolina Rusoń, III – Szymon
Reszka, bieg na 300m: I m. Natalia Osmańska, III Klaudia Kozłowska, I – Szymon Pyżewicz. Bieg na 600 m: III m. Magdalena
Rząca, I m. Cezary Szytniewski. Skok wzwyż: II m. Klaudia
Pawlos, III m. Artur Wiśniewski
POWIATOWA LIGA SIATKÓWKI
Zakończyła się pierwsza runda XIII Mistrzostw Powiatowego
Zrzeszenia LZS w piłce siatkowej. Na czele tabeli znajdują się
dwa grudziądzkie zespoły: Master Team i Grzmoty. Trzecie miejsce zajmuje Płomień Gruta. Zgodnie z regulaminem mistrzostw
zespoły, które zajęły pierwszych pięć miejsc, w II rundzie będą
walczyły o miejsca od 1 do 5 (z zaliczeniem punktów pierwszej
rundy) pozostałe o miejsca od 6 do 11.Wszystkie mecze odbędą
się w hali sportowej w Grucie. Więcej informacji na temat mistrzostw można znaleźć na stronie www.sport.gruta.pl zakładka
Powiatowa Liga Siatkówki.

Informacje nadesłał Mariusz Kurkus

Sprawozdanie z zawodów gminnych
w tenisie stołowym
14 lutego w szkole w Plemiętach odbyły się gminne zawody
uczniów szkół podstawowych w tenisie stołowym, drużynowym.
Do rywalizacji przystąpiło 6 zespołów w kategorii chłopców i 5
dziewcząt.
Wyniki rywalizacji chłopców:
I grupa: Plemięta – Nicwałd 3:0, Gruta – Nicwałd 3:1, Plemięta – Gruta 3:0. II grupa: Dąbrówka Królewska – Słup 3:1, Słup –
Boguszewo 0:3, Dąbrówka K. – Boguszewo 3:1. Mecz o V-VI
miejsce Słup – Nicwałd 2:3, III-IV m. Gruta – Boguszewo 2:3, III m. Plemięta – Dąbrówka K. 3:0
Wyniki rywalizacji dziewcząt:
I grupa: Plemięta – Nicwałd 3:0, Gruta – Nicwałd 3:0, Plemięta –
Gruta 1:3. II grupa: Dąbrówka K. – Boguszewo 3:0. Nicwałd zajął
V lokatę. Mecz o III– IV m. Plemięta – Boguszewo 3:1, o I-II
Gruta – Dąbrówka K. 3:1.
Chłopcy ze SP Plemięta i dziewczęta ze SP Gruta będą reprezentowali naszą gminę 19 lutego na zawodach powiatowych w
Rogóźnie.
Zawody przygotował, sędziował oraz informację nadesłał
Andrzej Kurnik.
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