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Nr 3               Marzec 2014       Ukazuje się od 1991 roku 

Dzień Bezpiecznego Internetu  

w ramach Projektu COMENIUS REGIO 

W tym roku obchodzimy w Polsce jubileuszowy 10. Dzień 

Bezpiecznego Internetu. Hasłem tegorocznych obchodów jest 

„Razem tworzymy lepszy Internet – inicjowanie i propagowanie 

działań na rzecz bezpiecznego dostępu dorosłych, młodzieży i dzie-

ci do zasobów internetowych”.   

We wtorek 18 marca 2014 r. w ramach realizowanego PRO-

JEKTU COMENIUS REGIO w sali narad Urzędu Gminy zorgani-

zowane zostało kilkugodzinne szkolenie dla     nauczycieli z Zespo-

łu Szkół w Grucie oraz pracowników Urzędu Gminy na temat: 

„Zwolnij w sieci – niebezpieczeństwa i obszary zagrożeń wynikają-

ce z nieograniczonego dostępu do Internetu i komunikatorów oraz 

szkodliwy wpływ długotrwałej pracy i zabawy przy komputerze”. 

Kurs poprowadził konsultant Wacław Kozłowski z Kujawsko-

Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. 

Spotkanie w urzędzie było kontynuacją już wcześniej zorgani-

zowanego Dnia Bezpiecznego Internetu w Zespole Szkół w ramach 

oczywiście projektu COMENIUS REGIO.  

Na wtorkowym szkoleniu obecna była wójt Halina Kowalkow-

ska, która powitała uczestników, towarzyszył jej sekretarz gminy 

Jarosław Poznański, koordynator projektu. 

(r) Foto: MS 

Sprawa poczty w Mełnie:  

konsekwencja się opłaciła!  

Mieszkańcy naszej gminy odetchnęli z ulgą! Po ich sprzeciwie 

placówka Poczty Polskiej w Mełnie na razie działać będzie na do-

tychczasowych zasadach.  

Inicjator społecznego veta Henryk Zalewski, sołtys Mełna-

Cukrowni zmobilizował wystarczająco dużo osób w obronie pla-

nów reorganizacji placówki. W sukurs przyszła mu wójt Halina 

Kowalkowska (jej pismo-sprzeciw do władz poczty opublikowali-

śmy w lutowym „Głosie Gruty”), sołtysi innych wsi, ale przede 

wszystkim mieszkańcy gminy Gruta. Przypomnijmy, że na listach 

wyrażających dezaprobatę wobec planów reorganizacji podpis zło-

żyło 1478 osób!   

– Do lipca nic się nie zmienia, zapewnił nas o tym pan Bogdan 

Andrzejewski, dyrektor Biura Zarządzania Siecią Klienta Indywi-

dualnego z Gdańska – usłyszeliśmy od H. Zalewskiego. – A przy-

szłość…? Zobaczymy. Wszystko zostanie skalkulowane. Właści-

ciele placówki zapewniają, że będą rozmawiać z lokalną władzą. 

Dziś jeszcze niczego nie można przesądzać, ale na pewno w przy-

szłości nie będziemy traktowani po macoszemu. Raz  jeszcze dzię-

kuję wszystkim, którzy tak zdecydowanie opowiedzieli się za obec-

ną działalnością poczty w Mełnie.      

                        Tekst/foto: RAS   

WIZYTA STUDYJNA W DUBLINIE 

Marzena Samborska, dyrektor Zespołu Szkół w Grucie,  

w dniach 3-7 marca br. uczestniczyła w Wizycie Studyjnej  

w Dublinie.  

Wizyty Studyjne są jednym z elementów działań w ramach 

programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Uczenie się przez 

całe życie”. W stolicy Irlandii spotkało się    14 edukatorów – dy-

rektorów szkół z Niemiec, Włoch, Portugalii, Słowenii, Chorwacji, 

Holandii, Norwegii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Austrii i Polski. 

Udział w spotkaniu był okazją do wymiany doświadczeń, przedsta-

wienia przykładów dobrych  praktyk, wspólnego rozwiązywania 

problemów edukacyjnych mających wymiar europejski. Tematem 

tej Wizyty Studyjnej były „Kluczowe kompetencje”.  

Każdy z uczestników prezentował system edukacyjny swojego 

kraju, swojego regionu i szkoły. Uczestnicy zapoznali się również z 

system edukacyjny kraju, w którym akurat odbywa się Wizyta Stu-

dyjna.  

– Nadmienić należy, że nasz trzyletni projekt AKADEMIA 

MŁODYCH NOBLISTÓW, który ukończyliśmy w ubiegłym roku 

został uznany za przykład dobrych praktyk w zakresie rozwoju 

kompetencji kluczowych, połączenie wiedzy, umiejętności i postaw 

odpowiednich do sytuacji – powiedziała redakcji dyrektor  

M. Samborska.  

W trakcie wizyty nauczyciele, szefowie szkół  odwiedzili  

Warrenmount Community Education and Development Centre w 
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Dublinie, Adult Learning Centre w Bray, Community Education 

Centre (D8CEC) oraz Pleasants Street YouthReach (Dublin).  

– Znaczna część czasu przeznaczona była na dyskusje na temat 

kompetencji kluczowych. Każdy z uczestników zobowiązany jest 

do napisania raportu indywidualnego oraz przesłania grupowego 

raportu końcowego do Agencji Narodowej, gdyż udział w wizycie 

studyjnej – jako grant Narodowej Agencji Programu „Uczenie się 

przez całe życie” – finansowany był ze środków Unii Europejskiej 

– kończy M. Samborska. 

(r) Foto. SM 

Zabawa z sercem w tle 

Sprzedano wszystkie bilety wstępu. W Plemiętach podczas 

„Balu dla Oliwii” bawiono się znakomicie. Inicjatorami tej szcze-

gólnej zabawy byli Stowarzyszenie Pod Gródkiem i miejscowi 

druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej (również sponsorzy). 

– Szanowni Państwo, o kilka zdań podczas tej szczególnej za-

bawy poprosiła mnie Oliwia Gawrział, mieszkanka naszej gminy 

Gruta. Dziewczyna, która od 2005 roku ciężko choruje między 

innymi na wirusowe zapalenie mózgu i pnia mózgu – zaczął Stani-

sław Raginiak. – W tym roku Oliwia dowiedziała się, że leki, które 

pozwoliły jej wstać z wózka  – i które obecnie mogłyby jej pomóc 

w leczeniu – nie są już refundowane przez  Narodowy Fundusz 

Zdrowia. Nie mając alternatywy Oliwia i jej rodzice zwrócili się z 

prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc finansową w zakupie leków. 

Szanowni Państwo, to dla mnie spore wyróżnienie, że mogę w 

imieniu chorej pokłonić się Państwu i podziękować za Waszą ini-

cjatywę, wyrozumiałość i pomoc. To piękne, że tak Państwo zdecy-

dowaliście. To szlachetne, że aż tyle osób odpowiedziało na apel 

organizatorów i postanowiło kupić bilet wstępu. W imieniu Oliwii i 

jej rodziców składam Państwu najserdeczniejsze podziękowania. 

Przy okazji informuję, że pełny tekst prośby chorej zamieszczony 

jest na stronie internetowej gminy Gruta, a także – z polecenia wójt 

Haliny Kowalkowskiej – ukazał się w lutowym wydaniu „Głosu 

Gruty” – powiedział miedzy innymi S. Raginiak. 

Chwilę później ruszono do tańca. Po kilku godzinach przepro-

wadzono licytację prac, souvenirów.   

Dziękując tym, którzy podali swoje serce Oliwii w tak trudnym 

dla niej momencie, podkreślmy raz jeszcze duże zaangażowanie 

wszystkich pań ze Stowarzyszenia Pod Gródkiem oraz strażaków. 

To przede wszystkim ich zasługa, że „Bal dla Oliwii” przyniósł 

oczekiwany efekt. 

Niebagatelną pomoc wnieśli też sponsorzy, właściciele firm i 

sklepów: Adam Sobociński, Alicja Kurkowska, Marianna Soboń-

Antoszczyszyn, Czesław Kaczmarek, Małgorzata Motylewska, 

Irena Kaczorowska, Justyna Czmoch-Ścibior, Marita Hejankowska, 

Justyna Wiśniewska, Iwona Rogozińska, Zenon Osuch, Jarosław 

Kruca, Tadeusz Górski i Teresa Dziubkowska. 

                     RAS 

Projekt „Unijny” dla organizacji  

pozarządowych i samorządu gminnego 
Jeszcze w tym roku rozpocznie się realizacja projektu z Progra-

mu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina Gruta wspólnie z gminą 

Płużnica występują jako partnerzy, a projektodawcą jest Towarzy-

stwo Rozwoju Gminy Płużnica.  

Tytuł projektu: „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w 

gminach Płużnica i Gruta”. W jego ramach przeprowadzone zosta-

ną liczne szkolenia i działania doradcze członków organizacji poza-

rządowych z naszej gminy i pracowników Urzędu Gminy, mają-

cych wpływ na powstawanie dokumentów planistycznych i współ-

pracujących na co dzień z sektorem społecznym. Celem projektu 

ma być spowodowanie wzrostu zaangażowania mieszkańców w 

życie społeczne i gospodarcze gminy. Drogą do wyznaczonego 

celu ma być pobudzenie współpracy pomiędzy organizacjami poza-

rządowymi oraz pomiędzy NGO-sami (NGOs skrót od angielskiej 

nazwy „non governmental organisations" – organizacje pozarządo-

we. NGO`s są strukturami powstającymi w wyniku inicjatyw oby-

watelskich, które odpowiadają na konkretne potrzeby czy aspiracje 

ludzi), a j.s.t. (jednostki samorządu terytorialnego) 

NGO organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które 

nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicz-

nej (rządowej i samorządowej), oraz których działalność nie jest 

nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarzą-

dowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sek-

tora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. (Definicję organiza-

cji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –  

Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873). Definicja ta podaje, że organiza-

cjami pozarządowymi są: 

- nie będące jednostkami sektora finansów publicznych,  

w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 

niedziałające w celu osiągnięcia zysku 

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 

4.” (art. 3 ust 2). 

                             E. Kaliński/Akredytowany Konsultant ©KFE  

Bilateralne, ważne spotkanie  

25 lutego 2014 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wik-

tora Kulerskiego w Grucie odbyło się spotkanie zainicjowane przez 

lokalny samorząd z organizacjami pozarządowymi. Prowadziła  

je Mirosława Tomasik – prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Płuż-

nica, która jest liderem projektu „Dobre klimaty dla współpracy 

NGO i JST” (o projekcie można przeczytać w grudniowym wydaniu 

„Głosu Gruty”). W spotkaniu uczestniczyło 20 osób reprezentują-

cych samorząd (z wójt Haliną Kowalkowską) i organizacje pozarzą-

dowe z terenu gminy Gruta. 

Mirosława Tomasik przedstawiła wyniki ankiet złożonych przez 

osoby reprezentujące NGO-sy (organizacje pozarządowe) przed 

przystąpieniem do projektu. W dalszej części spotkania skupiono się 

nad inwentaryzacją obecnego stanu w zakresie współpracy samorzą-

du (gminy Gruta) z NGO-sami, współpracy pomiędzy NGO-sami   

i stanem aktywizacji społeczności lokalnej. 

Wyniki uzyskane przez naszą gminę pokazały stan rzeczywisty 

stopnia współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Nasza 

gmina wykazuje typową sytuację panującą  w zdecydowanej więk-

szości samorządów w kraju.  

Spotkanie nie miało na celu oceny obecnego stanu rzeczy, ale 

uświadomienie uczestnikom rzeczywistej sytuacji i możliwości do-

konywania pozytywnych zmian w przypadku zaangażowania samo-

rządu i mieszkańców aktywnie działających w organizacjach samo-

rządowych.  

Pozytywne zmiany można przeprowadzić dzięki realizacji pro-

jektu „Dobre klimaty...” i – co niezmiernie ważne – aktywnej posta-

wy osób zainteresowanych.              E. Kaliński   
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Partnerskie spotkanie 

18 marca w Gminnej Bibliotece w Grucie odbyło się spotkanie 

partnerskie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokal-

nego biznesu, osób zaangażowanych w działalność społeczną na 

rzecz integracji lokalnej i chętnych do współpracy z biblioteką.  

Na spotkanie przyszło kilkanaście osób od dawna wspierają-

cych i współpracujących z bibliotekami oraz przedstawiciele po-

wstających stowarzyszeń z Gruty i Okonina. Władze  gminne re-

prezentowali radny Piotr Szynkowski i Edward Kaliński, pełno-

mocnik wójt ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Obecni byli też Barbara Małgorzewicz, Katarzyna Kurzyńska,  

Marzena Matuszewska, Wiesław Podsiadło, Elżbieta Fabińska, 

Hanna Pęksa, Anna Piłat, Artur Średziński, przedstawiciele pod-

miotów gospodarczych działających na terenie gminy Gruta  

Władysław Szymczak, Henryk Szram i Zenon Osuch.  

Podczas dyskusji  zaprezentowane zostały korzyści płynące ze 

współpracy dla wszystkich partnerów. Kolejnym punktem spotka-

nia była dyskusja, podczas której wypracowano przykładowe 

wspólne działania – imprezy biblioteczne i gminne, czy też utwo-

rzenie  Gminnego Centrum Wolontariatu przy bibliotece.   

Spotkanie można uznać za owocne i – jak pokazała dyskusja – 

bardzo potrzebne. Kolejne z tego cyklu odbędzie się 15 kwietnia. 

Już dziś zapraszamy chętnych do współpracy. 

Marcowe spotkanie zainicjowała i prowadziła Elżbieta  

Polakowska-Lesińska.                          AFA 

Uwaga zmiana terminu!  
W lutowym numerze podaliśmy informację Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Grucie o debacie oksfordzkiej „Wolność, czujesz to”, 

skierowanej do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie 

planowane było na 2 kwietnia, godzina 17.00. Nastąpiła zmiana 

daty, odbędzie się ono 8 kwietnia, godzina bez zmian.  
           (r) 

Forum samorządów 
5 marca przedstawiciele samorządu uczniowskiego Szkoły 

Podstawowej oraz Gimnazjum  w Grucie pod opieką opiekuna 

Anny Kalinowskiej udali się do Grudziądza na II Forum Samo-

rządów Uczniowskich, które odbyło się pod hasłem „Rola samo-

rządu uczniowskiego w kreowaniu bezpiecznej szkoły”.  

W pierwszej części młodzież wzięła udział w warsztatach,  

które prowadziły Katarzyna Kobylacka-Sikora oraz Beata Bratko

-Gruszka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudzią-

dzu. Warsztaty dotyczyły niebezpieczeństw, jakie można napo-

tkać w Internecie oraz przyczyn wczesnej inicjacji seksualnej.  

W drugiej części forum policjant Komendy Miejskiej Policji 

w Grudziądzu Sylwester Lewandowski mówił o tym, jakie mogą 

być prawne skutki przestępstw: stalkingu,  phishingu. Funkcjona-

riusz w swoim wystąpieniu odniósł się także do innych zagrożeń 

czyhających na dzieci i młodzież w sieci.  

Niewątpliwie najciekawsza i najatrakcyjniejsza dla młodych 

ludzi była ostatnia część forum, na które osobiście przybyła sę-

dzia Anna Maria Wesołowska, która wygłosiła  prelekcję na te-

mat zagrożeń, jakie czyhają na dzieci w dzisiejszym świecie. Nie 

obyło się   bez autografów oraz pamiątkowych zdjęć.  

 
 

 

(A. Kalinowska) 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej  

– etap gminny 
6 marca w remizie strażackiej w Grucie uczniowie naszego 

Zespołu Szkół, którzy wygrali eliminacje szkolne, wzięli udział w 

II etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

Zapobiega Pożarom” dla uczniów szkół podstawowych i gimna-

zjum. Uczestnicy turnieju – 15 osób ze szkół podstawowych gminy 

Gruta i 5 uczniów gimnazjum – rozwiązywali test składający się z 

40 pytań (w każdym pytaniu trzy warianty odpowiedzi) dotyczą-

cych ochrony ppoż.  

Po części pisemnej do finału zakwalifikowało się pięcioro 

uczniów ze szkół podstawowych i pięcioro uczniów gimnazjum.  

W rozgrywce finałowej pierwsze miejsce wśród uczniów ze szkół 

podstawowych zajął Artur Kania, a trzecie Maciej Bonkowski      

(obaj SP Gruta). Wśród gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęła 

Michalina Lesińska, drugie Krystian Bogalecki.  

Artur Kania, Michalina Lesińska i Krystian Bogalecki będą 

reprezentować gminę Gruta na powiatowym etapie konkursu 

OTWP, który odbędzie się 5 kwietnia w Rogóźnie.  

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody i dyplomy. 

(R. Zadykowicz) 

Wyjątkowe osiągnięcia! 
 Nasze gimnazjum może pochwalić się 

podwójnym tytułem laureatki Wojewódz-

kich Konkursów Przedmiotowych Kuratora 

Oświaty! Michalina Pola Lesińska z klasy 

IIIa wypracowała te niecodzienne osiągnię-

cia z dwóch przedmiotów – biologii i języ-

ka polskiego. To efekt systematycznej pra-

cy nie tylko podczas kolejnych etapów 

konkursów, ale wszystkich lat nauki w 

szkole podstawowej i gimnazjum. Przygotowując się do finału, 

należało poszerzyć wiadomości z botaniki, genetyki i ewolucjoni-

zmu, powtórzyć i uporządkować wiedzę, a z języka polskiego prze-

czytać wymagany zestaw lektur, ponieważ bez ich znajomości nie-

możliwe byłoby rozwiązanie zadań i napisanie wypracowania,       

które Michalina zredagowała na temat najważniejszych wartości w 

życiu człowieka.  Ogromną radość naszej gimnazjalistki na pewno 

powiększa przywilej zwolnienia z egzaminów w kwietniu 2014 r. – 

Michalina nie musi pisać egzaminów z części humanistycznej i 

matematyczno-przyrodniczej CKE oraz ma zapewnione przyjęcie 

do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej. 

Gratulujemy i zachęcamy młodszych uczniów, zarówno naszej 

podstawówki, jak i gimnazjum, do pójścia w ślady Michaliny w 

kolejnych latach. Kto następny? 

(K. Ficek) 

Gminny Konkurs „Złote Usta” rozstrzygnięty 

Czwartek 27 lutego był ważnym dniem dla przedszkolaków i 

uczniów z gminy. W Gminnym Centrum Kultury odbył się Kon-

kurs Recytatorski „Złote Usta”. Udział wzięło 46 osób ze wszyst-

kich szkół i oczywiście przedszkola. 

Wójt Halinę Kowalkowską reprezentował Jarosław Poznański, 

sekretarz. 

Jury w składzie Hanna Szumotalska, Elżbieta Polakowska-

Lesińska i Stanisław Raginiak nagrodziło w poszczególnych  
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grupach wiekowych następujących recytatorów. 

Kategoria pierwsza, przedszkole. I miejsce – Zuzanna Kmiecik, 

II – Anna Bober, III – Lena Kaczmarek, IV – Jakub Kolemba. 

Klasy I-II: I m. – Dominika Zalewska, II – Karolina Bednarska, 

III – Marcel Dąbrowski, IV – Oliwia Walter. 

Klasy III-IV: I m. Adrianna Brzyska, II – Nikodem Worytko, 

III – Mateusz Kowalczyk, IV – Zuzanna Wegner. 

Klasy V-VI: I m. Agnieszka Maciejewska, II – Marcelina Wi-

tos, III – Marta Guz, IV – Kamila Wesołowska. 

Gimnazjum: I m. Karolina Fiszer, II – Michalina Lesińska, III – 

Klaudia Pawlos, IV – Izabela Sułkowska. 

Nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi reprezentowa-

li gminę na powiatowym konkursie w Łasinie. 

Wszystkim przedszkolakom i uczniom gratulujemy i dziękuje-

my za udział. Ukłon kierujemy także w stronę nauczycieli, opieku-

nów i rodziców, których pociechy stanęły na scenie w Gminnym 

Centrum Kultury.   

Jury stwierdziło, że konkurs stał na dobrym poziomie. Wielu 

recytatorów zasłużyło na pochwałę i oklaski. 

 

*** 

RECYTATORSKI DUET Z GMINY GRUTA 
 Znamy wyniki XV Powiatowego 

Przeglądu Poezji „Złote Usta” Łasin 

`2014. Finał odbył się 13 marca 2014 r. 

w Domu Kultury w Łasinie. 

 Miło nam poinformować, że w 

gronie laureatów znalazło się dwoje 

uczniów z naszej gminy: w kategorii 

klas III-IV Nikodem Worytko ze SP 

Gruta zajął drugie miejsca, a Agnieszka 

Maciejewska (SP Boguszewo) wyrecy-

towała miejsce trzecie. 

Nikodem i Agnieszka wybrali wiersze Juliana Tuwima, chło-

piec „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”, dziewczyna „Ptasie  

radio”.  

 W Przeglądzie wzięli udział ucz-

niowie z sześciu gmin: Grudziądz, 

Łasin, Rogóźno, Świecie n/Osą, Ra-

dzyń Chełmiński i oczywiście Gruta. 

Jurorzy oceniali interpretację, dobór 

repertuaru, dykcję oraz ogólny wyraz 

artystyczny. Ogółem komisja przesłu-

chała i oceniła  96 uczestników w 6 

kategoriach wiekowych.  

 Przypomnijmy, że organizatorami 

„Złotych Ust” w naszej gminie  

byli wójt Halina Kowalkowska  

i Gminne Centrum Kultury. Serdecznie gratulujemy Agnieszce i 

Nikodemowi. Brawa bijemy ich rodzicom i nauczycielom.     

           Tekst/foto: RAS 

DZIEŃ KOBIET W NICWAŁDZIE 

8 marca – wyjątkowy dzień w roku. W świetlicy w Nicwałdzie 

odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Gabriela Rajnik, prezes 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich, przywitała wszystkie 

przybyłe panie, wspólnie odśpiewano Sto lat. Była kawa, herbata, 

ciasto, szeroki asortyment potraw i lampka szampana dla podkre-

ślenia wyjątkowości dnia. Nie zawiódł swoich pań sołtys  i radny 

Kazimierz Suszek, który osobiście złożył paniom życzenia i każdej 

podarował tulipana.  

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, uroczystej  atmosferze. 

Panie spędziły miło czas przy dźwiękach muzyki,  imprezę zwień-

czyło wspólne śpiewanie piosenek z dawnych lat. W przerwach 

wokalnych opowiadano sobie dowcipy i anegdoty. 

Dzień Kobiet w Nicwałdzie był naprawdę wyjątkowy i kolejny 

raz potwierdził, że społeczność w tej wsi jest naprawdę dobrze 

zorganizowana. Że panie jak już się za coś wezmą, to robią to per-

fekcyjnie.                  (r) 

Bajkowy bal w żłobku 

Sceny jak z literatury… Kończył się karnawał, więc dzieci 

chciały się jeszcze pobawić. Rodzice przygotowali piękne kostiu-

my i już przed godzina dziesiątą można było rozpocząć przygoto-

wania. Bufetem zajęła się ciocia Aldona, a pozostałe ciocie poma-

gały dzieciom włożyć stroje. Na bal przybyły wróżki, królewny, 

piraci, superman, rycerz, a także krokodyl Wiktor i Myszka Miki. 

 Wszyscy wyglądali pięknie i doskonale się bawili. Były tańce i 

konkursy, dużo śmiechu i radości. Bardzo smakowały maluchom 

rogaliki i ciasteczka przygotowane przez mamy Hubercika i Mak-

sia oraz ciocię Klaudię.  

Na wysokości zadania stanęła też ciocia Aldona, a mama Tom-

ka zafundowała dzieciom pyszne karnawałowe napoje. Natomiast 

ciocia Ania szalała z aparatem fotograficznym…       (EF) 

Żłobek – miejsce szczególne 

Właśnie mija rok od otwarcia w naszej gminie żłobka w Ni-

cwałdzie. Życie pokazuje, że to był niezwykle trafiony pomysł Pani 

Wójt, o czym pracownicy żłobka przekonują się przynajmniej dwa 

razy w tygodniu, bo tyle jest telefonów i zapytań o miejsce w żłob-

ku. Wzrasta liczba rodziców chętnych do umieszczenia tutaj swoje-

go dziecka. Niestety, ilość miejsc jest ograniczona. Dzieci, co 

prawda, rosną, ale nie na tyle, aby mogły szybko ustąpić miejsca 

kolejnym.  

Jak dotąd mamy dwóch „absolwentów” żłobka: Szymonka i 

Hubercika. Teraz opiekę nad nimi objął oddział przedszkolny po-

bliskiej szkoły podstawowej. Obaj „absolwenci” zdążyli już odwie-

dzić żłobek razem z nowymi kolegami i przynieśli prezenty – dwie       

ptasie stołówki. Wkrótce z rewizytą do przedszkolaków uda się 

starsza żłobkowa grupa – Motylki i także zaniesie jakieś miłe upo-

minki. Współpraca więc kwitnie, a kolejne dzieci powoli dorastają 

do następnego etapu. 

http://babelek.edu.pl/index.php/42-bajkowy-bal-w-zlobku
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Żłobek w Nicwałdzie nie tylko zapewnia małym dzieciom opie-

kę w czasie, gdy ich rodzice pracują. Żłobkowe „ciocie” czyli opie-

kunki i nauczycielki dają dzieciom dużo  więcej. Jest czas na zaba-

wę i naukę. Dzieci uczą się „być” z innymi dziećmi, co w dobie 

jedynaków jest niezwykle istotne. Uwielbiają malowanie i lepienie, 

śpiewanie i tańce, słuchanie bajek i spacery, szaleństwa na placu 

zabaw i „drzemki po obiadku”.  

Aktywność artystyczna wychowanków żłobka zachęciła niektó-

rych rodziców i dziadków do wspomożenia placówki farbkami, 

kolorowym papierem, kredkami, klejem. Można powiedzieć, że 

placówka zyskała przez ten miniony rok ufność i przywiązanie 

wychowanków, zaufanie i wsparcie rodziców, życzliwość  i zainte-

resowanie otoczenia. 

Żłobek ma swoją stronę internetową: www.babelek.edu.pl i 

adres internetowy: zlobek@opoczta.pl . 

                                                                                Tekst: Lara 

Dawno temu w średniowieczu 

12 marca 2014 r. po raz czwarty w Szkole Podstawowej w Ple-

miętach odbyła się  żywa lekcja historii, poprowadzili ją członko-

wie Bractwa Rycerskiego z Gniewu. W lekcji uczestniczyli wszy-

scy uczniowie miejscowej szkoły i z klas IV-VI z Nicwałdu. Dzieci 

do spotkania z rycerzami przygotowały nauczycielki historii obu 

szkół, Dorota Kruszczyńska  i Barbara Fiszer. 

Tematem spotkania były zabawy, jakie organizowano na zamku 

dla rycerzy i służby. Mistrz rycerski Jacenty Ordowski w obrazowy 

sposób opowiadał dzieciom, jak te zabawy wyglądały i jaki był ich 

cel.  

W zabawach, do których przede wszystkim należały turnieje 

rycerskie, uczestniczyli wojowie, a w innych, gdzie nie trzeba było 

sięgać po oręż, dworzanie i służba. Towarzyszący mistrzowi Jacen-

temu rycerze i dworka zademonstrowali w Plemiętach, jak się kie-

dyś bawiono i jak tańczono.  

W dalszej części świetnie przygotowanej i realizowanej lekcji 

historii czynnie udział wzięli uczniowie obu szkół, do zabawy wy-

korzystywali akcesoria przywiezione przez członków Bractwa Ry-

cerskiego.  

To niezmiernie ważne, że dzięki takim pedagogicznym pomy-

słom uczniowie mogą  zobaczyć i przymierzyć chociażby dawny 

hełm rycerski czy potrzymać w ręku miecz   i tarczę. Fakt ten spra-

wia, że martwa przeszłość wykładana na lekcji historii ożywa, a 

dziecięca wyobraźnia lepiej obejmuje dawny, średniowieczny 

świat.                              Ksiądz Marek 

Spektakl profilaktyczny „Nietykalny” 
 „Luksus”, czyli Mateusz, Simonka – miss szkoły, „Krucha” 

czyli Zosia i Eryczek spotykają się na szkolnym korytarzu, by roz-

wiązać ważny problem. Simonka   wygląda wspaniale kosztem 

„Luksusa”, który skrywając osobiste problemy próbuje żyć na kon-

to innych wyłudzając od nich pieniądze, by zaspokoić potrzeby 

swojej dziewczyny. 

 Ofiarą pada „Krucha” borykająca się z problemami osobistymi 

i rodzinnymi. Z tarapatów próbuje wydostać ją Eryczek, sympa-

tyczny, życzliwy kolega widzący krzywdę innych osób. Wszyscy 

są świadkami przemocy fizycznej i psychicznej.  

  Z tymi ważnymi problemami spotkała się młodzież Zespołu 

Szkół w Grucie oglądając spektakl profilaktyczny „Nietykalny” 

przygotowany przez krakowski teatr Moralitet. Przedstawienie 

odbyło się dn. 19.03.2014 r. i było lekcją przestrogi. Młodzież 

wspólnie z aktorami poszukiwała odpowiedzi na pytanie co zrobić, 

aby nie dochodziło do przemocy oraz jak reagować, kiedy jest się 

jej świadkiem. Uczniowie odebrali spektakl bardzo pozytywnie,  a 

aktorów nagrodzili gromkimi brawami. 

 Występ krakowskich aktorów opłacony został opłacony z Fun-

duszu Alkoholowego 

 PS Teatr przyjechał na zaproszenie kierownika Gminnej Biblio-

teki Publicznej. Przesłaniem przedstawienia było zwrócenia uwagi 

na problemy wychowawcze uczniów, na jakie natrafiają  

nauczyciele.                                                                                  (r) 

Ostatki i spektakl „Miłość niejedno ma imię ”  

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie podtrzymu-

jąc tradycję ostatkową  mieli okazję potańczyć, pośpiewać  

i pobawić się w ostatni dzień karnawału.  

Podczas zajęć terapeutycznych uczestnicy wraz z terapeutami 

przygotowali poczęstunek, ozdobili salę taneczną. W czasie impre-

zy dużo radości dostarczyły wszystkim zabawy integracyjne, a 

zwłaszcza „Taniec z niespodziankami”.  

Następnego dnia odwiedzili nas aktorzy Teatru Wiśniowego z 

Krakowa, którzy zaprezentowali spektakl pod tytułem „Miłość 

niejedno ma imię ”. Była to wesoła historia starego kawalera o 

imieniu Witek, który rozpaczliwie poszukuje żony. Spektakl prze-

platany był piosenkami z miłosnym motywem. Atrakcją i sporym 

przeżyciem dla naszych podopiecznych było to, że aktorzy angażo-

wali uczestników do śpiewania piosenek i tańca. Nasz uczestnik 

 Daniel miał okazję nawet zagrać mały epizodzik. Zabawa była 

fantastyczna, spektakl bardzo się podobał i dostarczył wielu  

miłych, niezapomnianych wrażeń.  

                                 Sylwia Jaszewska 

Śpiewanie ubarwia codzienność 
Z okazji Dnia Kobiet zespół wokalny Harmonia z Radzynia 

Chełmińskiego zaprosił do siebie zaprzyjaźnionych śpiewaków 

gruckiego Złotego Wieku. Spotkanie miało miejsce  

w świetlicy strażackiej.  

– Z Harmonią przyjaźnimy się od wielu lat. Spotkania z sąsia-

dami umożliwiają  wymianę doświadczeń. Rozmawiamy też o swo-

ich piosenkach, o tym nad czym pracujemy, słowem, jest to ważna 

i potrzebna integracja – dzieli się refleksją Barbara Małgorzewicz, 

http://www.babele.edu.pl/
mailto:zlobek@opoczta.pl
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szefowa Złotego Wieku. –   Nasze wspólne rozmowy, wokalno-

muzyczne biesiadowanie są świetną, sprawdzoną formą terapii. 

Odnawiamy stare przyjaźnie, nawiązujemy nowe.   Zawsze z tego 

typu spotkań wracamy z większą ochotą do dalszego śpiewania, a 

nasza codzienność nabiera więcej barw. 

W Radzyniu Chełmińskim zespół z Gruty zaśpiewał Tylko 

echo, Serduszko puka w rytmie cza-cza, Mamo i Jambalayę.   

W czasie spotkania wystąpili także gospodarze, potem rozpo-

częło się wspólne śpiewanie. – Zaczęliśmy od A chachary żyją, 

skończyliśmy Czas do domu, czas – wspomina B. Małgorzewicz.  

Śpiewających odwiedził burmistrz Krzysztof Chodubski i zło-

żył paniom życzenia z okazji ich święta, wręczył też słodkie upo-

minki (oprawa muzyczna trio Edmunda Rejczaka     z Grudziądza). 

Przypominamy, że zespół wokalny Złoty Wiek w każdą środę 

ma próby w Gminnym Centrum Kultury w Grucie. Dla chętnych, 

którzy lubią śpiewać drzwi w GCK są zawsze otwarte.  

                (r) 

Przywieźli domek 

 Nauczycielki Agnieszka Piątkowska (koordynator projektu 

„Ożywić pola”) i Barbara Fiszer oraz uczniowie Marta Pawlik, 

Julia Brzeska i Sebastian Błażejewski ze Szkoły Podstawowej w 

Nicwałdzie przyjechali do Gminnego Centrum Kultury w Grucie z 

niecodziennym podarunkiem – karmnikiem dla ptaków. 

 – Niedawno w naszej szkole zakończył się konkurs na  

najładniejszy domek dla ptaków, w sumie wykonano dwadzieścia 

dwa – poinformowała A. Piątkowska. – Karmniki, wykonywane 

przez uczniów  w domu, zamocowane zostaną na terenie gminy. To 

szlachetne przedsięwzięcie jest rezultatem współpracy naszej pla-

cówki z Kołem Łowieckim „Sokół” z Grudziądza. Na rozstrzygnię-

ciu konkursu 7 marca obecni byli jego członkowie  

Janina Arczykowska i Sławomir Chyła.  

 Każdy z uczniów otrzymał od „Sokołu” materiały dydaktyczne 

z dziedziny przyrody. Również w nagrodę samorząd uczniowski 

ufundował 22 wykonawcom wycieczkę do Centrum Edukacji Eko-

logicznej w Grudziądzu. 

 W ogrodzie GCK nastąpiło przekazanie karmnika dyrektor 

Hannie Szumotalskiej.  

 Od B. Fiszer dowiedzieliśmy się, że kolejnym etapem realizo-

wanego projektu będzie konkurs na wiersz o trznadlu (ten rok w 

„Ożywić pola” ogłoszono od jego nazwy).      RAS  

TWÓRCY NA START! 

Jeśli potrafisz: 

śpiewać, grać na instrumencie, malować, rysować,  

haftować, rzeźbić,  pisać wiersze, prozę...  

A może masz inny talent,  

który  przez skromność lub brak śmiałości ukrywasz przed innymi,  

skontaktuj się z Gminnym Centrum Kultury w Grucie.  

Zależy nam na tym, aby odkryć i upublicznić  

wszystkie uzdolnione osoby (wiek nie ma znaczenia). 

Szanowni, zdolni artystycznie, Mieszkańcy gminy Gruta, 

najwyższy czas upublicznić swój talent! 

Zapraszamy! 

        Hanna Szumotalska 

       Dyrektor GCK 

       Tel. 530443373   

Odpowiedź na wniosek mieszkańców  
 Do Urzędu Gminy został złożony wniosek mieszkańców w 

sprawie remontu drogi gminnej Annowo – Gruta (tzw. czarna  

droga).  

 Uprzejmie informuję, iż z uwagą zapoznałam się z treścią 

wniosku, w którym mieszkańcy proszą o zmianę nawierzchni drogi 

na kostkę Polbruk lub asfalt. Stan dróg na terenie gminy jest mi 

doskonale znany, jednak możliwości realizacji inwestycji w zakre-

sie drogownictwa zależą od środków budżetowych przeznaczonych 

na ten cel corocznie przez Radę Gminy oraz pozyskanych środków 

z zewnątrz. Informuję Państwa, iż w roku 2011 do remontu drogi 

Annowo – Gruta zostało wykorzystane 1080 ton kamienia – granit, 

ponadto droga jest każdego roku wyrównywana, również w roku 

bieżącym praca równiarki rozpoczęła się od tej właśnie drogi. 

 Mając powyższe na uwadze zapewniam mieszkańców, którzy 

złożyli wniosek, iż w porównaniu do wszystkich dróg gminnych, 

których mamy 220 km ta droga nie jest drogą o najgorszym stanie 

przejezdności. 

Wójt Halina Kowalkowska 

Zaproszenie na spotkanie 
Serdecznie zapraszam na spotkanie dotyczące opracowania 

dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Gruta. 

Spotkanie odbędzie się dnia 08.04.2014r. o godzinie 1100  

w sali narad Urzędu Gminy Gruta. 
Celem spotkania jest powołanie Zespołu ds. opracowania Stra-

tegii oraz włączenie aktywnych mieszkańców gminy do współu-

czestniczenia w tworzeniu dokumentu, który stanie się jednym z 

najważniejszych opracowań strategicznych gminy na najbliższe 

dziesięć lat. 

Zachęcam, aby każda osoba mająca pomysły, opinie i sugestie 

dotyczące rozwoju wzięła aktywny udział w tworzeniu Strategii. 

Wójt Halina Kowalkowska 

WAŻNE 

 

URZĄD SKARBOWY W GRUDZIĄDZU 

SERDECZNIE ZAPRASZA 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM  

ZEZNANIA PODATKOWEGO 

NA DYŻUR, KTÓRY ODBĘDZIĘ SIĘ 

4 KWIETNIA 2014R. 

W URZĘDZIE GMINY GRUTA. 

DYŻUR PEŁNIĆ BEDĄ PRACOWNICY URZĘDU  

W GODZINACH 900-1430 

SPORT 

 

Ciężarowcy z Gruty  DRUGĄ DRUŻYNĄ W POLSCE!  

W niedzielę 16 marca w Bydgoszczy zakończyła się pierwsza 

runda Drużynowych Mistrzostw Polski Mężczyzn w podnoszeniu 

ciężarów. W tym dniu I miejsce zajęli nasi ciężarowcy z LKS  

Horyzont Mełno, zbierając 1618,8 punktów. Wyprzedzili takie 

drużyny  jak Zawisza Bydgoszcz (1571,1pkt) i Rzemieślnik  

Malbork (1592,1pkt). 

Po podliczeniu wszystkich punków z dwudniowych zawodów 

(odbywały się w kilku miastach naraz) okazało się, że Horyzont 
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uplasował się na II miejscu w kraju! Jest to niewiarygodnie 

wysoka pozycja, a warto dodać, że skład naszej drużyny był 

osłabiony – z powodu kontuzji nie pojechało dwóch, bardzo 

dobrych zawodników. Kto wie czy przy ich starcie nie mieliby-

śmy I miejsca?!  
Niemniej jednak należy podkreślić fakt, że i tak, jako wiej-

ski klub ciężarowy, pokonujemy od lat silne zespoły z dużych 

miast. Mało tego, w roku 2007, jako jedyny klub wiejski weszli-

śmy do I Ligii, co jest nadal ewenementem w skali krajowej. W 

zeszłym roku zabrakło bardzo mało, by ten sukces powtórzyć. 

W tym roku siłacze zapewniają, że dołożą wszelkich starań i 

może powtórzy się historia z 2007 roku.  

Dla przypomnienia Horyzont istnieje od 2004 roku, trene-

rem cały czas jest utytułowany ciężarowiec Zenon Osuch. Z 

pasją i poświęceniem trenuje kilkunastoosobowy zespół, który 

od lat zbiera bardzo wysokie noty. Wspomnijmy choćby o wy-
chowankach Horyzontu:  Sabinie Bagińskiej – mistrzyni Euro-

py, Bartłomieju Osuch – I miejsce w pucharze świata w Estonii, 

Pawle Dobrzańskim – 2-krotnym mistrzu Polski do lat 15. Po-

zostali zawodnicy również zajmują wysokie lokaty, co pokazała 

m.in. współpraca drużynowa. 

Trener Z. Osuch zaprasza też wszystkie młode osoby od 10 

roku życia, chłopców i dziewczęta, do bliższego zapoznania się 

z działalnością klubu. Przyjść można codziennie (oprócz 

czwartku) po godz. 18.00 do jego siedziby w Grucie 

(wyremontowany budynek w dawnym GS) , gdzie nasi cięża-

rowcy codziennie ćwiczą.          (AFA) 

 

GÓRSKIE BIEGANIE – 500 kilometrów od polskich gór 

Serdecznie zapraszamy do udziału w „III Biegu pod  

Górę”, który odbędzie się 31 maja 2014 roku w Dąbrówce  

Królewskiej w Gminie Gruta. Trasa biegu nie należy do najłatwiej-

szych, do zdobycia jest góra w Dąbrówce Królewskiej! 

Termin:   31.05.2014r . (sobota), godzina 11:00. 

Miejsce: Dąbrówka Królewska – w gminie Gruta, powiat  

grudziądzki. 

Start i meta oraz biuro zawodów: Szkoła Podstawowa w  

Dąbrówce Królewskiej. 

Zapisy:  http://biegpodgore.chiptiming.pl/  

Dystans: 10,4 kilometrów.  

Bieg przełajowy o charakterze górskim, z licznymi podbiegami i 

zbiegami, na drogach szutrowych    i leśnych, m.in. wzdłuż rzeki 

Osy, żółtym szlakiem turystycznym PTTK.  Jednym z ostatnich 

etapów biegu będzie 800 metrowy podbieg pod słynną górę w  

Dąbrówce Królewskiej. 

Nagrody 

1. Za zajęcie miejsca I-III w klasyfikacji generalnej oraz w  

klasyfikacji ogólnej kobiet przewidziane nagrody pieniężne:  

I – 300 zł, II – 200 zł, III – 100 zł. 

2. Dla najlepszego mieszkańca z Gminy Gruta nagroda pienięż-

na: 100 zł. 

3. Przewidziane upominki w dodatkowych kategoriach. 

 Klasyfikacja Mieszkańców Grudziądza – puchary ufundował 

MORIW w Grudziądzu. 

Klasyfikacje wiekowe: 

a)     Junior/ka – do 17 lat (1997 i młodsi) 

b)     M1 18 – 29 lat (1996-1985) 

c)     M2 30 – 49 lat (1984-1965) 

d)     M3 50+ (1964 i starsi) 

e)     K1 18 – 39 lat (1996-1975) 

f)      K2 40+ (1974 i starsze) 

Organizatorzy: Sołectwo Dąbrówka Królewska i Urząd Gminy 

Gruta 

Partnerzy 
17 Drużyna Harcerska „Niedościgli” i 9 Drużyna Harcerska 

„Impuls” z Dąbrówki Królewskiej. Ochotnicza Straż Pożarna  

Salno. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jamy. Miejski Ośrodek  

Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu. 

Patronat: Wójt Gminy Gruta Halina Kowalkowska. 

Wszystkie informacje na www.gruta.pl  

Profil na FB:  

http://www.facebook.com/biegpodgore 

(RM) 

Tenis stołowy 
 18 lutego  w Rogóźnie odbyły 

się Mistrzostwa Powiatu w tenisie 

stołowym szkół podstawowych. 

 Naszą gminę reprezentowały 

uczennice VI klasy – Jagoda Ma-

tuszewska   oraz Marta Malinow-

ska. Do Rogóźna zakwalifikowały 

się wygrywając zawody na szcze-

blu gminnym w Grucie. Jagoda i 

Marta pokonały po 3:0 Plemięta, 

Boguszewo i Nicwałd. 

 Dziewczynki uplasowały się 

na drugim miejscu w powiecie. 

 Opiekunem była Joanna  

Sokołowska.      (r) 

Kolarze z Omegi Gruta Rozpoczęli Sezon Kolarski `2014 

15 marca  w Cierpicach rozegrano Mistrzostwa Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego MTB w kolarstwie przełajowym. Nasi 

zawodnicy wykazali się dobrą formą i zajęli następujące miejsca: 

 KATEGORIA MŁODZIK: Tuleja Przemysław – 2 miejsce, 

Klasiński Bartosz – 7 miejsce, Wiśniewski Eryk – 11 miejsce,  

Reich Oskar – 15 miejsce, Tuleja Dawid – 18 miejsce, Ścibior  

Jakub – 20 miejsce, Bonkowski Michał – 26 miejsce. 

 KATEGORIA MŁODZICZKA: Średzińska Agata – 3 miejsce, 

Miąsko Julia – 9 miejsce. 

 Wszyscy w/w zawodnicy są uczniami klasy sportowej w  Gim-

nazjum w Grucie.             AK 

PŁOMIEŃ GRUTA MISTRZEM! 

(Wyniki meczów rundy rewanżowej z 16.03.2014 r.) 

 

Zwycięstwem Płomienia Gruta zakończyły się XIV  

Mistrzostwa Powiatowego Zrzeszenia LZS w Piłce Siatkowej o 

Puchar Wójta Gminy Gruta Haliny Kowalkowskiej. W decydują-

cych, niezwykle zaciętych i stojących na wysokim poziomie  

meczach, Płomień wygrał z Master Team Grudziądz (2:1) i Glaz 

Techem (2:0).  

http://biegpodgore.chiptiming.pl/
http://www.gruta.pl
http://www.facebook.com/biegpodgore
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W uroczystości kończącej mistrzostwa wójt wręczyła wszyst-

kim zespołom puchary oraz dyplomy. W podziękowaniu za wspie-

ranie sportu, a w szczególności powiatowej ligi piłki siatkowej, 

Eugeniusz Chyliński (przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia 

LZS) w imieniu działaczy i zawodników ligi wręczył pani Halinie 

Kowalkowskiej pamiątkową statuetkę. 

Skład Płomienia: Dawid Kołodziej, Marcin Bar toś, Dawid 

Sadowski, Maciej i Tomasz Czerlińscy, Piotr Wiśniewski, Przemy-

sław Czajka, Mariusz Kurkus, Andrzej Chociaj, Bartosz Gumiński, 

Krzysztof Piątek.  

(MK) 

KOSZYKÓWKA NA MEDAL  
Bardzo dobrze w tegorocznej Gimnazjadzie zagrały w piłkę 

koszykową zespoły dziewcząt i chłopców z gimnazjum w Grucie. 

Drużyny zajęły pierwsze miejsca. Zawody odbyły się w hali spor-

towej w Grucie. Dziewczęta w drodze do finału pokonały gimna-

zjalistki z Radzynia Chełmińskiego (14:8) i Piask (9:4). W finale 

spotkały się z drużyną Świecia nad Osą. Wygrały 11:4. 

Tabela końcowa: 1. Gruta, 2. Świecie nad Osą, 3. Piaski, 4. 

Radzyń Chełmiński, 5. Łasin. 

Skład Gruty (w nawiasie zdobyte punkty): Agata Weselak – 

kapitan (3), Kamila Kurkus (4), Daria Nowaczek (2), Kamila 

Kaczmarek (6), Marta Waszewska (14), Karina Dietrichkeit, Marta 

Machowska, Dominika Mazurkiewicz, Ewa Badalewska, Sylwia 

Piątkowska. 

Wszystkie dziewczęta uczą się w klasie sportowej.  

Ich nauczycielem jest Mariusz Kurkus.  Chłopcy w meczu o prawo 

gry w finale zawodów spotkali się z zespołem Gimnazjum w  

Rudzie. Wygrali 32:7. W finale zmierzyli się z gimnazjalistami  

z Łasina. Pewnie wygrali 17:7. 

Tabela końcowa: 1. Gruta, 2 Łasin., 3. Świecie nad Osą,  

4. Ruda, 5. Radzyń Chełmiński. 

Skład Gruty (w nawiasie zdobyte punkty):  Kajetan  

Albanowski (8), Szymon Reszka, Kamil Bogalecki (4), Marcin 

Gałusza, Patryk Sołtysik,  Maciej Gumiński (12), Krystian  

Bogalecki (10), Mateusz Kozłowski (10), Jakub Ścibor (1), Dawid 

Kostrzewski (4), Szymon Borowiecki. Nauczyciel: Aleksander 

VIII Halowe Mistrzostwa Szkolnych Reprezentacji 

Gmin Powiatu Grudziądzkiego w LA 

 

Zawody odbyły się 16.12.2013 r. w hali GKS Olimpia. Udział 

wzięły reprezentacje wszystkich gmin powiatu.  W konkurencjach 

(poza skokiem wzwyż) startowało po dwóch uczniów z gminy. 

                                       Wyniki zespołowe 

Najlepsze wyniki naszych uczniów (zajęte miejsce/imię i nazwi-

sko/szkoła/wynik) – SZKOŁA PODSTAWOWA: 300 m (pomiar 

elektroniczny) .   Rafalska Katarzyna (Gruta) 57,74. 1000 m –   

Nasieniewski Jan (Gruta) 3.40,72. Baranik Marcel (Gruta) 3.47,86. 

Skok w dal – Jeziorowski Adrian (Gruta) 4,21. GIMNAZJUM: 60 m 

(wszystkie biegi pomiar elektroniczny) – Reszka Szymon 8,02.  

Bogalecki Krystian – 8,47. 300 m. Osmańska Natalia Gruta – 49,66. 

Kozłowski Mateusz – 44,14. 1000 m.  Klasiński Bartosz – 3.18,16. 

Albanowski Kajetan – 3.18,30. Skok w dal: Nowaczek Daria – 3,90. 

Bonkowski Michał – 5,05. Skok wzwyż: Pawlos Klaudia – 120 (cm). 

Gumiński Maciej – 155 (wszyscy z Gruty).    

   

Wyniki turnieju sołectw gminy Gruta w piłce siatkowej. 

 

W zawodach wzięło udział 7 drużyn (hala Zespołu Szkół w 

Grucie). Zostały rozlosowane do 2 grup A i B. Turniej po raz trzeci 

z rzędu wygrało sołectwo Gruta.  

Skład drużyny: Dawid Kołodziej, Marcin Bartoś, Maciej Wali-

szewski, Szymon Dziubkowski, Dawid Jadziński, Bartosz Gumiń-

ski. Grupa A: Mełno Cuk. – Nicwałd  2:0 (25:17, 25:12), Nicwałd – 

Mełno ZZD 2:1 (25:8, 23:25, 15:8), Mełno ZZD – Mełno Cuk. 

0:2 (15:25, 8:25). Kolejność: 1. Mełno Cukrownia. 2. Nicwałd. 

3.Mełno ZZD. Grupa B: Gruta  - Słup 2:0 (25:6, 25:11), Dąbrówka 

– Gim. Gruta – dziewczęta 2:1 (20:25, 25:19, 15:8), Gruta –  

Dąbrówka 2:0 (25:17, 25:14), Słup – Gim. Gruta – dziewczęta

 2:0 (25:18, 25:17), Gruta - Gim. Gruta – dziewczęta 2:0  

(25:12, 25:13), Dąbrówka K. – Słup 1:2 (14:25, 25:20, 14:16). 

Kolejność: 1. Gruta. 2.Słup. 3.Dąbrówka Królewska. 4.Gimnazjum 

Gruta – dziewczęta. Mecz o I miejsce: Gruta – Mełno Cuk. 2:1 

(25:18, 21:25, 9:15), o III m. Nicwałd – Słup 2:0  (25:16, 25:13),  

o V m. Mełno ZZD – Dąbrówka K. 2:0 (25:19, 25:12) 

TABELA KOŃCOWA: Gruta. 2.Mełno Cukrownia. 

3.Nicwałd. 4.Słup. 5.Mełno ZZD. 6.Dąbrówka Królewska.  

7.Gim. Gruta – dziewczęta.                              

          Opracował: M. Kurkus 

 

Gmina 

szkoły podstawowe gimnazja  

Razem 

pkt. 

 

Miejsce 
dziewczęta chłopcy 

dziewczę-

ta 
chłopcy 

Grudziądz 38 47 44 36,5 165,5 1 

Gruta 11 16 21 28,5 76,5 4 

Łasin 37 25 25 19 106,0 2 

Radzyń Cheł. 8 15,5 15 17 55,5 6 

Rogóźno 35 18,5 4 6 63,5 5 

Świecie nad 

Osą 
11 18 29 30 88,0 3 


