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XV Sesja 
 

Kolejna, XV sesja Rady Gminy w głównej mierze 

poświecona była trudnym – przez wymarznięcie w ponad 

90 procentach zbóż, rzepaku i traw – sprawom rolników. 

Tragiczny dla gospodarzy rok zmusza ich do szukania 

pomocy. W sukurs im idzie samorząd. Niestety, 

z przyczyn od lokalnej władzy niezależnych rolnicy nie 

mogą liczyć na zbyt wiele. Stąd, dla wyjaśnienia wielu 

kwestii związanych z odszkodowaniem i pozyskania 

ewentualnych kredytów, na sesję zaproszeni zostali 

przedstawiciele  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego i Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego.  

 
 

– Rolnicy muszą już figurować w systemie ARiMR. Przy 

udzielaniu pomocy z puli środków 7.500 euro przypadającej 

dla jednego rolnika do wykorzystanie w okresie kilku lat, 

będę wypłacane pieniądze po uwzględnianiu puli pomocy, 

którą rolnik otrzymał w okresie ostatnich trzech lat 

obrachunkowych, czyli od dnia złożenia wniosku o pomoc 

będą zliczone wszystkie kwoty pomocy udzielone w 2012, 

2011 i 2010 roku – poinformował zebranych Andrzej 

Owczarz z ARiMR, dodając że agencja przygotowała dla 

rodników jednorazową pomoc – de minimis, która będzie 

wypłacona tym, którzy spełnią formalne wymagania 

ARiMR. – Pomoc o tym charakterze otrzymają tylko 

rolnicy, którzy nie wyczerpali puli 7.500 euro. Pomoc ta 

będzie przyznawana proporcjonalnie do wymarzniętych 

areałów żyta, pszenżyta, jęczmienia, pszenicy, rzepaku, 

rzepiku, upraw zielonych i plantacji nasiennych. Pomoc ta 

będzie przyznawana do 1 ha, który będzie przesiany 

w wielkości 100,00 zł/1ha w drodze wydania decyzji 

administracyjnej przez kierownika oddziału agencji ARiMR 

po wcześniejszym złożeniu przez rolnika wniosku 

i rozpatrzeniu go przez pracowników oddziału. Wnioski 

i inne dokumenty rolnicy będą składać na drukach ARiMR – 

dane zawarte we wnioskach nie są skomplikowane. /druki 

powstały i zostały opublikowane w dniu 26.kwietnia 2012r. 

Następnie głos zabrała Barbara Kornaszewska 

(Agencja Rynku Rolnego). Podkreśliła, że pomoc dla 

rolników o której mówił jej przedmówca z ARiMR, to nowa 

forma pomocy wprowadzona w tym roku. Przypomniała też 

stawki dopłat do hektara powierzchni gruntów ornych 

obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii 

elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio: 100 zł – 

w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych, 160 

rośliny strączkowe i 500 zł ziemniaki. – Od 15 stycznia do 

ARR OT Bydgoszcz wnioski o dopłaty złożyło 36 rolników 

z terenu gminy Gruta, ogółem z powiatu grudziądzkiego 172 

– informowała B. Kornaszewska. – Wnioski o dopłaty 

można składać do 25 czerwca. Informacje na temat dopłat 

i zasadach ich otrzymywania zainteresowani znajdą na 

stronach internetowych agencji lub mogą uzyskać 

informacje bezpośrednio od pracowników agencji. 
Z kolei przedstawicielka KRUS Wioletta Studzińska 

poinformowała, że zgodnie z prawem reprezentowana przez 

nią firma nie ma możliwości udzielania bezpośredniej 

pomocy rolnikom, może jedynie na podstawie 

udokumentowanych strat w rolnictwie udzielić pomocy 

w innej postaci. Będą mogli się o nią ubiegać rolnicy 

i producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych 

szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania 

w okresie zimowym 2011/2012, oszacowane przez komisje 

powoływane przez wojewodów, wyniosą średnio powyżej 

30 proc. średniej rocznej produkcji (w stosunku do 

produkcji z trzech lat poprzedzających rok, w którym 

wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim 

poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, 

z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej 

i najniższej).   

Wójt Halina Kowalkowska poproszona przez 

przewodniczącą Renatę Templin  o przedstawienie 

poziomu szacowania strat w oziminach na terenie naszej 

gminy powiedziała:  
– Do 26 kwietnia do urzędu, od osób gospodarujących 

na około 8800 tysiącach hektarów, wpłynęły 434 wnioski 

o pomoc finansową – zaczęła H. Kowalkowska. – Ogólnie 

szacuje się, że obniżenie dochodów w tych gospodarstwach 

wyniesie 6,5 mln złotych. Pomimo tak licznej grupy 

poszkodowanych, tylko 117 z nich może liczyć na kredyty 

preferencyjne, a to dlatego, że poziom strat w tych 

gospodarstwach przekroczył 30 procent ich produkcji. Ta 

sprawa nie ma żadnego związku z kwotą 100 złotych dopłat 

z agencji.   

Wójt przypomniała, że dużym utrudnieniem 

w szacowaniu strat było późne opublikowanie przez 

Ministerstwo Rolnictwa wzoru protokołu oraz danych 

niezbędnych do jego prawidłowego wypełnienia.   

– Ostatnio uczestniczyłam w posiedzeniu zespołu 

w Ministerstwie Finansów i zauważyłam, że przedstawiciele 

rządu ignorują problemy rolników – dzieliła się refleksją 

wójt. – Nasz rząd pomoc dla rolników zrzuca na barki 

samorządu. Nie ogłoszono klęski żywiołowej, ponieważ 

w takim przypadku minister finansów musiałby 

rekompensować samorządom wszystkie umorzone podatki. 

W obecnej sytuacji wszyscy powinniśmy wywierać nacisk 

głównie na Izby Rolnicze, a one winny wymusić pomoc na 

ministrze rolnictwa  – akcentowała wójt. – Trudno jednak 

liczyć na to, aby rząd wyrównał obecne straty rolnikom   

w sytuacji, kiedy nie wywiązał się chociażby z obietnicy 

przekazania dwóch procent z podwyższonej składki 

ubezpieczenia na wyrównanie podwyżki dla nauczycieli. 

Szanowni państwo – kontynuowała H. Kowalkowska – 

wszyscy mówią o umarzaniu podatków, lecz nikt nie mówi  

c.d. na str. 2 
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o konsekwencji takiego posunięcia. Konsekwencją pochopnych decyzji 

samorządowych może być to, że zabraknie środków na realizację ważnych 

dla gminy zadań. – W tym momencie wójt wspomniała o podatku rolnym 

wynoszącym 140 zł od hektara i zaraz podkreśliła, że o tych zasilających 

gminną kasę pieniądzach, o ich zagospodarowaniu decydujemy wspólnie.  

Wójt podczas wystąpienia potwierdziła, że będzie śledzić proces 

szacowania szkód i przyznawania pomocy (w tym pomocy de minimis) 

rolnikom.  

– Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu podatków wymaganych jest 

szereg dokumentów, brak któregokolwiek nie pozwala na pozytywne 

załatwienie sprawy – zastrzegła. – Chciałabym, aby świadomość tego faktu 

mieli wszyscy przedstawiciele samorządu oraz rolnicy. 

Na koniec wypowiedzi wójt Halina Kowalkowska powiedziała, że 

będzie skrupulatnie przyglądać się sytuacji w poszczególnych 

gospodarstwach i tam, gdzie sytuacja będzie rzeczywiście trudna, gdzie 

niezbędna będzie pomoc ze strony urzędu,  rolnik ją otrzyma. 

– Oczywiście wszystko musi być w granicach możliwości samorządu, 

w granicach moich uprawnień – uściśliła wójt. – Póki co, wszystkim będę 

odraczać spłatę finansowych zobowiązań wobec urzędu i to na okres 

korzystny dla rolników.  

(Od redakcji: Szerzej zainteresowani rolnicy o sprawach związanych 

z ewentualnymi odszkodowaniami lub pozyskaniem kredytów mogą 

dowiedzieć się w Urzędzie Gminy.)  

Na sesji podjęto następujące uchwały: 

1) XV/95/12 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Gruta na 

2012 rok 

2) XV/96/12 zmieniająca uchwałę w sprawie Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Gruta w 2012 roku. 

3) XV/97/12 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez GB 

Gruta 403 Sp. z o.o. praw i obowiązków wynikających z umowy 

dzierżawy zawartej w dniu 24.04.2008 r. pomiędzy Gminą Gruta 

a PGK System Sp. z o.o., przejętej przez GB Linowo 201 Sp. 

z o.o. cesją w dniu 23.07.2008 r. 

Finał sesji to oczywiście interpelacje i zapytania. Wójt pytano miedzy 

innymi o możliwości ograniczenia szybkości na drodze nad jeziorem za 

kościołem w Grucie i przepustnice w jeziorach. Radny Bronisław Florek, 

w związku z narastającymi kradzieżami w gospodarstwach, zwrócił się 

z prośbą do obecnego na posiedzeniu kierownika posterunku policji 

o zwiększenie częstotliwości patroli na terenie gminy.  Tekst: RAS i CC 
 

Energooszczędne biuro 
Gmina Gruta, a konkretnie urząd, po raz pierwszy bierze udział 

w konkursie „Polskie Trofeum Energetyczne”. Ideą tego projektu jest 

szukanie oszczędności w budynkach biurowych. Inicjatywa realizowana jest 

w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „Energooszczędne biuro” 

współfinansowanej przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

 
Prezentację związaną ze zmniejszeniem kosztów działalności – ogólnie 

mówiąc – firmy przedstawili w urzędzie 13 kwietnia gimnazjaliści Zespołu 

Szkół w Grucie i ich nauczyciel Wincenty Tęgowski. Uczniowskiego 

„wykładu” wysłuchało kilku pracowników urzędu. Całość pilotował 

Edward Kaliński, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Grucie. 

– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie budynku 

biurowego oraz  możliwość okazania oddzielnych rachunków firmy za 

energię – informuje E. Kaliński. – Oczywiście niezbędny jest też zespół 

pracowników chętnych do zaplanowania i przeprowadzenia kampanii 

służącej zmianie zachowań swoich i kolegów w zakresie użytkowania 

energii.  

Gimnazjaliści oprócz fachowo przygotowanej wizualizacji omówili 

miedzy innymi takie zagadnienia jak: ogrzewanie i wentylacja, zasady 

racjonalnego korzystania z oświetlenia, organizacja pracy w biurze. 

Uczniowie dokonali też matematycznego wyliczenia oszczędności 

wynikających z zastosowania urządzeń energooszczędnych. Zwycięzcy 

konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie w czerwcu.            Tekst: wil 
 

Przetarg 
 

Wójt Gminy Gruta 
na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 

1) Nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrówce Królewskiej 

oznaczonej jako działka nr 114/7 o pow. 1612 m2, zapisana w KW 

TO1/00019222/9 

 w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa 

z usługami podstawowymi'' 

 wysokość wadium – 1 500 zł 

 cena wywoławcza wynosi 25 700,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć 

tysięcy siedemset złotych 00/100) . Do uzyskanej ceny ustalonej 

w przetargu będzie naliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

2) Nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrówce Królewskiej 

oznaczonej jako działka nr 114/10 o pow. 1494 m2, zapisana w KW 

TO1/00019222/9. 

 w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa 

z usługami podstawowymi'' 

 wysokość wadium – 1 500 zł 

 cena wywoławcza wynosi 23 860 zł. (słownie: dwadzieścia trzy 

tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100) . Do uzyskanej ceny 

ustalonej w przetargu będzie naliczony podatek VAT 

w wysokości 23%. 

3) Nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej hydroforni położonej 

w Nicwałdzie, oznaczonej jako działka nr 63/19 o pow. 700 m2 

zapisana w KW nr 18714 

 w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa 

z usługami podstawowymi'' 

 wysokość wadium –1 300 zł 

 cena wywoławcza wynosi 25 100,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć 

tysięcy sto złotych 00/100) . Do uzyskanej ceny ustalonej 

w przetargu będzie naliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

4) Nieruchomości niezabudowanej położonej w Nicwałdzie 

oznaczonej jako działka nr 16/2  o pow. 472 m2 zapisana w KW 

nr 18712 

 w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa 

z usługami podstawowymi'' 

 wysokość wadium –1 300 zł 

 cena wywoławcza wynosi 5 500 zł. (słownie: Pięć tysięcy pięćset 

złotych 00/100) . Do uzyskanej ceny ustalonej w przetargu będzie 

naliczony podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się 

w dniu 06 czerwca 2012 r. roku o godzinie 9
00

 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 37 9500 0008 0007 1879 2000 0004 w terminie do  01 czerwca 2012r. 
 

Egzaminy uczniów gimnazjum  
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Pro publico bono 
 

 
Stowarzyszenie „Pro publico bono” w Grucie  jest organizacją 

dobrowolną, samorządną i społeczną, działającą na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnej i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, 

wspierania inicjatyw społecznych, ochrony środowiska, działalności 

edukacyjnej i kulturalnej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej 

i integracji.  

– „Dla dobra ogółu”, tak tłumaczy się nazwę naszego 

Stowarzyszenia, które powstało w kwietniu 2006 roku – informuje 

Monika Wróbel, prezes. – Nasza siedziba znajduje się w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Grucie. Zarząd organizacji to: 

Elżbieta Fabińska, Ryszard Jaworski, Ewa Schmidt, Roman 

Rutkowski. W swoim działaniu zajmujemy się wszelkimi sprawami, 

które mogą przyczynić się do integracji i wspólnego działania 

mieszkańców gminy. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego to 

jedno z naszych naczelnych zadań – kontynuuje rozmówczyni. – Na 

skalę regionu promujemy zdrowy styl życia. Pomagamy, chociażby 

przez pomoc prawną, osobom niepełnosprawnym i wymagającym 

rehabilitacji. 

Prezes zapytana o ważniejsze dokonania Stowarzyszenia, 

powiedziała: - Dzięki naszej inicjatywie, wspólnie zresztą z Kołem 

Gospodyń Wiejskiej w Grucie, kilka lat temu pomogliśmy zakupić 

pompę insulinową dla dziecka chorego na cukrzyce. Wspieramy 

imprezy integracyjne organizowane przez Stowarzyszenie 

„Uśmiech”. Znowelizowaliśmy statut, by uczestniczyć 

w zdobywaniu grantów – wylicza M. Wróbel. – Przedstawiciel 

naszego Stowarzyszenia uczestniczy w pracach Lokalnej Grupy 

Działania „Wieczno". Nie sposób wyliczyć wszystkich naszych 

poczynań. Może wspomnę jeszcze o jednym, mianowicie 2011 rok 

upłynął pod hasłem „Wszyscy w gminie ćwiczą razem". Program 

ten jest kontynuowany.  

Zainteresowanych działaniami Stowarzyszenia „Pro publico 

bono” zapraszamy na stronę internetową. Można się też 

kontaktować bezpośrednio z prezes, numer tel. 56/4658734.  

– Ostatnio mamy powody do zadowolenia, w kwietniu 

podpisaliśmy umowę na dofinansowanie ze starostwa naszego 

projektu „Być jak Wiktor Kulerski” – dodaje M. Wróbel. – 

Uznaliśmy, że należy spopularyzować tę postać, ważną dla naszej 

gminy. Oczywiście wypada mi wspomnieć, że nasza działalność 

byłaby o wiele skromniejsza, gdyby nie pomoc ze strony wójt 

Haliny Kowalkowskiej, Urzędu Gminy. To właśnie stąd 

otrzymujemy niezbędną dotację.   

Działalność „Pro publico bono” nie zawsze jest kolorowa, dodała 

na koniec rozmowy prezes. Czasami ich kolejny projekt zostaje 

odrzucony, nie udaje się go zrealizować. Potrzebujących jest wielu, 

zatem pieniędzy nie może starczyć dla wszystkich. Jednak 

przedstawiciele zarządu nigdy nie rezygnują. – Jeśli coś nie 

wychodzi nam w danym roku, to nie tracimy wiary, że uda się 

w następnym – kończy M. Wróbel. Zapytana o zainteresowania 

odpowiedziała: – Staram się jak najwięcej przebywać na świeżym 

powietrzu, lubię nordic walking. Natomiast w domu czas relaksu 

poświęcam głównie  filmom, szczególnie takich reżyserów, jak 

Pedro Almodóvar i Stanisław Bareja.           Tekst: S. Raginiak 

Klasa sportowa w Gimnazjum w Grucie 
 

Dyrekcja ZS w Grucie informuje, że 1 września br. 

w gimnazjum zostanie utworzona klasa sportowa realizująca - 

oprócz czterech godzin podstawy programowej wychowania 

fizycznego - sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe 

z zakresu: piłki siatkowej, piłki nożnej i kolarstwa. Zajęcia 

prowadzone będą przez wykwalifikowanych nauczycieli. 

Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest spełnienie 

następujących kryteriów: ocena celująca lub bardzo dobra 

z wychowania fizycznego na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, udział w zawodach sportowych, pozytywna opinia 

nauczyciela wychowania fizycznego lub trenera danej drużyny, 

minimum poprawne zachowanie, bardzo dobry stan zdrowia 

potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez specjalistę 

w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza 

oraz pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów.  

Tekst: R. Kurkus 

 

Mali leśnicy 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszewie w roku 

szkolnym 2010/2011 przystąpiła do programu interaktywnej 

edukacji ekologicznej – „Ożywić pola” ogłoszonego w miesięczniku  

Łowiec Polski. Rok poprzedni był poświęcony sarnie, dlatego został 

nazwany Rokiem Sarny. Dyrektor szkoły Agnieszka Wolska, 

delegacja uczniów oraz  przedstawiciele współpracującego ze szkołą 

Koła Łowieckiego „Sokół” z Grudziądza zostali zaproszeni do 

Brodnicy po odbiór nagród dla szkoły i myśliwych  za aktywny 

udział w programie. Szkoła znalazła się na ogólnopolskiej liście 

laureatów razem z trzema innymi szkołami z okręgu toruńskiego. 

Uczniowie otrzymali, koszulki, nagrody książkowe, słodycze oraz  

lornetkę. Ponadto uczniom z klas IV-VI wręczono torby turystyczne 

ufundowane przez Koło Łowieckie. W tym roku szkoła również 

przystąpiła do programu „Ożywić pola”. Będzie to Rok Kaczki. 

Tekst: A. Wolska 

 

Spotkanie seniorów w Słupie 
 

Sołectwo Słup i Stowarzyszenie Aktywnej Wsi SŁUP 

zorganizowały na początku kwietnia Spotkanie Wielkanocne 

Seniora. Sołtys Agnieszka Wesołowska i prezes Stowarzyszenia 

Wiesława Wesołowska złożyły życzenia zaproszonym gościom. 

W kameralnej uroczystości wzięli udział Janusz Dzięcioł, poseł RP 

i Stanisław Angowski, radny w Grucie. Panowie również przekazali 

życzenia. 
 

 
 

Sołtys A. Wesołowska poprosiła redakcję o zamieszczenie 

podziękowań osobom, które pomagały w przygotowaniu spotkania: 

Magdalenie Zych, Ewelinie Szymaniak, Ewie Cieszyńskiej, 

Katarzynie Koprowskiej, Kamili Wagner, Sylwii Krajniewskiej, 

Katarzynie Kurzyńskiej, radnej Katarzynie Osuch oraz szczególnie 

seniorce Jadwidze Cieszyńskiej. 

 Tekst: wil  

 



Sprawy społeczne 
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Nadzieja - najcenniejszy towarzysz życia 
 

 
 

Był czerwiec 2011 roku. Zaczęły się wakacje. Siedziałem przy 

biurku układając plan pracy na nadchodzący tydzień. Równocześnie 

czekałem na gościa. Dzień wcześniej zadzwonił tata Izy z pytaniem czy 

znajdę czas, by z nią porozmawiać? Ucieszyłem się, że przyjdzie, bo 

dawno jej nie widziałem. Równocześnie czułem, że nie będzie to 

zwykła wizyta. Dochodziły mnie wiadomości z różnych stron 

o chorobie, która dopadła Izę. Gdy otworzyłem drzwi stała w nich ta 

sama dziewczyna, którą znałem od siedmiu lat, ale równocześnie była 

inna. Szła z wielkim trudem, bardzo powoli. Usiadła w pokoju 

i rozpoczęła się kilkugodzinna opowieść o chorobie. O bólach, które 

odczuwała, o wizycie w grudziądzkim szpitalu, gdzie stwierdzono, że to 

rwa kulszowa… A więc nic groźnego, tylko że bóle nie ustępowały. 

Były nie do zniesienia. Wreszcie wyjazd do Bydgoszczy na odział 

onkologiczny dla dzieci. Serie badań, biopsja i straszna diagnoza. 

Nowotwór kości, wszystkich kości. Przenosiłem się w dziwny świat. 

Świat ludzi chorych na raka. A w ten świat wprowadzała mnie Iza, 

niezwykła dziewczyna.  

Kiedy znalazłem się w okonińskiej parafii i rozpocząłem pracę 

z dziećmi ona była zawsze obecna. Pierwsza w powstałej scholii, 

pierwsza w szkolnym Caritasie, pierwsza w organizowanych dla 

parafian różnych imprezach. Nigdy nie usłyszałem, że nie ma czasu, że 

jest coś ważniejszego. Nawet, gdy zaczęła uczęszczać do gimnazjum 

w Grudziądzu i do szkoły muzycznej zawsze była z nami. Podczas prób, 

podczas występów, podczas wspólnych wyjazdów dzieci i młodzieży co 

roku do Jastrzębiej Góry.   

Gdy teraz  Iza siedziała naprzeciwko i opowiadała nie chciałem w to 

wszystko wierzyć, że tak nagle może zmienić się życie, piękne życie. 

Ale w jej opowiadaniu nie było  nic, co by świadczyło, że się poddała. 

Wprost przeciwnie, odczułem że przygotowuje się do walki i to długiej. 

Zrozumiałem, że w tej walce nie może być sama. Rozpoczął się pobyt 

w bydgoskim szpitalu i przyjmowanie chemii. Była przy niej obecna 

mama, pani Anna. Gdy musiała wracać do domu, by przygotować 

jedzenie i rzeczy dla pozostałych w domu dzieci była przy Izie pani 

Dorota, katechetka z Okonina.  

Życie Izy podzieliło się na pobyt w szpitalu, podczas którego 

przyjmowała kolejne porcje chemii i powroty do domu, gdzie nabierała 

sił na kolejne miesiące walki z chorobą. Żeby móc walczyć z rakiem 

trzeba mieć przede wszystkim wielką moc ducha i silną wiarę. Iza nigdy 

nie straciła nadziei. Wprost przeciwnie. Umacniała nadzieję w nas, 

ludziach „zdrowych”. Podczas pobytu w szpitalu wraz z panią Dorotą 

wykonywała ozdoby na choinkę, którymi obdarowywała chore dzieci na 

oddziale. Cały czas uczyła się przygotowując do matury. Gdy wracała 

do domu zawsze znajdowała czas i siły by coś tworzyć. Pani Dorota 

zaraziła ją pasją malowania. Powstały piękne obrazy, oddające piękno 

i głębie życia wewnętrznego Izy. Powiększało się grono osób chcących 

wspierać jej drogę powrotu do zdrowia. Ale choroba nie ustępowała. 

Został zaatakowany kręgosłup uniemożliwiając normalne poruszanie 

się. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Iza wpadła na pomysł, żeby 

czymś obdarować dzieci przebywające na oddziale. Pani Dorota na 

zajęciach Szkolnego Koła Caritas w Plemiętach przygotowała wraz 

z dziećmi piękne upominki. Gdy zawieźliśmy   je do szpitala Iza nie 

mogła doczekać się, kiedy będzie mogła je rozdać. Jadąc na wózku 

ciągnęła za sobą wielki worek, z którego wyciągała prezenty i wręczała 

je dzieciom i personelowi medycznemu. A tu na miejscu w okonińskiej 

parafii ludzie o dobrym sercu przygotowywali dla całej rodziny Izy 

święta. Dostarczali na plebanię różnego rodzaju potrawy na świąteczny 

stół. Trzeba było wykonać kilka kursów samochodem, by je wszystkie 

dostarczyć. Mama Izy, która cały czas była w szpitalu, nie mogła 

uwierzyć, że jest tyle życzliwych serc. Życzliwość i miłość do cierpiącej 

Izy można było zobaczyć także podczas odprawianych, czasami kilka 

razy w tygodniu, mszy świętych w jej intencji. Przybywała młodzież 

i dorośli z parafii i z okolic. Wszyscy prosili Boga o zdrowie i siły. 

A z głośników płynął śpiew Izy, który poruszał serce i zraszał oczy 

łzami.     Ksiądz Marek Wysiecki 

(Część II w następnym numerze.) 
 

Młodzież zapobiega pożarom 
 

W ostatnim dniu marca w Świeciu nad Osą odbyły się eliminacje 

powiatowe XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom”.  
 

 
 

W Turnieju Gminę Gruta w grupie wiekowej pierwszej – szkoły 

podstawowe – reprezentowały dwie uczennice ze SP w Boguszewie: 

Julia Maciejewska i Magdalena Wolska. I miejsce w tych eliminacjach 

zajęła Magdalena Wolska. Pod koniec kwietnia ta sama uczennica 

otrzymała III nagrodę w eliminacjach woj. w ZSM w Radziejowie. 

     Tekst/Foto: A. Wolska 
 

Rozgrzewka EURO 
 

 

Tydzień z Internetem 
 

 

Pod koniec marca w Bibliotece Gminnej w Grucie rozpoczął się 

cykl spotkań pod hasłem „Tydzień z Internetem”. Obejmowały one dwa 

tematyczne spotkania; pierwsze „Rozgrzewka przed EURO`2012”, 

drugie – „80 minut dookoła świata”. 
 

 

W ciekawie przygotowanych zajęciach 27 marca uczestniczyły 

osoby z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Pracownicy biblioteki 

zaproponowali im filmowy dokument związany z polską piłką nożną, 

a konkretnie największe osiągnięcia z lat 70-tych. Po multimedialnym 

pokazie nadszedł czas na konkurs wiedzy o tej dyscyplinie. Najlepszą 

wiedzą popisali się Marcin Szperling i Krzysztof Zaworski.  

Następnego dnia do czytelni przybyły dzieci uczestniczące 

w zajęciach plastycznych w Gminnym Centrum Kultury. Grupa uczyła 

się korzystania z sieci internetowej. Najmłodsi mieli za zadanie 

odszukać w Internecie kontynenty, kraje i miejsca w nich szczególne. 

Mogli też obejrzeć zdjęcia „Gruta z lotu ptaka”. Zajęcia wzbudziły 

spore zainteresowanie.  

Bibliotekę odwiedzały też dzieci, które dowiedziały się o „Tygodniu 

z Internetem” z ogłoszenia.            Tekst: RAS 
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Muzyczny akcent PÓŁnaPÓŁ w „Akcencie” 
 

 
 

18 maja w Klubie Akcent w Grudziądzu odbył się jubileuszowy 
koncert PÓŁnaPÓŁ. Relacja z wydarzenia artystycznego w czerwcowym 
numerze Głosu Gruty. 

 
Biblioteka – potrzebna i ważna inicjatywa 

 

„Partnerstwo lokalne –  
wielka szansa na zwiększenie obywatelskiej aktywności”.  

 
 

Cytat pochodzi z materiałów informacyjno-edukacyjnych 
„Partnerstwa dla bibliotek” opracowanych i realizowanych przez 
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. W programie tym, 
w drugiej edycji, bierze udział nasza Biblioteka Gminna oraz jej filie 
i biblioteki partnerskie z Jabłonowa Pomorskiego, Bobrowa i Radzynia 
Chełmioskiego. 

 
 

 
 

 „Budujemy partnerstwo przez edukację dla każdego” – takie hasło 
przyświecało piątkowemu spotkaniu 13 kwietnia w Gminnym Centrum 
Kultury w Grucie. Głównym organizatorem była Elżbieta Polakowska-
Lesioska z Biblioteki Gminnej. Na to ważne posiedzenie – 
w zastępstwie wójt Haliny Kowalkowskiej – przybył sekretarz gminy 
Jarosław Poznaoski, radni Marek Czmoch i Piotr Szynkowski. Także 
bibliotekarki filii, prezesi stowarzyszeo działających na terenie gminy 
oraz sołtysi i dyrektorzy szkół. Obecna była też Alicja Usowicz z Torunia 
z Centrum Wsparcia Aktywności Lokalnej oraz Janina Lis z biblioteki 
w Jabłonowie Pomorskim. Z zaproszenia skorzystały również 
bibliotekarki Anna Jamroży, Grażyna Muzalewska z Bobrowa i Danuta 
Neuman z Radzynia Chełmioskiego. 

E. Polakowska-Lesioska rozpoczynając spotkanie przedstawiła 
główne założenia wynikające ze wspólnego działania na rzecz lokalnej 
społeczności.  

– Z satysfakcją należy stwierdzid, że w naszej gminie, jeśli chodzi 
o edukację czytelniczą, mamy się czym pochwalid – mówiła kierownik 
Biblioteki Gminnej. – Dzięki konsolidacji działao wszystkich naszych 
bibliotek, a także partnerskich, z każdym miesiącem poszerzamy 

propozycję czytelniczą. Dzięki pisanym przez nas projektom 
pozyskaliśmy nowy sprzęt komputerowy. Coraz lepiej koordynujemy 
i rozwijamy współpracę z bibliotekami w szkołach i wiejskich 
świetlicach. Dzięki zrozumieniu i pomocy lokalnej władzy, a także coraz 
lepszej kadrze optymistycznie patrzymy w przyszłośd. Dziś chcemy 
omówid dalszą, konkretną współpracę nie tylko z już wymienionymi 
placówkami, ale także z sołectwami, stowarzyszeniami oraz parafiami. 

E. Polakowska-Lesioska wspomniała też o tym, by na przyszłe 
zebranie (23 maja godz. 17) zaprosid lokalnych przedsiębiorców, 
z pomocą których łatwiej będzie zrealizowad niektóre zamierzenia. 

Podczas piątkowego spotkania Anna Fabrykiewicz z biblioteki 
w Okoninie przedstawiła dane z przeprowadzonych badao wśród 
czytelników. – Pytani jednym głosem mówili o absolutnej konieczności 
działania i rozwoju czytelni – informowała. – Tym bardziej, że – jak 
w przypadku naszego punktu – pełni on rolę również świetlicy. Tu 
można skorzystad z komputera, Internetu, wziąd udział w zajęciach 
plastycznych, spotkad się z poetą lub pisarzem. 

Elżbieta Fabioska, dyrektor GCK, powiedziała między innymi: 
„Prawdą jest, że chociaż Gminne Centrum Kultury działa od niecałych 
dwóch lat, z miesiąca na miesiąc mamy coraz więcej propozycji 
kulturalnych dla dzieci, młodzieży i starszych. Niedługo czekają nas 
dwa ważne wydarzenia: pierwszy Powiatowy Przegląd Piosenki 
Harcerskiej i Turystycznej „Skorpion Song”. W maju natomiast 
w grudziądzkim Klubie „Akcent” odbędzie się benefis z okazji 
dziesięciolecia zespołu „PÓŁnaPÓŁ”. To ważny dzieo naszej gminy, to 
jej duża promocja. Czeka nas jeszcze wiele ciekawych wydarzeo 
kulturalnych, chociażby te, które już są zaplanowane na kolejne DNI 
GRUTY”. 

Z kolei Mariola Miąsko z biblioteki w Nicwałdzie mówiła 
o planowanych kursach językowych (w połowie kwietnia w GCK prawie 
trzydzieści starszych osób zaczęło uczyd się języka angielskiego). 
Wspólnie działające biblioteki (także stowarzyszenia, sołectwa, itd.) 
zamierzają powrócid do kursów komputerowych dla dorosłych. – 
Będziemy kontynuowad konkursy biblioteczne oraz głośne czytanie 
dzieciom. Chcemy też prowadzid szkolenia, edukowad społeczeostwo 
w udzielaniu pierwszej, najbardziej podstawowej pomocy medycznej – 
zakooczyła M. Miąsko. Z racji redaktorskich obowiązków dodad należy, 
że w przygotowaniu zebrania wiele pracy (oprócz już wymienionych  
pracownic bibliotek) włożyła Izabela Ostrowska z Boguszewa. 

Podczas spotkania padł pomysł, aby w tym roku po raz pierwszy 
zorganizowad wspólny Dzieo Dziecka. Jedną z atrakcji, którą 
zaproponował Ryszard Berent byłyby zawody wędkarskie dla 
maluchów. 
Pomysłów i propozycji było dużo więcej. Prawie dwugodzinne 
spotkanie niewątpliwie przekonało wszystkich, że RAZEM MOŻNA 
WIĘCEJ. Tym bardziej, że sekretarz gminy J. Poznaoski zapewnił 
zebranych, że gmina w miarę możliwości będzie wspomagad ciekawe, 
ambitne i potrzebne projekty. 

Jak wspomniałem, na majowym spotkaniu omówione zostaną już 
konkretne plany i zamierzenia. Optymistyczne jest to, że biorący udział 
w dyskusji przedstawili sprecyzowane plany, że w sali unosił się duch 
wspólnej pracy na rzecz społeczeostwa, na rzecz gminy. 

Budujące jest też i to, że w piątek w Gminnym Centrum Kultury nie 
było miejsca na malkontenctwo. ŻE NAPRAWDĘ CHCEMY COŚ 
ISTOTNEGO ZROBID WSPÓLNIE.   

Tekst/Foto: S. Raginiak 
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Znamy bajki i baśnie braci Grimm 
 

28 marca w Szkole Podstawowej w Boguszewie odbył się 
Konkurs Literacki uczniów klas I-III szkół gminy Gruta. W konkursie 
udział wzięło sześd drużyn. Każdą szkołę reprezentował zespół 3-
osobowy ( po jednym uczniu z każdej klasy). Głównym celem 
konkursu było rozbudzanie pasji czytelniczej wśród uczniów kl. I-III 
oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej przez kontakt 
z twórczością dla dzieci. 

 

 
Konkurs został opracowany, przygotowany i przeprowadzony 

przez Mariolę Franek – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej oraz 
Izabelę Ostrowską z biblioteki szkolnej i publicznej. Składał się on 
z siedmiu rund, podczas których drużyny rozwiązywały krzyżówkę, 
układały puzzle, odpowiadały na pytania dotyczące znajomości 
bajek i baśni braci Grimm, rysowały ilustrację do wylosowanej bajki 
oraz inscenizowały fragment przygotowanej przez siebie bajki. 
Pracę poszczególnych drużyn oceniała komisja reprezentowana 
przez Annę Fabrykiewicz i Mariolę Miąsko – bibliotekarki gminnych 
filii bibliotecznych. 
Zespoły z poszczególnych szkół uzyskały następujące wyniki: 

 I miejsce – Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Królewskiej;  
 II miejsce – Szkoła Podstawowa w Słupie;  
 III miejsce – Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie;  
 IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Boguszewie;  
 V miejsce – Szkoła Podstawowa w Grucie;  
 VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Plemiętach;  
Uczniowie świetnie się bawili oraz wykazali się wielką 

znajomością twórczości braci Grimm. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Gminy 
Gruta, a także pamiątkowe dyplomy przygotowane przez 
organizatorki konkursu.                   Tekst: M. Franek 

 

Gruta w Piszu 
 

 
 

Na Piskim Festiwalu Poezji w Piszu (województwo warmiosko-
mazurskie) Stanisław Raginiak, pracownik Gminnego Centrum 
Kultury w Grucie, zdobył I nagrodę w Konkursie Jednego Wiersza. 
Nagrodą była SREBRNA MONETA GAŁCZYOSKIEGO. Niedaleko 
Pisza, w miejscowości Pranie, jest muzeum K. I. Gałczyoskiego. To 
tu w latach 50-tych przebywał i mieszkał poeta. 

Odbierając nagrodę S. Raginiak powiedział: – Przyjechałem na 
Festiwal z gminy Gruta w województwie kujawsko-pomorskim, 
gdzie pracuję w Gminnym Centrum Kultury. Cieszę się, że zostałem 
głównym laureatem. Przyznam, że nie liczyłem na pierwszą 
nagrodę w rywalizacji z prawie trzydziestoma poetami z kraju. 
Pozdrawiam paostwa i zapraszam do odwiedzenia naszych stron, 
równie urokliwych jak mazurskie.            Tekst: wil 

 

Podwójny sukces w Chełmnie 
 

Śpiewająca i grająca 31 Drużyna Harcerska „Skorpion” z Gruty 
zajęła I miejsce na Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej 
„Scout & Tourist Song Festival” w Chełmnie. I, jakby tego było 
mało, w kolejnej rywalizacji zespołów nasz TiM także sięgnął po 
główną nagrodę. 

– Jeśli chodzi o współzawodnictwo w kategorii piosenki 
harcerskiej, to na scenie kina „Rondo” wystąpiło siedemnaście 
zespołów, w sumie grubo ponad dwieście osób – dzieli się 
wrażeniami Dorota Berent, opiekunka 31 DH „Skorpion” 
(drużynową jest Natalia Szumotalska). – To nasz spory sukces. 
Nasza radośd jest tym większa, że w rywalizacji zespołów TiM 
również zdobył pierwszą nagrodę. 

„Skorpion” oprócz dyplomu i wielu nagród rzeczowych 
otrzymał też puchar ufundowany przez Jerzego Wenderlicha, 
wicemarszałka sejmu RP. 

 
 

 
 

Występy w Chełmnie to spory sukces naszej młodzieży. 
Dodajmy, że na scenie wystąpili młodzi artyści między innymi ze 
Świecia, Koronowa, Radzynia Chełmioskiego, Lisewa, Ciechocinka. 
Miłym gruckim akcentem był krótki solowy występ Doroty Berent, 
która zaśpiewała znane przeboje: „Co mi Panie dasz”, „Szklana 
pogoda”, „Hallelujah” i „Szare miraże”.         Tekst: RAS 

 

Happening z okazji Święta Flagi 
 

 
 

"Bądź biało-czerwony", to hasło akcji z okazji Święta Flagi. 
Happening, przygotowany przez uczniów SP w Dąbrówce 
Królewskiej miał miejsce na szkolnym boisku. Do akcji dołączyła 
miejscowa 17 Drużyna Harcerska "Niedościgli". Dzieci, 
z rozpostartą flagą narodową i chorągiewkami, z dumą 
akcentowały radośd bycia Polakiem.          Tekst: will 
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„Mazurek 3 Maja” w wykonaniu chóru „Złoty Wiek”  
 

"Witaj majowa jutrzenko  
Świed naszej polskiej krainie  

Uczcimy ciebie piosenką  
Która w całej Polsce słynie... ". 

 

 
 

Chór "Złoty Wiek" z Gruty zainaugurował wiosenno-letnie 
spotkania w ogrodzie Gminnego Centrum Kultury. Chwila ku temu 
była szczególna. W przeddzieo rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja seniorzy przedpołudniowy piknik rozpoczęli od odśpiewania 
pieśni "Mazurek 3 Maja", do którego słowa napisał Rejnold 
Suchodolski.                         Tekst: RAS 

 

„Inne” lekcje historii w SP w Plemiętach 
 

 
 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Plemiętach od dwóch lat 
uczestniczą w „innych” lekcjach historii. Święta paostwowe i nie 
tylko stają się okazją do poznania dziejów naszej Ojczyzny a także 
odległych dziejów Europy. Na zaproszenie nauczycielki historii  
Doroty Kruszczyoskiej przybywają do szkoły przedstawiciele Bractw 
Rycerskich z Bratiana oraz z Gniewu. W tym roku szkolnym 
dwukrotnie gościliśmy rycerzy z Gniewu na czele z Mistrzem 
Jacentym. Najpierw uczniowie dzięki bardzo malowniczemu 
opowiadaniu i przedstawieniu stali się uczestnikami czasów 
średniowiecznych w Polsce. Poznali drogę jaką musiał pokonad 
kandydat do stanu rycerskiego, taoce średniowieczne, potyczki 
rycerskie, pasowanie na rycerza, stroje średniowieczne oraz życie 
codzienne. Wielką atrakcją dla wszystkich była możliwośd 
przymierzenia strojów rycerskich i tym samym poczucia się 
prawdziwym rycerzem,  chod przez chwilę. 

Kolejne spotkanie z Bractwem przeniosło wszystkich w czasy 
starożytnego Rzymu. Poznad można było rzymskiego legionistę, 
arystokratę a także zwykłego mieszkaoca Rzymu. Uczniowie byli 
bardzo aktywnymi uczestnikami i współtwórcami tej „podróży” 
w dawne czasy. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy 
mogli w szkole w Plemiętach kontynuowad tę wspaniałą podróż 
w historię. Podziękowania dla ks. Marka Wysieckiego za 
sponsorowanie tych spotkao. 

Tekst: D.  Kruszczyńska 
 

Jasnogórskie spotkanie  
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
organizuje 2 czerwca wyjazd do Częstochowy na jasnogórskie 
spotkanie ludzi z problemami alkoholowymi i ich rodzin. Liczba miejsc 
ograniczona. Koszt 20 złotych. Chętni powinni skontaktowad się 
z Ryszardem Berentem, tel. 604585479. 

 

 
 

 

 

7 



Sport  Sport 
 
 
 

 
 Głos Gruty        str. 8 

 

GŁOS GRUTY - miesięcznik wydawany przez Gminę Gruta od 1991 roku. Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno, tel. 56 46 83 188.  
Kontakt z redakcją: redakcjagg@gruta.pl tel. 603 921 787                                                                                                                                                                   

Wersja elektroniczna Głosu Gruta dostępna jest pod adresem www.gruta.pl oraz www.gckgruta.pl 

XXIV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Jr. 

XXV Memoriał Lecha Cergowskiego 
 

Nasi kolarze niestety na tarczy 
Prologiem w Grucie 26 kwietnia rozpoczęły się kolejne zmagania 

kolarzy. Wystartowało 28 drużyn (152 zawodników), między innymi 

z Izraela, Litwy, Kazachstanu, Ukrainy, Danii, Niemiec, Słowacji, Belgii 

i oczywiście Stali Grudziądz. Punktualnie o godz. 10.00 jako pierwsza do 

wyścigu na trasie Gruta - Słup – Łasin (12,5 km, jazda drużynowa na czas) 

ruszyła ekipa Litwy. Nasi kolarze startujący w Stali Ocetix Iglotex 

Grudziądz otwierali drugą dziesiątkę. Skład drużyny: Łukasz Klasiński, 

Marek Łazarewicz, Borys Korczyński, Patryk Kubiak i bracia Paweł 

i Tomasz Madrakowie. Trenerem jest Romuald Gajlewicz.  

Kolarzy „puszczali” Janusz Pacyna i honorowo wójt Halina 

Kowalkowska. 
 

 
 

 

Zawodnicy Stali Grudziądz w pierwszym wyścigu zajęli II lokatę, 

przegrali jedynie z kolegami z Tarnowa Podgórnego GKS Tarnovita i RSC 

Cottbus. Tego samego dnia po południu ścigano się na trasie  Jabłonowo 

Pomorskie -- Jabłonowo Pomorskie (77,2 km). 27 kwietnia II etap  Chełmża 

– Chełmża (105,5 km), 28. 04. III etap  Świecie – Świecie (102 km) 

i czwarty 29 km    Grudziądz – Grudziądz (109,5 km). 

Wyścig nie był pomyślny dla kolarzy Stali Grudziądz, w której to 

drużynie jeżdżą zawodnicy pochodzący z Gruty.  

Najlepiej wypadł Patryk Kubiak, który w kwalifikacji na najlepszego 

zawodnika Pomorza i Kujaw zajął II lokatę, za Jakubem Kantekiem z TKK 

Pacific Toruń. 

Drużynowo wyścig wygrali kolarze Kazakhstanu, II m. – Białoruś, III – 

Litwa, IV – Pacific Toruń. Niestety drużyna Stali Grudziądz nie liczyła się. 

Jak usłyszałem od organizatorów prześladował ją pech i… rozsypała się. 

Indywidualnie bezkonkurencyjny okazał się Jonas Rickaert z Belgii 

(koszulka żółta). W klasyfikacji punktowej (koszulka niebieska) na 

pierwszym miejscu wyścig zakończył Kirill Mordvintsev (Kazakhstan). 

Klasyfikacja rocznik 1995 – Mathis Johansson (Dania), koszulka fioletowa. 

      Tekst/Foto: RAS 
 

Wyścig w Słupie i Lubawie 
 

 
 

21 kwietnia w Słupie odbył się wyścig kolarski w ramach Ligii 

Uczniowskich Klubów Sportowych. Wystartowało 120 kolarzy w czterech 

kategoriach wiekowych: młodziki, żaki, juniorzy młodsi, młodziki. Nasi 

kolarze reprezentujący UKS Omega Gruta zajęli następujące miejsca: 

Żak: 1-Klasiński  Bartosz, 3-Tuleja Dawid,  7-Tuleja Przemysław, 10-

Reich Oskar, 14-Kuffel Sławomir, 24-Ścibior Jakub, 27-Dziubkowski 

Kacper, 30-Waszewski Karol, 34-Templin Łukasz. 

Juniorka młodsza: 1-Rząca  Magdalena. 

Młodzik: 21-Osuch Łukasz, 24-Kwiatkowski  Eliasz. 

3 maja nasi kolarze startowali w ogólnopolskim kryterium w Lubawie 

i zajęli bardzo dobre miejsca: 

Żaki: 2-Tuleja Przemysław, 3-Tuleja Dawid, 4-Ścibior Jakub, 10-Reich 

Oskar. 

Juniorka młodsza: 4-Rząca Magdalena. 

Młodzik: 7-Szytniewski Cezary.   Tekst/Foto: A.K. 

 

Tenis 
 

IV Liga Mężczyzn – skład drużyny:  Dulkowski Franciszek,  

Cywiński Roman, Wrzesiński Edmund, Młotkowski Krzysztof, Piłat 

Mateusz, Lech Milan. 
 

Tabela IV Ligi Mężczyzn po 22 kolejkach: 
 

LP Nazwa Klubu Mecze Punkty Małe punkty 

1  Piast Łasin  22 41 173-57 

2  Elektryk Max. Broker IV Toruń 22 37 167-96 

3  MLKS/UKS Top Solec Kuj. 22 35 157-108 

4  LZS Jastrzębie  22 32 154-120 

5  UKS Szaniec Świecie/Osą  22 23 144-122 

6  Krajna II Sępólno  22 19 132-145 

7  UZTS II Barcin  22 16 115-143 

8  GKS Gruta-Iskra Plemięta  22 15 120-148 

9  Orzeł Rynarzewo  22 14 108-152 

10  Pogoń Mogilno 22 14 108-158 

11  Sokól II Max-Sprint Gniewkowo  22 12 102-147 

12 GOK Rogóźno  22 6 85-169 
 

Liga Powiatowa II miejsce w tabeli – skład drużyny: 

Ostrowski Wiesław, Renkel Edmund, Turakiewicz Marek, Ostrowski 

Zbigniew, Ostrowski Maciej 
 

IV Turniej Deblowy Nocny im. Andrzeja Jońca w Pruszczu Pomorskim 

W turnieju wzięły udział 24 drużyny, w tym trzy drużyny GLKS-Gruta 

Iskra Plemięta. Skład par deblowych: Dulkowski Franciszek i Cywiński 

Roman – I miejsce,  Ostrowski Wiesław i Wrzesiński Edmund – III, 

Turakiewicz Marek i Araszewski Adam – IV. 

Tekst: A.K. 

 

Mini piłka nożna dziewcząt 
 

W hali sportowej w Zespole Szkół w Grucie 14 kwietnia odbyły się 

gminne zawody mini piłki nożnej dziewcząt. W rozgrywkach brały udział 

drużyny dziewcząt ze wszystkich szkół z gminy. W meczu finałowym 

o I miejsce dziewczęta ze SP z Boguszewa w składzie: Karina  

Dietrichkeit,  Izabela Sułkowska,  Ewa Badalewska, Magdalena Wolska, 

Daria Rodzik, Patrycja Iwańska, Natalia Materka, Wiktoria Sadowska 

pokonały drużynę z Nicwałdu 2:1. SP ze Słupa wywalczyła III miejsce  

zwyciężając w meczu z dziewczętami z Gruty 2:1.  

Dziewczęta z Boguszewa reprezentowały naszą gminę na zawodach 

powiatowych w Rudzie. 

Informacja: ZS w Grucie 

 

Cenne zwycięstwo na wyjeździe 

w Grudziądzu 
 

Emilia Czmoch przesłała kolejną informację do redakcji, którą 

zamieszczamy z przyjemnością. Gratulujemy naszym młodym koszykarzom 

zwycięstwa nad kolegami z Grudziądza.   

Spotkanie rozegrane było 23 marca. Wyniki MKS Grudziądz – Płomień 

Gruta (11:9) (12:11) (13:15) (13:16) = 49:51 

Punkty zdobyli: Radosław Górski – 16 pkt. Karol Czmoch – 14, Maciej 

Czmoch – 8, Maciej Gumiński – 7 i Krystian Marczuk – 6. 


