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Od redakcji: Szanowni Czytelnicy, w związku z faktem, że
kwietniowe wydanie Głosu Gruty – ze względu na święta wielkanocne – ukazało się dużo wcześniej niż zazwyczaj,
część informacji z poprzedniego miesiąca zamieszczamy w tym
numerze.
(r)

Ukazuje się od 1991 roku

Wójt Gminy Gruta
serdecznie zaprasza na
KONKURS ZRĘCZNOŚCI POWOŻENIA
ZAPRZĘGAMI PAROKONNYMI,
który odbędzie się 29.VI.2014r.
o godz. 14.00
(boisko w Mełnie)

POROZUMIENIE PODPISANE

Konstytucja 3 Maja i 10 lat w Unii Europejskiej
Gminne Centrum Kultury, szkoła i
sołectwo w Grucie mogą sobie pogratulować świetnie przygotowanej imprezy
z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja (1791 r.) i 10-lecia
członkostwa
Polski
w
Unii
Europejskiej.
Ciekawe, obfitujące w szereg atrakcji spotkanie odbyło się 1 maja w GCK.
Rozpoczęły je hymny Rzeczypospolitej
Polskiej i unijny, chwilę później
Tomasz Piwowarski, nauczyciel historii, ciekawie i przystępnie opowiedział o tych dwóch ważnych,
historycznych wydarzeniach. W kontekście Unii Europejskiej w
sukurs przyszły mu uczennice klasy IIa Agata Weselak i Marta
Waszewska.
Później odbył się kilkuetapowy konkurs A ngielski oknem na
świat prowadzony przez Marzenę Samborską, dyrektor szkoły w
Grucie. Uczniowska rywalizacja miała trzy etapy: pierwszy rozwiązywanie testów, drugi – wpisanie brakujących liter w wyrazach i
trzeci plastyczny (można było wybrać zaproponowany przez dyrektorkę charakterystyczny motyw angielski, np. Tower Bridge). W
konkursie udział wzięło kilkunastu uczniów z naszych szkół podstawowych.
Najszerszą wiedzą w kategorii klas czwartych popisały się
Wiktoria Pieniek i Marta Samborska ze szkoły podstawowej w
Grucie. Drugie lokaty przypadły Adriannie Brzyskiej i Paulinie
Jaranowskiej (SP Słup), na miejscu trzecim znaleźli się Marek
Kostrzewski i Igor Osuch (SP Gruta). Natomiast w klasach piątych
brylowały Klaudia Antczak i Patrycja Kilkulska, drugi był duet
Jagoda Matuszewska i Sebastian Kania, a miejsce trzecie przyznano Marcinowi Dziubkowskiemu i Janowi Piwowarskiemu
(wszyscy ze szkoły w Grucie).

Czwartek 10 kwietnia 2014 roku – data ważna dla samorządów gmin Gruta i Łukta (warmińsko-mazurskie). Tego dnia w
Urzędzie Gminy w Łukcie wójtowie Halina Kowalkowska i Jan
Leonowicz podpisali POROZUMIENIE DOTYCZĄCE
WSPÓŁPRACY POMIĘDZY GMINAMI.
Prowadzący samorządy zadeklarowali chęć nawiązania
partnerskiej współpracy w dziedzinach: młodzież i edukacja,
kultura i turystyka, sport i rekreacja, współpraca pomiędzy
organizacjami pozarządowymi.
POROZUMIENIE zostało podpisane w obecności sekr etarzy gmin Jarosława Poznańskiego (Gruta) i Jolanty Góreckiej
(Łukta). Obecni byli też dyrektorzy szkół Marzena Samborska
(Gruta) i Wojciech Paliński (Łukta). Mazurską gminę reprezentował również Stanisław Poluszczyk, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury.
Podczas wizyty wójt Halina Kowalkowska wraz z towarzyszącymi jej osobami zwiedzili Gminny Ośrodek Kultury i Zespół
Szkół. Była też wizyta nad pobliskim Jeziorem Isąg leżącym nieopodal Łukty, gdzie niedawno wybudowano molo.
Chwilę po złożeniu podpisu wójt Halina Kowalkowska powiedziała:
– Bardzo się cieszę, że jestem w Łukcie, że niedługo zaczniemy
współpracować na wielu ważnych płaszczyznach. Każda gmina, jej
mieszkańcy mają wiele różnorakich potrzeb, zatem wskazujmy
jeden drugiemu, co mamy robić ku obopólnemu zadowoleniu.
– Ufam, że nasza współpraca trwać będzie długie lata i wniesie
w życie mieszkańców gmin wiele ciekawych rzeczy – wyraził nadzieję wójt Jan Leonowicz, który nie ukrywał, że podpisanie
wstępnego, istotnego dokumentu stwarza dla obu gmin, a więc i dla
wielu wsi położonych w ich granicach szerokie perspektywy
współpracy.
Miłym akcentem na początku spotkania w Łukcie było wręczenie przez wójt H. Kowalkowską wielkanocnych upominków.
Tekst/foto: wil
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Kolejna rywalizacja dotyczyła wiedzy o Konstytucji 3 Maja.
W konkursie pierwsze trzy miejsca zajęli: Marcin Dziubkowski,
Paulina Barszczewska i Marek Kostrzewski. Pomysłowe było
liczenie poprawnych odpowiedzi, odpowiadający za każdą
otrzymywał balonik, ich liczba determinowała zdobytą lokatę.

z organizacjami pozarządowymi.
Aktualne informacje z działalności organizacji pozarządowych
działających na obszarze naszej gminy są osiągalne na stronie internetowej www.ngo.gruta.pl,
EK

Nowy portal
Zapraszam na stronę www.ngo.gruta.pl i prosimy o konstruktywne uwagi nt. nowego portalu organizacji pozarządowych naszej
gminy. Portal można potraktować jako prezent dla wszystkich działających non-profit (i sympatyków) na 10-lecie obecności gminy
Gruta w Unii Europejskiej.
E. Kaliński, pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W duchu religijnym i świątecznym

Po wysiłku intelektualnym nastał czas zabawy na placu przy
GCK, ciekawe ruchowe zadania proponowała i prowadziła
Katarzyna Sprawska, nauczycielka wychowania fizycznego.
Uczniowie i przybyli goście częstowani byli łakociami i napojami.
Teks/foto: RAS

Realizacja Modułów szkoleniowych w ramach
projektu „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST
w Gminach Płużnica i Gruta”
Przez okres trzech miesięcy (luty, marzec, kwiecień) tego roku,
w trzydniowych panelach uczestniczyło w szkoleniach 20 osób z
naszej gminy (5 osób przedstawicieli samorządu lokalnego i 15
przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na
naszym terenie), które odbywały się w ramach projektu „Dobre
klimaty dla współpracy NGO i JST w Gminach Płużnica i Gruta”.
Szkolenie realizowane było na terenie hotelu w Rulewie. Na zakończenie kursu spotkaliśmy się z naszą grupą partnerską z Płużnicy.
Szkolenie prowadzili trenerzy Forum Aktywizacji Obszarów
Wiejskich: dr Ryszard Zarudzki i mgr Mirosława Tomasik.
Tematami wiodącymi były zagadnienia dotyczące:

współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych.

współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych.

zasad tworzenia infrastruktury współpracy j.s.t. – NGO.
W trakcie warsztatów za pomocą poznanych narzędzi były
tworzone przez grupę różne dokumenty programowe, takie jak:
Roczny program współpracy administracji z organizacjami
pozarządowymi.
Dokumenty związane z wdrażaniem inicjatyw lokalnych.
Dokumenty związane ze wspomaganiem organizacji pozarządowych – realizujących projekty unijne – przez samorząd (formy
finansowe i niefinansowe).
Model współpracy jednostki samorządu terytorialnego

Wierszy Borysa Pasternaka, Romana Brandstaettera, Jana
Twardowskiego, Juliana Tuwima, Konstantego Gałczyńskiego i
kilku innych poetów można było posłuchać w Gminnym Centrum
Kultury we wtorek 15 kwietnia. Wieczór – w części pierwszej –
nosił tytuł W Ogrodzie Getsemani, część druga to przede wszystkim kilka piosenek w duchu świątecznym. Wiersze czytali Hanna
Szumotalska i Stanisław Raginiak, śpiewał Krzysztof Janikowski.
Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało kilkanaście osób,
w tym wójt Halina Kowalkowska i księża z Gruty – proboszcz
kanonik Henryk Szczodrowski oraz wikary Kamil Pańkowiec.
Tłoku w GCK nie było. Zauważyła to na chwilę przed rozpoczęciem W ieczoru wójt. Jednak myliłby się ten, kto pomyślałby, że
było pustawo i mało ciekawie. Wręcz przeciwnie. Złożyły się na to
dwie rzeczy: pierwsza – ładnie przygotowane spotkanie pod
względem interpretacji wierszy (słownie i wokalnie),
druga – ciekawa dyskusja po zakończeniu. Głos zabrali ksiądz
H. Szczodrowski („Dziękuję za chwilę zadumy. Jestem przekonany, że wieść o tym ciekawym, nastrojowym, ważnym wieczorze
rozniesie się po Grucie, gminie”).
Natomiast wójt H. Kowalkowska powiedziała:
– Trochę szkoda, że jest tu tylko tyle osób, bo przedstawiona
poezja chyba wszystkich obecnych wprowadziła w świąteczny
nastrój, na chwilę oderwała od codziennych spraw, pozwoliła na
chwilę refleksji. Z przyjemnością wysłuchałam strof o Ogrodzie
Getsemani, Świętach Wielkiej Nocy. – Wójt, przy okazji, złożyła
wszystkim życzenia.
Swoimi opiniami podzielili się także Małgorzata i Wiesław
Podsiadły. – Jestem pozytywnie doładowany po wysłuchaniu
wierszy i piosenek – podkreślił mężczyzna.
Pani Małgosia, z zawodu bibliotekarka, stwierdziła, że Wieczór
bardzo się jej podobał. – Z doświadczenia wiem, że zanim
wykształci się, stworzy lobby kulturalne, trzeba konsekwentnie
realizować swoje ambitne pomysły.
Już pod koniec spotkania poproszono K. Janikowskiego
o zaśpiewanie wiersza Chrystusie do słów Juliana Tuwima.
Organizatorzy efektownie przygotowali salę, a gości
poczęstowali ciastkami i kawą.
Tekst: wil. Foto: NaSz.
KONCERT W SZCZEGÓLNYM,
HISTORYCZNYM DNIU
27 kwietnia 2014 roku to szczególny dzień w historii polskiego
kościoła. Podczas mszy kanonizacyjnej Papież Franciszek, w obecności swego poprzednika Benedykta XVI, ogłosił świętymi Jana
XXIII i Jana Pawła II.
W wyjątkową – nie tylko dla katolików – niedzielę w kościele
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parafialnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie
odbył się koncert poświecony świętemu Papieżowi Janowi Pawłowi
II. Wystąpił zespół PÓŁnaPÓŁ działający przy Gminnym Centrum
Kultury.
Licznie zebrani wierni przez ponad godzinę słuchali piosenek
religijnych, w tym tak lubianą przez naszego Papieża Barkę.
W epilogu koncertu głos zabrał ksiądz proboszcz Henryk
Szczodrowski. Podziękował młodzieży za występ i prosił świętego
Jana Pawła II, aby pobłogosławił zespół.
Wokalistki i Krzysztof Janikowski usłyszeli też słowa podziękowania od dyrektor Gminnego Centrum Kultury.

Naszemu Świętemu…
W szkole w Nicwałdzie odbył się uroczysty apel ku czci świętego
Jana Pawła II. Godzinny występy uczniów był bardzo wzorowo przygotowany przez księdza Marka Wysieckiego, katechetkę Dorotę
Kruszczyńską i innych nauczycieli. Zaproszeni goście, dzieci i maluchy ze żłobka, wysłuchali pięknych piosenek i wierszy oraz obejrzeli
finezyjnie przygotowany pokaz multimedialny.
Retrospektywne, wyjątkowe chwile z pontyfikatu Papieża Jana
Pawła II, chyba w każdym wywołały chwilę zadumy i wzruszenia.
Przemyślana i umiejętnie zaprezentowana cześć artystyczna sprawiła,
że w sali było cicho, jak makiem zasiał…
To piękne, że proboszcz i pedagodzy kolejny raz przybliżyli uczniom postać wielkiego Polaka. Plusem apelu bez wątpienia był wystrój sali, w tym przemyślnie ułożone kwiaty na postumencie.
Gratulujemy pomysłodawcom, a występującym dzieciom bijemy
brawo.
RAS

Okonin i Plemięta: Święty Jan Paweł II wśród nas

Były gromkie brawa dla wokalistów. Agata Gajewska, Kamila
Kurkus, Wiktoria Lewandowska i Sonia Szytniewska, jak zawsze
stanęły na wysokości zadania i zaśpiewały na medal. Słowa
podziękowania należą się Jurkowi Strużynie za pokaz multimedialny i obsługę techniczną.
Tekst/foto: RAS

Pamiętali o naszym Papieżu

27 kwietnia zostanie w pamięci milionów ludzi na całym świecie,
katolików i nie tylko. Do grona świętych został wyniesiony „obywatel
świata”, nasz rodak papież Jan Paweł II. We wszystkich świątyniach
odprawiono dziękczynne nabożeństwa za dar jaki otrzymał Kościół i
świat w osobie Wielkiego Papieża.
Również w kościele w Okoninie o godz. 14 zgromadzili się bardzo licznie wierni. W czasie Mszy Świętej podczas kazania dzieci i
młodzież śpiewem i wierszami uczciły nowego świętego. Parafialna
schola przygotowała nowe pieśni poświęcone Janowi Pawłowi II.
Występowi dzieci i młodzieży towarzyszyła prezentacja pięknego
filmu Credo. Był to bardzo wzruszający występ, podczas którego
odczuwało się wielkie pragnienie i przesłanie nowego Świętego, by
nie tylko wspominać Jego pontyfikat, ale przede wszystkim wprowadzać w czyn to czego On uczył i idee, dla których poświęcił całe
swoje życie.
Dzieci i młodzież ze swym programem artystycznym uświetniły
akademie poświęcone osobie św. Jana Pawła II w szkołach w Plemiętach i Nicwałdzie.
Ksiądz Marek

Przed niedzielną kanonizacją (27 kwietnia) Papieża Jana Pawła
II w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Grucie zorganizowane
Litwic i jego zdjęcia
zostało spotkanie poświęcone temu historycznemu wydarzeniu.
Obecni byli uczestnicy i kadra WTZ oraz prezes Stowarzyszenia
„UŚMIECH” Barbara Małgorzewicz.
Spotkanie rozpoczęła Sylwia Jaszewska, kierownik placówki,
która powitała gości i zapoznała ze scenariuszem. Następnie
uczestnicy poszczególnych pracowni pod opieką terapeutki
Marleny Zakierskiej przedstawili część artystyczną. Złożyły się na
nią: biografia Ojca Świętego, odczytanie maksym Jana Pawła II
oraz piosenki bliskie sercu naszego Papieża, m.in.: Barka, Moje
miasto Wadowice.
W pracowni plastycznej terapeutek Agnieszki Kurzyńskiej
i Wiolety Kuny-Więcek przygotowane zostały dekoracje z portretami Papieża, zapalona świeca była hołdem dla wielkiego Polaka.
W spotkaniu uczestniczył również ksiądz Kamil Pańkowiec,
który omówił, przybliżył temat kanonizacji, wyjaśnił także różnicę
– Fotografia jest moją pasją i dlatego każde powierzone zadanie
pomiędzy beatyfikacją oraz kanonizacją oraz odpowiadał na pytaczy zlecenie wykonuję z dużą starannością, w myśl mojego motta:
nia.
Z kolei psycholog Krzysztof Karnowski zaprezentował multi- tylko najlepsze jest wystarczająco dobre – tuż po wystawie powiemedialny pokaz z fotografiami Jana Pawła II, subtelnym podkła- dział nam Piotr Litwic. Wydarzenie kulturalne miało miejsce w
piątek, 25 kwietnia 2014 roku w Gminnym Centrum Kultury w
dem były utwory śpiewane przez Papieża.
Uczestnicy pod okiem terapeutek i rehabilitantki Natalii Olech Grucie. – Ważny też jest dla mnie kontakt z ludźmi i to, że wykoprzygotowali słodki poczęstunek. Spotkanie zakończył seans filmo- nując swoją pracę uczestniczę w czymś wyjątkowym i ważnym.
Kolejny istotny aspekt, żeby w czasie wykonywania zdjęć moja
wy „Świadectwo”.
Środowa chwila zadumy w Warsztatach Terapii Zajęciowej obecność była jak najmniej zauważalna, dlatego dążę do bycia niewidzialnym, oczywiście w cudzysłowie. Dużą satysfakcję z wykobyła hołdem – dla świętego już – Papieża.
Tekst: SyJa. Foto: A. Kurzyńska nywanej przeze mnie pracy daje mi zadowolenie osób
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fotografowanych, a największym komplementem jest to, gdy dowiaduję się, że… nie było mnie widać podczas pracy – dalej dzielił
się refleksją gość z Warszawy.
W sali GCK zebrało się sporo osób. To budujące, że placówka
sukcesywnie pozyskuje sympatyków, miłośników różnych muz.
Obecnych powitała dyrektor GCK H. Szumotalska i powiedziała między innymi: – Pan Piotr fotografię ma zaszczepioną przez
rodzinę. Najpierw zetknął się z nią u babci
Anny z Mełna, następnie świat w tej materii poszerzała mu
jego mama, Grażyna. Zaczął fotografować w pierwszej klasie
liceum. Zdobył kilka nagród na konkursach.
Dziękując za zaprezentowane zdjęcia, chciałabym bardzo serdecznie podziękować Panu za odwiedzenie naszej gminy. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w swoich zdjęciach pokazuje Pan ludzi z
ekip filmowych pracujących poza kadrem kamery, których widz nie
może zobaczyć oglądając seriale czy film fabularny. Mam nadzieję,
że dzisiejsze spotkanie nie będzie ostatnim i serdecznie zapraszam
do współpracy z naszą gminą, która posiada wiele walorów turystycznych, przyrodniczych i rekreacyjnych oraz bogatą ofertę kulturalną, czego przykładem jest dzisiejsza wystawa. Życzę wszystkiego dobrego i dalszych sukcesów na niwie zawodowej i w życiu osobistym. (Wyżej zacytowane słowa wójt Haliny Kowalkowskiej, pod
jej nieobecność, odczytał Jarosław Poznański, sekretarz urzędu.)

ne odcienie, w sumie wypadł dobrze. Muzyczne spektrum było na
tyle szerokie, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie, dla swojej
duszy. Publiczność niejednokrotnie nagradzała wykonawców
oklaskami.
Dorota Berent włożyła w przygotowanie koncertu dużo serca, a
jeszcze więcej pracy w reklamę i próby (na scenie pojawiło się
wielu wykonawców i trzeba było wszystko zsynchronizować,
dopiąć na ostatni guzik).
Szkoda, że na tak bogatą, różnorodną i ambitną propozycję
wokalno-muzyczną odpowiedziało w gminie trochę mało osób
(może data 30 maja nie była zbyt trafiona?).
W każdym razie niech żałują ci, którzy nie przyszli. Może nie
wszystko mogło nas oczarować, ale niewątpliwie było sporo takich
momentów, w których dłonie same składały się do oklasków.

Na zakończenie występujący spotkali się przy kawie. Koncertowi patronowała wójt Halina Kowalkowska.
Tekst/foto: RAS

Zwierzęta hodowlane w Polsce
Gminna Mini Olimpiada Ekologiczno-Przyrodnicza

Kuratorem wystawy była Beata Sułkowska, która podziękowała
organizatorom wystawy i oczywiście Piotrowi, że zechciał podzielić się swoją sztuką z mieszkańcami gminy Gruta.
PS Zdjęcia w GCK można oglądać do końca maja.
Tekst/foto: RAS

Koncert w Mełnie

W ostatnim dniu kwietnia w świetlicy w Mełnie odbył się Koncert Muzyki Filmowej, podczas którego wysłuchać można było
piosenek i melodii dawniejszych i najnowszych. Na scenie zaprezentowały się zespoły TiM Doroty Berent, Scream i Cabandeyros
z Grudziądza, wystąpił także duet męski tańca nowoczesnego.
Dobrym pomysłem podczas występów było wyświetlanie fragmentów filmów, z których pochodziły wykonywane piosenki i
utwory muzyczne. W roli konferansjerów wystąpili harcerze z
GDH SKORPION, egzamin zdali na piątkę.
Spory aplauz wywołała wykonana przez Dorotę Berent i Karola
Aleksandrowicza, wokalistę zespołu Scream, piosenka z filmu
Dirty Dancing. Prawie dwugodzinny koncert miał różne artystycz-

15 kwietnia w Szkole Podstawowej w Plemiętach, pod hasłem
„Zwierzęta hodowlane w Polsce”, odbyła się X edycja Gminnego
Konkursu „Mini Olimpiada Ekologiczno-Przyrodnicza dla klas
I-III”. Do konkursu zgłosiły się zespoły ze szkół w Grucie,
Nicwałdzie, Słupie, Dąbrówce Królewskiej i oczywiście Plemiąt.
Uczestnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: 1) rozwiązywali test wiedzy o zwierzętach hodowlanych w Polsce, 2) odpowiadali na pytania „Jaki to smak i od kogo pochodzi?”, 3) wykonywali
pracę plastyczną na temat „Postać zachęcająca do spożywania
produktów mlecznych”.
Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Rafalska,
Agnieszka Stępień, Anna Tomczyk, Joanna Różańska i Piotr
Szynkowski po podliczeniu punktów przyznała I miejsce uczniom
ze Szkoły Podstawowej w Słupie (108,5 punktów),
– II m. ex aequo zajęły SP Gruta i Nicwałd (po 103 pkt.), – miejsce
III SP Plemięta (92 pkt.). Wyróżnienie otrzymała szkoła
z Dąbrówki Królewskiej (92 pkt.).
Nagrody ufundowała wójta Halina Kowalkowska. Wręczyli je
Barbara Dryszczyk, dyrektor SP w Plemiętach i Piotr Szynkowski,
radny i sołtys Okonina. Olimpiadę przygotowała Anna Kręcisz.
Przed rozpoczęciem olimpiady uczniowie klas II i III z Plemiąt
zaprezentowali przedstawienie „O kogutku Szałaputku i kurce
Złotopiórce”.
(r)

Głos Gruty
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Kolejni Złoci Jubilaci

Oczywiście o każdej z par mogłaby powstać książka. Niestety z
przyczyn redakcyjnych możemy napisać zaledwie kilka zdań
o Jubilatach.
Wszystkim Państwu raz jeszcze życzymy zdrowia i wszelkiej
pomyślności.
RAS

Działki barwne i pachnące

To bardzo ważne, że władze gminy z wójt Haliną
Kowalkowską na czele pamiętają o małżeństwach, którym los
Stosunkowo przychylna aura sprawiła, że w tym roku właścipozwolił przeżyć razem pół wieku. Średnio raz w roku nadarza
się wyjątkowa okazja spotkania władz z tymi, którzy idą razem ciele działek wcześniej zakasali rękawy i rozpoczęli sezon. Prace
przez życie przez 50 lat. I chociaż zapewne ich drogi nie zawsze ruszyły pełną parą. Rozkwitające kwiaty (żonkile, narcyzy, tulipausłane są różami, to jednak w Dniu Złotych Godów udowadniają, ny), a także krzewy (migdałowce i forsycje) oraz drzewka
że wszystko, co przyrzekli sobie przed ołtarzem realizują, w imię owocowe (czereśnie, wiśnie i jabłonie), wszystko to już pod koniec
miłości, wzajemnego szacunku, obopólnej tolerancji i zrozumienia. kwietnia pomalowało świat, uczyniło go wyjątkowo pięknym.
Redakcję odwiedził Wiesław Podsiadły, prezes Stowarzyszenie
W środę 14 maja wójt zaprosiła do urzędu Państwa: Marię i
Edwarda Wacławskich z Orla, Marię i Romana Kruczek ze Słupa, Zwykłe Działkowców-Dzierżawców „REKREACJA” w Mełnie.
Stanisławę i Jana Ziętarskich również ze Słupa, Zofię i Zdzisława Dowiedzieliśmy się od niego, że w tym roku pierwszy raz harcerze
Wesołowskich z Orla, Helenę i Edmunda Kikulskich z Mełna- z 21. Drużyny Środowiskowej w Mełnie mają swoją działkę.
Przypomnijmy, że stowarzyszenie prowadzone przez
Cukrowni oraz Halinę i Henryka Wyłupskich z Plemiąt.
Po ceremonii dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Mał- W. Podsiadłego powstało w czerwcu 2011 roku, w jego gestii jest
żeńskie, której w imieniu Prezydenta RP dokonała wójt kilkadziesiąt działek znajdujących się na terenie Mełna-Cukrowni,
H. Kowalkowska, powiedziała ona do Jubilatów, że
dziękuje także przy szosie w kierunku Gruty oraz na osiedlu zwanym powszystkim parom za przybycie na uroczystość. Naturalnie nie za- tocznie Sarbinowo (jak w powieści Noce i dnie Marii
brakło gratulacji i wielu ciepłych słów pod adresem Pań i Panów. – Dąbrowskiej).
Pan Wiesław zadeklarował swoje fachowe doradztwo każdemu,
Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia i dalszego jak najlepszego pożycia małżeńskiego. Jestem szczęśliwa, że mogłam wręczyć kto zwróci się do niego w sprawach drzew, krzewów i kwiatów.
Państwu medale oraz kwiaty i upominki – miedzy innymi takie Kontakt tel: 604147930, mail: w.podsiadly@vp.pl
Tekst: RAS. Foto: W. Podsiadły
słowa usłyszeli goście od wójt. Po części oficjalnej, którą rozpoczęła kierownik USC Grażyna Tuleja, prowadząca samorząd zaprosiła
Jubilatów na lampkę szampana. Nie zabrakło wspólnego odśpiewaKONKURS „SKRZYDLACI PRZYJACIELE”
nia Sto lat. Wypada dodać, że w wręczaniu kwiatów i upominków
pomagali wójt pracownicy urzędu Halina Saucha i Tadeusz Szczepanek. Z reporterskiego obowiązku odnotowaliśmy, że Państwo
Wacławscy poznali się w Orlu, ale ślub kościelny wzięli w parafii
Poręba (dawniejsze tarnowskie), w obszarze której znajdowała się
rodzinna wieś panny młodej, Świebodzin. Państwo mają trzy córki.
Natomiast Państwo Kruczkowie wypatrzyli siebie w ośrodku
zdrowia w Mełnie. Później było pierwsze spotkanie… Ślubowali w
kościele w Słupie. Ciekawostką jest to, że Pani Maria już w 1962 r.
jeździła na własnym motorze WSK. Mają dwie córki.
Państwo Kilkulscy… Pani Helena pochodzi ze Szczepanek, a
Pan Edmund z Nowych Mostów (jedna parafia). Ślub w 1964 r. w
Szczepankach. Podkreślić należy, ze na uroczystości obecni byli
trzej synowie (dwóch oficerów i podchorąży) Dariusz, Krzysztof i
Wiesław, którzy są pracownikami służby więziennej. Nic dziwnePod takim tytułem odbył się 10 kwietnia w Przedszkolu
go, że stawili się w mundurach.
Samorządowym
w Mełnie Gminny Konkurs Recytatorski. Dzieci
Państwo Ziętarscy… Pani Stanisława pochodzi z Kociewia (w
Lisnowie wujek był proboszczem), chyba Pan Bóg tak pokierował 5-6-letnie recytowały poezję przyrodniczo- ekologiczną. W rywalijej losem, że gdy przyjechała na plebanię, by pomagać księdzu, zacji udział wzięło 11 dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolprzypadek sprawił, że poznała przyszłego męża. Ciekawostką jest, nych gminy Gruta.
Konkurs zorganizowano pod patronatem wójt Haliny
że ojciec Pana Jana Stefan już w 1926 r. miał samochód… Ślub był
Kowalkowskiej, która była fundatorem nagród. Miłymi gośćmi byli
w Lisnowie. Dzieci: dwie córki i dwóch synów.
Goście z Orla Państwo Wesołowscy ślub mieli w Grucie. Pani myśliwi z Koła Łowieckiego „Sokół” z Grudziądza: Sławomir
Zofia pochodzi z Białorusi, mąż ze Słupa. Poznali się na potańców- Chyła, Krzysztof Kopczyński, Tomasz Zielaskiewicz – leśniczy ze
Słupa oraz Artur Zielaskowski, właściciel Ośrodka Opieki nad
ce w Orlu. Mają czwórkę dzieci.
I para ostatnia, Państwo Wyłupscy… oboje pochodzą z Plemiąt, Zwierzętami w Węgrowie. Pan Artur w podziękowaniu za owocną
gdzie nadal mieszkają. Pan Henryk jest radnym gminy. Sieci zarzu- współpracę podarował na rzecz Przedszkola Samorządowego
cili na siebie na zabawie w rodzinnej wsi. Ślub odbył się w sprzęt informatyczny – skaner. Wszyscy panowie wzięli też udział
Radzyniu Chełmińskim. Dzieci: dwóch synów i dwie córki (jedna z w pracach komisji oceniającej występy małych artystów.
Przed rozpoczęciem konkursu grupa „Zuchów” zaprezentowała
nich Izabela towarzyszyła im podczas uroczystości).
Głos Gruty
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inscenizację przyrodniczo-ekologiczną W iosenne porządki, która
miała na celu kształtowanie postaw proekologicznych u przedszkolaków.
Po przedstawieniu przedszkolacy oraz zaproszeni goście
obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną i zaprezentowaną przez myśliwego Sławomira Chyła pod tytułem Trznadel, było
w niej o małym ptaszku w jego roku w ogólnopolskim programie
Ożywić Pola. Następnie przystąpiono do prezentacji poezji
dziecięcej na temat środowiska naturalnego i jego ochrony.
W rywalizacji zwyciężyli: I miejsce – Bianka Wircińska
Przedszkole Samorządowe Mełno i Klaudia Ciernicka SP Gruta.
II m. – Alicja Ballowska SP Dąbrówka Królewska ex aequo
Tomasz Graman SP Plemięta, Damian Rafalski i Agata Witkowska
SP Boguszewo. III m. – Julia Rusoń i Lena Tarnowska
SP Nicwałd .
Konkurs zorganizowała i przeprowadziła Mirosława Waszewska, a nad całością czuwała Beata Chyła, pełniąca obowiązki
dyrektora przedszkola.
Tekst: Mirosława Waszewska
Foto: B. Chyła

Przeczytać, żeby czytać…

kategoriach. Wśród seniorów najlepszy okazał się Jan Kwietniewski, championem niepełnosprawnych został Zbigniew Duma z
Warsztatów Terapii Zajęciowej, a w kategorii terapeutów najlepiej
i najtrafniej rzucał Krzysztof Karnowski z WTZ.

Uczestnicy Warsztatów, seniorzy i opiekunowie pojechali do
Grudziądza autokarem, wyjazd dofinansowała gmina Gruta w ramach wyżej wymienionego projektu. Nad właściwym przebiegiem
kilkugodzinnego wyjazdu czuwała pani Barbara, wspomagała ją
Sylwia Jaszewska.
(r) Foto: SyJa

NOCNE MANEWRY W BIBLIOTECE

Sprawdzone jest od lat, że bakcylem czytania można się zarazić
wtedy, gdy zainteresuje nas pierwsza przeczytana książka. Czytanie
to bardzo ważna rzecz w życiu każdego człowieka, ponieważ każda
lektura wnosi coś w nasze życie, poszerza nasze horyzonty intelektualne, kształci i uwrażliwia.
Dlatego chwalebne jest to, co miało miejsce w środę 7 maja
w Szkole Podstawowej w Boguszewie. Dzięki inicjatywie Elżbiety
Polakowskiej-Lesińskiej, w ramach „Roku czytelnictwa”, dzieci
mogły obejrzeć godzinny spektakl baśniowy o niezwykłym świecie
zapisanym na kartach książek. Przesłaniem teatrzyku z Krakowa
było to, że książka, jej lektura to jedna z najważniejszych i najpiękniejszych rzeczy, jakie mogą się przydarzyć człowiekowi, bez
względu na wiek.
W Boguszewie wystąpili młodzi aktorzy-amatorzy Agnieszka
Podolecka i Sebastian Włodek.
– Przedstawienie miało na celu rozwinięcie emocjonalnej i
pozytywnej postawy do książki i czytelnictwa, a także poszerzenie
wyobraźni i wrażliwości u dzieci – powiedziała nam
E. Polakowska-Lesińska, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej.
Na pewno się to udało. Uczniowie żywiołowo i emocjonalnie
reagowali na większość scen, śmiali się, bili brawo, ale też – gdy
wymagała tego sytuacja – siedziały cicho jak mysz pod miotłą.
PS 8 maja obchodzimy ogólnopolski Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Naszym Paniom bibliotekarką składamy najlepsze życzenia.
Tekst/foto: RAS

W czytelni w Okoninie miała miejsce kolejna, trzecia już, wyjątkowa Noc Bibliotek, Na to ambitne wydarzenie już ponad
miesiąc temu zapisało się 19 osób, które ze śpiworami, kocami,
poduszkami i przytulankami przybyły 9 maja o godzinie 22.
Organizator zapewnił ciekawym program: grę w piłkarzyki,
oglądanie filmów i kabaretów, maraton gier makao i rummikub,
nocne surfowanie po internecie i obowiązkowo kalambury,
w których dzieci i młodzież okonińska wiedzie prym. (Dodatkową,
nieplanowaną „atrakcją” była burza, która długo nam
towarzyszyła.)

Noc rozpoczęliśmy kolacją, a zakończyliśmy… śniadaniem.
Sponsorem było, jak zawsze, sołectwo Okonin, któremu bardzo
dziękujemy!
Pobyt w bibliotece bardzo się wszystkim podobał i pewnie
dlatego wszyscy zadeklarowali, że stawią się na kolejną wyjątkową
noc.
Bibliotekarka Anna bardzo dziękuje dzieciom i młodzieży za
wytrwałość i współpracę. Jesteście super!
AFA

Nordic walking i kręgle
Sukces na Wojewódzkim Finale Strażackim!
40 osób wybrało się 6 maja ze Stowarzyszeniem „Uśmiech” do
Na początku kwietnia w Rogóźnie odbyły się eliminacje
Grudziądza. To już trzecia, rok po roku, taka wycieczka, tym razem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, naszą gminę reprew ramach projektu „Ruszaj się, bo zardzewiejesz”.
zentowali uczniowie ze SP w Grucie i Plemiętach oraz Gimnazjum
– Najpierw pojechaliśmy nad Wisłę, gdzie - wspomagając się w Grucie. Miło nam poinformować, że Artur Kania z Dąbrówki
kijkami - spacerowaliśmy przez dwie godziny – informuje Barbara Królewskiej zajął pierwsze miejsce wśród uczniów podstawówek,
Małgorzewicz, szefowa stowarzyszenia. – Potem udaliśmy się do a Michalina Lesińska z Gruty sięgnęła po taką samą lokatę wśród
lokalu na kręgle, tu przez kolejne godziny rywalizowaliśmy w rzu- gimnazjalistów i oboje awansowali do Finału Wojewódzkiego w
tach. Po podliczeniu punktów wyłonieni zostali zwycięzcy w trzech Bydgoszczy.
Głos Gruty
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O wynikach w
mieście nad Brdą
poinformował
nas
Sławomir
Chyła,
komendant ochrony
przeciwpożarowej
gminy Gruta. – 29
kwietnia rywalizowali uczniowie z dwudziestu
powiatów,
nasz duet spisał się
znakomicie.
Po etapie pisemnych do finału dostał
się, z najwyższą liczbą punktów 31 na 40,
Artur Kania. Michalinie Lesińskiej zabrakło 2 punktów do piątki finalistów. W bydgoskim finale Artur zajął III miejsce i otrzymał nagrodę w postaci
cyfrowego aparatu fotograficznego.
W przerwie między eliminacjami pisemnymi a finałem ustnym
młodzi znawcy zagadnień pożarniczych zwiedzili starówkę, Wyspę
Młyńską i Muzeum Okręgowe.
Gratulujemy Arturowi, Michalinie i ich opiekunowi
Sławomirowi Chyle.
(r)

WAŻNE!

Wójt Gminy Gruta
na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami, ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
1
1. - nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrówce
Królewskiej oznaczonej nr 114/7 o pow. 1612 m2, zapisanej w
KW nr TO1/00019222/9
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa z usługami podstawowymi''
- cena wywoławcza wynosi 20.000,00 zł. (słownie:
dwadzieścia tysięcy 00/100) .
- wysokość wadium – 1.000 zł
2. - nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrówce
Królewskiej oznaczonej nr 114/10 o pow. 1494 m2, zapisanej w
KW nr TO1/00019222/9.
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa z usługami podstawowymi''
- cena wywoławcza wynosi 20.000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
- wysokość wadium – 1.000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2014 roku o godzinie 1130 w sali Urzędu Gminy Gruta.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w
określonej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w BanMichalina na Gali Laureatów
11 kwietnia naszą podwójną Laureatkę Michalinę Polę ku Spółdzielczym Łasin Nr 64 9500 0008 0007 1879 2000
Lesińską z klasy IIIa spotkał zaszczyt odebrania zaświadczeń 0100 w terminie do 23 maja 2014 r.
2
i statuetek Kuratora Oświaty za sukcesy w konkursach przedmioto1. – lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielorodzinnym
wych z biologii i języka polskiego.
2
Uroczystość odbyła się w Mełno Cukrownia 6,pow. użytkowa 25,20 m , położonego na
działce
nr
23/30
obręb
Gruta
zapisanej
w KW nr
Centrum Kształcenia UstaTO1U/00037508/0
wicznego w Toruniu. Galę
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przeuświetnił swoją obecnością
strzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudoAndrzej Siemianowski, Kujawwa mieszkaniowo-usługowa”
sko-Pomorski
Wicekurator
- cena wywoławcza wynosi 25.500,00 zł (słownie: dwaOświaty, który wręczył wy- dzieścia pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) .
mienione nagrody. Nauczycie- wysokość wadium –1.000 zł
le Witold Kaczmarek i Krzysztof Ficek przygotowujący Michalinę
Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2014 roku o godo konkursów otrzymali listy gratulacyjne. Była możliwość zrobie- dzinie 900 w sali Urzędu Gminy Gruta.
nia pamiątkowych zdjęć, był poczęstunek dla uczestników, wymiaWarunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w
na życzeń i gratulacji między opiekunami uczniów i gimnazjalista- określonej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banmi.
ku Spółdzielczym Łasin Nr 64 9500 0008 0007 1879 2000
Michalinie jeszcze raz należą się brawa za takie piękne sukce- 0100 w terminie do 23 maja 2014 r.
sy, którymi już wkrótce będzie mogła się pochwalić w wybranej
3
przez siebie szkole średniej. Być może jej talent i pracowitość
1. - nieruchomości niezabudowanej położonej w Nicwałdzie,
zaowocują nowymi osiągnięciami, o których – miejmy nadzieję – stanowiącej działkę nr 126 o pow. 0,3400 ha zapisanej w KW nr
TO1U/00018642/2
nie omieszka nas powiadomić.
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania PrzeTekst: K. Ficek. Foto. ELP
strzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa”
REGION NAUK ŚCISŁYCH
- cena wywoławcza wynosi 12.500,00 zł (słownie: dwaRegion Nauk Ścisłych to nazwa projektu współfinansowanego
z funduszy Unii Europejskiej, który będzie realizowany w naszej naście tysięcy pięćset złotych00/100) .
- wysokość wadium –500 zł
szkole w roku szkolnym 2014/2015. Celem projektu jest wspieranie
Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2014 roku o gouczniów gimnazjów pochodzących z obszarów wiejskich. Zajęcia
dzinie 1000 w sali Urzędu Gminy Gruta.
będą odbywały się w trzech komponentach interdyscyplinarnych:
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w
geografia turystyczna Unii Europejskiej, język angielski prze- określonej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banwodnikiem po Europie, arytmetyka z elementami logiki, przyroda, ku Spółdzielczym Łasin Nr 64 9500 0008 0007 1879 2000
chemia i fizyka wraz z warsztatami żywieniowymi.
0100 w terminie do 23 maja 2014 r.
Projekt przewiduje również zajęcia dla uczniów najzdolniej4
szych, które będą prowadzone przez wykładowców na wyższej
1. – nieruchomości niezabudowanej położonej w Okoninie
uczelni. Obejmować będą one materiał z zakresu biologii i chemii stanowiąca działkę nr 74 o pow. 1,1200 ha zapisanej w KW nr
w medycynie, fizyki z elementami meteorologii oraz matematyki TO1U/00026601/2
z elementami ekonomii.
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Dodatkowym atutem projektu jest objęcie szczególnym wspar- Przestrzennego ustalona jako: „rolnicza przestrzeń produkciem dwóch uczniów w edukacji oraz pomoc w wyborze kariery cyjna”
- cena wywoławcza wynosi 46.500,00 zł (słownie:
zawodowej. Dla szkoły przewidziany jest zakup pomocy
czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych00/100)
dydaktycznych na kwotę około trzech tysięcy.
- wysokość wadium – 2.000, 00 zł
Już dziś cieszymy się na nowe wyzwania.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja roku o godzinie
MS
1100 w sali Urzędu Gminy Gruta.
Głos Gruty
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Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w
określonej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdzielczym Łasin 64 9500 0008 0007 1879 2000 0100
w terminie do 23 maja 2014 r.
5
1. - nieruchomości niezabudowanej położonej w Mełnie, stanowiącej działkę nr 3/11o pow. 0,0794 ha zapisanej w KW nr
TO1U/00019239/1
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa”
- cena wywoławcza wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych00/100) .
- wysokość wadium –400 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2014 roku o godzinie 1115 w sali Urzędu Gminy Gruta.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w
określonej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdzielczym Łasin Nr 64 9500 0008 0007 1879 2000
0100 w terminie do 23 maja 2014 r.
6
1. – lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielorodzinnym
Mełno Cukrownia 6, pow. użytkowa 42,30 m2, położonego na
działce nr 23/30 obręb Gruta zapisanej w KW nr
TO1U/00037508/0
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa”
- cena wywoławcza wynosi 41.500,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych00/100) .
- wysokość wadium –1.500 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2014 roku o godzinie 930 w sali Urzędu Gminy Gruta.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w
określonej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdzielczym Łasin Nr 64 9500 0008 0007 1879 2000
0100 w terminie do 23 maja 2014 r.
7
1. – nieruchomości niezabudowanej położonej w Okoninie
stanowiąca działkę nr 114/1 o pow. 0,2000 ha zapisanej w KW
nr TO1U/00018644/6
- w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego ustalona jako: „istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa”
- działka przeznaczona pod zabudowę z prawomocną decyzją o warunkach zabudowy
- cena wywoławcza wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych00/100) . Do uzyskanej ceny ustalonej w przetargu będzie naliczony podatek VAT w wysokości 23%.
- wysokość wadium – 1.000, 00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2014 roku o
godzinie 1030 w sali Urzędu Gminy Gruta.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w
określonej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdzielczym Łasin 64 9500 0008 0007 1879 2000 0100
w terminie do 23 maja 2014 r.

Śpieszmy się kochać ludzi…

Z głębokim żalem informujemy, że 26 kwietnia 2014 roku
zmarła EWA MODRAK - pedagog, nauczyciel przyrody i geografii w Zespole Szkół w Grucie. Cześć Jej Pamięci!
(r)

SPORT W GMINIE
Kolejny medalowy start naszych ciężarowców!
W Siedlcach w dniach 4-6 kwietnia odbyły się Mistrzostwa
Polski Zrzeszenia LZS do lat 15 i 17. W zawodach brało udział aż
265 zawodniczek i zawodników z 41 klubów sportowych z 13 województw. Tylu zgłoszeń w imprezach Zrzeszenia LZS wśród najmłodszych jeszcze nie było. Do tego dochodzą rekordy kraju do lat 15 i
17, najlepsze rezultaty życiowe. To był prawdziwy ciężarowy maraton, ale nasi ciężarowcy po raz kolejny pokazali hart ducha. Mimo
wielogodzinnego dźwigania od rana do późnych godzin wieczornych,
obrazki z siedleckiego obiektu napawają optymizmem. W grupie
juniorek do 15 lat Oliwia Średzińska zajęła trzecie miejsce (warto
podkreślić, że Oliwia ma dopiero 13 lat!). W grupie zawodników do
17 lat Paweł Dobrzański zajął drugie miejsce, natomiast Paweł
Janowicz piąte. Zawody pokazały, że w małych ośrodkach rosną
talenty na miarę mistrzów.
Słowa uznania należą się trenerowi Zenonowi Osuchowi za tak
doskonałe przygotowanie zawodników, a naszym sztangistom dziękujemy za wspaniałe reprezentowanie naszej gminy Gruta. Brawo!
PS Od członka zarządu „Horyzontu” Artura Średzińskiego dowiedzieliśmy się, że 24 maja w Malborku odbędą się zawody II ligi
(drugi etap). Osiągnięte tam przez naszych zawodników wyniki
zdecydują, czy znajdą się oni w I lidze. Ostatni etap (zwany przez
siłaczy rzutem) mieć będzie miejsce jesienią w Grucie.
AFA

IX Turniej Wiedzy „Co wiem o sporcie?”
2 kwietnia w Starostwie Powiatowym odbył się kolejny turniej
wiedzy sportowej dla szkół gimnazjalnych powiatu grudziądzkiego.
Składał się z dwóch konkursów: drużynowego (reprezentacje gmin)
oraz indywidualnego.
Wyniki konkursu drużynowego:1 miejsce Gr uta - 38 pkt.
Wyniki
konkursu
indywidualnego:1 miejsce Kr zysztof
Dziewicki, Gruta - 5 pkt., 4 miejsce Michalina Lesińska, Gruta - 2
pkt. Skład zespołu Gruty: Cezary Szytniewski, Bartosz Klasiński,
Krzysztof Dziewicki, Michalina Lesińska. Opiekun: J. Sokołowska
JS

Całe podium nasze!

Na początku kwietnia na terenach Ośrodka Wypoczynkowego
DELFIN nad Jeziorem Rudnickim w Grudziądzu zostały rozegrane
zawody w ramach Kolarskiej Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych o Puchar Prezesa UKS „TANDEM" - Mistrzostwa Województwa w kolarstwie przełajowym na rowerach MTB.
Bardzo dobrze w tym wyścigu zaprezentowali się zawodnicy z
UKS Omega Gruta. W kategorii młodziki (rocznik 2000 – 2001)
pierwsze miejsce zdobył Bartosz Klasiński, drugie Oskar Reich, a
trzecie Dawid Tuleja, piąty był Przemysław Tuleja, szósty Jakub
Ścibior, dziewiąty Michał Bonkowski.
Kategoria młodziczka (rocznik 2000 – 2001) III miejsce Agata
Średzińska, X Julia Miąsko. Kategoria junior młodszy (1998-1999):
II Kajetan Albanowski, VI Cezary Szytniewski. Kategoria dziewczęta
– początkujące (2001-2003): III m. Katarzyna Robaczewska SP Słup,
IV Magdalena Zeniak SP Nicwałd, VI Katarzyna Średzińska SP
Gruta. Kategoria chłopcy – początkujący (2001-2003): VII m. Jakub
Tyda SP Słup, X Igor Osuch SP Gruta.
Anna Kalinowska

GŁOS GRUTY— miesięcznik wydawany przez Gminę Gruta od 1991 roku.
Kontakt z redakcją: redakcjagg@gruta.pl, tel. 603 921 787
Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno tel. 56 46 83 188 e-mail: gruta@gruta.pl
Wersja elektroniczna Głosu Gruta dostępna jest pod adresem www.gruta.pl
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