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społecznych. Samorządy i społeczności lokalne przygotowują
obecnie dokumenty strategiczne, które będą stanowiły podstawę do
ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego.
W przygotowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji
pomogą gminom środki rozdysponowane przez zarząd
województwa z puli Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
na lata 2014-2020 (nabór wniosków odbył się w marcu i kwietniu).
Wsparcie w wysokości 2,4 miliona złotych otrzyma 51 gmin
miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.
B. Krzemińska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego

W hołdzie tym, którzy oddali życie
za wolność i niepodległość

W dniu 29 września 2016 roku odbyła się kolejna Sesja
Rady Gminy. Radni podjęli następujące uchwały:
1) Nr XVII/123/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie
Gminy Gruta na rok 2016.
2) Nr XVII/124/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gruta na lata 2016-2030.
3) Nr XVII/125/16 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Gruta.
4) Nr XVII/126/16 w sprawie aktualności Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Gruta
oraz
aktualności
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie
gminy Gruta.
5) Nr XVII/127/16 w sprawie zabezpieczenia środków
na zakup samochodu strażackiego w 2017 r.
M.W. Foto: RAS

Wsparcie w rewitalizacji

Ukazuje się od 1991 roku

Szczególna uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej
w Hołdzie Mieszkańcom Parafii Świętej Anny w Słupie, którzy
oddali życie za wolność i niepodległość, odbyła się na nekropolii
w tej miejscowości w niedzielę 25 września 2016 roku.
Po uroczystej mszy świętej odprawionej przez księdza
proboszcza Marka Bogackiego, uczniowie miejscowej szkoły oraz
absolwencie zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły
się wiersze i pieśni patriotyczne.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się w procesji
na cmentarz. Tu, po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, przecięcia
szarfy dokonała pani Czesława Wimowicz, wnuczka Anny
i Wawrzyńca Angowskich, których nazwisko jest umieszczone
na Tablicy. Pani Czesława, obecnie mieszkanka Gdańska,
jako dziecko była świadkiem tamtych tragicznych wydarzeń.
Tablicę Pamiątkową poświęcił ksiądz proboszcz M. Bogacki.
Po Apelu Poległych głos zabrali Halina Kowalkowska,
wójt gminy Gruta, starosta Edmund Korgol i Krzysztof Pokora
– przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu.
W epilogu uroczystości Magdalena Szymaniak przeczytała
wiersz, a po jego wysłuchaniu przed Tablicą złożono wiązanki
i wieńce.
Pomysłodawczynią umieszczenia Tablicy Pamiątkowej była
– niestety nieżyjąca już – Jadwiga Cieszyńska, kobieta-społecznik.
Jej zamysł został zrealizowany dzięki Stowarzyszeniu Aktywna
Wieś Słup, sołectwu i wójt H. Kowalkowskiej.
Nauczycielka SP w Słupie Anna Kurzyńska wykonała
pamiątkową tablicę ze zdjęciami mieszkańców Słupa i Jasiewa,
którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej. (Notabene lista
nazwisk na Tablicy została sporządzona na podstawie
pracy magisterskiej pani Anny.) W niedzielnej uroczystości udział
wzięli miejscowi strażacy oraz harcerze ze Słupa i Mełna.
Na kamieniu z Tablicą umieszczone zostało, wykonane

W środę (28 września) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się
uroczyste podpisanie umów z samorządami lokalnymi, które
otrzymają dotacje na przygotowanie lub aktualizację programów
rewitalizacji – strategicznych dokumentów niezbędnych
do skutecznego zabiegania o dofinansowanie na zagospodarowanie
obszarów rewitalizowanych. Wsparcie w wysokości 2,4 miliona
złotych trafi do 51 gmin.
W
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekty
z zakresu rewitalizacji mogą realizować wszystkie miasta, a także
społeczności lokalne na terenach wiejskich.
Wsparcie trafi między innymi na przebudowę i modernizację
budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji
społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Skorzystają samorządy
lokalne i ich jednostki, instytucje, organizacje pozarządowe,
przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły,
a także partnerzy publiczno-prywatni. Szczególny nacisk będzie
położony na powiązanie projektów inwestycyjnych z działaniami
„miękkimi”, których celem jest rozwiązywanie problemów
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z metalu przez kowala-artystę Marka Wróbla, Godło
Rzeczypospolitej Polskiej – Orzeł oraz róża. Natomiast wyjątkowy
kamień ofiarował Jan Kurzyński, a z jego gospodarstwa
z Małego Podlaska przewiózł go Piotr Kirsz.
Fundatorzy Tablicy są: Mieszkańcy Słupa i wójt Halina
Kowalkowska.
(r)
ODSŁONIĘCIE POMNIKA POMORDOWANYCH

W sobotę 15 października 2016 roku na cmentarzu
w Grucie odsłonięty został (po renowacji) Pomnik Pomordowanych
w Słupskim Młynie. Stało się tak z inicjatywy powołanego
Komitetu na Rzecz Renowacji Pomnika, w skład którego weszli
ksiądz wikary Kamil Pańkowiec oraz Tomasz Piwowarski,
Waldemar Kurkowski i Jerzy Strużyna. To dzięki nim oraz wielu
innym osobom i instytucjom udało się zrealizować ten szczególny
projekt.
Dzięki ludziom dobrej woli, w tym Halinie Kowalkowskiej
– wójt gminy Gruta, a także Instytutowi Pamięci Narodowej,
mogliśmy w sobotę uczestniczyć w kilkugodzinnej uroczystości,
która zaczęła się o godz. 11 w remizie strażackiej w Grucie,
następnie w lesie w Słupskim Młynie (miejscu dokonania mordu
przez Samoobronę Niemców Etnicznych) o godz. 12.30
odprawiona została msza święta polowa. Celebrowali ją: ksiądz
kanonik Henryk Szczodrowski – proboszcz gruckiej parafii, ksiądz
doktor Antoni Dunajski (siostrzeniec nieżyjącego wieloletniego
proboszcza w Grucie księdza prałata Jana Skwiercza), ksiądz
Marek Bogacki – proboszcz ze Słupa i ksiądz wikary Kamil
Pańkowiec.
Po mszy uczestnicy sobotniej uroczystości wrócili
na nekropolię w Grucie, gdzie o godzinie 14 w asyście żołnierzy
z Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela
w Grudziądzu dokonano odsłonięcia i poświęcenia Pomnika,
na którym widnieje napis: Tu spoczywają 44 cywilne ofiary
rozstrzelane przez Niemców w dwóch egzekucjach wykonanych
w dniu 15 października 1939 r. oraz na jesieni tego samego roku
w miejscowości Słup Młyn.
Odsłonięcia
dokonały:
pani
Cecylia
Michałowska
z Nicwałdu, bratanica Franciszka Marcinkowskiego, który został
zamordowany przez Niemców w Słupskim Młynie jesienią 1939
roku oraz Martyna Templin, gimnazjalistka z Zespołu Szkół
w Grucie. Uczennica była przedstawicielką młodzieży, która będzie
się opiekować Pomnikiem.
Pomnik poświęcił ksiądz kanonik H. Szczodrowski.
***
Sobotnią uroczystość otworzył w remizie strażackiej w Grucie
ksiądz Kamil Pańkowiec, który po powitaniu gości zapoznał
obecnych z jej scenariuszem, a następnie poprosił o zabranie głosu
wójt Halinę Kowalkowską.
– Czcigodni księża, szanowni państwo, chcę powiedzieć,
iż moje serce bardzo się raduje, że mogłam objąć patronatem
tak ważną uroczystość w naszej gminie – zaczęła prowadząca
samorząd. – To, co zdarzyło się w 1939 roku i później miało swoje
odzwierciedlenie na terenie gminy Gruta. Mamy nie tylko cmentarz
wojenny w Mełnie, mamy cokół mogiły na nekropolii w Grucie
poświęcony ofiarom z tamtego okresu. Takich miejsce
upamiętniających zbrodnię, dokonaną przez Samoobronę
Niemiecką, jest dużo na terenie nie tylko naszego powiatu. Jest mi
niełatwo mówić o tej gehennie, ponieważ mój dziadek był również
ofiarą Niemców, zginął na żwirowni w Świeciu nad Osą. Bardzo
przeżywam dzisiejszą uroczystość i wyrażam swoje słowa uznania
dla osób, które zrealizowały ten niezmiernie ważny projekt.

Szanowni państwo, musimy wybaczyć oprawcom, ale nie możemy
zapomnieć o tamtych dniach, latach. Tylko od nas starszych zależy
czy będziemy o tym wszystkim mówić młodemu pokoleniu
i będziemy zawsze pamiętać o tych, którzy oddali swoje życie
za Polskę, za wolność. Szanowni państwo, niech tamte tragiczne
wydarzenia będą dla nas zawsze przestrogą, że pokój nigdy nie jest
dany na zawsze – zakończyła wójt.
Po jej wystąpieniu Tomasz Piwowarski i Waldemar Kurkowski
wygłosili referaty o tamtych wydarzeniach, była też prezentacja
multimedialna.
Po zwiedzeniu wystawy przez gości nastąpił moment
podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego,
że Pomnik na cmentarzu gruckim został poddany renowacji.
Około godziny 12 uczestnicy uroczystości pojechali
do Słupskiego Młyna, gdzie jesienią 1939 roku Samoobrona
Niemiecka dokonała mordu. W tym szczególnym miejscu
odprawiona została msza święta.
Cmentarz w Grucie, godzina 14. Uroczystość prowadził
Waldemar Kurkowski. – Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy
znajdujemy się w miejscu gdzie spoczywają 44 ofiary
niemieckiego terroru, zamordowane jesienią 1939 roku
w miejscowości Słupski Młyn. Asystę dzisiejszej uroczystości
stanowią żołnierze z Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza
I Odnowiciela w Grudziądzu, dowódcą uroczystości jest
komendant Garnizonu Grudziądz major Tomasz Paprocki. Poczty
sztandarowe stanowią: Sztandar Centrum Szkolenia Logistyki im.
Kazimierza I Odnowiciela, sztandary Ochotniczej Straży Pożarnej
w Grucie, sztandar Zespół Szkół w Grucie, sztandar Związku
Kombatantów Rzeczy Pospolitej i Byłych Więźniów Politycznych,
proporzec Harcerzy. Szanowni państwo, za chwilę nastąpi
rozpoczęcie uroczystości, poprzedzi ją odegranie Hymn
Państwowego.
Po odsłonięciu pomnika aktu poświęcenia dokonał ksiądz
kanonik H. Szczodrowski. Teraz delegacje złożyły kwiaty.
Następnie głos zabrała wójt Halina Kowalkowska. – Czcigodni
księża, panowie oficerowie, szanowni państwo, w takim miejscu,
w takim dniu i w takim czasie trudno znaleźć słowa… Jedynie
można chylić czoła przed tymi, którzy zginęli z rąk oprawców
i są ofiarami opętanej ideologii, jak to powiedział kiedyś nasz
Ojciec Święty Jan Paweł II. Szanowni państwo, dzisiejsza uroczystość jest szczególną lekcją historii dla naszego nowego, młodego
pokolenia, że nigdy coś podobnego nie powinno się powtórzyć.
Święty Jan Paweł II mówił NIGDY WOJNY. I DLATEGO
MY WSZYSCY, ZARÓWNO STARSI JAK I MŁODZI
POWINNIŚMY
POWTÓRZYĆ
DZIŚ
TE
SŁOWA…
(Pełny tekst wystąpienia zamieszczony jest na stronie internetowej
gminy Gruta).
Na tym sobotnia uroczystość dobiegła końca. Kilka godzin
później w regionalnej telewizji można było obejrzeć skróty z tego
patriotycznego wydarzenia.
Należy wspomnieć o ważnej publikacji MIEJSCOW I NIEMCY
Gmina Gruta Jesienią 1939 roku, która ukazała się
15 października. Jej autorami są Tomasz Piwowarski i ksiądz
Kamil Pańkowiec. Okolicznościowe wydawnictwo można było
otrzymać podczas rozpoczęcia uroczystości w remizie.
RAS

Muzycznie dla Seniorów

28 września w świetlicy w Mełnie Stowarzyszenie
Międzygminne Porozumienie Samorządowe – MPS, w ramach
realizowanego projektu, zorganizowało dla seniorów koncert
„Jak za dawnych lat". Wystąpił duet wokalny „FM – Teresa
Chodyna i Edmund Otremba. Koncert zgromadził ponad stu gości,
których powitała Prezes MPS Pani Halina Kowalkowska
i podkreśliła ważną rolę seniorów w życiu społecznym, doceniła
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ich aktywność, poświęcenie i pracowitość, a występ artystyczny
był formą podziękowania dla nich.
W wykonaniu duetu usłyszeliśmy szlagiery z lat 60., 70. i 80.,
między innymi z repertuaru Anny German, Czesława Niemena,
Zbigniewa Kurtycza i Edyty Geppert. Wykonawcy muzycznie
i wokalnie przenieśli wszystkich w czasie, a ponad dwugodzinny
koncert minął w niepowtarzalnej atmosferze. Występ nagrodzono
gromkimi brawami.
MW

Piękne piosenki w Dniu Seniora

1 października w Gminnym Centrum Kultury obchodzony był
przypadający tego dania Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,
święto ustanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ.
– Seniorzy mają jeszcze inne swoje daty, na przykład
20 listopada przypada ich ogólnopolski dzień – po powitaniu gości
dyrektor Hanna Szumotalska powiedziała: – Wszystkie daty mają
jeden wspólny cel, by na rzecz osób starszych podejmować jak
najwięcej
najróżnorodniejszych
działań
we
wszystkich
środowiskach, które przyniosą pomoc i radość seniorom, a także
pozwolą im aktywnie włączyć się w życie innych pokoleń.
Szczególny dzień uświetnił występ Hanny Florek, śpiewającej,
piszącej i tańczącej twórczyni ludowej ze wsi Wierciny.
Melancholijne piosenki, głównie o miłości i samotności, tak ujęły
panie i panów, że oklaskom nie było końca.
W GCK obecni byli między innymi śpiewający z zespołu Złoty
Wiek. Barbara Małgorzewicz przeczytała żartobliwy wiersz
Wisławy Szymborskiej o tym, jak w krzywym zwierciadle wygląda
starość.
– To dla mnie ogromna radość, że przez swoje śpiewanie
i wiersze niosę radość innym ludziom, przede wszystkim starszym
– usłyszeliśmy na koniec od Hanny Florek. – Przez swoje występy
chcę tchnąć, głównie w seniorów, optymizm i siłę, żeby wierzyli,
iż w ich wieku można robić wiele ciekawych i pożytecznych
rzeczy.
RAS

Gdzie duch spotyka się z przestrzenią…

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt
społeczny i edukacyjny, najważniejsze święto zabytków kultury
Starego Kontynentu. Od trzech lat gmina Gruta czynnie
uczestniczy w EDD. Coroczne spotkania pozwalają nam na lepsze
poznanie posiadanych zabytków. „Gdzie duch spotyka się
z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki” – to temat
przewodni tegorocznych EDD.
17 września mieszkańcy gminy i goście uczestniczyli we mszy

świętej odprawionej przez księdza Kamil Pańkowca w „języku
aniołów” – łacinie. Liturgię poprzedził wykład Tomasza
Piwowarskiego o rzeźbach i obrazach przedstawiających Maryję,
znajdujących się w świątyni w Grucie.
Od trzech lat w czasie EDD, spotykamy się na plaży nad
Jeziorem Dużym w Grucie. W tym roku nauczycielka Zespołu
Szkół w Grucie Joanna Witkowska, wspólnie z uczniami,
przygotowała wystawę fotograficzną poświęconą figurkom
maryjnym z terenu naszej gminy. Uczniowie dokonali wspaniałej
rzeczy, nie tylko wykonali dokumentację fotograficzną,
ale przeprowadzili też wywiady z osobami pamiętającymi
okoliczności wybudowania tych kapliczek oraz z osobami obecnie
dbającymi o nie.
Historia naszej gminy jest ściśle związana z wodą. W tym roku
odbyły się III Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Gruta.
W tym roku przechodni puchar zdobył pan Kędzior. Puchar
w imieniu Haliny Kowalkowskiej zwycięzcy wręczyła Halina
Saucha.
Ponieważ czego „Czego Jaś się nie nauczył tego Jan nie będzie
umiał” w czasie EDD najmłodsi mieszkańcy gminy wspólnie
z rodzicami i dziadkami biorą udział w wielu konkursach,
zabawach zorganizowanych na plaży. W tym roku przygotowała
je Anna Fabrykiewicz. Ewa Schmidt – sołtys Gruty, radna, zadbała
o łakocie dla biorących udział w zabawach.
Panie z Gruty wydawały słodycze, częstowały obecnych na
plaży kawą, herbatą i zupą rybną. Przygotowano również ognisko,
nad którym każdy mógł upiec kiełbaski. Strażacy z OSP w Grucie
dbali o bezpieczeństwo uczestników spotkania. Słoneczna pogoda
sprzyjała korzystającym z kajaków, łodzi i rowerów wodnych.
Organizatorzy
dziękują
strażakom
(za
pomoc
w przeprowadzeniu spotkania), mieszkańcom, gościom, radnym
Mirosławie Kozickiej i Henrykowi Zalewskiemu oraz dyrektorowi
ZS Krzysztofowi Fickowi za udział w obchodach EDD 2016.
Organizatorami byli: sołectwo, parafia rzymsko-katolicka,
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych na Okrągło, Gminne Koło
Polskiego Związku Wędkarskiego, Gminna Biblioteka Publiczna
(wszyscy z Gruty) oraz Międzygminne Porozumienie
Samorządowe MPS.
C. Cichocka

Wisła, góry i my…

Od 5 do 9 września odbyła się 5-dniowa wycieczka Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Grucie do Wisły. Organizatorem była Sylwia
Jaszewska, kierownik placówki. W wyjeździe uczestniczyli
podopieczni warsztatów, opiekunowie-terapeuci, rodzice oraz
przyjaciele WTZ.
Pierwszego dnia „zboczyliśmy” z trasy, aby zwiedzić skansen
łowicki w Maurzycach. Na 17-hektarowym terenie znajduje się
35 obiektów z XIX i XX wieku, m.in. budynki mieszkalne,
strażnica, kuźnie i do dziś funkcjonujący kościół. Następnie
udaliśmy się do Wisły, gdzie nocowaliśmy w Willi Urocza. Drugi
dzień rozpoczął się zwiedzaniem miasta Ciuchcią Wiślańską, która
dowiozła nas do Skoczni Malinka im. Adama Małysza. Następnym
punktem zwiedzania był zamek, rezydencja Prezydenta RP i zapora
rzeki Wisły oraz wodospad Mała Niagara. Na koniec dnia
w centrum miasta zobaczyliśmy figurę A. Małysza z czekolady,
która mieści się w Domu Zdrojowym. Zwiedziliśmy też Muzeum
Beskidzkie oraz udaliśmy się do Galerii Trofeów A. Małysza.
Trzeci dzień to wyjazd do Ustronia, wjechaliśmy kolejką
linową z przewodnikiem na Górę Czantoria 995 m. n.p.m. Pieszo
przez szlak weszliśmy na szczyt góry oraz przeszliśmy na czeską
stronę Czantorii do schroniska, następnie udaliśmy się na Równicę,
gdzie zobaczyliśmy najstarsze schronisko w Beskidach oraz Dwór
Skibówka.
Czwarty dzień to wycieczka po Małej Pętli Beskidzkiej: Istebna
– chałupa Kawuloka, Koniaków – muzeum słynnej koronki,
Koczy Zamek oraz Centrum Pasterskie, bacówka, gazdówka.
Następnie Jaworzynka – Trójstyk Granic, miejsce styku trzech
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granic państw Polski, Słowacji i Czech.
Na koniec dnia udaliśmy się pieszo na Kozińce w stronę Wisły
przez najstarszy cmentarz augsbursko-ewangelicki. Tam
pomodliliśmy się przy grobie prof. Stanisława Hadyna, założyciela
zespołu pieśni i tańca „Śląsk”.
Wędrując szlakiem spotkaliśmy Piotra Żyłę, polskiego skoczka
narciarskiego. Sportowiec chętnie udzielał odpowiedzi na nasze
pytania, a także pozował do zdjęć, rozdawał autografy. Pełni
emocji wróciliśmy do Wisły, aby zakupić pamiątki i skosztować
regionalnych specjałów.
W drodze powrotnej do domu zwiedziliśmy z przewodnikiem
Częstochowę, Jasną Górę oraz uczestniczyliśmy w uroczystym
zasłonięciu Cudownego Obrazu. Podziękowaliśmy Matce Bożej
za łaski, jakimi nas obdarowuje, przeszliśmy na kolanach wokół
obrazu.
W. Kuna-Więcek

Warto dodać, że w Horyzoncie jest jeszcze kilku młodych
ciężarowców, którzy w tym roku będą startować na zawodach
krajowych do lat piętnastu.
(r)

Dzień marchewki

Ciężarowcy-medaliści u ministra

10 października to dzień tego zdrowego i cenionego warzywa.
Pamiętał o tym personel żłobka w Nicwałdzie i zaprosił dzieci
do zabawy i… edukacji. Oprócz szukania ukrytych marchewek,
tańców, bajki i opowiadania „czytanego" przez puszystego
króliczka, maluchy miały okazję zobaczyć, jak powstaje świeżo
wyciskany sok, mogły też pochrupać słodkie marchewki.
Już teraz dziewczynki i chłopcy doskonale wiedzą, że
witaminki to podstawa, aby być zdrowym i silnym!
Dziękujemy Rodzicom za pomoc i zaangażowanie
w przygotowania.
Dyrektor Anna Materka

– Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy gościć
w Ministerstwie Sportu i Turystyki utalentowaną młodzież
podnoszenia ciężarów. Gratuluję wam sukcesów i życzę, abyście
dalej rozwijali swoje sportowe pasje – powiedział naszym
medalistom ME do lat 15 i 17 wiceminister Sportu i Turystki
Jan Widera. Władze polskiego sportu zaprosiły w poniedziałek
3 października naszych medalistów z Nowego Tomyśla,
bo podziękować im za osiągnięte rezultaty.
Wśród zaproszonych byli również trener Horyzontu Zenon
Osuch i medalistka Oliwia Średzińska (na zdjęciu).
(r)

Oliwa trzecia w Europie!
Oliwia Średzińska z Ludowego Klubu Sportowego
HORYZONT w Grucie odniosła pierwszy międzynarodowy sukces
w podnoszeniu ciężarów. Dziewczyna z Mełna, gimnazjalistka
Zespołu Szkół w Grucie, w czwartek 15 września 2016 roku na
Mistrzostwach Europy do lat 15 (kat. do 69 kg) w Nowym
Tomyślu zdobyła brązowy medal! Oliwia w dwuboju uzyskała
160 kg. Pierwszą lokatę zajęła Rumunka, drugą Włoszka.
Oliwia jest zawodniczką Horyzontu od pięciu lat. Trenuje ją
Zenon Osuch, który podkreślając systematyczną pracę dziewczyny,
wierzy, iż jako sztangistka osiągnie jeszcze wiele sukcesów.

HALINA KOWALKOWSKA – WÓJT GMINY GRUTA
I STOWARZYSZENIE UŚMIECH
ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW GMINY GRUTA
NA UROCZYSTE OBCHODY
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
OBCHODY POŁĄCZONE
Z PRZEGLĄDEM PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
I ŻOŁNIERSKIEJ
ODBĘDĄ SIĘ 11 LISTOPADA 2016 R.
O GODZ. 11 W ZESPOLE SZKÓŁ W GRUCIE
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