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Inspekcja Gotowości Operacyjnej 
     26 kwietnia 2017 r. w godzinach 12.15-13.30 w jednostce OSP  
Gruta w obecności komendanta gminnego - Sławomira Chyły, prezesa 
OSP Gruta - Stefana Falkowskiego, v-ce prezesa Zbigniewa  
Makowskiego, naczelnika jednostki - Mariana Piechowskiego  
i pracownika ds. ppoż. z Urzędu Gminy– Mariusza Maciejewskiego, 
odbyła się Inspekcja Gotowości Operacyjnej Ochotniczej Straży  
Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  
przeprowadzonej przez Zespół Inspekcyjny w składzie: bryg. Robert 
Gutowski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej  
w Grudziądzu oraz mł. bryg. Paweł Stachowicz - Naczelnik Wydziału 
Operacyjno-Szkoleniowego.  
     Podczas inspekcji kontrolowano gotowość operacyjną jednostki  
w dziedzinach, takich jak: alarmowanie OSP, gotowość operacyjna  

ratowników OSP, gotowość pojazdów, sprzętu silnikowego, innego sprzętu ratowniczego i sprzętu łączności, stan techniczny  
infrastruktury strażnicy mający wpływ na gotowość operacyjną, dokumentację, ćwiczenie - pożar wewnętrzny na poziomie  
parteru plus osoby poszkodowane, silne zadymienie, wprowadzenie jednego prądu wody z szybkiego natarcia z przeszukaniem 
pomieszczeń i ewakuacja osoby poszkodowanej. Na alarm stawiło się 14 ratowników. W wyniku przeprowadzonej inspekcji 
jednostka OSP Gruta otrzymała ocenę bardzo dobrą.  

Po zakończonym przeglądzie z gotowości operacyjnej, komisja w składzie: mł. bryg. Jacek Modliborski, mł. bryg. Paweł 
Stachowicz, mł.asp. Tomasz Zimmermann i inspektor Tomasz Wiśniewski przeprowadziła przegląd jednostki, m.in. sprawność 
techniczna pojazdów, w obecności naczelnika dh Mariana Piechowskiego. Jednostka w tej dziedzinie otrzymała ogólną ocenę 
4,5                                        Tekst/foto: BO 

Pora na wiosenne porządki. Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 

     W Gminie Gruta w dniach od 04.05.2017 r. do 05.05.2017 r. odbywała się kolejna mobilna  
zbiórka odpadów wielkogabarytowych.  
           Harmonogram zbiórki odpadów dostępny był na stronie internetowej Gminy Gruta. 
Uwaga! Dostarczenie ww. odpadów poza terminami mobilnych zbiórek stanowi wykroczenie 
i zagrożone jest karą grzywny. 
Zbiórka nie dotyczy odpadów pochodzących z działalności gospodarczej oraz rolniczej. 
Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie wszyscy uczestnicy mobilnej zbiórki dostosowali się do 
ustalonych zasad tj. pozostawiali odpady po zbiórce i w niewyznaczonych godzinach. Dostarczali 
odpady nieobjęte zbiórką w tym odpady niebezpieczne oraz odpady pochodzące z działalności 
rolniczej i gospodarczej. 
W związku z powyższym zachowaniem Urząd Gminy Gruta nie przewiduje kolejnych zbiórek  
w bieżącym roku. W roku bieżącym zostanie utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, do którego mieszkańcy będą mogli dostarczać określone rodzaje odpadów problemowych pochodzących tylko  
i wyłącznie z gospodarstw domowych.                         MT 

Naprawa dróg gminnych 

 

W miesiącu maju Gmina Gruta rozpoczęła naprawę dróg gminnych  
gruntowych. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe nie mogliśmy  
rozpocząć prac wcześniej. Naprawa dróg polega na utwardzeniu i uzupełnienie 
ubytków gruzem mielonym betonowym i ceglanym, dostarczanym przez firmę 
wybraną w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego. Prace naprawcze 
na drogach Gminy Gruta potrwają około 2-3 miesięcy. Do tej pory uzupełniono 
ubytki na drogach gminnych sołectwa Gruta, w dalszej kolejności będą  
przeprowadzane prace w pozostałych sołectwach.         

 BB 

Kolejne inwestycje 

 

Gmina Gruta ubiega się o dofinansowanie na zakup  autobusu do transportu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON  
w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" Kwota wkładu własnego wynosi 80 000 zł. 

Ponadto w bieżącym roku planowany jest zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Grucie, w budżecie gminy 
zaplanowano kwotę 400 00000zł. 

W bieżącym roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie otrzyma kwotę 20 000 zł na zadania  
inwestycyjne. 

                 RK 
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Stała na stacji lokomotywa… Pt-47-65 
    Nie lada atrakcję mieli mieszkańcy Mełna Cukrowni 9 kwietnia.  
Punktualnie o godzinie 12.34 na stacji na 2 minuty zatrzymał się stary 
parowóz Pt-47-65 z trzema wagonami. Pojawił się na naszych torach  
przejeżdżając z Jabłonowa Pomorskiego do Grudziądza. Wszystko  
wiązało się z akcją Turystyka Kolejowa po Kujawach i Pomorzu  
– Pociągiem na Wycieczkę. 
– Bardzo się cieszę, że mieszkańcy naszej wsi i innych mieli okazję  
spotkania się z historią Polskich Kolei Państwowych – powiedział Henryk 
Zalewski, sołtys Mełna Cukrowni, który apelował do władz PKP,  
aby pociąg-retro KLIMEK przejeżdżając przez Mełno o godz. 11.30  
zwolnił, by zgromadzeni na stacji mieszkańcy mogli mu się przyjrzeć. 
Sołtys dopiął też i tego, że KLIMEK zatrzymał się w drodze powrotnej.  
    Za pośrednictwem Głosu Gruty sołtys dziękuje Benedyktowi  
Mączkowskiemu i Sławomirowi Kuniszewskiemu, dyżurnym ruchu stacji 

PKP Mełno. To dzięki nim mieszkańcy gminy Gruta mogli popatrzeć na parowóz, który – szczególnie dla młodych ludzi  
– był pojazdem z innej epoki.                RAS. Foto: MZ  

Festiwal Innowacyjnej Edukacji Gdańsk 2017 
26 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie (kl. 4-6) 

uczestniczyli w Ogólnopolskich Warsztatach Edukacyjno-Artystycznych  
na Festiwalu Innowacyjnej Edukacji w hali Ergo Arena w Gdańsku. 

Celem warsztatów było doskonalenie technik pamięciowych  
przydatnych w szybkim zapamiętywaniu oraz tworzenie mind maps  
(map myśli). Główną atrakcją było spotkanie z Tony Buzan (na zdjęciu), 
angielskim profesorem i twórcą mind maps. Warsztaty prowadzone były  
w języku angielskim, więc mieliśmy żywy kontakt z tym językiem.  

Kolejną atrakcją był koncert Michała Szpaka, finalisty konkursu  
Eurowizji 2016. Po zakończeniu warsztatów udaliśmy się na wiosenny  
spacer po sopockim molo. Pogoda i humory wszystkim dopisywały.  
Wróciliśmy pełni wrażeń, energii i motywacji do działań. Thank you Mr. Buzan and Mr. Szpak!    As i AP.  

Piąty Koncert Muzyki Filmowej 
    Przygotowania trwały kilka miesięcy. Słowa uznania należą się 
przede wszystkim Dorocie Berent, spiritus movens artystycznego 
przedsięwzięcia, ale na brawa i ukłony zasłużyli wszyscy, którzy 
zaprezentowali ciekawe piosenki. 
    Na chwilę przed Koncertem D. Berent powiedziała,  
że 21 kwietnia to dla niej szczególny dzień. – Kiedy pięć lat temu 
pomyślałam o zorganizowaniu tej ambitnej i cyklicznej imprezy, 
czułam, że jest to ryzykowne – dzieli się refleksją.  
– Przede wszystkim dlatego, że już na samym początku wymagała 
ona jednej rzeczy, której na imię konsekwencja. Nie sztuka coś 
zacząć, a potem przerwać. Druga niewiadoma to ci, z którymi  
miałam występować, czy zawsze będą ze mną? Czy nie zniechęcą 
się, poddadzą. Czas zweryfikował moje obawy. Osób, z którymi 
śpiewam i gram, nie tylko nie ubyło, ale jest ich coraz więcej.  

Dorota w tym roku obchodzi 15-lecie swojego śpiewania.  
O wydarzeniu artystycznym można powiedzieć krótko: od początku do końca wszystko było dobrze przemyślane,  

a co za tym idzie – zaśpiewane i zagrane. Osobne słowa uznania należy skierować pod adresem Przemysława Cackowskiego  
z Grudziądza, notabene laureata wielu nagród ogólnopolskich. Przemek nie tylko śpiewał gościnnie w GCK, ale także  
akompaniował niektórym wykonawcom. 

Dorota potrafi nie tylko śpiewać i grać, ale także odkrywać nowe talenty. Prowadzone przez nią dziewczęta z Kółka  
Muzycznego w GCK świetnie wykonały piosenkę Każdy chciałby tak mieć.   

Epilog V Koncertu to wiele ważnych słów dyrektor H. Szumotalskiej pod adresem Doroty (i oczywiście prowadzonych przez 
nią zespołów TiM i Doris Band), na które zasłużyła chociażby za 5 lat pracy instruktorskiej w GCK. Były kwiaty i sporo  
wzruszających momentów.  

Piątkową imprezę bardzo dobrze poprowadzili: Kinga Panek, Anastazja Szpręglewska i Mateusz Kozłowski.  
21 kwietnia, oprócz już wymienionych, wystąpili: Kinga Czarnuch, Patrycja Urbaniak, Bartek Sengerski, Nikodem Berent, 

Daria Rogozińska, Monika Merholc, Aleksandra Kanios, Karol Aleksandrowicz, Sebastian Sieracki, Cezary Szytniewski,  
Klaudia Eichler, Łukasz Szalkowski i najmłodsze – Małgorzata Dziewicka, Marcelina Osmańska, Alicja Śniadecka, Karolina 
Rząca z Kółka Muzycznego. Akustyką zajmował się Bartosz Pierściński, a Michał Pyszora był operatorem wizualnym.  

Gdy skończyła się ostatnia piosenka, dyrektor zaprosiła wykonawców i gości na kawę i ciastka.            Tekst/foto: RAS 

Z ksiąg USC 

W miesiącu kwietniu 2017r. w naszej gminie urodziło się 4 dzieci,  

1 osoba zmarła. 

Jedna para zawarła związek małżeński.  
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Patriotycznie i majowo 

„Orzeł Biały – Nasza Duma”… 

 

Konkurs zorganizowany został przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka  
i Kuratora Oświaty oraz Senatora Jana Rulewskiego. Polegał on na wykonaniu dowolną 
techniką wizerunku polskiego orła z dowolnego okresu państwowości polskiej.  

2 maja uczniowie Zespołu Szkół w Grucie: Martyna Templin, Klaudia Antczak, Marta 
Samborska, Malwina Jabłońska, Wiktoria Kamińska i Julia Gospodarewicz, ich rodzice 
oraz dyrektor Krzysztof Ficek wraz z nauczycielem historii Tomaszem Piwowarskim 
uczestniczyli w Bydgoszczy w uroczystej gali podsumowującej konkurs.  

Miło nam poinformować, że spośród 800 prac z całego województwa komisja   
konkursowa w składzie prof. dr hab. Sławomir Górzyński, prof. dr hab. Jan Wroniszewski, 
dr Emilia Balana-Mroczkowska oraz Jan Rulewski nagrodziła wyróżnieniem  
I stopnia pracę Julii Gospodarewicz.  

Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów.          (r) 

Majowe Święta Narodowe 
     – Szanowni Państwo, serdecznie witam na uroczystości związanej 
z Majowymi Świętami. Zanim posłuchacie Państwo wierszy  
i piosenek z tej okazji, pozwolę sobie w ogromnym skrócie  
powiedzieć kilka zdań o tych ważnych, szczególnych dniach  
– tak rozpoczęło się spotkanie w Gminnym Centrum Kultury 2 maja, 
które prowadził Stanisław Raginiak. Instruktor przez kilka minut 
mówił o 1 Maja – Międzynarodowym Święcie Pracy, 2 Maja  
– Dniu Flagi Rzeczypospolitej i Święcie Narodowym 3 Maja  
ustanowionym w 1919 r. i ponownie w 1990 r. w rocznicę  
uchwalenia Konstytucji 1791 r.    
     Po wstępie rozpoczęła się część artystyczna, na którą złożyły się 
wiersze i piosenki związane z Majowymi Świętami. Utwory polskich 
poetów recytowały Malwina Średzińska, Kamila Wesołowska,  
Mirela Czarnecka i Sandra Chałat z Kółka Literackiego GCK.  

     Natomiast zespół PÓŁnaPÓŁ (instruktor Krzysztof Janikowski, Agata Gajewska, Agata Misiak i Szymon Gajewski) wykonał 
kilka utworów w duchu patriotycznym. 

Udział w akademii wzięli między innymi wójt Halina Kowalkowska i przewodniczący Rady Gminy Piotr Szynkowski.   
To miłe, że do Gminnego Centrum Kultury przyszło kilkanaście osób, by wspólnie uczcić święta szczególne dla Polaków.  
                           (r) 

APEL Z OKAZJI 228. ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA  
28 kwietnia w Szkole Podstawowej w Słupie, odbył się apel z okazji 

święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystość zaczęła się od wprowadzenia  
pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewania hymnu państwowego,  
następnie uczennice z klas III i IV zatańczyły poloneza.     

Później uczniowie przypomnieli historię uchwalenia tego, jakże  
ważnego, aktu w dziejach Rzeczypospolitej, zaprezentowali również  
piosenki i wiersze patriotyczne.  

Apel był ważnym wydarzeniem w życiu szkoły i przybliżył uczniom 
Rocznicę Uchwalenia Konstytucji.  

Na koniec dyrektor Andrzej Kurnik podziękował uczniom  
i nauczycielom za patriotyczną chwilę.       RAS 

Sukcesy Jana Piwowarskiego 
        27 kwietnia br. rozstrzygnięte zostały dwa konkursy adresowane do uczniów  
województwa kujawsko–pomorskiego. Pierwszy z nich „Kujawsko-Pomorskim szlakiem historii”, 
pod patronatem kuratora oświaty, polegał na przedstawieniu i zaprezentowaniu postaci  
historycznych regionu, mających istotne znaczenie dla społeczności lokalnej. Organizatorem był 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy.  
        Drugi zorganizowany przez Chełmiński Dom Kultury oraz Zespół Szkół w Grubnie, dotyczył 
odszukania i sfotografowania charakterystycznego krajobrazu ziemi chełmińskiej. 
        Miło nam poinformować, że w obu tych konkursach jury doceniło prace gimnazjalisty Jana 
Piwowarskiego i przyznało mu: w Bydgoszczy tytuł finalisty konkursu, a w Grubnie wyróżnienie. 
Ucznia do konkursów przygotowywał nauczyciel historii Tomasz  Piwowarski.  
         Gratulujemy.                                    (tng) 



4 

 

Konkurs Zręczności I Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi 

 

 

WÓJT GMINY GRUTA 

SERDECZNIE ZAPRASZA NA 

KONKURS ZRĘCZNOŚCI POWOŻENIA  

ZAPRZĘGAMI PAROKONNYMI, 

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 17.06.2017 R. 

O GODZ. 14.00  

(NA BOISKU W MEŁNIE) 
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Zawody sportowo-rekreacyjne 

 

9 kwietnia podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Grucie wzięli udział w zawodach sportowo-rekreacyjnych 

„Radosny Plusk – wśród nas nie ma przegranych".   

Zawody zostały zorganizowane przez Wąbrzeskie  

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Warsztaty 

Terapii Zajęciowej z tego miasta. Drużynowe zmagania  

zakończyły się sukcesem wszystkich drużyn. Wypada podkreślić, 

że nasz podopieczny Zbigniew Duma zajął III miejsce  

w konkurencji indywidualnej na dystansie 25 metrów stylem  

dowolnym.                 

WKW 

 Problem zwierząt postrzeganych jako bezdomne 

Ważnym problemem, który od kilku lat występuje na terenie  
naszej gminy jest problem zwierząt postrzeganych jako bezdomne. Należy  
pamiętać, że wszystkie psy w większości przypadków mają swoich właścicieli,  
a pojawiające się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nie odpowiednio  
dopilnowane przez właściciela. 

 W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten 
zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego  
właściciela zwierzęcia.  

Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może 
być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, 
bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt.  
Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia albo i dłużej. Niewskazane jest by w tym czasie dokarmiać jakiekolwiek wałęsające się 
psy oraz nadgorliwie zgłaszać interwencję do Urzędu, że pies jest bezdomny. Tym bardziej psów tych nie można zamykać na 
terenie swojej nieruchomości. Zwierzę w końcu samo odejdzie i wróci do swojego właściciela, o ile nie jest dokarmiane.  

W wyjątkowych sytuacjach (tylko w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia 
mieszkańców – gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców) Gmina podejmie  interwencję wyłapania zwierzęcia  
i odwiezienia go do Schroniska. Przypadki faktycznie bezdomnych psów (nieagresywnych) należy zgłaszać telefonicznie lub 
osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Gruta. Przekazując zgłoszenie należy podać swoje dane osobowe, miejsce  
przebywania zwierzęcia oraz telefon kontaktowy.  

Przypadki psów agresywnych, atakujących przechodniów (jeśli wystąpi niebezpieczeństwo pogryzienia) bezzwłocznie  
należy zgłaszać na Policję. Od tych mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu na terenie swojej nieruchomości 
schronienie oraz wyżywienie, zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane. Należy pamiętać,  
że osoba przyjmująca psa do swojego domu,  zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można  
zapominać także o tym,  że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się 
do miejsca gdzie zapewniono im wyżywienie. Postępując jednak w ten sposób (t.j. chwilowo przygarniając psa i dożywiając go) 
zostanie mu odebrana szansa powrotu do domu. 

W ostatnich kilku latach z terenu naszej gminy do Schroniska trafiło kilkadziesiąt psów, których losy potoczyły się różnie.  
W chwili obecnej znajduje się łącznie 9 psów, niektóre nawet od 2011r. Pocieszający jest fakt, że część zwierząt została  
zaadoptowana przez ludzi dobrego serca, którzy dali im kolejną szansę na lepsze i godne życie To wcale nie jest trudne.  
Wystarczy skontaktować się ze schroniskiem dla zwierząt w Węgrowie.  

Jednocześnie informujemy, iż w sytuacji gdy okaże się że skierowany do schroniska pies ma właściciela (ustalone zostanie 
przez Urząd Gminy lub nr chip psa), wówczas to właściciel zapłaci za transport oraz pobyt zwierzęcia w schronisku.  

BB 

 „Odjazdowy Bibliotekarz" gościł w Grucie 

     6 maja w Grucie, pod patronatem wójt Haliny Kowalkowskiej, wspólnie 
z sołtys i radną Ewą Schmidt, strażakami z OSP z tej miejscowości oraz 
ludźmi dobrej woli, bibliotekarki wspólnie z koleżankami z Biblioteki  
Miejskiej w Grudziądzu świętowały Dzień Bibliotekarza (8 maja) i Tydzień 
Bibliotek (8-15).  
     Miło nam było gościć na plaży nad Jeziorem Dużym w Grucie  
130 czytelników. Biblioteka Miejska już po raz szósty zorganizowała rajd  
rowerowy z okazji święta Bibliotekarza, a po raz drugi, jako miejsce  
odpoczynku i relaksu wybrała Grutę.  
     Przebieg rajdu uzależniony był od pogody, dlatego zamiast  
przygotowanych przez organizatorów konkursów, sołtys Ewa Schmidt,  
strażacy-druhowie Marian Piechowski, Zb. Makowski, Piotr Tracki oraz 
komandor rajdu Tomasz Kędzior dokonali losowania osób, którym  

wręczono okolicznościowe nagrody. Los nagrodził jednego z najmłodszych uczestników rajdu, który samodzielnie pokonał trasę 
z Grudziądza do Gruty. Nagrody ufundowali: przewodniki z informacjami o gminie Gruta – wójt Halina Kowalkowska,  
zaproszenia do kawiarni Czerwony Rower Cafe – właściciele. 
     Dziękujemy pani Ewie za piękne kwiaty.  

Tekst: CC, AF, IO, MM, foto: CC i AF. 

https://www.facebook.com/czerwonyrowercafe/?ref=page_internal
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 Klasy sportowe 

    W kolejnym roku szkolnym planowane jest utworzenie IV i VII 
klasy sportowej w Szkole Podstawowej w Grucie.  
    Wszystkich zainteresowanych rodziców i uczniów  prosimy  
o kontakt z Dyrekcją Zespołu Szkół w Grucie. Uzyskać będzie można 
informacje dotyczące m.in. jakie dyscypliny sportowe będą uczniom 
proponowane, ilości zajęć, dowozów do szkoły. 
    Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów,  
nie tylko z Gminy Gruta, którzy chcą kontynuować naukę w klasach 
sportowych w Szkole Podstawowej w Grucie. 
             RK 

 Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS  Zdobyli 3 złote medale! 
 
W dniach 4-7 maja w Siedlcach odbyły Mistrzostwa Polski 15- i 17-letnich  

ciężarowców. W trzydniowych zawodach udział wzięło 265 zawodniczek  
i zawodników z 41 klubów.  

– Wróciliśmy w znakomitych nastrojach, ponieważ przywieźliśmy 3 złote medale  
– sportową radością dzieli się Zenon Osuch, trener Klubu Horyzont z Gruty.  
– Oliwia Średzińska zajęła pierwsze miejsce wśród zawodniczek do lat 17. w kategorii 
do 90 kg. Z kolei Miłosz Średnicki i Igor Osuch (grupa do lat 15) zdobyli złoto  
w kategorii do 85 kg. Należy dodać, że Oliwia na tych zawodach ustanowiła  
5 rekordów Polski, a Igor zajął II miejsce w punktacji sinclair. 

– Jesteśmy bardzo wdzięczni naszemu trenerowi za jego ciężką pracę z nami, także 
za to, że nieustannie nas mobilizuje i dodaje nam wiary, że możemy w tej dyscyplinie 
osiągnąć naprawdę wiele sukcesów – te słowa Oliwia w imieniu swoim i kolegów  
kieruje pod adresem Z. Osucha. – Osobne podziękowania należą się trenerowi za to,  
że dobrze przygotował nas do występu w Siedlcach.  

Gratulujemy zawodnikom i panu Zenonowi.                 (r) 

 XXIX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza. 

     30 kwietnia odbył się 1 półetap I etapu Gruta – Łasin. Zwycięzcą  
został Albanowski Kajetan z Mełna, obecnie zawodnik ALKS „Stal”  
Ocetix Iglotex Grudziądz, II miejsce zajął Maciejuk Filip, III Gańko  
Antoni, IV Konieczny Mikołaj, V miejsce Michalski Łukasz, VI miejsce 
Papierski Damian. Zwycięzców dekorowali w Łasinie Wójt Gminy Gruta 
Halina Kowalkowska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał  
Kobylski. W klasyfikacji generalnej wyniki najlepszej szóstki  
przedstawiały się następująco:  
- I miejsce MACIEJUK Filip National Team POLAND 
- II miejsce MOLLERUP Martin Team SWEDEN UNGDOM 
- III miejsce MASIULIS Denas National Team LITHUANIA 

- IV miejsce KONIECZNY Mikołaj SMS ŚWIDNICA 
- V miejsce TORRIE Timothy HMT JLT Condor CT 
- VI miejsce ALBANOWSKI Kajetan ALKS „Stal” Ocetix Iglotex Grudziądz 
     Ponadto Kajetan Albanowski  zwyciężył w klasyfikacji na najlepszego zawodnika POMORZA i KUJAW. 

RK 

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM  

W Zespole Szkół w Grucie odbył się etap szkolny turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. Wzięło w nim udział 29 uczniów (20 z gimnazjum  
i 9 ze szkoły podstawowej). Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej  
(test wiedzy o ruchu drogowym) oraz praktycznej (rowerowy tor  
sprawnościowy). Komisja konkursowa w składzie Mariusz Kurkus i Aldona 
Maćkowiak wyłoniła zwycięzców.  

Wśród gimnazjalistów I miejsce zajął Paweł Waszewski, II miejsce Adam 
Sołtysik, III miejsce Jakub Nadworny. W szkole podstawowej najlepsza  
okazała się Maja Tracka, następnie Marcin Waszewski i Marcin Kołtonowski.  

Wyżej wymienieni uczniowie (+ Katarzyna Kufel) reprezentowali Szkołę 
Podstawową w Grucie  w gminnym konkursie BRD, który odbył się  
w gruckiej placówce. Zajęli w nim I miejsce w klasyfikacji drużynowej.  
Kolejne miejsca zajęły:  SP Boguszewo, SP Słup i SP Nicwałd.  

Drużyny Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Grucie reprezentowało 
|naszą gminę w powiatowym konkursie BRD, który odbył się 22 kwietnia  
w Łasinie.  

Drużyna szkoły podstawowej w składzie: Maja Tracka, Katarzyna Kuffel, 
Marcin Waszewski, Marcin Kołtonowski zajęła II miejsce w Turnieju  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (etap powiatowy), 
który odbył się  w Łasinie. 

Do rywalizacji w turnieju zgłosiło się sześć czteroosobowych drużyn. Indywidualnie najlepiej z Gruty zaprezentował się 
Marcin Waszewski, który zajął 6 miejsce. Na 10 miejscu uplasowała się Maja, 16 Marcin Kołtonowski, 19 Kasia. 
Do turnieju uczniów przygotowali nauczyciele Aldona Maćkowiak i Mariusz Kurkus.             RK 


