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24 lutego 2016 roku odbyła się kolejna sesja Rady Gminy
Gruta. Radni podjęli następujące uchwały:
1) Nr XII/94/16 w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy Gruta na rok 2015.
2) Nr XII/95/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Gruta na lata 2016-2030.
3) Nr XII/96/16 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania
Rodziny w gminie Gruta na lata 2016-2018.
4) Nr XII/97/16 w spr awie określenia kryteriów
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy
gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest gmina Gruta.
5)
Nr XII/98/16 okr eślenia kr yter iów obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły
podstawowej, dla którego organem, prowadzącym jest gmina Gruta.
M. Wrzos. Foto: RAS

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNCZONYCH
DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Zgodnie art. 35 ust 1 i 2 i ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014, poz. 518 z późń.
zm.) Wójt Gminy Gruta podaje do publicznej wiadomości, iż niżej
wymienione nieruchomości niezabudowane stanowiące własność
Gminy Gruta zostają przeznaczone do oddania w dzierżawę.
Cena
Tryb i waOznaczenie Powierzchnia
Opis
wyworunki dziernieruchomości nieruchomości nieruchomości
ławcza
żawy
zł
działka nr 173/8
nieruchomość przetarg
obręb Dąbrówka 0,4855 ha gruntowa nieza- ustny nieo- 340,00
Królewska
budowana
graniczony
nieruchomość przetarg
Część działka nr
0,7900 ha gruntowa nieza- ustny nieo- 553,00
138/4 obręb Orle
budowana
graniczony
działka nr 260/3
nieruchomość przetarg
i nr 260/14 obręb 0,6467 ha gruntowa nieza- ustny nieo- 453,00
Gruta
budowana
graniczony

Dzierżawa działek nr 173/8, cz. nr 138/4, nr 260/3 i nr 260/14
obejmować będzie okres do dwóch lat.
Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Gruta, w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie
www.gruta.pl oraz gazecie na okres 21 dni.
Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można
uzyskać w Urzędzie Gminy w Grucie, pok. 14 (tel. 663 916 759)
w godzinach pracy Urzędu.
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Świetlica RSP

11.00

Sala narad U.G

17.00
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Zarządzenie Nr 5 /2016
Wójta Gminy Gruta z dnia 27 stycznia 2016r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
w budynkach stanowiących własność Gminy Gruta
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2005 roku Nr 31,
poz. 266 z późniejszymi zmianami):
1. Ustala się stawkę bazową czynszu mieszkalnego za 1 m2
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w wysokości
2,00 zł.
2. Stawka czynszu określona w punkcie 1 ulega podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od stanu technicznego budynku, wyposażenia w urządzenia techniczne i instalacje, zgodnie
z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gruta na lata 2012-2017.
3. Traci moc zarządzenie 01/2013 Wójta Gminy Gruta z 21
stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale
mieszkalne w budynkach stanowiących własność Gminy Gruta.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Głos Gruty
--

Ferie w Mełnie Cukrowni…

OGŁOSZENIE
W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty
wprowadzającej od 1 września 2016 r. obowiązek szkolny dla
dzieci 7-letnich i obowiązek przedszkolny dla dzieci 6-letnich,
uprzejmie informuję, że w przypadku zapisania do Przedszkola
Samorządowego w Mełnie większej liczby dzieci, niż jest obecnie
miejsc, zabezpieczymy miejsca przedszkolne poprzez utworzenie
dodatkowego zamiejscowego oddziału przedszkolnego w placówce
na terenie gminy Gruta.

Wójt Gminy Gruta
Halina Kowalkowska

… I kulig

Uroczyste otwarcie szczególnego DOMU

25 stycznia 2016 r. otwarty
został
Środowiskowy Dom
Samopomocy w
Dąbrówce
Królewskiej. Spotkanie uświetnili m.in. Krzysztof Ardanowski,
poseł RP, przedstawiciele Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego i posła Tomasza
Szymańskiego oraz Ewelina
Piasecka, zastępca dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w
Grudziądzu, radni gminy Gruta,
kierownicy ościennych ośrodków wsparcia i zaprzyjaźnionych
instytucji.
Wójt Halina Kowalkowska podziękowała wszystkim, którzy
przyczynili się do realizacji inwestycji. Podkreśliła też, że bez
pomocy i życzliwości wielu innych osób trudniej byłoby zakończyć
modernizację budynku. Prowadząca samorząd wspomniała,
że otwierała już podobny ośrodek w Świeciu n/Osą. – Jednym
z ważnych powodów skłaniającym mnie do utworzenia tej
placówki, była sytuacja pani Gertrudy Kopczyńskiej, mieszkanki
naszej gminy, która była kiedyś uczestniczką podobnej placówki
w Świeciu i boleśnie odczuwała jej brak na terenie Gruty
– nadmieniła wójt.
To właśnie G. Kopczyńska, wójt H. Kowalkowska,
poseł K. Ardanowski i Piotr Szynkowski – przewodniczący Rady
Gminy, dokonali przecięcia wstęgi. Obiekt poświęcił
ksiądz Kazimierz Wiśniewski, proboszcz parafii w Dąbrówce
Królewskiej.
Goście gratulowali wójt podjętej inicjatywy, dziękowali
za zaangażowanie i konsekwencję w działaniu oraz życzyli
powodzenia w dalszej pracy samorządowej.
Uroczystość zakończyła się występem artystycznym
uczestników.
Otwarty ośrodek jest nowoczesny, wyposażony w cztery
pracownie tematyczne (kulinarną, muzyczną, techniczną
i plastyczną) oraz gabinet do konsultacji ze specjalistami.
Koszt inwestycji – zaadaptowanie i wyposażenie – 59.5008 zł.
Placówka, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, chorych
i starszych, funkcjonować zaczęła w grudniu 2015 roku. Udziela
wsparcia 25 mieszkańcom gminy Gruta.
Tekst: SEDANA/PIK. Foto: PIK.

Ferie w GCK

Dzieci uczestniczące w feriach w Mełnie Cukrowni były
zadowolone z propozycji przygotowanych przez sołtysa i radnego
Henryka Zalewskiego i opiekunkę, nauczycielkę Grażynę
Jabłońską. Był to czas spędzony nie tylko na zabawach i zajęciach
plastycznych, organizatorzy z uczestnikami wybrali się również do
grudziądzkiego kina oraz do muzeum. Przez kilka dni dzieci
w świetlicy wiejskiej malowały zimowe pejzaże (pierwszy tydzień
ferii był śnieżny i mroźny), zjeżdżały na sankach z górki nieopodal
boiska, uczestniczyły w zabawach, brały udział w najróżniejszych
konkursach, a starsze dziewczęta i chłopcy grali w ping-ponga.
Atrakcji zatem nie brakowało. Każdego dnia dzieciom serwowano
posiłek. W ostatnim dniu białych wakacji wręczono nagrody
najlepszym w rywalizacji plastycznej i sprawnościowej.

Tak udanych ferii zimowych jeszcze chyba w Gminnym
Centrum Kultury nie było. Trwały od 18 do 29 stycznia. Średnio
każdego dnia uczestniczyło w nich kilkanaścioro dzieci.
We wszystkie dni tańczono, śpiewano i skakano. Było wesoło
i familijnie.
Ostatni dzień ferii rozpoczął się piosenkami i zabawami
ruchomymi. Chwilę później uczestnicy zajęli się wycinaniem
papierowych elementów, z których instruktorka Anna Faltynowska
i wolontariuszka Natalia Szumotalska uczyły ich sklejania
i składania oryginalnego miniaturowego smoka.
Tego dnia dzieci powitały Ewę Schmidt, sołtys Gruty
i wiceprzewodnicząca Rady Gminy, otrzymały od niej słodycze.
Radnej towarzyszyła Żaneta Topolewska z Rady Sołeckiej.
Po balu dyrektor Hanna Szumotalska obdarowała uczestników
przyborami szkolnymi i światełkami odblaskowymi do roweru,
a rodzicom podziękowała za dowożenie dzieci oraz ciasto, które
wzbogaciło feryjny stół w ostatnim dniu.
Tekst: RAS

Rada Sołecka z Mełna Cukrowni (Henryk Zalewski, Ryszard
Berent, Grzegorz Jarmużewski i Krzysztof Wyżga) zorganizowała
sannę dla dzieci z tej wsi. Trasa wiodła od świetlicy do GCK,
później przez pole państwa Pokora, a stąd z powrotem do harcówki
w Mełnie. Tu na uczestników czekało ognisko oraz kiełbaski
i herbata. Ciągnikiem służył i nim kierował Antoni Wyżga. Paliwo
zakupiono z funduszu sołeckiego. Wszystko udało się na piątkę
z plusem. Niewątpliwą atrakcją kuligu (23 stycznia) były duże,
piękne sanie, ich właścicielem jest H. Zalewski.
(tng)

Ferie w Okoninie

W pierwszym tygodniu ferii w bibliotece organizowane były
codziennie zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ich program był
różnorodny i na tyle ciekawy, że niejednokrotnie rodzice
przyprowadzający dzieci zostawali, by się z nami bawić. Były
zajęcia sportowe i plastyczne, literackie zgaduj-zgadule i projekcje
na rzutniku.
Największą jednak frekwencję (ponad 30 samych dzieci) miało
spotkanie z licealistami z I LO w Grudziądzu, którzy
w poniedziałek zorganizowali zajęcia Reaktywacja gier
planszowych. Okazało się, że komputer, telefon i internet mogą
się… schować. Wszyscy jednogłośnie, choć bardzo ściśnięci,
zasiedliśmy do różnorakich gier przywiezionych przez Bartka
Wiaka i tak przesiedzieliśmy ponad dwie godziny. Efekt tego był
taki, że resztę ferii chętnie spędzaliśmy przy grach planszowych
znajdujących się w bibliotece. Oczywiście padała też propozycja
założenia Klubu Fanów Reaktywacji, który działałby przy
okonińskiej bibliotece. Wszystko wskazuje na to, że niedługo
powstanie.
Kolejną atrakcją był zorganizowany 22 stycznia Dzień Babci
i Dziadka, na który przyszło wielu zaproszonych gości. Oprócz
kawy i poczęstunku czekało na nich wiele atrakcji w postaci quizu
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Jaka to melodia (byli bezkonkurencyjni!), losowania zadań
do wykonania wymyślonych wcześniej przez dzieci, oglądanie
śmiesznych filmików, nietypowy taniec babci z dziadkiem.
Wszyscy goście otrzymali prześliczne obrazki decoupage,
wykonane przez ich wnuków w czasie trwania zajęć zimowych.
Jak widać program był bogaty i ciekawy. Pierwszy tydzień ferii
minął szybko. W drugim tygodniu spotykaliśmy się w niemniej
licznym gronie i głównie graliśmy w gry planszowe.
Serdeczne podziękowania bibliotekarka składa Sołectwu wsi
Okonin, które to tradycyjnie sponsorowało posiłki dla dzieci oraz
słodkości na dzień Babci i Dziadka. Ukłony też dla stowarzyszenia
Empiria, za pomoc w organizacji tego dnia.
I na koniec przypomnienie: zapraszam codziennie do naszej
biblioteki, zarówno do wypożyczenia licznych nowości
książkowych (w myśl przysłowia „dla każdego coś dobrego”),
jak i do zabawy, chociażby w gry planszowe.
AF

To była sanna…

Mieszkańcy Jasiewa, Gruty i innych miejscowości z naszej
gminy w styczniowe, niedzielne popołudnie skorzystali z pięknej,
śnieżnej pogody. Sołtysi, mieszkańcy i nowo powstałe
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Na Okrągło z Gruty
przygotowali wspaniałe spotkania połączone z kuligiem.
W zabawie i sannie uczestniczyli starsi, młodzi i dzieci. Ulepiono
kilka bałwanów, powstały śnieżne rzeźby.
Liczny udział w spotkaniu mieszkańców wsi mile zaskoczył
organizatorów, którzy dziękują nie tylko sponsorom, ale także tym
osobom, które przyczyniły się do tego, że wszystko udało się na
piątkę.
Szczególne podziękowania składają sołtysi Ewa Schmidt
(Gruta) i Adam Schmidt (Jasiewo). Do zobaczenia za rok! CC

Bal karnawałowy w przedszkolu

Wieści z bibliotek

Dziękujemy najmłodszym i dorosłym czytelnikom za udział
w spotkaniach organizowanych przez bibliotekarki w styczniu
i lutym. Jednocześnie przypominamy, że nasza oferta tematyczna
jest szeroka i każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy.
Anna Fabrykiewicz w Okoninie kolejny raz udowodniła,
że biblioteka to miejsce łączące ludzi w różnym wieku i z różnymi
pasjami. Były dni, kiedy w „Fanaberiach” uczestniczyło
30. młodych czytelników z rodzicami. Czytelnia pomogła
najmłodszym zorganizować Dzień Babci i Dziadka.
W Boguszewie Izabela Ostrowska w okresie ferii zimowych
wspólnie z dziećmi czytała baśnie. Zagadnienia z ekologii były
tematem przewodnim spotkania w bibliotece w Nicwałdzie.
W każdej filii dzieci, jak zawsze w ferie, wykonywały prace
plastyczne.
Członkowie Klubu Przyjaciół Książki z biblioteki w Zespole
Szkół w Grucie, wspólnie z Celestyną Cichocką, Katarzyną
Rafalską i Joanną Witkowską, odkrywali na nowo znane im słowa.
Wspólnie w walentynkowe popołudnie „przenieśliśmy się” w lata
90-te, kiedy to nie było facebooka.
Na spotkaniu z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Grucie policjanci z posterunku w Radzyniu Chełmińskim
przypomnieli najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania
z internetu. Było wiele pytań. Funkcjonariusze Tomasz Giemza
i Maciej Kosztowny wyjaśniali pojęcie „pozostawić ślad
w internecie”.
A. Fabrykiewicz posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć
z obsługi tabletów, pomaga więc korzystającym z biblioteki
poznać ich techniczne możliwości.
Biblioteka to miejsce wszechstronnego rozwoju czytelników.
Dowodem na to jest tworzenie Klubów Miłośników Gier
Planszowych. Uczestnicy spotkań feryjnych w Okoninie doskonale
wiedzą o czym piszę. Czytelnicy z Nicwałdu również odkryli
ponownie różnorodny świat gier planszowych, pomagają one na
przykład w zdobywaniu wiedzy o otaczającym nas świecie
i utrwalają wiadomości z historii. Miłośników tej ambitnej zabawy
prosimy o kontakt z A. Fabrykiewicz (tel. 56 46 84 851) oraz
Mariolą Miąsko i Celestyną Cichocką. Z państwa pomocą
chciałybyśmy założyć klub w każdej bibliotece.
Należy docenić inicjatywę lokalną uczniów z I LO
w Grudziądzu. Młodzi mieszkańcy Pokrzywna i Mełna, wspólnie
z rodzicami, pomagają uczestnikom spotkań w poznawaniu zasad
korzystania z gier planszowych. Pierwsze rozgrywki odbyły się na
monitorach komputerów, młodzież samodzielnie zorganizowała
i przeprowadziła konkurs. Podjęte zostały działania zmierzające do
założenia klubu miłośników gier w Grucie.
Prowadzona jest „Bibliotekę na kółkach”, panie z Okonina
i Nicwałdu raz w miesiącu odwiedzają podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.
W ramach tego działania, przy współpracy z sołtysami, chętnie
otworzymy kolejne punkty takiej biblioteki. Zainteresowani winni
kontaktować się z bibliotekami lub sołtysami.
Zapraszamy do elektronicznego zapoznania się z naszym
księgozbiorem. Pracujemy w systemie MAK+. W bibliotece
w Grucie czeka na chętnych Czytak – urządzenie umożliwiające
słuchanie dzieł literackich osobom z dysfunkcją wzroku.
Od 1 marca zapraszamy najmłodszych na bezpłatną naukę
j. angielskiego. Projekt „FunEnglish w bibliotece” możemy
realizować dzięki współpracy z firmą Funmedia.
Zapraszamy do naszych punktów, na naszą stronę
www.biblioteka.gruta.pl oraz facebooka.
Tekst C. Cichocka

5 lutego w naszym przedszkolu już od rana było „gorąco”,
a wszystko to za sprawą atmosfery związanej z wielkim balem
karnawałowym, na który tak długo czekaliśmy!
Sala „Smerfów" zamieniona została na balową, pełną pięknych,
kolorowych ozdób oraz balonów. Przedszkolny próg z minuty na
minutę przekraczało coraz więcej księżniczek, wróżek, strażaków,
piratów, kowboi, spidermanów…, że wymienimy tylko niektóre
postacie. Zawitały też kotki, pszczółki oraz bohaterowie znanych
i lubianych przez dzieci bajek. Zrobiło się tak tłocznie
i tak barwnie, że wychowawczyniom trudno było rozpoznać swoich
przedszkolaków!
Zabawie przy muzyce nie było końca, a w dodatku w salach
czekał słodki poczęstunek. W trakcie trwającej zabawy
w sąsiedniej sali fotograf Marek Wentowski robił zdjęcia każdej
grupie,
by
uwiecznić
pięknie
wyglądające
dzieci.
Zabawę prowadził DJ Grzegorz. Po jej zakończeniu wszystkie
dzieci zmęczone, ale zadowolone rozeszły się do swoich sal.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowaniu pięknych balowych strojów.
Tekst: A. Kuca. Foto: A. Kawczyńska
Głos Gruty
-3-

W Nicwałdzie o zwalczaniu próchnicy

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie
bierze udział w projekcie pod hasłem „Dzieciństwo bez próchnicy”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Jego celem jest edukacja dzieci w wieku przedszkolnym,
ich rodziców i nauczycieli, aby zapobiegać postępującej epidemii
próchnicy zębów.
9 lutego przedszkolaki spotkały się z koordynatorem projektu,
który w przystępny sposób przedstawił zasady profilaktyki chorób
jamy ustnej i promował zachowania prozdrowotne wśród dzieci.
Na podstawie filmu i pogadanki maluchy dowiedziały się, jak dbać
o zęby i przećwiczyły prawidłowe ich szczotkowanie.
Dzieci i rodzice otrzymali także materiały edukacyjne oraz
zestawy szczoteczek i past.
Tekst: A. Szulc. Zdjęcia: A. Stępień

Dzieciństwo bez próchnicy

W lutym br. nasze przedszkole zaczęło realizować projekt
„Dzieciństwo bez próchnicy”. Główny cel przedsięwzięcia to
ograniczenie występowania i nasilania się choroby próchnicowej
oraz poprawa stanu jamy ustnej.
9 lutego Przedszkolne Samorządowe odwiedził Króliczek
Pampiś i pan Radek. Króliczek przedstawił się dzieciom jako
ORĘDOWNIK CZYSTYCH ZĘBÓW. W trakcie spotkania pan
Radek zapoznał przedszkolaków z przyczynami powstawania
próchnicy. Później, przy pomocy szczoteczki, zademonstrował
prawidłowe szczotkowanie zębów. Następnie dzieci obejrzały film
„Dzieciństwo bez próchnicy”, który podsumował tematykę
dotyczącą higieny jamy ustnej w wieku przedszkolnym. W prezencie od „nowego przyjaciela” nasza placówka otrzymała komplety
do mycia zębów.
Chwilę później wszyscy ustawieni w „pociąg” ruszyli do
łazienki, pod okiem pana Radka i wychowawczyń należycie myli
zęby.
Dzięki tej edukacji przedszkolaki wiedzą już, że aby mieć
piękny uśmiech i zdrowe zęby muszą je codziennie dokładnie
szczotkować, szczególnie po jedzeniu.
Od dzisiaj ich motto brzmi: „Będę zęby myć, żeby zdrowym
być”.
Tekst: M. Waszewska. Foto: I. Zapalska

Wyjątkowy jubileusz w Nicwałdzie

27 lutego 2016 r. to szczególny dzień w historii wsi Nicwałd.
Czterdzieści lat wcześniej, 24 lutego 1976 roku powstało tu Koło
Gospodyń Wiejskich, przewodniczącą została Gabriela Rajnik.
I to właśnie ta pani, notabene od sześciu już lat prezes
Stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich Nicwałd”, rozpoczęła
uroczystość witając licznie przybyłych gości. To ewenement, żeby
przez 33 lata ta sama osoba stała na czele KGW, 20 listopada
2009 r. przekształconego w Stowarzyszenie.
Pani Gabriela odczytała najważniejsze wydarzenia z historii
Koła, kilka zdań poświęciła swojej pracy społecznej. Wspólnie
z koleżankami dokonały naprawdę wiele na przestrzeni czterech
dekad. Dowodem na to jest Kronika Koła.
Docenić należy nie tylko pracowitość i odpowiedzialność
G. Rajnik, ale również skromność. Podczas uroczystości
niejednokrotnie podkreślała: „Niemal wszystko, co udało się nam
zrealizować, to zasługa wszystkich pań”.
Z okazji uroczystego jubileuszu 40-lecia istnienia Koła
Gospodyń Wiejskich w Nicwałdzie, składam najserdeczniejsze
gratulacje oraz wyrazy szczerego uznania za zaangażowanie pani
w działalność Koła i upowszechnianie kultury i tradycji polskiej
wsi. Dziękuję za aktywną działalność i wytrwałą pracę na rzecz
mieszkańców naszej gminy. Wraz z podziękowaniem składam
serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym, życzę także dalszej satysfakcjonującej pracy na rzecz
społeczności lokalnej – to słowa wójt Haliny Kowalkowskiej
wygrawerowane na tabliczce i skierowane do Gabrieli Rajnik.
W imieniu prowadzącej samorząd odczytał je sekretarz gminy
Jarosław Poznański, który również przekazał najlepsze życzenia.
Był też upominek od wójt wręczony przez Renatę Kurkus,
inspektora oświaty.
Wiele było gratulacji, życzeń i prezentów. O jubileuszu
pamiętali radna Mirosława Kozicka, Kazimierz Suszek, sołtys
Nicwałdu, Rada Sołecka i zarząd miejscowego Stowarzyszenia.
Wygrawerowane tabliczki z gratulacjami dla Stowarzyszenia
i Prezes przekazała dyrektor Gminnego Centrum Kultury.
Na uroczystości obecne były szefowe: Gminnej Biblioteki
Publicznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, żłobka, a także
przedstawiciele Stowarzyszeń z Boguszewa, Okonina i Gruty,
przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
i pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami
pozarządowymi naszego urzędu.
Jubileusz uświetniły występy uczniów podstawówki
z Nicwałdu i zespołu wokalnego Złoty Wiek. Był smaczny
i duży tort, chóralnie zaśpiewano Sto lat.
Tekst/foto: RAS

Dzień Zakochanych – muzycznie i… tłoczno

Spiritus movens świetnej imprezy w Gminnym Centrum
Kultury była Dorota Berent i jej zespół TiM. Wystąpili
w składzie: Aleksandra Kanios, Patrycja Urbaniak, Karol
Aleksandrowicz i Cezary Szytniewski (wokaliści) oraz Bartek
Sengerski i Sebastian Sieracki (instrumentaliści). Na scenie GCK
usłyszeliśmy też Klaudię Dziubkowską.
Dzień Zakochanych w Gminnym Centrum Kultury to także
goście specjalni: Alicja Pancerzyńska, Sandra Kubiak, Natalia
Erdmańska (trio fletowe) oraz akordeonista Łukasz Erdmański
(wszyscy z PSM II stopnia w Grudziądzu). Flecistki na co dzień
muzycznie edukuje nauczycielka Monika Dudek, natomiast
Łukasza – Tomasz Kwiatkowski.
Nie pierwszy raz w GCK goście mogli posłuchać nieco innej
muzyki, poważniejszej i w ciekawym składzie instrumentalnym.
Nic zatem dziwnego, że dyrektor Hanna Szumotalska chwilę
po występie muzyków wręczyła M. Dudek list-podziękowanie.
Skierowała też miłe słowa pod adresem D. Berent i TiM-u. Dzień
Zakochanych sprawił, że do GCK przybyło wyjątkowo wiele osób.
Organizacyjnie wszystko kręciło się jak w najlepszym
zegarku.
Dyrektor w finale podziękowała wykonawcom i gościom.
(tng)
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