
 

Głos Gruty 

- - 

Nr 11             Listopad 2016                       Ukazuje się od 1991 roku 

OBRADOWAŁA RADA GMINY  

 27 października 2016 odbyło się kolejna, XVIII Sesja Rady 
Gminy Gruta. Radni podjęli następujące uchwały:  
1) Nr XVIII/128/16 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności 
Lokalnej Gminy Gruta na lata 2016-2020. 
2) Nr XVIII/129/16 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 
objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli w szkołach  
i placówkach na terenie Gminy Gruta. 
3) Nr XVIII/130/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Pokrzywno, 
oznaczonej jako działka nr 52/39 o pow. 0,0351 ha, zapisanej  
w KW  nr TO1U/00048974/7. 
4) Nr XVIII/131/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty przy  
sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku  
mieszkalnym wielorodzinnym nr 67 w Nicwałdzie oznaczonym  
w ewidencji gruntów, jako działka nr 50/3.      M.W. 

Nowy radiowóz dzielnicowych 

 Policjanci z Radzynia Chełmińskiego otrzymali nowy  
radiowóz. Połowę wartości samochodu na Fundusz Wsparcia  
Policji wpłaciły Urzędy Gminy Radzynia Chełmińskiego i Gruty. 
Jest to Skoda Yeti o wartości 85.000 zł.  
 Uroczystość przekazania radiowozu odbyła się 21 października 
2016 r. w Radzyniu Chełmińskim. Uczestniczyli w niej  
policjanci posterunku policji oraz insp. Dariusz Knoff, komendant w 
Grudziądzu, Krzysztof Chodubski – burmistrz Radzynia  
Chełmińskiego, Halina Kowalkowska – wójt gminy Gruta oraz 
ksiądz kanonik Hubert Schwabe z miejscowej parafii pw. Świętej 
Anny. Po uroczystym poświęceniu samochodu, kluczyki zostały 
przekazane aspirantowi sztabowemu Michałowi Mądzielewskiemu, 
kierownikowi posterunku w Radzyniu Chełmińskim.                                   
             St. sierż. Maciej Szarzyński 

V Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej 

 11 listopada w Zespole Szkół w Grucie, dla uczczenia  
Narodowego Święta Niepodległości, odbył się Przegląd Pieśni  
Patriotycznej i Żołnierskiej. Podczas patriotycznego spotkania, 
oprócz zespołów wokalnych, wiersze i piosenki zaprezentowali 
przedszkolacy oraz uczniowie. Przegląd zorganizowany został 
przez Stowarzyszenie Uśmiech, przy współpracy Zespołu Szkół, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Gminnej Biblioteki publicznej  
i Gminnego Centrum Kultury.  
 Na uroczystości, którą honorowym patronatem objął wojewoda 
kujawsko-pomorski, obecni byli wójt Halina Kowalkowska, radni 
powiatowi i z naszej gminy oraz nauczyciele z dyrektorem  
Krzysztofem Fickiem na czele. Przegląd prowadzili Barbara  
Małgorzewicz i Ryszard Berent. Po odśpiewaniu przez zebranych 
Hymnu Polskiego, przegląd otworzyła wójt Halina Kowalkowska. 
 – Bardzo serdecznie witam państwa. Dzisiejszy dzień jest  
ważny również dla naszej gminy, gdyż już od pięciu lat zawsze  
w 11 listopada, kiedy mamy to szczęście obchodzić Święto  
Niepodległości, świętujemy Przegląd Pieśni Patriotycznej  
i Żołnierskiej – mówiła wójt. – Dziś właśnie jest ten jubileuszowy 
piąty Przegląd. Ja bardzo, bardzo wszystkich państwa serdecznie 
witam. Mam nadzieję, że dzisiejszy program, który został  
przygotowany przez Stowarzyszenie Uśmiech i uczniów Zespołu 
Szkół w Grucie będzie się podobał. A wy państwo, którzy  
przyjechaliście do nas, aby nam śpiewać, nacieszycie nasze serca  
i umysły wspaniałymi piosenkami. V Przegląd Pieśni Patriotycznej 
i Żołnierskiej uważam za otwarty. 
 Kolejny punkt to odczytanie przez Ryszarda Berenta listu od  
wojewody. 
 Kilka zdań na temat idei Przeglądu powiedziała Barbara  
Małgorzewicz, następnie poprosiła uczennice Adriannę Brzyską  
i Martę Samborską, aby przedstawiły rys historyczny związany  
z 11 Listopada. Natomiast maluchy z Przedszkola Samorządowego 
w Mełnie oraz uczniowie klas I-III i gimnazjaliści przedstawili 
program zwierający wiersze i piosenki patriotyczne.  
 Po części oficjalnej nadszedł czas śpiewania (w tle  
rocznicowych napisów można było dostrzec zdanie Oskara  
Kolberga: Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć).   
 Jako pierwszy wystąpił (specjalnie zaproszony na uroczystość) 
zespół Dastinatum z Bydgoszczy. Burzliwe oklaski świadczyły  
o jednym, że grupa bardzo się podobała.  
 A oto zespoły, które mogliśmy posłuchać w tym szczególnym 
dniu: Sonata z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gruty, grupa  
harcerek 21 ŚDH Źrenice z Mełna, Alterum – Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej, Retro z Grudziądza,  
Harmonia z Radzyna Chełmińskiego, Złote Kłosy – Jabłonowo 
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Pomorskie, Józefinki – Świecie nad Osą, Cantate Domino  
z Pływaczewa i nasz grucki Złoty Wiek.  
 Tradycją jest, że na Przeglądzie wręczane są nagrody dla  
najlepszych wykonawców. 
 W tym roku po raz pierwszy swoją nagrodę ufundowali radni  
gminy Gruta. 
 Piękny obraz wykonany przez pracowników i uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie – nagroda wójt  
H. Kowalkowskiej – wręczony został zespołowi JÓZEFINKI ze 
Świecia nad Osą. Nagroda radnych (gęś) przypadła chórowi  
CANTATE DOMINO z Pływaczewa. Natomiast publiczności  
najbardziej podobał się zespół SONATA z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Grucie.     
 Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy-podziękowania,  
statuetki oraz upominki. 
 Piątkową uroczystość zakończyła wójt, która z całego serca 
podziękowała wykonawcom. – Wszyscy byliście wspaniali.  
Wszyscy… Dziękuję, że wystąpiliście w tak ważnym i pięknym 
dniu naszej Ojczyzny.            Tekst/foto: RAS       

Ankieta Gminnego Centrum Kultury  

 We wrześniu dyrektor GCK postanowiła przeprowadzić sondę 
dotyczącą działalności podległej jej instytucji. Do Głosu Gruty 
dołączonych zostało kilkaset ankiet zawierających trzy pytania:  
1). Czego przede wszystkim oczekujesz od działalności GCK?  
2). Co z proponowanych dotychczas propozycji (kółka plastyczne, 
wokalne, muzyczne, literackie) jest przez Państwa akceptowane,  
a co warto by jeszcze zaproponować starszym, młodszym i naj-
młodszym mieszkańcom? 3). Jak widzicie Państwo współpracę 
GCK z sołectwami, a konkretnie ze świetlicami wiejskimi? By 
umożliwić mieszkańcom wzięcie w sondzie, na internetowej  
stronie gminy Gruta zamieszczono jej elektroniczną wersję. 
 7 października w obecności radnych z Komisji Rewizyjnej:  
Mirosławy Kozickiej, Waldemara Kurkowskiego, Ryszarda  
Sobocińskiego, Henryka Wyłupskiego, Henryka Zalewskiego  
i dyrektor Hanny Szumotalskiej otwarta została skrzynka, w której 
było 15 ankiet, a elektronicznie wypowiedziało się 17 osób.  
 Można by stwierdzić, że – jak na setki ankiet dołączonych do 
samorządowej gazety plus wersja elektroniczna – oddźwięk nie był 
imponujący. Jednak, jak podsumował radny Ryszard Sobociński, 
należy cieszyć się z faktu, że jednak kilkadziesiąt osób zechciało 
podzielić się opinią dotyczącą działalności GCK. 
 Po otwarciu skrzynki radni i dyrektor przystąpili do czytania 
ankiet. Pierwsza rzecz, na którą zwrócono uwagę to to, że  
respondenci ustosunkowali się do pytań rzeczowo i obiektywnie. 
Wielu z nich akceptując dotychczasowe poczynania placówki  
zasugerowało, aby poszerzyć propozycje kulturalne o kółko  
taneczne, fotograficzne, kulinarne, gimnastyczne i klub seniora. 
Podkreślano, aby bardziej promować utalentowane osoby z naszej 
gminy (od dzieci po dorosłych). Wskazano na większą integrację 
wszystkich grup wiekowych. Nie zabrakło podpowiedzi dotyczą-
cych różnotematycznych spotkań, koncertów i konkursów.  
Zwrócono też uwagę, aby w GCK zadbano o lepszy przepływ  
informacji dotyczących organizowanych imprez.   
 Jeśli natomiast chodzi o punkt trzeci (współpraca GCK  
z sołectwami, świetlicami wiejskimi), to tu, oprócz pozytywnej 
oceny wakacyjnych zajęć na wsiach, większość biorących udział  
w sondzie stwierdziła, iż nie wygląda to najlepiej, że na tym polu 
jest jeszcze sporo do zrobienia. 
 Pomysł z ankietami na pewno był potrzebny. Niewątpliwie 
nasza władza i dyrektor placówki poznali opinię części  

społeczeństwa odnośnie działalności GCK.  
 Dyrektor jest wdzięczna wszystkim, którzy wzięli udział  
w ankiecie. I przy tej okazji apeluje do mieszkańców gminy, aby  
w miarę jak najczęściej i jak najliczniej brali udział we wszystkich 
proponowanych przez placówkę imprezach.             (r) 

Urodzinowe, przyjacielskie spotkanie  

 Kameralne, urodzinowe spotkanie pracowników Gminnego 
Centrum Kultury oraz instruktorów, muzyków, śpiewających i ich 
przyjaciół, miało miejsce wieczorem w piątek 21 października 
2016 r. 
 Dyrektor placówki Hanna Szumotalska w tym roku odeszła od 
„hucznych” obchodów. Zatem 6. Urodziny GCK były  
skromniejsze niż dotychczas. Jednak, jak w poprzednich latach, nie 
zabrakło w tak szczególnym dniu miłych chwil, w których  
wspominano te wszystkie działania, które z powodzeniem  
zrealizowano w mijającym roku.   
 Na początku piątkowej imprezy H. Szumotalska podziękowała 
wszystkim, którzy pracują na rzecz Centrum. Podkreśliła ważną 
rolę instruktorów, przede wszystkim Doroty Berent, Krzysztofa 
Janikowskiego i Andrzeja Derkowskiego.  
 – Szanowni państwo, cieszę się z każdej nowej rzeczy, która 
jest i która pojawia się w podległej mi placówce. Bardzo  
wszystkich zachęcam, abyście dzielili się ze mną swoimi  
pomysłami, które może uda się zrealizować i GCK będzie miało 
więcej do zaoferowania mieszkańcom – mówiła między innymi 
dyrektor.   
 Urodzinowy wieczór to wspólna zabawa i rozmowy  
o najbliższych i dalszych działaniach placówki.            (tng) 

Pamięć 

 By uczcić Dzień Wszystkich Świętych i przywołać w pamięci 
tych, których kochaliśmy, a którzy odeszli na zawsze, w Gminnym 
Centrum Kultury 28 października odbyły się Zaduszki Poetyckie. 
 Gości, wśród których była wójt Halina Kowalkowska  
i wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ewa Schmidt, powitała  
dyrektor Hanna Szumotalska, która powiedziała między innymi:  
– Dzień Wszystkich Świętych to czas, kiedy wspominamy tych, 
których utraciliśmy ostatecznie... W tym dniu zapalamy znicze pa-
mięci na ich grobach – dowód naszej miłości, przyjaźni  
i dobrych wspomnień. Pomyślmy też o tych, na których grobach nikt 
nie zapali lampki, nikt nie przyklęknie i nie  odmówi  modlitwy  (...). 
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 Następnie dyrektor zaprosiła na poetycko-muzyczną chwilę 
refleksji. 
 Wiersze, oprócz pracowników GCK, recytowały gimnazjalistki 
z Koła Literackiego działającego w tej placówce: Sandra Chałat, 
Mirela Czarnecka, Malwina Średzińska i Kamila Wesołowska. 
Natomiast wokalnie i muzycznie zaprezentowali się Agata Misiak  
i Krzysztof Janikowski.   
 Na podkreślenie zasługuje fakt, że na kilkadziesiąt minut  
słowno-muzycznej zadumy przyszło do GCK sporo osób, byli 
wśród nich między innymi harcerze z 21 ŚDH Źrenice.            RAS 

Edukacyjnie i rajdowo  
 3 listopada uczestnicy i kadra Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Grucie odwiedzili Centrum Edukacji Ekologicznej  
w Zakurzewie k/Grudziądza. Zwiedziliśmy Zakład Gospodarki 
Odpadami i zapoznaliśmy się z technologią sortowania, komposto-
wania i składowania odpadów. Po zwiedzeniu tych obiektów  
udaliśmy się do pobliskiego Centrum Edukacji Ekologicznej na 
zajęcia z ekologii, ochrony środowiska oraz gospodarowania  
odpadami... 

*** 

 Tego samego dnia, w ramach integracji społecznej, ta sama 
grupa WTZ udała się na Halowy Tor Kartingowy w Grudziądzu. 
Panie i panowie kolejny raz w formie zabawy mogli sprawdzić 
swoje „rajdowe” umiejętności w prowadzeniu gokartów... Było 
naprawdę ciekawie, nie zabrakło emocji i śmiechu.     WKW 

Zdolne panie myślą już o świętach  

 9 listopada w Gminnym Centrum Kultury odbyły się kolejne 
Warsztaty dla Dorosłych. Panie z kilku wsi prawie dwie godziny 
poświęciły na wykonanie bombek świątecznych.  
 Aby osiągnąć zamierzony efekt, wcześniej – ze wspólnej  
składki – zakupiono styropianowe kule, kolorowe atłasowe wstążki 
i szpilki krawieckie. Nieodzowne w pracy były też nożyczki. 
Wstążki należało pociąć na kawałeczki, następnie, przygotowane 
wcześniej pocięte odcinki tasiemki należało umiejętnie poskładać, 
zagniatając brzegi palcami…   
 Nowych umiejętności plastycznych – jak zawsze – uczyła panie 
Krystyna Turek.                        RAS     

Bajkoterapia w oddziałach zerowych w gminie Gruta  

 W październiku we wszystkich oddziałach klas zerowych  
w Boguszewie, Nicwałdzie, Dąbrówce Królewskiej, Słupie,  
Plemiętach i Grucie odbyły się zajęcia z bajkoterapii, prowadzone 
przez bibliotekarkę Annę Fabrykiewicz z filii w Okoninie. 

 Tematem spotkań były relacje w grupie – budowanie  
poprawnych stosunków pomiędzy dziećmi. Zajęcia oparte zostały 
o bajkę Mrowisko, w której mrówki próbowały zbudować nowy 
dom dla siebie i dopóki nie było wśród nich współpracy, budowa 
nie szła. Dopiero wspólna praca, wzajemna pomoc dały efekt  
w postaci wspaniałego mrowiska.  
 Po wysłuchaniu bajki dzieci uczestniczyły w wielu zabawach, 
które miały na celu utrwalenie tematu przewodniego. Dzięki takiej 
formie dokonano właściwego omówienia problemu.  
 Zajęcia z bajkoterapii spodobały się wszystkim – dzieciom, 
nauczycielom oraz rodzicom, dlatego będą się odbywały  
cyklicznie, raz w miesiącu w każdym oddziale. Za każdym razem 
podejmowany będzie inny temat.  
 Na kolejnych spotkaniach biblioterapeutka poruszy 
z dziećmi mi.in. takie problemy, jak: niesprzątanie po sobie  
zabawek, strach przed wizytą u dentysty, pojawienie się nowego 
członka rodziny, nieśmiałość czy problem zbyt długiego  
przesiadywania przed telewizorem lub komputerem.  
 Bajkoterapia to wspaniały, pozytywnie odbierany przez dzieci 
sposób na budowanie ich własnych zasobów osobistych, tak, by 
pomagały skutecznie radzić sobie z różnorodnymi trudnościami.  
 Dzięki tym zajęciom dzieci zdobywają kompetencje dające im 
poczucie kontroli nad trudną sytuacją, a tym samym zwiększają 
wachlarz ich sposobów radzenia sobie, co zwrotnie wzmacnia  
poczucie własnej wartości i wpływa korzystnie na utrwalenie  
pozytywnych zmian w osobowości.  

A. Fabrykiewicz (zdjęcia: pracownicy szkół).  

„Polskie zapomniane cmentarze”            
 Tak nazwano Konkurs Fotogra-
ficzny, którego organizatorem był  
Wąbrzeski Dom Kultury. W tym 
roku wpłynęło 80 prac przedstawia-
jących zabytki architektury cmentar-
nej. W konkursie mógł wziąć udział  
każdy, kto na swoich zdjęciach 
uwiecznił wyjątkowe nagrobki,  
a przez to zwrócił uwagę na ich  
znaczenie w lokalnej historii.   

 Miło nam poinformować, że zwycięzcą konkursu został Jan 
Piwowarski, gimnazjalista Zespołu Szkół w Grucie, który przedsta-
wił fotografie wykonane w Annowie, Starym Folwarku  
i Nicwałdzie. 26 października w Wąbrzeskim Domu Kultury 
otwarta została wystawa prac połączona z wręczeniem nagród  
i dyplomów laureatom.  
 Gratulujemy.                   (r)

Pierwsza wizyta w bibliotece 

 W październiku dzieci z klasy pierwszej szkoły w Nicwałdzie 
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z wychowawczynią odwiedziły bibliotekę szkolną. Pierwszoklasiści 
byli zachwyceni tym magicznym miejscem, może dlatego, że dla 
większości z nich była to pierwsza wizyta.  
 Dzieci  dowiedziały się co to za miejsce, jak nazywa się osoba, 
która tu pracuje, jak można stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak 
należy korzystać z księgozbioru. Poznały również zasady  
zachowania się w bibliotece.  
 Z wielkim zainteresowaniem słuchały wszystkich informacji 
przekazywanych im przez nauczyciela języka polskiego Barbarę 
Fiszer. Z chęcią oglądały kolorowe i bogato ilustrowane książki.  
              Tekst/zdjęcia – A. Barczak 

ZDROWE ŚNIADANIE W SZKOLE W SŁUPIE  

 W naszej szkole, jak każdego roku, obchodziliśmy Dzień  
Zdrowego Śniadania, który przypada 8 listopada. Jednak,  
z różnych przyczyn, nie mogliśmy przeprowadzić go tego dnia.  
Zdrowe śniadanie jest ważne każdego dnia, w naszej szkole  
zaserwowaliśmy je 14 listopada. Na holu pojawiły się stoliki  
z talerzami, a na nich kolorowe i smaczne kanapki z jajkiem, serem  
i innymi zdrowymi produktami. Nie zabrakło pysznej owocowej 
herbaty. Dzieci z apetytem konsumowały kanapki przygotowane 
przez Radę Rodziców. 
 W imieniu uczniów serdecznie dziękuję Radzie Rodziców za 
przygotowanie smacznego i zdrowego śniadania.               AK

Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików  

 Od 20 do 23 października w Biłgoraju odbyły się Mistrzostwa 
Polski Młodzików w podnoszeniu ciężarów do lat 15. W zawodach 
udział wzięło między innymi troje zawodników LKS HORYZONT  
z Gruty – Oliwia i Miłosz Średzińscy oraz Igor Osuch.  
 Znakomicie spisała się Oliwia, która zwyciężyła w swojej  
wadze i zdobyła złoty medal w dwuboju (osobno odznaczono ją także 
za rwanie i podrzut). Gratulacje!  
 Przyjęte jest, że medal wręczany jest też trenerowi najlepszej 
zawodniczki lub zawodnika. Zatem z Biłgoraju z medalem wrócił 
również Zenon Osuch. Z kolei Igor Osuch i Miłosz Średziński, mimo 
że nie stanęli na podium w swojej kategorii (do lat 13), to jednak 
zajęli bardzo dobre lokaty (10 i 12) w gronie trzydziestu zawodników 
z kraju.                       (r) 

O PUCHAR WÓJT GMINY GRUTA  

 29 października 2016 r. w siłowni Ludowego Klubu Sportowego 
Horyzont w Grucie kolejny piąty raz o Puchar Wójt Haliny  
Kowalkowskiej rywalizowali sztangiści. Na pomoście stanęło 9  
zawodniczek i 22 zawodników z Więcborka, Bydgoszczy, Nowego 
Dworu Gdańskiego, Mroczy i oczywiście Gruty. 
 Jak powiedział Zenon Osuch, trener naszych zawodników,  
walka była zacięta, a nasi zawodnicy pokazali się z jak najlepszej 
strony i nie pierwszy raz udowodnili, że trzeba się z nimi liczyć na 
pomoście. Wśród kobiet najlepsza okazała się Sabina Bagińska  
wychowanka klubu Horyzont, wynikiem 90 kg w rwaniu i 120 kg w 
podrzucie.  
 Podczas zawodów rywalizowano w trzech grupach „męskich”: do 
lat 13 zwyciężył Miłosz Średziński z Horyzontu wynikiem 169 kg (79 

 Wójt Gminy Gruta na podstawie ar t. 3 8 i ar t. 40 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j .  
z 2015 r Dz. U. poz. 1774 z późn. zm) oraz § 3 ust. 1 i § 13 Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 14 Września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości z dnia 22.09.2004 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) ogła-
sza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Grucie, stanowiącej działkę nr 264/4  
o pow. 1,0000 ha, zapisanej w KW nr TO1U00028025/4, cena wywo-
ławcza wynosi 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100). Wyso-
kość wadium - 70,00 zł. Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok 
dzierżawy. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 1 roku. 
Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 roku o godzinie 9.  
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 6 grudnia 2016 r.  

rwanie i 90 podrzut). Natomiast do lat 15 najlepszy był  
Krystian Łukowski z bydgoskiego Zawiszy – 87 kg rwanie i 105 kg 
podrzut. W ostatniej, najsilniejszej trzeciej grupie, walka toczyła się 
do ostatniego podejścia pomiędzy naszym zawodnikiem Pawłem  
Janowiczem a Łukaszem Losy reprezentantem Zawiszy.  
Bydgoszczanin wygrał różnicą 2,5 punktu. 
 Podczas sobotniej rywalizacji na pomoście – pokazowo – zapre-
zentowali się zawodniczki i zawodnicy poniżej 13 lat.  
Z dziewcząt najlepsza była Julia Martin z Więcborka, natomiast  
z chłopców Borys Osuch z Horyzontu. Puchary i nagrody finansowe 
wręczała wójt Halina Kowalkowska oraz sędziowie. Prowadząca 
samorząd pogratulowała zwycięzcom, a wszystkich zawodników 
pochwaliła za ich hart ducha, ambicję i wysiłek podczas treningów i 
zawodów. Wójt zaprosiła wszystkich na kolejne zmagania pucharowe 
za rok.  
  Sędzią głównym zawodów (i jednocześnie spikerem) był Janusz 
Kochański, a kolejni arbitrzy to: Adam Paliwoda, Jan Kubicki i Artur 
Średziński. Miłym akcentem podczas zawodów były podziękowania 
Oliwii Średzińskiej pani H. Kowalkowskiej i trenerowi Z. Osuchowi 
za to, że od ponad pięciu lat pomagają młodziutkiej sztangistce.      (r)  


