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 Nr 7                                                                           Wydanie  lipiec 2018 

 Rok szkolny 2017/2018 zakończony! 

 22 czerwca zakończył się rok szkolny. Jak co roku Wójt Gminy Gruta nagrodziła   

najzdolniejszych uczniów z gminnych placówek oświatowych Nagrodami Wójta.  Docenieni  

zostali również uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe średnie w  szkole. 

 Dodatkowo w czasie uroczystości szkolnych Halina Kowalkowska wręczyła dyplomy  

i nagrody wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu plastycznego 

„Strażacki Trud”. Warto podkreślić, że edycja ta była rekordowa pod względem liczby prac  

zgłoszonych do konkursu - aż 131 osób wzięło w nim udział.  

 Wójt Gminy Gruta podziękowała wszystkim uczniom za tak liczny udział w konkursach  

i olimpiadach, nauczycielom z kolei za fachową opiekę i solidne przygotowanie uczniów  

do rywalizacji naukowej. Wójt wyraziła również nadzieję, że tegoroczne wakacje  

będą bezpieczne i razem ze wszystkimi uczniami spotkamy się we wrześniu. 

 W tym roku nie zabrakło również niespodzianek. Dyrektor SP w Grucie z dumą zaprezentował Puchar za zajęcie  

pierwszego miejsca w Międzygminnym Współzawodnictwie Szkół. Natomiast Wójt Gminy Gruta przygotowała szczególną  

 niespodziankę dla absolwentów kończących naukę w gminnych placówkach oświatowych (w tym roku, w związku  

z przeprowadzoną reformą szkolnictwa, byli to wyłącznie uczniowie III klas gimnazjum). Gdy uroczystość zakończenia roku  

w Grucie zmierzała ku końcowi, Halina Kowalkowska wręczyła młodym ludziom pamiątkowy „Rocznik Szkolny 2015-2018”, 

który dał początek nowej tradycji w naszej gminie. Uczniowie rozpoczynając nowy 

etap w swoim życiu, otrzymali pamiątkę na całe życie, która ma im przypominać  

o korzeniach, jakie mają tu, w naszej gminie. Młodzież z humorem zareagowała  

na publikację, co stanowiło piękny finał uroczystości szkolnej i 3-letniego okresu nauki 

w gminnej placówce.  

 Z kolei w Plemiętach po części oficjalnej zakończenia roku odbyła się część 

artystyczna, która tradycyjnie została przygotowana przez Teatr Dziecięcy, działający 

pod kierunkiem Doroty Kruszczyńskiej i ks. Marka Wysieckiego. Tym razem  

mogliśmy podziwiać sztukę „Kopciuszek – marzenia się spełniają”.  

 Dotacja na sprzęty dla gminnych OSP! 

 Pozyskaliśmy kolejną dotację dla naszej gminy. Tym razem 28 czerwca wójt podpisała umowę na niemal 34 tysiące 

wsparcia z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.  

Przeznaczeniem dotacji jest  zakup sprzętu ratownictwa na rzecz OSP. Tym sposobem dla jednostek OSP zakupione zostaną 

m.in. torba ratownicza, rozpieracz kolumnowy, zestaw podpór do stabilizacji pojazdów, latarki akumulatorowe, piła do szyb  

czy zabezpieczenia na poduszki powietrzne.  

 Następstwem pozyskania dotacji na zakup sprzętu będzie poprawa działań na rzecz ochrony życia, zdrowia,  

a także mienia w przypadkach zagrożenia. Zwiększone zostanie bezpieczeństwo osób poszkodowanych oraz tych, którzy śpieszą  

im z pomocą – podkreśla Halina Kowalkowska. 

 Kwota udzielonej naszej gminie dotacji celowej wynosi 33 996,60 zł. i stanowi 99% wartości realizacji zadania, 

 natomiast wkład własny gminy to 1%. 

 Dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych na wyposażenia gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej,  

systematycznie podnosi się poziom możliwości niesienia pomocy mieszkańcom naszej gminy w wypadkach zagrożenia.  

Przypomnijmy, że w zeszłym roku, również dzięki pozyskaniu dotacji zewnętrznej, zakupiony został nowy samochód bojowy 

dla jednostki w Grucie.  

Tekst/foto: OK/ D. Kruszczynska/K. Rafalska 

Tekst: OK 
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    Złote Gody 
 

5 lipca Wójt Gminy Gruta 

zaprosiła do urzędu pary,  

które przeżyły ze sobą w związku 

małżeńskim 50 lat. Podczas  

uroczystości Wójt udekorowała  

nadanymi przez Prezydenta RP 

 medalami za długoletnie pożycie 

małżeńskie następujące pary:  

Państwa Helenę i Mariana Drzystek  

z Dąbrówki Królewskiej, Barbarę  

i Krystiana Drewnicz z Gruty, Janinę 

 i Henryka Zaborowskich  

z Nicwałdu, Marię i Tomasza  

Lemańskich z Kitnowa oraz Gabrielę 

i Józefa Czmoch z Gruty. Jubilaci otrzymali bukiety kwiatów oraz drobne upominki. 

Przy wspólnej kawie małżonkowie opowiadali o swoim własnym przepisie na udane pożycie małżeńskie. Państwo 

Drzystek znali się, jak sami mówią, od zawsze. Również Państwo Zaborowscy z Nicwałdu podkreślają, że znali się od dziecka.  

Z kolei Pań Lemański dla żony przybył aż z okolic Warszawy. Jak sami żartują, wesele mieli bardzo wesołe i głośne,  

tak też 50. rocznicę obchodzili równie wesoło. Państwo Drewniczowie przez 20 lat mieszkali w Grudziądzu, jednak potem  

zdecydowali się wrócić do Gruty. Dla Państwa Czmoch decydujący okazał się kurs autobusowy, którym 52 lata temu  

podróżował Pan Józef, a Pani Gabriela się do niego dosiadła i tak to się wszystko zaczęło. 

Wszyscy jubilaci jednogłośnie podkreślali w rozmowie, jak bardzo dumni są ze swych rodzin, dzieci i wnuków  

oraz że najbardziej cenią sobie czas, kiedy są w komplecie. 

Wszystkim Państwu jeszcze raz życzymy zdrowia, szczęścia i jak najwięcej czasu, kiedy rodzina może być w komplecie. 

Tekst: OK./foto: R. Kurkus 

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy pokrótce przedstawić  

Państwu sylwetki wieloletnich sołtysów z gminy Gruta. Kolejnym sołtysem,  

którego zaprosiliśmy do rozmowy, jest Jadwiga Wasiuta.  

Ile lat sprawuje Pani funkcję sołtysa w Boguszewie? 

W lutym upłynie 8 lat. Praktycznie odkąd skończyłam 15 lat, działam społecznie. 

Co jest według Pani najważniejsze w sprawowaniu funkcji sołtysa? 

To, że jest to praca społeczna, na rzecz środowiska. Mam możliwość niesienia pomocy i zadbania  

o interesy mieszkańców naszej wsi. Oczywiście w miarę moich możliwości.  

Jaki był najtrudniejszy aspekt w pełnieniu przez Pani funkcji sołtysa? 

O niektórych sprawach decydują wyższe szczeble – nie możemy decydować sami, a bywa, że nasz głos nie jest wysłuchany. 

Mamy dworzec kolejowy, a nasi mieszkańcy mokną, czekając na pociąg. Polskich kolei nie stać jest, by udostępnić  

pomieszczenie na poczekalnię. Dla nich jest to nieopłacalne, bo jest za mało podróżujących. Pewnych spraw nie jesteśmy  

w stanie przeskoczyć, więc trzeba się z tym pogodzić.   

A jaki jest najprzyjemniejszy aspekt bycia sołtysem? 

Osiąganie małych celów jak np. porządku na wsi.  Systematyczne koszenie trawy pozwala utrzymać piękny krajobraz  

Boguszewa. Ponadto dzięki współpracy z lokalnymi instytucjami i mieszkańcami udało  

się przygotować boisko szkolne. Również wyremontowaliśmy naszą przydrożną kapliczkę.  

Czego życzy Pani mieszkańcom swojej wsi? 

Zdrowia oraz tego, by doczekali wyremontowanej świetlicy wiejskiej, otwarcia poczekalni  

na dworcu, wyremontowania drogi Mełno-Boguszewo. Chciałabym również by w naszej wsi  

odbywało się więcej wydarzeń kulturalnych, wspólnych inicjatyw. Wszystko inne uważam,  

że mamy. 

Już teraz zapraszamy wszystkich do udziału w Rajdzie Rowerowym do Dębów Niepodległości 

(25 sierpnia) organizowanym przez Wójta Gminy Gruta w ramach Dni Gminy Gruta 2018 r.  

 SP w Boguszewie wraz z lokalnym stowarzyszeniem zapraszają uczestników rajdu na wspólne 

ognisko. Serdecznie zapraszamy! 
Tekst/foto: OK 
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     Z ksiąg USC 

W czerwcu 2018 r. w naszej gminie urodziło się  4 dzieci, 4 osoby zmarły.  

  9 par zawarło związek małżeński.   

  Medialny debiut Pań ze Słupa  

 6 lipca 2018 roku  Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup na czele 

z Panią Sołtys Agnieszką Wesołowską oraz  Panie  

Magdalena Zych, Katarzyna Koprowska i Katarzyna Osuch promowały 

na antenie TVP3 Bydgoszcz, w programie „Lato w Regionie”, nasza 

piękną wieś Słup położoną w pełnej atrakcji gminie Gruta.  

 Panie przygotowały smakołyki, jakimi można u nas poczęstować 

turystę strudzonego wędrówką po naszych pięknych okolicach,  

proponowały kanapki z naszego pysznego słupskiego chleba, własnoręcznie wypiekanego, oraz orzeźwiającą lemoniadę na bazie 

owoców lata i podawane prosto z naszej specjalnej  patelni swojskie, pożywne kluchy ziemniaczane okraszone  

boczkiem. Na facebookowym profilu stowarzyszenia można obejrzeć relację z programu. Do tej pory relację obejrzało  

już  1,5 tysiąca osób.   

Pomimo lekkiego stresu ów debiut telewizyjny uznajemy za bardzo udany, co potwierdzają opinie widzów i internautów. 

                                                                                              Tekst/foto: K. Kurzyńska 

 Spotkanie ze stowarzyszeniami 

 

 Wójt Halina Kowalkowska 21 czerwca spotkała się z przedstawicielami stowarzyszeń działających w gminie Gruta.  

Zebranie dotyczyło sprawozdania z działalności tych organizacji pozarządowych w roku 2017, a także omówienia spraw  

związanych z tegorocznymi dożynkami, które odbędą się 25 sierpnia na boisku sportowym w Mełnie. 

            Prowadząca samorząd podziękowała prezesom, zarządom i członkom stowarzyszeń za działalność na rzecz swoich wsi, 

a więc i gminy. Zachęcała do pozyskiwania pieniędzy, głównie dzięki składanym projektom. 

 W tym roku państwo kładzie szczególny nacisk na obchody setnej rocznicy uzyskania niepodległości, jest sporo  

możliwości pozyskania mniejszych i większych kwot i zorganizowania czegoś pożytecznego i patriotycznego w waszych  

miejscowościach, w gminie – mówiła H. Kowalkowska. – Do tego dochodzą możliwości zdobycia grantów przez Fundusz  

Inicjatyw Obywatelskich, dzięki oryginalnym pomysłom i dobrze napisanym projektom. Wiem, że często przy pozyskiwaniu 

pieniędzy z projektów niezbędny jest wkład własny, zapewniam, że jako gmina  

będziemy starali się pomagać w tym zakresie. 

            Wójt poprosiła przedstawicielki stowarzyszeń, by do 15 września,  

czyli do momentu wstępnego ustalania budżetu gminnego na przyszły roku,  

zaproponowały swoje pomysły organizacyjne na 2019 rok. 

            Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń w ubiegłym roku przedstawiła  

Renata Kurkus. Na spotkaniu sporo mówiono również o aktywizacji lokalnego  

społeczeństwa, że w tej materii stowarzyszenia mają ogromne pole do popisu. 

            Zebranie zakończono informacją o Dożynkowym Konkursie Kulinarnym,  

który po raz pierwszy znajdzie się w scenariuszu obchodów 

święta plonów. Kucharską innowacyjność zaproponowała 

wójt. Po akceptacji zebranych i przedstawieniu pomysłu, 

w tym roku daniem konkursowym będzie dowolna potrawa 

z Kuchni naszej babci, ale obowiązkowo ze szpinakiem 

w roli głównej. 

            Był jeszcze jeden aspekt kucharski, prowadząca  

samorząd sprezentowała członkom Stowarzyszeń pięknie 

wydaną książkę Kulinarne wędrówki po Kujawach 

i Pomorzu. Notabene w publikacji, gdzie prezentowana  

jest także gmina Gruta, zamieszczono grupowe zdjęcie pań 

z naszych stowarzyszeń oraz ich własne przepisy  

kulinarne. 

                              Tekst/foto: RAS 
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  Razem na trzeźwo! 

           Muzycznie, sportowo, zręcznościowo i  plastycznie było   

30 czerwca w  Gminnym Centrum Kultury w Grucie, na corocznym  

Pikniku Razem na trzeźwo, organizowanym przez  Gminną Komisję  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W sukurs komisji przyszły: GCK, 

WTZ, ŚDS w Dąbrówce Królewskiej, Biblioteka Gminna i  panie 

ze stowarzyszenia w Mełnie. A wszystkich organizatorów swoim patronatem po-

łączyła wójt Halina Kowalkowska, która wspólnie z  innymi jurorami  

rozstrzygała konkurs plastyczny dzieci i dorosłych. 

 Ogółem w scenariuszu plenerowej imprezy znalazło się ponad 20  

propozycji, począwszy od zabawy z kółeczkiem ringo, przez turniej warcabowy, strzelanie z wiatrówki, wspomniany konkurs 

plastyczny Nie daj się nabić w butelkę, przeciąganie liny i przetaczanie wielkich opon. Muzycznie piknik ozdobił zespół TiM. 

Impreza miała iście zawrotne tempo, przez cztery godziny nieustannie coś się działo. Organizatorzy zadbali o dzieci, młodzież 

i seniorów. Każde pokolenie mogło znaleźć coś dla siebie. Nie bez kozery wójt, zabierając głos, powiedziała m.in.,  

że jest ogromnie zadowolona, że w GCK jest tak dużo osób i że wszyscy tak pięknie się bawią. 

 Pracownicy ŚDS z Dąbrówki Królewskiej sprawili H. Kowalkowskiej miłą niespodziankę. Wójt (z okazji imienin 1 lipca)  

otrzymała bukiet kwiatów, a Gertruda Kopczyńska odczytała napisany przez siebie wiersz. 

 Wszystkie konkurencje były punktowane, a zwycięzcy nagradzani. „Polowa kuchnia” serowała znakomitą kaszankę 

i kiełbaskę. Było też ciasto i napoje. Po prostu wszystko dopięto na ostatni guzik. Brawo! 

 Zamykając Razem na trzeźwo, H. Szumotalska i R. Berent zaprosili obecnych na przyszły rok. 

Festyn w Nicwałdze 

Jak co roku w Nicwałdzie odbył się festyn sołecki (7 lipca). Organizatorami byli: lokalne stowarzyszenie, Rada  

Sołecka, szkoła i rodzice. W tej miejscowości zawsze jest przygotowanych wiele atrakcji, zarówno dla dorosłych, jaki i dzieci. 

Duży był wybór kulinarny, od najróżniejszych ciast po kiełbaski. Szczególnie najmłodsi nie mogli narzekać na nudę,  

zaproponowano im przeróżne konkursy sprawnościowe i wiedzy. Była też loteria fantowa. Zaproszony didżej znakomicie bawił 

wszystkich, a potem do późnych godzin nocnych „serwował” najróżniejszą muzykę do tańca. 

Do Nicwałdu przybyła wójt Halina Kowalkowska. Organizatorzy wyrażają swą wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się 

do udanego festynu.                          Tekst: RAS 

Tekst/foto: RAS 

   Festyn rodzinny w Grucie 

 17 czerwca, dzięki staraniom zaangażowanej w życie szkoły Rady Rodziców, zorganizowany został piknik rodzinny  

w Grucie. Chętni mogli wziąć udział w loterii fantowej, skorzystać ze zjeżdżalni oraz trampoliny, a także próbowali swoich sił  

w kulach Bumper Ball. Ogromną atrakcją dla dzieciaków była także możliwość przejażdżki na kucyku. Jak zawsze oblegani byli 

strażacy, którzy pozwolili chętnym na obejrzenie wozu bojowego od środka, a nawet włączyć sygnał dźwiękowy.  

Spośród wielu atrakcji uwagę przykuł pokaz MMA w wykonaniu członków Klubu Sportowego MMA Grappler  

Grudziądz oraz fit and jump–fitness na trampolinie pokazały instruktorki grudziądzkiego Fitness Club „Endorfina”.  

Jednak gmina Gruta – nasza mała ojczyzna – słynie przede wszystkim ze wspaniałej przyrody. Dlatego podczas festynu 

została zaprezentowana makieta „Dolina Osy”, przygotowana przez uczniów klasy szóstej na konkurs marszałkowski 

„Ekologiczny edukator szkolny”. 

Imprezę uświetniły występy naszych utalentowanych wokalnie dziewcząt – Kai Bonas i Pauliny Jaranowskiej,  

które wzbudziły szczery zachwyt słuchaczy. 
Tekst: SP Gruta 

 Salno - Festyn Wesołe Wakacje 

 Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Salno i Rada Sołecka, przy współudziale Gminy Gruta i Firmy PACHT, 21 lipca  

zorganizowały Festyn Wesołe Wakacje. Dzieciom i dorosłym zaproponowano wiele atrakcji. Najmłodszymi przez kilka godzin 

zajmował się animator kultury, który serował najróżniejsze zabawy. Była też zjeżdżalnia, 

grill, przeróżne konkursy, loteria fantowa, dużo tańca i śpiewania. Organizatorzy zadbali 

nie tylko o ducha wszystkich uczestników, ale także serowali dania z grilla i ciasta. Dopisała 

pogoda. W godzinach wieczornych zaczęła się zabawa taneczna, która trwała prawie 

do świtu. 

 Prezes stowarzyszenia Krystyna Drzazga i sołtys Henryk Mroziński, podsumowując 

festyn, powiedzieli, że wszystko udało się na piątkę. Dziękują mieszkańcom, że licznie  

przybyli na imprezę i świetnie się bawili. 
Tekst/foto: RAS 
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 Gminne OSP najlepsze w powiecie! 

 Członkowie ochotniczych straży pożarnych  

z powiatu grudziądzkiego 16 czerwca rywalizowali  

na torach przeszkód w Małym Rudniku.  W zawodach 

wzięły udział 22 drużyny - 5 kobiecych, 7 seniorów  

i aż 10 młodzieżowych. Pierwsze miejsce  

w rywalizacji drużyn kobiecych zajęło  

OSP Boguszewo. Panie wezmą udział w rywalizacji  

na stopniu wojewódzkim. Z kolei w rywalizacji drużyn 

młodzieżowych  pierwsze miejsce zajęły dziewczęta  

z Gruty. 

Serdeczne gratulujemy wygranych!                                              

               

 Biblioteka wygrała  projekt „Mała książka - Wielki Człowiek” 

  

 Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Kulerskiego w Grucie wraz z filiami 

w Boguszewie, Nicwałdzie i Okoninie będzie realizować od września do grudnia 2018 roku  

projekt dla trzylatków i ich rodziców pod nazwą „Mały człowiek – Wielka Książka” 

 Od września 2018 roku podczas odwiedzin jednej z bibliotek biorących udział w akcji 

Mały Czytelnik otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą zawierającą książkę „Pierwsze wiersze dla…”, broszurę  

informacyjną dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” oraz Kartę  

Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. Podczas kolejnej wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem 

przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do Karty, a po uzyskaniu dziesięciu 

zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dziecko pozna ciekawe  

miejsce, jakim jest biblioteka, oraz zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. 

 Udział w  projekcie jest bezpłatny  dla wszystkich trzylatków.  

Liczba miejsc w projekcie ograniczona, dlatego już teraz zachęcamy do odwiedzin bibliotek i zapisywania  

się do tego niecodziennego, ale twórczego projektu. 

                 Tekst/foto: A. Fabrykiewicz 

 Zajęcia wakacyjne na półmetku  

J Jak każdego roku w okresie wakacyjnym w świetlicach wiejskich naszej gminy odbywają się najróżniejsze,  

głównie plastyczne i ruchowe, zajęcia dla dzieci. Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury.  

Odbyły się już spotkania  w Bibliotece Publicznej w Boguszewie i świetlicy w Gołębiewku, Nicwałdzie i Annowie. 

Zajęcia z dziećmi prowadzą instruktorki Magdalena Sala i Katarzyna Ryzner. Nad całością czuwa dyrektor GCK  

Hanna Szumotalska.  

Dzieciom proponowane są najróżniejsze formy plastyczne, na przykład wykonują: przyborniki z rurek, miśki  

z ręcznika, bransoletki z rurek, a z papierowych talerzyków powstają m.in. bociany i żaby. Dodajmy, że podczas wakacyjnych 

spotkań zawsze serwowany jest poczęstunek.  

Instruktorki dzieciom z wszystkich miejscowości proponują konkurs plastyczny pt. Wodny świat. Ta ogólna tematyka 

pozwala  na bardzo szerokie spojrzenie i przedstawienie – za pomocą najróżniejszych form z krepy – wszelkich zwierzątek, 

 roślin, a także bajkowych postaci żyjących pod wodą. Rozstrzygniecie tego ciekawego konkursu nastąpi na koniec wakacyjnych 

spotkań, czyli 17 sierpnia. 

Dyrektor Centrum wyraża podziękowanie dyrektor szkoły w Nicwałdzie, także sołtysom poszczególnych wsi  

i rodzicom za to, że w miarę swoich czasowych możliwości przyczyniają się do jak najlepszej organizacji zajęć wakacyjnych.  

                    Tekst: RAS 

 Noc Świętojańska w Słupie 

  Już siódmy raz odbyła się Noc Świętojańska w Słupie (23 czerwca). Jak co roku Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup 

zapewniło dobrą zabawę wszystkim zgromadzonym na plaży w Słupie. Odbył się kurs plecenia wianków, które następnie były 

puszczane z łódki. Zapewniono również moc atrakcji dla najmłodszych oraz smaczną kuchnię. Na festynie Wójt Gminy Gruta 

przekazała członkom Stowarzyszenia pamiątkową publikację „Kulinarne wędrówki po Pomorzu i Kujawach”. 

Członkowie stowarzyszenia dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy.  

                          Tekst: A. Wesołowska 

Tekst: OK/ foto: Archiwum własne R. Storma  
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  Finał IV Festiwalu Piosenki Wyśpiewaj sukces 

 Kolejna edycja Festiwalu Piosenki Wyśpiewaj sukces odbyła  

się 15 czerwca w GCK. Tegoroczna muzyczna impreza to prezentacja  

utworów skomponowanych przez Jarosława Kukulskiego. 

            Na scenie Centrum słuchaliśmy dziesięciorga uczniów ze szkół gminy Gruta, 

gminy Świecie n/Osą oraz z Grudziądza.  Każdy z uczestników wykonał dwa utwory. 

Jury pod przewodnictwem dyrektor H. Szumotalskiej brało pod uwagę interpretację, 

warunki głosowe, przyznawało również punkty za tak zwane wrażenie ogólne. 

W sumie najlepsi mogli uzyskać 15 punktów i takie noty się zdarzały. 

             Festiwal obejmował trzy kategorie wiekowe. I tak wśród najmłodszych  

solistek najlepsza okazała się Antonina Połom ze SP Lisnowo (103 punkty), w grupie drugiej jury najwyżej oceniło występ  

Magdaleny Szymaniak z podstawówki w Słupie (93 pkt.), natomiast wśród najstarszych wykonawców najlepiej zaprezentował 

się Klaudiusz Januszewski, gimnazjalista z Lisnowa (103 pkt.). 

 W czasie, kiedy obradowało jury, na scenie koncertował zespół PÓŁnaPÓŁ, czyli Agata Misiak – wokalistka 

i skrzypaczka, Krzysztof Janikowski – wokalista i gitarzysta oraz Łukasz Cybulski – gitarzysta. Po piosenkach PÓŁnaPÓŁ  

nastał moment szczególny, najlepsi otrzymali statuetki Grand Prix, a wszyscy uczestnicy festiwalu nagrody rzeczowe 

(fundatorem było Centrum). 

            Piątkowe wokalne zmagania swoją obecnością zaszczyciła wójt Halina Kowalkowska, która z uwagą przysłuchiwała  

się wykonawcom, a w epilogu – wspólnie z dyrektor Centrum – wręczała wspomniane już statuetki i nagrody. Prowadząca  

samorząd pogratulowała dzieciom i młodzieży muzycznej pasji i zachęcała do dalszej pracy, niezbędnej do rozwijania talentu. 

                                                    Tekst/ foto: RAS 

Złoty Wiek koncertuje! 

15 czerwca na Wzgórzu błogosławionej Matki Marii Karłowskiej w Jabłonowie-Zamek odbył się  

IV Festiwal Pieśni Maryjnej i Religijnej. Wydarzeniu patronowała Gracjana Zborała, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr 

Paserek od Opatrzności Bożej w tym mieście. Festiwal cieszył się sporym zainteresowaniem. Pieśni Maryjnych można  

było posłuchać w wykonaniu dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Miło nam poinformować, że w Jabłonowie Pomorskim wystąpił zespół wokalno-muzyczny Złoty Wiek z Gruty,  

działający w Gminnym Centrum Kultury. Nasi śpiewacy zaprezentowali się bardzo udanie i zajęli III miejsce, a wykonali pieśń  

Maryjo, śliczna Pani. 

Nazajutrz Złoty Wiek wystąpił w Łąkorzu na X Jubileuszowym Przeglądzie „Początek lata” im. Anny Grzywacz.  

Zaśpiewało dziewięć zespołów. Złoty Wiek zaśpiewał: Staruszek świat, Za każdy uśmiech i pieśń Maryjo, śliczna Pani. Złoty 

Wiek zaśpiewał również na Biesiadzie Seniorów w Wąbrzeskim Domu Kultury. 

 25 czerwca, tym razem w GCK w Grucie odbyło się spotkanie chórzystów. To już tradycja - Złoty Wiek każdego roku 

zaprasza koleżanki i kolegów śpiewających w chórach i zespołach ościennych gmin. W Centrum byli już goście z Grudziądza, 

Jabłonowa Pomorskiego, Radzynia Chełmińskiego a ostatnio ze Świecia 

nad Osą, czyli zespół Józefinki, prowadzony przez Elżbietę Wiśniewską.  

 Po chwilach spędzonych przy poczęstunku,  

Barbara Małgorzewicz zaproponowała, aby poniedziałkowe spotkanie 

rozpocząć Hymnem seniorów. Zespołom na akordeonie  

akompaniował Andrzej Derkowski, szef muzyczny Józefinek  

i Złotego Wieku. Żegnając się, goście ze Świecia jeszcze raz  

podziękowali za miłe przyjęcie i gościnę. Wyrazili też swą  

wdzięczność B. Małgorzewicz oraz koleżankom i kolegom z gruckiego 

zespołu.   Tekst/foto: RAS 

 Kolarska rywalizacja 
 

 Młodzi kolarze z gminy Gruta zaliczani są do czołówki zawodników w całym kraju. W zestawieniu przodują dwie  

zawodniczki UKS Omega Gruta - Maja Tracka oraz Kaja Bonas. W przeddzień kolejnych wielkich startów rozmawiamy 

z zawodniczkami. 

Jaki był najważniejszy do tej pory start w Twoim życiu :  

Kaja: Mistrzostwa Polski MTB w 2017 r., które wygrałam. Równie ważny był ubiegłoroczny Nutella MiniTour de Pologne, 

gdzie na etapie byłam 3., a w finale 9. Również Mistrzostwa Polski na szosie, gdzie zajęłam 2. miejsce. 

http://gruta.pl/final-iv-festiwalu-piosenki-wyspiewaj-sukces/
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               Adoptuj psa! 

Prezentujemy Państwu zdjęcia psiaków dostarczonych  

do Ośrodka Opieki nad zwierzętami (w Węgrowie) 

 z terenu gminy Gruta. Może uda  się w ten sposób  

odnaleźć swojego zagubionego pupila lub zdecydują  

się Państwo na podarowanie nowego domu któremuś  

z nich, do czego serdecznie zachęcamy. Adopcje  

z Ośrodka są darmowe. A oto psiaki, które szukają  

nowego domu: 

W sprawie adopcji lub odbioru zwierzęcia prosimy o kontakt w godzinach urzędowania Ośrodka  

pod numerem tel : 56 46 46 100 lub 508 009 328.e-mail : schronisko.wegrowo@gmail.com. 

samica, 

data ur.: luty 2018 

samica, 

data ur.: maj 2015 

samiec, 

data ur.: czerwiec 

2009 

samica, 

data ur.: luty 2016 

samiec, 

data ur.: grudzień  

2006 

samiec, 

data ur.: kwiecień 

2016 

samiec, 

data ur.: kwiecień 

2013 

samica, 

data ur.: listopad 

2015 

samica, 

data ur.: wrzesień 2012 

samiec, 

data ur.: marzec 2011 

samica, 

data ur.: grudzień  

2010 

samica, 

data ur.: kwiecień 

2009 

samiec, 

data ur.: marzec 2006 

Informujemy, że wszystkie psy z terenu gminy Gruta czekające na adopcję są szczepione, oznakowane oraz poddane 

kastracji/sterylizacji. 

       Maja: Podobnie jak u Kai, z tym, że Mistrzostwa Polski MTB ukończyłam  

na drugiej lokacie,  Nutella MiniTour de Pologne na etapie byłam druga, w finale  

20. Podczas Mistrzostw Polski byłam trzecia. 

A największa porażka? 

Maja: Nie przypominam sobie żadnej. 

Kaja: Dla mnie największą porażką był wyścig w Jabłonowie Pomorskim, gdzie przed 

startem czułam się dobrze i myślałam, że powalczę o miejsce na podium. Niestety,  

po stracie odcięło mnie i nie dałam rady. Dokończyłam wyścig, ale było ciężko. 

Największe marzenie sportowe? 

Kaja: Na pewno zbliżający się wielkimi krokami Kinder Sport Mini Tour de Pologne.  

A z tych bardziej odległych, dostać się do kadry Polski i wygrać  Mistrzostwa Europy. 

Maja: Również dobry start na imprezie Kinder Sport, lecz także zdobycie medalu  

olimpijskiego. 

Życzymy ambitnym zawodniczkom samych sukcesów na starcie Kinder Sport Mini 

Tour de Pologne, który już na początku sierpnia.     
Tekst/foto: OK 
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ZAPROSZENIE 

Wójt Gminy Gruta zaprasza do udziału w konkursie  

fotograficznym „Gmina Gruta w 1918 r. i 100 lat później” 

Regulamin konkursu dostępny na www.gruta.pl 


