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100 lat w Niepodległej Polsce!
W 2018 roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jak pisał
Wyspiański, „Polska to wielka rzecz”, a wolna Polska to wartość nadrzędna dla nas wszystkich.
Dzięki temu, że żyjemy w niepodległym kraju, mówimy ojczystym językiem, a kultura polska
nieustanne się rozwija. Setna rocznica Niepodległej Polski to najlepszy czas na uroczyste obchody
gminne upamiętniające działania naszych przodków, którzy walczyli o wolność i niepodległość. Poniżej
przedstawiamy Państwu zaplanowane wydarzenia i działania, podjęte zarówno przez Wójta Gminy Gruta,
jak i lokalne Stowarzyszenia, mające na celu upamiętnienie tej ważnej dla nas wszystkich rocznicy:
- Już 8 maja nastąpi uroczyste poświęcenie odnowionej mogiły pilota kpt. Floriana Laskowskiego znajdującej
się przy kościele pw. WNMP w Grucie. Obchody rozpoczną się uroczystą Mszą św. w kościele w Grucie z udziałem
zaproszonych gości. Działaniem wspierającym promocję będzie wydanie publikacji Tomasza Piwowarskiego
pt. „Florian Laskowski. Ja poprowadzę tę eskadrę”.
- Jak co roku odbędzie się również Bieg pod Górę, tym razem pod hasłem „Bieg za Niepodległą”. Pobiegniemy
w barwach narodowych, z flagami. Patriotycznie, lecz wciąż na tej samej trasie w Dąbrówce Królewskiej. Blisko
10 - kilometrową trasę zakończy słynna góra. Organizatorzy zaplanowali atrakcje nie tylko dla biegaczy, dlatego już dziś
zapraszamy nie tylko amatorów biegów, lecz także kibiców oraz rodziny z dziećmi.
- Wójt Gminy Gruta przygotowuje również publikację pokazującą piękno naszej gminy. Pokażemy nie tylko najcenniejsze
zabytki, lecz także piękno krajobrazu naturalnego. Nawiążemy do lokalnej historii, przedstawimy wybrane wspomnienia
mieszkańców gminy.
- W Boguszewie 11 listopada, w ramach uroczystych obchodów lokalna społeczność zaplanowała m.in. odsłonięcie
tablicy, która ma upamiętniać zasadzenie trzech dębów Niepodległości w 1927 r. Mieszkańcy Boguszewa zaplanowali
również posadzenie nowego dębu. Organizatorzy pragną również odwzorować program artystyczny uroczystości zasadzenia
trzech dębów z 1927 r., opisanej w „Gońcu Wielkopolskim” z dn. 25 listopada 1927 r.
- Wójt Gminy Gruta w listopadzie ponownie ugości w Szkole Podstawowej w Grucie zespoły seniorów oraz artystów
niepełnosprawnych w ramach VII Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej.
- Również społeczność szkolna w Nicwałdzie podjęła kroki, by w tym roku, 100 lat po odzyskaniu przez Polskę
Niepodległości, nadać swojej placówce patrona — jednomyślnie wybrano ks. Stefana Frelichowskiego. Tym sposobem
wszystkie gminne szkoły podstawowe będą nosiły imiona patronów; natomiast w sali narad Urzędu Gminy w Grucie
zorganizowana zostanie wystawa prac o tematyce patriotycznej, wykonanych przez dzieci i młodzież z gminnych szkół
w konkursie „Orzeł Biały - nasza duma” .
- Natomiast kółko teatralne działające w Szkole Podstawowej w Plemiętach podjęło działania w celu otrzymania dotacji
zewnętrznych na przygotowanie patriotycznego przedstawienia teatralnego odnoszącego się do wydarzeń sprzed 100 lat.
- Nie sposób także nie wspomnieć o jubileuszu gruckiej podstawówki. Chociaż szkoła powstała już około 1772 r., to w 2018 r.
obchodzi 98-lecie jej ponownego otwarcia w wolnej Polsce w roku 1920 oraz 50-lecie działalności w nowym budynku
szkolnym. Uroczyste obchody wzbogacone zostaną wydaniem publikacji o historii szkoły. Zapraszamy wszystkich absolwentów
chcących wziąć udział w uroczystych obchodach o kontakt z sekretariatem szkoły - nr tel. 56 468 31 13 .
- Również we wrześniu będziemy uczestniczyć w Europejskich Dniach Dziedzictwa. W tym roku impreza odbędzie
się pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich”. Tego dnia odbędą się m.in. zawody wędkarskie.
- Klub DKK działający przy filii Biblioteki Gminnej im. Wiktora Kulerskiego bierze udział w konkursie patriotycznym „Droga
do niepodległości”, organizowanym przez Książnicę Kopernikańską w Toruniu.
- Również sołectwo w Słupie wraz z miejscowym Stowarzyszeniem i szkołą podstawową w listopadzie przygotują patriotyczny
program artystyczny utrzymany w duchu harcerskim.
- Międzygminne Porozumienie Samorządowe MPS podjęło działania w celu uzyskania dotacji zewnętrznych
na szereg patriotycznych konkursów i imprez plenerowych na świeżym powietrzu dla wszystkich mieszkańców gminy.
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Wójt Gminy Gruta w związku z wystąpieniem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego fali mrozów, prosi
o zgłaszanie szkód wywołanych ujemnymi skutkami przezimowania na terenie gminy Gruta. Po uzyskaniu
odpowiedzi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. powołania komisji, zgłoszenia będą podstawą do sporządzenia
protokołu strat.
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla komisji powołanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego szkody w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w terminie do 20 maja,
wymagające zaorania lub ponownego obsiewu, ustala się, uwzględniając szacunki strat określone przez komisje, jednak
nie wyżej niż 50% plonu.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Gruta – Referat Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Ochrony
Środowiska (pok. nr 5 i 6) lub w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 6 kwietnia 2018 roku.
Wnioski o oszacowanie szkód dostępne są w Urzędzie Gminy Gruta oraz na stronie internetowej www.gruta.pl
Zdrowie ponad wszystko
W związku z niedogodnościami związanymi z przyjęciami pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Grucie informujemy, że sytuacja spowodowana jest zatrważającą liczbą zgłoszeń do lekarzy
w okresie zimowym. Personel Zakładu apeluje do pacjentów, którym zależy na przedłużeniu leków przez lekarzy,
by nie zwlekali z rejestracją na wizytę do ostatniego dnia, tylko rejestrowali się z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
Z ksiąg USC
W lutym 2018 r. w naszej gminie urodziło się 6 dzieci, 5 osób zmarło.
2 pary zawarły związek małżeński.
SP w Plemiętach laureatem konkursu Śniadanie daje moc
Uczniowie szkoły w Plemiętach z oddziału przedszkolnego i klas I-III, pod kierunkiem swoich wychowawców: Katarzyny
Giemzy, Magdaleny Ślusarczyk i Anny Kręcisz, wzięli udział w VII edycji Śniadanie daje moc. Organizatorem ogólnopolskiego
programu profilaktycznego było Partnerstwo dla Zdrowia (wśród koalicjantów są takie firmy jak: Danone, Lubella, Biedronka
oraz Instytut Matki i Dziecka). Patronat honorowy: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Rzecznik Praw Dziecka.
Program ten ma na celu zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i jego roli w diecie dziecka i przyczyniania
się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci przez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.
Przystępując do konkursu uczniowie, od października do końca listopada 2017 roku, skrupulatnie
wykonywali zadania przewidziane w regulaminie. Prace dzieci i nauczycieli zostały
udokumentowane i wysłane do organizatorów konkursu. Każdy zespół został doceniony
przez organizatorów, co zaowocowało przyznanymi nagrodami. Oddział przedszkolny, pod opieką
Katarzyny Giemzy, zwyciężył w swojej kategorii i otrzymał nagrody w postaci vouchera na kwotę
500 zł oraz zestawy do przechowywania i noszenia drugiego śniadania i fartuszków. Natomiast
zespół pod kierunkiem Magdaleny Ślusarczyk znalazł się w grupie sześciu zwycięzców i otrzymał
taki sam zestaw nagród, jak oddział przedszkolny. Zespół prowadzony przez Annę Kręcisz został
jednym z laureatów dla nowych nauczycieli, wymyślając okolicznościowe hasło, nagrodą
był pakiet materiałów edukacyjnych.
Należy nadmienić, że do konkursu przystąpiło 8319 placówek z kraju. Sukces szkoły
w Plemiętach jest naprawdę duży. Nagrody rzeczowe dla uczniów opiewały na kwotę 4800 zł.
Tekst: AK
Podziękowanie od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W poniedziałek 5 marca 2018 r. na ręce Hanny Szumotalskiej, szefowej sztabu tegorocznej edycji WOŚP, wpłynęło
pismo informujące o ostatecznym rozliczeniu naszego sztabu Wielkiej Orkiestry. Zebrana kwota wyniosła 19.445.25 złotych.
W tym samym piśmie przeczytaliśmy: Przesyłamy Wam ogromne podziękowania za współpracę podczas przygotowania,
przeprowadzenia i rozliczenia 26. Finału. (…). Mamy nadzieję, że spotkamy się podczas kolejnych wydarzeń organizowanych
przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w tym podczas tego najważniejszego, czyli 27. Finału.
Z Warszawy nadeszły też barwne podziękowania, które szefowa sztabu wręczyła osobom, które wniosły największy
wkład w naszą Orkiestrę.
Tekst: RAS
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Dzień Kobiet w gminie Gruta
Koncert w Mełnie
Życzenia w imieniu władz gminnych i organizatora złożył
Paniom Stanisław Raginiak, a przez dwie godziny kobiety bawił
Andrea Lattari, włoski piosenkarz od kilku lat mieszkający w Polsce.
Ponad setka mieszkanek naszej gminy znakomicie spędziła czas
w świetlicy w Mełnie. Włoskie przeboje nie tylko chwytały za serce,
ale również sprawiły, że panie dość szybko ruszyły na parkiet. Duża
w tym zasługa piosenkarza, który od początku zapraszał niektóre panie,
by tańczyły z nim w trakcie śpiewania. Ta forma bardzo się spodobała,
tym
bardziej,
że
Lattari
jest
również
mężczyzną
dowcipnym,
a przy tym dobrze tańczy. Wokalista wymyślał też przeróżne konkursy związane z tańcem.
Zwyciężczynie
w
nagrodę
otrzymywały
płytę
piosenkarza.
Należy
pochwalić panie, że tak śmiało wkraczały na parkiet i popisywały się pląsami. Atmosfera
zabawy rosła z każdą chwilą. Artysta zresztą już na początku zapewnił, iż postara
się tak poprowadzić wieczór, by każda pani opuszczała salę w znakomitym humorze
i z rumieńcami na twarzy. I słowa dotrzymał.
Po trwającej prawie godzinę pierwszej części koncertu na scenę weszły uczennice
Szkoły Podstawowej w Grucie, należące do Kółka Literackiego. Adrianna Brzyska,
Martyna Templin i Dorota Wesołowska przeczytały kilka wierszy o kobiecie. Na koniec
chwili poezji S. Raginiak zaprezentował kilkanaście humorystycznych aforyzmów znanych
pisarzy lub aktorów, na przykład taki: Kobieta może uczynić milionerem tylko takiego mężczyznę, który był miliarderem (Charlie
Chaplin).
Następna godzina Gminnego Dnia Kobiet to szereg kolejnych przebojów, których fragmenty często wykonywane
były przez panie wespół z piosenkarzem. Paniom serwowano kawę, herbatę i ciasto, które sponsorowały stowarzyszenia,
a także osoby prywatne.
Po bisach A. Lattariego głos zabrała dyrektor GCK Hanna Szumotalska, która podziękowała artyście za znakomity
występ i świetną zabawę. Wyraziła też wdzięczność paniom, że tak licznie przybyły na swoje święto i że tak wspaniale
się bawiły. Oczywiście były też podziękowania stowarzyszeniom i osobom prywatnym za upieczone ciasto.
W epilogu spotkania panie mogły nabyć płytę A. Lattariego, oczywiście z jego autografem.
Tekst/foto: RAS
Panie świętowały również w Nicwałdzie
W tej miejscowości każda uroczystość organizacyjnie dopięta jest na ostatni guzik. Zawsze
jest gościnnie, miło, wesoło i… smacznie. Kiedy kobiety ze Stowarzyszenia Koło
Gospodyń Wiejskich zabiorą się za gotowanie i smażenie, to muszą wyjść same frykasy.
Dzień Kobiet w świetlicy to głównie spotkanie pań ze Stowarzyszenia, ale były też inne
mieszkanki Nicwałdu (i nie tylko), a także Renata Kurkus, inspektor ds. oświaty,
reprezentująca wójt Halinę Kowalkowską, która na ręce Gabrieli Rajnik, prezes
Stowarzyszenia, przekazała od prowadzącej samorząd życzenia i koszyk słodyczy.
Wśród gości byli jeszcze Hanna Szumotalska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Aleksandra Materka,
dyrektor szkoły, nie zabrakło oczywiście sołtysa Kazimierza Suszka, który wspólnie z członkiem Rady Sołeckiej Krzysztofem
Miąsko, obdarował panie kwiatkami i przekazał życzenia.
– Nadszedł uroczysty moment, w którym jako prezes Stowarzyszenia mogę wszystkim obecnym tu kobietom złożyć
jak najlepsze życzenia – rozpoczęła G. Rajnik. – Witam wszystkie panie z największą radością i wyrażam słowa wdzięczności
za wasz codzienny trud. Życzę wam wszystkim, także sobie, abyśmy w tym szczególnym dniu na chwilę zapomniały o naszych
codziennych sprawach i poczuły radość z faktu, że w kolejnym roku możemy wspólnie posiedzieć przy kawie, porozmawiać
i weselić się. Po części oficjalnej, w podziękowaniu wójt za życzenia i prezent dla wszystkich, na ręce R. Kurkus prezes
przekazała pięknego storczyka dla prowadzącej samorząd.
Tekst/foto: RAS
„Przebojowy” koncert w Salnie
Również w świetlicy wiejskiej w Salnie 11 marca odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie
dla Pań zorganizowało Międzygminne Porozumienie Samorządowe (MPS) z siedzibą w Okoninie, a na scenie wystąpił duet
wokalny FM Teresa Chodyna oraz Edmund Otremba. W koncercie licznie wzięły udział Panie, nie tylko z naszej gminy.
W trakcie koncertu organizatorzy ugościli przybyłych gości pysznymi wypiekami. Wspólna zabawa trwała do ostatniego
utworu - wszyscy świetnie się bawili.
Organizatorzy serdecznie dziękują za liczne przybycie i wspólna zabawę!
Tekst: OK
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Kwiaty w WTZ
Mężczyźni z Warsztatu Terapii Zajęciowej pamiętali o paniach
i w dniu ich święta sprawili im miłą niespodziankę. Nie tylko wręczyli kwiatki,
ale także przygotowali program artystyczny – piękne wiersze, w tle których
brzmiała piosenka Marka Grechuty Będziesz moją Panią. Nie zabrakło
czekoladek i pysznego śniadania, przygotowanego głównie przez panów.
A na „deser” wspólnie obejrzeliśmy film.
Tekst/foto: WKW
Kurier Grucki
Dzięki udziałowi uczniów ze Szkoły Podstawowej w Grucie
w projekcie Kamienie Pamięci IPN, w marcu ukaże się pierwszy drukowany
numer „Kuriera Gruckiego”. Jest to wydane specjalne z okazji stulecia
odzyskania niepodległości. Numer w całości poświęcony został lokalnej
historii i miejscowym bohaterom: kpt. Florianowi Laskowskiemu,
Alojzemu Firynowi, Janowi Poćwiardowskiemu, Michałowi Łopatce,
Janowi Zalewskiemu oraz Alojzemu Rolewiczowi. Nad kształtem gazety
czuwa Tomasz Piwowarski.
Serdecznie zapraszamy do lektury Kuriera Gruckiego!

Tekst: OK

Zarząd Klubu Seniora wybrany
22 lutego kolejny raz spotkali się seniorzy. Dyrektor GCK powitała
ponad 20 osób i podkreśliła, iż bardzo się cieszy, że na codwutygodniowe
„randez-vous” tak licznie przychodzą mieszkańcy naszej gminy. Klub
Seniora liczy 37 osób.
Spotkanie zaczęło się od wybrania zarządu Zawsze młodych. Tworzą
go: Hanna Szumotalska – prezes (powołana jednogłośnie w dniu zaistnienia
Klubu), Barbara Wrzos – wiceprezes, Ewa Studzińska – sekretarz i Teresa
Brach – skarbnik.
Po omówieniu bieżących spraw, podjęto decyzję o wyjeździe do toruńskich Jordanek 7 kwietnia na koncert Ireny Santor.
Następnie seniorami „zajęła” się bibliotekarka Anna Fabrykiewicz, która poprowadziła zajęcia z terapii reminiscencyjnej,
polegające głównie na ćwiczeniach umysłu. Przedtem jednak zapoznała słuchaczy z paroma ciekawostkami dotyczącymi
ludzkiego mózgu.
Po zajęciach nastał czas ćwiczeń rozwijających koncentrację, była też zabawa w skojarzenia. Seniorzy sprawdzali
również swój umysłowy refleks. Przećwiczono także znajomość zwierząt i szybkość wymieniania ich nazw (prowadząca
podawała pierwszą literę). Reasumując, było dużo pożytecznej zabawy, a czas minął bardzo szybko.
Tekst/foto: RAS
Pierwszy singiel Doroty Berent!
Dorota Berent, instruktorka wokalna Gminnego Centrum Kultury,
prowadząca zespół TiM w tej instytucji, osiąga coraz większe sukcesy
prywatnie, jako wokalistka grupy Doris Band. Przykładem tego
jest nagrany teledysk, który obecnie jest na etapie montażu.
-Piosenka powstała za sprawą… mojej siostry. To ona przekonała
muzyków z Grudziądza, żeby skomponowali dla mnie utwór. Jestem
wszystkim bardzo wdzięczna, ponieważ długo czekałam na taki moment
w swoim artystycznym życiu – powiedziała Dorota.
Wymieńmy
autorów
Wiary,
taki
jest
tytuł
piosenki:
Daniel Grzybowski (muzyka i słowa), aranżacja – również Daniel i Maciej
Gburczyk. Produkcja: Maciej Gburczyk Mix i Studio Nagrań Dźwiękowych
PROGRESS. W utworze występuje chórek i, oprócz wymienionych już muzyków, Bartosz Pierściński - gitara basowa.
– Teledysk kręciliśmy niemal cały dzień na zamku w Radzyniu Chełmińskim. Muszę jeszcze wymienić
Bartosza Sokołowskiego, Patrycję Piłat, Sebastiana Sierackiego, Nikodema Berenta, firmę DKS MEDIA Wojtka Dulki – uściśla
wokalistka. – Każda ze wspomnianych osób przyczyniła się do realizacji muzycznego zamierzenia.
Premiera Wiary już 27 kwietnia podczas kolejnego, szóstego już Koncertu Muzyki Filmowej w Gminnym Centrum
Kultury w Grucie.
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na koncert do GCK!
Tekst: RAS/ Foto. K. Szpręglewska
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Adrianna Brzyska w konkursie wojewódzkim
12 marca 2018 r. w grudziądzkim Muzeum im. ks. dra Władysława Łęgi odbył
się rejonowy etap Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Sztuce i Kulturze, w którym
uczestniczyła Adrianna Brzyska, uczennica gruckiego gimnazjum.
Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Część pisemna
polegała na rozpoznawaniu i scharakteryzowaniu dzieł sztuki z podaniem m.in. autora, stylu,
nazwy dzieła i miejsca, w którym się ono obecnie znajduje.
Po części pisemnej Adrianna zajmowała I miejsce i oczywiście przystąpiła do części ustnej,
w której przeprowadziła analizę dwóch losowo wybranych dzieł sztuki.
W obu etapach konkursu uczennica naszej szkoły wypadła świetnie i awansowała
do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w maju w Muzeum Okręgowym w Toruniu.
Zdolnej i ambitnej uczennicy towarzyszyć będzie jej nauczyciel Tomasz Piwowarski.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst/foto: RAS

XIX edycja gminnego przeglądu poezji Złote Usta
Ponad dwie godziny trwały zmagania recytatorskie
przedszkolaków i uczniów z gminnych placówek. W rywalizacji,
która miała miejsce 6 marca 2018 roku, uczestniczyły czterdzieści
dwie osoby. Dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców powitała
dyrektor Hanna Szumotalska. Natomiast sekretarz gminy Gruta
Jarosław Poznański, reprezentujący wójt Halinę Kowalkowską,
pozdrawiając uczestników XIX edycji, życzył im, aby dzisiejszy
występ wypadł dla nich jak najlepiej i żeby wygrali najlepsi.
Organizatorami Przeglądu były Gminne Centrum Kultury
i Gminna Biblioteka Publiczna, a patronowała wójt gminy. Jury w składzie Hanna Szumotalska – przewodnicząca
oraz członkowie Celestyna Cichocka i Stanisław Raginiak, w pięciu kategoriach wiekowych wybrało po czworo najlepszych
recytatorów, którzy reprezentowali gminę w Przeglądzie Powiatowym w Łasinie. Wśród najlepszych recytatorów
w poszczególnych kategoriach wiekowych znaleźli się: Grzegorz Śniadecki (przedszkola i zerówki), Julia Kruca (klasy I - II),
Patrycja Jaranowska (klasy III - IV), Alina Rafalska (klasy V-VII) oraz Adrianna Brzyska (klasy gimnazjalne). Pełna lista osób
wyróżnionych dostępna jest na stronie GCK.
Laureaci w poszczególnych kategoriach, podobnie zresztą jak wszyscy uczestnicy, otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe, ufundowane przez bibliotekę i czytelników. Wręczał sekretarz J. Poznański. Dla dzieci i młodzieży przygotowany
był poczęstunek. Zdaniem jurorów, poziom tegorocznych recytatorskich zmagań stał na dobrym poziomie.
Tekst/Foto: RAS
Ferie z ekonomią
Prawie tysiąc uczniów klas II i III z 65 gimnazjów położonych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich,
w tym uczniowie z Gimnazjum w Grucie, wzięło udział podczas tegorocznych ferii zimowych w dodatkowych zajęciach
z ekonomii i przedsiębiorczości.
Uczniom naszej szkoły udało się zakwalifikować do ogólnopolskiego projektu „Ferie z ekonomią”, zorganizowanego
przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Narodowy Bank Polski. Dzięki temu uczniowie od 19 do 23 lutego
uczestniczyli w grach i zabawach edukacyjnych dotyczących finansów osobistych, ekonomii i przedsiębiorczości. Prowadził
je Tomasz Piwowarski we współpracy ze studentką UMK w Toruniu Anną Forney. Zajęcia odbywały się w szkole i w terenie.
W trakcie wycieczek młodzież miała okazję poznać bank „od kuchni”, czyli zasady jego działania,
a w tym wykorzystywanie nowoczesnych technologii w bankowości.
- Gościliśmy w Banku PKO w Grudziądzu. Dzięki uprzejmości pana
Mirosława Garbacza zapoznaliśmy się ze specyfiką działalności firmy Lemigo,
która nie tylko w kraju jest potentatem w produkcji obuwia gumowego,
np. dla wędkarzy i myśliwych.
Po feriach, w cyklu kolejnych zajęć, uczniowie przygotują model
biznesowy firmy, która mogłaby funkcjonować w naszej lokalnej społeczności.
Z poczynaniami naszych gimnazjalistów można się zapoznać na stworzonym
przez nich blogu: http://feriezekonomia.pl/blog/gimnazjum-w-grucie/
Tekst/Foto: TP
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SPORT W GMINIE
Wyścig MTB w Grucie
Mimo mrozu i wiatru 17 marca odbył się w Grucie wyścig MTB
dla zawodników szkółek kolarskich. Wystartowało blisko 100 zawodników
i zawodniczek. Zaciętej rywalizacji sportowej kibicowali Wójt Gminy Gruta
Halina Kowalkowska, srebrny medalista olimpijski z Seulu Marek Leśniewski,
mechanik kadry narodowej sprinterów Dariusz Mikruta, dyrekcja SP w Grucie
oraz wytrwali kibice z Gruty i okolic. Zawodnicy z Gruty zakończyli rywalizację
na następujących miejscach: Kajetan Tyda drugie miejsce, Błażej Urban czwarte miejsce, Natalia Kardach trzecie miejsce,
Wiktoria Bembenek piąte miejsce, Maja Tracka i Kaja Bonas kolejno pierwsze i drugie miejsce. Drużynowo zawodnicy
wywalczyli pierwsze miejsce.
Tekst: A.Kalinowska/Foto: OK
Powiatowa koszykówka
W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w hali sportowej w Grucie, odbyły
się zawody w koszykówce dziewcząt (rocznik 2002 – 2004). Mistrzyniami powiatu
grudziądzkiego zostały dziewczęta z Gruty, które w meczu finałowym turnieju
pokonały ekipę Łasina 15:12. Zwycięski zespół wywalczył puchar Starosty
Grudziądzkiego, a zawodniczki otrzymały złote medale i indywidualne dyplomy.
Zespół z Gruty wystąpił w następującym składzie: Klaudia Antczak,
Katarzyna Frelik, Julia Górska, Paulina Małecka, Agata Pilarska,
Katarzyna Robaczewska, Julia Sądowska i Martyna Templin. Uczennice z Gruty trenują
pod okiem Mariusza Kurkusa.
Tekst: M. Kurkus
Siatkarskie wieści - obroniły tytuł
Siatkarki z Gruty okazały się najlepsze podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w siatkówce w ramach Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego Powiatu
Grudziądzkiego, które odbyły się w Łasinie. Zwyciężczynie zawodów z dużą przewagą
w setach wygrały dwa mecze w grupie B, a w finale ograły 2:1 siatkarki z Łasina.
Tym samym obroniły tytuł mistrzowski z ubiegłego roku.
Zespół z Gruty wystąpił w następującym składzie: Klaudia Antczak, Kaja Bonas,
Adrianna Brzyska, Julia Dądelewska, Julia Górska, Alicja Mazurkiewicz,
Agata Pilarska, Julia Sądowska, Anna Sułkowska, Martyna Templin, Julia Zgardowska.
Nauczyciel: Mariusz Kurkus.
Płomień wygrał w Świeciu
W Świeciu nad Osą odbył się coroczny Otwarty Turniej Piłki Siatkowej dla drużyn
amatorskich. W zawodach znakomicie spisali się siatkarze Płomienia Gruta. Zajęli I miejsce wygrali wszystkie mecze. Kolejność końcowa zawodów: Płomień Gruta, Świecie nad Osą,
Dragacz, Stradomno.
Skład Gruty: Michał Rynduch, Piotr Rogoziński, Paweł i Patryk Cichaczewscy,
Mikołaj Ciszewski, Marcin Kawecki, Mariusz Kurkus.
Tekst: M. Kurkus
Powiatowa Liga Piłki Siatkowej
W rozgrywkach XVIII Mistrzostw Powiatowego Zrzeszenia LZS w Piłce Siatkowej, po pięciu turniejach, Płomień Gruta
(seniorzy) zajmuje drugie, a Sparta Gruta szóste miejsce (drużyna młodzieżowa). Do zakończenia mistrzostw pozostały dwa
turnieje. Mecze finałowe odbędą się 25 marca w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Grucie. Serdecznie zapraszamy
sympatyków sportu do kibicowania naszej drużynie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dragacz
Płomień Gruta
Leśnik Jamy
GOK Rogóźno
Michale
Sparta Gruta

M
10
10
10
10
10
10

zw/por
10-0
8-2
5-5
5-5
2-8
0-10

P
29
24
16
15
6
0

S
20-1
16-4
11-10
10-10
4-16
0-20

MP
524-319
492-352
463-382
432-402
275-449
262-500
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Szczegółowe wyniki
mistrzostw można znaleźć
na stronie gminy Gruta
w zakładce Powiatowa
Liga Siatkówki.
Opracował: M. Kurkus

PROMOCJA GMINY
Życie na dwóch kółkach
Już 28 kwietnia odbędzie się XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów. Przez cały
sezon zimowy zawodnicy UKS OMEGA Gruta systematycznie trenowali. O tym, jak młodzi i ambitni zawodnicy
przygotowują się do tak ważnych wyścigów, rozmawiamy z Anną Kalinowską, klubowym trenerem.
W okresie zimowym nie tylko systematycznie trenowaliście, lecz także braliście udział w kilku ważnych imprezach
sportowych. Z jakim rezultatem?
Po okresie roztrenowania tradycyjnie już od kilku lat rozpoczynamy treningi 11 listopada udziałem w Biegu Niepodległości.
W okresie tym kładziemy duży nacisk na ogólny rozwój zawodników, trenujemy w terenie oraz w hali. Jesteśmy
już po pierwszych startach, były to zawody MTB oraz biegi przełajowe. Jest to edycja zawodów przygotowujących do sezonu,
do udziału w lidze UKS województwa kujawsko-pomorskiego i mistrzostwach Polski. Na wyróżnienie zasługują: Kaja Bonas,
Maja Tracka, Kajetan Tyda, Błażej Urban, Bartłomiej Kręcisz i Kacper Gałusza, którzy zajęli wysokie lokaty i stawali
na podium.
Jak Pani myśli, skąd w młodych ludziach z gminy Gruta tyle pasji do dwóch kółek?
W historię naszej gminy niewątpliwie wplecione jest kolarstwo. Obecni młodzi adepci kolarstwa często są potomkami kolarzy
sprzed lat. Niewątpliwie jest to jeden z powodów, dla których młodzi ludzie chcą uprawiać tę dyscyplinę sportową. Staramy
się zarażać dzieci pasją do kolarstwa od najmłodszych lat. Już w klasie III SP dzieci zaczynają swoją pierwszą przygodę
z rowerem. Jako opiekunowie i trenerzy staramy się zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój. Zajęcia dla najmłodszych
organizowane są w formie zabawy, tak aby były dla dzieci atrakcyjne i ciekawe, a przy okazji dostarczały bardzo dużo
pozytywnych emocji. Zapewniamy systematyczny udział w zawodach, co niewątpliwie wpływa na motywację i chęć dalszych
treningów. W późniejszym okresie stopniowo wprowadzamy trening specjalistyczny i często bywa tak, że dziecko
niepostrzeżenie staje się zawodnikiem o wysokim stopniu wytrenowania, pnie się po kategoriach wiekowych od żaczka,
młodzika, aż staje się juniorem i może startować w ważnych wyścigach, takich, jakim niewątpliwie jest wyścig, który odbędzie
się w Grucie. Przy okazji wyjazdów na wyścigi dzieci mają okazję zwiedzać ciekawe miejsca, zawierać znajomości, przyjaźnie,
uczą się samodzielności i obycia w wielkim świecie. Z czasem staje się to częścią ich życia, wszyscy razem – my trenerzy,
zawodnicy, rodzice jesteśmy jedną wielką kolarską rodziną.
Osobiście uwielbiam jeździć na rowerze, staram się dawać dzieciom przykład, będąc osoba aktywną ruchowo.
Nieustannie wzbogacam swój warsztat pracy o kolejne doświadczenia oraz szkolenia. Do aktywności wdrażam również
rodziców naszych kolarzy i razem pokonujemy kilometry. Niejednokrotnie startujemy w amatorskich wyścigach na szosie
oraz MTB.
Czy jako trenerzy jesteście surowi dla młodych amatorów dwóch kółek?
Ciężko powiedzieć… Nie jesteśmy surowi, ale z pewnością jesteśmy wymagający. Jasno stawiamy zasady i reguły. Staramy
się być partnerami dla młodych ludzi, ale nie przekraczamy pewnych granic. Wymagamy szacunku, uczciwości, często
pomagamy zawodnikom w nauce czy rozwiązywaniu innych problemów.
Przy tak spektakularnych wynikach, czego możemy życzyć zarówno zawodnikom, jak i opiekunom Klubu?
Zawodnikom wytrwałości, niepoddawania się w dążeniu do celu oraz mocnej nogi w sezonie, a nam przede wszystkim
cierpliwości i

zdro wia,

bo

to

najważniejsze dla nas wszystkich.
Wójt

Gminy

Gruta

serdecznie

zaprasza do wspólnego kibicowania
naszym

zawodnikom

na

trasie

wyścigu!
Z Anną Kalinowska rozmawiała OK
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ZAPROSZENIE

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Wszystkim mieszkańcom gminy Gruta oraz osobom,
które będą spędzały ten specjalny czas w naszej gminie,
składamy życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia
oraz pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego.
Wójt Gminy Gruta
Halina Kowalkowska

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Szynkowski
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