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Bezpłatna Gazeta Samorządowa 

Nr 11       Listopad  2011          Ukazuje się od 1991 roku 

Dzień Edukacji Narodowej 

 W dniu 13 października 2011r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie Pani Wójt Haliny Kowalkowskiej i Pani  Mag-

daleny Kołodziej – Przewodniczącej Rady Gminy Gruta z nauczycielami ze szkół i przedszkola Gminy Gruta. Podczas spo-

tkania Pani Wójt złożyła wszystkim nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podkreślając jak ważne jest 

właściwe nauczanie dzieci i młodzieży. Podziękowała zebranym za zaangażowanie i podejmowane działania w tworzeniu jak 

najlepszej jakości pracy szkoły.  

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Wójt wręczyła nagrody Dyrektorom Szkół: Reginie Sadowskiej, Barbarze 

Dryszczyk, Marzenie Samborskiej, Agnieszce Wolskiej, Aldonie Szczapińskiej, Mirosławie Waszewskiej, Edwardowi Kape-

lanowi, Krzysztofowi Janikowskiemu. Ponadto Pani Wójt wręczyła podziękowania i symboliczne nagrody nauczycielom za 

działania na rzecz społeczności Gminy Gruta: Katarzynie Sprawskiej, Aleksandrze Materka, Arlecie Szulc, Dorocie Krusz-

czyńskiej, Joannie Sokołowskiej, Andrzejowi Kurnik, Tomaszowi Piwowarskiemu, Aleksandrowi Zadykowiczowi, Mariuszo-

wi Kurkus. 

 

Spotkanie przebiegło w bardzo 

miłej atmosferze. Nauczyciele pod-

kreślali, że  stało się ono okazją 

do porozmawiania z koleżankami 

i kolegami z innych szkół, na co nie 

ma zbyt wiele czasu w trakcie roku 

szkolnego.   

Listopadowe pożegnanie… 
 

Odszedł od nas wspaniały człowiek, znany pedagog, długoletni mieszkaniec naszej gminy Pan Jan Szaps. 

Zmarł 31 października 2011 r. w wieku 76 lat.  

Pan Jan Szaps urodził się 1 czerwca 1935 r. w Szumiłowie. W 1954 r. ukończył Liceum Pedagogiczne w Grudzią-

dzu. W 1965 r. został absolwentem Studium Nauczycielskiego na kierunku filologia polska. Studia wyższe w zakresie nau-

czania początkowego ukończył w 1977 r. w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Bydgoszczy. 

Jako nauczyciel rozpoczął pracę w Unisławiu, gdzie pracował do  1957 r. Później przez kolejny rok pracował 

w Mełnie. W 1958 r. został powołany na stanowisko Kierownika Szkoły w Węgrowie. Następnie w latach 1961-1967 był 

Kierownikiem  Szkoły w Annowie. Natomiast od  1967 r. do 1980 r. był Dyrektorem Szkoły Podstawowej  

w Plemiętach, a od roku 1980 do 1990, do przejścia na emeryturę, zajmował stanowisko  Dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Nicwałdzie.  Działalność ś.p. Jana Szapsa to nie tylko praca pedagogiczna.  Z wielkim zaangażowaniem krzewił wśród 

dzieci i młodzieży harcerstwo,   w 1976 roku został Harcmistrzem Polski Ludowej.                                                  Cd. Str.2 
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Ustawa o odpadach oraz Ustawa 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

nakłada na nas, mieszkańców, obowiązek se-

gregacji odpadów. 
 

 „Odpady powinny być w pierwszej kolejności pod-

dawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich 

powstania” (art. 9 ust. 1 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., 

o odpadach Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). 

W związku z powyższym posesje powinny być wy-

posażone w pojemniki na odpady komunalne zmieszane 

i posegregowane. Firmy działające na terenie naszej gminy 

zapewniają selektywny odbiór odpadów swoim klientom, 

poprzez indywidualne pojemniki do zbiórki tworzyw 

sztucznych, szkła i makulatury. Pojemniki udostępniane są 

klientom nieodpłatnie.  

Zainteresowane osoby powinny zwrócić się do: 

 – Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o. 

w Grudziądzu, tel. 56 4658276 

– Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych 

„EKOSYSTEM” Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, tel. 56 6873190. 

 Posesje powinniśmy wyposażyć w po-

jemniki do segregacji odpadów do końca 

grudnia br., gdyż z tą datą wygasa zawarta 

pomiędzy Gminą Gruta i PUM Grudziądz 

umowa na opróżnianie zbiorczych pojem-

ników na szkło i plastik ustawionych na 

terenie gminy                                               

 /B.B./ 

KONKURS „POLSKIE TROFEUM ENERGETYCZNE" 

  

Urząd Gminy w Grucie przystąpił do konkursu 

„Polskie Trofeum Energetyczne", zorganizowanego 

przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S1.A.  

Uczestnicy konkursu zobowiązali się do oszczędzania 

energii w budynkach biurowych. Inicjatywa ta realizowana 

jest w ramach Kampanii informacyjno-promocyjnej 

„Energooszczędne biuro" współfinansowanej ze środków Naro-

dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Od wielu lat w krajach UE wprowadza się rożne progra-

my pozwalające na zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

w budynkach, od pełnego dostosowania obiektu do zmniejsze-

nia poboru energii, np. termomodernizację obiektu, po zmianę 

nawyków pracowników (bez zbędnych dużych inwestycji) i no-

wą organizację pracy. Każdy uczestnik konkursu – niezależnie 

od tego, czy zdobędzie nagrodę przyznaną firmie, która znaczne 

obniży poziom zużycia energii w porównaniu z rokiem poprzed-

nim – przystępując do konkursu, już zyskuje cenną wiedzę dzię-

ki poradom, jak zmniejszyć koszt energii. 

Informacje o zasadach konkursu oraz wiele innych cennych 
wskazówek, jak mądrze oszczędzać energię elektryczną i wodę, 
znaleźć można na stronie internetowej organizatora konkursu: 
http://www.kape.gov.pl                                       /E.K./ 

Sesja 

IX Sesję Rady Gminy Gruta w dniu 24.10.2011r. popro-

wadziła p. Magdalena Kołodziej. 

 

Zgodnie z Regulaminem wyboru ławnika Radni wybrali p. Lidię 

Różańską na ławnika do Sądu Rejonowego w Grudziądzu do orze-

kania w sprawach rodzinnych i nieletnich na kadencję 2011-2015. 

Rada uchwaliła następujące uchwały:  

Uchwała NR IX/44/11 w sprawie wyboru ławników na kadencję 

2011-2015r. 

Uchwała NR IX/45/11 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławni-

ka, które pozostawia się bez dalszego biegu. 

Uchwała NR IX/46/11 w sprawie uchwalenia zmian w statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Grucie. 

Uchwała NR IX/47/11 dokonania zmian w budżecie gminy Gruta 

na 2011 rok. 

Uchwała NR IX/48/11 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gruta na lata 2011-2017. 

Uchwała NR IX/49/11 w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

znajdujących się na terenie Gminy Gruta, /uchwała wejdzie 

w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Kujawsko-Pomorskiego/.  

Uchwała NR IX/50/11 w sprawie zawarcia porozumienia doty-

czącego objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli za-

trudnionych w szkołach i placówkach na terenie Gminy Gruta. 

Uchwała NR IX/51/11 w sprawie wysokości stawki za zajęcie 

Cd. Str. 3  

Listopadowe pożegnanie… 

Praca pedagogiczna i zaangażowanie w sprawy 

społeczne ś.p. Pana Jana Szapsa były niejednokrotnie 

doceniane i nagradzane przez bezpośrednich przełożo-

nych i władze Gminy Gruta.  

Ś.p. Jan Szaps otrzymał odznaczenia i nagrody, 

z których najważniejsze to: 

- Złoty Krzyż Zasługi  za 20-letnią pracę pedagogiczną 

w 1975 roku 

- Złota Odznaka ZNP (1977) 

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za 30-

letnią pracę pedagogiczną na rzecz dzieci i młodzieży 

oraz Krzyż za zasługi dla ZHP (1986) 

- Wpis do Honorowej Księgi Czynów Pomocy Szkole  

Gminy Gruta  (1987) 

- Wpis do Księgi zasłużonych województwa toruńskiego 

(1987). 

 Miałam przyjemność znać Pana Jana Szapsa. 

Zawsze będę mu wdzięczna za to, że wspierał 

mnie w trudnym okresie mojego życia.  

   Wójt Halina Kowalkowska 

http://www.kape.gov.pl/
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UDANY WYSTĘP W „6” PIŁKARSKICH 

Uczniowie Gimnazjum w Grucie zostając mi-

strzami powiatu świetnie reprezentowali re-

jon grudziądzki w zawodach „6” piłkarskich w ra-

mach Gimnazjady Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.  (c.d. str 8) 

pasa drogowego. 

Uchwała NR IX/52/11 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości w Nicwałdzie. 

Uchwała NR IX/53/11 w sprawie wyrażenia zgody na zby-

cie lokalu mieszkalnego. 

Uchwała NR IX/54/11 w sprawie ustalenia opłat za świad-

czenia Przedszkola Samorządowego w Mełnie  /uchwała 

wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Kujawsko-Pomorskiego/.  

  

Listopadowe Urodziny Polski w SP w Słupie 

93. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 

uczniowie Szkoły Podstawowej w Słupie świętowali 

wspólnie z zaproszonymi gośćmi, radą rodziców i nau-

czycielami. Na uroczystość przybyli kombatanci II wojny 

światowej: Salomea Wegner, Zofia Osuch oraz Bogusław 

Topolewski, Kazimierz Keller i Jan Ostolski, a także ks. 

kanonik Czesław Dolecki i proboszcz parafii ks. Marek 

Bogacki. 

Zaproszonych gości powitała dyrektor szkoły Regina 

Sadowska, dzieląc się ze wszystkimi refleksją na temat 

Święta Niepodległości. 

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli Anny Kurzyń-

skiej i Hanny Pęksa w   przepiękny sposób wierszem 

i piosenką opowiedzieli o przyczynach utraty niepodle-

głości, czasach niewoli i wielkiej radości z odzyskania 

wolności. 

Goście nie kryli wzruszenia nie tylko z powodu, że 

występowali ich wnukowie   i prawnukowie, ale również 

dlatego, że wróciły ich wspomnienia z okresu wojny   

i niewoli w łagrach. 

Bogusław Topolewski stwierdził, że była to wspaniała 

lekcja historii dla dorosłych i dzieci. 

W dniu uroczystości w szkole panowała podniosła 

atmosfera. Galowe stroje uczniów zdobiły biało-

czerwone kokardki, które również otrzymali zaproszeni 

goście  

/A.K./ 

W niecodzienny sposób członkowie koła turystyki rowerowej uczcili  
 

Narodowe Święto Niepodległości. 
Opiekun  koła, Mariusz Kurkus, zorganizował rajd rowerowy pod 

hasłem „Szlakiem Doliny Osy”. 

 Podczas rajdu młodzież usłyszała z ust Tomasza Piwowar-

skiego ciekawe historie na temat zwiedzanych obiektów: młyna 

i pozostałości po linii obrony wojsk polskich z 1939 roku w Słup-

skim Młynie. Uczniowie zlokalizowali też ruiny po pałacu byłego 

właściciela Orla o nazwisku Chomse oraz jego grobowiec w lesie. 

 W Dąbrówce Królewskiej młodzi cykliści uczestniczyli 

w pikniku przygotowanym przez pracowników Urzędu Gminy Gru-

ta: Celestynę Cichocką, Renatę Kurkus oraz Edwarda Kalińskiego.  

Piekli kiełbaski nad ogniskiem, mogli się napić gorącej herbaty i 

poczęstować bułeczkami. 

 W sumie w rajdzie wzięło udział 24 uczniów z Zespołu 

Szkół w Grucie, nad którymi opiekę sprawowali również Anna Kali-

nowska i Aleksander Zadykowicz. Zorganizowanie rajdu było moż-

liwe dzięki sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu w Brodnicy Od-

dział Grudziądz, Panu Tomaszowi Kawskiemu i Panu Zenonowi 

Osuchowi. W imieniu uczestników i organizatorów za okazaną po-

moc bardzo dziękujemy.                       Opr. Mariusz Kurkus  
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PIERWSZE URODZINY GCK W GRUCIE 
 

Schody do kulturalnego… nieba 
 

 

– Dziękuję za zaproszenie na Pierwsze Urodziny 
naszego Gminnego Centrum Kultury. Jestem naprawdę 
szczęśliwa, że mogę uczestniczyd w tym jakże ważnym dla 
naszej społeczności wydarzeniu – zaczęła wójt Halina 
Kowalkowska. – Nie pomyślałabym, że z tej okazji 
skomponowana zostanie piosenka. Wszystko, co dziś się tu 
dzieje świadczy niezłomnie o jednym, że w gminie nie brakuje 
talentów wokalnych, muzycznych, plastycznych, teatralnych 
i literackich. Składając gratulacje pracownikom Centrum 
i wszystkim, którzy zajmują się gminną kulturą, chcę wyrazid 
swoje szczere życzenie, abyśmy jako mieszkaocy Gminy Gruta 
w miarę możliwości jak najczęściej uczestniczyli we wszelkiego 
rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych i życiu społecznym. 
Niech z każdym upływającym miesiącem poszerza się przyjaźo 
miedzy nami. 

 

Znamienne to były słowa Pani H. Kowalkowskiej, która 
raz jeszcze podziękowała pracownikom GCK za wzorowo 
przeprowadzone Dni Gminy Gruta (wręczone zostały souveniry, 
kubki z napisem gminnego święta). Wójt, wręczając kwiaty 
Elżbiecie Fabioskiej, dyrektor GCK, pogratulowała jej 
dotychczasowych osiągnięd. „Zawsze będę z wami”, zapewniła. 

Dyrektor dziękując wójt za wszystko, co robi dla 
Gminnego Centrum Kultury dodała krótką refleksję: – Gdy 
przyszłam tu rok temu za towarzysza miałam jedynie budynek… 
Zastanawiałam się, co ja mam teraz zrobid? Jaką pójśd drogą? 
Na szczęście wkrótce pojawili się oni, instruktorzy, i powoli 
zaczęliśmy realizowad pierwsze artystyczne pomysły. 

 

 
 

Wcześniej, uroczysty wieczór rozpoczęła Dorota 
Berent, główny pomysłodawca i organizator Urodzin. Powitała 
przedstawicieli samorządu i licznie przybyłą publicznośd. Nie 
zapomniała o koleżankach i kolegach instruktorach 
i pracownikach GCK, gdzie – podobnie jak Krzysztof Janikowski –  
prowadzi zespół wokalny TIM i taneczny Power Fight. Po części 
oficjalnej wystąpił gitarzysta Daniel Urbaniak, znakomicie zagrał 
niezmiernie trudny utwór z repertuaru grupy Led Zeppelin 
„Schody do nieba”. Z niedowierzaniem słuchałem, jak ten 
młody człowiek idealnie dobiera akordy. Brawo! Po chwili 

młodzież D. Berent wręczyła niekonwencjonalne medale, 
pierwsza otrzymała wójt, po niej dyrektor GCK i instruktorzy. 
Świetny pomysł. Gdy nagrodzeni odetchnęli z wrażenia, 
nadszedł czas na saksofonistę (grał również na harmonijce 
ustnej) Jacka Neumanna. Po nim swoją piosenkę „Anioły” 
zaśpiewała D. Berent. Chwilę potem do „akcji” wkroczyły 
zespoły TIM i Power Fight. „Dziś w GCK muzyka gra!/Każdy tu 
świetny humor ma!” To początek przeboju napisanego 
specjalnie na Urodziny (utwór śmiało może się stad przebojem 
nie tylko Centrum). 

 

 
 

– Proszę, aby przy keyboardzie zasiadł pan Jerzy 
Przybyło, mój dawny nauczyciel muzyki – poprosiła D. Berent 
i w tym momencie strzelił balon! Przy muzycznych akordach 
odśpiewano „Sto lat”, z zaraz potem na salę wniesiono tort 
ozdobiony napisem „1. Urodziny GCK Gruta”. Brawom nie było 
kooca! 

Podczas czwartkowej uroczystości 27 października 
sporo było miłych, wzruszających momentów. Nawet po wójt 
Halinie Kowalkowskiej widad było, że bardzo przeżywa 
Urodziny. 

 

 
 

Dorocie Berent i wszystkim, którzy pracowali 
przygotowując wieczór należą się wyrazy uznania. Także sołtys 
Ewie Schmidt i Radzie Sołeckiej Gruty, panie zaserwowały 
znakomite ciasto. Oryginalny prezenty (kilka tygodni pracy!) 
członkom zespołu TIM i Power Fight wręczył Cezary Berent. Była 
to metaloplastyka z drutu miedzianego z finezyjnie 
wkomponowanymi nazwami tych grup. 

 

Nie można zapomnied o sponsorach Urodzin: Firmie 
Spoko koszulki i Katarzynie Szpręglewskiej. Pomocy ze strony 

(c.d. str. 2) 
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rodziców młodych artystów oraz Dorocie i Janie Szlas, Hannie 
Szumotalskiej, Magdalenie Głowackiej i Janinie Niewadzi. 

GCK w tym szczególnym dniu odwiedzili przyjaciele 
TIM-u i Power Fight z Radzynia Chełmioskiego, w prezencie na 
placu przed budynkiem zaprezentowali taniec z ogniami 
(bojkami).  

 

Schody do kulturalnego nieba… Jeśli nawet jest lekka 
przesada w tytule artykułu, to myślę, że każdy kto był tego 
wieczoru w Gminnym Centrum Kultury w Grucie z jednym na 
pewno się ze mną zgodzi: Pierwsze Urodziny były 
wydarzeniem. Wspólnie – władza, artyści i publicznośd 
pokonali pierwszy stopieo schodów jakże ważnego dla 
mieszkaoców budynku. Jestem przekonany, że za rok dumnie 
wejdziemy na następny, wyższy. A za kilka lat Urodziny 
Gminnego Centrum Kultury w Grucie będą wydarzeniem 
przynajmniej na skalę powiatu.  

Tekst: S. Raginiak 

 
„Śpiew wyzwala w człowieku wszystko,  

co w nim najlepsze” 
 

Wyjątkowe było środowe przedpołudnie 26 
października w Gminnym Centrum Kultury w Grucie. Koleżanki 
i koledzy z chóru „Złoty wiek” pożegnali Pana Romana 
Czołgiewicza śpiewającego z nimi od około pięciu lat. 

 

 
 

Uroczystośd była szczególna z jeszcze jednego powodu, 
nestorowi od muzyki (Pan Czołgiewicz grał kiedyś na 
akordeonie) i śpiewu podziękowała osobiście Pani Halina 
Kowalkowska, wójt gminy. Chórzysta otrzymując od wójt piękny 
bukiet kwiatów i wypisaną – pełną ciepłych słów – laurkę nie 
krył wzruszenia. 

Chwilę później wójt wręczyła kwiaty Pani Irena 
Brzezioskiej, podziękowała jej za lata, kiedy to kierowała 
chórem.  

– Jest mi bardzo miło, że mogę byd z paostwem, 
że razem możemy pożegnad pana Romana Czołgiewicza. To 
ważne, że chór „Złoty wiek” wciąż śpiewa, występuje – mówiła 
między innymi Pani H. Kowalkowska. – Paostwo zapewne o tym 
wiecie, ale przypomnę, że śpiew wyzwala w człowieku 
wszystko, co w nim najlepsze. 

Natomiast Pani Elżbieta Fabioska, dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury, po złożeniu życzeo odchodzącemu chórzyście 
z satysfakcją stwierdziła: – Bardzo się cieszę, że od kilku tygodni 
„Złoty wiek” ma próby właśnie w tym budynku. Jestem 
przekonana, że z miesiąca na miesiąc nasza współpraca będzie 
coraz lepsza. 

 

 
 

Uroczystośd miała jeszcze jeden ważny akcent, otóż 
w koleżeoskiej rozmowie przy pięknie udekorowanym stole 
wyszło na jaw, że w repertuarze chóru są dwie piosenki, do 
których słowa napisali Pani Irena Brzezioska („Na mapie 
Europy”) i nieżyjący już Stanisław Ertmaoski („Okolica”). 

Przy kawie, ciastkach i owocach wspominano też 
humorystyczne historie, czyli artystyczne wpadki. Podczas 
jednego z występów chórzyści zaczęli śpiewad nie tę melodię, 
którą zagrał akordeonista. Innym razem w pośpiechu muzykant 
„Złotego wieku” przez pomyłkę wziął w ręce harmonie 
guzikówkę zamiast akordeonu… 

Prowadząca od kilku lat „Złoty wiek” Pani Barbara 
Małgorzewicz przyznała, że drobnych wpadek było więcej, ale 
gruccy chórzyści zawsze wybrnęli z trudnej sytuacji. 
Spotkanie w Gminnym Centrum Kultury zorganizowała Pani 
Hanna Szumotalska, które – jak od niej usłyszałem – od wielu lat 
jest koordynatorem działao „Złotego wieku”. 

„Mieszkaocy Gruty gościnni ludzie/Życzliwośd 
w każdym otwarta jest/Bo każdy życzy bliźniemu dobrze/Nawet 
u dzieci jest miły gest”. To fragment piosenki do słów 
S. Ertmaoskiego, którą – oprócz kilku innych – tego dnia 

zaśpiewał „Złoty wiek”.           Tekst: S. Raginiak 

 
To już jedenaście lat 
 

Gimnazjalne Koło Dziennikarskie 
 

 Zadziwiająca jest konsekwencja magistra Krzysztofa 
Ficka, nauczyciela języka polskiego w gimnazjum w Grucie, od 
jedenastu lat prowadzi Koło Dziennikarskie. Po drugim już 
spotkaniu z pedagogiem i uczniami, które miało miejsce 
8 listopada młodzi i zdolni zadeklarowali chęd uczestniczenia 
w warsztatach literacko-dziennikarskich w Gminnym Centrum 
Kultury. Rozpoczną się one 22 bm., a prowadzid je będzie 
autor tego artykułu.  
 

 
 

 – Od 2000 roku wydajemy cztery numery gazetki 
„Dookoła szkoły”, redagują ją uczniowie należący do Koła 

(c.d. str. 3) 
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Dziennikarskiego – informuje K. Ficek. – Tematyka artykułów 
dotyczy głównie ważniejszych rocznic paostwowych, 
historycznych wydarzeo gminnych oraz świąt kościelnych. Nasza 
publikacja zawiera także wywiady, sondaże, sprawozdania, 
porusza również istotne zagadnienia związane z życiem szkoły. 
Dużą popularnością cieszą się  konkursy, krzyżówki i rebusy, 
zwycięzcy otrzymują drobne upominki.   
 Jak się dowiedziałem od polonisty od roku szkolnego 
2011/2012 redakcję tworzy 13- osobowy zespół gimnazjalistów 
z klas pierwszych. Wypada wymienid wszystkich, klasa Ia: 
Paulina Barszczewska, Krzysztof Dziewicki, Karolina Fiszer, 
Michalina Lesioska, Kinga Panek, Klaudia Ścibor, Cezary 
Szytniewski (skład komputerowy) i Natalia Wesołowska. Klasa 
Ib: Eliza Dolega, Agata Gajewska, Patryk Honek, Klaudia Pawlos 
i Agata Skonieczna. Szkolni dziennikarze mają już za sobą 
debiut, wydali pierwszy numer „Dookoła szkoły” (można go 
przeczytad na stronie internetowej Zespołu Szkół w Grucie). 
Najbliższe plany zespołu pod egidą magistra K. Ficka, 
to wydanie numeru na Boże Narodzenie. 
 Brawo gimnazjaliści! 
 Niewykluczone, że już niedługo młodzi dziennikarze 
zadebiutują na łamach „Głosu Gruty”. Pani Halinie 
Kowalkowskiej, wójt naszej gminy, bardzo spodobał 
się pomysł, aby na łamach pisma samorządowego młodzież 
miała swój stały kącik, w którym będzie pisad o swoich 
sprawach. 
 Na koniec zdradzę, że na pierwsze zajęcia (22 listopada 
godz. 15) w Gminnym Centrum Kultury swój akces zgłosiło 
dziewięd osób. Wszystko wskazuje na to, że w naszej gminie 
powstanie naprawdę prężne koło literacko-dziennikarskie. 

   Tekst: S. Raginiak 

 
Śpiewając zmuszają do refleksji 

 

Świat bez sztuki naraża się na to,  

że będzie światem zamkniętym na miłość”.  

Jan Paweł II 
 

16 października 1978 roku, białym dymem i słowami 
"habemus papam" w Watykanie oznajmiono, że wybrano 
nowego papieża - Polaka Karola Wojtyłę, bardziej znanego od 
tego momentu jako Jan Paweł II. 

 

 
 

Dokładnie 33 lata później, w minioną niedzielę 16 
października prowadzony przez Krzysztofa Janikowskiego zespół 
PÓŁnaPÓŁ wystąpił z recitalem w kościele pw św. Katarzyny 
w Łasinie. 

– Do malowniczego miasteczka w tym szczególnym dla 
katolików dniu pojechaliśmy na zaproszenie księdza kanonika 
Grzegorza Grabowskiego – informuje K. Janikowski. – Piąty już 

nasz koncert poświęcony beatyfikacji Jana Pawła II zaczęliśmy 
tradycyjnie piosenką „Lolek”, a zakooczyliśmy umiłowaną przez 
niego „Barką”.  

Był to już – począwszy od maja br. – piąty taki występ 
dziewcząt z PÓŁnaPÓŁ. Zebrani w kościele mieszkaocy Łasina 
z uwagą wysłuchali piosenek i nagrodzili zespół gromkimi 
brawami. 

Tekst : S. Raginiak 

 
W bibliotekach zmiany na lepsze 

 

  

We wrześniu Biblioteka Gminna Grucie, a także filie 
w Boguszewie,  Nicwałdzie i Okoninie zostały doposażone 
w komputery, drukarki, kserokopiarki, skanery, kamery, 
aparaty fotograficzne, a także osprzęt. Jest to rezultat 
podpisanego w czerwcu 2008 r. porozumienia Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Polsko-Amerykaoską 
Fundacją Wolności, dotyczącego między innymi rozwoju 
bibliotek, a wspieranego przez Fundację Billa i Melindy Gates. 
Wniosek, w pełni zaakceptowany przez wójt Halinę 
Kowalkowską, złożony został do Fundacji przez kierownika 
Biblioteki Gminnej w Grucie, Elżbietę Polakowską-Lesioską. 
Istotnym faktem w całym przedsięwzięciu jest również i to, że 
unowocześniające się biblioteki do kooca 2013 r. będą objęte 
wsparciem regionalnych koordynatorów działających 
w strukturach wojewódzkich bibliotek publicznych. 

 

 
 

 Na początku listopada odwiedziłem wymienione 
biblioteki. Pracownicy podkreślili, że otrzymany sprzęt, to krok 
milowy w ich działalności. Szczególnie brakowało komputerów 
w Boguszewie i Nicwałdzie. Teraz – jak usłyszałem od pao 
Izabeli Ostrowskiej i Marioli Miąsko – dzieci, młodzież i starsi 
każdą wolną chwilę spędzają przy komputerach, korzystają też 
ze skypa, co dla wielu osób jest zupełnie nowym 
doświadczeniem.  

    Tekst: S. Raginiak 
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Niestraszna była im zimna noc 

„A to Polska właśnie…” 
 

 
 

Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy 
11 listopada, data upamiętnia odzyskanie przez Polskę 
wolności w 1918 roku, po ponad stu latach niewoli. Dzieo ten 
w pamięci Polaków łączy się nierozerwalnie z Józefem 
Piłsudskim, który zawsze dążył do niepodległości kraju. To on 
stworzył legiony, jako zalążek przyszłego wojska polskiego.   

Tego dnia, działając na prośbę Rady Regencyjnej, Józef 
Piłsudski objął dowództwo nad powstająca armią polską 
i zaczął realizowad plany rządu, który w wydanym 7 listopada 
1918 r. Manifeście proklamował utworzenie Polskiej Republiki 
Ludowej. Paostwo Polskie jako twór terytorialno-prawny 
w dniu 11 listopada 1918 r.  jeszcze nie istniało. 

 

 
 

„Rozdzielili nas, mój bracie/zły los i trzyma 
straż/w dwóch wrogich sobie szaocach/patrzymy śmierci 
w twarz./W okopach pełnych jęku/wsłuchani w armat 
huk/stoimy na wprost siebie/ja – wróg, ty – mój wróg!”, 
to fragment wiersza Edwarda Słooskiego, którym Eliza 
Czerwioska, Agata Gajewska i Malwina Jabłooska rozpoczęły 
koncert Droga do niepodległości przygotowany przez Krzysztofa 
Janikowskiego i prowadzony przez niego zespół „PÓŁnaPÓŁ” 
(udział wzięła też Klaudia Dziubkowska, śpiew i keyboard).  

Koncert przy kościele w Dąbrówce Królewskiej 
rozpoczął się w piątek 10 listopada o godz. 19. Sceneria była 
niepowtarzalna… Zatopione w światłach reflektorów mury 
domu bożego, lekko powiewająca flaga narodowa, palące się 
niedaleko znicze grobowe (cmentarz niemal dotyka kaplicy), 
pozbawione liści duże, stare drzewa, a nad tym wszystkim 
rozgwieżdżone niebo i księżyc w pełnej krasie… Na krzesłach 
sporo osób, które przyszły posłuchad patriotycznych wierszy 
i piosenek.  

Prawie godzinny występ był przemyślany od początku 
do kooca. Bardzo młodych, zdolnych artystów podziwiad należy 
przede wszystkim za ich deklamacyjno-wokalne umiejętności, 
jednak słowa uznania należą im się również za hart ducha… noc 
z dziesiątego na jedenastego listopada była wyjątkowo zimna. 

(Nawet ciepło ubrana wójt Halina Kowalkowska dziękując na 
koniec pomysłodawcom i wykonawcom za ambitny, ciekawy 
koncert życzyła im, by jak najszybciej się ogrzali). Świetnym 
pomysłem – artystycznie wzbogacającym koncert – było 
wyemitowanie na murze kościoła fragmentów filmów 
adekwatnych do treści wierszy lub piosenek. To zasługa 
wielogodzinnych przygotowao Jerzego Strużyny, który 
notabene nagłaśniał (i, jak zauważyłem), rejestrował kamerą 
Drogę do niepodległości.  

 

 
 

Zespół „PÓŁnaPÓŁ” obserwuję i słucham od kilku 
miesięcy. Niejednokrotnie podkreślałem zdolności wokalne 
dziewczyn (że o szefie grupy nie wspomnę). Nie ukrywam, 
iż widząc wcześniej, jakie utwory będą śpiewane w czwartkowy 
wieczór, miałem spore obawy czy solistki dadzą sobie radę 
(do tego zimne powietrze)? Wyszły obronną ręką. A piosenka 
Quo Vadis Domine (kompozycja Piotra Rubika) niewątpliwie na 
długo pozostanie w pamięci tych, którzy obejrzeli i wysłuchali 
koncertu.  

„Było bardzo pięknie. Takich koncertów powinno byd 
jak najwięcej, nie tylko przy ważnych paostwowych rocznicach. 
Dzisiejszy jest szczególny, mówi o jednej z najważniejszych dat 
w historii naszej Ojczyzny. My, starsi, musimy pamiętad 
o zaszczepianiu patriotyzmu młodym pokoleniom”, usłyszałem 
od p. Bronisław Florka, radnego z Orla.  

 

 
 

Na koniec wymieomy wokalistów i recytatorów: Eliza 
Czerwioska, Zuzanna Czerwioska, Agata Gajewska, Malwina 
Jabłooska, Klaudia Dziubkowska, Aleksandra Kanios, Aleksandra 
Szlitkus,  Kamila Kurkus, Sonia Szytniewska, Marta Waszewska 
i oczywiście Krzysztof Janikowski (gitara). 

„A to Polska właśnie…”, cytat pochodzi z genialnego 
„Wesela” Stanisława Wyspiaoskiego. Przytoczyłem go nie bez 
powodu… W listopadowy  wieczór w Dąbrówce Królewskiej, 
dzięki zespołowi „PÓŁnaPÓŁ”, nasze, polskie serca – mimo 
zimna – emanowały ciepłem. 

  Tekst: S. Raginiak 

Myśmy się porywali "z motyką na słooce",  
dmuchali przeciwko wichurze nieufności,  

pogardy dla tych,  
co się ważą na takie szalone czyny. 

    Józef Piłsudski, 29 marca 1916 
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PLANOWANE ZAWODY SPORTOWE  
HALA SPORTOWA W GRUCIE 

 

GRUDZIEŃ 2011r. 
03.12.2011r. (sobota, godz.9.00 – 15.00) – turniej piłki nożnej halowej dla dzieci (organizator Olimpia Grudziądz, oso-

ba odpowiedzialna Marlena Lech) 
04.12.2011r. (niedziela, godz10.00 – 13.00) – mikołajkowy turniej piłki koszykowej. 
10.12.2011r. (sobota, godz. 10.00 – 14.00) – gminne igrzyska młodzieży szkół podstawowych w mini piłce siatkowej 

dziewcząt i chłopców. 
11.12.2011r. (niedziela, godz. 10.00 – 15.00) – powiatowa liga siatkówki, seniorzy. 
18.12.2011 r. (niedziela, godz. 10.00 – 15.00) – turniej sołectw gminy Gruta w piłce siatkowej. 

STYCZEŃ 2012 r.   
08.01.2012r. (niedziela, godz. 10.00 – 15.00) – powiatowa liga siatkówki, seniorzy. 
22.01.2012r. (niedziela, godz. 10.00 – 15.00) – powiatowa liga siatkówki, seniorzy. 

LUTY 2012r. 
05.02.2012r. (niedziela, godz. 9.00 – 15.00) – powiatowa liga siatkówki, seniorzy. 

MARZEC 2012r. 
04.03.2012r. (niedziela, godz. 9.00 – 15.00) – powiatowa liga siatkówki, seniorzy. 
11.03.2012r. (niedziela, godz. 10.00 – 15.00) – turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Gruta 

TURNIEJ SOŁECTW W PIŁCE SIATKOWEJ 

Na 18 grudnia 2011r. został zaplanowany coroczny Turniej Sołectw Gminy Gruta w piłce siatkowej. 

Zgodnie z regulaminem zawodów drużyna składa się z minimum 6 zawodników, mieszkańców danego so-

łectwa. Wszystkie mecze odbędą się w hali Zespołu Szkół w Grucie. Zgłoszenia do turnieju (do 14 grudnia) 

przyjmuje organizator p. Mariusz Kurkus pod numerem telefonu:  696 890 689. 

UDANY WYSTĘP W „6” PIŁKARSKICH 

Uczniowie Gimnazjum w Grucie, zostając mistrzami powiatu, świetnie reprezentowali rejon grudziądzki w zawodach 

„6” piłkarskich w ramach Gimnazjady Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Wygrali turniej ćwierćfinałowy wojewódzkiej Gimnazjady. W meczu o finał pokonali gimnazjalistów z Papowa Biskupiego 

3:1 (1:1). Bramki: Ostrowski 2, Jeziorowski 1. W finale spotkali się z Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie (w eliminacjach zremisowało 

z Gimnazjum nr 5 w Grudziądzu 4:4 (3:4), rzuty karne 4:2). Mecz był bardzo zacięty, zakończył się remisem 0:0. O tym, kto zwycię-

ży, zadecydowała dogrywka. Pod koniec drugiej połowy dogrywki „złotą” bramkę na 1:0 zdobył Igor Ostrowski. Chłopcy awansowa-

li do półfinałów wojewódzkiej Gimnazjady, która odbyła się w Brodnicy.  

Rozegrali trzy spotkania. Przegrali z gimnazjalistami z Brodnicy (2:6) i Lipna (0:4), zremisowali z drużyną z Włocławka 

(2:2). Zajęli trzecie miejsce w turnieju, co w sumie uplasowało Gimnazjum w Grucie na miejscach 5-6 w województwie kujawsko-

pomorskim. 

Skład: Krzysztof Rosiński – bramkarz, Marcin Osuch, Rafał Jeziorowski, Igor Ostrowski, Patryk Osuch, Kacper Miąsko, Kacper Mi-

chelus, Michał Kozłowski, Krystian Marczuk. Opiekunowie: Mariusz Kurkus, Aleksander Zadykowicz.  

POWIATOWA GIMNAZJADA W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW  

Dnia 8 i 9.11.2011 r. w Zespole Szkół w Grucie odbyły się turnieje piłki ręcznej dziewcząt i chłopców w ra-
mach powiatowej gimnazjady. Więcej informacji pod adresem  http://www.powiatgrudziadzki.pl/ 
           autor: Henryk Olszewski  


