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Ukazuje się od 1991 roku

Około godziny 15. spod kościoła ruszył korowód dożynkowy.

ŚWIĘTO PLONÓW – POKŁON ROLNIKOM

Barwny korowód, który otwierał radiowóz policyjny, a zaraz za
nim na bryczce jechali starostowie dożynek Agnieszka Dymurska
z Gołębiewka i Marek Czmoch z Gruty (powoził Piotr Wojtkowski.
Konie i bryczka to gest pana Jana Ziętarskiego, rolnika ze Słupa).
Za nimi wolno jechał ciągnik z przyczepą, na której złożone zostały
misternie wykonane piękne wieńce. Następnie w kolumnie szli
przedstawiciele sejmu, urzędu marszałkowskiego, nasi samorządowcy i mieszkańcy gminy.
Na placu przed Urzędem Gminy starostowie dożynek przekazali
H. Kowalkowskiej bochen chleba. Prowadząca samorząd obiecała
dzielić go z szacunkiem i tak, aby nikomu nigdy go nie zabrakło.
W tym czasie na pięknie udekorowanej scenie zespół Złoty W iek
z Gruty wykonywał pieśni dożynkowe.
Po powitaniu gości między innymi księży, rolników, posła Janusza Dzięcioła, Ryszarda Bobera, wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wójta zaprzyjaźnionej gminy Łukta Jana Leonowicza oraz dyrektora tamtejszego GOK Stanisława Poluszczyka, zwróciła się do zebranych:
– Obchodzimy dziś święto plonów naszej ziemi. Jest to jeden
z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i zasłużony odpoczynek po ciężkiej pracy. W okazałych wieńcach dożynkowych kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw,
ale też wdzięczność za zbiory, a przede wszystkim ciężka praca
i codzienna troska mieszkańców wsi oraz ich głębokie przywiązanie
do tradycji narodowej i do ziemi – czytała między innymi wójt.
W końcowej części wystąpienia dodała: – Drodzy rolnicy, za ten
wspaniały dar waszych rąk, za owoce waszej, jakże niełatwej pracy
przekazuję wam słowa najwyższego uznania. Wszyscy wiemy, że
owoc waszej pracy uzależniony jest od wielu okoliczności. To wy
często z niecierpliwością wpatrujecie się w niebo, dla was nie ma
określonych godzin pracy… Dożynki są przede wszystkim waszym
świętem, z waszego trudu korzystamy wszyscy (…). Życzę wam,
aby nastał dobry czas dla rolnictwa, abyście korzystali z nowych
możliwości i szans. Życzę dużo zdrowia i pomyślności wam,
waszym rodzinom, bliskim oraz przyjaciołom. Raz jeszcze dziękuję
za bochen chleba z tegorocznych zbiorów, którym tak pięknie
przywitali nas starostowie dożynek (…). Dziękuję wszystkim,
którzy w bardzo konkretny sposób włączyli się w przygotowanie
dzisiejszego Święta Plonów. Życząc udanego świętowania,
na koniec podzielę się z państwem słowami świętego Jana Pawła II:
Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom,
które z trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.

Dni Gminy Gruta i Dożynki Gminne Anno Domini 2014 przeszły do historii.
Tradycyjnie Święto Plonów zaczęło się od mszy świętej
dziękczynnej w gruckim kościele, celebrował ją – wspólnie
z księżmi z innych parafii naszej gminy, a także Linowa – ksiądz
kanonik Henryk Szczodrowski.
Dożynki zakończyły się około północy odśpiewaniem Sto lat
dla wójt Haliny Kowalkowskiej, która przez wszystkie godziny
była z mieszkańcami.
– Dzisiejsza modlitwa, dzisiejsza msza to przede wszystkim
nasze wspólne podziękowanie Bogu za tegoroczne udane zbiory –
mówił kapłan. – Podczas każdej mszy świętej chleb i wino stają się
znakami obecności Chrystusa. Możemy powiedzieć, że dzięki pracy
rolników Pan Jezus jest wśród nas. Modląc się dziś, podziękujmy
Panu Bogu za dary zebrane z pól, będziemy też prosić, aby były
sprawiedliwie dzielone. Poprosimy też Go, aby pobłogosławił tegoroczne zbiory – słowa te na początku mszy wypowiedział proboszcz, a po Ewangelii wierni usłyszeli między innymi: – Składamy
dziś na ołtarzu plony z tego roku, ale także trud rolniczych rąk.
Chylimy czoła przed gospodarzami za ich mozół. Kiedy inni zasłużenie odpoczywali nad wodą, nasi rolnicy w pocie czoła wyjeżdżali
w pole, zbierali plony. Dzisiaj, w swojej modlitwie, zwracamy się
do rządzących krajem, aby jak najsprawiedliwiej płacono gospodarzom za ich plony… Dzisiaj należałoby ucałować spracowane
ręce rolnika, dziękując za jego ciężką pracę – mówił ksiądz
H. Szczodrowski. – W obecności władz samorządowych, z wójt na
czele, wszyscy tu obecni z całego serca składamy naszym rolnikom
najszczersze, najgłębsze podziękowanie. Szczęść wam boże.
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– Szanowna pani wójt, szanowni zebrani, dziękuję
za zaproszenie. Dziękuję, że kolejny raz mogę być w Grucie
na Święcie Plonów – zaczął poseł Janusz Dzięcioł. – Przyłączając
się do życzeń pani wójt pod adresem rolników, chcę podkreślić,
że na świecie nie szanuje się chleba, odbiera się go innym. Nie
chciałbym, aby kiedykolwiek kogokolwiek z nas spotkała taka
sytuacja… A dziś życzę państwu jak najlepszej zabawy, a jutro
powrotu do codziennych obowiązków. Wszystkiego najlepszego!
Z kolei Ryszard Bober, przedstawiciel Sejmiku Wojewódzkiego
powiedział: – W imieniu samorządu województwa chciałbym
serdecznie podziękować gospodarzom za trud, tegoroczne zbiory.
My, rolnicy, bo też nim jestem, często narzekamy na różne bolączki,
ale powinniśmy mieć też pewną świadomość, że musimy się jednoczyć, bo świat globalizuje się w bardzo szybkim tempie. Jednocząc
się we wspólnej pracy możemy się temu w jakimś stopniu przeciwstawić. Jesteśmy w końcówce obecnej perspektywy finansowej,
rolnicy naszego województwa wykorzystali szansę, jakie stworzyła
im przede wszystkim Unia Europejska – kontynuował R. Bober.–
Szanowni państwo, szanowni gospodarze, nasze województwo w
ogromnym stopniu rozwija się, pięknieje dzięki wam. Jako województwo jesteśmy wśród czołówki krajowej w wykorzystaniu unijnych środków, w najbliższej perspektywie dalej będziemy stawiać
na rozwój przez społeczność lokalną. A wracając do dzisiejszego
święta, życzę jak najlepszej zabawy i raz jeszcze pozdrawiam rolników i ich rodziny.
Jan Leonowicz, wójt zaprzyjaźnionej z Grutą gminy Łukta,
zwrócił się do H. Kowalkowskiej: – Dziękuję, że mogę być obecny
w Grucie na dożynkach. Składając najserdeczniejsze życzenia miejscowym rolnikom, życzę im, aby ich ciężka i odpowiedzialna praca
była jak najlepiej wynagradzana – kończąc przekazał naszej wójt
List Gratulacyjny z okazji Święta Plonów.
Głos zabrała także Mirosława Tomasik, prezes Towarzystwa
Rozwoju Gminy Płużnica, poinformowała zebranych, że dożynkom
towarzyszy Festiwal Aktywności Lokalnej, który został dofinansowany z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Warto podkreślić,
że kilka godzi później w szkolnej świetlicy w Grucie odbyło się
seminarium dotyczące m.in. pisania projektów. Po wystąpieniach
gości wójt zwróciła się z prośbą do starostów i przewodniczącej
Rady Gminy Renaty Templin, aby pomogli jej w krojeniu i rozdawaniu chleba. Natomiast na scenie nadal brzmiały pieśni dożynkowe w wykonaniu Złotego Wieku, działającego przy Gminnym
Centrum Kultury w Grucie.
Podkreślić należy bardzo starannie przygotowane stoiska stowarzyszeń i sołectw. Należy podziwiać przede wszystkim panie, które
nie patrząc na deszcz zgrabnie i kulturalnie obsługiwały przybyłych
na dożynki.
Na scenie zaprezentowały się także pozostałe zespoły działające
w GCK, czyli TiM, PÓŁnaPÓŁ i Nowa Generacja. Gwiazdą
wieczoru była naprawdę świetna grupa Shooter`s Band z wokalistami Beatą Czmoch i Jarosławem Wistem. Na scenie nie mogło
zabraknąć Doroty Berent, która w Grucie pierwszy raz pokazała się
z dwoma kolegami. Mogliśmy posłuchać Doris Band, który później,
po swoim oficjalnym koncercie, znakomicie grał i śpiewał do tańca.
Brawa należą się wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do uświetnienia dożynek.
Mimo kilku godzin niepogody wszystko wypadło bardzo
dobrze.

Tekst/foto: RAS

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ
W HOŁDZIE POLEGŁYM POD MEŁNEM

W przeddzień 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
podczas niedzielnej mszy świętej w kościele parafii
pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie odbyła się
uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej.
WIECZNA CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATERSKIM ŻOŁNIERZOM
ARMII POMORZE WALCZĄCYM I POLEGŁYM W BITWIE POD
MEŁNEM W 75. ROCZNICĘ WOJNY OBRONNEJ 1939 ROKU.
(Tekst wypisany na tablicy.)
Tablica jest hołdem mieszkańców gminy Gruta. Poświęcenia
dokonał ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski, asystowała mu wójt
Halina
Kowalkowska.
Były
też
obecne
delegacje
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (Koło
w Grucie) oraz harcerzy, a także przedstawiciele Rady Gminy
i sołectw.
– Spotkaliśmy się na tej mszy świętej w przeddzień wybuchu
II Wojny Światowej, by w szczególny sposób modlić się za wszystkich poległych w czasie działań wojennych. Dziś składamy Bogu
ofiarę za tych, którzy zginęli w bitwie pod Mełnem, prosząc Boga
o łaskę zbawienia dla nich – mówił proboszcz na początku mszy,
a po przeczytaniu kilku wersetów z niedzielnej Ewangelii, dodał: –
Jakże dzisiejsze słowa z Pisma Świętego korelują z uroczystością,
którą dziś przeżywamy. Naszą modlitwą ogarniamy, obejmujemy
tych wszystkich, którzy swoje życie oddali w czasie działań wojennych w obronie naszej ojczyzny. Wszystkim bohaterom składamy
dziś hołd i dziękczynienie. To dzięki nim możemy dziś żyć
w wolnej Ojczyźnie... (…). – Proboszcz wspomniał też o liście
biskupów w związku z rocznicą wojny. Cytat: „Druga wojna ujawniła otchłań zła do jakiego zdolne są zbrodnicze ideologie i systemy
polityczne, których wyznawcy odwrócili się od Boga, przekreślając
jego prawa. Z drugiej zaś strony wojna ukazała też piękno i siłę
ludzkiego ducha czerpiącego często swą siłę ze źródeł wiary,
gotowość do poświęceń w imię niezbywalnego prawa narodów
do życia w wolności i stawania w obronie wartości, które kształtowały drogę pokoleń i przeciwstawiały się dyktaturze zła (…).
Wszelkie zło pochodzi z ludzkiego serca. Gdyby nie zło i nienawiść
do drugiego człowieka nie byłoby wojen. Gdyby nie zło, nie byłoby
Drugiej Wojny Światowej (…)”.
Pod koniec mszy świętej ksiądz zaprosił wiernych do kruchty,
gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej walkę
naszych żołnierzy.
– Wielce szanowny księże, szanowni mieszkańcy gminy Gruta,
jest mi niezmiernie miło, że mogę w imieniu naszej społeczności
dokonać odsłonięcia tak ważnej dla nas tablicy pamiątkowej – już
w kruchcie słowa te wypowiedziała wójt Halina Kowalkowska
i poprosiła kapłana o poświęcenie. Poprzedziła je modlitwa
celebranta towarzysząca podniosłym, historycznym wydarzeniom.
Po powrocie do ołtarza proboszcz poprosił wójt o zabranie
głosu.
– Szanowny księże, szanowni państwo, przede wszystkim
dziękuję tym, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy dziś
przeżyć tak szczególną chwilę związaną z odsłonięciem tablicy
upamiętniającej walkę i bohaterstwo walczących żołnierzy
– rozpoczęła wójt Halina Kowalkowska. – Siedemdziesiąta piąta
rocznica wybuchu Drugiej Wojny Światowej skłania nas do zadumy
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nad losem żołnierzy z września 1939 roku (…). Żołnierz polski,
mimo ogromnej przewagi wroga, bronił Polski bardzo dzielnie (…).
Po ciężkim boju pod Mełnem oddziały generała Mikołaja Bałtucia
wycofały się na pozycje, by później wziąć udział w bitwie nad
Bzurą (…). Mimo że kampania wrześniowa została przegrana, naród w swej świadomości traktuje ich jak bohaterów. Chwała zwyciężonym. Zostali zwyciężeni, ale nie ulegli. Za ich przykładem
poszli inni, którzy wojnę wygrali. Wielu z walczących w bitwie pod
Mełnem zostało tu na zawsze, ich prochy spoczywają na Cmentarzu
Wojennym w tej miejscowości, także w Dąbrówce Królewskiej,
Grucie i innych miejscowościach. Żyjący mają święty obowiązek
pamiętać o tych, którzy na naszej ziemi oddali życie za Ojczyznę –
w tym momencie wójt przytoczyła słowa Adama Mickiewicza
Jeśli ja o nich zapomnę, Ty Boże na Niebie zapomnij o mnie.
– Odsłonięta dziś tablica ma budzić pamięć, aby historia naszego
narodu nie odeszła w zapomnienie.
Po mszy świętej w sali katechetycznej odbyło się spotkanie,
w którym udział wzięli wójt i sekretarz gminy, proboszcz i wikary,
kombatanci, dyrektorzy placówek gminnych, strażacy, sołtysi,
harcmistrzyni oraz zaproszeni goście.
Tekst/foto: RAS

Uroczystość na Cmentarzu Wojennym w Mełnie
Nasza pamięć o Żołnierzach

w tym momencie słowa umieszczone na tablicy pamiątkowej
odsłoniętej wczoraj w kościele w Grucie: WIECZNA CZEŚĆ
I CHWAŁA BOHATERSKIM ŻOŁNIERZOM ARMII POMORZE
WALCZĄCYM I POLEGŁYM W BITWIE POD MEŁNEM
W 75. ROCZNICĘ WOJNY OBRONNEJ 1939 ROKU. Szanowni
Państwo – kontynuowała wójt – na tym cmentarzu spoczywają
żołnierze 63, 64,65 i 66 pułku piechoty oraz 16 pułku artylerii
lekkiej (…). Krwią naszych żołnierzy naznaczone zostały liczne
pola bitewne na całym świecie. Dziś będziemy się modlić w imię
pokoju i pojednania za wszystkich poległych. Pamięć tragicznych
dziejów przekazywana młodym pokoleniom niech służy budowaniu
lepszej przyszłości każdego człowieka na jego skrawku ziemi (…).
Dziś, w tak szczególnym dniu dla wszystkich Polaków, zwracam się
do dzieci i młodzieży… Historia naszej Ojczyzny naznaczona jest
krwią wielu Polaków, to wy powinniście pielęgnować historię
naszych dziejów. Na szczęście nigdy nie doświadczyliście wojen
ani ich skutków. Pamiętajcie, to od waszej postawy, waszego życia
uzależnione będą losy naszego kraju (…). Pamiętajcie, że tylko
pokojem, miłością i wzajemnym zrozumieniem można budować
Ojczyznę opartą na silnym fundamencie. Pamięć o poległych
żołnierzach niech będzie wam drogowskazem na dalsze życie (…).
Po wystąpieniu wójt (w wypowiedzi dokonano skrótów
– przyp. RAS) rozpoczęła się msza święta, która zakończyła uroczystość w Mełnie.
Tego samego dnia wójt H. Kowalkowska przyjęła w Urzędzie
Gminy delegacje m.in. Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy
z Grudziądza z Prezesem Zarządu kapitanem Romanem Pułką
i pułkownikiem Jerzym Zawadzkim na czele, a także przedstawicieli Gruckiego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów, które reprezentowała prezes Bernadeta Neumann.
RAS
Nowy Rok Szkolny Rozpoczęty!

1 września 2014 rok, wietrzny, pochmurny, ale ciepły dzień.
Obok obelisku pochylona płacząca wierzba, przed nią poczty sztandarowe. Z lewej strony ołtarz, gdzie za chwilę ksiądz kanonik
Henryk Szczodrowski w asyście dwóch księży odprawi mszę
polową. Po prawej stronie placu delegacje, które złożyły kwiaty
przed pomnikiem. Dalej uczniowie Zespołu Szkół w Grucie. Nad
Cmentarzem Wojennym w Mełnie unosi się duch pamięci o tych,
którzy w czasie II Wojny Światowej oddali życie za Ojczyznę.
Wcześniej, tuż przed wprowadzeniem pocztów sztandarowych,
z głośników popłynęła muzyka – Marsz generalski. Po jego
zakończeniu wszyscy powstali, by odśpiewać i wysłuchać Hymn
Polski. Prowadzący uroczystość poprosił delegacje o złożenie kwiatów. W pierwszym rzędzie wiązankę u stóp pomnika złożyła wójt
Halina Kowalkowska wraz z sekretarzem Jarosławem Poznańskim.
Kolejne delegacje składające wieńce to: Rada Gminy, Związek
Kombatantów Koło Gminne w Grucie, Zarząd Gminny OSP,
strażacy ze Słupa i Gruty, harcerze, Przedszkole Samorządowe
w Mełnie, Zespół Szkół w Grucie, Szkoła Podstawowa i sołectwo
ze Słupa, sołectwo Mełno-ZZD, SP Nicwałd, stowarzyszenie
z tej samej wsi, Gminna Biblioteka Publiczna, sołectwo
Mełno-Cukrownia, RSP Gołębiewko, Gminny Ludowy Klub
Sportowy Gruta, Bank Spółdzielczy Brodnica, SP Plemięta,
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grucie i SP Boguszewo.
Gdy ostatnia delegacja położyła kwiaty pod obeliskiem, przez
chmury przebiło się słońce.
– Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli na to
miejsce, by zamanifestować swoją patriotyczną pamięć o tych,
którzy złożyli ofiarę życia w walce o niepodległość Ojczyzny,
o naszą wolność – rozpoczęła przemówienie wójt H. Kowalkowska.
– W 75. rocznicę wojny obronnej i pamiętnej bitwy na polach
Mełna czcimy pamięć żołnierzy, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli
ofiarę bezcenną, swoje życie. Niech mi wolno będzie przytoczyć

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Szkół
w Grucie rozpoczęła się o godz. 8.45, nieco wcześniej niż dotychczas. Powód był jeden, o godz. 10. na Cmentarzu Wojennym
w Mełnie nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w obchodach
związanych z 75. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej.
W uroczystości udział wzięli: wójt Halina Kowalkowska, ksiądz
kanonik Henryk Szczodrowski, pedagodzy i rodzice. Jako pierwsza
głos zabrała wójt, która życzyła uczniom przede wszystkim jak
najlepszych ocen.
– Cieszę się, że widzę was wypoczętych i uśmiechniętych.
Waszą panią dyrektor nadal będzie doktor Marzena Samborska,
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a
wicedyrektorem od tego roku magister Krzysztof Ficek
– poinformowała wójt. – Dyrektorom życzę dobrej współpracy,
a rodzicom zadowolenia z wyników nauczania ich pociech.
Do uczniów przemówiła również dyrektor M. Samborska, która
na początku wystąpienia wręczyła K. Fickowi nominację
na swojego zastępcę. Później zwróciła się do wójt z podziękowaniem, że powierzyła jej prowadzenie placówki na kolejne lata.
Zapewniła też w imieniu własnym i nauczycieli, że jako uczący
dołożą wszelkich starań, aby jak najlepiej przekazywać wiedzę
dzieciom i młodzieży.
Uczniowie przygotowali część artystyczną, przede wszystkim
w duchu patriotycznym, wiązało się to oczywiście ze szczególnym
dniem 1 września, data wybuchu II Wojny Światowej.
(r)

Tomaszewskiego, można było zatańczyć.
Poniżej prezentujemy zdjęcie wykonane z samolotu. Powstało
ono dzięki uprzejmości pilota pana Romana, który zabrał do kokpitu
reportera Głosu Gruty

Rekonstrukcja Historyczna
„Polacy na frontach I Wojny Światowej”

RAS

Śpiewem i muzyką zaczarowali gości

W niedzielę 7 września na placu przed dworkiem w Annowie
odbyła się rekonstrukcja działań wojennych z Pierwszej Wojny
Światowe. Pokaz odbył się dzięki Muzeum Ziemi Wałeckiej
z Wałcza oraz kilku współdziałających z tą instytucją współorganizatorów. Militarny spektakl odbył się dzięki wójt Halinie
Kowalkowskiej.
– To już tradycja, że spotykamy się w Annowie na kolejnym
wydarzeniu wojskowym, tym razem poświęconym setnej rocznicy
wybuchu pierwszej wojny światowej. To ważne, żebyśmy my,
starsi, przypominali młodszym o tamtej historii, wojennej pożodze
– mówiła wójt. – Nasza pamięć to rzecz bardzo ważna. Przed kilkoma dniami odsłoniliśmy w kościele w Grucie tablicę pamiątkową
ku pamięci żołnierzy poległych w bitwie pod Mełnem. Pierwszego
września, podczas uroczystości na Cmentarzu Wojennym w Mełnie,
pamiętaliśmy o walczących za naszą Ojczyznę. Dzisiejsze
widowisko jest kolejnym dowodem naszej pamięci.
Po wystąpieniu prowadzącej samorząd dwie piosenki w duchu
patriotycznym zaśpiewały dzieci prowadzone wokalnie przez
nauczycielkę muzyki Beatę Czmoch. Należy dodać w tym miejscu,
że śpiewająca grupa (działa w Gminnym Centrum Kultury)
powstała zaledwie kilka dni temu, w wyniku napisanego
(i pozytywnie rozpatrzonego) projektu przez Grupę Nieformalną,
której przewodziła dyrektor GCK. Dzieci spisały się bardzo dobrze.
Historyczne wydarzenie sprawiło, że do malowniczo położonej
miejscowości w gminie Gruta przyszło i przyjechało kilkaset osób.
Zainteresowanie wojskowym pokazem było naprawdę duże. Tym
bardziej, że po raz pierwszy w rekonstrukcji pojawił się samolot
(naturalnie nie z tamtej wojny, jego nalot i przelot był nie lada
gratką).
Około godz. 15 zaczęło się zminimalizowane balistyczne
widowisko. Wybuchy „bomb”, strzały z karabinów, okrzyki, ranni… Do tego wszystkiego ryk silnika samolotu… Przez moment
można było odnieść wrażenie, że znaleźliśmy się w centrum działań
wojennych.
Na szczęście wszystko szybko minęło. Dym i kurz opadły
na annowskie pole, samolot zniknął na horyzoncie…
Wszystko poszło sprawnie, nie było niepotrzebnych zdarzeń.
Nastał czas pikniku.
Uczestnicy delektowali się serwowanymi daniami, a tuż przed
wejściem do dworku koncertować zaczęła Grudziądzka Orkiestra
Dęta. Po niej, przy muzyce serwowanej przez Pawła

W przeddzień Dożynek Gminnych 23 sierpnia w świetlicy
w Mełnie miał miejsce znakomity koncert artystów – Kiry i Andrea
Płonczyńskich oraz Natalii Kovalenko. Trio o ugruntowanej sławie
krajowej i międzynarodowej zachwyciło publiczność. Dwugodzinny
koncert minął jak chwila.
Na to, że czas iluzorycznie biegł tak szybko złożyły
się przynajmniej trzy rzeczy: pierwsza – całe spektrum znakomitych
piosenek od Serca matki po kilka z repertuaru Anny German, druga
– pan Andrzej (Andrea) nie dość, że doskonale akompaniował
solistkom, to jeszcze przed każdą piosenką bardzo ciekawie opowiadał o swojej długiej drodze muzycznej, związanej głownie z estradą
warszawską (chociażby oprawa muzyczna jakże słuchanego kiedyś
Podwieczorku przy mikrofonie), wspominał też moment poznania
małżonki, mówił o doskonałej współpracy z Natalią Kovalenko
i jej mężem. I kwestia trzecia – to znakomite głosy pań, szczególnie
ich występy w duecie sprawiały, że prawie setka osób sprawiała
wrażenie zaczarowanej. I pięknie, ponieważ wieczór nosił tytuł
Wspomnień czar.
– W Grucie czujemy się bardzo dobrze. Mamy tu świetne
warunki do odpoczynku – dzielił się wrażeniami pan Płonczyński. –
Patrząc na państwa zastanawiam się nad jednym, co też my jemy
w Warszawie, skoro jajka, kurczak i inne potrawy z Nicwałdu,
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bo tam przebywamy, smakowo absolutnie przerastają kuchnię
w stolicy? – żartował maestro, który jest już legendą wśród polskich
instrumentalistów, a zmieniając temat i podkreślając swoją świetną
kondycję psychiczną i fizyczną namawiał wszystkich, aby jak
najwięcej spacerowali, biegali i nieustannie ćwiczyli swój umysł
(na przykład ucząc się języków obcych).
Podczas koncertu nie zabrakło innych ciekawostek, panie
wykonując utwór V iva espania w refren wplotły Niech żyje wójt
Halina, co oczywiście wywołało sekundową konsternację u prowadzącej samorząd grucki, ale też i wzbudziło sporą wesołość. Warto
dodać, że na sali obok wójt zobaczyć można było profesor Annę
Olszowy, dyrektor CK Teatr w Grudziądzu. W Mełnie była też
przedstawicielka Radia PiK. Wieczór otworzyła Hanna
Szumotalska, dyrektor Gminnego Centrum Kultury.
Szanowni Czytelnicy, o sobotnim wydarzeniu można by pisać
i pisać. Niewątpliwie ci, którzy na nim nie byli, na pewno powinni
żałować. Piosenki zaproponowane przez wokalistki były tak różnorodne, że każdy mógł wybrać coś dla siebie. Oczywiście mówimy
o utworach ważnych, wręcz historycznych (słuchaliśmy chociażby
tekstów niezapomnianego Mariana Hemara).
Sobotnia uczta duchowa była dla tych, którzy kochają piękno
w piosence, mają szacunek przede wszystkim dla twórców, którzy
już w okresie przedwojennym opracowali wyjątkowe, do dziś
śpiewane utwory.
Zresztą już na początku wieczoru pan Andrzej powiedział,
że w ich repertuarze nie ma propozycji chociażby z gatunku disco
polo. Dodać należy: całe szczęście.
I chociaż piękno broni się samo, to dla prawdziwego artysty
zawsze jest istotne, aby chciano go słuchać, by sala była
wypełniona.
W Mełnie tak było. Dziękujemy Państwu za obecność.
Tekst/foto: S. Raginiak

Jasiewo świętowało

Święto Plonów w Jasiewie rozpoczęło się mszą świętą
w kościele parafii pw Świętej Anny w Słupie. Nabożeństwo dziękczynne odprawił ksiądz proboszcz Marek Bogacki, w kazaniu wiele
słów poświecił niełatwej pracy rolników i symbolice chleba.
Homilia zawierała wiele ważnych, wzruszających zdań.
W ławach zasiedli mieszkańcy Jasiewa, wśród nich sołtys Adam
Schmidt, starostowie dożynek Ewa Średzińska i Jan Fiszer. Obecna
była także wójt Halina Kowalkowska oraz sołtys Agnieszka
Wesołowska i wierni ze Słupa. Ołtarz zdobił misternie wykonany
wieniec.
Po mszy korowód samochodów ruszył do Jasiewa, tu na stół
przyniesiony został tort upieczony na tę szczególną okazję.
Organizacyjnie wszystko było dopięte na ostatni guzik,
sprzyjała też pogoda. Fetowanie Święta Plonów w plenerze zaczęło
się około godziny 19. Pierwszą atrakcją dla przybyłych były
zawody ciężarowców Zenona Osucha z Mełna. W tym czasie do
tańca przygrywał już zespół, zabawa powoli się rozkręcała. Plac
wypełniało coraz więcej osób. Na drodze prowadzącej do miejsca
dożynek nieustannie przesuwały się samochody, również z tamtej
strony spiesznie zbliżali się mieszkańcy Jasiewa i zapewne z innych
gminnych wsi.
Jak dowiedzieliśmy się od uczestników dożynek, w Jasiewie
zawsze jest dobra zabawa oraz wyjątkowy i dobry poczęstunek.
(r)

Czytaliśmy trylogię Henryka Sienkiewicza
W piątkowe przedpołudnie 5 września
w Gminnym Centrum Kultury w Grucie przez
ponad godzinę trwało czytanie powieści Henryka
Sienkiewicza: Ogniem i mieczem, Potop
i Pan Wołodyjowski. Wszystkie, zgodnie z definicją
słowa trylogia, łączy tematyka i grupa postaci.
Spotkanie otworzyła dyrektor GCK, zapoznała
obecnych z treścią listu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
skierowanego w lipcu do wójt Haliny Kowalkowskiej.

– W tym roku we wrześniu pragnę zaprosić Państwa do lektury
trylogii Henryka Sienkiewicza. Narodowe Czytanie stanowi
wspaniałą okazję, by raz jeszcze przeżyć zapierające dech
w piersiach przygody sienkiewiczowskich bohaterów. Przesyłając
list na ręce Pani Wójt, serdecznie zapraszam do uczestniczenia
w ogólnopolskiej lekturze – napisano między innymi w liście.
Gimnazjalistki Zespołu Szkół – Kamila Kurkus, Ania
Nasieniewska, Wiktoria Wasielewska, Angelika Supińska oraz
wicedyrektor Krzysztof Ficek, kierownik biblioteki Elżbieta
Polakowska-Lesińska, Henryk Zalewski i dyrektor GCK Hanna
Szumotalska, to lektorzy tego literackiego wydarzenia.
Była to bardzo ciekawa godzina. Czytane fragmenty powieści
miały różny odcień, od wątków wojennych po humorystyczne.
Wypada podkreślić dobry poziom czytania dziewcząt
i oczywiście pozostałych osób.
W posiadaniu GCK jest pamiątkowa pieczęć wykonana na tę
okazję i przesłana do Gruty z kancelarii Prezydenta. Każdy
z uczestników mógł w swojej książce przybić jej treść. Oczywiście,
jeśli ktoś z mieszkańców gminy chciałby mieć pieczęć w swoim
woluminie, zapraszamy do GCK.

Po zakończeniu Narodowego Czytania młodzież poczęstowana
została słodyczami.
RAS

Wakacje w świetlicach – résumé
Od 7 lipca do końca sierpnia w naszej gminie trwały W akacje
w świetlicach wiejskich.
Ogółem uczestniczyło w nich 882 dzieci (ilość uczestników
z każdego dnia przemnożona przez liczbę dni). Imponująca liczba
potwierdza,
że
pomysł
dorosłych
był
bardzo
dobry. Było to wspólne przedsięwzięcie Gminnego Centrum
Kultury i sołectw. Z dziewczynkami i chłopcami spotykali
się instruktorzy GCK.
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Na podkreślenie zasługuje też fakt, że dzieci z wielką chęcią
brały udział w zajęciach plastycznych, ruchowych, sportowych
i wielu innych. Spotkania w świetlicach wiejskich, szkolnych
i bibliotekach były też okazją do zawarcia nowych przyjaźni,
a kolejny plus – rodzice mogli trochę odpocząć od pociech.
Wakacyjne atrakcje świetlicowe rozpoczęły się w Nicwałdzie,
później było Annowo, Pokrzywno, Mełno-Cukrownia i ZZD,
Boguszewo, Gołębiewko, Słup i Jasiewo wspólnie, Orle, Plemięta,
Wiktorowo, Salno, Gruta, Kitnowo i Okonin.
Przez wszystkie dni Wakacji w świetlicach dzieci głównie
zajmowały się – najogólniej mówiąc – plastyką, bo też i ta dziedzina
interesowała je najbardziej. Niewątpliwie wynikało to z faktu,
że instruktorki Magdalena Głowacka, Monika Chyła i Daria
Owczarz dwoiły się i troiły, aby te zajęcia były ciekawe, rozbudzały
w uczestnikach artystyczną wyobraźnię, umożliwiały im wykazanie
się talentem rysunkowym, malarskim czy umiejętnościami
manualnymi, bo i takie były potrzebne. Wtórną, ale jakże istotną
rzeczą tych – i nie tylko zajęć – była koleżeńska rywalizacja,
ambitne dzieci starały się udowodnić, że naprawdę uzdolnione.
Kilka razy zdarzyło się, że zachęcane były do wykazania się
umiejętnościami deklamacyjnymi, pisania rymowanek, czytania.
Okazało się, że tego typu zajęcia cieszą się zdecydowanie
mniejszym zainteresowaniem.
Gdy tylko dopisała pogoda (a tej na szczęście w wakacje nie
brakowało) instruktorki z podopiecznymi spędzały sporo czasu
na placach zabaw, gdzie grano w piłkę, popisywano się
umiejętnościami z hula-hoop, sporą frajdą dla dzieci były
przemyślne zajęcia z kolorową matą.
Zajęcia trwały od poniedziałku do piątku w godzinach
9-12 w jednej wsi, a od 12.30 do 15.30 w drugiej. Podczas ich
trwania dzieci miały poczęstunek, słodycze i napoje. Bywało
też i tak, że sołectwo (na przykład z Plemiąt) dodatkowo
zafundowało przybory szkolne, z kolei w Wiktorowie pani sołtys
z koleżankami poczęstowały je pizzą i chipsami. W epilogu
większości spotkań do świetlicy, szkoły lub biblioteki przyjeżdżała
dyrektor GCK Hanna Szumotalska, rozmawiając z dziećmi pytała
je o wrażenia i ewentualne inne propozycje na Wakacje, ale oczywiście już na przyszłoroczne.
Niemal zawsze, gdy we wsi zajęcia dobiegały końca, pozostawał niedosyt, a uczestnicy nie kryli żalu, że jutro już nie przyjdą do
świetlicy.

program, w którym nie brakowało najróżniejszych zabaw, edukacji
kulinarnej i wycieczek (seans filmowy w grudziądzkim kinie, odwiedziny miejscowej piekarni i Koła Łowieckiego „Bażant”).

Nauczycielko dziękujemy za czas poświęcony najmłodszym
uczniom, a im życzymy jak najwięcej uśmiechu w murach szkoły.
(r)

Projekty: współpraca na piątkę
Dobrze układa się współpraca pomiędzy wójt Haliną
Kowalkowską a Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica.
Dowodem na to są między innymi pozytywnie rozpatrzone
wnioski oraz granty, które prezentujemy poniżej.

Widzę, komunikuję się, współpracuję
– czyli czego nie da ci Facebook.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W dzisiejszych czasach młodzi ludzie żyją w realiach
dynamicznie rozwijającej się technologii informacyjnej, różnego
typu komunikatorów i urządzeń telekomunikacyjnych, które są nie
tylko atrakcyjne i modne, ale również ogólnie dostępne. Niestety
sytuacja ta ma także swoje złe strony – młodzież coraz częściej ma
trudności z prawidłową komunikacją międzyludzką.
Problem ten zauważyli nauczyciele Zespołu Szkół w Grucie.
Zespół pedagogów w składzie: Iwona Węcławska, Janina Śródka,
Bożena Zadykowicz, Roman Zadykowicz i Witold Kaczmarek
opracował program działań, który został złożony w konkursie
na inicjatywę lokalną w ramach projektu „Inicjuj z FIO”. Konkurs
ogłosiło Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

„W poszukiwaniu nowych pasji”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury staraliśmy
się bieżąco informować o W akacjach w świetlicach wiejskich,
szczegółowo pisaliśmy o tym, co się działo na zajęciach. Pamiątka
została.
(wil)
Letnie zajęcia w szkole w Grucie
Od 18 do 28 sierpnia w Zespole Szkół w Grucie w świetlicy
opiekuńczo-wychowawczej i oddziale przedszkolnym trwały Letnie
Zajęcia dla Dzieci. Miały one charakter „ Drzwi otwartych”
dla dzieci, które od września rozpoczęły naukę w tej placówce.
Organizatorzy zaprosili do udziału również rodziców tych
dzieci. Wspólnie spędzony czas był nie tylko dobrą zabawą,
przyczynił się również do integracja najmłodszych. Kolejny plus
– przyszli uczniowie mogli poznać miejsce, które od 1 września
stanie się ich „drugim” domem.
Zajęcia prowadziły nauczycielki Gabriela Wojtaś, Aniela
Żyłowska i Aleksandra Górecka. Panie przygotowały ciekawy

Sylwia Jaszewska – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
wzięła udział w konkursie pod nazwą „Inicjuj z FIO”. Konkurs
został ogłoszony przez Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju
Gminy Płużnica oraz Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok. Po dokonaniu oceny
merytorycznej projekt „W poszukiwaniu nowych pasji” zajął
27 miejsce na liście rankingowej Towarzystwa Rozwoju Gminy
Płużnica i otrzymał dotację w wysokości 5.000 zł.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które
są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie. Jego cel
to zwiększenie możliwości stosowania nowych technik pracy
w rehabilitacji, zwiększenie dostępności zajęć terapeutycznych oraz
zwiększenie integracji przez wspólne zajęcia i wyjazd.
W ramach projektu planowana jest realizacja trzech wydarzeń.
Realizację rozpoczną zajęcia fotograficzne, które zostaną poprowadzone w WTZ w Grucie przez profesjonalnego fotografa.
W październiku uczestnicy projektu z opiekunami pojadą
do Wioski Garncarskiej w Kamionce, gdzie będą brali udział
w warsztatach lepienia garnków oraz czerpania papieru.
Na zakończenie projektu w listopadzie zorganizowane zostanie
spotkanie podsumowujące, na które zostaną zaproszeni rodzice
uczestników i goście.
(r)
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Minigranty i Boguszewo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W Boguszewie realizowane będą cztery projekty, trzy obejmą
szkołę: „Historia Boguszewa w losy ludzkie wplątana". Główna
idea to zebranie i digitalizacja wspomnień dawnych mieszkańców
tej miejscowości, zebranie starych zdjęć, skatalogowanie tych
„skarbów" na nośnikach pamięci oraz utworzenie strony
internetowej dotyczącej tego tematu. Zamknięcie projektu odbędzie
się 11 listopada imprezą patriotyczną, w czasie której zaprezentujemy utworzoną stronę, zebrane materiały, a przy okazji – wzorem
przedwojennej tradycji Boguszewa – obchodzić będziemy Święto
Niepodległości. Kolejny, to realizacja dodatkowych zajęć dla
uczniów klas I-III naszej szkoły: „Dziecko w świecie kultury i sztuki". W placówce prowadzone będą zajęcia muzyczne, teatr alne
oraz plastyczne dla dzieci. Projekt zakłada także wspólny wyjazd do
Torunia, w czasie którego dzieci będą uczestniczyć w warsztatach
plastycznych, obejrzą wystawę i zwiedzą Toruń. Trzeci projekt
„Nie bój się komputera!" adresowany jest do dorosłych i jego
zadaniem jest poznanie podstawowych programów użytkowych i
poruszania się w sieci. Jest to propozycja dla 20 osób. I grant ostatni
– warsztaty kulinarne „Gotuj z pomysłem!". Jego celem jest przeszkolenie uczestników w zakresie kucharskim, aby gotowanie i
podawanie potraw było dla nich przyjemnością.
(DHP)

„Muzyka uczy i bawi”

niejszymi wydarzeniami z życia i twórczości wielkiego pisarza.
Natomiast zaproszony sołtys wsi Mełno-Cukrownia Henryk Zalewski podzielił się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa, które dotyczyły przeżyć związanych z czytaniem trylogii. Jednocześnie zachęcił młodzież do czytania książek. Następnie przeczytał fragment
„Ogniem i mieczem”.
W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor szkoły Hanna
Pęksa, która podziękowała za interesującą lekcję. Na zakończenie
uczniowie obejrzeli wystawkę dzieł Henryka Sienkiewicza przygotowaną przez bibliotekarkę Izabelę Ostrowską.
Z.K./I.O.

JESIENNE WYBORY
W nadchodzących wyborcach 16 listopada 2014r. do Rady Gminy Gruta wybierzemy 15 radnych w jednomandatowych okręgach
wyborczych. Podział okręgów w gminie Gruta przedstawia
się następująco: okręg wyborczy nr 1 - Sołectwo Annowo; okręg
wyborczy nr 2 - Sołectwo Gruta część od numeru 1 do 83, od numeru 236 do 243, od numeru 247 do 249, od numeru 253 do 278 ,
od numeru 283 do 288 od numeru 314 do 315; okręg wyborczy nr 3
- Sołectwo Gruta część od numeru 85 do 97, od numeru 108 do
202, od numeru 245 do 246, od numeru 250 do 252, od numeru 279
do 282, od numeru 290 do 313; okręg wyborczy nr 4 - Sołectwa:
Gruta część od numeru 98 do 107, od numeru 203 do 235 oraz
Mełno Cukrownia; okręg wyborczy nr 5 - Sołectwo Mełno od numeru 1 do 60; okręg wyborczy nr 6 - Sołectwo Mełno – Mełno
ZZD; okręg wyborczy nr 7 - Sołectwo Boguszewo; okręg wyborczy nr 8 - Sołectwo Nicwałd; okręg wyborczy nr 9 - Sołectwo
Okonin; okręg wyborczy - nr 10 - Sołectwa: Plemięta, Wiktor owo; okręg wyborczy nr 11 - Sołectwo Pokr zywno; okręg wyborczy nr 12 - Sołectwa: Gołębiewko, Kitnowo; okręg wyborczy nr
13 - Sołectwa: Dąbrówka Królewska, Orle; okręg wyborczy
nr 14 - Sołectwa: J asiewo, Słup; okręg wyborczy nr 15
- Sołectwo Salno. Wyboru dokonamy w 7 obwodach głosowania:

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Nr obwodu
głosowania

Kolejny projekt napisany został przez Grupę Nieformalną
z Mełna, której przewodziła Hanna Szumotalska Współudziałowcem było Stowarzyszenie „Działajmy razem” z Mełna. Projekt
ma na celu powołanie zespołu dziecięcego w dwóch grupach
wiekowych, 7-9 i 10-12 lat.

1

Informacja o planowanej realizacji projektu
2
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Grupa Nieformalna z Salna pod patronatem Stowarzyszenia
Mieszkańców Wsi SALNO realizuje projekt, którego celem jest
zwiększenie integracji, pobudzenie aktywności społecznej
i ruchowej mieszkańców.
W ramach projektu realizowane będą trzy zadania:
a) wyjazd integracyjno-ruchowy do Chojnic dla dzieci
w wieku 7-14 lat
b) piknik, w ramach którego zorganizowane będą konkursy
sportowe oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku i zabawa planowany termin 20.09. – świetlica w Salnie i plac
c) zajęcia fitness dla kobiet wszystkich grup wiekowych
w
godzinach
późnopopołudniowych
w
terminie
od 20.09. do 15.11.
Szczegółowe informacje o terminach zajęć można otrzymać
dzwoniąc pod numery telefonów 664 089 552 lub 696 761 764.
Projekt finansowany jest w ramach przyznanego grantu
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
KD

Granice obwodu
głosowania
Sołectwo Gruta z
wyłączeniem numerów
od 98 do 107, od numeru 203 do 235
Sołectwa: Gruta część
od numeru 98 do 107,
od numeru 203 do 235
oraz Mełno Cukrownia, Sołectwo Mełno
od numeru 1 do 60,
Sołectwo Mełno –
Mełno ZZD

3

Sołectwa: Nicwałd,
Pokrzywno

4

Sołectwa: Boguszewo,
Gołębiewko, Kitnowo

5

Sołectwa: Okonin,
Plemięta, Wiktorowo

6

Sołectwa: Dąbrówka
Królewska, Salno

7

Sołectwa: Annowo,
Jasiewo, Orle, Słup

NARODOWE CZYTANIE
W Bibliotece Publicznej w Boguszewie 8 września
uczniowie klas IV-VI wzięli udział w Narodowym Czytaniu trylogii Henryka Sienkiewicza. Na początku spotkania nauczycielka
języka polskiego Zofia Kwiatkowska zapoznała obecnych z najważGłos Gruty
-7-

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej
Zespół Szkół w Grucie
tel. 56 4683113

Przedszkole Samorządowe w
Mełnie
tel. 56 4683518

Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie
tel. 56 4685425
Szkoła Podstawowa w Boguszewie
tel. 56 4684329
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Świetlica wiejska w Okoninie
tel. 56 4684851
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa
w Dąbrówce Królewskiej
tel. 56 4683183
lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Zespół Szkół w Grucie
tel. 56 4683113

Amerykańska armia na naszej ziemi

POD PATRONATEM WÓJT HALINY KOWALKOWSKIEJ

WYDARZENIE KULTURALNE
W GMINNYM CENTRUM KULTURY W GRUCIE!
ZAPRASZAMY
NA WIECZÓR POEZJI I MALARSTWA
18 WRZEŚNIA GODZ. 16.30
Godz. 16.30 – W ieczór Herbertowski. O autorze Pana Cogito
mówić będzie dr hab. Radosław Sioma z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.
Godz. 17.30 – promocja nowego tomiku Stanisława Raginiaka
Przenikanie światów. Okładkę książki zdobi grafika znanej, mieszkającej w Szwajcarii, polskiej artystki Elżbiety Anny Sadkowski
(Samek).
Godz. 18.30 – wystawa prac Malowanie na drewnie. Oryginalne obrazki, głównie kwiaty, powstały podczas warsztatów w GCK
27 maja br.

KÓŁKO LITERACKIE W GCK
Informujemy, że w Gminnym Centrum Kultury w Grucie
organizowane jest Kółko Literackie dla uczniów klas szóstych
i gimnazjalistów. Chętni, którzy chcieliby rozwijać swój talent
prozatorski lub poetycki, powinni zgłosić swój akces do końca
września do instruktora Stanisława Raginiaka. Kontakt telefoniczny:
603921787 lub pocztą elektroniczną redakcjagg@gruta.pl
Informujemy, że zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu
w godzinach popołudniowych w GCK.
(r)

Wszystko działo się we wtorkowe południe 9 września.
Wieść, że na polu między Grutą a Słupem wylądowało kilka
helikopterów armii amerykańskiej rozeszła się po okolicy lotem
błyskawicy. Kto tylko mógł ruszył na pole, gdzie usiadło pięć maszyn typu Black Hawk i potężny, transportowy Boeing Ch-47
Chinook. Wójt gminy po otrzymaniu informacji o wylądowaniu natychmiast z kilkoma pracownikami natychmiast zjawiła się na miejscu. Urzędnicy w iście ekspresowym tempie przygotowali pilotom
informację o naszej gminie (forma reklamy).
Amerykanie w drodze do bazy w Mirosławcu wylądowali na
niespełna dwie godziny na gruckiej ziemi, gdyż złe warunki
atmosferyczne nie pozwalały na bezpieczny lot.
Dowódca zezwolił na wykonanie kilku zdjęć. Na obserwatorach
największe wrażenie robił Chinook. Przypadkowe lądowanie śmigłowców sprawiło, że o gminie Gruta zrobiło się głośno nie tylko
w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim, ale także europejskim
(AFP), a nawet światowym. Również w krajowych stacjach telewizyjnych można było zobaczyć film i zdjęcia z „odwiedzin” amerykańskich żołnierzy, wysłuchać wypowiedzi wójt, urzędników
i mieszkańców.
RAS Fot. CC

GŁOS GRUTY— miesięcznik wydawany przez Gminę Gruta od 1991 roku.
Kontakt z redakcją: redakcjagg@gruta.pl, tel. 603 921 787
Gmina Gruta, Gruta 244, 86-330 Mełno tel. 56 46 83 188 e-mail: gruta@gruta.pl
Wersja elektroniczna Głosu Gruta dostępna jest pod adresem www.gruta.pl
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