Nr 8

Sierpień 2014

Ukazuje się od 1991 roku

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gruta
W związku z ważnymi wydarzeniami społecznymi, historycznymi i kulturalnymi
czekającymi nas w najbliższym czasie, otrzymujecie Państwo specjalne wydanie
Głosu Gruty.
Sierpniowy numer gazety jest odpowiedzią na sugestie Mieszkańców, którzy
zwracali się do mnie z prośbą, aby z odpowiednim wyprzedzeniem informować
o planowanych, istotniejszych wydarzeniach.
Jestem przekonana, że pierwsza tego typu edycja Głosu Gruty spełnia to zadanie.
Przypominając dziś o czekających nas wydarzeniach, serdecznie zapraszam do
udziału w nich.
Wójt Halina Kowalkowska

ŚWIĘTO PLONÓW W NASZEJ GMINIE

Głos Gruty

--

wydało Polskie Radio w nakładzie osiągającym
rekordową sprzedaż i jest już piątą platynową płytą.
(ars)

„WSPOMNIEŃ CZAR”
WYSTĄPIĄ:
NATALIA KOVALENKO, KIRA I ANDRZEJ
PŁONCZYŃSCY
23 SIERPNIA GODZINA 18.00 ŚWIETLICA W
MEŁNIE

„Szlakiem Pana Samochodzika”
w ramach DNI GMINY GRUTY 2014

Natalia Kovalenko
(sopran) – Ukrainka,
absolwentka Akademii
Muzycznej w Kijowie,
wszechstronna wokalistka, wykonująca z powodzeniem utwory ze
świata muzyki klasycznej, popularne piosenki
oraz rosyjskie romanse.
Koncertuje w całej Europie. Rodzinne polskie
korzenie spowodowały, iż od końca 2009 roku na
stałe mieszka w Polsce w Warszawie. Na początku
2012 roku odkryła dla siebie wielki i inspirujący
„świat” piosenek z repertuaru Anny German.
Kira
Andrea
Płonczyńska i Andrzej
Płonczyński
twor zą
szczęśliwy duet małżeńsko-artystyczny.
Artystka jest laureatką wielu Międzynarodowych
Konkursów
Wokalnych,
między
innymi w
Holandii,
Niemczech,
Francji,
Brazylii.
Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi,
w której ukończyła klasę fletu poprzecznego oraz
absolwentką Akademii Muzycznej w Warszawie.
Przez kilka sezonów śpiewała w Łódzkim
Teatrze Wielkim. Wielokrotnie występowała
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jej wokalnymi partnerami byli między innymi: Irena Santor,
Sława Przybylską, Anna German i Reginą Pisarek.
W duecie śpiewała z B. Ładyszem, M. Wojnickim,
Z. Zaczykiem, J. S. Adamczewskim, P. Bednarskim,
F. Gałeckim i B. Morką.
Andrzej Płonczyński, absolwent Państwowej
Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie w klasie
fortepianu. Pianista wirtuoz, legendarny
polski
akompaniator. Od ponad 50 lat towarzyszy bądź
towarzyszył przy fortepianie najwybitniejszym
wykonawcom naszej estrady, takim jak: Anna
German, Bernard Ładysz, Irena Santor, Jerzy
Połomski, Halina Kunicka, Sława Przybylska,
Wojciech Młynarski czy Mieczysław Fogg.
Nagrał wiele płyt, m. in. z Bernardem
Ładyszem „A TO POLSKA WŁAŚNIE…”, którą

Organizatorem rajdu jest Urząd Gminy
w Grucie, Gruta 244, 86-330 Mełno, tel.
56.46.83.118, www.gruta.pl, i przetargi@gruta.pl
Komitet organizacyjny rajdu: komandor
Mariusz Kurkus, przewodnik Tomasz Piwowarski
i Wiesław Podsiadły, sekretarz Celestyna Cichocka.
Cel rajdu: Nadr zędnym celem pr zepr owadzenia
rajdu jest popularyzacja turystyki rowerowej jako
formy aktywnego wypoczynku.
Zwiedzanie
zabytków architektury połączone z podziwianiem
walorów krajobrazowych. Promocja Szlaków
Turystycznych znajdujących się na terenie Gminy
Gruta i w sąsiednich gminach.
Termin: Rajd odbędzie się 23 sierpnia 2014 r.,
początek godz. 09.00. Zbiórka uczestników przy
budynku Urzędu Gminy w Grucie. META ok.
godz. 14.00 w miejscu startu.
START pr zy Ur zędzie Gminy w Gr ucie
Trasa rajdu: Gr uta-Mełno-Radzyń ChełmińskiPlemięta- Okonin-Gruta (META).
Opis trasy: zwiedzanie miejsc, w któr ych kr ęcono film „Samochodzik i templariusze” /Radzyń
Chełmiński – Zamek i Kaplica, kościół w Okoninie/
z przewodnikiem. W czasie przerwy na posiłek
organizatorzy zapraszają uczestników do wzięcia
udziału konkursie wiedzy o Panu Samochodziku.
Warunki uczestnictwa: 1 Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie należy dokonać osobiście
w Urzędzie Gminy Gruta (lub drogą elektroniczną)
do 21 sierpnia 2014 r. Możliwość zgłoszenia osobistego w dniu rajdu od godz. 09.00 (nie gwarantujemy posiłku regeneracyjnego w przypadku zbyt
dużej ilości zgłoszeń). 2. Posiadanie sprawnego
roweru. 3. Uczestnicy w wieku poniżej 17 lat posiadają pisemną zgodę rodziców, a osoby w wieku
poniżej 15 lat tylko pod opieką rodzica lub opiekuna. 4. Posiadanie dokumentu potwierdzającego
tożsamość.
Świadczenia organizatora: 1. Opieka przewodnicka. 2. Wóz wsparcia technicznego - zapewniamy
transport w czasie rajdu dla rowerzysty i roweru
z usterką. 3. Opieka przedlekarska.
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4. napoje i baton energetyczny podczas rajdu; oraz
posiłek regeneracyjny podczas przerwy.
Postanowienia końcowe: 1.Or ganizator r ajdu nie
bierze odpowiedzialności za wypadki i szkody
wyrządzone z winy
uczestników rajdu osobom
trzecim i na odwrót. 2. Rajd odbędzie się bez
względu na pogodę. 3. Organizator ubezpiecza
uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych
wypadków. 4. Uczestnicy rajdu przestrzegają
przepisów kodeksu Prawo o ruchu drogowym.
5. Mapa z trasą rajdu na stronie gminy Gruta.
Wpłata wpisowego: w wysokości 5 złotych na
konto bankowe Gminy Gruta w BS Łasin,
nr konta: 37 9500 0008 0007 1879 2000 0004 – do
dnia 21 sierpnia 2014 r. /na przelewie należy
w rubryce tytułem wpisać: opłata za rajd rowerowy/ wpłaty będą przyjmowane również w dniu
rajdu.

UROCZYSTOŚĆ NA CEMNARZU
WOJENNYM W MEŁNIE
1 WRZEŚNIA GODZINA 10.00

W rocznicę wybuchu II Wojny Światowej
na cmentarzu wojennym w Mełnie odbędzie się
uroczystość upamiętniająca ten szczególny,
tragiczny dzień w historii Polski.

W obchodach, którym towarzyszyć będą delegacje
z pocztami sztandarowymi, wezmą też udział uczniowie
z Zespołu Szkół w Grucie.
– Pierwszy września to data dobrze znana każdemu
ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ
Polakowi, to dzień wybuchu drugiej wojny światowej –
W 75. ROCZNICĘ WOJNY
mówiła rok temu wójt Halina
Kowalkowska.
31 SIERPNIA GODZINA 11.00
– Przybyliśmy tu, aby podziękować poległym za walkę
KOŚCIÓŁ PW PARAFII WNIEBOWZIĘCIA
w obronie naszej Ojczyzny. Stając w obliczu śmierci
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
z pewnością nie zdawali sobie sprawy, jakimi bohateraW GRUCIE
mi będą dla nas. To oni stali się twórcami naszego
losu, naszych narodowych dziejów. – Na koniec wójt
przytoczyła słowa Józefa Becka, żołnierza Legionów: –
Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na
pokój zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy
tego świata, ma swoja cenę, wysoką, ale wymierną. Jest
tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która
jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
Uroczystość poprzedzi msza polowa celebrowana
Ważne, wręcz historyczne wydarzenie czeka
mieszkańców naszej gminy.
przez księdza proboszcza Henryka Szczodrowskiego. –
W związku z przypadającą w tym roku 75. Oddając cześć poległym w czasie wojny pamiętajmy,
Rocznicą Wojny Obronnej 1939 Roku w kruchcie że walczyli o wolną Polskę, o wolną Ojczyznę. Jednak
kościoła parafialnego w Grucie odsłonięta zostanie Ojczyzna nas wszystkich jest w niebie. Polska zawsze
tablica pamiątkowa. Przygotowania do tej jakże była wierna Chrystusowi, w Nim szukała nadziei
ważnej uroczystości dobiegają końca. Udział,
i ratunku – te słowa i szereg innych wypowiedział
oprócz władz gminy, wezmą także harcerze,
kapłan podczas ubiegłorocznych obchodów.

strażacy i delegacje z pocztami sztandarowymi.
WIECZNA CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATERSKIM
ŻOŁNIERZOM ARMII POMORZE
WALCZĄCYM I POLEGŁYM W BITWIE POD
MEŁNEM W 75 ROCZNICĘ WOJNY
OBRONNEJ 1939 ROKU
SPOŁECZNOŚĆ GMINY GRUTA
Na tablicy zamieszczony zostanie powyższy tekst
(kursywa).
W związku z uroczystością wójt gminy Halina
Kowalkowska oraz Rada Gminy serdecznie
zapraszają mieszkańców 31 sierpnia na godzinę
11.00. Uroczystość rozpocznie msza święta.

Polacy na frontach I Wojny Światowej
Annowo – 7 września godzina 15.00
.
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Kolejna rekonstrukcja wydarzeń wojennych,
które
już
na
dobre
wpisały
się
w kalendarz historycznych wydarzeń w naszej
gminie. Pamięć o naszych bohaterskich
żołnierzach i ich czynach, wyjątkowe plenerowe
widowisko od kilku lat wzbudza duże zainteresowanie nie tylko mieszkańców gminy Gruta,
ale także wielu osób z Grudziądza, powiatu.

NARODOWE CZYTANIE

Wieczór Herbertowski (29 paździer niku tego
roku mija setna rocznica urodzin poety). Mówić
o nim będzie dr hab. Radosław Sioma z Instytutu
Literatury Polskiej UMK w Toruniu.
Promocja
nowego
tomiku
Stanisława
Raginiaka Przenik anie światów. Zbiór zawier a
30 wierszy.
Wystawa prac Malowanie na drewnie.
Oryginalne obrazki, głównie kwiaty, powstały
podczas warsztatów w GCK 27 maja br.

Pod koniec lipca na ręce
wójt Haliny Kowalkowskiej
z kancelarii Prezydenta RP
wpłynęło zaproszenie zachęcające lokalną społeczność
do wzięcia udziału w kolejnym Narodowym Czytaniu.
W liście podpisanym przez
Prezydenta Bronisława Komorowskiego czytamy
między innymi:
„Dwa lata temu Narodowe Czytanie zainaugurowała wspólna lektura „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza. W zeszłym roku, podczas drugiej
odsłony akcji, w całej Polsce czytaliśmy dzieła
Aleksandra Fredry. Odkrywaliśmy Fredrowskiego
języka, mądrość i aktualność jego diagnoz. W tym
roku, 6 września, pragnę zaprosić Państwa do
lektury „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W powieściach tworzących ten cykl pierwszy polski noblista
w wyjątkowy sposób połączył głęboki patriotyzm
z fascynującą przygodą, a nierzadko komizmem
i humorem. (…)
Zapraszam wszystkich Państwa, abyśmy razem
przeczytali „Trylogię” Henryka Sienkiewicza,
pamiętając o tym, iż najwybitniejsze dzieła rodzimej
literatury tak pięknie jednoczą nas jako wspólnotę,
wzmacniają polską tożsamość i narodową dumę”.
W Grucie Narodowe Czytanie odbędzie się
w
Gminnym
Centrum
Kultury
6 września w godz. 10.00-11.30. Lektorami
będą: wójt, nauczyciele, pracownicy urzędu
gminy i GCK oraz uczniowie gimnazjum i szkoły
podstawowej.

Stacja

uzdatniania wody
— problem nr 1

w

Grucie

Obecna długotrwała susza spowodowała okresowe
niedobory wody pitnej w rejonie obsługiwanym przez
Stację Uzdatniania Wody w Grucie. Zużycie w okresie
ostatnich 3 miesięcy wzrosło o 100 %! Aby obecnie
dostarczyć wodę do wyżej położonego Salna, trzeba było
zwiększyć maksymalnie ciśnienie wody, a to skutkuje
wzrostem awarii na najstarszych odcinkach sieci
i przyłączach i pogarsza jakość wody w sieci.
Od początku transformacji ustrojowej tj, od 1989 r.
dołożono dodatkowe filtry w SUW Plemięta oraz
zdołano zmodernizować jedną stację uzdatniania wody,
właśnie w Grucie, która i tak nie spełniła pierwotnych
założeń inwestycyjnych. Już w trakcie jej przebudowy
nie przedstawiała ogólnie przyjętych standardów
technicznych, a długa „walka” o jakość wody
powodowała obniżanie wydajności stacji.
Dziś trzeba zweryfikować wcześniejsze plany, aby
uzyskać znaczącą poprawę zaopatrzenia w wodę pod
względem jakości i ilości. SUW Gruta musi mieć
w pierwszym rzędzie zwiększoną retencję o 600m3,
tj. zbiorniki do magazynowania wody uzdatnionej oraz
dodatkową studnię głębinową. Ponadto musi być
przedłużony o ok. 2km odcinek sieci o przekroju Ø160
mm w kierunku Salna, gwarantujący swobodniejszy
przepływ wody pitnej.
Posiadamy dokumentację techniczną na ten
odcinek sieci tzw. spinkę wodociągową, a na wykonanie
dokumentacji budowy studni głębinowej i zbiorników
retencyjnych uruchomiono procedurę wyboru ofert.
Będzie to kosztowna inwestycja. Wójt Halina
Kowalkowska podjęła już wcześniej rozmowy na temat
środków pieniężnych z Agencji Nieruchomości Rolnych.
Na infrastrukturę w tzw. osiedlach po byłych PGR
w końcu lat 90-tych przeznaczano olbrzymie środki
i gminy z tego korzystały. Wielka szkoda, że gmina,
POECI I MALOWANIE
przyjmując do zaopatrzenia w wodę ponad 400 osób
Już dziś zapraszamy 18 września na godzinę z Salna, nie zgłaszała w tamtym czasie potrzeb
16.30 do Gminnego Centrum Kultury w Grucie. finansowego wsparcia na systemowe rozwiązanie
Tego popołudnia miłośników poezji i malarstwa problemów z wodą.

Tadeusz Szczepanek – kierownik ZGKiM

czekają trzy artystyczne wydarzenia:

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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