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– Jesteśmy w świątyni na mszy świętej, aby podziękować Panu
Bogu za tegoroczne zbiory. Modląc się, chylimy czoła przed
rolnikami i ich ciężką pracą. W tym szczególnym dniu pamiętamy
też o naszych władzach samorządowych, z wójt na czele,
aby sprawiedliwie dzieliła tegoroczny bochen – powiedział między
innymi na początku ksiądz kanonik Henryk Szczodrowski,
celebrujący mszę wspólnie z kapłanem Markiem Wysieckim,
proboszczem z Okonina.
Chwilę później nastąpiło poświęcenie tegorocznych owoców
pracy gospodarzy z gminy Gruta, a także bochna chleba i wieńców
dożynkowych.
Po nabożeństwie orszak dożynkowy przemaszerował przez
Grutę i około godziny 15 dotarł na plac koło Urzędu Gminy.
Ciągnikiem z platformą, na której strażacy z Gruty i Boguszewa
umieścili wieńce, kierował Krzysztof Berbelicki. Orszakowi
przewodziła orkiestra dęta z Zapcenia, która grała podczas mszy
świętej.
Na placu na wójt Halinę Kowalkowską i towarzyszące jej
osoby czekali starostowie tegorocznego Święta Plonów Anna
Kordalska z Nicwałdu i Marcin Florek z Orla, których z kościoła
przywieziono bryczką Stefana Ziętarskiego. Gdy zespół wokalny
Złoty Wiek śpiewał Plon, niesiemy plon para przekazała bochen
chleba wójt, która odbierając go i dziękując za niego, obiecała
dzielić go sprawiedliwie między mieszkańców naszej gminy.
Po chwili prowadząca samorząd powitała zaproszonych gości
i licznie zebranych mieszkańców gminy Gruta, a także gmin
sąsiednich.
– Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez
uszanowanie dla darów Nieba… tęskno mi Panie – pani Halina
Kowalkowska rozpoczęła przemówienie fragmentem wiersza
Cypriana Norwida. Po chwili powiedziała między innymi:
– Spotykamy się po raz kolejny, by podsumować trud pracy wielu
mieszkańców wsi i podziękować za plony. Czas żniw jest okazją do
oceny całorocznych wysiłków i starań gospodarzy, których praca
trwa nieprzerwanie przez cały rok, nie tylko od zasiewów do
zbiorów. Dzisiejszy dzień jest jednym z najważniejszych
i najpiękniejszych dla rolnika w ciągu całego roku. Święto Plonów
to piękny obrzęd dożynkowy, ale przede wszystkim święto ziemi,
która kolejny raz obdarowała nas plonami – mówiła wójt.
– Mam nadzieję, że tegoroczne płody rolne zapewnią dostatek na
wszystkich stołach w naszej gminie (…). Drodzy Rolnicy,
z ogromną wdzięcznością i szacunkiem przyjmuję dożynkowy
chleb. Jest on symbolem Waszego trudu, potu i pracy, a przede
wszystkim powodem Waszej dumy z dobrze przepracowanego
roku. Piękny tradycyjny gest dzielenia się chlebem jest wyrazem

Ukazuje się od 1991 roku

braterstwa, przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą drugiemu
człowiekowi (…). Za ten wspaniały dar Waszych rąk, za owoce
Waszej pracy i tegoroczny trud, przekazuję Wam słowa
najwyższego uznania i podziękowania (…). Życzę Wam Ronicy,
mieszkańcy i goście, aby nigdy nie zabrakło na Waszych stołach
tego najważniejszego symbolu dożynek – chleba. Szanujmy go
i szanujmy tych, dzięki którym go mamy. Drodzy Rolnicy, życzę
Wam i Waszym Rodzinom, aby najbliższy rok przyniósł Wam
wiele radości i abyście korzystali z nowych możliwości i szans
w rolnictwie. Życzę, aby dopisywało Wam zdrowie
i nie opuszczała Was wszelka pomyślność (…). Na zakończenie
chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się
w przygotowanie dzisiejszego święta. Niech te dożynki będą naszą
wspólną radością. Wszystkim Państwu dziękuję za udział
w ważnym i pięknym święcie, a dalsza jego część niech będzie
okazją do spędzenia czasu w miłej atmosferze. Bawmy się
i radujmy. Szczęść Boże… – zakończyła wójt H. Kowalkowska.
Następnie głos zabrał senator RP Andrzej Mioduszewski.
– Bardzo dziękuję gospodarzom dożynek i organizatorom za
zaproszenie. Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, obchodzimy dziś
Święto Plonów naszej ziemi. Jest to ważny dzień dla każdego rolnika. W okazałych wieńcach dożynkowych kryje się nie tylko radość
z zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory, a przede
wszystkim ciężka praca mieszkańców wsi oraz ich głębokie
przywiązanie do ziemi, do narodowej tradycji (…). Drodzy
Rolnicy, za dary Waszych rąk, za owoce Waszej ciężkiej pracy,
składam Wam słowa najwyższego uznania.
W związku z dożynkami na ręce wójt Haliny Kowalkowskiej
wpłynęły listy od wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja
Bogdanowicza, marszałka Piotra Całbeckiego oraz posła naszej
ziemi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W Grucie obecni byli
starosta powiatu Edmund Korgol oraz radny powiatowy Roman
Rutkowski. Wójt podczas uroczystości towarzyszyli Piotr
Szynkowski, przewodniczący Rady Gminy Gruta oraz sekretarz
gminy Jarosław Poznański. Byli też nasi radni. Zaprzyjaźniony
z naszą gminą kpt. Rezerwy Roman Pułka, prezes Zarządu
Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy Klub Integracji Europejskiej
w Grudziądzu i Paweł Tarasiuk z Ukrainy (chórzysta lwowskiego
Dzwonu, także malarz artysta) przekazali wójt gratulacje z okazji
Święta Plonów, wręczyli także obraz Żniwa namalowany przez
pana Pawła.
Następnie wójt, przewodniczący i starostowie dożynek kroili
i dzielili chleb, po chwili częstowali nim uczestników rolniczego
święta.
Od tego momentu nastąpił czas zabawy. Hanna Szumotalska,
koordynator obchodów Święta Plonów poinformowała o atrakcjach
artystycznych i kulinarnych.

Głos Gruty
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Był koncert orkiestry dętej z Zapcenia. Wystąpiły laureatki
II Festiwalu W yśpiewaj sukces, zespoły PÓŁnaPÓŁ i TiM
działające w Gminnym Centrum Kultury w Grucie. Był Teatr
Muzyczny HA LS z Wybrzeża ze świetnymi piosenkami
i… dowcipami. Nie zabrakło gwiazdy wieczoru, był nią włoski
piosenkarz Andrea Lattari (od kilku lat mieszka w Polsce)
z zespołem Ciao A more.
Około godz. 22 rozpoczął się ostatni akord muzyczno-taneczny,
na scenę wyszedł zespół Doris Band i do północy znakomicie bawił
publiczność.
Oczywiście dożynki to nie tylko zabawa, ale także poczęstunek,
który w tym roku serwowały Stowarzyszenia z Boguszewa, Mełna
Cukrowni, Nicwałdu, Okonina, Salna i Słupa. Było też sołectwo
Wiktorowo, panie z kuchni Zespołu Szkół w Grucie i Przedszkola
Samorządowego w Mełnie. Nie zabrakło Środowiskowego Domu
Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej. Stoisko ze swoimi
wyrobami artystycznymi miały Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Grucie. Natomiast pracownice Samodzielnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Grucie wykonywały charytatywnie podstawowe
badania medyczne.
Uroczystość dożynkową uświetniło Towarzystwo Naukowe
Pruthenia działające przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie, które przygotowało pokaz z życia Prusów. W ciekawy
sposób o historii opowiadali: pracownik skansenu w Olsztynku,
naukowcy z UWM w Olsztynie oraz Państwowej Akademii Nauk.
Dzieci i dorośli samodzielnie mielili zboże w żarnie w topolowym
pniu. Każdy uczestnik warsztatów z pozyskanej mąki mógł
przygotować podpłomyki. Naukowcy zaprezentowali wykonany
z gliny piec, w którym przygotowywano posiłki w czasie pokazu.
W trakcie zajęć budowano piec z gliny, piasku i słomy (taki sam,
w którym pieczono kiedyś mięso).
Celestyna Cichocka, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej,
dziękuje lokalnym przedsiębiorcom za dostarczenie niezbędnych
materiałów do przeprowadzenia warsztatów.
Należy podkreślić, że pracownice biblioteki w Grucie
poprowadziły w czasie dożynek zajęcia dla dzieci i dorosłych.
Każdy mógł odkryć nowe tajniki gier planszowych
i sprawnościowych. Dodajmy, że na dożynkach swoje stoiska
mieli: Nadleśnictwo Jamy, Bank Spółdzielczy i Ochotniczy Hufiec
Pracy z Grudziądza. Były też atrakcje dla dzieci, zjeżdżalnia
i trampolina.
Organizowane w ramach DNI GMINY GRUTA Dożynki
Gminne to także dobre serce sponsorów. Wymieniamy ich
z największą przyjemnością: wójt gminy Gruta Halina
Kowalkowska, Adam Sobociński – Firma EKO-Mięso z Mełna,
Justyna Wiśniewska – Firma „Orzeł” z Pokrzywna, Dorota i Jan
Kwiatkowscy – Zakład Drobiarski „Linodrób” z Linowa, Leszek
Sułek – Prezes RSP „Przełom” z Linowa, Katarzyna Sulerzycka
– Dyrektor Banku Spółdzielczego Grudziądz, Marian Kleszczewski
– Prezes RSP w Gołębiewku, Tomasz Kawski – Zakład
Przetwórstwa Mięsnego w Grucie, Tadeusz Kempa – nadleśniczy
Nadleśnictwa Jamy, Ziemowit Rębisz – Rolnicze Biuro Handlowe
w Grucie, Jan Neumann – Zakład Masarski w Grucie, Henryk
Szram – Prezes Spółki TARA w Grudziądzu, Stefan Ziętarski
ze Słupa, Jan Smoleński – Firma Ampol Merol z Wąbrzeźna,
Roman Lubiszewski – FPHU ROKOJA w Grucie, Marek Czmoch
z Gruty, Piotr Madej – PACHT Salno, Krzysztof Berbelicki
z Jasiewa, Tadeusz Rolewicz z Okonina i Maria Kaczmarek
z Gruty.
Organizatorzy dziękują druhom strażakom za zabezpieczenie
imprezy dożynkowej.
Po północy Hanna Szumotalska w imieniu wójt Haliny
Kowalkowskiej i własnym podziękowała Doris Band za znakomitą
muzykę do tańca, a wszystkim bawiącym się za wytrwałość i dobrą
zabawę.
RAS

WITAMY W SZKOLE!

pogratulowała panu K. Fickowi objęcia stanowiska i życzyła mu
sukcesów dyrektorsko-pedagogicznych. Natomiast uczniom
życzyła szczęśliwego i błogosławionego roku szkolnego.

– Szanowna pani wójt, szanowni państwo, jest to dla mnie
szczególna chwila, ponieważ od dziś jestem dyrektorem tej szkoły
– rozpoczął wystąpienie K. Ficek. – Liczę na dobrą współpracę
z pedagogami, dziećmi, młodzieżą, samorządem gminnym, a także
wszystkimi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy.
Będę czynił wszystko, aby wizerunek naszej szkoły był jak
najlepszy. Głęboko wierzę, że będzie się nam dobrze
współpracowało z każdą osobą i instytucją, którym zależeć będzie
na budowaniu jak najlepszej opinii o Zespole Szkół w Grucie.
Ufam też, że wspólnie z koleżankami i kolegami uczącymi w tej
placówce osiągniemy jak najlepsze wyniki w nauczaniu.
Następnie odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Po części
oficjalnej uczniowie zaprezentowali program artystyczny.
Uroczystości związane z nowym rokiem nauczania odbyły się
także w pozostałych gminnych szkołach: Boguszewie, Nicwałdzie,
Plemiętach i Słupie.
RAS

NASZA PAMIĘĆ

W 77. Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, 1 września na
Cmentarzu Wojennym w Mełnie, odbyła się patriotyczna
uroczystość połączona z mszą świętą. Poczty sztandarowe,
przedstawiciele naszego samorządu z wójt Haliną Kowalkowską na
czele, kombatanci, starosta i radni powiatowi, komendant
garnizonu grudziądzkiego, oficerowie ze Stowarzyszenia Rezerwy
– Klub Integracji Europejskiej w Grudziądzu, druhowie
Ochotniczych Straży Pożarnych, harcerze z Gminy Gruta
i młodzież ze szkół gminy Gruta, to tylko niektórzy uczestnicy
czwartkowej uroczystości.
– Szanowni Państwo, spotykamy się na tym cmentarzu,
by oddać hołd i uczcić pamięć Żołnierza Polskiego, który oddał
życie w walce o niepodległość naszej Ojczyzny – rozpoczęła
wystąpienie wójt, gdy ponad dwadzieścia delegacji złożyło wieńce
i kwiaty przed pomnikiem. – Witam wszystkich, którzy przybyli na
to miejsce, by zamanifestować swój patriotyzm, oddać cześć
poległym za naszą wolność. Szanowni Państwo, jako chrześcijanie
przebaczyliśmy katom i łupieżcom naszej Ojczyzny, ale nie wolno
nam zapomnieć o tamtych dniach, dawnych, tragicznych wydarzeniach. Nie wolno nam zapomnieć o ofiarach, o poległych w boju
żołnierzach i partyzantach. Dlatego dziś naszą wspólną modlitwą
pragniemy objąć żołnierzy 63, 64, 65 i 66 pułku piechoty oraz

1 września punktualnie o godz. 8.30 w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Grucie rozpoczęła się uroczystość związana
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Przypomnijmy, że decyzją wójt Haliny Kowalkowskiej
obowiązki dyrektora tej placówki od 1 września 2016 roku pełni
mgr Krzysztof Ficek. Jego zastępcą został mgr Roman
Zadykowicz.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu Hymnu
Polskiego, o zabranie głosu poproszona została wójt
H. Kowalkowska, która powitawszy księdza kanonika Henryka
Szczodrowskiego, grono pedagogiczne, dzieci, młodzież i rodziców
Głos Gruty
-2-

16 pułku artylerii lekkiej, którzy stoczyli krwawą bitwę
z przeważającymi siłami dwóch dywizji niemieckich. W tej bitwie
poległo 221 żołnierzy polskich, a ich prochy spoczywają na tym
cmentarz. Doświadczenie uczy nas, że jeśli my sami nie zadbamy
o pielęgnowanie naszej historii, jeśli sami nie zadbamy o godne
uczczenie naszych zmarłych, to nikt inny tego za nas nie zrobi
– mówiła dalej Pani wójt. „Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej
wojny!”, święty Jan Paweł II przypominał słowa swoich poprzedników Pawła VI i Jana XXIII i apelował: „Nigdy jeden naród nie
może rozwijać się kosztem drugiego, nie może rozwijać się za cenę
drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę
jego eksploatacji, za cenę jego śmierci”. Zawsze pamiętajmy,
że wolność i niepodległość, które wywalczyliśmy to wielki dar,
za który oddały życie miliony Polaków. Pamiętajmy też i o tym,
że nie jest to dar dany nam na zawsze. O wolność i niepodległość
trzeba troszczyć się nieustannie, trzeba o nie zabiegać i walczyć
każdego dnia. Niekoniecznie na polach bitew. Przede wszystkim
przez należyte wypełnianie naszych codziennych obowiązków.
Przez codzienne działanie w tym miejscu, na którym postawił nas
Bóg. Pokornie prosimy Wszechmogącego Boga o dobrą przyszłość,
o pomyślność dla naszej Ojczyzny, dla narodu polskiego, dla naszej
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – zakończyła wójt.
Coroczna uroczystość w Mełnie jest żywą lekcją historii
i cieszy fakt, że bierze w niej udział tak duża liczba osób. Jest to
szczególnie ważne dla młodych pokoleń, aby nigdy nie zapomniały
o przeszłości i o tym, co w życiu najważniejsze – wolność.
Mszę polową celebrowało czterech księży: kanonik Henryk
Szczodrowski z Gruty, Wojciech Żuchowski z Linowa, Kazimierz
Wiśniewski z Dąbrówki Królewskiej i Kamil Pańkowiec, wikary
z Gruty.
(TNG)

4 WRZEŚNIA 2016 R. – EPIZOD WOJENNY
W ANNOWIE

Kolejna inscenizacja wojennego epizodu w Annowie w tym
roku związana była z żołnierzami wyklętymi, zwanymi też
niezłomnymi. Byli nimi oficerowie, podoficerowie i szeregowcy
powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Wspólnie z ruchem partyzanckim stawiali opór sowietyzacji
Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Przez kilka lat toczyli walkę
ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i Polski.
Przypomnijmy, że już w roku 1943 w związku z niemieckimi
klęskami na wschodnim froncie dowództwo Armii Krajowej
rozpoczęło tworzenie struktur na wypadek okupacji przez ZSRR.
Na zajętych przez Armię Czerwoną terenach Polski ustanawiane
były radzieckie komendantury wojskowe, a obowiązujące
radzieckie prawo wojskowe umożliwiało działalność i terror
NKWD oraz polskich służb bezpieczeństwa.
I właśnie inscenizacja w Annowie dotyczyła odbicia żołnierzy
wyklętych przetrzymywanych, więzionych przez radziecki Urząd
Bezpieczeństwa. Było dużo strzelania, przez plac przetoczyły się
pojazdy pancerne, byli „zabici i ranni”. Ale akcja odbicia żołnierzy
powiodła się.
Wojenny epizod przygotowały i wykonały grupy
inscenizacyjne
–
Stowarzyszenie
Grup
Warownych
Pojezierza Wałeckiego z Wałcza. Całość prowadził i o akcji
opowiedział Daniel Iwański, przedstawiciel Muzeum Wału
Pomorskiego.
Widowisko, które w imieniu wójt Haliny Kowalkowskiej,
otworzyła i powitała wszystkich Halina Saucha, wzbudziło duże
zainteresowanie wśród mieszkańców nie tylko naszej gminy.
Ze scenariuszem niedzielnego widowiska zapoznała zebranych
Hanna Szumotalska.

Po działaniach wojennych na scenie wystąpiły zespoły: Schola
Pueri Sancti Nicolai, 2. Grudziądzka Artystyczna Drużyna
Harcerska Gryf i 21. Środowiskowa Drużyna Harcerska Źrenice.
Organizatorami kolejnej inscenizacji byli: wójt gminy, Rada
Gminy i Gminne Centrum Kultury. Podziękowania przekazujemy
Piotrowi Jezierskiemu i Edycie Ogonowskiej z Grudziądza za to,
że przybyli do Annowa z zastępami harcerskimi, że śpiewali i grali.
Osobne podziękowania należą się harcerzom z Mełna. W niedzielę
obecni byli także licealiści z klasy mundurowej Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu.
Za pomoc w organizacji inscenizacji (w tym także za pyszne
ciasto) należą się podziękowania sołectwu z Annowa.
Za poczęstunek dla uczestników i publiczności organizatorzy
dziękują paniom z kuchni Zespołu Szkół w Grucie.
RAS

Piąte Narodowe Czytanie

Quo vadis Henryka Sienkiewicza lekturą Narodowego Czytania
w 2016 roku.
18 grudnia Senat RP ustanowił rok 2016 Rokiem Henryka
Sienkiewicza. Inicjatywa ta została podjęta dla upamiętnienia 100.
rocznicy śmierci pisarza, działacza społecznego i patrioty. W tym
roku przypada również 170. rocznica jego urodzin oraz 120-lecie
opublikowania powieści Quo vadis w Wydawnictwie Gebethner
i Wolff w Krakowie.
2 września w Zespole Szkół w Grucie spotkali się uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy z Dąbrówki Królewskiej,
Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grucie, gimnazjaliści,
bibliotekarki Gminnej Biblioteki Publicznej i Zespołu Szkół,
pracownik GCK oraz przedstawiciel Urzędu Gminy. Obecnych
na Narodowym Czytaniu powitał Krzysztof Ficek, dyrektor szkoły.
Specjalnie na tegoroczną edycję Narodowego Czytania
adaptację powieści przygotował Tomasz Burek, krytyk literacki,
literaturoznawca i eseista. Właśnie te fragmenty przeczytali Kamila
Betcher, Monika Trzepałek, Roman Płodzik z ŚDS w Dąbrówce
Królewskiej i Zbigniew Duma z WTZ „Uśmiech”.
Biblioteka w Grucie otrzymała z kancelarii Prezydenta RP
okolicznościową pieczęć upamiętniającą to wydarzenie,
chętni mogli ją odcisnąć w książce lub na przeczytanym
fragmencie.
Celestyna Cichocka

Szósty rajd rowerowy po gminie Gruta

Grono mieszkańców z gminy Gruta i goście z Grudziądza
stawili się 20 sierpnia przed godziną 10 na placu przy Urzędzie
Gminy Gruta. Słoneczny dzień sprzyjał 30-osobowej grupie
rowerzystów. Szósty rajd w ramach Dni Gminy Gruta,
przy wsparciu technicznym strażaków z OSP z Gruty i Mełna,
poprowadził Mariusz Kurkus. Nad bezpieczeństwem rowerzystów
czuwali również policjanci z posterunku policji w Radzyniu
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Chełmińskim. W tym roku gościł nas ks. Wojciech Żuchowski,
który oprowadził uczestników rajdu po kościele pw. Świętego
Michała Archanioła w Linowie.
W Mełnie panie ze Stowarzyszenia Kobiet Gminy Gruta
„Działajmy Razem” zaserwowały gościom domową zupę oraz
drożdżówkę. Henryk Zalewski, członek stowarzyszenia, sołtys
i radny, pokazał uczestnikom rajdu malowidło umieszczone
na jednej ze ścian świetlicy i opowiedział o nim. Wspomniał
o obelisku umieszczonym w obrazie, a odnowionym niedawno
z inicjatywy wójt i radnych (stoi przy skrzyżowaniu w Mełnie
Cukrowni). Upamiętnia on Traktat Mełneński, a postawiony został
na 1000-lecie Chrztu Polski. Notabene renowacja została
zakończona równo 50 lat po odsłonięciu, w 1050-lecie Chrztu
Polski.
Dziękujemy wszystkim za udział w rajdzie, za uśmiech
i wspaniałą atmosferę. Do zobaczenia za rok!
Tekst CC/Foto CC i TC

podziękowano instruktorkom i dyrektor. Sołtysi Słupa i Wiktorowa
bezpośrednio wyrazili słowa uznania dla prowadzących. Miłym
gestem na zakończenie tygodniowych spotkań było ufundowanie
dzieciom paczek przez sołtysa Nicwałdu.
Dziewczynki i chłopcy najchętniej spędzali czas nad rysunkami
i malowankami. E. Józefowicz uczyła ich nowych technik
plastycznych, poszerzała też wiedzę teoretyczną, ponieważ jest
fachowcem w tej dziedzinie.
W czasie niemal dwumiesięcznych zajęć powstało wiele
ciekawych prac, niektóre pokazaliśmy na stronie internetowej
GCK.
Nadmieńmy, że na każdych zajęciach dzieci częstowane
były słodyczami i napojami.
Piątek 19 sierpnia – finał w Gminnym Centrum Kultury.
W piękny, słoneczny dzień nadszedł czas rozstania. Dzieci
wręczyły dyrektor namalowane przez siebie serce.
(tng)

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GRUTA
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zajęcia Wakacyjne `2016 dobiegły końca

w sprawie przystąpienia Gminy Gruta
do sporządzenia projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji

Piątek 19 sierpnia 2016 r. – dzień, w którym zakończyły się
Zajęcia Wakacyjne w świetlicach wiejskich i bibliotekach.
Organizatorami byli Gminne Centrum Kultury i sołtysi.
Zaczęło się 4 lipca od Boguszewa i Okonina, później były
kolejne wsie. Z dziećmi spotykały się instruktorki GCK Emilia
Józefowicz i Czesława Badalewska.
Na stronie internetowej GCK na bieżąco informowaliśmy
o zajęciach.
W tegoroczne wakacje spotkania z dziećmi były szczególnie
ważne, bo pogoda była wyjątkowo kapryśna.
Średnio w każdej miejscowości było dziesięcioro dzieci.
Zajęcia tak się podobały (na przykład w Salnie), że na facebooku

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777) Wójt
Gminy Gruta informuje, iż w dniu 28 lipca 2016r. Rada
Gminy Gruta podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia
Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszarów rewitalizacji
określonych w uchwale nr XV/118/16 Rady Gminy Gruta
z dnia 23.06.2016r.
Wszystkie materiały dotyczące Gminnego Programu
Rewitalizacji dostępne są na stronie internetowej Gminy oraz
w siedzibie Urzędu Gminy.
Zachęcamy
wszystkich
mieszkańców,
organizacje
pozarządowe oraz przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na terenie Gminy do czynnego uczestnictwa
w procesie tworzenia i zmian Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Gruta.
Wójt Gminy Gruta
/-/ Halina Kowalkowska
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