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Nr 6              Czerwiec  2015       Ukazuje się od 1991 roku 

VIII Sesja Rady Gminy 

Najważniejszymi uchwałami podjętymi na VIII Sesji w dniu  

25 czerwca 2015 r. były uchwała w sprawie zatwierdzenia  

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Gruta za 2014 r. oraz uchwała w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Gruta absolutorium z wykonania budżetu Gminy 

Gruta za 2014 r., które zostały podjęte przez radnych jednogłośnie.  

Wójt serdecznie podziękowała radnym za udzielenie  

absolutorium: – Państwa wsparcie i zaufanie daje mi siłę do dalszej 

pracy, będę robiła wszystko, aby w naszej gminie było jeszcze  

lepiej – powiedziała. 

Kolejne podjęte  chwały dotyczyły:  

– zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego 

Gminnego Centrum Kultury w Grucie za 2014 rok  

– zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu   

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora  

Kulerskiego w Grucie za 2014 rok  

– zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie 

za 2014 rok  

– wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem  

o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP i Europejską Kartą 

Samorządu Lokalnego i niektórych przepisów ustawy o podatku 

rolnym oraz o podatku leśnym  

– dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2015  

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta  

na lata 2015-2030  

– szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usłu-

gi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób   

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków  

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 

ich pobierania.  

– przyjęcia  Statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Grucie  

– uchwały zmieniającą uchwałę nr VII/47/03 Rady Gminy  

Gruta z dnia 16 września 2003 r. w sprawie ustalenia liczby  

punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 

4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowa-

nia na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania  

napojów alkoholowych  

– wystąpienia Gminy Gruta z Fundacji Lokalna Grupa  

Działania WIECZNO  

– powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych  

kandydatów na ławników sądowych                   

– przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru ławników  

sądowych do Sądu Rejonowego w Grudziądzu  

– rozpatrzenia skargi  

PS Zainteresowani o szczegółach czerwcowych obrad  

mogą się dowiedzieć w biurze rady UG.          

             Magdalena Wrzos 

Porozumienie podpisane 

Unia Europejska stawia na projekty, które łączą samorządy 

miejskie i wiejskie i przeznacza na to niemałe pieniądze. Gruta, 

Radzyń Chełmiński, Grudziądz, Dragacz i Rogóźno weszły  

w skład tzw. Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI).  

W czwartek 11 czerwca 2015 r. na zamku w Radzyniu  

Chełmińskim włodarze samorządów podpisali porozumienie  

w tej sprawie.  

W najbliższych latach, w ramach naszego OSI do podziału  

będzie ponad 100 mln zł. i jest to tylko niewielka część unijnej  

kwoty przeznaczonej na ten cel.  

Przypomnijmy, że te same samorządy kilka miesięcy wcześniej 

podpisały porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji  

Terytorialnych (ZIT). 

– Jednak w związku ze zmianami, które wprowadziła Komisja 

Europejska, dla miast wielkości Grudziądza wprowadzono OSI. 

                (r) Foto: UM Grudziądz 

Zakończył się rok szkolny 

 W piątek 26 czerwca zakończył się rok szkolny 2014/2015.  

W uroczystościach, które odbyły się we wszystkich szkołach brali 

udział przedstawiciele organu prowadzącego. Najlepsi uczniowie 

otrzymali z rąk dyrektorów szkół nagrody i wyróżnienia. Ponadto 

nagrody otrzymali również uczniowie za szczególne osiągnięcia  

w nauce, sporcie i za najwyższą średnią ocen w szkole i wzorowe 

zachowanie. Nagrody Wójta corocznie przyznawane są zgodnie  

z regulaminem. W tym roku szkolnym otrzymali je następujący  

uczniowie: Za najwyższą średnią ocen: SP Słup – Jaranowska  

Paulina, Brzyska Adrianna; SP Boguszewo – Maciejewska  
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Agnieszka; SP Plemięta – Sadowski Sylwester; SP Nicwałd – Saucha 

Magdalena, Kalicka Klaudia; SP Gruta – Pieniek Wiktoria, Kikulska 

Patrycja; Gimnazjum w Grucie – Kurkus Kamila, Julia Nowaczek. 

 Za szczególne osiągnięcia w sporcie i innych konkursach nagrody 

otrzymali: Gawron Julita, Kikulska Patrycja, Saucha Mateusz,  

Kurzyńska Weronika, Domżalski Bartosz, Sadowski Sylwester,   

Kurkus Kamila, Weselak Agata, Waszewska Marta, Osmańska  

Natalia, Nowaczek Daria, Sułkowska Izabela, Nowaczek Julia,  

Barszczewska Natalia, Iterman Wiktoria, Dietrichkeit Karina,  

Kowalska Magdalena, Albanowski Kajetan, Pilarska Agata, Antczak 

Klaudia, Templin Martyna, Samborska Marta, Pieniek Wiktoria, 

Faust Klaudia, Tarnowska Klaudia, Bonas Kaja, Sądowska Julia, 

Tracka Magdalena. 

 Ponadto wręczono nagrody książkowe za udział w konkursie  

strażackim „zapobiegamy pożarom”. Nagrody otrzymali: Kowalczyk 

Mateusz, Kędzierska Paulina, Domżalski Bartosz, Kaminski Konrad, 

Graman Tomasz, Kowalczyk Szymon, Kmiecik Zuzanna, Bonas  

Kaja, Kamińska Wiktoria, Dądelewska Julia, Sądowska Julia,  

Aniszewski Kacper. 

 Uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół życzymy  

słonecznych i bezpiecznych wakacji.       (RK) 

Comenius Regio 

 W czerwcu odbyła się druga wizyta studyjna do Turcji  

w ramach projektu Comenius Regio. Wyjazd ten zakończył  

realizację projektu prowadzonego pomiędzy partnerami z Turcji  

a Gminą Gruta i Szkołą Podstawową w Grucie. 

Podczas wizyty odbyły się konferencje  z partnerską szkołą,  

pracownikami  tamtejszego kuratorium, partnerami projektu. 

Wolą strony tureckiej jest dalsza współpraca, która będzie  

możliwa po pozyskaniu całości dofinansowania w kolejnym  

projekcie, jak to miało miejsce w obecnej edycji Comenius Regio. 

                 (UG) 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Drugie Forum 
12 czerwca 2015 r. w świetlicy wiejskiej Mełno Cukrownia 

odbyło się drugie forum organizacji pozarządowych. Ta forma 

współpracy została zapoczątkowana w naszej gminie dzięki  

realizacji projektu „DOBRE KLIMATY DLA WSPÓŁPRACY 

NGO I JST W GMINACH PŁUŻNICA I GRUTA”. Projekt  

realizowany był od dwóch lat, a jego finał przypadł na 20 czerwca 

br. podczas II Festiwalu Aktywności Lokalnej. (Piszemy o tym  

w osobnym artykule.) 

Po otwarciu forum miało miejsce wystąpienie wójt Haliny  

Kowalkowskiej, która przypomniała historię powstawania zamysłu 

uczestnictwa w projekcie i jego realizację. Podkreśliła, jak istotnie 

jest tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i jak ważne jest,  

aby mieszkańcy przede wszystkim sprawy swojej wsi widzieli  

szerzej i angażowali się w najróżniejsze przedsięwzięcia  

proponowane przez stowarzyszenia. Wójt akcentowała dobrą 

współpracę z Płużnicą, szczególne słowa podziękowania  

skierowała pod adresem Mirosławy Tomasik i Ryszarda  

Zarudzkiego.  

W projekcie uczestniczymy razem z gminą Płużnica.  

Uczestnicy szkoleń spotykali się w celu wymiany doświadczeń.  

Za włożony wkład pracy w realizację projektu oraz wypracowanie 

dodatkowej wartości, jaką jest dokument „Model współpracy  

jednostki samorządu terytorialnego (jst) z organizacjami  

pozarządowymi w gminie Gruta”. Wójt podziękowała Mirosławie 

Tomasik – prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica – Lidera 

Projektu, szkoleniowcowi dr inż. Ryszardowi Zarudzkiemu oraz 

ogólnie TRGP za opiekę nad sprawnym przebiegiem realizacji 

projektu: Annie Szatkowskiej i Agnieszce Bernady.  

Następnie pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami  

pozarządowymi Edward Kaliński przedstawił procedowanie 

„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 

2016”.  

W dalszej części forum głos zabrali goście: Mirosława Tomasik 

i Ryszard Zarudzki.  

Na zakończenie bloku wystąpień miała miejsce prezentacja 

działalności organizacji pozarządowych w gminie Gruta.  

Głos zabrały m.in.: Barbara Małgorzewicz, prezes Stowarzyszenie 

UŚMIECH, Monika Wróbel, prezes Stowarzyszenia Pro Publico 

Bono. 

Odbyła się też dyskusja poświęcona odczuciom uczestników po 

przeprowadzonym projekcie i szans na kontynuowanie podobnych 

przedsięwzięć w przyszłości.  

W Forum wzięli udział przedstawiciele administracji  

samorządowej, radni oraz przedstawiciele trzeciego sektora,  

w sumie ponad 50 osób. 

Dodajmy, że podczas obrad ziściło się coś, co jeszcze niedawno 

zdawało się być niemożliwe. Dzięki wójt H. Kowalkowskiej  

i jej zapobiegliwości do naszej gminy po kilku miesiącach  

ponownie zawitał Andrzej Gross z Warszawy, prezes Agencji  

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Towarzyszył mu  

Andrzej Owczarz, dyrektor ARiMR z Torunia.  

– Przed chwilą byliśmy w szkole w Nicwałdzie, gdzie  

przekazaliśmy kilkanaście komputerów – zaczął gość ze stolicy.  

– Teraz, w tej ładnej, odnowionej świetlicy w Mełnie mam  

przyjemność przekazać kolejnych pięć komputerów  

stowarzyszeniom waszej gminy. Życzę, aby służyły jak najlepiej  

i jak najdłużej, aby były przydatne każdego dnia. Ufam, że dzięki 

nim będzie się państwu lepiej pisało projekty, a w konsekwencji 

panie i panowie przyczynią się do rozwoju gminy – zakończył  

A. Gross. 

Jeden komputer pozostał w świetlicy w Mełnie, odebrał go 

sołtys wsi i radny Henryk Zalewski. Demokratycznie ustalono,  

że o rozdysponowaniu pozostałych zdecyduje Gminna Rada  

Działalności Pożytku Publicznego.    

PS Pełną informację o przebiegu Forum można znaleźć  

na internetowej stronie gminnej.   

              E. Kaliński, Foto: RAS 

FESTIWAL AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 

W sobotę 20 czerwca 2015 r. zaraz po konkursie  

w powożeniu zaprzęgami parokonnymi rozpoczął się II Festiwal 

Aktywności Lokalnej wieńczący projekt „DOBRE KLIMATY DLA 

WSPÓŁPRACY NGO I JST W GMINACH PŁUŻNICA  

I GRUTA”.  

Wcześniej 12 czerwca w świetlicy wiejskiej Mełno Cukrownia 

odbyło się drugie forum organizacji pozarządowych.  

Przypomnijmy, że forum jest miejscem wymiany doświadczeń  

i okazją do podsumowania jakości współpracy samorządu lokalnego 

z trzecim sektorem, czyli organizacjami pozarządowymi. 

Sobotni finał projektu otworzyli Jarosław Poznański, sekretarz 
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gminy, i Mirosława Tomasik, prezes Stowarzyszenia Płużnica,  

która w kilku zdaniach przypomniała ideę projektu.  

Następnie Henryk Zalewski, sołtys i radny, podziękował  

kilkunastu osobom z Mełna Cukrowni za sadzenie kwiatów we wsi. 

Wspomniał też o wyremontowanej niedawno świetlicy w Mełnie 

Cukrowni.  

Teraz ze sceny popłynęła muzyka, proponowali ją i odtwarzali 

didżeje z Wąbrzeźna. Nie zabrakło konkurencji sportowo-

zręcznościowych dla dzieci prowadzonych przez instruktorki GCK 

oraz nauczycielki wychowania fizycznego  ze szkół w Słupie  

i Plemiętach.  

W świetlicy w Mełnie o godz. 17.30 rozpoczęło się  

Seminarium Organizacji Pozarządowych. Prowadząca je  

M. Tomasik sporą część wystąpienia poświęciła zagadnieniu  

związanemu z najróżniejszymi formami pozyskiwania środków 

finansowych z różnorakich źródeł w latach 2014-2020. 

Wiele ciekawych propozycji zabawowo-ruchowych  

zaproponowali harcerze 21. DH „Źrenice”.  

Godzina 18.30 to koncert zespołu TiM. Później znowu scenę 

opanowali didżeje, a po nich śpiewał Doris Band z Dorotą Berent 

w roli głównej. Zespół świetnymi piosenkami zachęcał nie tylko  

do ich słuchania, ale i do tańca.     

Festiwal zakończył się w późnych godzinach nocnych  

i było to ze wszech miar udane święto gmin Gruta i Płużnica. 

               (wil) 

II Konkurs Zręczności  

Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi 

20 czerwca nie tylko miłośnicy koni mieli wielką frajdę  

podziwiania i kibicowania rywalizującym ze sobą powożącym  

zaprzęgami. Drugi już Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami 

Parokonnymi to impreza sportowa, która zainteresowała nawet  

osoby, które tego dnia przypadkowo znalazły się w pobliżu boiska 

w Mełnie.  

Zawodników i gości w imieniu wójt Haliny Kowalkowskiej  

i swoim powitał Jarosław Poznański, sekretarz gminy. Biorącym 

udział w konkursie życzył jak najlepszych wyników,  

a mieszkańcom gminy wielu sportowych wrażeń.  

Zawody prowadził sędzia główny Michał Masłowski, który nie 

omieszkał podkreślić, że zawody w Mełnie to zasługa wójt gminy 

Gruta, która w ubiegłym roku postanowiła zorganizować je po raz 

pierwszy. Dodał też, że w tym roku mija 20 lat od pierwszego  

powożenia zaprzęgami parokonnymi zapoczątkowanego przez  

H. Kowalkowską w gminie Świecie nad Osą. 

Na starcie stanęło 11 ekip konnych i jedna w kategorii kuc.  

Sędzią technicznym był Adam Schmidt. Komputerowa obsługa 

zawodów Piotr Masłowski. Po zaciętych, ale dżentelmeńskich 

„bojach” I miejsce zdobył duet z Grudziądza Stanisław Janik i Piotr 

Mondzielewski (konie Pegazus i Pluto), II m. Rafał Paszyński  

i Joanna Kretkowska z miejscowości Wielgie (konie Baribal-Hamar 

i Markus) i puchar trzeci trafił do rąk Jerzego Grzela i Dariusza 

Chaberskiego z Malinowa k/Działdowa. Fundatorem pucharów  

był Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni w Bydgoszczy. 

Konkurs to także nagrody wójt Haliny Kowalkowskiej,  

były trzy główne i dla każdego biorącego udział. 

Puchary i nagrody wręczali: Jarosław Poznański, sekretarz  

gminy i Piotr Szynkowski, przewodniczący Rady Gminy.  

Jak każe obyczaj w epilogu zawodów sędzia główny wszystkim 

koniom przypiął kolorowe flo – nagroda za udział w zawodach. 

W sobotę – oprócz już wymienionych – oglądaliśmy zaprzęgi  

ze stajni w Piastowie, Nowego Młyna, Działdowa, Grążaw,  

Kuchonia, Skrwilna i Wądzynia. 

Zawody to również sponsorzy: wójt gminy Gruta, Dorota i Jan 

Kwiatkowscy (Linodrób), Adam Sobociński, Gminne Centrum 

Kultury oraz Stowarzyszenia: Kobiet Gminy Gruta „Działajmy 

Razem” Mełno, Mieszkańców Wsi Salno, Aktywna Wieś SŁUP, 

Koło Gospodyń Wiejskich w Nicwałdzie, „Empiria” Okonin  

i Przyjaciele Boguszewa. 

Dodajmy, że tuż po zakończeniu Konkursu Zręczności  

Powożenia rozpoczął się Festiwal Aktywności Lokalnej,  

gdzie również – oprócz już wymienionych – sponsorami była  

kuchnia Zespół Szkół w Grucie. Na boisku w Mełnie nie zabrakło 

przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy  

prezentowali swoje wyroby. 

Dziękujemy powożącym za moc sportowych przeżyć  

i mówimy: do zobaczenia za rok! 

                  RAS  

Nicwałd – szkoła – komputery i…  

wielkie westchnięcie  

Po powitaniu gości przez dyrektor placówki Aleksandrę  

Materkę, wójt Halina Kowalkowska powiedziała między innymi: 

– Serdecznie witam w tej szkole panów Andrzeja Grossa,  

głównego prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  

Rolnictwa z Warszawy oraz Andrzeja Owczarza, dyrektora ARiMR 

z Torunia. Kochane dzieci, moja radość jest ogromna, ponieważ 

dzięki panom z  agencji wasza szkoła otrzymuje dziś piętnaście 

komputerów – w tym momencie prowadząca samorząd musiała 

przerwać, gdyż salę wypełniło jedno wielkie… westchnięcie,  

kumulujące zaskoczenie, niedowierzanie i radość... Wójt zauważyła 

to i natychmiast dodała, że taka reakcja jest bez wątpienia  

najlepszym, najszczerszym i spontanicznym wyrażeniem  

uczniowskiego zadowolenia. – Kilka miesięcy temu pan prezes 

Andrzej Gross obiecał wstępnie, że może przekaże naszej gminie 

komputery – wójt mówiła dalej. – Dziś dotrzymuje słowa.  

Po wystąpieniu wójt odczytała i wręczyła prezesowi  

A. Grossowi list z życzeniami i podziękowaniami.  

– Bez komputera dziś żyć się nie da – zaczął z uśmiechem gość 

z Warszawy. – Drogie dzieci, szanowni nauczyciele, pani wójt,  

to dla mnie bardzo miły moment, że mogę przekazać komputery. 

Wiem, że dotychczasowe już powinny iść do lamusa… Cóż więcej 

mogę powiedzieć? Chyba jedynie to, żeby tych piętnaście  

komputerów służyło wam i wsi jak najlepiej i jak najdłużej.  

Darczyńcy podziękowała również dyrektor szkoły. Wręczyła 

panu A. Grossowi obraz anioła namalowany przez nauczycielkę 

Dorotę Kruszczyńską. Były też kwiaty, także dla wójt,  

bo – jak zauważyła dyrektor A. Materka – oczywistym jest,  

że to dzięki inwencji i konsekwencji tej pani od 12 czerwca 2015 

roku nasza szkoła należy do komputerowej… elity.  

Uczniowie przygotowali dla szanownych gości krótki program 

artystyczny, przedstawili kilka piosenek. 

Nie obyło się bez wspólnego zdjęcia.          RAS 

Medale, gratulacje i życzenia  

z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego  
Wacława i Józef Waliszewscy z Gruty, Wanda i Zygmunt  

Rachwalscy z Wiktorowa, Danuta i Feliks Szaps z Boguszewa, 

Brygida i Henryk Markiewicz z Mełna, Celestyna i Marian  
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Dubowscy z Mełna, Krystyna i Edward Sala z Gruty, Halina  

i Zygmunt Kmiecik z Gruty i Janina i Ludwik Gustaw z Mełna,  

to pary, które obchodzą 50-lecie pożycia małżeńskiego. 

(Z przyczyn obiektywnych w urzędzie zabrakło państwa  

B. i H. Markiewicz oraz C. i M. Dubowskich.) 

W środę 24 czerwca szanownych jubilatów przyjęła wójt  

Halina Kowalkowska i w imieniu Prezydenta RP udekorowała  

Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  

Uroczystość otworzyła Justyna Samborska, kierownik USC, 

która po powitaniu szanownych gości oraz wójt i Jarosława  

Poznańskiego, sekretarza gminy, w krótkim wystąpieniu  

podkreśliła ten szczególny moment w życiu par.  

– Z całego serca gratuluję państwu tylu lat w małżeństwie,  

życzę wszelkiego dobra. Jest to przepiękny jubileusz, którego nie 

każdej parze udaje się doczekać – zwróciła się do zacnych gości 

wójt. – Macie państwo powody do dumy i radości, do szczęścia,  

do podziękowania Bogu i tym wszystkim, którzy wam pomagali 

przez całe dotychczasowe życie, którzy z wami byli i wspierali  

was w trudniejszych momentach życia. Dzisiejszy jubileusz   

każe nam zastanowić się nad tym, jak to możliwe, że można być  

ze sobą pięćdziesiąt lat? Okazuje się, że jest to możliwe. Państwo 

jesteście tego dowodem. Chciałabym przy tej okazji życzyć wam 

dalszych jubileuszy i tego, abyście państwo jak najdłużej  

w zdrowiu i szczęściu mogli się cieszyć życiem. Cieszę się bardzo, 

że przyjęliście zaproszenie, że tu jesteście, że mogę w imieniu  

Prezydenta Polski wręczyć wam ten szlachetny medal. Kończąc, 

raz jeszcze życzę szczęścia, radości z dzieci, wnuków  

i prawnuków. Niech wam Bóg błogosławi. Szanowni jubilaci, 

wszystkiego dobrego.  

Uroczystość to przede wszystkim medale, listy z gratulacjami  

i życzeniami, kwiaty i upominki. Ale chwilę potem,  

już przy pięknie udekorowanym stole, do którego zaprosiła wójt,  

także tradycyjna lampka szampana i wspólne odśpiewanie  Sto lat.  

               (ars)  

FINAŁ PIĘKNEJ AKCJI RADY RODZICÓW  

Niedawno Zespół Szkół w Grucie wzbogacił się o nowe  

wyposażenie pracowni komputerowych – Szkoła Podstawowa 

otrzymała dwanaście, zaś Gimnazjum dwadzieścia komputerów 

Dell wraz z monitorami.  Niebawem zakupione zostanie także  

20 licencji Office Standard 2013. Kwota, którą przeznaczono  

na ten zakup, opiewa na dwadzieścia tysięcy złotych.  

Należy podkreślić, że tę imponującą kwotę zdobyli rodzice  

z Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Grucie, którzy nie tylko 

zaangażowali się osobiście w realizację tego szlachetnego  

zadania, ale potrafili także zmobilizować całe środowisko  

lokalne. W lutym bieżącego roku zorganizowane zostało  

Karnawałowe Party, podczas którego przeprowadzono licytację  

– całkowity dochód zabawy został przeznaczony właśnie  

na doposażenie pracowni komputerowych Zespołu Szkół w Grucie. 

Wspomnieć należy tutaj także o wszystkich rodzicach, którzy  

dostarczyli na szkolną imprezę jedzenie, napoje, ciasto oraz  

poświęcili swój czas na jej przygotowanie i obsługę. Oprócz tego 

pozyskane zostały na ten cel środki finansowe od sponsorów  

i wpłaty na Radę Rodziców naszej placówki.  

Dzięki wspaniałej postawie osób zaangażowanych w ten pro-

jekt Zespół Szkół w Grucie zyskał dwie bardzo dobrze wyposażone 

pracownie komputerowe, które będą służyły wszystkim uczniom 

zarówno Szkoły Podstawowej, jak i Gimnazjum. Jest to tym  

ważniejsze, że nowoczesne wyposażenie szkoły ma bezpośredni 

wpływ na jakość edukacji oraz motywację uczniów do nauki.  

W związku z tym jeszcze raz składamy serdeczne podziękowa-

nia wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w tę akcję  

i udowodnili, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. 

J.Śródka / Foto: Aldona Maćkowiak 

Płetwonurkowie oczyścili jezioro w Grucie 

 Michał  Jaruzal, Mariusz Szlas, Sławomir Magalski, Paweł 

Malinowski i Michał Błędziński, to płetwonurkowie, którzy  

na początku czerwca przez dwa dni oczyszczali jezioro w Grucie. 

Z dna jeziora wydobyli  sporo śmieci, przez co jezioro stało się 

czyściejsze i bezpieczniejsze. 

 Płetwonurkowie wykonali pracę charytatywnie, w ramach  

dobrej współpracy z Urzędem Gminy. 

 Władze gminy składają podziękowania w imieniu własnym  

i mieszkańców.              (UG) 

WYNIKI SPRAWDZIANU KLAS VI  

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

Szkoła Język polski matematyka 
Język  

angielski 

Gruta 64% 45% 70% 

Słup 76% 69% 74% 

Plemięta 73% 56% 78% 

Nicwałd 75% 50% 63% 

Boguszewo 67% 68% 60% 

 Wójt Gminy Gruta ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej  
w Nicwałdzie, stanowiącej działkę nr 85/3 o pow. 0,3500 ha  

zapisanej w KW nr  TO1U/00019251/1 - w Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ustalona jako tereny 
rolne z możliwością zabudowy mieszkalnej i gospodarczej - cena  
wywoławcza wynosi 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdzie-
siąt tysięcy złotych 00/100). Wysokość wadium  
– 6.000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 
2015 roku o godzinie 900 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  
w określonej wysokości  na rachunek Urzędu Gminy Gruta  
w Banku Spółdzielczym Łasin Nr 64 9500 0008 0007 1879 
2000 0100 w terminie do 27 lipca 2015 r. 


