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Wójt Gminy i Sekretarz u Prezydenta

blisko 200 kilometrów dróg lokalnych w regionie. Uroczyste
podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji odbyło się 25 maja
w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.
Wsparcie przyznano w wyniku zakończonego w styczniu
pierwszego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania PROW pod nazwą „Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich”.
Dofinansowanie umożliwi realizację przedsięwzięcia w Gminie
Gruta „Przebudowa drogi gminnej nr 041431C Annowo-Gruta do
drogi powiatowej nr 1383C" w 2017 roku.
W uroczystości podpisania umów wzięli udział wicemarszałek
Dariusz Kurzawa, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz
przedstawiciele gmin i powiatów, które otrzymały wsparcie.
Obecna na spotkaniu wójt Halina Kowalkowska podziękowała
przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego.
Dzięki otrzymanej dotacji, w naszej gminie zmodernizowana
zostanie kolejna droga.
Info B. Krzemińskiej opr. H. Saucha. Foto: M. Kuras.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Na
specjalne
zaproszenie
Kancelarii
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy Halina Kowalkowska
oraz Sekretarz Gminy Jarosław Poznański w dniu 31 maja
2016 r. gościli w Pałacu Prezydenckim na spotkaniu z okazji Dnia
Samorządu Terytorialnego.
– Praca samorządowca to działalność, która wymaga
serca, to służba – mówił Prezydent Andrzej Duda,
podkreślając, że zadaniem dla samorządowców oraz władz
centralnych jest zrównoważony rozwój całego kraju.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 300 samorządowców
z kraju.
Zwracając się do zebranych Prezydent podkreślił
również, że samorządowcy często w rozwój swego
województwa, powiatu czy gminy wkładają samych siebie
i swoje serce, że jest to praca również po godzinach
urzędowania.
Po słowach podziękowań samorządowcy zostali zaproszeni na
poczęstunek.
(r)

Droga Annowo-Gruta będzie piękna!

Ponad 63 miliony złotych dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 trafi na budowę lub modernizację

Ukazuje się od 1991

Przy pięknej pogodzie w niedzielę 22 maja na boisku w Mełnie
odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze pod patronatem
Haliny Kowalkowskiej, wójt gminy Gruta. Udział w nich wzięło
9 drużyn, w tym dwie żeńskie. Sędzią głównym był młodszy
brygadier Piotr Kołtacki. Zawody rozegrane zostały w dwóch
konkurencjach: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza 7x50
metrów z przeszkodami.
Zmagania druhów otworzył prezes straży gminnej w Grucie
Stefan Falkowski. Głos zabrała również wójt: – Musimy mieć
świadomość, że od szybkiego i fachowego działania naszych
strażaków zależy bardzo dużo, ponieważ mamy jednostkę ratowniczo-gaśniczą, która w każdej chwili musi być gotowa do akcji.
Należy podkreślić, że również jednostki z innych naszych wsi
zawsze wspomagają grucką straż – mówiła prowadząca samorząd.
– Dzisiejsze zawody są po to, abyście pokazali, jak jesteście
przygotowani na wypadek pożaru czy wypadku drogowego.
Wszystkim druhom życzę jak najmniej wyjazdów do akcji, a jak
najwięcej ćwiczeń. Cieszę się, że stanęliście do zawodów i życzę,
abyście uzyskali jak najlepsze wyniki – zakończyła wójt.
Zawody, których dowódcą był komendant gminny OSP druh
Sławomir Chyła, trwały dwie godziny. PSP w Grudziądzu
reprezentował brygadier Dariusz Sengerski. Nad całością czuwała
druhna Hanna Szumotalska.
Klasyfikacja generalna zawodów, seniorzy: 1 miejsce OSP

Głos Gruty
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Plemięta, 2 – OSP Gruta I, 3 – OSP Boguszewo II , 4 – OSP
Boguszewo I, 5 – OSP Gruta II. OSP Słup i Gołębiewko
z wynikiem dyskwalifikacyjnym (awaria motopompy).
Na zawody powiatowe (11 czerwca) w Małym Rudniku
pojechały jednostki: OSP Plemięta i dwie żeńskie – z Boguszewa
i Gruty (o wynikach piszemy na końcu artykułu).
Sponsorzy: Halina Kowalkowska – wójt gminy Gruta, Marian
Kleszczewski – prezes Zarządu RSP Nowa Droga w Gołębiewku,
Władysław Szymczak – prezes Zarządu Zakładu Doświadczalnego
Instytutu Zootechniki Sp. z o.o. Mełno, Tomasz Kawski – Zakład
Przetwórstwa Mięsnego w Grucie, Edmund Gliniecki – Firma
„PACHT” Rolno-Handlowa Sp. z o.o. Salno i Michał Chyła –
prezes OSP Boguszewo.
Nagrody wręczali H. Kowalkowska. Wójt pogratulowała nie
tylko zwycięzcom, ale wszystkim walecznym i ambitnym druhom.
Strażakom gratulował również druh Stefan Falkowski, prezes
Oddziału Gminnego.
Zawody obserwowało wielu mieszkańców gminy. Chętni mogli
skosztować znakomitej grochówki ugotowanej przez panie
z Przedszkola Samorządowego w Mełnie.
Już po rywalizacji sfotografowano poszczególne drużyny.
Pamiątkowe zdjęcia ozdobią kolejny, przyszłoroczny kalendarz
ścienny naszych druhów.
PS.16 jednostek Ochotniczych Str aży Pożar nych r ywalizowało w sobotę (11 czerwca) podczas IX Powiatowych Zawodów
Sportowo-Pożarniczych z terenu powiatu grudziądzkiego.
7 drużyn męskich, 6 żeńskich oraz 3 zespoły młodzieżowe
na stadionie przy Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku
sprawdziły swoje umiejętności i stan wyszkolenia pożarniczego
w sztafecie oraz ćwiczeniach bojowych z użyciem wody.
W klasyfikacji generalnej wśród mężczyzn najlepsza okazała
się jednostka OSP Świecie nad Osą. W bardzo wyrównanej
rywalizacji nasi druhowie z Plemiąt zajęli VI lokatę.
Natomiast znakomicie spisały się druhny OSP Boguszewo
zdobywając I miejsce.
RAS

Ukłon w stronę mamy i taty

W Warsztatach Terapii Zajęciowej 20 maja odbyła się
uroczystość związana z Dniem Matki i Taty. Uczestnicy
przygotowali poczęstunek – kawę i ciasto. W naszej głównej sali
odbyła się część artystyczna, poprzedzona powitaniem rodziców
i życzeniami od kierownik placówki Sylwii Jaszewskiej. Chwilę
później nasi podopieczni deklamowali wiersze i zaśpiewali kilka
piosenek, następnie swoim rodzicom wręczyli przygotowane przez
siebie upominki.
Dopisała nam aura, dlatego uroczystość swój dalszy ciąg miała
w naszym ogrodu. Tam, znany już nie tylko w gminie Gruta, zespół
Sonata zaprezentował najnowszy skecz, wykorzystując do niego
piosenkę zespołu Łzy „Narcyz”.
Po występie zaproszono gości na biesiadę przy ognisku.
Podkreślmy, że mamy chętnie angażowały się do konkursów
i zabaw sportowych. Wiele uśmiechu pojawiło się na ich twarzach
podczas quizu „Czy znam swoją mamę" oraz zabawy z chustą
animacyjną.
Tekst/foto: (wukawu)

Słup – Dzień Mamy i Taty

Naszym Matkom

Święto Rodziców, to szczególne wydarzenie obchodzone było
w naszej szkole 23 maja. Rodzice nie zawiedli swoich pociech
i licznie przybyli na uroczystość. Wszystkich powitał dyrektor
Andrzej Kurnik.
W pierwszej kolejności dzieci kl. II zaprezentowały scenki z życia
rodziny, które przygotowała z nimi wychowawczyni Anna
Tomczyk.
Swoimi zdolnościami recytatorskimi popisali się uczniowie
klas I-VI. Scenariusz i teksty „Cudownych rodziców mam”
to zasługa Reginy Sadowskiej. Oprawę muzyczną uroczystości
przygotowali Barbara Bratko i Andrzej Derkowski. Piosenkę \
„List do mamy” wykonała Paulina Jaranowska, wzruszeni rodzice
nagrodzili ją brawami.
Po występie, dzieci złożyły swoim rodzicom życzenia i
wręczyły podarunki. Mamusie i tatusiowie, nie kryjąc
rozrzewnienia, z radością dzielili się swoimi wrażeniami po
występie. Uśmiech na twarzach dorosłych i dzieci był dowodem, że
uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty zorganizowano na piątkę
z plusem.
W finale prowadząca spotkanie Paulina Jaranowska zaprosiła
rodziców na słodki poczęstunek, a później na przedstawienie
historyczne poświęcone 1050. rocznicy Chrztu Polski.
(AK)

W tym roku Dzień Matki przypadał w Boże Ciało. Dlatego
Gminne Centrum Kultury i Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych
Na Okrągło Gruta, organizatorzy gminnej uroczystości, zaprosili
mamy 21 maja. Spotkanie odbyło się w remizie strażackiej
w Grucie.
Mamy powitał Stanisław Raginiak, powiedział między innymi:
– Chylę czoła nie tylko przed mamami obecnymi na tej sali, ale
wszystkimi mieszkającymi w naszej gminie. Ktoś powiedział, że
każda chwila bez obecność matki, szczególnie dla dorastających
dzieci, jest jak ogród bez kwiatów… Fakt ten świadczy o jednym,
że świat bez mamy jest niepełny i smutnym. Dzień Matki to
święto, które jest wyrazem szacunku dla was. Życzę wam zdrowia,
szczęścia, zadowolenia z dzieci i wszelkiej pomyślności.
Następnie Hanna Szumotalska, dyrektor GCK, powitała gości
i przedstawiła program artystyczny przygotowany specjalnie
na tę okazję. Na scenie wystąpili: zespół wokalny Złoty Wiek, TiM
(z Klaudią Dziubkowską), PÓŁnaPÓŁ i pianista Jakub
Gromadziński. Wiersze czytały dziewczyny z Kółka Literackiego
Gimnazjalistki z Gruty najlepsze w powiecie
GCK: Sandra Chałat, Mirela Czarnecka i Kamila Wesołowska.
Na koniec spotkania każda z matek otrzymała oryginalną,
Izabela Sułkowska (kapitan drużyny), Natalia Barszczewska,
ręcznie wykonaną różę. Kwiaty wykonały instruktorki GCK. (tng) obie z klasy III b i Daria Rodzik z kl. II a, to zdobywczynie
Głos Gruty
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Rodzinny Dzień Dziecka

I miejsca w IV Powiatowym Turnieju Pierwszej Pomocy Polskiego
Czerwonego Krzyża Szkół Gimnazjalnych, który odbył się
24 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza
Jagiellończyka w Łasinie.
W turnieju wzięli udział także uczniowie szkół gimnazjalnych
z Jankowic, Bielic, Kisielic, Rogóźna, Świecia nad/ Osą, Łasina,
Radzynia Chełmińskiego.
Turniej składał się z części praktycznej, z szeregu scenekpozoracji, w trakcie których drużyny wykonywały czynności
ratownicze, oraz niełatwej części teoretycznej dotyczącej wiedzy
o Czerwonym Krzyżu, Międzynarodowym Prawie Humanitarnym
i wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.
Nasze gimnazjalistki kolejny już raz udowodniły, że wiele
wiedzą i potrafią w temacie pierwszej pomocy.
Gratulujemy.
G. Wojtaś i M. Lazarowicz, opiekunki SK PCK ZS w Grucie.

Dzień Dziecka – najradośniejsze święto! Jak co roku nasze
przedszkole hucznie go obchodziło. W poniedziałek 30 czerwca
odbył się festyn rodzinny, w którym uczestniczyły dzieci
z rodzicami z naszego przedszkola oraz rodziny ze środowiska
lokalnego. Mieliśmy piękną słoneczną aurę, a dzień obfitował
w wiele ciekawych wydarzeń.
Dyrektor Beata Chyła powitała dzieci i dorosłych, tym
pierwszym składając serdeczne życzenia. Teraz nastał czas zabawy.
Na gości czekało mnóstwo atrakcji: zabawy muzyczno-ruchowe,
zawody sportowe w ogrodzie z wykorzystaniem różnego sprzętu,
wspólne tańce, pląsy i korowody w rytm ulubionych piosenek.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się dmuchana zjeżdżalnia oraz
basen z kolorowymi piłeczkami. Ogromną frajdę sprawiło
wszystkim malowanie twarzy, dzieci zmieniały się nie do poznania
i doskonale bawiły się przy muzyce Piotra Welskiego. Pan Piotr
przygotował jeszcze jedną wspaniałą atrakcję, a mianowicie Bum
Bum Rurki, czyli kolorowe, muzyczne tuby, na których każdy
chętny mógł zagrać. Możliwość tworzenia muzyki była
nieograniczona, a Bum Bum Rurki inspirowały dźwiękiem
zarówno dzieci jak i rodziców.
Po szaleństwach sportowych i tanecznych przyszedł
czas na mały poczęstunek.
Panie kucharki przygotowały
przepyszne hamburgery i frytki, a na kolejnej przerwie kolorowe
galaretki owocowe, słodycze i owoce. Atmosfera zabawy, dobry
humor i wspaniała pogoda sprawiły, że nasz Dzień Dziecka należał
do wyjątkowych.
(BCH)

Ładne głosy w ładnym ogrodzie

Cykl zajęć z tabletami
W maju, miesiącu bibliotekarzy i bibliotek, a także w ramach
Tygodnia Bibliotek zorganizowany został cykl edukacyjnych
spotkań z wykorzystaniem tabletów, które na stałe znajdują się
w bibliotece w Okoninie i są do dyspozycji mieszkańców naszej
gminy.
Uczestnikami zajęć prowadzonych w filiach bibliotecznych
w Boguszewie, Nicwałdzie i Okoninie byli uczniowie szkół
podstawowych. Cykl swoich zajęć w bibliotece w Grucie mieli
też uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Zajęcia obejmowały zarówno zadania ćwiczące pamięć
i spostrzegawczość, jak też zadania lingwistyczne (utrwalenie
słówek z języka angielskiego). Ponadto była nauka programów
do obróbki zdjęć, tworzenia zdjęć komiksowych oraz wykonania
krótkich spektakli teatralnych.
Znakomity był klimat wszystkich spotkań. Uczestnicy świetnie
się bawili i… pytali o kolejne podobne zajęcia. Wszystkie
spotkania przeprowadziła Anna Fabrykiewicz, bibliotekarka
z Okonina, która jest tabletmasterem – osobą odpowiedzialną
za projekt i udostępnianie sprzętu.
(r)

Projekt „Kuchenne rewolucje w Okoninie”

Stowarzyszenie Empiria Okonin aplikowało do III edycji
projektu Inicjuj z FIO i otrzymało grant w wysokości 4.550 tys.
złotych na zakup wyposażenia.
W ramach tego dokonano zakupu następującego sprzętu:
kuchenka elektryczna, mikrofalówka, czajniki, termosy,
frytkownica, gofrownica, zestaw garnków oraz robot
wielofunkcyjny.
Dzięki nabytemu sprzętowi Empiria zyskała na atrakcyjności
pod kątem kulinarnego przygotowywania imprez plenerowych.
Teraz będzie nam łatwiej coś upiec lub ugotować.
Nowe wyposażenie wykorzystamy również podczas naszych
spotkań.
(AFA)

Słoneczna, śpiewna i gitarowa była sobota 4 czerwca
w ogrodzie Gminnego Centrum Kultury. Przed południem rozpoczął
się II Festiwal Piosenki „Wyśpiewaj sukces”. Młodzi
wykonawcy z naszych szkół podstawowych i gimnazjum
zaprezentowali piosenki z repertuaru Maryli Rodowicz. W sumie, po
wcześniejszych eliminacjach szkolnych, w finale wystąpiło osiem
dziewcząt, sześć z podstawówek i dwie z gimnazjum.
Zaśpiewały również laureatki z poprzedniego roku. Festiwal
to także debiut Kółka Gitarowego GCK prowadzonego przez
muzyka Łukasza Kowalskiego.
Hanna Szumotalska, zanim oddała głos wójt Halinie
Kowalkowskiej, powitała wszystkich i przypomniała o zasadach
festiwalu.
Plenerową imprezę otworzyła H. Kowalkowska. Oprócz jak
najlepszych życzeń pod adresem wykonawców, aby śpiewało się im
jak najlepiej, wyraziła satysfakcję, że w ogrodzie jest wielu rodziców
i… dziadków.
Jury, któremu przewodniczyła dyrektor GCK, było zgodne, co do
przyznania nagród i dyplomów. Przyznano trzy nagrody Grand Prix
(były trzy grupy wiekowe: klasy 1-3, 4-6 i gimnazjum),
w najmłodszej Oliwii Walter ze szkoły w Plemiętach, w drugiej
Aleksandrze Cylka (również Plemięta), a spośród gimnazjalistek
zwyciężyła Julia Miąsko.
Pozostałe wykonawczynie to: Bianka Wircińska, Karolina
Bednarska, Oliwia Chojnowska, Alina Rafalska i Julia Sądowska.
Uczennice otrzymały dyplomy, a dodatkowo od dyrektor piórniki,
bidony, miniaturowe latarki pyszną czekoladę.
Statuetki Grand Prix wręczała wójt H. Kowalkowska, która nie
kryła radości z faktu, że w gminie są takie ładne głosy.
Koncert
„Wyśpiewaj
sukces”
prowadziła
Wiktoria
Lewandowska, która notabene z Agatą Misiak, Szymonem
Gajewskim i Krzysztofem Janikowskim również zaśpiewali dla gości
przybyłych do ogrodu GCK.
RAS
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ WAKACYJNYCH GMINY
GRUTA W TERMINIE OD 04.07.2016 r. DO 19.08.2016 r.

Projekt - epilog

Lp.

Miejscowość

Data

Godziny

Miejsce

1

Boguszewo

04.07-08.07

9.00-12.00

Biblioteka
Publiczna

2

Okonin

04.07-08.07

12.30 -15.30

Biblioteka
Publiczna

3

Kitnowo

11.07-15.07

9.00-12.00

Świetlica
wiejska

4

Gołębiewko

11.07-15.07

12.30-15.30

Świetlica
RSP

5

Plemięta

18.07-22.07

9.00-12.00

Świetlica
wiejska

6

Mełno

18.07-22.07

12.30 -15.30

Świetlica
wiejska

20 maja w Szkole Podstawowej w Nicwałdzie odbyło się
uroczyste podsumowanie projektu „Polubić matematykę.
Pokochać przyrodę”. Projekt realizowany był od stycznia do końca
maja br. pod opieką Agnieszki Piątkowskiej. W jego ramach
odbywały się Warsztaty Edukacyjne, rajdy oraz obserwacje
przyrody. Projekt mógł być realizowany dzięki sponsorom:
Fundacji Banku BZWBK – Bank Dziecięcych Uśmiechów oraz
Urzędowi Gminy Gruta.
Na podsumowaniu projektu z rąk uczniów podziękowanie
odebrali: dyrektor II oddziału BZWBK w Grudziądzu Michał
Górski, wójt Halina Kowalkowska (reprezentował ją Tomasz
Sobociński), prezes Koła Łowieckiego „Sokół” w Grudziądzu
Witold Tęgowski.
Podczas
piątkowego
spotkania
uczestnicy
projektu
opowiedzieli o tym, w jaki sposób poszerzali wiedzę matematyczno
-przyrodniczą oraz zaprosili na swoje przedstawienie o tematyce
ekologicznej. Na zakończenie wszyscy spotkali się na poczęstunku
przygotowanym przez rodziców uczestników projektu.
(ap)

7

Nicwałd

25.07-29.07

9.00-12.00

Świetlica
wiejska

Święto dzieci w remizie

8

Salno i
Dąbrówka
Król.

25.07-29.07

12.30 -15.30

Świetlica
wiejska

9

Słup

01.08-05.08

9.00-12.00

Świetlica
wiejska

10

Orle

01.08-05.08

12.30 -15.30

Świetlica
wiejska

11

Wiktorowo

08.08-12.08

9.00-12.00

Świetlica
wiejska

12

Pokrzywno

08.08-12.08

12.30 -15.30

13

Gruta

16.08-19.08

9.00-12.00

Świetlica
wiejska
Gminne
Centrum
Kultury

WAKACJE W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
Biblioteka
Terminy
Lp.
Biblioteka
Telefon
nieczynna
zajęć
56-46-84-851 25.07-05.08
11.07-15.07
1
Okonin
2

Boguszewo

56-46-84-322

11.07-15.07
01.08-13.08

22.08-25.08

3

Nicwałd

56-46-24-479

08.08-23.08

05.07-08.07

4

Gruta

56-46-83-848

25.07-05.08

08.08-12.08

Zapraszamy na stronę internetową: www.biblioteka.gruta.pl
Będą na niej zamieszczane informacje o zajęciach
proponowanych przez bibliotekarki.

Maluchy ze żłobka

Kilkadziesiąt dzieci, oczywiście z rodzicami, przyszło na swoje
święto zorganizowane w sobotę 4 czerwca w remizie strażackiej
w Grucie. Organizatorzy – Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
Na Okrągło, Ochotnicza Straż Pożarna, Sołectwo, Parafia pw. NMP,
Gminna Biblioteka Publiczna i Biblioteka Zespołu Szkół (wszyscy z
Gruty) zapewnili maluchom dobrą zabawę.
Były konkursy, sporo niespodzianek, dużo tańca (m.in. pokaz
grupy Szczepan), rysowanie, malowanie, zgadywanie, nie zabrakło
wierszy o strażakach w wykonaniu laureatów Konkursu „Złote Usta”.
Lektorski duet (Katarzyna Rafalska i Waldemar Kurkowski) czytał
wierszyki w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Na scenie dwóch naszych gimnazjalistów serwowało skoczną
muzykę, która sprawiała, że nie tylko dzieciom nogi rwały się
do tańca... A skoro Dzień Dziecka był w remizie to naturalnie nie
mogło zabraknąć syreny (korbką kręcił radny-druh W. Kurkowski)
i samochodów strażackich, wyprowadzone na plac wzbudzały
wielką ciekawość.
O udany, atrakcyjny czas dla naszych pociech zadbali panie
i panowie z wymienionych wyżej organizacji i instytucji. Należą się
im brawa! Na osobne zasłużyły Joanna Worytko (prezes
gruckiego Stowarzyszenia i zarazem przewodnicząca Rady
Rodziców w ZS w Grucie) oraz Katarzyna Rafalska, prowadziły imprezę. Dzielnie pomagali im druhowie W. Kurkowski i Marcin
Osmański. Dwoiła się też szefowa biblioteki Celestyna Cichocka,
której pomagała bibliotekarka Mariola Miąsko. W imprezie udział
wzięła Ewa Schmidt, współorganizatorka, wiceprzewodnicząca Rady
Gminy i sołtys Gruty.
Tekst/foto RAS.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Kalendarzowy Dzień Dziecka już za nami, ale my wciąż się
bawimy! Dzięki firmie Picoland pana Zdzisława Ołdaka z naszej
wsi, dzieci miały mnóstwo zabawy w zamku z kulkami. Natomiast
wychowawczynie, nazywane przez maluchów ciociami, oryginalnie i pomysłowo pomalowały twarze dziewczynek i chłopców.

Poniżej podajemy adresy Kół Łowieckich, do których należy się zwracać w razie
wyrządzonej szkody przez zwierzynę leśną.
1. Koło Łowieckie im. Wojskiego w Grudziądzu. Turznice 47. 86-300 Grudziądz
2. Wojskowe Koło Łowieckie nr 239 „Sokół”, ul. Nauczycielska 10/33.
86-300 Grudziądz
3. Koło Łowieckie „Sokół” z siedzibą w Dąbrówce Król. ul. Karabinierów 3.
86-300 Grudziądz.
4. Koło Łowieckie „Dolina Osy”, Rogóźno Zamek 1. 86-318 Rogóźno.
5. Wojskowe Koło Łowieckie nr 220 „Daniel” Jacek Matuszczyk, Parski 18.
86-300 Grudziądz
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