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Nr 01             Styczeń  2016       Ukazuje się od 1991 roku 

Lp. 

ODPADY 
NIESEGRE-
GOWANE 
(Czwartek) 

PLASTIK 
Czwartek 

SZKŁO 
Czwartek 

PAPIER 
(Sobota) 

BIO- 
ODPADY 
(Sobota) 

1 14.01.2016 07.01.2016       

2 28.01.2016       30.01.2016 

3 11.02.2016 04.02.2016       

4 25.02.2016       27.02.2016 

5 10.03.2016 03.03.2016 17.03.2016 
19.03. 
2016 

  

6 24.03.2016 31.03.2016     26.03.2016 

7 07.04.2016 28.04.2016     09.04.2016 

8 21.04.2016       23.04.2016 

Lp. 

ODPADY 
NIESEGRE-
GOWANE 

(Środa) 

PLASTIK 
(Środa) 

SZKŁO 
(Środa) 

PAPIER 
(Sobota) 

BIO 
- ODPADY 

(Sobota) 

1 13.01.2016 
09.01.2016
(SOBOTA) 

      

2 27.01.2016       30.01.2016 

3 10.02.2016 03.02.2016       

4 24.02.2016       27.02.2016 

5 09.03.2016 02.03.2016 16.03.2016 19.03.2016   

6 23.03.2016 30.03.2016     26.03.2016 

7 06.04.2016 27.04.2016     09.04.2016 

8 20.04.2016       23.04.2016 

NOWE HARMONOGRAMY  
 W załączeniu prezentujemy nowe harmonogramy odbioru  
odpadów z terenu Gminy Gruta. 

 

 SANI- BUD Sp. z o. o., 13- 300 Nowe Miasto Lubawskie  
ul. Działyńskich 10c, Tel: 601- 414- 843, 665- 520- 860,  
56- 47- 425- 21, e-mail: mateusz.wisniewski16@wp.pl,  

biuro czynne: Pon - Pt 900- 1500 

 

 Informuję mieszkańców Gminy GRUTA o terminach odbioru 
odpadów.  Uprzejmie prosimy o segregację odpadów i umieszczanie 
ich w pojemnikach. Pojemniki prosimy wystawiać przed posesję  
i w miejscach umożliwiających ich odbiór do godziny 7.00 
 
 
 

SEKTOR I: Miejscowości: MEŁNO, MEŁNO CUKROWNIA, 
MEŁNO ZZD, BOGUSZEWO, GOŁĘBIEWKO, KITNOWO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

SEKTOR II: Miejscowości: GRUTA, JASIEWO, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SEKTOR III: Miejscowości: SŁUP, SŁUP MŁYN, ORLE, DĄBRÓWKA 
KRÓLEWSKA, DĄBRÓWKA PGR,, SALNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 
  

ODPADY 
NIESEGRE-
GOWANE 

(Poniedziałek) 

PLASTIK 
(Poniedziałek) 

SZKŁO 
(Ponie- 
działek) 

PAPIER 
(Sobota) 

BIO-
ODPADY 
(Sobota) 

1 11.01.2016 04.01.2016       
2 25.01.2016       30.01.2016 
3 08.02.2016 01.02.2016       
4 22.02.2016 29.02.2016     27.02.2016 

5 07.03.2016 
02.04.2016 
(SOBOTA) 

14.03. 
2016 

19.03. 
2016 

  

6 21.03.2016       26.03.2016 
7 04.04.2016 25.04.2016     09.04.2016 
8 18.04.2016       23.04.2016 

L.p

. 

ODPADY 
NIESEGRE-
GOWANE 
(Wtorek) 

PLASTIK 
(Wtorek) 

SZKŁO 
(Wtorek) 

PAPIER 
(Sobota) 

BIO-
ODPADY 
(Sobota) 

1 12.01.2016 05.01.2016       

2 26.01.2016       30.01.2016 

3 09.02.2016 02.02.2016       

4 23.02.2016       27.02.2016 

5 08.03.2016 01.03.2016 15.03.2016 19.03.2016   

6 22.03.2016 29.03.2016     26.03.2016 

7 05.04.2016 26.04.2016     09.04.2016 

8 19.04.2016       23.04.2016 

SEKTOR V: Miejscowości: OKONIN, PLEMIĘTA, WIKTOROWO 

Lp. 

ODPADY 
NIESEGRE-
GOWANE 

(Piątek) 

PLASTIK 
(Piątek) 

SZKŁO 
(Piątek) 

PAPIER 
(Sobota) 

BIO-  
ODPADY 
(Sobota) 

1 15.01.2016 08.01.2016       

2 29.01.2016       30.01.2016 

3 12.02.2016 05.02.2016       

4 26.02.2016       27.02.2016 

5 11.03.2016 04.03.2016 18.03.2016 20.03.2016   

6 25.03.2016       26.03.2016 

7 08.04.2016 01.04.2016     09.04.2016 

8 22.04.2016 29.04.2016     23.04.2016 

UWAGA! PRZETARGI 

 

Wójt Gminy Gruta na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ogłasza  
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 

- nieruchomości niezabudowanej z możliwością zabudowy 
jednorodzinnej położonej w Grucie, stanowiącej działkę nr 701/3  
o pow. 0,0963 ha zapisanej w KW nr TO1U/00018573/7  
- w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ustalona 
jako:  „[1 MN] teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, 
cena wywoławcza wynosi 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści  
siedem tysięcy złotych 00/100) .  Wysokość wadium – 2.350,00 
zł. Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 roku o godzinie 
900 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 

- nieruchomości niezabudowanej z możliwością zabudowy 
jednorodzinnej położonej w Grucie, stanowiącej działkę nr 701/4  
o pow. 0,1149 ha zapisanej w KW nr TO1U/00018573/7,  
- w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ustalona 
jako: „[1 MN] teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, 
- cena wywoławcza wynosi 52.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa 
tysiące złotych 00/100) . Wysokość wadium – 2.600,00 zł.  
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 roku o godzinie 930 
w Sali Urzędu Gminy Gruta. 

 - nieruchomości niezabudowanej z możliwością zabudowy 
jednorodzinnej położonej w Grucie, stanowiącej działkę nr 701/5  

SEKTOR IV: Miejscowości: ANNOWO, NICWAŁD, POKRZYWNO 

mailto:mateusz.wisniewski16@wp.pl
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o pow. 0,1100 ha zapisanej w KW nr TO1U/00018573/7,  
- w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ustalona 
jako: „[1 MN] teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, 
cena wywoławcza wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  
tysięcy złotych 00/100) .  Wysokość wadium – 2.500,00 zł. 
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 roku o godzinie 
1000 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 

- nieruchomości niezabudowanej z możliwością zabudowy 
jednorodzinnej położonej w Grucie, stanowiącej działkę nr 701/6  
o pow. 0,1100 ha zapisanej w KW nr TO1U/00018573/7,  
- w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ustalona 
jako: „[1 MN] teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, 
cena wywoławcza wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  
tysięcy złotych 00/100) . Wysokość wadium – 2.500,00 zł.  
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 roku o godzinie 
1030 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 

- nieruchomości niezabudowanej z możliwością zabudowy 
jednorodzinnej położonej w Grucie, stanowiącej działkę nr 701/7  
o pow. 0,1100 ha zapisanej w KW nr  TO1U/00018573/7,  
- w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ustalona 
jako: „[1 MN] teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, 
cena wywoławcza wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  
tysięcy złotych 00/100) . Wysokość wadium – 2.500,00 zł.  
Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 roku o godzinie 
1100 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 

 
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  

w określonej wysokości w terminie do 19 lutego 2016 r. na  
rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdzielczym Łasin 
numer: 

64 9500 0008 0007 1879 2000 0100  

Ostatnia, XI Sesja w 2015 roku 

30 grudnia o godz. 10 w sali narad Urzędu Gminy odbyła  
się kolejna, ostatnia już w tym roku Sesja Rady Gminy Gruta,  
którą otworzył jej przewodniczący Piotr Szynkowski.   

Radni podjęli uchwały w sprawie: 
1) dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2015 
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta  

 na lata 2015-2030 
3) uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2016 rok 
4) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta 

 na lata 2016-2030 
5) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu 

 Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie  
 z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych  
 do budżetu  gminy Gruta 

6) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
 Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu  
 Przeciw działania Narkomanii na rok 2016 

7) przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Gruta na 
 2016 rok 

8) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  
 Gruta na 2016 rok. 

Ostatnia Sesja to również życzenia noworoczne, które  
w imieniu wójt Haliny Kowalkowskiej radnym i sołtysom złożył  
sekretarz gminy Jarosław Poznański. Wszelkiej pomyślności  
samorządowcom życzył również przewodniczący Rady Gminy 
Piotr Szynkowski.    

         Magdalena Wrzos/foto: RAS 

Świąteczne spotkanie w Urzędzie Gminy 

18 grudnia odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe, z udzia-
łem radnych, sołtysów, osób współpracujących  i wspomagających 
naszą gminę w ciągu całego roku. Wśród gości byli ppłk Marek  
Magowski – komendant WKU, Elżbieta Pokrzywnicka – naczelnik 
US, Tomasz Pacuszka – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,  
mł. insp. Dariusz Knoff – komendant policji i Krzysztof Klonowski 
– przewodniczącego Rady Powiatu. Obecni byli księża naszych 
parafii 

Uroczystość rozpoczęto kolędami w wykonaniu Agaty Misiak  
i Krzysztofa Janikowskiego z zespołu PÓŁnaPÓŁ działającego  
w Gminnym Centrum Kultury w Grucie.  

– Czcigodni księża, panowie oficerowie, szanowni państwo. 
Zanim przejdę do życzeń, dziękuję Agacie i Krzysztofowi,  
że pięknymi kolędami wprowadzili nas w świąteczny nastrój  
– rozpoczęła H. Kowalkowska. – Szanowni państwo, na kilka dni 
przed świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem chcę  
podziękować wszystkim za cały rok pracy i współpracy,  
za wszystko, co uczyniliście państwo dla naszych mieszkańców, 
dla naszej gminy. Szanowni państwo, święta Bożego Narodzenia to 
wyjątkowy czas, który powinien wprowadzać nas przede  
wszystkim w nastrój spokoju i pokoju. Głównie życzę spokoju 
wewnętrznego, bo kiedy w człowieku jest wszystko w miarę  
dobrze poukładane, emanuje on spokojem i dobrocią na zewnątrz. 
Cieszę się, że na naszym spotkaniu opłatkowym są goście  
z zewnątrz. Wierzę, iż zawsze będziemy mogli liczyć na państwa 
pomoc. Człowiek, cokolwiek by nie robił, zawsze jest zdany na 
innego człowieka… Życzę wszystkim spokojnych, zdrowych  
i błogosławionych świąt, także dla państwa rodzin i przyjaciół  
– zakończyła H. Kowalkowska i poprosiła księdza kanonika  
Henryka Szczodrowskiego o przekazanie życzeń.  

– Pięknie w klimat Bożego Narodzenia wprowadziła nas kolęda 
góralska, zaśpiewana jako pierwsza – zaczął kapłan. – Jej słowa 
uświadomiły nam, że Bóg Ojciec zsyła nam swojego Syna…  
Nasuwa się pytanie, po co to czyni? Ano po to, by okazać  
człowiekowi swoją m i ł o ś ć… Życzę sobie i państwu przede 
wszystkim jak najwięcej miłosierdzia w stosunku do innego  
człowieka i zdrowych, błogosławionych świąt…  

Życzenia od nowo wybranego senatora Andrzeja  
Mioduszewskiego z Grudziądza oraz od siebie przekazała  
Małgorzata Taranowicz, sołtys z Mełna ZZD. 

– Dziękuję za zaproszenie na to szczególne spotkanie – zaczął 
Krzysztof Klonowski, przewodniczący Rady Powiatu.  
– Korzystając z okazji wyrażam swoje uznanie dla wójt Haliny 
Kowalkowskiej i radnych za ich pracę na rzecz gminy Gruta,  
co jest tożsame z realizacją zadań na rzecz powiatu i jego rozwoju. 
Życzę państwu, aby w każdym z nas nieustannie była wiara  
i nadzieja, że wspólnie możemy niejedno dokonać. Niech  
nowonarodzone dziecię Jezus łączy nas i błogosławi.   RAS 

Pierwsza Wigilia w Dąbrówce Królewskiej  
Od niedawna działa w Dąbrówce Królewskiej Środowiskowy 

Dom Samopomocy. 17 grudnia odbyła się tu pierwsza Wigilia. 
Uroczystość miała miejsce w samo południe, ale dwie godziny 
wcześniej kadrę i uczestników odwiedzili wójt Halina  
Kowalkowska i sekretarz Jarosław Poznański. Po złożeniu życzeń 
przez wójt, wszyscy uczestnicy ŚDS otrzymali od niej upominki 
świąteczne. Przełamano się opłatkiem, złożono sobie  
świąteczno-noworoczne życzenia. 

– Jak obyczaj stary każe, według ojców naszej wiary, pragnę 
złożyć wszystkim życzenia w dniu Bożego Narodzenia  
– tymi słowami powitała w południe wszystkich Sylwia Winiarek, 
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Wigilia animatorów kultury 

Spotkanie opłatkowe pracowników Gminnego Centrum  
Kultury, instruktorów i osób występujących w zespołach  
muzycznych, zawsze wiąże się z refleksją zawierającą w sobie 
przekonanie, że są potrzebni w gminie. Bez twórców trudno  
wyobrazić sobie naszą małą ojczyznę.  

Wigilia animatorów kultury to – oprócz najważniejszego  
wątku, pięknej polskiej i religijnej tradycji – szczególny moment, 
aby jeszcze bardziej uwierzyć w sens tego, co jest tworzone  
w GCK głównie dla lokalnej społeczności. Kultura zawsze była, 
jest i będzie potrzebna każdemu wrażliwemu, chcącemu się  
rozwijać człowiekowi. 

Dlatego ważne podczas spotkania były słowa dyrektor Hanny 
Szumotalskiej, która po złożeniu życzeń powiedziała, że „razem 
powinniśmy tworzyć monolit, albowiem tylko tak uda się nam  
w jak najlepszy sposób realizować kulturalne zamierzenia”.  

Chwilę później podzielono się opłatkiem, a po wzajemnych 
życzeniach zaczęła się wieczerza przygotowana przez  
pracowników GCK. Następnie wokalista i gitarzysta Krzysztof 
Janikowski, wspólnie z koleżankami i kolegami z zespołów  
PÓŁnaPÓŁ i TiM oraz gośćmi śpiewali kolędy.     (tng) 

Przedszkole: święta, zwierzęta i konkurs 

Minął kolejny rok i znów nadeszły oczekiwane przez dzieci 
święta Bożego Narodzenia. W naszym przedszkolu przygotowania 
do spotkań wigilijnych rozpoczęły się już na początku grudnia. 
Dzieci z wielkim zapałem uczyły się wierszyków, ról, śpiewania 
kolęd i piosenek. „Słoneczka” zaprezentowały przedstawienie 
„Czekamy na święta”, „Muchomorki” jasełka „Boże Narodzenie”, 
a „Smerfy” inscenizację słowno-muzyczną „Świąteczne  
zamieszanie”. 

Tradycyjnie na naszej Wigilii spotkały się dzieci, grono  
pedagogiczne, pracownicy oraz goście – przedstawiciel Urzędu 
Gminy i emerytowani pracownicy przedszkola. Przybyli również 
członkowie Koła Łowieckiego „Sokół” i podarowali dzieciom  
zabawki za zbiórkę karmy dla leśnych zwierząt (tu prym wiodła 
Zuzia Turek, nagrodzono ją pamiątkowym dyplomem i książką). 

Ogromną niespodzianką dla naszych podopiecznych były  
zabawki dla poszczególnych grup, zakupione za pieniądze zebrane 
z kiermaszu bożonarodzeniowego. 

Na uroczystości obecna była dyr. Hanna Szumotalska,  
przekazała upominki i dyplomy dzieciom biorącym udział  
w konkursie plastycznym „Zapobiegajmy pożarom” na szczeblu 
gminnym: Grzesiowi Śniadeckiemu, Oskarowi Zieleckiemu,  
Martynce Sukiennik, Wiktorii Chyła i Julii Szerszeń.  
PS: prace Julii i Grzesia zakwalifikowane zostały do konkursu  
powiatowego (piszemy o tym w osobnym artykule).    (bech) 

Ich pierwszy bal… 

Sylwestrową zabawę w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Dąbrówce Królewskiej 29 grudnia otworzyła Sylwia Winiarek, 
pełniąca obowiązki kierownika.  Podharcmistrz Elżbieta Fabińska, 
która przybyła na bal z trzema druhnami – Natalią, Olą  
i Patrycją – opowiedziała piękną gawędę „O puszystym  
i puchatym'', przekazując w ten sposób uczestnikom iskierkę  
radości.  

Bal rozpoczął się przed południem i trwał kilka godzin.  
Były pląsy, zabawy integracyjne i dużo radości, a barwne stroje  

uczestników i kadry jeszcze dodatkowo wywoływały salwy  
śmiechu! 

Na imprezie wyłoniono królową i… dwóch królów balu.  
Decyzją komisji, składającej się z kadry ŚDS oraz Rady  
Uczestników, pierwszą damą została Angelika, a „władcami”  
Edek i Piotr.                 

                (r)  

pełniąca obowiązki kierownika tego domu i dodała: – Okres  
świąteczny skłania nas do refleksji nad własnym życiem.  
Zbliżające się święta są znakomitą okazją, aby pojednać się  
z bliźnimi, spędzić więcej czasu z rodziną i cieszyć się  
miłością innych.  

Sekretarz gminy raz jeszcze w imieniu wójt i własnym życzył 
przede wszystkim wszelkiej pomyślności i radości tym, dla których 
ten DOM powstał. Do życzeń dołączyły się Monika Wróbel,  
kierownik GOPS i Hanna Szumotalska, dyrektor GCK. Miłym 
akcentem było przekazanie uczestnikom Betlejemskiego Światła 
Pokoju przez podharcmistrz Elżbietę Fabińską.  

Terapeutka muzyki Dorota Berent i jej podopieczni  
przedstawili wiersze i kolędy. Była też krótka prezentacja  
multimedialna, po niej gwiazdor wręczył uczestnikom ŚDS  
prezenty. Goście, w tym rodzice uczestników, otrzymali upominki 
wykonane przez pracowników i ich podopiecznych.     

Po podzieleniu się opłatkiem i życzeniach kierownik zaprosiła 
wszystkich do stołu świątecznego. Kolejnym punktem uroczystości 
było zwiedzanie Domu.    

Należy pogratulować wójt, naszej władzy, że udało się  
w gminie otworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy dla tych, 
którzy do niedawna nie mieli zbyt wiele radości na co dzień. 
„Dzięki temu domowi, teraz chce mi się żyć” – wyraziła swą opinię 
jedna z uczestniczek.             (tng)  
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50 LAT NASZEGO KLUBU  
HONOROWEGO DAWCY KRWI 

W tym roku Klub obchodzi 50-lecie. Powstał w 1965 r.,  
a od 2002 r. działał przy Cukrowni Mełno. Po likwidacji zakładu 
od 2003 r. do dziś działa przy gminie w Grucie. W 1990 r. z okazji 
25-lecia otrzymaliśmy sztandar organizacyjny.  

Nasz Klub, wyróżniony Odznaką Honorową PCK I, II i III 
stopnia, istnieje dzięki życzliwości władz gminy Gruta,  
pod przewodnictwem Pani wójt Haliny Kowalkowskiej. Wsparcia 
udzielają nam również Starostwo Powiatowe oraz gminy Grudziądz 
i Świecie n/Osą. W szczególnym dniu Klubu wręczono  
odznaczenia, w tym czterem osobom Złoty Krzyż Zasługi. Obecnie 
w naszych szeregach jest 24 członków, w tym 8 kobiet. W okresie 
50 lat krwiodawcy Klubu jak i krwiodawcy niezrzeszeni u nas  
oddali ogółem 1.198,6 litrów krwi. Od 40 lat niezmiennie  
społecznie prezesem jest Jerzy Drzewoszewski, a wiceprezesem  
od 26 lat Ryszard Berent. Świętowaliśmy w grudziądzkim lokalu 
Leśniczówka. Róża Lewandowska z okazji jubileuszu 50-lecia  
wręczyła prezesowi Jerzemu Drzewoszewskiemu pamiątkowy  
ryngraf.  

W tym roku, tradycyjnie w czasie Dni Honorowego Dawcy 
Krwi, mieliśmy zaszczyt gościć m.in. sekretarza starostwa  
Sławomira Piernickiego, kierownik Biura Zarządu Ewę Szymańską 
i członka Zarządu Rejonowego PCK Henryka Wojda.   

Przypomnijmy, że do Klubu może zapisać się każdy  
krwiodawca z terenu nie tylko naszej gminy. Bliższych informacji 
udziela wiceprezes Ryszard Berent.   

       Teks: (RD), foto: K. Szpręglewska 

Gminny Konkurs Plastyczny 
Zapobiegajmy pożarom 

 

Jury pod przewodnictwem dyrektor Hanny Szumotalskiej 
(członkowie Elżbieta Fabińska i Stanisław Raginiak) rozstrzygnęło 
Gminny Konkurs Plastyczny Zapobiegajmy Pożarom, na który 
wpłynęło 27 prac. Uczestnicy podzieleni zostali na cztery grupy 
wiekowe. Komisja w I grupie wiekowej (przedszkolacy) wyróżniła 
prace:  – Wiktorii Chyła, Grzegorza Śniadeckiego, Julii Szerszeń 
oraz wspólną Martyny Sukiennik i Oskara Zieleckiego  

– w grupie II (klasy I-III): Filipa Fedrau (SP Plemięta),  
Tomasza Gramana (SP Plemięta), Konrada Kamińskiego  
(SP Gruta), Adama Niedzina (SP Gruta) i Mai Udzińskiej  
(SP Plemięta) 

– w grupie III (klasy IV-VI): Zofii Osuch, Julity i Marcina  
Waszewskich (wszyscy ze SP w Grucie) 

– natomiast w grupie gimnazjalnej wyróżniono pracę Klaudii 
Antczak. 

Jury w werdykcie podkreśliło bardzo dobry poziom wielu prac. 
Jednak do Konkursu Powiatowego zgłoszono wyżej wymienione.  
I szybko okazało się, że dokonano właściwego wyboru, ponieważ 
w powiatowym finale przedszkolacy i uczniowie z gminy Gruta 
zdobyli najwięcej laurów. 

Gratulujemy wyróżnionym. Dyplomy i nagrody rzeczowe 
wszystkim wręczyła dyrektor GCK, która to instytucja  
zorganizowała Konkurs.  

Laury w powiecie   
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w siedzibie 

powiatu grudziądzkiego 22 grudnia 2015 roku. Przewodniczącym 
jury był Zbigniew Wiśniewski. Konkurs odbył się w pięciu grupach 
wiekowych. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy 
z umieszczonymi na nich zdjęciami swoich prac oraz upominki.    

Wśród laureatów znalazło się aż siedmioro plastyków z gminy 
Gruta!   

Wśród przedszkolaków 4 miejsce (w każdej grupie nagradzano 
5 osób) otrzymała Julia Szerszeń z Przedszkola Samorządowego  
w Mełnie. Grupa II (klasy I-III) zwyciężyła praca Adasia Niedzina 
(SP Gruta), a trzecią lokatę jury przyznało Filipowi Fedrau  
z SP Plemięta. 

Ze względu na wysoki i wyrównany poziom prac postanowiono 
przyznać wyróżnienia następującym plastykom naszej gminy: 
Grzegorzowi Śniadeckiemu (przedszkole Mełno), Mai Udzińskiej 
(SP Plemięta), Julii Waszewskiej (SP Gruta) i Klaudii Antczak 
(gimnazjum Gruta). 

Laureatom z naszej gminy serdecznie gratulujemy i trzymamy 
kciuki za dalsze sukcesy w rywalizacji wojewódzkiej.   

               RAS 

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

Barbara i Leszek Kruk z Mełna ZZD, Róża i Bogusław  
Topolewscy z Gruty oraz Agnieszka i Ryszard Preczewscy z Salna, 
to pary obchodzące Złote Gody. Jubilaci 11 stycznia 2016 r.  
zaproszeni zostali przez wójt Halinę Kowalkowską do Urzędu 
Gminy.  

– W imieniu Pani wójt Haliny Kowalkowskiej, sekretarza  
gminy Jarosława Poznańskiego i swoim serdecznie witam Państwa 
na uroczystości. Szanowni Państwo, Wasze trwałe i szczęśliwe 
pożycie małżeńskie to symbol wierności i miłości rodzinnej,  
to dowód wzajemnego zrozumienia i szacunku dwojga kochających 
się osób – rozpoczęła spotkanie Justyna Samborska, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego. – Wasza miłość i dbałość o nią  
docenione zostały przez nasze Państwo. Dowodem na to jest  
przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali  
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.       

W tym momencie nastąpiła najważniejsza chwila, wójt  
udekorowała Jubilatów medalami (wszyscy otrzymali też  
legitymacje i pisemne życzenia). 

– Gratuluję Państwu tak pięknego jubileuszu – mówiła  
po chwili prowadząca samorząd. – To jest wielki powód do radości 
i dumy, albowiem nie każdej parze sądzone jest doczekanie tak 
pięknego dnia. Szanowni Państwo, przede wszystkim życzę Wam 
jak najwięcej zdrowia, wszelkiej pomyślności i tego, abyście byli 
otaczani przez jak największe grono kochających Was osób. Bo to 
uczucie, wzajemne uczucie, daje człowiekowi siły do pokonywania 
wszelkich przeciwności, jakie napotykamy na naszej drodze życia. 
Życzę Wam radości i uśmiechu każdego dnia, także zadowolenia  
z dzieci, wnuków i prawnuków. 

Jubilatom zostały wręczone kwiaty i upominki.   
Spotkania to również lampka szampana i tradycyjne Sto lat.  
Wójt, w imieniu Jubilatów, za pamięć, medale i miłe spotkanie 

podziękował Pan Ryszard Preczewski.  
(Na uroczystości niestety nie byli obecni Barbara i Leszek 

Kruk. Medale i upominek wręczono im w domu.)  Tekst/foto: (tng)  
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