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Nr 4              Kwiecień 2015       Ukazuje się od 1991 roku 

VI Sesja 

Podczas kolejnej VI Sesji Rady Gminy 30 marca radni przyjęli 

10 uchwał, wśród których były dotyczące między innymi: 

*określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowa-

nia rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów  

przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez 

gminę Gruta, *przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenerge-

tyczna, *utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Dąbrówce Królewskiej i nadania statutu, *uchwalenie  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obejmujących działki w Pokrzywnie i Grucie.  

W części drugiej – Wolne wnioski i zapytania – radni  

zadawali wójt pytania związane w szczególności z wywożeniem 

śmieci, zabezpieczeniem zajęć dla dzieci w świetlicach w okresie 

letnim, poruszono też kwestię nielegalnie budowanych pomostów 

nad jeziorami.   

Na koniec obrad Piotr Szynkowski, przewodniczący Rady  

Gminy, przeczytał i przekazał życzenia radnym od marszałka  

województwa i od siebie. Nie zabrakło życzeń Wielkanocnych  

dla radnych i sołtysów od wójt Haliny Kowalkowskiej.    (r) 

Pożegnanie i powitanie sołtysów 

Miła uroczystość odbyła się 30 marca w Gminnym Centrum 

Kultury w Grucie. Po zakończonej sesji Rady Gminy wójt Halina 

Kowalkowska spotkała się ze „starymi” i nowymi sołtysami. Przez 

około dwie godziny rozmawiano i dyskutowano o sprawach wsi. 

Wójt korzystając z okazji podziękowała byłym już sołtysom  

– Alicji Kurkowskiej (niestety, była nieobecna), Andrzejowi  

Mathiakowi i Henrykowi Wyłupskiemu za ich pracę na rzecz wsi. 

Dla pani i panów przygotowano bukiety kwitów i oryginalne  

wazony z imiennym podziękowaniem od wójt za pracę na rzecz 

mieszkańców.   

Pani Halina Kowalkowska powitała również nowo wybranych 

sołtysów: Agnieszkę Abramek z Plemiąt, Mateusza  

Mossakowskiego z Dąbrówki Królewskiej i Łukasza Zieleckiego  

z Pokrzywna.   

W spotkaniu uczestniczyli Piotr Szynkowski, przewodniczący 

Rady Gminy i Jarosław Poznański, sekretarz urzędu.       (r) 

Zaświadczenia wręczone 

We wtorek 14 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury  

zakończyło się trzyetapowe szkolenie dotyczące ekonomii  

społecznej prowadzone przez trenerów Fundacji Gospodarczej Pro 

Europa w Toruniu. 

– Podstawowym wyróżnikiem podmiotów ekonomii społecznej 

jest podejmowanie przez nich działań ekonomicznych zorientowa-

nych na zaspokojenie potrzeb osób je tworzących, a nie na podział 

zysku – mówił miedzy innymi trener Damian Staniszewski  

z Bydgoszczy, który na ostatnim szkoleniu omawiał i wskazywał 

głównie na możliwości pozyskiwania środków finansowych.  

Przedstawił też kilka portali internetowych (np. Polak potrafi, 

Wspieram to), na stronach których można zapoznać się  

z najróżniejszymi inicjatywami obywatelskimi. 

Przypomnijmy, że na pierwszym szkoleniu (23. marca)  

omawiano sprawy dotyczące ewentualnego powstania Spółdzielni 

Socjalnej, której główną ideą byłoby prowadzenie wspólnego 

przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Taka  

spółdzielnia działa na rzecz społecznej jedności jej członków.   

– Spółdzielnię mogą założyć osoby fizyczne rekrutujące się  

z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub osoby prawne, 

organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego  

lub kościelne osoby prawne – informował trener Marcin  

Rożankowski.  

14 kwietnia uczestnicy szkolenia otrzymali Zaświadczenia  

o ukończeniu kursu ABC ekonomii społecznej. 

Zainteresowanych zagadnieniami Ekonomii Społecznej  

zapraszamy na strony internetowe, gdzie można zapoznać się  

z ich wszelkimi aspektami.           (r) 
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Pierwszy ważny egzamin    
 W dniach 21-23 

kwietnia w Zespole 

Szkół w Grucie 

(podobnie jak w całym 

kraju),  odbywały się 

egzaminy gimnazjalne 

klas trzecich. W tym 

roku przystąpiło do nich 

58 uczniów.  

 Pierwszy dzień  

to egzamin z części  

humanistycznej: historii, 

wos-u i języka polskiego. W kolejnym dniu młodzież zmagała się  

z zagadnieniami przyrodniczo-matematycznymi. A w czwartek, 

ostatni dzień sprawdzania wiedzy, to egzamin ze znajomości  

języków nowożytnych – angielskiego i niemieckiego.  

Wyniki znane będą w połowie czerwca. 

(r) Foto: K. Rafalska 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 

Młodzież zapobiega pożarom 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ma już wieloletnią 

historię. Udział w nim biorą także uczniowie naszych szkół  

podstawowych i gimnazjum. Pierwszy etap, eliminacje  

w poszczególnych szkołach, rozpoczęły się 24 marca. Najlepsi 

awansowali do Konkursu Gminnego, który odbył się trzy dni  

później. 

Uczestników, w tym przedstawicieli PSP z Grudziądza  

i naszych druhów powitała wójt Halina Kowalkowska. – Bardzo się 

cieszę się, że co roku jest ten konkurs. Trzymam kciuki  

za wszystkich startujących i życzę powodzenia, a także tego,  

abyście się zbyt mocno nie stresowali. Jestem przekonana,  

że wszyscy dobrze rozwiążecie testy. Oprócz koleżeńskich zmagań, 

niech w waszej rywalizacji będzie też sporo radości i przyjemności 

– powiedziała wójt.  

A oto wyniki gminnych zmagań w grupie szkół podstawowych:  

I miejsce Mateusz Stankiewicz, Paweł Piotrowski (II), Agata  

Pilarska (III), Maciej Felske (IV) i Kamil Araucz (V).  

Gimnazjaliści: Artur Kania (I m.), Karol Topolewski (II), Darian 

Katarzyński (III), Filip Ostrowski (IV) i miejsce piąte Wiktoria 

Wasilewska. 

Konkursowi w Grucie przewodniczył st. kpt. Rafał Rusoń  

z PSP W Grudziądzu. W komisji byli również: Hanna Szumotalska 

(OSP Boguszewo), mł. bryg. Mariusz Wesołowski (PSP),  

st. asp. Krzysztof Klimaszewski (PSP), Sławomir Chyła,  

komendant Gminny OSP i Stefan Falkowski, prezes OSP Gruta.   

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, breloczki, a troje  

najlepszych statuetki strażackie.  

Organizatorem była wójt Halina Kowalkowska i nasi druhowie-

strażacy. Pani H. Kowalkowska ufundowała nagrody  

i słodki poczęstunek.  

28 marca w Łasinie naszą gminę reprezentowali uczniowie, 

którzy zajęli pierwszą i drugą lokatę. 

          *** 

Miło nam poinformować, że na olimpiadzie powiatowej  

w Łasinie Artur Kania, uczeń naszego gimnazjum, został głównym 

laureatem i – podobnie jak w ubiegłym roku – będzie  

reprezentował gminę na Olimpiadzie Wojewódzkiej. Gratulujemy.     

                 (r)      

Konsultacje społeczne 

 Cykl spotkań pod szyldem KONSULTACJE SPOŁECZNE  

W GRUCIE na temat „Określenie trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach  

inicjatywy lokalnej”, rozpoczął się 7 kwietnia w bibliotece  

w Okoninie. Udział w nim wzięli przedstawiciele ze stowarzyszeń 

z Okonina i Plemiąt, sołectwa Wiktorowo oraz mieszkańcy  

Okonina. 

Kolejne miejscowości, w których były prowadzone to:  

8 kwietnia – Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie (główny  

organizator), dzień później – filia biblioteki w Boguszewie,  

a ostatnie spotkanie odbyło się 10 kwietnia w Nicwałdzie.  

Wszystkie spotkania poprowadzili pełnomocnik   

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Edward Kaliński  

i Celestyna Cichocka.  

Podczas konsultacji w formie prezentacji przedstawiono zasady 

działania i realizacji inicjatyw społecznych. Poruszano też kwestie 

składania wniosków oraz ich trybu i kryteriów. E. Kaliński  

omawiał także formularz wniosku dotyczącego realizacji zadania 

publicznego. Wyjaśniał, jak wypełniać wnioski i przybliżał   

szczegółowe kryteria ich oceny.           (r) 

O tym się mówi w bibliotece! 
 Angażowanie miesz-

kańców do konkretnych 

działań, identyfikowanie 

potrzeb przez gminne  

instytucje i organizacje, 

promowanie mikro inicja-

tyw mieszkańców - to  

kluczowe wnioski z deba-

ty „Kompetencje przyszło-

ści - jak rozwinąć nasze  

skrzydła?”, którą 20 marca 

2015 roku zorganizowała biblioteka w Grucie. W dyskusji wzięło 

udział  20 osób, między innymi przedstawiciele samorządu,  

oświaty, kultury, organizacji pozarządowych, młodzież  oraz  

użytkownicy biblioteki. Rozmawiano o kompetencjach ważnych 

dla rozwoju osobistego i zawodowego mieszkańców,  

jak i całej gminy.  

Rola na najbliższe lata gminnych instytucji i organizacji to: 

udostępnianie Internetu dla mieszkańców, kursy i szkolenia dla 

osób, które zakończyły już etap edukacji, trening kompetencji, 

zajęcia z psychologiem, trening interpersonalny, zwiększenie  

transparentności działań lokalnych instytucji i lepsze informowanie 

o działaniach, efektach zrealizowanych projektów, wyszukiwanie  

i wdrażanie dobrych praktyk z zakresu rozwoju kompetencji  

w innych społecznościach (również zagranicznych), edukacja  

obywatelska dla dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci  

i młodzieży 

Debata zorganizowana przez bibliotekę była częścią  
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ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Narodowy coaching  

– jak rozwinąć nasze skrzydła?” realizowanego przez Instytut  

Badań nad Gospodarką Rynkową, wspólnie z Fundacją Rozwoju  

Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteka w Grucie otrzymała 

zaproszenie do udziału w tej inicjatywie jako jedna z 42 placówek  

z Polski.  

Wnioski i pomysły wynikające z debaty zostaną wykorzystane 

podczas Kongresu Obywatelskiego organizowanego od blisko  

10 lat przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Kongres 

angażuje do rozmów o rozwoju Polski znanych i cenionych  

przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa  

obywatelskiego oraz biznesu. 

Rezultaty debaty będzie można wykorzystać również lokalnie, 

na przykład planując działania edukacyjne skierowane  

do mieszkańców, czy ubiegając się o finansowanie projektów. 

             EPL (Foto: RAS) 

Tablety, biblioteki i Tydzień z Internetem 
 W dniach 23-27 marca w bibliotekach w gminie Gruta  

realizowane były zajęcia w ramach cyklicznej ogólnoeuropejskiej 

kampanii Tydzień z Internetem. Brały w nich udział  

organizacje oferujące publiczny dostęp do komputerów  

i Internetu oraz na co dzień pokazujące różnorodne możliwości 

wykorzystania Internetu i zastosowania nowych technologii.  

W tym roku w Polsce w akcji udział wzięło 306 instytucji. Myśl 

przewodnia nawiązywała do tematyki inicjatyw Komisji  

Europejskiej podejmowanych na rzecz zdobywania i rozwijania 

umiejętności cyfrowych potrzebnych ludziom w nowoczesnym 

świecie.  

Tegoroczna akcja realizowana była przy pomocy nowo  

pozyskanych tabletów i nosiła tytuł – Selfuj się kto może.  

Uczestnicy to osoby z niepełnosprawnością, dzieci (w tym  

przedszkolaki) i młodzież z Okonina.  

Innowacyjne zajęcia z tabletami okazały się bardzo ciekawe  

i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Bawiliśmy się w gry, 

tworzyliśmy  muzykę, wirtualnie zwiedzaliśmy Rzym i Muzeum 

Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, a na koniec każda grupa 

wykonała swoje selfie (zdjęcie robione sobie samemu) i dokonała 

obróbki w programie PicsArt. Było to niezmiernie kreatywne  

zajęcie i wzbudziło wiele emocji. Dla wielu osób był to pierwszy 

kontakt z tabletami, ale dla wszystkich niezmiernie interesujący  

i twórczy.   

Spotkania i zajęcia z tabletami będą się odbywać we wszystkich 

bibliotekach w gminie według zapotrzebowania, zawsze jednak 

można z nich korzystać w bibliotece w Okoninie. Serdecznie  

zapraszamy!             AFA 

Miłe wieści z naszych bibliotek 
*W ramach Programu Rozwoju Bibliotek otrzymaliśmy  

darowiznę od Firmy Microsoft w postaci oprogramowania  

na wszystkie komputery dostępne dla czytelników  Gminnej  

Biblioteki Publicznej w Grucie oraz filii w Boguszewie, Nicwałdzie  

i Okoninie . 

Wartość darowizny 19 200 USD.  

*Jako jedna z 40 bibliotek w Polsce nasza placówka  

uczestniczyła w projekcie FRSI „Kompetencje przyszłości  

– jak rozwinąć nasze skrzydła”. Informacja o naszym uczestnictwie 

w opracowaniu  pod tym samym tytułem z dopiskiem Raport  

z debat lokalnych, przygotowany na Kongres Obywatelski,  

który odbędzie się Warszawie w październiku br.  

*Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie i filia w Okoninie  

brały udział w Tygodniu z Internetem. Odbyły się trzy spotkania  

dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Informacja o naszych działaniach 

ukazała się na portalu bibliotekarskim .www.biblioteki.org 

*W pierwszych dniach kwietnia w lokalach bibliotecznych  

odbyły się spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji  

społecznych dotyczące inicjatywy lokalnej. Wszystkie spotkania 

poprowadzili pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami  

pozarządowymi Edward Kaliński i Celestyna Cichocka. Podczas 

konsultacji w formie prezentacji przedstawiono zasady działania  

i realizacji inicjatyw społecznych. Poruszano też kwestie składania 

wniosków oraz ich trybu i kryteriów. E. Kaliński omawiał także 

formularz wniosku dotyczącego realizacji zadania publicznego.    

 *Mieszkańcy naszej gminy mają od 1 kwietnia przedłużony 

bezpłatny dostęp do portalu Angielski 123 (metoda „123” to  

najlepszy sposób na naukę online opracowany przez  

międzynarodowy zespół specjalistów, odnosi teraz sukcesy w 24 

krajach świata). Korzystać z niego może każdy, kto ma Internet.  

W ramach tego projektu dostępne są także kursy języka  

niemieckiego i francuskiego. Warunkiem jest  posiadanie   

elektronicznej poczty.           EPL 

Projekt w ramach FIO  

W Szkole Podstawowej w Plemiętach od 1 kwietnia br.  

– ramach projektu „Inicjuj z FIO” – jest realizowane  

przedsięwzięcie „Z teatrzyku szkolnego do Teatru Wielkiego”.  

W projekcie, dofinansowanym ze środków Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich, biorą udział dzieci z Koła Teatralnego 

oraz inne, zainteresowane taką formą aktywności.  

W ramach przedsięwzięcia odbywać się będą zajęcia Koła  

Teatralnego, w tym między innymi doskonalenie warsztatu  

aktorskiego.  

Niewątpliwie sporą atrakcją dla uczestników będzie dwudniowy 

wyjazd do teatrów w Gdańsku i w Gdyni. Dzieci obejrzą  

przedstawienia, zwiedzą teatry od kulis oraz wezmą udział  

w warsztatach.  

Będzie to na pewno ogromne i ciekawe przeżycie dla tych,  

którzy postanowili rozwijać swoją aktorską pasję.  

Na pewno wszystkie te doświadczenia zaowocują podczas pracy 

nad własnym spektaklem, który zostanie zaprezentowany lokalnej 

społeczności.                                               Dorota Kruszczyńska 

Empatia uczniów z Nicwałdu  
 Dzień Kolorowej Skarpetki 

obchodzony jest w Polsce 21 

marca. Kolorowe skarpetki, 

koniecznie nie do pary,  

to symbol niedopasowania  

społecznego, ale też i genotypo-

wego, z jakim borykają się  

osoby cierpiące na zespół  

Downa. Do tej jakże szlachetnej, pełnej empatii akcji dołączyli  

uczniowie podstawówki w Nicwałdzie. Ich ambitna i ciekawa impre-

za wpisała się w kampanię edukacyjno-informacyjną na rzecz osób  

z tą choroba. Zakładając kolorową skarpetkę zwracamy uwagę na  

siebie i jednocześnie na problemy ludzi chorych na zespół Downa.  

W ten oryginalny sposób dzieci chciały też pokazać, że od chorych 

różni ich tak niewiele… jeden dodatkowy, niepasujący chromosom, 

tak jak nasza niepasująca skarpetka! 

Uczniowie nie poprzestali tylko na happeningu. Wzięli też udział 

w konkursie zorganizowanym przez Centrum Rozrywki  

Family Park w Bydgoszczy, dokąd wysłali zdjęcia dokumentujące 

przebieg imprezy.  

Miło nam poinformować, że pomysłowe i wrażliwe dzieci  

otrzymały wyróżnienie, za którym kryje się wizyta w Pracowni  

Profesora Ciekawskiego lub jego przyjazd do szkoły.  

             Anna Barczak 
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Ważna lekcja historii 

10 kwietnia w harcówce w Mełnie miało miejsce niecodzienne 

spotkanie. Harcerze 21 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej 

„Źrenice" zaprosili pana Henryka Tadeusza Przeczewskiego  

z Łasina, zesłanego 7.02.1945 roku w głąb  Rosji do łagru  

Siewiernaja Griwa. Miał wówczas 19 lat. Pan Henryk opowiedział 

harcerzom o podróży w bydlęcych wagonach, o głodzie, ciężkiej 

pracy, chorobach, tęsknocie i  śmierci w sowieckich łagrach.  

Młodzież z wielką ciekawością słuchała wspomnień byłego 

zesłańca. Wspomnienia te, spisane i zatytułowane „Przymusowa 

podróż na nieludzką ziemię" pan Henryk, należący dziś do Związku 

Sybiraków Polskich, przekazał harcerzom.  

Członkowie drużyny serdecznie podziękowali  za spotkanie  

i przekazanie im wiedzy o wojennej historii. Przeżycia pana  

H. Przeczewskiego będą dla nich przewodnikiem i drogowskazem,  

jak iść przez życie w poszanowaniu odwagi i miłości do Ojczyzny. 

            Sabina Kamińska 

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 

Tańczą dzieci i starsi! 
 

 

 

Dzięki projektowi „Ruch, jako aktywność fizyczna” Grupy  

Nieformalnej Tańcząca Trójka, której liderem jest Hanna  

Szumotalska, w Gminnym Centrum Kultury w Grucie rozpoczęły się 

zajęcia taneczne dla dzieci z klas I-III i dla dorosłych.  

Pierwsi uczestniczą w programie Innowacje artystyczne dla  

dzieci - taniec. Natomiast druga grupa wiekowa uczy się  

i ćwiczy taniec Zumba.   

Do prowadzenia lekcji, które potrwają do 30 czerwca br.  

zaproszeni zostali instruktorzy ze Szkoły Tańca w Grudziądzu. 

Pierwsze zajęcia zaczęły się 17 kwietnia w godzinach  

wieczornych. Jako pierwsze na parkiet wyszły dzieci, a po nich  

dorośli. Było ambitnie, wesoło, muzycznie, a przede wszystkim  

tanecznie. Innowacyjne zajęcia wszystkim bardzo się podobały.  

Przypomnijmy, że wszystko to można było realizować dzięki 

projektowi Inicjuj z FIO dofinansowanym ze środków Programu 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.    

Dodajmy, że w ramach tego samego projektu od 5 maja zaczną 

się kolejne zajęcia ruchome dla grupy uczestniczącej w programie 

Zumba.                     (r) Foto: M. Ch. i N. Sz. 

Wójt Gminy Gruta 

 

na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r Dz. U. Nr 102  

poz. 651 z późn. zm) oraz § 3 ust. 1 i § 13 Rozporządzenia Rady 

Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu  

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-

mości z dnia 22.09.2004 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2108),  
 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: 
 

- nieruchomości niezabudowanej położonej w Grucie, stanowiącej  

działkę nr 64/1 o pow. 0,9100 ha, zapisanej w KW  

nr TO1U/00028024/7,   

- cena wywoławcza wynosi 637,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści  

siedem złotych00/100), - wysokość wadium– 60,00 zł.  

 Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy.  

 Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 1 roku.  
 

 Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2015 roku o godzinie 

1045 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 
 

- nieruchomości niezabudowanej położonej w Grucie, stanowiącej  

działkę nr 498/2 o pow. 0,8000 ha, zapisanej w KW  

nr TO1U/00026587/7,  

- cena wywoławcza wynosi 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt  

złotych 00/100), - wysokość wadium – 50,00 zł 

 Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy.  

 Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 1 roku.  
 

 Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 2015 roku o godzinie 

1000 w Sali Urzędu Gminy Gruta. 
 

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 położonej w Nicwałdzie, stanowią-

cej 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 możliwo-

ścią zabudowy mieszkalnej i gospodarczej”.  

 Cena wywoławcza wynosi 117.000,00 zł (słownie: sto siedemnaście 

tysięcy złotych 00/100), wysokość wadium – 8.000,00 zł.  
 

 Przetarg odbędzie się w dniu 26 maja 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  20 maja 2015 r. 

 APEL WÓJT 

 W związku ze wzmożonym zapotrzebowaniem  

na zużycie wody z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia 

przerw w jej dostawie, zwracam się do Mieszkańców gminy 

Gruta o ograniczenie poboru wody i wykorzystywanie jej  

tylko do potrzeb socjalno-bytowych.  

 Proszę nie używać wody z sieci publicznej  

do podlewania trawy, ogródków, upraw, mycia  

samochodów, itp. 

 Szanujmy wodę, aby była dostępna dla wszystkich 

Mieszkańców gminy. 


