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GŁOS GRUTY 
Bezpłatna Gazeta Samorządowa 

Nr 9       Wrzesień  2011          Ukazuje się od 1991 roku 

Dni Gminy Gruta, Dożynki  Gminne 
 W dniach od 25  do 28 sierpnia 2011r., mieszkańcy gminy oraz 

goście  uczestniczyli w różnych imprezach zorganizowanych z okazji Dni 

Gminy Gruta.  28-go sierpnia kapłani z parafii naszej gminy wspólnie 

odprawili mszę dziękczynną w kościele pw. NMP w Grucie. Po mszy 

starościna p.  Agnieszka Wesołowska ze Słupa wraz ze starostą p. Wie-

sławem Mróz z Salna w asyście strażaków z gminnych OSP i wszystkich 

obecnych w kościele mieszkańców gminy w uroczystym pochodzie, prze-

nieśli poświęcony chleb z tegorocznych plonów i wspaniałe wieńce na 

płytę boiska szkolnego w Grucie.  

 Po uroczystym przekazaniu przez starostów bochenka chleba 

z tegorocznej mąki, panie Wójt i  Przewodnicząca Rady Gminy podzieli-

ły go wśród obecnych na uroczystości gości i mieszkańców gminy.  
  

Pragniemy serdecznie podziękować sponsorom, instytucjom i ludziom dobrej woli za wsparcie 

przy organizacji gminnych dożynek w Grucie. Gminne Święto Plonów zgromadziło bardzo wie-

lu mieszkańców gminy i gości. Dzięki Państwa pomocy, miało ono odpowiednią oprawę i przy-

czyniło się do podtrzymania wielowiekowej, pięknej tradycji.   

 

 

 
 

/Opis uroczystości znajdą Państwo w tym numerze Głosu Gruty oraz w październikowym Dodatku Kulturalnym i na stro-

nach internetowych: gruta.pl   gckgruta.pl/  

Honorowy Obywatel  

Gminy Gruta - 
Urszula Klementowska 

 Akcja Katolicka działająca przy 

parafii pw. NMP w Grucie złożyła na ręce 

przewodniczącej Rady Gminy Gruta, 

wniosek o nadanie tytułu Honorowego 

Obywatela Gminy Gruta p. U. Klementow-

skiej.  29 sierpnia radni jednogłośnie  

przyjęli uchwałę NR VII/35/11 Rady Gmi-

ny Gruta w sprawie nadania Tytułu Hono-

rowego Obywatela Gminy Gruta. 

—strona 2. 

UWAGA     21.09.2011 r. o godz. 18.00  w Centrum Kultury Teatr 

w Grudziądzu odbędzie  się Koncert dla Izy  Partyki  - strona 2. 

Fot. ks. A. Relidziński  

Fot.: Honorowa Obywatelka Gminy Gruta w gronie wnioskodawców oraz przedstawicieli Rady i  UG  Gruta.  

Wójt  Gminy Gruta 

Halina Kowalkowska 

Przewodnicząca Rady  Gminy Gruta 

Magdalena Kołodziej 
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 Po zakończeniu uroczystej sesji, Wójt oraz Przewod-

nicząca Rady Gminy Gruta udały się do Grudziądza w celu 

wręczenia nadanego przez Radę tytułu p. Klementowskiej. 

/Uchwała do wglądu znajduje się w biurze Rady Gminy/  

 Pani U. Klementowska urodziła się 10.05.1923r. 

w Mełnie. W 1946r. ukończyła 6-cio miesięczny kurs peda-

gogiczny przy Liceum Pedagogicznym w Grudziądzu. 

W 1952r. zdała maturę, w 1964r. ukończyła Zaoczne Stu-

dium Nauczycielskie w Toruniu na kierunku filologii pol-

skiej. W 1977r. ukończyła Wyższe Studium Zawodowe dla 

nauczycieli w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy.  

 Od 1951r. do 1988r. pracowała w Szkole Podstawo-

wej w Grucie ucząc języka polskiego i historii. Od 1988r. do 

1990r. będąc emerytką pracowała jako katechetka w Parafii 

Rzymsko-Katolickiej  i Szkole Podstawowej w Grucie. 

 „Pani Ulka” bo tak jest nazywana przez mieszkań-

ców Gruty to niekwestionowany autorytet i wzór do naśla-

dowania. Praca i osobowość p. Urszuli Klementowskiej była  

doceniana przez przełożonych i władze Gminy Gruta na 

przestrzeni minionych lat. Otrzymywała wyróżnienia 

i nagrody z których najważniejsze to: 

- nagrody Ministra Oświaty III i  I-go stopnia w 1973r. oraz 

w 1978r., 

- Złoty Krzyż Zasługi  otrzymała w 1974r., 

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1982r., 

- Wpis do Honorowej Księgi Ludzi Zasłużonych dla Gminy 

Gruta w 1985r. 

 Dziś po ponad 64 latach z całą  odpowiedzialnością 

można stwierdzić, że ten imperatyw postawiony wówczas 

sobie, Pani Urszula wykonała z nawiązką.  Swoim długim 

okresem pracy zawodowej i społecznym zaangażowaniem 

dowiodła, że nie systemy polityczno-prawne lecz człowiek, 

jego pracowitość, rzetelność, dobro, miłość do ludzi jest 

elementem prowadzącym do celu. 

 Zaproszeni na sesję goście zgodnie w swoich wypo-

wiedziach potwierdzili, że p. Ulka jest wspaniałym, cudow-

nym człowiekiem, pedagogiem. P. Klementowska zawsze 

miała czas dla innych, służyła im radą i pomocą, wychowała 

liczne grono swoich następców,  nauczycieli nie tylko 

j. polskiego.  

 Wójt, p. H. Kowalkowska, nadając uroczyście  

p. Klementowskiej Tytuł Honorowego Obywatela Gminy 

Gruta zacytowała Jana Pawła II 
 

 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posia-

da, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz 

przez to, czym dzieli się z innymi.”  
 

 Składając Pani gratulacje w związku z przyzna-
niem tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gruta, z naj-
większą satysfakcją stwierdzamy, że jako mieszkańcy 
gminy jesteśmy dumni, że żyje wśród nas osoba taka jak 
Pani.  
 Pani praca zawodowa, wyjątkowa ludzka szlachet-
ność i życzliwość czynią Panią nie tylko wieloletnim, do-
skonałym pedagogiem, ale także wyjątkowym społeczni-
kiem.  
Pani Urszulo, człowiek żyje tak długo, jak długo pozostaje 
w ludzkiej pamięci. Jesteśmy przekonani, że o naszej Nau-
czycielce pamiętać będzie wiele pokoleń.  
 

/CC/ 

Koncert dla Izy Partyki  
z Plemiąt 

 

odbędzie się 21 września 2011r. o  godz. 18.00 

w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu  

 W koncercie zapowiedzieli udział m. in. zespół ANI-

MA, Zydeco Flow, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej 

w Grudziądzu. Przewidziana jest  licytacja prac plastycz-

nych uczniów Liceum Plastycznego w Grudziądzu. W im-

prezę włącza się również II LO w Grudziądzu. 

 Musimy wszystko zrobić, aby impreza przy-

niosła jak największy dochód, a wszystko będzie 

przekazane dla Izy. W związku z tym proszę o zain-

teresowanie imprezą (aukcją) lokalne firmy oraz 

lokalną społeczność.  

Tomasz Kwiatkowski   

 Państwowa Szkoła Muzyczna w Grudziądz   

Koleżanki i Koledzy, Uczniowie, Nauczyciele 
 

Nasza koleżanka Iza Partyka z klasy III a 

potrzebuje krwi grupy 0 Rh+. Do banku krwi 

potrzeba też krwi grupy 0 Rh-.  

Będziemy wdzięczni, jeżeli uda nam się ze-

brać choćby niewielką ilość krwi tej grupy. 

Osoby pełnoletnie, zdrowe, które są chętne 

oddać krew, proszone są o złożenie wizyty 

w siedzibie Stacji Krwiodawstwa, 

 ul. Włodka 16 w Grudziądzu. 

Dziękujemy w imieniu Izy. 

  Uczniowie III A. – II LO w Grudziądzu 

http://www.lo2grudziadz.pl/strona/index.php 

72 rocznica bitwy na polach Mełna  

 
BÓG HONOR OJCZYZNA 

 

 Słowa te towarzyszą od zarania polskiej armii, to 
nie tylko słowa, które czytamy w podręcznikach do histo-
rii opisujących losy polskiego żołnierza; w niedzielę 
4 września na Cmentarzu Wojennym w Mełnie zgroma-
dzeni na uroczystej mszy przedstawiciele naszej społecz-
ności oddali cześć i złożyli wiązanki kwiatów na grobach 
poległych żołnierzy, walczących o wolną ojczyznę. 
 Zgromadzonych na manifestacji powitała wójt, 

Halina Kowalkowska. Obecni byli: p. Krzysztof Pokora 

przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, kombatanci, 

uczestnicy wojny obronnej 1939r., żołnierze Armii Krajo-

wej, jeńcy niemieckich obozów koncentracyjnych i łagrów 

sowieckich, zesłańcy Sybiracy, ks. kan. H. Szczodrowski  
- strona 3 

 Przepraszam mieszkańców Gminy, sołectw 

Jasiewo i Gruta za złą jakości wody pitnej  w dniu 

3.09.11r.  

 Niedogodność ta powstała w wyniku podjęcia decy-
zji przez dowodzącego w tym dniu akcją gaśniczą OSP 
w Grucie, o uzupełnianiu wody w zbiorniku samochodu 
pożarniczego w innym niż wyznaczonym do tego celu miej-
scu, w przyszłości zwrócimy na to większą uwagę.    

                                             
                 Wójt Gminy Gruta 

       Halina Kowalkowska 
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- ksero odpisu  skróconego aktu urodzenia dziecka kwali-
fikującego się do otrzymania zasiłku rodzinnego; 
- ksero dowodu  osobistego wnioskodawcy; 
- osoby samotnie wychowujące dzieci wyrok sądu  zasą-
dzający rozwód lub separację oraz wyrok zasądzający 
świadczenia alimentacyjne  dla dzieci;  
- osoby posiadające gospodarstwo rolne nakaz płatni-
czy  za 2010 rok; 
-  osoby, które podjęły zatrudnienie zaświadczenie z zakła-
du pracy o wysokości uzyskanego dochodu za miesiąc po-
przedzający datę złożenia wniosku. 
Osoby samotnie wychowujące dzieci ubiegające 
się o dodatek z tytułu samotnego wychowania 
dziecka  powinny dostarczyć: 
- akt zgonu małżonka lub  aktualny odpis zupełny  aktu 
urodzenia dziecka w przypadku, gdy nie jest ustalone oj-
costwo. 
  Osoby mające na utrzymaniu niepełnosprawne 
dzieci  dodatkowo powinny dostarczyć: 
- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. 
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym : 
- zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie 
pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyska-
niem prawa do urlopu wychowawczego; 
- zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdza-
jące, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpie-
czeń społecznych; 
- zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wycho-
wawczego oraz okresie, na jaki  urlop wychowawczy został 
udzielony.    
 Osoby mające zasądzone świadczenia alimenta-
cyjne na dzieci : 
- zaświadczenie o wysokości otrzymanych  świadczeń ali-
mentacyjnych lub przelewy (przekazy pocztowe) 
Osoby, których dzieci uczęszczają do szkoły po-
nadgimnazjalnej w roku 2011/12 : 
 - zaświadczenie   ze szkoły ponadgimnazjalnej , że dziec-
ko  jest   uczniem  w roku szkolnym 2011/12    
- w przypadku  zamieszkiwania dziecka w miejscowości, w 
której znajduje się szkoła, zaświadczenie potwierdzające 
zamieszkanie w internacie.  
  We wniosku należy wpisać   numery  PESEL  członków 
rodziny  

W A Ż N E 
W przypadku dzieci kontynuujących naukę w szkołach 
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 i otrzy-
mujących świadczenia rodzinne  do dnia 31 października 
2011 roku,   aby otrzymać  dodatek z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego przyznany na wrzesień 2011 r.— 
Dodatek  do zasiłku rodzinnego z tytułu pokrycia wydat-
ków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w któ-
rej znajduje się szkoła przyznany na okres  od 01.09.2011 
do 31.10.2011 
Należy dostarczyć do dnia 12 września 2011 roku  na pok. 
Nr 1 Urzędu Gminy Gruta zaświadczenie potwierdzające 
kontynuację nauki w szkole ponadgimnazjalnej, oraz oso-
by zamieszkujące w miejscowości,   
w  której znajduje się szkoła zaświadczenie o zamieszka-
niu  w internacie.  

U W A G A 
Informujemy, że od dnia 01.01.2012 roku zmieniają się 
zasady przyznawania dodatku do zasiłku rodzinne-
go    z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapo-
mogi z tytułu urodzenia dziecka, które będą wypłacane 
pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia lekarskiego 
potwierdzającego pozostawanie pod opieką medyczną 
matki dziecka,  nie później niż od 10 tygodnia ciąży aż  do 
urodzenia dziecka (w każdym trymestrze ciąży)./MO/ 

i ks.A. Relidziński, dzieci i młodzież, harcerze, nauczycie-

le, sołtysi,  strażacy ochotnicy, oraz mieszkańcy gminy. 
 

 W kilku słowach, p. Wójt przedstawiła zebranym 

na cmentarzu, historię spoczywających w grobach żołnie-

rzy różnych narodowości, podkreśliła symbolikę tego 

miejsca dla młodych pokoleń. „Chcemy modlić się dzisiaj 

w imię pokoju i pojednania za wszystkich poległych. 

Pamięć tragicznych dziejów przekazywana młodemu 

pokoleniu niechaj służy budowaniu lepszej przyszłości w 

poszanowaniu praw każdego człowieka do godnego 

życia, niezależnie od tego kim jest i jaki jest jego rodo-

wód”. 

 Po tych słowach p. Wójt poprosiła obecnych na 

cmentarzu kapłanów o odprawienie uroczystej mszy św, 

a wszystkim, którzy tu przybyli z woli zamanifestowania 

swojej patriotycznej pamięci o tych, którzy złożyli ofiarę 

życia w walce o niepodległość Ojczyzny, i naszą wolność 

podziękowała za obecność.  /CC/ 

Kombatanci: p. Topolewski i p. Keller 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Grucie informuje, 
 że od dnia  1 września 2011 r. do 31 paździer-
nika 2011 roku można pobierać i  składać wnioski 
o ustalenie prawa  do zasiłku rodzinnego oraz dodat-
ków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy od 
01.11. 2011 roku do 31.10.2012 roku. Druki dostępne 
są  w pok. Nr 1 Urzędu Gminy Gruta. 
 Do wniosku o zasiłek rodzinny należy do-

starczyć  następujące dokumenty: 

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzy-

skanego  dochodu  w  2010  roku  (wnioskodawcy, mał-

żonka(ki)  oraz wszystkich pełnoletnich członków rodzi-

ny będących  na utrzymaniu rodziców w wieku do  25 

roku życia); 
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O G Ł O S Z E N I E  
 

o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy Gruta  

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 

r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Gruta uchwały 

Nr XXXIII/182/10 z dnia 27 października 2010 r. o przystąpieniu do spo-

rządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy. 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. 

 Wnioski należy składać na piśmie  

w siedzibie Urzędu Gminy w Grucie w terminie 

 do dnia  26.09.2011r. 

Wniosek powinien zawierać: 

nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 

oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

 

 Powyższe ogłoszenie stanowi wypełnienie wymogu art. 39 ust. 1, art. 

40, art. 41, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) w związku z  przeprowa-

dzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (ŚOOS) do 

opracowywanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Gruta.  

 Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie 

Gminy w Grucie  

       Wójt Gminy Gruta 

/-/ Halina Kowalkowska 
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 W ósmej edycji plebiscytu na Najpopularniej-

szego Dzielnicowego województwa kujawsko-

pomorskiego największą liczbę głosów uzyskał 

w powiecie grudziądzkim asp. Mirosław Rosada 

z Posterunku Policji w Grucie. W tegorocznej edycji 

można było głosować za pomocą płatnych SMS-ów oraz 

na kuponach drukowanych w „Gazecie Pomorskiej”.  

 Do plebiscytu przez mieszkańców województwa 

kujawsko-pomorskiego zgłoszonych zostało 150 dzielni-

cowych, którzy łącznie otrzymali 24 527 głosów.  

 Wyróżnieni przez mieszkańców naszego woje-

wództwa policjanci otrzymali nagrody ufundowane przez 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz 

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagro-

dy rzeczowe.  

 Na zaproszenie Wójt Haliny Kowalkowskiej, 

5 sierpnia w Urzędzie Gminy Gruta mł. insp. Krzysztof 

Hermański zastępca komendanta KMP w Grudziądzu 

w obecności przybyłych gości, kierownika posterunku 

policji w Grucie asp. szt. Ryszarda Jaworskiego oraz ko-

legów z pracy wręczył pamiątkowy dyplom asp. Mirosał-

wowi Rosadzie. 

 Uroczyste wręczenie dyplomu asp. Mirosławowi 

Rosadzie było również okazją do złożenia wszystkim 

obecnym na spotkaniu policjantom życzeń z okazji ich 

święta . 

 P. Wójt w 

imieniu mieszkań-

ców gminy podzię-

kowała wszystkim 

pracownikom poste-

r u n k u  p o l i c j i 

w Grucie za trudną 

i odpowiedzialną 

służbę. Najlepszemu 

d z i e l n i c o w e m u 

z powiatu grudziąc-

kiego asp.  Rosadzie, 

życzyła zdrowia i powtórzenia sukcesu w kolejnych edy-

cjach konkursu „Gazety Pomorskiej”.     /CC/ 

Pożyteczna biblioteka w Okoninie 
 

 W dniach od 8 do 22 sierpnia w Bibliotece w Oko-

ninie odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach 

projektu „Pożyteczne wakacje 2011”. Projekt ten ogłoszo-

ny w formie konkursu przez Fundację Wspomagania 

Wsi napisała i wygrała bibliotekarka Anna Fabrykie-

wicz nadając mu temat  „Okonin - kraina miodem i wier-

szem płynąca” otrzymując 3000 na realizację projektu. 

 Celem projektu było zakorzenienie związku miesz-

kańców wsi z ich miejscem zamieszkania, poprzez wypro-

mowanie tego, co ciekawe i piękne w Okoninie i okoli-

cach. Natomiast nadrzędnym zamiarem było umożliwie-

nie dzieciom i młodzieży mądrego i pożytecznego spędze-

nia czasu w okresie wakacji, aby ukierunkować ich na 

dostrzeganie wyjątkowości własnego zakątka. 

 Przez 10 dni w bibliotece przebywało łącznie pra-

wie 220 osób (średnio dziennie 18-24 dzieci). W progra-

mie zajęć były spotkania autorskie z ciekawymi i wybitny-

mi ludźmi naszego regionu – poetą i prozaikiem Stanisła-

wem Raginiakiem, poetą Maciejem Wiącek oraz publicy-

stą Gazety Pomorskiej Henrykiem Wiącek.  

 Uczestnicy zafascynowani byli pasiekami panów 

Stanisława Wiącek i Józefa Melkowskiego, po których 

oprowadzali osobiście ich właściciele. Wiele radości 

i emocji przyniosła wizyta w  stajni koni „FELUŚ” pani  

Joanny Czarneckiej w Plemiętach, gdzie dzieci i młodzież 

korzystały z radości konnej jazdy pod opieką instruktora. 

 Bardzo ważnym aspektem wychowawczym była 

wizyta w schronisku dla zwierząt w Węgrowie oraz spo-

tkanie z lekarzem weterynarii Joanną Albanowską. 

W wyniku tych zajęć wszyscy przekonali się, że zwierzęta 

też czują i cierpią, gdy są źle traktowane i że czasami tak 

niewiele potrzeba, by poprawić los kota, czy psa. 

 Organizowane były też liczne zajęcia sportowo- 

rekreacyjne w bibliotece, jak i na pobliskim boisku, wszy-

scy chętnie  grali w  gry planszowe, logiczne oraz uczestni-

czyli  w warsztatach plastycznych. Całość zajęć uwieńczył 

konkurs plastyczny pt. „Piękny nasz Okonin cały” -

uczestnicy samodzielnie wykonali foldery. Prace były bar-

dzo ciekawe, różnorodne i w pełni oddawały temat kon-

kursu. Na koniec wszyscy otrzymali nagrody. 

  Anna Fabrykiewicz składa serdeczne po-

dziękowania Fundacji Wspomagania Wsi, dzięki której 

możliwa była realizacja tego przedsięwzięcia, Urzędowi 

Gminy w Grucie za dofinansowanie zajęć oraz wszystkim 

osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do 

zrealizowania projektu – gościom, którzy przyjęli zapro-

szenia do  - strona 6 

(mł. insp. Krzysztof Hermański i asp. Mirosław Rosada) 
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Biblioteki, gospodarzom, którzy zawsze serdecznie przyj-

mowali nasze wycieczki w swoich gospodarstwach, biblio-

tekarkom, które pomagały w przeprowadzeniu wycieczek 

oraz stażystom i wolontariuszom.  

/Anna Fabrykiewicz, Piotr Szynkowski/ 
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HARCERSKIE POŻEGNANIE LATA 
 

 Ostatnie dni lata  (19-21.08.2011) 2-ga Drużyna 
Harcerska z Mełna spędziła na 3-dniowym biwaku 
pt. „Mówią wieki” nad jeziorem „Bobrowo” w Szumiłowie. 
Organizatorem biwaku była drużynowa dh. pwd. Małgo-
rzata Taranowicz. Uczestnikami biwaku oprócz harcerzy 
było 7 dzieci z sołectw Mełno ZZD oraz Mełno Cukrownia.  
Celem biwaku było poszerzenie i utrwalenie wiedzy histo-
rycznej od okresu średniowiecza do chwili obecnej po-
przez rajdy do miejsc historycznych znajdujących się na 
terenie gmin Gruta i Radzyń Chełmiński. 
 Była to okazja do bardzo ciekawego spędzenia 
ostatnich dni wakacji oraz zaprezentowania idei harcer-
stwa niezrzeszonym dzieciom w ZHP.  
 Był to prawdziwy biwak z tradycjami: ogniskami, 
apelami, całonocną wartą i gawędą na koniec każdego 
wieczoru. Nie zabrakło również wodnych kąpieli oczywiści 
pod nadzorem opiekunów. 
 Biwak był dla dzieci całkowicie bezpłatny dzięki 
pozyskanym środkom finansowym przez drużynową. 
Środki pochodziły od Starostwa Powiatowego przez pozy-
tywnie zatwierdzony projekt na zorganizowanie wypo-
czynku letniego dla dzieci, jak również sponsorem biwaku 
był Urząd Gminy Gruta oraz sprawdzeni przyjaciele har-
cerstwa – właściciele sklepu „TARA” w Grucie.  
 W/w dziękujemy z całego serca z harcerskim po-
zdrowieniem  „Czuwaj”.  /Małgorzata Taranowicz/ 

POZNAJ SWÓJ KRAJ 
 W ostatnią sobotę wakacji tj.27.08.2011 sołectwo  

Mełno Cukrownia zorganizowało kolejną wycieczkę z cy-

klu „Poznaj swój kraj”. Była to wycieczka autokarowa do 

kolebki polskiej państwowości tj. Żnina – Wenecji – Bi-

skupina. W wycieczce wzięło 48 dzieci z Mełna i okolicz-

nych wsi pod opieką opiekunów, tj. p. M. Taranowicz, 

p. M. Osuch, p. B. Sułkowskiej, p. J. Graczyk oraz  sołtysa 

wsi Mełno Cukrownia p. H. Zalewskiego. Kierownikiem 

wycieczki była p. Grażyna Jabłońska. 

 Wyjazd z Mełna nastąpił o godz.7:00 po wcześniej-

szym sprawdzeniu autokaru i kierowcy przez policję. Do 

Żnina dzieci dotarły ok. godz. 10:00, gdzie udały się 

w podróż kolejką wąskotorową do Wenecji. Tam zwiedziły 

muzeum kolejki po czym udały się autokarem do Biskupi-

na, gdzie zwiedziły wraz z przewodnikiem osadę prasło-

wiańską i muzeum. Odbył się również rejs statkiem 

„Diabeł Wenecki” po czym, uczestnicy udali się na obiad. 

Powrót do Mełna nastąpił ok. godz. 21:00.   

 Dzięki dobrej woli i wielkiemu sercu opiekunowie 

oraz kierownik wycieczki pojechali bez wynagrodzenia. 

Na szczególne podziękowanie zasłużyła również p. Dorota 

Piątek za pomoc w organizacji wycieczki. 

 Całkowitym sponsorem wycieczki dla dzieci nie 

tylko z Mełna ale i innych wsi gminy Gruta było Sołectwo 

Mełno Cukrownia /z wydzielonego przez Urząd Gminy 

budżetu - funduszu sołeckiego— organizator otrzymał 

4.000,00 zł /. Sołtys wsi p. Henryk Zalewski już przygoto-

wuje się do kolejnej wycieczki z tego cyklu w przyszłe wa-

kacje.   /Henryk Zalewski/ 

Rajd rowerowy krajoznawczo-historyczny 
/Dni Gminy Gruta/  

Zgodnie z planem spod Urzędu Gminy w Grucie, 

kilka minut po godz. 9.00 pod przewodnictwem komandora - 

Mariusza Kurkusa w towarzystwie przewodnika - Tomasza 

Piwowarskiego /nauczycieli Zespołu Szko ł w Grucie/ wyru-

szył na szlak po drogach gminy I Rajd rowerowy zorganizo-

wany w ramach obchodo w Dni Gminy Gruta.   

 Przedział wiekowy uczestniko w zaskoczył wytraw-

nych turysto w rowerowych z grupy Klubu Turystyki Kolar-

skiej  PTTK Kalinka z Grudziądza. - strona 7 
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 Najmłodszy uczestnik miał 7 lat – mimo upału ok. 

30oC, Dawid samodzielnie pokonał trasę rajdu: Gruta 

(Urząd Gminy) – Okonin –  Pokrzywno – Nicwałd -

Dąbro wka Kro lewska – Salno – Gruta (Urząd Gminy). Dłu-

gos c  trasy rowerowej ok. 28 km w tym około 8 kilometro w 

po drogach szutrowych, z us miechem na twarzy. 

 Zdaniem uczestniko w rajdu, organizatorzy do-

trzymali słowa i połączyli zwiedzanie zabytko w architektu-

ry z podziwianiem waloro w krajobrazowych. Prezentacja 

kos cioło w gotyckich w Okoninie, Dąbro wce Kro lewskiej, 

Grucie oraz ruin zamku krzyz ackiego w Pokrzywnie prze-

platana ciekawostkami opowiadanymi przez Tomasza Pi-

wowarskiego sprawiła, z e czas spędzony w murach kos cio-

ło w czy ruinach zamku szybko mijał turystom. Pierwszy 

przystanek połączony ze zwiedzeniem wystawy przygoto-

wanej przez Elz bietę Polakowską-Lesin ską i przewodnika 

rajdu był w Gminnym Centrum Kultury w Grucie. Wystawa, 

pn.:  „Gruta Wczoraj”, oraz budynek GCK mile zaskoczyły 

uczestniko w rajdu. Mała prezentacja historii z ycia naszych 

przodko w w odnowionym budynku pamiętającym czasy 

przedwojenne, była ciekawym wstępem do poznania histo-

rii Gruty i jej sołectw.  

 Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali najnowsze wy-

danie przewodnika po gminie Gruta, ks. Wysiecki z Okonina 

rozdał uczestnikom rajdu okolicznos ciowe karty pocztowe 

przedstawiające freski i rzez by znajdujące się w  tym ko-

ściele.  

 Zarówno organizatorzy jak i uczestnicy rajdu mają 

już plany stworzenia kolejnej trasy rowerowej pozwalają-

cej na zwiedzenie jeszcze wielu innych zabytkowych 

obiektów i podziwiania przyrody naszej gminy. 

 Nad bezpieczeństwem uczestników i organizato-

rów rajdu czuwała firma: MED-SAR z Grudziądza. Serwis 

techniczny wyprawie rowerzystów zapewnił Aleksander 

Zadykowicz, /nauczyciel ZS w Grucie/. 

 Dziękujemy księżom z parafii w Grucie, Dąbrówce 

Królewskiej oraz Okoninie za możliwość zwiedzania ko-

ściołów.  

 W czasie Dni Gminy Gruta, p. Marzena Sambor-

ska /nauczyciel z ZS w Grucie/ zorganizowała Plener Fo-

tograficzny - zapraszając pasjonatów fotografii z Woje-

wódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. 

/CC/ 

Turniej Koszykówki  
/Dni Gminy Gruta/ 

 Dni Gminy Gruty—to nie tylko święto dla kultury, 

z inicjatywy p. Józefa Czmoch, opiekuna męskiej drużyny 

koszykarzy, powstałej w tym roku kalendarzowym 

w dniach 25—26 sierpnia, odbył się  turniej koszykówki.  

 W czwartek, wśród kibiców na trybunie hali zasie-

dli poseł, Janusz Dzięcioł oraz wójt, Halina Kowalkowska. 

Pan Dzięcioł pogratulował organizatorowi, p. Józefowi 

dobrego pomysłu na zorganizowanie czasu wolnego mło-

dzieży i życzył całej drużynie wielu sukcesów. Poseł ufun-

dował symboliczną nagrodę dla zawodnika, który w czasie 

turnieju zdobył największą liczbę punktów. 

 Na parkiecie hali sportowej spotkały się drużyny 

z Mełna, Okonina i dwie drużyny  z Gruty /ministranci 

i drużyna „Gruta”/. Mecze sędziowali: Aleksandra Mater-

ka i Andrzej Kurnik, punkty skrzętnie spisywali i liczyli: 

Alicja Materka i Mateusz Goren. 

Klasyfikacja: 

I—miejsce „Gruta” 

II—miejsce Okonin 

III—miejsce Mełno 

IV—miejsce Gruta ministranci 

 Pan Tadeusz Szczepanek, wręczył drobny upomi-

nek za największą indywidualną liczbę zdobytych punk-

tów w czasie trwania zawodów—58 punktów, zawodniko-

wi z Mełna, Krzysztofowi Piątkowi. P. Szczepanek, gratu-

lując zwycięskiej drużynie I miejsca, wszystkim zawodni-

kom i opiekunom, życzył kolejnych równie ciekawych 

spotkań. /CC/ 
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OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Gruta 

z dnia  2 września 2011r. 

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, 

poz. 112 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy  Gruta Nr XXV/188/02  z dnia 14 czerwca 

2002r.  w sprawie stałych obwodów głosowania, podaję do wiadomości publicznej informację o nu-

merach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wy-

borczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców nie-

pełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypo-

spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej: 

 
Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

odbędzie się w dniu 

 9 października 2011 r. w godz. 7
00

 – 21
00

  

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumie-

niu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) może głosować koresponden-

cyjnie. 

 Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Gruta właściwa jest Obwo-

dowa Komisja Wyborcza Nr 2, adres siedziby: Przedszkole Samorządowe w Mełnie  86-330 

Mełno. 

Wójt Gminy Gruta      

/-/ mgr Halina Kowalkowska   

Numer obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 
Annowo, Gruta, 

Jasiewo, Słup 

Szkoła Podstawowa w Grucie 

tel. (56) 46-831-13 

2 Mełno, Mełno Cukrownia 
Przedszkole Samorządowe 

w Mełnie tel. (56) 46-835-18 

3 
Nicwałd, 

Pokrzywno 

Szkoła Podstawowa w Nicwałdzie 

tel. (56) 46-854-25 

4 

Boguszewo, 

Gołębiewko, 

Kitnowo 

Szkoła Podstawowa w Boguszewie 

tel. (56) 46-843-29 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców nie-

pełnosprawnych 

5 
Okonin, 

Plemięta, Wiktorowo 

Świetlica wiejska w Okoninie 

tel. (56) 46-848-51 

6 
Dąbrówka Królewska, 

Orle, Salno 

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Królewskiej 

tel. (56) 46-831-83 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców nie-

pełnosprawnych 


