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Nr 9              Wrzesień  2015       Ukazuje się od 1991 roku 

IX SESJA RADY GMINY 

16 września 2015 roku odbyła się kolejna Sesja Rady 
Gminy Gruta. Przedstawiamy informację dotyczącą podjętych 
uchwał.  
1. IX/61/15  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
     Gruta na rok 2015 
2. IX/62/15  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  

Finansowej Gminy Gruta na lata 2015-2030 
3. IX/63/15 w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu  

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gruta” 
4. IX/64/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

nieruchomości położonej w miejscowości Gruta 
5. IX/65/15 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  

nabycie nieruchomości, stanowiących własność 
Skarbu Państwa, położonych w obrębie  
geodezyjnym Dąbrówka Królewska oraz sieci 
wodociągowej – nr inw. 12/0001 

6. IX/66/15  w sprawie organizacji wspólnej obsługi  
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 
żłobka, dla którego Gmina Gruta jest organem 
prowadzącym 

7. IX/67/15  w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów 
oraz zwrotu kosztów podróży służbowej  
przewodniczącym organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych 

8. IX /68/15  w sprawie wyboru ławników do Sądu  
Rejonowego w Grudziądzu na kadencję 2016-
2019 

      Magdalena Wrzos. Foto: RAS 

Wybuchy i strzały w deszczu  
– Dla nas dzisiejsza pogoda jest po prostu normalna,  

typowo taktyczna, w której jak najbardziej możemy realizować to, 
z czym przyjechaliśmy do gminy Gruta, a konkretnie do Annowa  
– powiedział przed rozpoczęciem Pikniku Artyleryjskiego  
Daniel „Wojna” Iwański z Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu. 

Zanim jednak doszło do prezentacji najróżniejszych machin 
strzelniczych od XIV wieku po lata współczesne, gości i „aktorów” 
przywitała wójt Halina Kowalkowska.  

- Witam wszystkich na kolejnym wydarzeniu wojskowym. 
Dzisiejsze jest szóstym z kolei i różni się tym  
od poprzednich, że nie jest to rekonstrukcja działań wojennych,  
a piknik artyleryjski. Zawsze mieliśmy ładną pogodę, dziś nas  
trochę zawiodła, ale cieszmy się z deszczu, bo jest potrzebny  
rolnikom. Raz jeszcze wszystkich państwa serdecznie witam  
w imieniu swoim i Rady Gminy i życzę jak największych emocji. 

Cieszę się, że przede wszystkim dzieci i młodzież mają okazję  
zapoznania się z bronią, która w wielu przypadkach służyła naszym 
ojcom i dziadkom.         

– Prezentacje zaczniemy od trebusza, średniowiecznej broni 
barobalistycznej, machiny miotającej, wykorzystującej  
zasadę dźwigni i wyrzucającej pociski stromotorowo ze znaczną 
celnością – zaczął Wojciech Olek.  

Publiczność mogła podziwiać również hakownicę, kilka rodza-
jów dział, moździerzy, broni przeciwpancernej, a na koniec Daniel 
Iwański zademonstrował słynny na cały świat karabin maszynowy 
skonstruowany przez Michaiła Kałasznikowa KBK AK-GN WZ 
60. Okazuje się, że jego konstrukcja pozwala nie tylko na strzelanie 
kulami, ale także granatami nasadkowymi. 

Piknik artyleryjski był świetnie zorganizowany. Już po jego 
zakończeniu każdy mógł obejrzeć wojskowe eksponaty, zrobić 
sobie zdjęcie z żołnierzami. W finale wójt podziękowała wszystkim 
za udział. Natomiast pilotująca militarne spotkanie Hanna  
Szumotalska zaprosiła mieszkańców gminy i gości na poczęstunek 
przygotowany przez pracowników kuchni z Zespołu Szkół  
w Grucie, Przedszkola Samorządowego w Mełnie, sołectwo i Radę 
Sołecką z Annowa oraz Stowarzyszenie z Nicwałdu.  

Przypomnijmy, że organizatorami pikniku byli wójt Halina 
Kowalkowska, Rada Gminy i Gminne Centrum Kultury. 

            Tekst/foto: RAS  

Jubileusz Złotego Wieku 

Śpiewanie jest potrzebą kochających, to słowa księdza  
Wiesława Hudeka, z zamiłowania muzyka, autor kilku tomików 
poezji. Dewizę tę potwierdził jubileusz 30. lat działalności zespołu  
wokalnego ZŁOTY WIEK.  
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W Gminnym Centrum Kultury w Grucie 21 września  
wyjątkowo pięknie zabrzmiały piosenki i pieśni w wykonaniu  
naszych śpiewaków i zaprzyjaźnionych z nimi wokalistów  
z  chórów WESOŁA WIARA z Grudziądza i HARMONIA   
z Radzynia Chełmińskiego.  

Słuchając piosenek człowiek rzeczywiście nabierał  
przekonania, że tak śpiewać może tylko ktoś, kto ma otwarte serce.  

 Jubileusz trzydziestolecia jest znakomitą okazją do przekazania 
serdecznych gratulacji i słów uznania. Składam wszystkim  
członkom oraz instruktorowi życzenia niesłabnącej motywacji do 
kontynuowania muzycznej pasji, jednocześnie dziękuję  
za promowanie gminy Gruta na przeglądach, w których bierzecie 
udział. Życzę przede wszystkim zdrowia, szczęścia oraz sukcesów 
na dalszej drodze artystycznej – słowa wójt Haliny Kowalkowskiej 
przeczytał Jarosław Poznański, sekretarz urzędu. 

Wcześniej jubilatów i gości powitała Hanna Szumotalska,  
dyrektor GCK.  

Po wystąpieniu sekretarza głos zabrała Barbara Małgorzewicz 
prowadząca ZŁOTY WIEK, w skrócie przypomniała historię  
zespołu.  

– Pierwszy zapis w naszej kronice to data 1 marzec 1985 roku, 
chór liczył 26 członków, kierownikiem był Stanisław Erdmański. 
Na próbach spotykano się w Klubie Rolnika w Grucie  
– informowała. – Jednak z wcześniejszych informacji wiadomo,  
że założycielem chóru był Związek Emerytów i Rencistów  
w Grucie, a pierwszym instruktorem muzycznym Wacław  
Nowakowski, organista z Gruty. (Cytujemy tylko fragment  
wypowiedzi. Zainteresowanych bliżej losami chóru, później  
zespołu wokalnego, odsyłamy do pani Barbary.) 

Dziękuję, że przez śpiewanie w Złotym Wieku wspólnie  
z koleżankami i kolegami jesteście wszędzie tam, gdzie zachodzi 
społeczna potrzeba: na uroczystościach gminnych i kościelnych,  
na jubileuszach, obchodach ważnych rocznic państwowych  
i lokalnych. Piękna jest Wasza historia, w którą oprócz szeregu 
nagród, dyplomów i podziękowań wpisują się chwile wzruszenia,  
a nierzadko i łzy radości potwierdzające, że śpiewanie zawsze było 
i jest ważne zarówno dla wykonawców jak i słuchaczy.  
To fragment z podziękowania H. Szumotalskiej przekazanego  
byłym i obecnym chórzystom. Dodajmy, że w momencie  
wręczania kart instruktorki GCK każdej pani i panu darowały  
oryginalny, wykonany przez siebie sztuczny kwiat.  

Jubileusz to oczywiście refleksje o latach śpiewania i wiele 
wykonanych piosenek, bo też i spotkanie trwało kilka godzin.  
Poniedziałkowe popołudnie to chwile wzruszeń i szereg słów  
między innymi o tym, że w życiu, nawet będąc na emeryturze,  
trzeba być aktywnym, przebywać wśród ludzi i – co najważniejsze 
– starać się jeszcze czegoś dokonać.  

Śpiewacy trzech chórów wiedzą o tym doskonale. Utwierdziła 
ich w tym wójt H. Kowalkowska, która – mimo natłoku  
obowiązków służbowych – przyjechała do GCK i nie tylko  
porozmawiała z paniami i panami, ale również z nimi śpiewała.       

ZŁOTEMU WIEKOWI składamy najpiękniejsze życzenia. 
          Tekst/foto: S. Raginiak   

Z Przysieka wróciliśmy z tarczą 

Podczas festynu BARWY LATA, DARY JESIENI, który odbył 
się w sobotę 12 września w Przysieku koło Torunia reprezentowała 
się gmina Gruta. Stoisko z rękodzielnictwem prowadzili  
członkowie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 
UŚMIECH – instruktorka Agnieszka Kurzyńska i uczestnik  

Zbigniew Duma. Od strony kulinarnej reprezentowało nas  
Stowarzyszenie Mieszkańców Aktywna Wieś SŁUP w osobach 
Katarzyna Kurzyńska i Agnieszka Wesołowska. Panie stanęły do 
konkursu kulinarnego na potrawę z „Ziemniak w tradycji kuchni 
Pomorza”. Menu naszego stoiska: kiszka ziemniaczana z sosem 
czosnkowym i surówką oraz kluchy ziemniaczane ze skwarkami  
 kapustą kiszoną. Ta ostatnia potrawa przyrządzona została  
na patelni Kopra na ognisku. Miło nam poinformować, że panie 
zajęły trzecią lokatę, podobnie jak w 2013 roku.  

Impreza BARWY LATA, DARY JESIENI odbywa się  
corocznie. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, na festyn 
przybyło wielu mieszkańców z naszej gminy.  

W ramach festynu prezentowali się rolnicy i przetwórcy  
ekologiczni, odbyło się Święto Ziemniaka, a w jego ramach:  
wystawa tych ziemiopłodów polskiej odmiany, degustacja,  
sprzedaż dla konsumentów, konkursy – ekspercki na najlepszą 
odmianę ziemniaka i konsumencki na najsmaczniejszą odmianę. 
Odbyła się też prezentacja oferty promocji przedsiębiorczości  
na obszarach wiejskich, kiermasz handlowy, występy zespołów 
folklorystycznych, konkursy, gry i zabawy, wystawa drobnego 
inwentarza oraz ptactwa ozdobnego. Więcej informacji  
o tej imprezie można przeczytać na stronie www.kpodr.pl. 

           E. Kaliński, pełnomocnik  

Europejskie Dni Dziedzictwa 2015 

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Wójt Gminy Gruta, 
Parafia Rzymsko- Katolicka pw. WNMP w Grucie, sołectwa  
w Grucie i Okoninie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Polski Związek Wędkarski Okręg Toruński  
– Koło Gminne Gruta zorganizowali piknik pod hasłem Pokój  
mełneński – między I a II pokojem toruńskim.  

W kościele w Grucie odprawiono mszę w języku łacińskim 
celebrowaną przez księdza Kamila Pańkowica. Liturgii towarzyszył 
śpiew chóru Canto Fermo z parafii św. Cecylii w Grudziądzu pod 
batutą Barbary Małkiewicz. Gościem był ks. Paweł Dąbrowski  
z Grudziądza, który prezentował kopię włóczni św. Maurycego. 
Uczniowie z gimnazjum w Grucie wcielili się w rolę Krzyżaków.  

W ramach obchodów EDD zorganizowano II Zawody  
Wędkarskie o Puchar Wójta. Ryszard Berent, przewodniczący koła 
PZW w Grucie, potwierdził fakt, że zawody wędkarskie wpisały się 
w regionalny kalendarz imprez tego typu. Przechodni puchar  
powrócił do ubiegłorocznego zwycięzcy Michała Barszczewskiego 
z Mełna.  

W ramach EDD poprzez zabawę przenosiliśmy się wraz  
z zaproszonymi gośćmi w świat średniowiecznego życia osady. 
Naukowcy Alicja Dobrosielska i Bogdan Radzicki z Towarzystwa 
Naukowego Pruthenia uczyli chętnych nauczyli podstaw  
wykonywania naczyń z gliny.  

Przedstawiciele Kokoro GYM z Grudziądza przeprowadzili 
trening z najmłodszymi uczestnikami pikniku. Wiele osób  
korzystało z kajaków. Gabriela Wojtaś zachęcała najmłodszych do 
czynnego spędzania czasu. Wspólnie z Pauliną Baranik  
przeprowadziły wiele ciekawych zabaw integracyjnych  
i sportowych.  

Nadwiślańska Spółdzielnia Socjalna Plus z Gruty już od rana 
zapewniła grilla.  

Europejskie Dni Dziedzictwa to cykl wydarzeń, które  
mobilizują uczestników spotkań do zatrzymania się i refleksji nad 
historią danego regionu, miejsca. Organizatorzy mają nadzieję,  
że tegoroczne spotkanie z tak różnorodnymi wydarzeniami  
pozwoliło uczestnikom na „uratowanie kolejnych okruchów  

http://www.kpodr.pl
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wspomnień", które kiedyś następne pokolenia będą traktowały jako 
dziedzictwo utracone. 

PS Redakcja Głosu Gruty dokonała skrótów. Pełny tekst autor-
stwa CC, EK i TP przeczytać można na portalu gminnym.  

               (EK) 

Święto Plonów w Słupie 

 Tydzień po Dożynkach Gminnych, 29 sierpnia podobna  
uroczystość odbyła się w Słupie. Organizatorami były  
Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup i sołectwo. Starostowie to 
Bożena i Zbigniew Robaczewscy, mieszkańcy Słupa.  
 Obchody rozpoczęła msza święta celebrowana przez księży: 
proboszcza Marka Bogackiego i seniora Czesława Doleckiego.  
Po zakończeniu modlitwy, poczęstowano wiernych  
pobłogosławionym chlebem.  
 W tym momencie orszak dożynkowy udał się na plac nieopodal 
jeziora. Po powitaniu gości i mieszkańców przez sołtys Agnieszkę 
Wesołowską, głos zabrali: wójt Halina Kowalkowska, poseł Janusz 
Dzięcioł, starosta powiatu Edmund Korgol, natomiast list  
od marszałka województwa przeczytał przedstawiciel Urzędu Mar-
szałkowskiego w Grudziądzu Krzysztof Pokora. Kolejny odczytany 
list był od Prezydenta RP, który na ręce sołtys A. Wesołowskiej 
przesłał sekretarz stanu Maciej Łopiński. W Słupie obecny był też 
Zbigniew Olech, kierownik ARiMR w Grudziądzu.  
 Po przemówieniach, od poloneza, rozpoczęła się zabawa  
i trwała do rana.   

Gwoli ścisłości dodajmy, że tegoroczne Święto Plonów 
zbiegło się z 730. rocznicą nadania praw wiejskich Słupowi.  
 W tym roku mija też tysiąc lat od chwili wbicia słupów gra-
nicznych państwa polskiego przez Bolesława Chrobrego. 

                           (r) Foto: HASZ   

Dwa spotkania z historią naszej ziemi  

Pod hasłem Europejskie Dni Dziedzictwa 2015 we wrześniu  
w województwie kujawsko-pomorskim odbywało się szereg imprez 
kulturalnych związanych z ważnymi historycznie miejscami  
i zabytkami w poszczególnych gminach. Również w naszej małej 
ojczyźnie zadebiutowaliśmy w tym szlachetnym i ważnym  
przedsięwzięciu. 

W sobotę 12 września w Gminnym Centrum Kultury odbyła się 
lekcja historii dotycząca kościoła w Grucie. W spotkaniu udział 
wzięli miedzy innymi ksiądz proboszcz Henryk Szczodrowski  
i Ewa Schmidt, wiceprzewodnicząca Rady Gminy i sołtys Gruty.   

Kamila Wesołowska z Kółka Literackiego GCK przeczytała  
o kościele parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. Można było dowiedzieć się o losach świątyni  

na przestrzeni wieków. O kościele opowiadał też ksiądz kanonik.  
Tydzień później 19. 09. obiektem zainteresowań był pałac  

w Mełnie ZZD. Spotkanie otworzyła dyrektor Hanna Szumotalska 
przybliżając ideę Europejskich Dni Dziedzictwa. Następnie Ania 
Witecka, licealistka, mieszkanka Gruty, zapoznała obecnych  
z historią pałacu, kładąc główny nacisk na kwestie  
architektoniczne. 

Później dyrektor zaprosiła do obejrzenia kilku fotografii pałacu 
wykonanych techniką gumy arabskiej podczas Warsztatów  
Fotograficznych w GCK. Następnie rysowano i malowano ten  
ciekawy obiekt. Świetnie zrobił to Szymek Goszkiewicz z Mełna 
Cukrowni (pod opieką mamy Katarzyny). Dyrektor nagrodziła 
chłopca przyborami do malowania. 

Reasumując, spotkania na temat ważnych obiektów  
historycznych w naszej gminie były ciekawie przygotowane.  
Szkoda, że na te interesujące lekcje przyszło niewiele osób.    
                 (r)  

Wiersze Barbary Weselak 

Ciekawe i ważne było piątkowe popołudnie 18 września  
w Gminnym Centrum Kultury. Wójt Halina Kowalkowska, Elżbie-
ta Polakowska-Lesińska, kierownik biblioteki, i Hanna  
Szumotalska, dyrektor GCK zaprosiły na wieczór autorski panią 
Barbarę Weselak (z domu Stolarczyk), mieszkankę Okonina.  
Pewnie mało kto wie w naszej gminie, że ta sędziwa kobieta  
od wielu lat pisze wiersze, głównie patriotyczne i religijne.  

Duma polskiego narodu, Kamień by zapłakał, Amerykańskie 
debiuty, Zauroczona historią, to tylko część jej publikacji.  

Pani Barbara w młodości sporo czasu poświęcała sportowi, 
świetnie grała w piłkę ręczną, nieźle rzucała oszczepem. 

Urodziła się w miejscowości Jastrząbka koło Baranowa,  
w Okoninie (tu podczas rodzinnych odwiedzin poznała przyszłego 
męża) mieszka od 1962 roku.  

Podczas spotkania, na którym pani Barbara zaprezentowała 
kilka wierszy (większość recytowała z pamięci!), opowiedziała też 
trochę o sobie. Kilkoro (sic!) słuchaczy mogło się dowiedzieć  
między innymi o tym, że zadebiutowała w… piątej klasie szkoły 
podstawowej.  

Napisała wierszyk o pokoju między narodami,  
w tajemnicy wysłała go do Świata Młodych, który – ku jej  
wielkiemu zdumieniu – wydrukowało tekst. Już po kilku dniach 
stała się znana w szkole… 

Po tym niewątpliwym młodzieńczym sukcesie nie pisała aż do 
1979 roku. Asumptem do ponownego sięgnięcia po pióro był  
przyjazd do Polski Papieża Jan Paweł II.  

Kobieta tak bardzo to przeżyła, że napisała wiersz Pierwsza 
pielgrzymka Papieża  w Polsce. Ciekawostką jest, że pani Barbara 
wielokrotnie wysyłała swoje wiersze do Ojca Świętego, a On odpi-
sywał jej.  

Spotkanie w GCK to ciekawa i ważna lekcja patriotyzmu 
i wielkiego szacunku autorki dla Papieża Jana Pawła II.  
Z przyjemnością słuchało się strof o losach naszego kraju. Ręce 
same składały się do braw, bo znajomość kart historii Polski przez 
poetkę jest niewiarygodna.  

Podziękowanie za spotkanie wraz z bukietami kwiatów złożyli 
pani Barbarze Jarosław Poznański, sekretarz gminy i kierownik 
biblioteki w Grucie.   

                    Tekst/foto: S. Raginiak 
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Święta Pieczonego Ziemniaka 

 Jesień to czas zbiorów ziemniaków i świetna okazja do  
wspólnej zabawy i bliższego poznania tego ziemiopłodu.  
Z tej okazji skorzystały nasze przedszkolaki w piątek 25 września  
i poznały ,,Bajkę o Ziemniaku'', z której w prosty sposób  
dowiedziały się skąd on pochodzi i jak trafił do Polski. Przyswoiły 
sobie również wiele ciekawostek i informacji na jego temat,  
np. jego regionalne nazwy.  

Główną atrakcją naszej edukacyjnej zabawy było ognisko,  
w którym piekły się ziemniaki. W oczekiwaniu na degustację  
dzieci z twarzami pełnymi uśmiechów brały udział w różnych  

HORYZONT POZOSTAŁ W I LIDZE 

Sobota 19 września 2015 roku to ważny dzień dla naszych  
ciężarowców z LKS HORYZONT. W Grucie odbył się ostatni rzut  
o utrzymanie w I lidze. Sztangiści stanęli na wysokości zadania  
i dzięki osiągniętym wynikom pozostali w I lidze na rok 2016.  
Sędzią zawodów był Gerard Patrykus.  

Podajemy wyniki dwuboju: 1. Łukasz Kacprzyk – 255 kilogra-
mów 2. Paweł Fabrykiewicz – (250 kg) 3. Dawid Dądelewski  
– (225), 4. Filip Osuch – (215), 5. Paweł Janowicz (207) i Mateusz 
Jeziorski (195). 

Przy okazji wystąpili nasi najmłodsi sztangiści, wyniki dwuboju: 
dziewczyny: Oliwia Średzińska – 147 kg. Chłopcy: Miłosz  
Średziński – 132 kg, Igor Osuch – 127 kg i Borys Osuch – 72 kg.  

Naprawdę mamy powody do radości!     
Od Artura Średzińskiego dowiedzieliśmy się, że 9 października  

– wyjątkowo utalentowana i niezmiernie ambitna – jego córka  
Oliwia weźmie udział w Mistrzostwach Polski Młodziczek do lat 15  
w kat. wagowej do + 69 w Burzeninie koło Łodzi. Trzymajmy  
za nią kciuki. 

A wracając do sobotnich zmagań przyznać trzeba, że zawody 
stały na bardzo dobrym poziomie. Organizacyjnie trener Zenon 
Osuch spisał się na piątkę. Wśród kibiców był między innymi Piotr 
Szynkowski, przewodniczący Rady Gminy. Gratulujemy naszym 
sportowcom i dziękujemy, że dzięki waszym osiągnięciom o gminie 
Gruta słychać w kraju. 

     PS Pełne wyniki można przeczytać na stronie Polska sztanga.  
                   RAS 

Maja Tracka mistrzynią 
 19 września w Obiszowie odby-
ły się Mistrzostwa Polski MTB dla 
uczniów. Nasi reprezentanci osią-
gnęli świetne wyniki.  
 Największy sukces odniosła 
Maja Tracka z V klasy Zespołu 
Szkół w Grucie, w swojej grupie 
wykręciła pierwsze miejsce i została  
mistrzynią kraju. Dodajmy, że w 
Obiszowie Julia Włodarczyk zajęła 
trzecie miejsce, Kaja Bonas piąte, a 
Igor Włodarczyk siódme.  
 

Maję od roku trenuje Anna Kalinowska.  
 – Na starcie stanęło 25 osób. Mieliśmy w terenie do pokonania 
dwa okrążenia po dwa kilometry, trasa była naprawdę ciężka. Po 
pierwszym okrążeniu wcale nie byłam pewna zwycięstwa,  
ale jakoś się udało – dzieli się wrażeniami Maja. To jej pierwszy 
znaczący sukces. Gratulujemy dziewczynie z Gruty i jej trenerce. 
                 (r)   

zabawach, w których głównym bohaterem był oczywiście ziemniak 
i niecierpliwie czekały na moment degustacji. Wreszcie panie  
kucharki zaczęły podawać dzieciom upieczone ziemniaki, a także 
przygotowane pyszne sosy i napoje. Apetyt, humor i piękna pogoda 
dopisały. Pieczenie ziemniaka to także pretekst do wspólnej  
zabawy i integracji społeczności przedszkolnej.     
                (BCH) 

 Wójt Gminy Gruta   

 

na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2014 r Dz. U. 
poz. 518 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 
nieruchomości 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 264/4 o pow. 1,0000 ha, zapisanej w KW  
nr TO1U/00028025/4  

 - cena wywoławcza wynosi 700,00 zł (słownie: siedemset 
złotych 
00/100) .  - wysokość wadium – 70,00 zł 

Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy.  
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 1 roku. 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2015 roku  
o godzinie 1000 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 października 2015 r. 

 

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 zabudowanej  
budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym 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 75.000,00 zł (słownie: siedemdzie-
siąt pięć tysięcy złotych 00/100) .  

- wysokość wadium – 5.000,00 zł 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 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 października 2015 r. 


