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Gmina Zławieś Wielka laureat III edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal 2008”

Warto u nas inwestować
Gmina Zławieś Wielka znalazła 
się na liście laureatów III Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu 
„Grunt na Medal, który zakończył 
się 24 października 2008 roku. 
Według jury zgłoszony do 
plebiscytu grunt w Czarnowie o 
powierzchni 3,47 ha. zasługuje na 
wyróżnienie w skali województwa.

Konkurs organizowany zosta³ 
przez Marsza³ków Województwa 
oraz Polsk¹ Agencjê Informacji i 
Inwestycji Zagranicznych. Celem 
konkursu jest promocja terenów 
kompleksowo przygotowanych 
pod inwestycje produkcyjne. Lau-
reaci Konkursu otrzymaj¹ niepo-

wtarzaln¹ szansê promocji swojej 
gminy, jako najlepszego miejsca 
lokalizacji dla inwestycji produk-
cyjnej, a wyró¿nione w konkursie 
dzia³ki bêd¹ rekomendowane w 
pierwszej kolejnoœci inwestorom 
zagranicznym. Ponadto uhonoro-
wani bêd¹ mieæ mo¿liwoœæ u¿y-
wania logo „Grunt na medal” we 
wszystkich materia³ach promocyj-
nych.

Zwyciêzc¹ w Województwie Ku-
jawsko – Pomorskim zosta³y grunt 
zg³oszony przez prezydenta Gru-
dzi¹dza Roberta Malinowskiego, 
po³o¿ony w Grudzi¹dzkim Par-
ku Przemys³owym. Do konkur-
su przyst¹pi³o 220 gmin z ca³ej 
Polski, które nades³a³y 332 ofer-

ty. Do drugiego etapu zakwalifi-
kowanych zosta³o 91 terenów, w 
województwie Kujawsko - Pomor-
skim zakwalifikowa³o siê 8 ofert 
w tym 2 oferty z naszej gminy: 
grunty w miejscowoœci Czarno-
wo o pow. 3,47ha oraz w Z³ejwsi 
Wielkiej o pow. 3,64, pozosta-
³e to: Bydgoszcz/Bydgoski park 
Przemys³owy – 6,50ha, Gru-
dzi¹dz/ Grudzi¹dzki Park Prze-
mys³owy – 4,93ha, Grudzi¹dz/ ul. 
Lotnicza-Droga Krêta – 2,03ha, 
Inowroc³aw/ul. Pakoska – 8,20ha, 
Œwiecie/Vistula Park II Sulnowo – 
20,78ha, W³oc³awek/ W³oc³awska 
Strefa Rozwoju Gospodarczego – 
Park Przemys³owo Technologicz-
ny – 44ha. 

W ostatnim etapie wy³onionych 
zosta³o 16 finalistów, po jednym z 
ka¿dego województwa.  

Wœród laureatów w wojewódz-
twie Kujawsko – Pomorskim trze-
cie miejsce zaj¹³ teren z naszej 
gminy po³o¿ony w miejscowoœci  
Czarnowo o pow. 8,47 ha. 
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Minął rok ciężkiej pracy
Rozmowa z TADEUSZEM SMARZEM, wójtem gminy Zławieś Wielka

- Ostatnie tygodnie 2008 ro-
ku spêdzi³ pan miêdzy innymi 
na spotkaniach z mieszkañca-
mi wszystkich so³ectw w gminie 
Z³awieœ Wielka. Czego one doty-
czy³y?

- Najwa¿niejsz¹ spraw¹, o której 
chcia³em mieszkañców poinfor-
mowaæ, to realizacja zadañ jakie 
wyznaczyliœmy sobie na 2008 rok. 
Po drugie, zale¿a³o mi na poinfor-
mowaniu naszej lokalnej spo³ecz-
noœci o za³o¿eniach bud¿etowych, 
oraz planach i zadaniach na rok 
przysz³y. Nie zapominajmy tak¿e, 
¿e takie spotkania to znakomity 
sposób na bezpoœredni¹ komu-
nikacjê w³adz samorz¹dowych 
ze spo³eczeñstwem. Oczywiœcie, 
na wszystkich spotkaniach by³o 
miejsce i czas na dyskusjê oraz 
pytania. Ka¿dy mia³ mo¿liwoœæ 
spytania o to, co jest dla niego 
najwa¿niejsze.

- Czy zatem tym, którzy w spo-
tkaniach nie uczestniczyli, a we-
zm¹ do rêki „Goñca”, móg³by 
pan powiedzieæ jak ocenia ubie-
g³y rok pod k¹tem realizacji za-
mierzeñ bud¿etowych?

- W porównaniu do lat poprzed-
nich oceni³bym rok 2008 jako 
przeciêtny. Choæ jeœli mamy oce-
niæ stopieñ realizacji zadañ, któ-
re sobie za³o¿yliœmy rok temu, to 
mo¿emy stwierdziæ, ¿e w zasa-
dzie uda³o siê je wype³niæ. Mam tu 
przede wszystkim na myœli budo-
wê i rozbudowê dróg, rozbudowê 
sieci wodno-kanalizacyjnej, przy-
gotowanie wniosków na pozyska-
nie œrodków unijnych niezbêdnych 
do realizacji powa¿nych planów 
inwestycyjnych. 

- Zacznijmy wiêc od dróg...
- Rok temu zak³adaliœmy, ¿e 

ulepszymy jedenaœcie odcinków 
dróg. Tymczasem uda³o nam siê 
poprawiæ nawierzchniê a¿ na sie-
demnastu drogach, które ³¹cznie 
maj¹ oko³o 11,5 km. Natomiast 
dwanaœcie odcinków dróg zosta³o 
utwardzonych kamieniem wapien-
nym, zaœ na dwie drogi ekspery-
mentalnie nawieŸliœmy kamieñ 
granitowy. Choæ jest to rozwi¹za-
nie odrobinê dro¿sze, to jednak 
wydaje mi siê bardziej przyjazne 
u¿ytkownikom z dwóch powodów: 
po pierwsze unosz¹cy siê z niego 
kurz jest o wiele mniej uci¹¿liwy, a 
po drugie jest o wiele trwalszy ni¿ 
nawierzchnia ¿u¿lowa. 

- Ubieg³oroczne plany bud¿e-
towe zak³ada³y równie¿ inwesty-
cje w sieci wodno-kanalizacyjne. 
Jak wygl¹daj¹ realizacje projek-
tów gminnych w tym aspekcie?

- Po pierwsze dokoñczyliœmy 

zadanie z zakresu realizacji sieci 
wodno-kanalizacyjnej w Przysie-
ku. Rozbudowaliœmy sieæ w Z³ejw-
si Wielkiej przy ulicy Dêbowej, 
oraz w Czarnowie w s¹siedztwie 
nieruchomoœci pana Owieœnego. 
Inwestowaliœmy tak¿e w instala-
cje wodoci¹gowe. Wymienianie 
naszych realizacji zacz¹³bym od 
Górska, w okolicy jeziora. Rozbu-
dowana zosta³a sieæ wodoci¹gowa 
w Czarnym B³ocie. Zbudowaliœmy 
równie¿ ujêcie wody w Zlejwsi 
Ma³ej. By³ to bardzo trafny wy-
bór, poniewa¿ ujêcie czerpie wo-
dê ze z³ó¿ kredowych. Poza tym 
zbudowaliœmy w tym roku kolektor       
œcieków do oczyszczalni w Toru-
niu, dziêki któremu tam w³aœnie 
trafiaj¹ nieczystoœci z Przysieka i 
Rozgart. Naturaln¹ konsekwencj¹ 
tego posuniêcia infrastrukturalne-
go by³a likwidacja gminnej oczysz-
czalni œcieków w Rozgartach. W 
dalszej przysz³oœci myœlimy o bu-
dowie kolektora t³ocznego, prze-
sy³aj¹cego œcieki z oczyszczalni w 
Górsku i Toporzysku. Zleci³em te¿ 
projektantowi wykonanie koncep-
cji budowy kolektora w zachodniej 
czêœci gminy.

- Jednak nie tylko na drogach 
i inwestycjach w sieæ wodno-ka-
nalizacyjn¹ aktywnoœæ gminy siê 
koñczy. 

- W tym roku rozpoczêliœmy bu-
dowê œwietlico-remizy w Sk³u-
dzewie. Wartoœæ tego zadania 
powinna zamkn¹æ siê w kwocie 
300 tysiêcy z³otych. W tym roku 
uda³o siê doprowadziæ tê inwe-
stycjê do stanu surowego otwar-
tego. A skoro ju¿ stoj¹ mury, to w 
przysz³ym roku zadanie to powin-
no zostaæ zakoñczone. 

- Nie mo¿emy te¿ nie wspo-
mnieæ o szko³ach.

- Praktycznie w ka¿dej szkole 
w naszej gminie przeprowadzo-
ny zosta³ remont, b¹dŸ naprawa. 
Na przyk³ad w budynku szko-
³y w Rzêczkowie wykonana zo-
sta³a termoizolacja. Natomiast w 
Szkole Podstawowej w Przysie-
ku wybudowana zosta³a kot³ow-
nia, dziêki czemu uniezale¿nimy 
siê od Spó³dzielni Mieszkaniowej 
w Przysieku i ograniczmy koszty 
ogrzewania szko³y. 

- Jak przedstawia siê bilans 
bud¿etu za rok 2008? Czy gmi-
na bêdzie mia³a wystarczaj¹co 
du¿o œrodków, aby zrealizowaæ 
wszystkie zamierzenia?

- Zaplanowaliœmy, ¿e wp³ywy 
wynios¹ 24 miliony z³otych, zaœ 
wydatki 27 milionów. Z ³atwoœci¹ 
mo¿na dostrzec, ¿e planowaliœmy 
deficyt w wysokoœci oko³o trzech 
milionów z³otych. Choæ Rada 

Gminy upowa¿ni³a mnie do zaci¹-
gniêcia kredytu na pokrycie defi-
cytu, to jednak wydaje mi siê, ¿e 
uda siê zamkn¹æ deficyt w kwocie 
oko³o 1 miliona z³otych. Mamy ju¿ 
sam¹ koñcówkê roku, jednak aby 
dokoñczyæ plany bêdziemy mu-
sieli z kredytu skorzystaæ. 

- A jak wygl¹daj¹ za³o¿enia bu-
d¿etowe na rok przysz³y?

- Mamy ju¿ przygotowany pro-
jekt bud¿etu. Po stronie docho-
dów przewidujemy 28 milionów 
z³otych, zaœ po stronie wydat-
ków 30,8 mln. z³otych. Zatem i w 
przysz³ym roku przewidujemy de-
ficyt, który jednak mo¿e siê zwiêk-
szyæ, jeœli uzyskamy pieni¹dze ze 
œrodków unijnych na budowê sie-
ci wodno-kanalizacyjnej Z³awieœ 
- Rzêczkowo. Wartoœæ tego przed-
siêwziêcia powinna kszta³towaæ 
siê na poziomie oko³o 8 milionów 
z³otych. Z funduszy europejskich 
powinniœmy otrzymaæ oko³o 4 mi-
lionów z³otych, zatem jeœli przy-
st¹pimy do realizacji tego zadania, 
bêdziemy potrzebowali zastrzyku 
finansowego spoza œrodków ujê-
tych w projekcie bud¿etu. Podsu-
mowuj¹c, bud¿et przysz³oroczny 
bêdzie wiêkszy o 10,2 procent od 
tegorocznego. Zak³adam jednak, 
¿e jego si³a nabywcza mo¿e byæ 
nieco mniejsza, z uwagi na prze-
widywane podwy¿ki. 

- Jakie bêd¹ priorytety inwe-
stycyjne na przysz³y rok w gmi-
nie Z³awieœ Wielka? Wspomina³ 
pan o kanalizacji na odcinku 
Rzêczkowo - Z³awieœ Wielka.

- Tak, to zadania priorytetowe, 
poniewa¿ de facto obejmuje nie 
tylko te dwie wsie. Planujemy bo-
wiem wzniesienie zlewni œcieków 
tak¿e dla Ma³ej Z³ejwsi, Sk³udze-
wa, Toporzyska. Z³o¿yliœmy w tej 
sprawie ju¿ wniosek o dofinan-
sowanie, a do Urzêdu Marsza³-
kowskiego projekt techniczny. 
Pod wzglêdem merytorycznym 
projekt zosta³ oceniony bardzo 

wysoko i rozstrzygniêcia oczeku-
jemy w marcu. Poza tym, planu-
jemy po³o¿yæ sieæ kanalizacyjn¹ 
w Przysieku, na Osiedlu Gawe³ka. 
Podobnie w Toporzysku, Czar-
nym B³ocie i Rozgartach. Musimy 
te¿ przyst¹piæ do rozbudowy trze-
ciej komory oczyszczalni œcieków 
w Toporzysku, co bêdzie koszto-
wa³o gminê oko³o 350 tysiêcy z³o-
tych. Mniejsze natomiast bêd¹ 
inwestycje drogowe. Wed³ug mo-
jego planu na siedmiu drogach 
bêdziemy kontynuowaæ prace z 
zakresu ulepszania nawierzchni 
poprzez bitumowanie, na cztery 
odcinki chcemy nawieŸæ kamieñ 
granitowy i przyst¹piæ do budowy 
czterech chodników. Bêdziemy 
równie¿ budowaæ plac zabaw w 
Przysieku, a boisko Orlik w Z³ejw-
si Ma³ej.

- Projekt Orlik cieszy siê nie-
zwyk³¹ popularnoœci¹, jednak 
coraz czêœciej padaj¹ g³osy, ¿e 
jest on kontrowersyjny.

- Podzielam tê opiniê, bo my od 
ministra sportu i Urzêdu Marsza³-
kowskiego mamy otrzymaæ 600 
tysiêcy z³otych, a przeciêtny Orlik 
kosztuje 1,4 mln. z³otych. Niedaw-
no marsza³ek powiedzia³ mi, ¿e 
pozostaje mu w województwie do 
wybudowania jeszcze 250 boisk. 
Rozumiem dlaczego budowa tych 
boisk nie cieszy siê a¿ tak du-
¿ym powodzeniem wœród samo-
rz¹dowców. Trzeba po prostu do 
nich sporo dok³adaæ. W przypad-
ku naszego Orlika, który bêdzie 
doœæ rozbudowany, kosztorys in-
westorski siêga kwoty ponad 2 mi-
lionów z³otych. Byæ mo¿e zdo³amy 
zaoszczêdziæ czêœæ œrodków, jeœli 
odst¹pimy od wytycznych mate-
ria³owych. 

- Na spotkaniach z przedsta-
wicielami w³adz samorz¹do-
wych raz po raz padaj¹ pytania o 
oœwietlenie uliczne.

- Rozumiemy, ¿e braki w tym 
zakresie stanowi¹ spory problem. 
Ale uda³o nam siê w tym roku do-
budowaæ 65 lamp, ale to wci¹¿ jest 
za ma³o. Oczekiwania s¹ du¿e w 
tej materii. Dlatego wierzê, ¿e uda 
siê zrealizowaæ nasz plan zak³a-
daj¹cy, ¿e w 2009 roku zwiêkszy 
siê iloœæ lamp oœwietleniowych na 
siedmiu odcinkach dróg. 

- Dziêkujê za rozmowê.

GONIEC GMINNY
Redaktor naczelny - Rafa³ ¯elazek

Nak³ad 1500 szt.
Adres: 

87-134 Z³awies Wielka, ul. Handlowa 7
tel./fax 0-56 678 09 13

e-mail: ugzlawies@wp.pl
www.zlawies.pl
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GOPS w ramach unijnego programu uczy jak pomagać sobie samemu

Wzmocnić ludzki kapitał
Praca Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Złejwsi Wielkiej 
polega nie tylko na przekazywaniu 
bezzwrotnej pomocy. We 
wrześniu GOPS wziął udział w 
realizacji projektu w ramach 
PROGRAMU OPERACYJNEGO 
KAPITAŁ LUDZKI. 

Projekt pt. „Pomagam Sobie 
– Pomagam Innym” jest wspó³fi-
nansowany ze œrodków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego. Jego naj-
wa¿niejszym celem jest aktywiza-
cja zawodowa osób bezrobotnych 
oraz biernych zawodowo. 

W ramach projektu pomoc¹ zo-
sta³o objêtych 7 kobiet, z którymi 
zosta³y podpisane kontrakty so-
cjalne. Osoby te wspierane by³y 
przez szereg specjalistów. M.in. 
odbywa³y siê spotkania z dorad-
c¹ zawodowym, których tematem 
by³o: przygotowanie dokumentów 
aplikacyjnych, aktywne poszuki-
wanie pracy, znaczenie pracy w 
¿yciu cz³owieka, zapoznanie siê 
z kodeksem pracy, i inne. Odby-
wa³y siê zajêcia z psychologiem, 
który uczy³ umiejêtnoœci radze-
nia sobie ze stresem, asertyw-
noœci, czy te¿ diagnozowania. 
Ponadto odbywa³y siê tak¿e spo-
tkania z informatykiem w celu na-
bycia podstawowych umiejêtnoœci 
komputerowych, w tym obs³ugi 
programów komputerowych oraz 
Internetu. W ramach projektu od-

by³y siê tak¿e zajêcia z pracow-
nikiem socjalnym, wiza¿yst¹ oraz 
instruktorem zawodu. 

Projekt ten stworzy³ mo¿liwoœæ 
ukoñczenia kursu zawodowego, 
przygotowuj¹cego do œwiadcze-
nia us³ug opiekuñczych na rzecz 
osób starszych i niepe³nospraw-
nych. 

Szkolenia oraz kurs odbywa-
³y siê w Centrum Integracji Spo-

³ecznej CISTOR w Toruniu. Ich 
realizacja powoduje osi¹gniê-
cie przez osoby objête projektem 
uprawnieñ do wykonywania us³ug 
opiekuñczych na rzecz osób po-
trzebuj¹cych, a zamieszkuj¹cych 
na terenie gminy Z³awieœ Wielka. 
Nabycie przez kursantów powy¿-
szych umiejêtnoœci spowoduje 
mo¿liwoœæ podjêcia pracy zawo-
dowej, a tym samym przerwie 

d³ugotrwa³¹ biernoœæ zawodow¹, 
prowadz¹c¹ do wykluczenia spo-
³ecznego. 

W ramach tego projektu przy-
jêto dwóch nowych pracowników 
socjalnych, których zadaniem jest 
koordynacja prac zwi¹zanych z 
realizacj¹ projektu oraz praca so-
cjalna na rzecz tutejszej spo³ecz-
noœci lokalnej.

Planowane zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Radni o planach rozwoju
Ponad rok trwają prace nad 
zmianą studium, przyjętego 
Uchwałą nr IV/45/99 z dnia 
12 marca 1999r. w sprawie 
studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Zławieś Wielka.

Zgodnie z przepisami ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym g³ównym celem 
studium jest okreœlenie polityki 
przestrzennej obszaru gminy, w 
tym lokalnych zasad zagospoda-
rowania. Studium jest tak¿e narzê-
dziem koordynowania planowania 
przestrzennego na szczeblu lokal-
nym i strategicznych zamierzeñ 
gminy z planowaniem krajowym i 
regionalnym. Jest to druga koor-
dynacyjna funkcja studium. Ran-
gê studium okreœla art. 9 ust. 4 
i 5 ww. ustawy, w myœl których 

studium, pomimo, i¿ nie jest ak-
tem prawa miejscowego, ma moc 
wi¹¿¹c¹ dla opracowywanych 
miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego. 

Wobec powy¿szego studium z 
1999 r. by³o opracowane wed³ug 
nieaktualnej na dzisiaj ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu 
przestrzennym. Wstêpne analizy, 
w tym ocena aktualnoœci obowi¹-
zuj¹cego studium uwarunkowañ 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, wykaza³y ko-
niecznoœæ wprowadzenia zasad-
niczych zmian merytorycznych. 
Gmina Z³awieœ Wielka (podob-
nie jak wiele innych gmin w Pol-
sce) stanê³a nie tylko w obliczu 
nowego prawa, ale tak¿e braku 
aktualnoœci studium, ze wzglê-
du na istniej¹ce i projektowane 
zmiany przestrzenne. Opracowu-
j¹c zmianê studium uznano, ¿e 
zmiany nie mog¹ dotyczyæ po-

szczególnych ustaleñ. Maj¹ one 
równoczeœnie uwzglêdniaæ zmie-
niaj¹ce siê potrzeby i mo¿liwo-
œci rozwojowe gminy, jak równie¿ 
obejmowaæ pe³ny zakres i formê 
studium okreœlon¹ w obowi¹zuj¹-
cych przepisach. Konsekwencj¹ 
tego by³o opracowanie jednolitego 
tekstu i rysunku studium maj¹ce-
go ujednolicon¹ formê, ale w rze-
czywistoœci stanowi¹cego nowe 
opracowanie, w którym wykorzy-
stano czeœæ zapisów ze studium 
z 1999 r. 

Zakres zmian uwzglêdni³ m.in.: 
- ustalenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzen-
nego uchwalonych po 1 grudnia 
1995 r.; 

- wydane decyzje o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz pozwolenia na budowê; 

- wnioski instytucji i ludnoœci 
zg³oszone do zmiany studium; 

- wnioski wójta dotycz¹ce no-
wych zamierzeñ inwestycyjnych. 

W porównaniu ze studium z 
1999 roku w nowym studium:

- obszar terenów przeznaczo-
nych pod czyst¹ zabudowê /m.in. 
mieszkaniow¹, mieszkaniowo – 
us³ugow¹, us³ugow¹/ zwiêkszy³ z 
2 246 ha do 3 240 ha,

- obszar terenów przeznaczo-
nych pod inne zainwestowanie  /
m.in.  infrastrukturê techniczn¹, 
kopalnie kruszyw powierzchnio-
wych, tereny zielone/ zwiêkszy³ 
siê z 33 ha do 375 ha,

- obszar terenów otwartych 
zmniejszy³ siê z 15 546 ha do 14 
226 ha.

Mimo ¿e projekt studium spe³-
nia³ wszystkie wymogi formalne i 
prawne, glosami radnych opozy-
cyjnych, uchwa³a w sprawie zmia-
ny studium nie zosta³a przyjêta na 
sesji w dniu 12 grudnia 2008 r.
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Co nowego w Lokalnej Grupie 
Działania „Podgrodzie Toruńskie”?
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 
ogłosił konkurs na wybór lokalnej grupy działania do realizacji 
lokalnej strategii rozwoju. Wnioski w tej sprawie należy składać 
w terminie: od 1 grudnia 2008 r. do 16 stycznia 2009 r.

Do tego czasu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania „Podgro-
dzie Toruñskie” musi uzyskaæ wpis do Krajowego Rejestru S¹dowego 
w Toruniu, opracowaæ Lokaln¹ Strategiê Rozwoju oraz z³o¿yæ wnio-
sek o dofinansowanie wraz z wymaganymi za³¹cznikami.

W zwi¹zku z tym 11 sierpnia 2008r. odby³o siê Walne Zebranie 
Cz³onków Stowarzyszenia LGD „Podgrodzie Toruñskie” w Gminnym 
Oœrodku Kultury w Ma³ej Nieszawce.

Na zebraniu tym zosta³a wybrana pierwsza Rada stowarzyszenia:
1. Donacjusz Anzel – Przewodnicz¹cy Rady (gmina Lubicz).
2. Zbigniew Drewnowski – Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady 

(gmina Z³awieœ Wielka).
3. Waldemar Go³aœ – Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady (gmina 

Wielka Nieszawka).
4. Barbara Kisielewska – cz³onek Rady (gmina Lubicz).
5. Andrzej Hercka – cz³onek Rady (gmina Lubicz).
6. Edyta Wilento–Pióro – cz³onek Rady (gmina Wielka Nieszaw-

ka).
7. Walentyna Ska³ecka - cz³onek Rady (gmina Wielka Nieszawka).
8. Teodora Pud³o – cz³onek Rady (gmina Z³awieœ Wielka).
9. Piotr Grodzki – cz³onek Rady (gmina Z³awieœ Wielka).

Zadaniem Rady bêdzie wybór operacji, które maj¹ byæ realizowa-
ne w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i sfinansowane ze œrodków 
pozostaj¹cych w dyspozycji LGD w ramach osi 4– Leader Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie, w przypadku pozyskania œrodków finansowych, 
bêdzie dysponowa³o kwot¹ blisko 3.8 mln z³. na lata 2009-2015, w ra-
mach której zadaniem LGD bêdzie opiniowanie projektów do realiza-
cji w dzia³aniach: „Odnowa i rozwój wsi”, „Ró¿nicowanie w kierunku 
dzia³alnoœci nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw”, 
„Ma³e projekty”.

W drugiej po³owie 2009 roku potencjalni beneficjenci (przedsiê-
biorcy, organizacje pozarz¹dowe, gminy, instytucje kultury, koœcio³y, 
zwi¹zki wyznaniowe, osoby fizyczne) z terenu trzech gmin bêd¹ mo-
gli sk³adaæ wnioski o dofinansowanie na realizacjê inwestycji w poni¿-
szym zakresie.

„Odnowa i rozwój wsi”
Pomocy finansowej udziela siê podmiotom z tytu³u inwestycji w za-

kresie:
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposa¿enia obiektów: 
a) pe³ni¹cych funkcje publiczne, spo³eczno-kulturalne, rekreacyjne 

i sportowe, 
b) s³u¿¹cych promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i 

zachowaniu 
dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, 
2) kszta³towania obszaru przestrzeni publicznej; 
3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury zwi¹zanej z roz-

wojem funkcji 
turystycznych, sportowych lub spo³eczno-kulturalnych; 
4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa 

w danym 
regionie, w tym budynków bêd¹cych zabytkami, z przeznaczeniem 

na cele 
publiczne; 
5) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników 

historycznych, 
budynków bêd¹cych zabytkami lub miejsc pamiêci; 
6) kultywowania tradycji spo³ecznoœci lokalnej oraz tradycyjnych za-

wodów.

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Pomocy udziela siê z tytu³u podjêcia lub rozwoju dzia³alnoœci w za-
kresie:

1) us³ug dla gospodarstw rolnych lub leœnictwa; 
2) us³ug dla ludnoœci; 
3) sprzeda¿y hurtowej i detalicznej; 
4) rzemios³a lub rêkodzielnictwa; 
5) robót i us³ug budowlanych oraz instalacyjnych; 
6) us³ug turystycznych oraz zwi¹zanych ze sportem, rekreacj¹ i wy-

poczynkiem; 
7) us³ug transportowych; 
8) us³ug komunalnych; 
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów le-

œnych; 
10) magazynowania lub przechowywania towarów; 
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 
12) rachunkowoœci, doradztwa lub us³ug informatycznych.

Małe projekty
Zakres pomocy obejmuje:
1) podnoszenie œwiadomoœci mieszkañców wsi, w tym poprzez or-

ganizacjê szkoleñ i innych przedsiêwziêæ o charakterze edukacyjnym 
i warsztatowym dla ludnoœci z obszaru objêtego LSR ;

2) podniesienia jakoœci ¿ycia ludnoœci na obszarze dzia³ania LGD, 
w tym poprzez: 
 udostêpnianie na potrzeby spo³ecznoœci wiejskiej urz¹dzeñ i 

sprzêtu komputerowego, w tym urz¹dzeñ i sprzêtu umo¿liwiaj¹cego 
dostêp do Internetu;
 organizacjê imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na 

obszarze objêtym dzia³alnoœci¹ LGD;
3) rozwój aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnej, w tym poprzez: 
 promocjê lokalnej twórczoœci ludowej, kulturalnej i artystycznej 

z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego 
oraz przyrodniczego;
 kultywowanie miejscowych tradycji, obrzêdów i zwyczajów;
 kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemios³a; 
4) rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym po-

przez: 
 utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej 

oraz stron WWW, przygotowanie i wydanie folderów i innych publika-
cji informacyjnych dla obszaru objêtego Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju;
 budowê/odbudowê ma³ej infrastruktury turystycznej, w szczegól-

noœci punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, 
tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, œcie¿ek 
spacerowych, dydaktycznych;

5) zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie 
cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczegól-
nym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objête sieci¹ 
Natura 2000;

6) zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym po-
przez: 
 prowadzenie badañ, gromadzenie danych, odbudowa lub reno-

wacja, zabezpieczanie, uporz¹dkowanie i oznakowanie niewielkich 
obiektów kulturowych i historycznych wa¿nych lub charakterystycz-
nych dla danej miejscowoœci;
 odnawianie, uporz¹dkowanie i oznakowanie prywatnych budyn-

ków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu da-
nego regionu;
 remont œwietlic wiejskich i zakup ich wyposa¿enia;
7) rozwój lokalnej aktywnoœci gospodarczej poprzez inicjowanie 

powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz 
podnoszenia jakoœci produktów i us³ug bazuj¹cych na lokalnych zaso-
bach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leœnych, 
oraz tradycyjnych sektorach gospodarki. 

Alina Maciejewska, Kierownik biura LGD

SPROSTOWANIE
W marcowym numerze „Goñca gminnego” w artykule „Wysta-

wa produktów lokalnych” pope³niono b³¹d nie wymieniaj¹c wœród 
uczestników wystawy Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Toporzysku. 

Za pomy³kê serdecznie przepraszam.
Alina Maciejewska, Kierownik biura LGD
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Po dziewięciu miesiącach Internetowe Centrum 
Edukacyjno-Oświatowe nadal prężnie działa

Pod strażackim dachem
W  jednostce Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łążynie działa 
Internetowe Centrum Edukacyjno 
– Oświatowe. Powstało w ramach 
projektu „Internetowe Centra 
Edukacyjno-Oświatowe na 
wsi’’- ICEO, który finansowany 
jest przez Europejski Fundusz 
Społeczny i budżet państwa. W 
skład partnerstwa realizującego 
projekt wchodzą: Uniwersytet 
w Białymstoku, Krajowa 
Izba Gospodarcza, Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP oraz Combidata Poland 
sp. z o.o. - pod patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Centrum zaczê³o swoj¹ dzia-
³alnoœæ 9 kwietnia 2008r. Uroczy-
stego otwarcia ICEO w £¹¿ynie 
dokona³ Prezes Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej Józef Drapiewski.
Wœród zaproszonych goœci zna-
leŸli siê Wójt gminy Z³awieœ 
Wielka Tadeusz Smarz z przed-
stawicielami Zarz¹du Gminnego, 
ks. Pra³at Marian Szañca,  przed-
stawiciel firmy Combidata Sopot 
Katarzyna Bartosiñska, zastêpca 
Komendanta Miejskiego PSP w 
Toruniu st. bryg. Bogdan Sowiñ-
ski, Dyrektor biura Oddzia³u Woje-
wódzkiego Zwi¹zku OSP RP Piotr 
Tomaszewski z przedstawicielami 
zarz¹du, Dyrektor szko³y w £¹¿y-
nie Bogus³aw Zió³kowski, miesz-
kañcy £¹¿yna oraz sympatycy i 
przyjaciele Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej.

Jednostka OSP w £¹¿ynie jest 
jedn¹ z niewielu na terenie woj. 

Kuj-Pom, która spe³ni³a stawiane 
wymagania umo¿liwiaj¹ce reali-
zacjê projektu. Centrum eduka-
cyjno-oœwiatowe mo¿e realizowaæ 
swoje zadania dziêki wsparciu i 
przychylnoœci gospodarza gminy, 
Pana Tadeusza Smarza. 

Ide¹ projektu by³o umo¿liwie-
nie mieszkañcom korzystania z 
dostêpnych programów kszta³ce-
nia na odleg³oœæ w formie on-line 
oraz uzupe³nienia lub podniesie-
nia kwalifikacji zawodowych, co 
w konsekwencji ma prowa-
dziæ do zmniejszenia dyspropor-
cji edukacyjnych miêdzy wsi¹ a 
miastem. W tym celu Centrum 
wyposa¿one jest w 5 stanowisk 
komputerowych, laptop, projek-

tor i urz¹dzenie wielofunkcyjne. 
We wstêpnej, siedmiomiesiêcz-
nej fazie, proces edukacyjny re-
alizowany by³ w oparciu o system 
informatyczny, nad którego prawi-
d³owym przebiegiem czuwa³y bez-
poœrednio dwie osoby - opiekun 
ds. pedagogicznych oraz opiekun 
ds. informatycznych. Obie osoby, 
legitymuj¹ce siê wykszta³ceniem 
wy¿szym, odpowiada³y za pra-
ce w Centrum w okresie trwania 
projektu. Do ich zadañ nale¿a³o 
m.in. udostêpnienie szkolenia na 
odleg³oœæ oraz wspomagaj¹cych 
materia³ów dydaktycznych, orga-
nizowanie procesów edukacyj-
nych we wspó³pracy z jednostkami 
kszta³cenia na odleg³oœæ, organi-
zowania szkoleñ zdalnych z wyko-
rzystaniem wyspecjalizowanego 
oprogramowania, organizowanie 
seminariów, prelekcji i prezenta-
cji multimedialnych o charakterze 
szkoleniowym i kulturotwórczym. 
Po siedmiu miesi¹cach rozpocz¹³ 
siê drugi etap realizacji projektu, 
w którym wszelkie zadania reali-
zowane przez wymieniony wy¿ej 
personel Centrum, kontynuowane 
s¹ przez druhów z jednostki OSP 
na tych samych zasadach, jakimi 
kierowano siê w poprzednim eta-
pie. 

Jedyn¹ ró¿nic¹ jest fakt, i¿ dru-
howie poœwiêcaj¹c swój czas, 
prowadz¹ Centrum w ramach 
wolontariatu, nie otrzymuj¹c w 
zamian jakiegokolwiek wynagro-
dzenia.

Warto nadmieniæ, i¿ do tej po-
ry Internetowe Centrum Edukacyj-
no – Oœwiatowe w £¹¿ynie wyda³o 
122 zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce 

ukoñczenie kolejnych poziomów 
szkolenia komputerowego przez 
swoich podopiecznych. Dziêki 
tym zaœwiadczeniom wiele osób 
podnios³o swoje kwalifikacje za-
wodowe, procentuj¹c w oczach 
pracodawców. 

Tym, co wprawia druhów w jesz-
cze wiêksze zadowolenie jest fakt, 
i¿ mimo tak d³ugiego okresu dzia-
³ania placówka wci¹¿ cieszy siê 
du¿ym zainteresowaniem miesz-
kañców zarówno wsi, jak i innych 
miejscowoœci. Du¿a w tym zas³u-
ga odbywaj¹cych siê co pewien 
czas seminariów, dziêki którym 
odwiedzaj¹cy Centrum zapozna-
j¹ siê miêdzy innymi z tajnikami 
profesjonalnej obs³ugi kompute-
ra, ratownictwa medycznego, czy 
te¿ typowo stra¿ackimi technika-
mi gaszenia po¿arów. Seminaria 
prowadzone s¹ przez zaprasza-
nych na tê okazjê specjalistów da-
nej dziedziny, legitymuj¹cych siê 
sporym baga¿em doœwiadczeñ. 

Z oœrodka edukacyjno-oœwia-
towego korzystaæ mog¹ wszy-
scy chêtni, niezale¿nie od wieku 
i miejsca zamieszkania. Centrum 
otwiera swoje podwoje w sobo-
ty i niedziele w godzinach popo³u-
dniowych. Korzystanie z zasobów 
i szkoleñ ICEO jest ca³kowicie 
bezp³atne.

Zapraszamy wszystkich miesz-
kañców gminy do odwiedzania 
placówki.

Wiêcej informacji w Interne-
towym Centrum Edukacyjno – 
Oœwiatowym przy Jednostce 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w 
£¹¿ynie.
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Stawki podatków i opłat w 2009 roku
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

1. od budynków mieszkalnych lub ich czêœci 0,57z³. od 1 m2  powierzch-
ni u¿ytkowej,

2. od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ 
inn¹ ni¿ rolnicza lub leœna oraz czêœci budynków mieszkalnych zajêtych 
na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej 14,60 z³ od 1m2 powierzch-
ni u¿ytkowej,

3. od pozosta³ych budynków lub ich czêœci 4,50 z³ od 1 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej,

4. od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie odp³atnej statu-
towej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicz-
nego 4,50 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej

5. od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,60 
z³. od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,

6. od budowli 2% ich wartoœci 
7. od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej 

w zakresie udzielenia œwiadczeñ zdrowotnych 3,30 od 1m2 powierzch-
ni u¿ytkowej,

8. od 1m2 powierzchni gruntów:
a) zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza lub le-

œna 0,60 z³.
b) od pozosta³ych 0,12 z³.,
c) zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku 

publicznego przez organizacjê po¿ytku publicznego 0,12 z³.
9. od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub 

elektrowni wodnych 3,64 z³. od 1 ha powierzchni.

PODATEK ROLNY:
- 118,75 z³ za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwach rolnych
- 237,50 z³ za 1 ha fizyczny od gruntów nie tworz¹cych gospodarstwa 

rolnego

OPŁATA ZA PSA i OPŁATA TARGOWA:
Stawki tych op³at nie ulegn¹ zmianie w 2009 roku i wynosiæ bêd¹:
- 25,- z³ op³ata za 1 psa
- 12,- z³ op³ata targowa

CENA SPRZEDAŻY 1 m3 WODY ORAZ ZA 
ODPROWADZENIE 1 m3 ŚCIEKÓW

- woda – 2,10 z³ + VAT za 1 m3 
- œcieki – 2,10 z³ + VAT za 1 m3

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Obowi¹zuj¹ stawki okreœlone uchwa³¹  Nr XII/54/2007 Rady Gminy Z³a-

wieœ Wielka z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci sta-
wek podatku od œrodków transportowych.
I. Wysokoœæ stawek podatku od œrodków transportowych: 

1. od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej po-
jazdu :

a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie  536,00z³.
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 686,00z³.
c) powy¿ej 9 ton, a poni¿ej 12 ton  800,00z³.

2. od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowi-
tej :

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton 
 - o liczbie osi dwie   580,00z³.
 - o liczbie osi trzy    260,00z³.
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton :
 - o liczbie osi dwie   580,00z³.
 - o liczbie osi trzy   1064,00z³.
 - o liczbie osi cztery i wiêcej  700,00z³.
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton :
 - o liczbie osi dwie lub trzy  1064,00z³.
 - o liczbie osi cztery lub wiêcej 1736,00z³.

3. od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi 
jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej :

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton :
 - o liczbie osi dwie   1314,00z³.
 - o liczbie osi trzy   656,00z³.
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton :
 - o liczbie osi dwie   1314,00z³.
 - o liczbie osi trzy   1654,00z³.
 - o liczbie osi cztery i wiêcej  1094,00z³.
c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton :
 - o liczbie osi dwie lub trzy  1654,00z³.
 - o liczbie osi cztery lub wiêcej 2574,00z³.

4. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywa-
nia ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej ze-
spo³u pojazdów :

a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton  535,00z³.
b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton  686,00z³.
c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton  800,00z³.

5. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywa-
nia ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowi-
tej zespo³u pojazdów :

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton :
 - o liczbie osi dwie lub trzy  837,00z³.
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton :
 - o liczbie osi dwie lub trzy  1482,00z³. 
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton :
 - o liczbie osi dwie   1482,00z³.
 - o liczbie osi trzy   1808,00z³.

6. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywa-
nia ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ i innym systemem zawieszenia osi 
jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton :
 - o liczbie osi dwie lub trzy  850,00z³.
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 36 ton :
 - o liczbie osi dwie lub trzy  1996,00z³.
c) równej lub wy¿szej ni¿ 36 ton :
 - o liczbie osi dwie   1996,00z³.
 - o liczbie osi trzy   2583,00z³.

7. od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posia-
daj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton z wyj¹tkiem 
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podat-
nika podatku rolnego :

 - od 7 ton i poni¿ej 12 ton  240,00z³.
8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawie-

szeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej ze-
spo³u pojazdów:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton :
 - o liczbie osi jedna  252,00z³.
 - o liczbie osi dwie   252,00z³.
 - o liczbie osi trzy   638,00z³.
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 28 ton :
 - o liczbie osi jedna  336,00z³.
 - o liczbie osi dwie   315,00z³.
 - o liczbie osi trzy   638,00z³. 
c) równej lub wy¿szej ni¿ 28 ton i mniejszej ni¿ 33 tony :
 - o liczbie osi jedna lub dwie 643,00z³.
 - o liczbie osi trzy   710,00z³.
d) równej lub wy¿szej ni¿ 33 tony i mniejszej ni¿ 38 ton :
 - o liczbie osi jedna lub dwie 892,00z³.
 - o liczbie osi trzy   710,00z³.
e) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton :
 - o liczbie osi jedna lub dwie 1206,00z³.
 - o liczbie osi trzy   989,00z³.

9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi  jezd-
nych o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów :

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton :
 - o liczbie osi jedna  277,00z³.
 - o liczbie osi dwie   324,00z³.
 - o liczbie osi trzy   888,00z³.
b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i mniejszej ni¿ 28 ton :
 - o liczbie osi jedna  588,00z³.
 - o liczbie osi dwie   359,00z³.
 - o liczbie osi trzy   888,00z³.
c) równej lub wy¿szej ni¿ 28 ton i mniejszej ni¿ 33 tony :
 - o liczbie osi jedna   589,00z³.
 - o liczbie osi dwie lub trzy  892,00z³.
d) równej lub wy¿szej ni¿ 33 tony i mniejszej ni¿ 38 ton :
 - o liczbie osi jedna lub dwie 1356,00z³. 
 - o liczbie osi trzy   989,00z³.
e) równej lub wy¿szej ni¿ 38 ton :
 - o liczbie osi jedna lub dwie 1785,00z³. 
 - o liczbie osi trzy   1344,00z³.

10. od autobusów w zale¿noœci od liczby miejsc do siedzenia :
a) mniej ni¿ 30 miejsc   1155,00z³.
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1365,00z³.

II. Zwalnia siê z podatku œrodki transportowe:
1) zwi¹zane wy³¹cznie z dowozem dzieci do szkó³,
2) s³u¿¹ce wykonywaniu zadañ z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej.
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Inauguracja Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom

29 listopada na Toruñskim Lo-
dowisku TOR-TOR przy ul. Bema 
23/29 odby³a siê inauguracja Wi-
gilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom 
organizowanego przez Caritas 
Diecezji Toruñskiej. Z terenu na-
szej gminy dyrektorzy szkó³ wyty-
powali sto czterdzieœcioro dzieci, 
dla których organizator przewi-
dzia³ mnóstwo zabaw i prezentacji 
artystycznych dzieci i m³odzie¿y 
z klubów sportowych oraz ognisk 
artystycznych.

Zwieñczeniem spotkania by³ 
koncert Majki Je¿owskiej. Ponad-
to ka¿de dziecko otrzyma³o upo-
minek ufundowany przez Caritas 
naszej diecezji w postaci czap-
ki Miko³aja oraz s³odyczy i innych 

niespodzianek.
W tym roku Inauguracja prze-

biega³a pod has³em „Warto byæ 
bohaterem” i mia³a na celu uwra¿-
liwiæ uczestników na problemy 
drugiego cz³owieka. Inspiracj¹ 
przeprowadzenia akcji by³ przy-
padek £ukasza, który zosta³ bru-
talnie pobity w szkole, w wyniku 
czego jest osob¹ g³êboko niepe³-
nosprawn¹. Od dziewiêciu lat jest 
przykuty do ³ó¿ka, nie mog¹c nor-
malnie funkcjonowaæ. Na tere-
nie szkó³ zosta³y przeprowadzone 
zbiórki pieniêdzy na jego rehabili-
tacjê. Wiêcej informacji na temat 
akcji „Warto byæ bohaterem” na 
stronie internetowej www.torun.
caritas.pl

Wigilia dla samotnych
Jak co roku Wójt Gminy oraz Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecz-

nej w Z³ejwsi Wielkiej organizuj¹ spotkanie op³atkowo – wigilijne 
dla osób starszych i samotnych zamieszka³ych na terenie naszej 
gminy. Tegoroczne spotkanie odbêdzie siê 19 grudnia br. o go-
dzinie 14.00 w sali Gminnego Oœrodka Kultury w Z³ejwsi Ma³ej. W 
programie przewiduje siê wspóln¹ wieczerzê wigilijn¹ oraz wystêp 
artystyczny dzieci pod przewodnictwem Krzysztofa Kêdzierskiego.

G O P S
Z³awieœ Wielka

GOPS oraz Toruńskie Centrum Caritas 
przekazało najuboższym 27 ton żywności

W darze serca
Pomiêdzy Gminnym Oœrod-

kiem Pomocy Spo³ecznej w Z³ejw-
si Wielkiej a Toruñskim Centrum 
„Caritas” zawarta zosta³a umo-
wa na przekazanie gotowych ar-
tyku³ów spo¿ywczych w ramach 
programu „Dostarczanie ¿ywno-
œci dla najubo¿szej ludnoœci UE 
2008”. 

W 2008r. przekazywano dary 
dla 885 najubo¿szych mieszkañ-
ców  naszej gminy (ponad 27 ton). 
Wartoœæ przekazanego towaru 
wynios³a 81.481,75z³. W ramach 

¿ywnoœci przekazywano : maka-
ron, ser topiony, mleko, ser ¿ó³ty, 
p³atki kukurydziane, d¿emy, m¹kê 
pszenn¹, cukier, kaszê jêczmien-
n¹, groszek konserwowy. 

Ponadto we wrzeœniu Toruñskie 
Centrum „Caritas” przekaza³o nie-
odp³atnie artyku³y szkolne dla 
dzieci oraz obuwie zimowe. Da-
ry  rozdysponowano wœród szkó³, 
œwietlic oraz podopiecznych tut. 
oœrodka pomocy spo³ecznej. 

Kierownik GOPS
Aldona Michalska

Gminne służby drogowe gotowe do 
złagodzenia skutków zimy

Pługi czekają na śnieg
Ka¿dy w³aœciciel drogi zgodnie z 

ustaw¹ ma obowi¹zek jej utrzymy-
wania w okresie zimowym. Roz-
porz¹dzenie to wydane zosta³o 
21 marca 1985 roku i jest przepi-
sem do dziœ obowi¹zuj¹cym. Gmi-
na Z³awieœ Wielka respektuj¹c ten 
obowi¹zek, informuje mieszkañ-
ców o przygotowaniach do tego-
rocznej zimy.

W okresie zimowego utrzyma-
nia dróg, s³u¿by drogowe maj¹ 
jednak na celu ³agodzenie skut-
ków zimy, a nie ca³kowit¹  ich  li-
kwidacjê.

Do ³agodzenia skutków zimy 
Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej 
zabezpieczy³:

• p³ug odœnie¿ny zawieszany  - 
3 szt.,

• równiarka drogowa   - 1 szt.,
• ci¹gnik DT – 75    - 1 szt,
• mieszanka piasek – sól  - 40 

ton,
• piasek sortowany  - 40 ton,
• ³adowarko-koparka „OSTRÓ-

WEK”   - 1 szt.
Telefony kontaktowe osób od-

powiedzialnych za zimowe utrzy-
manie dróg:

1) drogi gminne - /56/ 678 09 
50;  509 735 956

2) drogi krajowe - /56/ 658 40 
60

3) drogi wojewódzkie - /56/ 664 
40 35

4) drogi powiatowe – 605 204 
515

Andrzej Sztuwe 
Konserwator Dróg Gminnych

XVII Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Wzorem lat ubieg³ych tak¿e w przysz³ym roku w naszej 
gminie zagra Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Tema-
tem XVII ju¿ Fina³u bêdzie wczesne wykrywanie nowotwo-
rów u dzieci. Na czele sztabu, utworzonego przy Urzêdzie 
Gminy i licz¹cego 50 wolontariuszy, stan¹³ ponownie p. Ta-
deusz Smarz – wójt.

Fina³ odbêdzie siê 11 stycznia 2009 r. Szczegó³owy pro-
gram i miejsca imprez towarzysz¹cych Fina³owi podamy w 
terminie póŸniejszym.Licz¹c na Pañstwa ¿yczliwoœæ i wspar-
cie ju¿ dzisiaj zapraszamy do wspólnego grania.

Regionalny Program 
Profilaktyki Chorób Płuc

Na podstawie umowy zawartej w 
dniu 21 marca 2008 r. z Wojewódz-
twem Kujawsko – Pomorskim Gmina 
Z³awieœ Wielka przyst¹pi³a do realiza-
cji na swoim terenie programu zdro-
wotnego pn. „Regionalny Program 
Profilaktyki Chorób P³uc”.

Program skierowany jest do pala-
czy lub by³ych palaczy po 40. roku 
¿ycia oraz do osób z grupy wysokie-
go ryzyka i ma na celu zwiêkszenie 
wykrywania wczesnych postaci raka 
p³uc.

W ramach programu Pracownicy 
Kujawsko – Pomorskiego Centrum 
Pulmonologii w Bydgoszczy prze-
prowadzili bezp³atne badania spi-
rometryczne i rtg klatki piersiowej. 
Badania wykonano w dniu 29 listopa-

da 2008 r. i objêto nimi 103 miesz-
kañców gminy.

Uznaj¹c zasadnoœæ prowadze-
nia tego typu badañ oraz w trosce o 
zdrowie mieszkañców Gmina zade-
klarowa³a na 2009 rok udzia³ w nastê-
puj¹cych programach zdrowotnych:

1. Regionalny Program Edukacji w 
Zakresie Profilaktyki Raka Jelita Gru-
bego i Prostaty w Województwie Ku-
jawsko – Pomorskiem,

2. Regionalny Program Wczesne-
go Wykrywania Nowotworów Skóry,

3. Regionalny Program Profilakty-
ki Chorób p³uc.

Ka¿dym z ww. programów objêtych 
bêdzie 150 mieszkañców. O naborze 
chêtnych i terminach badañ bêdzie-
my informowaæ na bie¿¹co.
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ZŁOTE GODY
„ Dawno zamilkła ślubna pieśń

obrączki wytarły się w 
codziennym trudzie

lecz treść przysięgi wciąż 
w uszach brzmi:

Miłość i wierność .... ślubuję Ci.”

Ponad 50 lat temu zwi¹zek ma³-
¿eñski zawarli Pañstwo:

• Sylwia i Edward Grela z Gu-
towa

• Marta i Tadeusz Tafliñscy z Ci-
choradza

• Teresa i Kazimierz Zió³kowscy 
z Cichoradza

• Bronis³awa i Kazimierz £a-
szewscy z Czarnowa

• Teresa i Alojzy Kowalscy z £¹-
¿yna

• Olga i Stanis³aw Piotrowscy z 
£¹¿yna

• Cecylia i Alojzy Kominek z £¹-
¿yna

• Halina i Jan Zió³kowscy z To-
porzyska

Z okazji tak zacnego Jubile-
uszu dnia 30.10.2008 roku w sa-
li œlubów Urzêdu Stanu Cywilnego 
w Z³ejwsi Wielkiej odby³a siê nie-
codzienna uroczystoœæ, na której 
Jubilaci udekorowani zostali Me-
dalami Za D³ugoletnie Po¿ycie 
Ma³¿eñskie przyznanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. 

Aktu dekoracji w imieniu Pre-
zydenta RP dokona³ Wójt Gminy 
in¿. Tadeusz Smarz w obecnoœci 
Przewodnicz¹cego Rady Gminy 
Zbigniewa Drewnowskiego, Kie-
rownika Urzêdu Stanu Cywilnego 
Katarzyny Cimoch oraz przyby-
³ych goœci.

Jubilaci otrzymali legitymacje 
oraz listy gratulacyjne. By³y rów-
nie¿ kwiaty i pami¹tkowy upomi-
nek. Po czêœci oficjalnej Dostojni 
Jubilaci oraz przybyli goœcie za-
proszeni zostali na wspólny po-
czêstunek. 

Spotkanie to by³o dla wszyst-

kich okazj¹, aby zatrzymaæ siê na 
chwilê i spojrzeæ wstecz na to, co 
osi¹gniête w ci¹gu trwania ma³-
¿eñstwa. Czas zarezerwowany na 
wspomnienia.

I chocia¿ nie by³o ³atwo - dzisiaj 
s¹ wzorem zgody i mi³oœci ma³-
¿eñskiej dla tych wszystkich, któ-
rzy decyduj¹ siê zwi¹zaæ wêz³em 

ma³¿eñskim.
Z³otym Jubilatom sk³adamy gra-

tulacje, oraz ¿yczenia pomyœlno-
œci i szczêœcia na jeszcze wiele, 
wiele wspólnych lat.

Kierownik 
Urzêdu Stanu Cywilnego

Katarzyna Cimoch

Sport w gminie Zławieś Wielka

Sportowe nadzieje
Gminne drużyny sportowe 
budzą spore zainteresowanie 
wśród mieszkańców gminy. 
W mijającym roku rozgrywki 
piłkarskie z udziałem gminnych 
drużyn wzbudziły wiele emocji.

Ju¿ po raz kolejny na terenie 
naszej gminy rozpoczê³y siê roz-
grywki pi³karskie A i B – klasy . 
Pi³karska A–klasa reprezentowa-
na jest przez dru¿ynê GOK –Wi-
s³a Pêdzewo. W rozgrywkach 
bierze udzia³ 16 dru¿yn z tere-
nu województwa kujawsko – po-
morskiego. Dru¿yna pod wodz¹ 
Micha³a Kwiatkowskiego, Mar-
ka Zawiszewskiego i Rafa³a ¯e-
lazeka, ostatecznie po rundzie 
jesiennej zajê³a 13 miejsce. Obok 
dru¿yny seniorskiej wystêpuj¹ te¿ 
m³odzicy prowadzeni przez To-
masza Tomkiewicza, którzy upla-
sowali siê na 7 pozycji ( na 10 
dru¿yn ). Nale¿y tutaj dodaæ, i¿ 
zawodnikami obydwu dru¿yn s¹ 
nasi wychowankowie. Pi³karsk¹ 
B – klasê reprezentuje dru¿yna 
Kursanta z Górska, prowadzona 
przez Zygmunta Baniê, która po 

rundzie jesiennej zajê³a 4 miejsce 
w grupie. 

Na terenie gminy od tego roku 
zosta³a zawi¹zana Gminna Liga 
pi³karskich jedenastek prowadzo-
na przez Jerzego Dudzica. Udzia³ 
w niej bior¹ 4 dru¿yny: Oldbo-
je Górsk , Toporzysko , Górsk , 
Czarnowo.

Dnia 23 listopada br. w szkole w 
Górsku odby³ siê pierwszy turniej 
cyklu Grand-Prix tenisa sto³owego. 
By³a to pierwsza z planowanych 
4 imprez, które kolejno maj¹ siê 
odbyæ w Z³ejwsi Wielkiej, GOK-u 
oraz w Górsku. Zwyciêzc¹  pierw-
szej imprezy zosta³ A.Krystosiak , 
który uzyska³ 10pkt. Kolejne miej-
sca zajêli : M.Zawiszewski , S.Da-
lecki ,P.Pokorniecki i R.¯elazek. 
W kategorii dziewcz¹t pierwsze 
miejsce zajê³a M.Nalazek. Gor¹-
co zachêcamy do wziêcia udzia-
³u w kolejnych imprezach.

Na pocz¹tku listopada w Pêdze-
wie odby³ siê ju¿ kolejny turniej w 
„lotki” o puchar So³tysa. Pierwsze 
miejsce  zaj¹³ A.Zawadzki . Na ko-
lejnych pozycjach uplasowali siê: 
P.Zieliñski i D.Jankowski.

Rafa³ ¯elazek 

GMINNY OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA
ZAJÊCIA W GMINNYM OŒRODKU KULTURY 

W Z£EJWSI MA£EJ
- PONIEDZIA£EK  16.00 – 20.00 –  ORKIESTRA DÊTA
- WTOREK    17.00 – 18.00 – ZAJÊCIA PLASTYCZNE
     (dzieci m³odsze)
   18.00 – 19.00 –  AEROBIK
- ŒRODA  17.00 – 19.30 –  „ANTYDEPRESYJNY  

     TEATR ZE Z£EJWSI”
- CZWARTEK  16.00 – 17.00 – ZAJÊCIA PLASTYCZNE
     (dzieci starsze)
   17.00 – 18.00 – ZAJÊCIA TANECZNE
   18.00 – 19.00 – AEROBIK
   17.00 – 19.00 – ORKIESTRA DÊTA
- PI¥TEK  17.00 – 20.00 – ORKIESTRA DÊTA

Dnia 28 listopada 2008 roku w Gminnym Oœrodku Kultury  w Z³ejwsi 
Ma³ej odby³ siê koncert charytatywny . Zebrane pieni¹dze bêd¹ prze-
znaczone na zakup pompy insulinowej dla uczennicy Szko³y w Z³ejwsi 
Wielkiej. Chcia³abym bardzo podziêkowaæ wszystkim darczyñcom za 
ich wielkie serce i wsparcie finansowe. Koncert zosta³ zorganizowa-
ny z inicjatywy  Gminnego Oœrodka Kultury , Zespo³u Szkó³ w Z³ejw-
si Wielkiej oraz Samorz¹du Uczniowskiego Gimnazjum . W koncercie 
wyst¹pili : Sandra Zawada ,Patrycja Markuszewska , Anna Hubner , 
Bogdan Kaczmarek , Dawid Jaœkiewicz z zespo³em , „Antydepresyjny 
Teatr ze Z³ejwsi” w sk³adzie : Aleksandra Gr¹cka ,Maciej Kêdzierski 
, Katarzyna Michalska , Sebastian Ra³³o , Justyna Szczypiorkowska , 
Donata Winogrodzka. Wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie dziê-
kujê.

11 grudnia 2008 roku odby³a siê premiera nowej sztuki „Antydepre-
syjnego Teatru ze Z³ejwsi” , wystêpy m³odych aktorów obejrza³ miê-
dzy innymi Dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy .Cieszymy siê ¿e 
zechcia³ przyj¹æ nasze zaproszenie , mamy nadziejê na dalsz¹ wspó³-
pracê z Teatrem w Bydgoszczy. Pragnê dodaæ ,¿e „Antydepresyjny 
Teatr ze Z³ejwsi” jest zapraszany na wystêpy przez ró¿ne instytucje, 
ostatnio jako goœcie aktorzy z Teatru wystêpowali na podsumowaniu 
Ogólnopolskiego Przegl¹du Twórczoœci Wiêziennej w Bydgoszczy . 
Zajêcia z m³odzie¿¹ prowadzi znany artysta Grzegorz Pleszyñski.

6 stycznia 2009 roku zapraszamy na 
PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK.

Dyrektor GOK
Alicja ¯elazek


