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Koncert muzyki Chopina to 
tylko jedno z wielu wyda-
rzeń kulturalnych zorgani-
zowanych w naszej gminie. 

Więcej str. 2

W pierwszej turze na terenie gminy Zła-
wieś Wielka Bronisław Komorowski dostał 
45 procent głosów. W drugiej wygrał zdecy-
dowanie - poparło go sześciu na dziesięciu 
głosujących. 

W  dniu 20 czerwca br. w glosowaniu wzię-
ło udział 4625 wyborców, co stanowi 50,21 % 
uprawnionych do głosowania. Największą fre-
kwencję zanotowano w obwodzie nr 5, gdzie 
zagłosowało 64,65% uprawnionych, natomiast 
najmniejszą w obwodzie nr 2, gdzie wyniosła 
ona 44,76%.

W ponownym głosowaniu - w dniu 4 lipca 
w wyborach wzięło udział 4424 wyborców, 
co stanowi 48,29% uprawnionych. Podob-
nie jak poprzednio najwięcej osób zagłoso-
wało w obwodzie w Przysieku – 63,34% 
uprawnionych, najmniej w obwodzie w 
Złejwsi Wielkiej – 41,95% uprawnionych. 
W drugiej turze Bronisław Komorowski do-

stał 60,56 %. 

Wybory Prezydenta RP w gminie Zławieś 
Wielka zostały przeprowadzone w 6 obwodach 
głosowania, obejmujących sołectwa:

Obwód Nr 1 w Górsku – Cegielnik, Czarne 
Błoto, Górsk,

Obwód Nr 2 w Łążynie – Łążyn, Siemoń, Za-
rośle Cienkie,

Obwód Nr 3 w Rzęczkowie – Cichoradz, 
Rzęczkowo, Skłudzewo,

Obwód Nr 4 w Złejwsi Wielkiej – Gutowo, Pę-
dzewo, Zławieś Mała, Zławieś Wielka,

Obwód Nr 5 w Przysieku – Przysiek, Rozgarty, 
Stary Toruń,

Obwód Nr 6 w Czarnowie – Czarnowo, To-
porzysko.

Grażyna Krystosiak
Sekretarz Gminy

100 lat z okazji urodzin odśpiewali goście 
Pani Elżbiecie Walkowiak z Rozgart, która 
urodziła się 7 czerwca 1910r. w Essen.

W niedzielę 6 czerwca br. p. Elżbieta Walko-
wiak uczestniczyła we Mszy Św., a miejscowy 
ks. proboszcz Karol Dąbrowski obsypał Jubilatkę 
słowami uznania i szacunku, dołączając list Jego 
Ekscelencji ks. Biskupa Andrzeja Suskiego.

Tego samego dnia punktualnie o godzinie 
16.00 na uroczystość, zorganizowaną w domu 
Jubilatki przybył Wójt Pan Tadeusz Smarz oraz 
radny z Rozgart – p. Henryk Lizak. Po złożeniu 
życzeń urodzinowych p. wójt przekazał Jubilat-
ce bukiet kwiatów oraz upominek.

Pani Elżbieta Walkowiak emanowała bardzo 
dobrym humorem, świetną pamięcią, w dobrym 
zdrowiu.

W uroczystości wzięło udział siedmioro dzie-
ci – pięciu synów i dwie córki. Najstarszy syn 
Teodor ma 82 lata. Życie tak pokierowało, że 
trzech synów i jedna córka zamieszkują w Świ-

noujściu.
Pani Elżbieta Walkowiak zajmowała się głów-

nie prowadzeniem domu rodzinnego, mieszka-
jąc w Siemoniu, Cichoradzu i obecnie w Roz-
gartach.

Syn Andrzej mieszka także w Rozgartach, 
gdzie  przez dwie ostatnie kadencje pełni funk-

cję sołtysa.
Szanownej Jubilatce życzymy dużo zdrowia, 

zadowolenia i wiele słonecznych dni w życiu 
osobistym.

 Katarzyna Cimoch
Kierownik USC

Elżbieta Walkowiak skończyła 100 lat

Elżbieta Walkowiak dzisiaj mieszka w Rozgartach

Marek Jurek 0,63

Jarosław Kaczyński 29,1

Bronisław Komorowski 45,59

Janusz Korwin-Mikker 1,9

Andrzej Lepper 2,14

Kornel Makowiecki 0,13

Grzegorz Napieralski 16,43

Andrzej Olechowski 1,42

Waldemar Pawlak 2,51

Bogusław Ziętek 0,15

wyniki (%) pierwszej tury wyborów w gminie Zławieś Wielka

Komorowski dostał 60 procent
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Co się działo w GOK-u
Oprócz cyklicznych imprez takich jak np. 

BRD, Gminny Konkurs Piosenki, ostatnio 
odbył się I Regionalny Festiwal Tańca i Tań-
ca Etnicznego. 

W festiwalu wzięły udział zespoły tanecz-
ne między innymi z Gminnego Przedszkola w 
Złejwsi Małej , z Zespołu Szkół w Rzęczkowie, 
z GOK –u oraz z Torunia. Mamy nadzieję, że za 
rok będziemy gościć jeszcze więcej młodych 
tancerzy.

Jak co roku na rozpoczęcie wakacji odbył się 
festyn „ Noc Świętojańska”, dzięki pięknej po-
godzie na festyn licznie przybyli mieszkańcy na-
szej gminy. Podczas festynu z programami arty-
stycznymi zaprezentowały się dzieci ze szkół , 

przedszkola i GOK – u. Na przybyłych czekało 
mnóstwo atrakcji, można było między innymi 
przyjrzeć się pracy przedstawicielom ginących 
zawodów takich jak : kowal, powroźnik, czy też 
zobaczyć jak czerpie się papier. Późnym wieczo-
rem wystąpił zespół „Tan O Dan”, który zapre-
zentował taniec z ogniem. Na zakończenie od-
była się zabawa taneczna.

Od 5 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury roz-
poczęły się jak co roku półkolonie. Cieszą się 
one dużym zainteresowaniem wśród najmłod-
szych, grupa uczestników liczy około 35 osób. 
Dzieci biorą udział w zajęciach plastycznych, 
teatralnych, językowych, sportowych, wyjeżdża-
ją też do Parku Wodnego. Mogą tez korzystać z 
wakacyjnej oferty Gminnej Biblioteki.

Alicja Żelazek 
Dyrektor GOK

Dzieci z gminnego przedszkola podczas Nocy Świętojańskiej

Festiwal Tańca Etnicznego

11 czerwca 2010 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbył się wernisaż wysta-
wy fotografii Makarego Wiskirskiego. Jak 
mówi o sobie fotograf, hobbysta, z wykształce-
nia radca prawny, przedsiębiorca. Wśród licznie 
zgromadzonych gości na wernisażu, był obec-
ny znany toruński fotografik Jacek Szczurek. 
Oto co powiedział podczas otwarcia wystawy:  
- „Byłem na wielu wystawach fotografii z róż-
nych podróży. Zdecydowana większość zdjęć, 
to tych podróży dokumentacje: zabytek po za-
bytku, widoczek po widoczku, portrety tubyl-
ców mniej lub bardziej egzotycznych”. 

Setki podobnych można znaleźć w przewod-
nikach. Ogląda się te fotografie  z zainteresowa-
niem, bo one zastępują nam nasze nieodbyte 
podróże. Zdjęcia Makarego tylko w części są do 
tamtych zdjęć podobne. One nie tyle mówią o 
samej podróży, co o ich autorze: o jego wraż-
liwości i sposobie patrzenia na świat. Podróż  

„na wschód” to dla Makarego pretekst do stwo-
rzenia obrazów, których on fotograf hobbysta 
(jak sam o sobie napisał w zaproszeniu) wy-
szukiwał w pejzażu tego prawie zapomnianego 
regionu Azji. Mnie w pracach Makarego urze-
kły przede wszystkim pejzaże. Niektóre bardzo 
oszczędne w treści, ale niosące emocje: ciszę i 
spokój. Kojarzą mi się z samotnością, tak jak 
samotne zdają się być pojedyncze drzewa w 
bezkresnej przestrzeni, ale także z prostym ży-
ciem, jak prosty i nieskomplikowany jest ten 
czy ów pejzaż.  Zgoła całkiem inne są portre-
ty. Tu dominują emocje związane z intensyw-
nością życia człowieka. Jest radość wiejskiej 
nauczycielki, jest zaduma i skupienie mnicha, 
jest beztroska śpiącego chłopca w zakamar-
kach świątyni. 

Alicja Żelazek 
Dyrektor GOK

W GOK rozpoczęła swoją działalność 
„Antydepresyjna Akademia Ludzi Mądrych 
i Niezwykłych”.

 Do Akademii może wstąpić każdy. W ramach 
Antydepresyjnej Akademii odbywają się spotka-
nia z ciekawymi ludźmi ze świata kultury , nauki 
itp. Każdy uczestnik otrzymuje indeks, w którym 
zbiera podpisy zaproszonych gości. Pierwsze 
spotkanie odbyło się 29 kwietnia 2010 roku i 
poświęcone było Fryderykowi Chopinowi. Wy-
kład o życiu i twórczości kompozytora prowadzo-
ny przez panią Urszulę Szopę uświetniał koncert 
muzyki Chopina w wykonaniu pana Arkadiusza 
Szopy. Na drugie spotkanie, 3 maja zaprosiliśmy 
przedstawicielki Toruńskiej Rodziny Katyńskiej, 
które opowiedziały o wizycie w Katyniu 10. 
kwietnia 2010 roku. 
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Podczas festynu z okazji Nocy Świętojań-
skiej stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa-
nia „Podgrodzie Toruńskie” realizowało pro-
jekt pn. „Popularyzacja ginących zawodów 
wiejskich” w ramach działania Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Goście festynu mieli szansę uczestniczyć w 
warsztatach prezentacji rzemiosła ginących za-
wodów. Wielkim zainteresowaniem wśród mło-
dzieży oraz dorosłych cieszyły się pokazy kowal-
skie, można było wykuć sobie samodzielnie pod-
kowę lub inne przedmioty, wśród najmłodszych 
największym zainteresowaniem cieszyły się po-
kazy wyrobu papieru oraz warsztaty ceramiczne 
podczas, których mogły samodzielnie wyrabiać 
garnki. Na festynie również można było zoba-
czyć zawód powroźnika – wyrób sznurów oraz 
w jaki sposób w dawnych czasach wyrabiano 
świece.

Projekt realizowany jest od 01.06.2009r. do 
30.06.2010r. na obszarze trzech gmin: Lubicz, 
Wielka Nieszawka oraz Zławieś Wielka. Projekt 
polega na połączeniu wysiłku edukacyjnego w 

kierunku popularyzacji wiedzy z zakresu dzie-
dzictwa historycznego z dążeniem do populary-
zacji twórczości i dowartościowania przedstawi-
cieli ginących zawodów wiejskich. 

Celem głównym projektu jest popularyzacja 
wiedzy o starych zawodach wiejskich wśród 
młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich ob-

jętych aktywnością LGD „Podgrodzie Toruńskie” 
, poprzez teoretyczny, praktyczny, i osobisty kon-
takt z tematyką przedstawicieli ginących zawo-
dów oraz przeprowadzenie warsztatów publicz-
nych prezentując stare zawody na festynach.

Piotr Grodzki

Festyn z okazji Nocy Świętojańskiej

Podczas festynu można było zobaczyć jak wyrabia się świece i papier

Nagrody dla mieszkańców
Zosia Woźniak- uczennica SP  w Złejwsi Wiel-

kiej w roku szkolnym 2009/2010 uzyskała tytuły 
„ Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto-
wego z Języka Polskiego” oraz „Finalisty Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowego z  Matema-
tyki”. Organizatorem konkursów było Kuratorium 
Oświaty w Bydgoszczy. Na uwagę zasługuje fakt, 
że Zosia odniosła taki sukces jako uczennica klasy 
piątej.              Joanna Walczyńska

Nauczyciel Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej

Podczas sesji Rady Gminy  Medalem za 
Ofiarność i Odwagę odznaczony został p. Paweł 
Ostrowski. Medal został nadany przez Prezyden-
ta RP, na wniosek Wójta Gminy Zławieś Wielka. 
W imieniu Prezydenta RP medal wręczył wice-
wojewoda Dariusz Kurzawa. Paweł Ostrowski 
wykazał się niezwykłą odwagą i bohaterską po-
stawą, ratując życie 3 osób, które uległy wypad-
kowi podczas prac w przepompowni ścieków w 
Złejwsi Wielkiej w dniu 30 czerwca 2009 r. Pan 
Paweł jako jedyny z zebranych na miejscu wy-
padku osób wszedł do studni pompowni, skąd 
wydostał 3 nieprzytomne już osoby. Serdecznie 
dziękuję za taką postawę.        

                                          Tadeusz Smarz
Wójt Gminy
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Koło Wędkarskie „Działkowiec” w Górsku 
zorganizowało po raz kolejny Dzień Dziecka. 
W zabawie uczestniczyło 150 dzieci.

 Imprezę rozpoczęto od łowienia ryb. W dwu-
godzinnej rywalizacji wzięło udział 54 łowią-
cych. W kategorii dziewczynki zwyciężyła Ja-
goda Jasińska wynikiem 1,18 kg , w kategorii 
dzieci do 9 lat wygrał Szymon Wulczyński z wy-
nikiem 0,98 kg, a w kategorii dzieci do 16 lat – 
Tomasz Lenartowicz z wynikiem 0,96 kg.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody: węd-
ki, krzesła wędkarskie, czapeczki, zabawki oraz 
słodycze. Po wędkowaniu zafundowano poczę-
stunek: grochówkę, żurek, kiełbaski z grilla oraz 

napoje. Po posiłku rozpoczęły się konkursy i za-
bawy, między innymi: strzelanie z łuku, strze-
lanie z kuszy, jazda na rowerze i wiele innych 
atrakcji dla dzieci i opiekunów.

Nagrody ufundowali:
• Wójt Gminy Zławieś Wielka,
• Restauracja „Leśniczanka”,
• Firma „MARWIT”,
• Koło Wędkarskie „Działkowiec”,
za co serdecznie dziękujemy!

Roman Zamiatowski

Dzień Dziecka z kołem wędkarskim

Zabawa była doskonała

Sportowcy ze 
Złejwsi Wielkiej

Uczniowie Gimnazjum im. Ks. Jana Twar-
dowskiego w Złejwsi Wielkiej uczestniczą w 
rozgrywkach  piłki nożnej Ligi Wojewódzkiej 
w kategorii trampkarz w miejscowym klubie 
Wisła Pędzewo. 

Skład drużyny: Tomasz Bogdan, Maciej Jan-
czarski, Przemysław Pietras, Przemysław Żuk, 
Błażej Grosfeld,  Kamil Winogrodzki, Daniel Wi-
nogrodzki, Szymon Szachmytowski, Jakub Łu-
kasik, Karol Trzaska, Simon Rozesłaniec, Mi-
chał Paradowski, Miłosz Wysocki, Bartosz Bo-
niecki, Maciej Kundzicz, Mateusz Wiśniewski, 
Wiktor Szulc,  Sebastian Stankiewicz (Gimna-
zjum Górsk), Amadeusz Głowiński (Gimnazjum 
Górsk), Adrian Raciniewski (Gimnazjum Górsk), 
Tomasz Tomkiewicz – trener. 

W obecnej chwili zajmują V miejsce. 
Wyniki rundy wiosennej:
Wisła Pędzewo – Flisak Złotoria 2:0
Wisła Pędzewo – Mustang Ostaszewo 20:1
Wisła Pędzewo – Legia Chełmża 1:0
Wisła Pędzewo – Victoria Lisewo 2:7
Wisła Pędzewo – Unisławia Unisław  6:3
Wisła Pędzewo – Elana Toruń 6:5
Wisła Pędzewo – Pomorzanin Toruń  12:2
Wisła Pędzewo – Chełminianka Chełmno 1:3
Wisła Pędzewo – Pomowiec Kijewo Królew-

skie 4:0

Tomasz Tomkiewicz

Znają się na fizyce 
i astronomii

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie 
Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej odnieśli ko-
lejny sukces w wojewódzkim kuratoryjnym 
konkursie z Fizyki i Astronomii.

 Patryk Witkowski został laureatem uzyskując 
drugie miejsce, natomiast troje uczniów uzyska-
ło tytuł finalisty (Ewelina Świerad, Patrycja Mar-
kuszewska oraz Anna Siewaszewicz). Uczniowie 
gimnazjum uczestniczyli również w międzyna-
rodowych projektach astronomicznych o zasię-
gu ogólnoświatowym – STAR COUNT (jesień 
2009) oraz GLOBE at NIGHT (wiosna 2010). 
Celem obserwacji astronomicznych w obu pro-
jektach było określenie jasności nocnego nie-
ba na całej kuli ziemskiej poprzez obserwacje 
gwiazdozbiorów Łabędzia (STAR COUNT) oraz 
Oriona (GLOBE at NIGHT).

Wiesław Skórzyński
     

 Nauczyciel ZS w Złejwsi Wielkiej

W okresie od 28 czerwca do 7 lipca 
2010r. w ramach współpracy Urzędu Gminy 
w Złejwsi Wielkiej z Toruńskim Centrum „Ca-
ritas” im. Błogosławionej Marii Karłowskiej 
w Toruniu zorganizowano  kolonie letnie w 
Ośrodku PTTK nad jeziorem Bachotek. 

Z oferty skorzystało 30 dzieci z terenu gmi-
ny. Wykorzystując teren na którym zrealizowa-
no wypoczynek, jego walory, bogactwo środo-
wiska naturalnego, tradycji i kultury dano możli-
wość atrakcyjnego i aktywnego spędzenia czasu 
wszystkim kolonistom. W ramach pobytu na ko-
loniach zaplanowano wycieczkę autokarową do 
Golubia - Dobrzynia, Szafarni oraz zwiedzanie 
zabytków Brodnicy. Za opiekę nad dziećmi pod-
czas kolonii dziękujemy nauczycielom Zespołu 
Szkół w Złejwsi Wielkiej: pani Małgorzacie Sza-
mockiej – Król oraz pani Agnieszce Urbańskiej. 

Koszty związane z pobytem dzieci, transpor-
tem i opieką pedagogiczną zapewnił Urząd Gmi-
ny w Złejwsi Wielkiej. 

Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza w Przy-
sieku we współpracy z Urzędem Gminy w Złejw-

si Wielkiej zorganizowała wyjazd  na kolonie let-
nie dla dzieci rolników. W okresie od 9 do 22 
lipca br. 15 dzieci  ( w tym 14 dzieci z rodzin, 
których  uprawy rolne zostały zalane podczas 
powodzi w maju 2010r. ) uczestniczyć będzie w 
koloniach letnich w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Helios” w Jastrzębiej Górze. W koloniach tych 
mogą wziąć udział dzieci w wieku 10 – 16 lat, 
w których przynajmniej jedno z rodziców upraw-
nione jest do świadczeń z KRUS.

W programie kolonii przewidziano piesze wy-
cieczki, naukę pływania, zabawy i gry, prelekcje 
z zakresu ekologii i zdrowego trybu życia, zaję-
cia plastyczne, wycieczkę do Władysławowa do 
Muzeum Motyki, wycieczkę na Hel – rejs stat-
kiem po Morzu Bałtyckim, zwiedzanie fokarium, 
latarni morskiej.

Koszty organizacji wypoczynku ponosi Krajo-
wa Rada Izb Rolniczych, Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego.  Transport zapewnia 
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej.

Aldona Michalska
kierownik GOPS

Kolonie letnie
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Wójt: - Jestem  zbudowany  postawą naszych mieszkańców
Obserwując skutki tegorocznej powodzi, z 

łatwością można zauważyć, że teraz okazują 
swoje najgorsze oblicze.

Sołtys wsi Skłudzewo Pan Jarosław Ko-
zak porozmawiał ze swoimi mieszkańcami 
– rolnikami i wspólnie postanowili pomóc 
swoim partnerom rolnikom powodzianom 
ze wsi Świniary gm. Słubice k/ Płocka.

Chciałem w tej informacji wymienić ofia-
rodawców lecz odstępuje od tego ponie-
waż będąc tam 8 lipca br. tj. w czwartek 
od godz. 19.00 w czasie załadunku da-
rów rolnych widziałem wszystkich rolników 
Skłudzewa.

Spotkałem tam także właściciela transportu 
samochodowego Pana Andrzeja Lewandow-
skiego z Cichoradza, który oświadczył mi, że 
skoro jest takie zaangażowanie rolników to on 
w uzgodnieniu ze swoim bratem Marianem 
Lewandowskim – Sołtysem wsi Cichoradz 
transport tych darów wykona nieodpłatnie i  

to będzie ich pomoc dla powodzian.
Szanowni Rolnicy bardzo Wam dzięku-

je za okazaną pomoc dla powodzian tj. za 
ziarno zbożowe, kilkaset bali siana, kilka-
dziesiąt balotów sianokiszonki, Panom An-

drzejowi i Marianowi Lewandowskim za 
transport, Panu Jarosławowi Kozakowi za 
inicjatywę i organizację.

 Tadeusz Smarz 
Wójt 

Na załadunek było trzeba poczekać chwilę poczekać, ale wszystko poszło sprawnie. W ciągniku p. 
Zawada, w głębi p. Andrzej Lewandowski - właściciel transportu

Bal gimnazjalny
11 czerwca 2010 r. w Zespo-

le Szkół w Rzęczkowie odbył 
się pożegnalny bal klas trzecich 
Gimnazjum. 

Podczas uroczystości zaszczycili 
nas swoja obecnością Wójt Gminy 
Zławieś Wielka p. Tadeusz Smarz 
oraz Dyrektor SP w Siemoniu p. 
Grażyna Ciechowska i Dyrektor SP 
w Łążynie p.  Bogusław Ziółkow-
ski. Pani Dyrektor Małgorzata Jaś-
kiewicz wręczyła nagrody i wyróż-

nienia. Program artystyczny, któ-
ry nadał całemu wydarzeniu miłej 
oprawy, został przygotowany przez 
p. Krzysztofa Kędzierskiego. Po czę-
ści oficjalnej rozpoczęła się zabawa 
taneczna z Rodzicami i zaproszony-
mi gośćmi.

Za pomoc w organizacji balu 
składamy serdeczne podziękowania 
rodzicom i kadrze pedagogicznej.

Magdalena Nowak
Sekretarz Zespołu Szkół w Rzęcz-

kowie

Już od dziewiętnastu lat sportowy sezon 
żużlowy rozpoczyna się w Kościele parafial-
nym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w 
Górsku. 

W dniu 21 marca 2010 r. modlili się zawod-
nicy i działacze KS Toruń – Unibax, Polonii Byd-
goszczy, GTŻ Grudziądz, zaproszeni goście: po-
słowie, Wojewoda Kujawsko – Pomosrki, Prezy-
denci, Wójt Gminy oraz wszyscy sympatycy tego 
czarnego, niebezpiecznego sportu. Mszę św. od-
prawił ks. Wojciech Murawski z parafii w Złejw-
si Wielkiej. Msza była transmitowana na żywo 
przez TVP3 Bydgoszcz.

Po mszy zaproszeni goście udali się na spo-
tkanie integracyjne i poczęstunek przy wspól-

nym stole w Szkole Podstawowej w Górsku. Janusz Błędowski
Organizator

Coroczna  Msza św.  na rozpoczęcie  sezonu żużlowego
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Zasiłki rodzinne
Rodzice dzieci, które od września 2010r. 

będą kontynuować naukę lub ją rozpoczną w 
szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjal-
nej zobowiązani są w terminie do 8 września 
2010r. dostarczyć aktualne zaświadczenie o 
uczęszczaniu przez dziecko do szkoły.

Dodatkowo rodzice ubiegający  się o dodatek z 
tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 
(np. na zamieszkanie w internacie itp.)  muszą  w 
terminie do 8 września 2010r. przedłożyć  doku-
ment potwierdzający tymczasowe zameldowanie 
ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu za-
pewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez 
podmiot publiczny. 

W/w dokumenty są niezbędne celem przyznania 
dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu :

- rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł płatnych 
jednorazowo, 

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie 
wydatków związanych z zamieszkaniem w miej-
scowości, w której znajduje się siedziba szkoły po-
nadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej w wyso-
kości 90zł miesięcznie na dziecko albo na pokry-
cie wydatków związanych z zapewnieniem dziec-
ku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do 
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej w wy-
sokości 50zł miesięcznie na dziecko. 

Aldona Michalska
kierownik GOPS

Potrzebujesz wsparcia 
Informujemy, że Grupa Samopomocowa 
AA „Start” spotyka się w każdy czwartek o 
godzinie 18ºº w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Złejwsi Małej przy ul. Topolowej. 

Członkowie Grupy to anonimowi alkoholicy – po 
leczeniu. W trzeci czwartek każdego miesiąca w 
spotkaniach uczestniczy pan Ryszard Kraska do-
radca ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Jest możliwość otwartych mitingów 
dla żon, mężów, sympatyków anonimowych alko-
holików. 

Podstawową zasadą mitingów jest anonimo-
wość członków i tematów rozmów. Chętnych do 
skorzystania serdecznie zapraszamy.

Gminna Komisja Rozwiązywania  Alkoholowych  

działająca przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej 

Powódź - pomoc dla rolników...
Dnia 01.06.2010r. Rada Ministrów podję-

ła uchwałę w sprawie ustanowienia progra-
mu pomocy dla rodzin rolniczych, w których 
gospodarstwach rolnych i działach specjal-
nych produkcji rolnej powstały szkody spo-
wodowane przez powódź, obsunięcia ziemi i 
huragan w 2010r.

Program zakłada udzielenie poszkodowa-
nym producentom rolnym pomocy m.in. w 
formie :

- 2 tys. zł dla rodzin rolniczych prowadzą-
cych gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 
ha użytków rolnych albo dział specjalny pro-
dukcji rolnej,

- 4 tys. zł dla rodzin rolniczych prowadzą-
cych gospodarstwa rolne o powierzchni po-
wyżej 5 ha użytków rolnych albo dział spe-
cjalny produkcji rolnej.

Protokoły z szacowania zakresu i wysoko-
ści szkód w gospodarstwach rolnych i dzia-
łach specjalnych produkcji rolnej spowodo-
wanych niekorzystnymi zjawiskami atmosfe-
rycznymi  będą podstawą do udzielenia po-
mocy rolnikom.

Zasiłki będą udzielane na wniosek oso-
by zainteresowanej, złożone do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania rolnika.

Szczegółowe zasady i tryb udzielania po-
mocy społecznej rodzinom rolniczym, w któ-

rych gospodarstwach rolnych lub działach 
specjalnych produkcji rolnej powstały szko-
dy spowodowane przez powódź, obsunięcie 
się ziemi lub huragan w 2010r. zostaną ure-
gulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów 
wydanym na podstawie art. 24 ust. 2 usta-
wy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo-
łecznej. 

Przy przyznawaniu zasiłku celowego nie 
będzie przeprowadzany wywiad środowisko-
wy i nie będzie stosowane kryterium docho-
dowe. 

O pomoc w ramach programu będą mo-
gli się ubiegać rolnicy, w których gospodar-
stwach rolnych lub działach specjalnych pro-
dukcji rolnej, szkody spowodowane przez po-
wódź i inne niekorzystne zjawiska atmosfe-
ryczne, oszacowane przez komisje powołane 
przez wojewodów – wyniosą średnio powyżej 
30% średniej rocznej produkcji rolnej ( w sto-
sunku do produkcji z 3 lat poprzedzających 
rok, w którym wystąpiły szkody, albo 3 lat w 
okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w 
którym wystąpiły szkody z pominięciem roku 
o wielkości najwyższej i najniższej ).    

Aldona Michalska
kierownik GOPS

.... i dla niepełnosprawnych
Celem programu jest zapewnienie pomo-

cy osobom niepełnosprawnym, poszkodowa-
nym na skutek powodzi mającej miejsce na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w maju 
2010r. 

Na podstawie informacji przekazanych przez 
Oddziały PFRON dotyczących liczby poszko-
dowanych osób niepełnosprawnych, zarząd 
PFRON dokona podziału limitów środków finan-
sowych dla Oddziałów PFRON na realizację pro-
gramu. 

Pomoc finansowa dla osób niepełnospraw-
nych poszkodowanych w wyniku powodzi udzie-
lana jest ze środków PFRON w formie jednora-
zowego świadczenia.

Wysokość świadczenia przypadającego na 
jedną osobę niepełnosprawną ustalona zostanie 
przez zarząd PFRON. Wysokość tego świadcze-
nia nie może przekraczać 2 tys. zł. 

Podstawowymi dokumentami umożliwiający-
mi otrzymanie pomocy są :

- Kserokopia orzeczenia o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub 
kserokopia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej 

niezdolności do pracy, o niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji lub i zaliczeniu do I lub II 
grupy inwalidzkiej, lub kserokopia orzeczenia o 
niepełnosprawności.  

- Dokument potwierdzający poniesienie szko-
dy na skutek zalania lub innego rodzaju znisz-
czenia bądź uszkodzenia powstałego w wyniku 
powodzi bądź opadów deszczu na terenach ob-
jętych powodzią, w pomieszczeniach zamiesz-
kałych przez wnioskodawcę – wystawionego 
przez właściwą jednostkę administracji rządo-
wej lub samorządowej na terenie działania któ-
rej wystąpiła powódź. 

Wnioski w ramach programu przyjmowa-
ne będą w trybie ciągłym od dnia 10 czerwca 
2010r. jednakże nie później niż do dnia 15 li-
stopada 2010r. Druk wniosku można uzyskać w 
siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Złejwsi Wielkiej.

Szczegółowe informacje o programie znaj-
dziecie Państwo na stronie www.pfron.org.pl w 
zakładce „Programy i zadania PFRON”.

Aldona Michalska
kierownik GOPS

Redaktor naczelny - Rafał Żelazek, Nakład 3000 szt.
Adres redakcji i wydawcy: 87-134 Zławies Wielka, ul. 
Handlowa 7, tel./fax 0-56 678 09 13
e-mail: ugzlawies@wp.pl  www.zlawies.pl
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W trybie art. 40 ust.2 ustawy z dnia 12 
marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz .U. 
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. 
) dla osób, które poniosły straty w wyniku 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 
maju 2010r. ustala się następującą pomoc :

1.  Pomoc w formie zasiłków celo-
wych, o których mowa w art. 40 ust.2 
i 3 ustawy o pomocy społecznej.

2. Pomoc jest przyznawana przez 
gminę po przeprowadzeniu rodzinnego 
wywiadu środowiskowego sporządzo-
nego przez pracownika socjalnego  ( 
IV część kwestionariusza Rodzinnego 
Wywiadu Środowiskowego, o nazwie 
„Dotyczy osób lub rodzin korzystają-
cych ze świadczeń pomocy społecz-
nej” – Aktualizacja wywiadu ).

3. Część IV kwestionariusza stosuje 
się nawet, jeżeli osoba lub rodzina nie 
korzystała wcześniej z pomocy spo-
łecznej.

4. Zasiłek celowy, o którym mowa w 
art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy spo-
łecznej, wynosi maksymalnie kwotę  
do 6 tys. zł.

5.  Zasiłek celowy jest przeznaczo-
ny tylko dla osób i rodzin, które w wy-
niku niekorzystnych zjawisk atmos-
ferycznych poniosły straty w gospo-
darstwach domowych ( budynkach 
mieszkalnych, podstawowym wyposa-
żeniu gospodarstw domowych, w tym 
sprzęcie AGD i meblach ) i znalazły się 
w szczególnie ciężkiej sytuacji życio-
wej, w której nie mogą zaspokoić nie-
zbędnych potrzeb bytowych w oparciu 
o własne środki.

6. Zasiłki przysługują niezależnie 
od tego, czy osoby i rodziny posiadają 
praw do dotkniętych powidzią budyn-
ków lub lokali.

7.  Pomoc nie jest przeznaczona dla 
osób, które poniosły straty w gospo-
darstwach rolniczych, budynkach go-
spodarczych, garażach, samochodach, 
sprzęcie gospodarczym, urządzeniach 
RTV i urządzeniach komputerowych. 
Zasiłek nie może być przeznaczony  na 
zakup w/w przedmiotów. 

8. Zasiłki celowe dla rodzin poszko-
dowanych w wyniku wystąpienia nie-
korzystnych warunków atmosferycz-
nych przeznaczone są na pierwszą po-
moc, w szczególności na pokrycie w 
części lub całości kosztów zakupu żyw-

ności, leków i leczenia, opału, odzieży, 
niezbędnych przedmiotów użytku do-
mowego oraz dokonanie drobnych re-
montów i napraw w mieszkaniu. Za-
siłków tych nie można traktować jako 
form odszkodowania czy refundacji za 
straty poniesione w wyniku niekorzyst-
nych zjawisk atmosferycznych.

9.  Maksymalna kwota zasiłku wy-
nosi :

-  zalana piwnica bez wyposażenia – 
do 500zł,

- zalana piwnica z wyposażeniem, 
suteryny ( instalacje, piec c.o. , hydro-
fory, sprzęt gospodarstwa domowego ) 
– do 2 tys. zł,

-  część mieszkalna zalana do 1 m – 
do 3 tys. zł,

-  część mieszkalna zalana powyżej 
1 m – 4 tys. zł,

-  brak możliwości zamieszkania – 6 
tys. zł ( brak dachu nad głową, ewa-
kuacja, zalana co najmniej 1 kondy-
gnacja ),

-  studnie wody pitnej uszkodzone w 
wyniku osuwisk – do 1 tys. zł w przy-
padku, gdy jest to jedyne źródło wody 
pitnej,

-  studnie wody pitnej zalane w wy-
niku powodzi – zasiłek nie przysługuje, 
odnośnie dezynfekcji należy skonsulto-
wać się z Inspekcją Sanitarno-Epide-
miologiczną,

-  gdy dana rodzina kwalifikuje się 
jednocześnie do kilku z powyższych 
kategorii, maksymalna możliwa do 
przyznania kwota zasiłku odpowiada 
najwyższej z w/w kwot.

O taką pomoc w gminie Zławieś 
Wielka ubiega się 5 rodzin.

Następna forma pomocy 
to:

-zasiłek celowy w kwocie do 20 tys. 
zł na osobę lub rodzinę, które ponio-
sły straty w budynkach lub lokalach 
mieszkalnych na skutek niekorzyst-
nych zjawisk atmosferycznych w okre-
sie od maja 2010r. 

Zasiłek celowy finansowany z do-
tacji, przeznaczony jest na pokrycie 
kosztów remontów budynków lub loka-
li mieszkalnych, to jest zakupione ma-
teriały i koszty robocizny. Zasiłek może 
być przeznaczony na pokrycie kosztów 
niezbędnego wyposażenia budynku 
stanowiącego jego część, takiego jak 

piece centralnego ogrzewania. Zasiłek 
celowy nie jest przeznaczony na zakup 
lub naprawę wyposażenia budynku 
nie stanowiącego jego części. (sprzęt 
AGD, meble, sprzęt RTV). Zasiłek nie 
przysługuje na pokrycie wartości prac 
wykonanych we własnym zakresie.

Osobami uprawnionymi 
są:

-właściciel lub współwłaściciel bu-
dynku lub lokalu mieszkalnego,

-osoba, której przysługuje spółdziel-
cze lokatorskie lub własnościowe pra-
wo do lokalu mieszkaniowego lub 
domu jednorodzinnego,

-najemca lokalu mieszkalnego albo 
budynku mieszkalnego,

-osoba, której przysługuje inne po-
dobne prawo do lokalu.   

Zasiłek, może być udzielony osobie 
uprawnionej innej niż właściciel pod 
warunkiem uzyskania zgody właścicie-
la na przeprowadzenie remontu albo 
odbudowy budynku lub lokalu miesz-
kalnego. W takiej sytuacji właściciel 
nie może ubiegać się o pomoc na ten 
sam budynek lub lokal. 

Kolejna pomoc:
- zasiłek celowy w maksymalnej 

kwocie do 100 tys. zł, niezależnie od 
liczby lokali lub budynków. Jeżeli w lo-
kalu lub budynku zamieszkuje kilka ro-
dzin, pomoc przysługuje w częściach, 
do łącznej wysokości nie przekraczają-
cej 100 tys. zł na jeden lokal lub budy-
nek mieszkalny.

Weryfikacji szkód i określenia ich 
wartości dokonuje osoba wyznaczona 
przez Wojewodę.

Wojewoda wyznacza te osoby spo-
śród pracowników inspekcji architek-
toniczno-sanitarnej lub innych osób 
posiadających uprawnienia rzeczo-
znawcy majątkowego.

Po dokonaniu weryfikacji, gmina 
przekazuje ostateczny wniosek o prze-
kazanie dotacji.

Zasiłek celowy jest wypłacany w ra-
tach. I rata wynosi 50% kosztów re-
montu lub odbudowy.

Aldona Michalska
kierownik GOPS

 

Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani przez powódź
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Wymiana polsko- niemiecka

W dniach 26.05- 03.06.2010 roku miała 
miejsce polsko- niemiecka wymiana uczniow-
ska pomiędzy szkołami: Gimnazjum im. Ks. 
Jana Twardowskiego w Złejwsi Wielkiej a 
Theodor- Heuss- Gymnasium w Getyndze. 

Wymianę  zorganizowano dzięki finansowemu 
wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 
oraz Wójta Gminy Zławieś Wielka. 

Szesnastu uczniów wraz z dwoma nauczyciela-
mi gościło przez osiem dni  u niemieckich rodzin 
partnerskich. Celem wymiany było propagowanie 
oraz motywowanie młodych ludzi do nauki języka 
niemieckiego; nawiązanie przyjaźni z młodzieżą z 
Niemiec, a także umożliwienie żywego kontaktu z 
kulturą niemiecką. 

Bogaty program wymiany wpłynął nie tylko na roz-
wój światopoglądu uczestników, ale także umożliwił im 
przeżycie wielu wspaniałych, niezapomnianych chwil. 

Po przybyciu na miejsce nasi gimnazjaliści zosta-
li uroczyście  powitani przez dyrekcję niemieckiej 

szkoły i dwie nauczycielki koordynujące projekt, a 
następnie przez wiceburmistrza  miasta. Powitanie 
odbyło się w reprezentacyjnej sali konferencyjnej ra-
tusza. 

Przez kolejne dni wymiany uczniowie brali udział 
w różnego rodzaju zajęciach integracyjnych. Zwie-
dzili zabytki  w Getyndze oraz zaznajomili się z hi-
storią tego miasta. Uczestnicząc w lekcjach poznali 
życie szkolne w Niemczech. 

Odbyły się także rozmaite zajęcia sportowe. Naj-
większą popularnością cieszyła się wspinaczka w 
hali sportowej Uniwersytetu Georga Augusta w Ge-
tyndze oraz zabawy w parku wodnym. Piknik nad 
jeziorem Kiessee, a w tym wspólne pływanie łódka-
mi, przyczynił się również do zacieśnienia przyjaźni 
między uczestnikami. 

Zorganizowany wieczór polsko-niemiecki, na któ-
ry przybyły całe rodziny niemieckie uwidocznił, jak 
wiele połączyło uczniów obu gimnazjów. Tu zapre-
zentowali swoje umiejętności nabyte podczas nauki 

w szkole tańca „Swing”. 
Jednak  największym przeżyciem dla polskiej 

młodzieży okazała się wycieczka pociągiem do Han-
noveru. Uczniowie zwiedzili tam nie tylko wspaniałe 
centrum miasta, ale przede wszystkim jedno z naj-
większych w Europie ZOO, w którym znajduje się  
wiele gatunków zwierząt.  Podczas drogi powrotnej 
do Polski, po otarciu łez pożegnania, młodzież wy-
mieniała się między sobą swoimi doświadczeniami 
i przeżyciami. Wszyscy uczestnicy zadowoleni        i 
pełni wrażeń szczęśliwie powrócili do swoich do-
mów. Już nie mogą doczekać się rewizyty swoich 
niemieckich przyjaciół, która nastąpi we wrześniu 
w przyszłym roku szkolnym. 

Iwona Markowska
Nauczyciel Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej

Wymiana polsko-litewska
Od 14.06. do 19.06.2010 r. mieliśmy 

przyjemność gościć grupę 35 osób młodzie-
ży z polskiej Szkoły Średniej w Dziewinisz-
kach na Litwie. Podczas tygodniowego po-
bytu młodzież zwiedziła Stare Miasto w To-
runiu, udała się na wycieczkę Szlakiem Pia-
stowskim, zwiedziła Gniezno, Biskupin oraz 
Ostrów Lednicki - kolebkę państwowości 
polskiej. 

W środę 16 czerwca  uczestniczyła w zaję-
ciach lekcyjnych prowadzonych w Zespole Szkół  
w Rzęczkowie. 

Wysłuchała orkiestry szkolnej, brała udział 
w warsztatach plastycznych w Fundacji „Pięk-
niejszego Świata” w Skłudzewie. Młodzież zo-
stała zaproszona na bankiet zorganizowany 
przez Wójta Gminy w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Złejwsi Małej z udziałem dyrektora GOK-u 
p. Alicji Żelazek, na którym opiekunowie wraz 
z młodzieżą zostali obdarowani upominkami 

ufundowanymi przez Pana Wójta. 
Koszty związane z wymianą były pokryte ze 

środków Senatu. ZS w Rzęczkowie otrzymał do-
finansowanie w wysokości 16.325,00 zł z pro-
gramu napisanego w roku ubiegłym, Znaczący 
wkład finansowy miał tu również Urząd Gmi-

ny reprezentowany przez Pana Wójta Tadeusza 
Smarza, który przez cały okres trwania wymiany 
udostępnił młodzieży autobus szkolny. 

Magdalena Nowak
Sekretarz Zespołu Szkół w Rzęczkowie
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W roku szkolnym 2009/10 Uczennice Zespołu Szkół w 
Złejwsi Wielkiej reprezentowały Gminę Zławieś Wielka w 
Międzypowiatowej Lidze Koszykówki Dziewcząt. Mecze 
rozgrywane były w 2 rundach (u siebie i na wyjeździe). 

W pierwszej rundzie wyniki spotkań przedstawiały się na-
stępująco:

Gim. Więcbork - Gim. Zławieś Wielka 23 : 43
Gim. Zławieś Wielka  -  LUKS Pomorzanin Serock II  

41 : 19
Gim. Kotomierz - Gim. Zławieś Wielka 53 : 29
LUKS Pomorzanin Serock I - Gim. Zławieś Wielka 88 : 31
Gim. Zławieś Wielka - Gim. Gruczno  45 : 42
Rundę jesienną dziewczęta zakończyły na 3 miejscu zdo-

bywając 8 pkt. 
W rundzie rewanżowej  wyniki przedstawiały się w nastę-

pujący sposób: 
Gim. Gruczno - Gim. Zławieś Wielka  24 : 39
Gim. Zławieś Wielka - LUKS Pomorzanin Serock I 24 : 55
Gim. Zławieś Wielka - Gim. Kotomierz 39 : 41 
LUKS Pomorzanin Serock II - Gim. Zławieś Wielka  

50 : 15
Gim. Zławieś Wielka – Gim. Więcbork  39 : 31
Także w rundzie wiosennej dziewczęta ze Złejwsi Wielkiej 

zdobyły 8 punktów i cały sezon zakończyły z dodatnim bilan-
sem punktowym (380:357) co dało im w końcowej klasyfi-
kacji  3 miejsce. Gminę Zławieś Wielka reprezentowały: 

Patrycja Zielińska 122pkt, Kinga Krystosiak  99 pkt., Mag-
dalena Złotucha  61pkt., Paulina Dusza 5pkt., Aleksandra 
Czerwińska  26pkt., Joanna Miedzianowska 10 pkt., Anna 
Hübner 17pkt., Natalia Krajewska  pkt. Oraz Nicola Sondej, 
Joanna Niewiemska, Emilia Pawlewicz,  Weronika Wróblew-
ska, Natalia Kaczmarek i Jagoda Niewiemska 

Trener: Robert Swiontek Brzezinski

Nasze koszykarkiW Zespole Szkół w Rzęczkowie
Wojewódzki konkurs  

plastyczny

Wojewoda Kujawsko - Pomorski zor-
ganizował konkurs plastyczny pod nazwą 
„Pomniki przyrody województwa kujaw-
sko - pomorskiego”.

Spośród 856 nadesłanych prac, 20 
maja 2010 r. Komisja Konkursowa po-
wołana  przez Wojewodę wytypowała 13 
zwycięskich i 66 wyróżnionych prac. 

Uroczyste wręczenie nagród, na któ-
rym nasze laureatki  Paulina Machnicka 
z klasy 2 Szkoły Podstawowej i Agata Le-
wandowska z klasy 5 otrzymały wyróż-
nienia, odbyło się w dniu 24 czerwca 
2010 r. w sali konferencyjnej Kujawsko 
- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Bydgoszczy.

Gminny konkurs matema-
tyczny „Mały Komputerek”

Podczas Gminnego Konkursu Mate-
matycznego, który odbył się w Zespole 
Szkół 

w Rzęczkowie w dniu 2 czerwca 2010 
r. „Mistrzem Matematyki” została Monika 
Burdzińska z klasy 2 SP w Rzęczkowie. 
Kolejne miejsca zajęli Przemysław Lud-
kiewicz ze Szkoły Podstawowej w Przy-
sieku i Natalia Matysek ze Szkoły Podsta-
wowej  w Siemoniu. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i 
życzymy kolejnych sukcesów w zmaga-

niu  się z matematyką i nie tylko.

Zbiórka na Czerwony 
Krzyż

Na prośbę Polskiego Czerwonego Krzy-
ża Oddział w Chełmży uczniowie klas 3. 
Gimnazjum w Zespole Szkół w Rzęcz-
kowie pod opieką Pani Bożeny Górskiej 
zbierały pieniądze, które przeznaczone 
zostały na dożywianie dzieci i młodzieży 
oraz na pomoc  dla najbardziej potrzebu-
jących. Udało się zebrać 337 zł. Wszyst-
kim darczyńcom bardzo dziękujemy.

Sąd nad Demokracją.
Pod przewodnictwem nauczyciela wie-

dzy o społeczeństwie p. Pawła Pantucho-
wicza odbył się w Zespole Szkół w Rzęcz-
kowie „Sąd nad demokracją” Uczniowie 
klas 3 Gimnazjum wcielili się w adwo-
katów i prokuratorów, a jeden z wycho-
wawców piastował posadę sędziego. W 
starciu między  zwolennikami demokra-

cji, a jej przeciwnikami wygrali obrońcy. 
Brawo.

     Magdalena Nowak
    

   Sekretarz 

Zespołu Szkół w Rzęczkowie

Sąd nad demokracją 


