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 Stało się! Idąc z duchem czasu posta-
nowiliśmy uruchomić swoją telewizję.  
ZWW TV, tak nazywa się nasz kanał na 
serwisie YouTube.pl.  

 Nowa telewizja internetowa to kolejny 
środek przekazu, którym będziemy starali 
się nie tylko wypromować naszą gminę, ale 
także zachęcić mieszkańców do aktywnego 
udziału w życiu społecznym. ZWW TV bę-
dzie informowała o ciekawszych wydarze-
niach z życia naszej gminy m.in.: festyny, 

 Zapraszamy
do lektury

Mamy Gminną
telewizję

www.zlawies.pl

zabawy, koncerty, inwestycje. To dopiero po-
czątek, bo cały czas zamierzamy ulepszać nasz 
kanał, dlatego wkrótce pojawią się cykle re-
portaży, dokumentów i �lmów promujących
naszą gminę. 

 Zapraszamy do tworzenia społeczności 
i regularnego odwiedzania ZWW TV (odno-
śnik dostępny na naszej stronie internetowej 
www.zlawies.pl).  Kanał dostępny także pod 
adresem: 
http://www.youtube.com/user/UGZLAWIES

Wójt przeprasza

Dożynki 2011

 W ostatnim czasie wykryliśmy niezgodności związane z naliczaniem wody. 
Wiele wpłat nie zostało zaksięgowanych w związku z czym do odbiorców regula-
minowo były wysyłane upomnienia.
 Obecnie prowadzone są weryfikacje kont i postępowania wyjaśniające. Zdaję 
sobie sprawę z zaistniałych uniedogodnień za co serdecznie przepraszam wszyst-
kich mieszkańców.

Wójt Gminy    
Jan Surdyka

Zakończył się etap gminny konkursu pt.: 
„Piękna zagroda”. Do powiatowego eta-
pu zostały wytypowane cztery działki...

Więcej na str. 4 

 Wielu widziało i słyszało, mniej spró-
bowało. A warto zasmakować jedzenia 
w Gościnnej Chacie z Czarnowa, bo to 
według czytelników „Gazety Wyborczej” 
druga pod względem jakości przydrożna 
restauracja w centralnej Polsce!...

Więcej na str. 11

Bardzo Gościnna Chata

Mamy piękne zagrody

Wrzesień to szczególny okres dla miesz-
kańców naszej gminy. W tym czasie odby-
ły się bowiem dwie imprezy organizowane 
z okazji Święta Plonów.

Więcej na str. 12
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 Postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził na dzień 9 października 2011 r. wybory do Sejmu 
i Senatu RP.  Wyborcy z naszej gminy mogą głosować w sześciu obwodach, których granice określono w następujący sposób:

Wybory parlamentarne

Obwód Nr 1

Okręg Nr 1 obejmuje sołectwa: Cegielnik, Czarne Błoto i Górsk. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest Zespół Szkół w Górsku

Obwód Nr 2

Okręg Nr 2 obejmuje sołectwa: Siemoń, Łążyn, Zarośle Cienkie Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest Szkoła Podstawowa w Łążynie

Obwód Nr 3

Okręg Nr 3 obejmuje sołectwa: Rzęczkowo, Cichoradz, Skłudzewo Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest Zespół Szkół w Rzęczkowie

Obwód Nr 4

Okręg Nr 4 obejmuje sołectwa: Gutowo, Pędzewo, Zławieś Mała, Zławieś Wielka Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej

Obwód Nr 5

Okręg Nr 5 obejmuje sołectwa: Przysiek, Rozgarty, Stary Toruń Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest Szkoła Podstawowa w Przysieku

Obwód Nr 6

Okręg Nr 6 obejmuje sołectwa: Czarnowo i Toporzysko Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest szkoła w Czarnowie

 Głosowanie odbędzie się dnia 9 października w godzinach od 7.00 do 21.00.
 Wszystkim wyborcom przypominamy, że przed przystąpieniem do głosowania wyborca zobowiązany jest do okazania Obwodowej Komisji 
Wyborczej  dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości.

 Na prośbę Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych informuję 
o możliwości składania wniosków o do�nan-
sowanie w ramach realizacji programu „Pe-
gaz 2010” w obszarach:

 Obszar A  –  pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do samochodu,

 Obszar C  –  pomoc w zakupie wózka in-
walidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z do-
datkowym wyposażeniem umożliwiającym jego 
właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i za-
kresu niepełnosprawności adresata programu,

Komunikat Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych
 Obszar E  –  pomoc w uzyskaniu prawa 
jazdy kategorii B.

 Szczegółowe informacje dotyczące pro-
gramu, jak również formularze wraz z załącz-
nikami niezbędne do wypełnienia w celu apli-
kowania do programu dostępne są na stronie 
internetowej  www.pfron.org.pl oraz w siedzi-
bie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON 
przy ul. Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń, 
tel. 56 681 44 00 
 

kierownik GOPS Zławieś Wielka 
Aldona Michalska

 Każdy rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy uży-
wany do produkcji rolnej powinien:
• w terminie od 1 do 30 września 2011 r zło-

żyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy 
(druk dostępny w Urzędzie Gminy Zławieś 
Wielka p. 12)

• do wniosku należy dołączyć faktury Vat 
za zakup oleju napędowego, które zostały 
wystawione w terminie od 1.03.2011 r. do 
31.08.2011 r.

 W tym roku zwrot wydanych środków 
wynosić będzie: 73,10 zł x ilość ha użytków 
rolnych. Pieniądze wypłacane będą w m-cu 
listopadzie przlewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku.
 Wzór wniosku na www.minrol.gov.pl

Wiesława Lipińska

Zwrot podatku
akcyzowego
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 1. Dzięki współpracy Urzędu Gmi-
ny w Złejwsi Wielkiej  z Toruńskim Centrum 
„Caritas” im. Błogosławionej Marii Karłow-
skiej możliwe było zorganizowanie  wypo-
czynku letniego dla dzieci. Zorganizowano 
2 turnusy kolonijne łącznie dla 64 dzieci z te-
renu gminy Zławieś Wielka. Kolonie trwały od 
1 do 11 lipca 2011 r. oraz od 12 do 22 lipca 
2011 r. w Toruniu. Podczas pobytu realizowa-
no projekt pod tytułem  „Śladami legend to-
ruńskich”.
 2. Dla 12 dzieci będących w wieku szkol-
nym zorganizowano kolonie �nansowane przez
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W okresie od 
3 do 16 sierpnia 2011 r. dzieci skorzystały z wy-
poczynku w ośrodku wypoczynkowym „Boruta” 
w Gdańsku- Świbnie na Wyspie Sobieszewskiej.
 Dla wszystkich uczestników kolonie były 
bezpłatne. Podstawowym celem było zapew-
nienie wypoczynku, rekreacja oraz edukacja 
dzieci pochodzących z rodzin ubogich oraz bez-
pieczne spędzenie wakacyjnego czasu.

                        kierownik GOPS Zławieś Wielka                                                                                              
                   Aldona Michalska

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Złejwsi Wielkiej informuje, że od dnia 
23.08.2011 r. należy składać osobiście lub 
drogą pocztową  wnioski  wraz z pełną do-
kumentacją w sprawie dożywiania dzieci 
w szkole w ramach Rządowego programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 W związku z powyższym prosi się o złoże-
nie wniosku z aktualnymi dochodami netto za 
miesiąc lipiec 2011 r. wszystkich osób wspólnie 
zamieszkujących i prowadzących wspólne go-
spodarstwo domowe m.in.:
  Kryteria, które należy spełniać do udzie-
lenia pomocy w formie posiłku to: dochód na 
osobę w  rodzinie nie przekraczający kwoty 
526,50 zł (150% kryterium dochodowego), 
a u osoby samotnie gospodarującej  715,50  zł. 
 Więcej informacji można uzyskać pod nr 
tel. 56 674 13 36, 56 674 13 37, 56 674 13 41 lub 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7, pokój 
nr 14. 

kierownik GOPS Zławieś Wielka 
     Aldona Michalska

 Informacje dla rodziców dzieci, które 
w roku szkolnym 2011/2012 będą uczęszczać 
do klas I-III szkoły podstawowej, klasy III 
gimnazjum oraz uczniów niepełnospraw-
nych.

 Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w  Złejwsi Wielkiej infor-
muje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy 
�nansowej uczniom na zakup podręczników
(Dz. U. z 2011 r. Nr 111, poz. 652) i Uchwałą 
Nr 68/2011 Rady Ministrów z dnia 25 maja 
2011r. w sprawie rządowego programu po-
mocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” 
o do�nansowanie zakupu podręczników będą
mogli ubiegać się rodzice uczniów rozpoczyna-
jących w roku szkolnym 2011/2012 naukę w:

• klasach I-III szkoły podstawowej,
• klasach III gimnazjum, 
• oraz uczniowie niepełnosprawni 

 Do�nansowanie zakupu podręczników
będzie wynosić :

• do kwoty 180 zł dla uczniów klas I – III szkół 
podstawowych;

• do kwoty  325 zł  dla uczniów klas III gimna-
zjum oraz uczniów niepełnosprawnych klas 
I – III gimnazjów; 

• do kwoty 210 zł dla uczniów niepełnospraw-
nych klas IV – VI szkół podstawowych.

 Przyznanie pomocy będzie udzielane na 
wniosek rodziców ucznia (prawnych opieku-
nów, rodziców zastępczych), a także nauczy-
ciela, pracownika socjalnego lub innych osób 
– za zgodą przedstawiciela ustawowego lub ro-
dziców zastępczych. 

 Zgodnie z harmonogramem Programu 
realizacja zwrotu rodzicom kosztów zakupu 
podręczników szkolnych przez dyrektorów 
szkół ma nastąpić do 15 listopada 2011 r. 

      Zainteresowani rodzice szczegółowe infor-
macje na temat „Wyprawki szkolnej” uzyskają 
w szkole do której uczeń będzie uczęszczał. 

kierownik GOPS Zławieś Wielka 
          Aldona Michalska

Wyprawka szkolna 
2011/2012

 Referat Świadczeń Rodzinnych 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Złejwsi Wielkiej informuje, iż z dniem 
1 września br. rozpoczyna się nabór 
wniosków w sprawie ustalenia prawa 
do pobierania świadczeń rodzinnych na 
nowy okres zasiłkowy 2011/2012. 

 Druki wniosków o ustalenie prawa 
do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 
będą wydawane i  przyjmowane w Urzę-
dzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlo-
wa 7 pokój nr 7. i 8. - Referat Świadczeń 
Rodzinnych. Godziny pracy Urzędu: po-
niedziałek, środa, czwartek, piątek - 7:00 
– 15:00, wtorek 8:00 – 16:00.
 W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na nowy okres 

Nowy okres zasiłkowy
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumen-
tami do dnia 30 września 2011 r., ustale-
nie prawa do świadczeń rodzinnych  oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad następuje do 30 listopada 
2011 r.                  
 W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumen-
tami w okresie od 1 października 2011 r. 
do 30 listopada 2011 r. ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiac li-
stopad  następuje do 31 grudnia 2011 r. 
Kolejna świadczenia płatne do 30 dnia da-
nego miesiąca.

Małgorzata Łoboda

Kolonie letnie

Pomoc Państwa
w zakresie

dożywiania
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Zagrody jak się patrzy
 Nasza gmina przystąpiła po raz kolejny do 
konkursu pt: „Piękna Zagroda 2011” współ-
organizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Toruniu, Urzędy Gmin oraz Kujawsko-
-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie Oddział w Przysieku. Celem 
konkursu jest uczynienie polskiej wsi - wsią 
piękną, zadbaną i uporządkowaną, z funkcjo-
nalną, ładną, otoczoną zielenią architekturą, 
wsi, w której praca staje się łatwiejsza, a życie 
i odpoczynek przyjemne i zdrowe. Konkurs 

ma na celu wyróżnienie osób, które ze szcze-
gólną dbałością o wygląd swojego otoczenia 
przyczyniają się do upiększenia wyglądu pol-
skiej wsi i wyznaczają pozytywne wzorce es-
tetyczne. 
 Konkurs odbywał się w dwóch etapach 
– gminnym oraz powiatowym. Do etapu po-
wiatowego zakwali�kowały się działki Pań-
stwa: Wiśniewskich z Czarnowa, Lewandow-
skich z Górska, Pargulskich oraz Kononiuk 
ze Złejwsi Wielkiej. 

Państwo Lewandowscy z Górska

Państwo Wiśniewscy z CzarnowaPaństwo Pargulscy ze Złejwsi WielkiejPaństwo Kononiuk ze Złejwsi Wielkiej

Zapraszamy dorosłych do bezpłatnego zdobywania wiedzy
w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w:

R   E   K   L   A   M   A

• SZKOLE POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH (2-letniej) kształcącej w zawodach:

• technik informatyk 
• technik rolnik
• technik BHP (1,5 roku)
• technik ochrony fizycznej osób i mienia
• technik rachunkowości
• technik ekonomista
• technik pojazdów samochodowych
• technik administracji
• technik organizacji reklamy
• technik organizacji usług gastronomicznych
• technik spedytor

• technik logistyk 
• technik obsługi turystycznej
• kelner 
• kucharz
• technik mechanizacji rolnictwa
• technik hotelarstwa 
• technik hodowca koni 
• technik prac biurowych 
• opiekun w domu pomocy społecznej NOWOŚĆ
• asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok) NOWOŚĆ 
• opiekunka środowiskowa (1 rok) NOWOŚĆ 

Zapraszamy na BEZPŁATNY KURS �nansowany z EFS w zawodach: ROLNIK, KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII, MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 
kończący się egzaminem kwali�kacyjnym (również bezpłatnym) - dającym, w przypadku zawodu rolnik, uprawnienia do uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.

Obecnie podania i dokumenty do szkół dla dorosłych przyjmujemy najpóźniej do 24 września br. (nabór letni)
 – odbyły się już pierwsze zajęcia w dn. 10.09.2011 r., a następnie do 31 stycznia 2012 r. (nabór zimowy).

Zespół Szkół, CKU w Gronowie, Gronowo 128, 87 – 162 Lubicz, Sekretariat uczniowski: tel. 56 678 - 40 - 82/83. www.zsgronowo.edu.pl, szkola@zsgronowo.edu.pl

PRZYJDŹ! PRZYJAZNA SZKOŁA CZEKA NA CIEBIE!

• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH (3-letnim) na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej.

• UZUPEŁNIAJĄCYM LO DLA DOROSŁYCH (2-letnim) na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

• TECHNIKUM ROLNICZYM DLA DOROSŁYCH (4-letnim) na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej. 

• ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ DLA DOROSŁYCH (2 lub 3-letniej) na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej 
 kształcącej w zawodach: rolnik (3 lata), mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (3 lata), sprzedawca (2 lata), 
 kucharz małej gastronomii (2 lata). 

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: 

w sobotę i niedzielę, co dwa tygodnie.
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Wakacje u Galów
 W dniach od 1 do 10 sierpnia 2011 r. od-
były się kolonie letnie zorganizowane przez  
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Ra-
zem dla Przyszłości”.

 Dzieci przebywały w ośrodku sportowo 
– wypoczynkowym ”Hartek” na terenie Warmii 
i Mazur. W koloniach wzięło udział 47 dzieci, 
z czego 29 to dzieci z gminy Zławieś Wielka.
 W trakcie tego wypo-
czynku uczestnicy brali udział 
w wielu zajęciach i warszta-
tach, które miały na celu na-
uczyć ich zdrowego życia bez 
nałogów, oraz życia w zgodzie 
z naturą.
 Cały czas dzieci miały 
kontakt z fauną i �orą War-
mii i Mazur, wielokrotnie 
brały udział w pieszych wy-
cieczkach ścieżkami dydak-
tycznymi – m.in. Katlewo 
i Napromek. Odbyły również 
pieszą wędrówkę ścieżką dy-
daktyczną na Wzgórzach Dy-
lewskich.
 Koloniści wyjeżdżali na 
wycieczki do Grunwaldu, 
Nidzicy, Gietrzwałdu, odwiedzili też skansen 
w Olsztynku. Zapoznawali się z życiem i wierze-
niami plemienia Galów podczas wizyty w Ga-
lindii-Iznocie koło Mikołajek.

 W trakcie kolonii uczestnicy sami zorgani-
zowali pokaz mody kolonijnej, a osoby uczestni-
czące pierwszy raz w koloniach zostały pasowane 
na kolonistę i otrzymały akty pasowania. 
 Dzieci codziennie korzystały z kąpieli i bra-
ły udział w dyskotekach organizowanych przez 
wychowawców. Wszyscy koloniści uczestniczyli 
w wielu konkursach plastycznych i innych, które 
promowały naukę zdrowego życia, a uczestnicy 

otrzymali nagrody za udział 
w tych zajęciach.
 Wychowawcami na kolo-
niach, w ramach wolontariatu, 
byli studenci AWF w Gdańsku 
i UMK w Toruniu, a kierow-
nikiem była nasza koleżanka 
ze stowarzyszenia, wieloletni 
doświadczony pedagog, pani 
Małgorzata Kapsa.
 Kolonie zostały zorgani-
zowane ze środków otrzyma-
nych od Wójta Gminy Zławieś 
Wielka, z funduszy pozyska-
nych dzięki napisanym przez 
nas programom oraz z balu 
charytatywnego, który od lat 
członkowie naszego stowa-
rzyszenia organizują w ODR 

w Przysieku. Część środków uzyskaliśmy też 
dzięki hojności prywatnych sponsorów.

    Renata Dobrowolska

Ewakuacja Szkoły w Rzęczkowie
   W dniach 5 – 7  września 
2011 r. na terenie powiatu to-
ruńskiego przeprowadzone 
zostały ćwiczenia w ramach 
szkolenia obronnego. Ćwicze-
nia pod kryptonimem „KO-
BRA 2011”    miały na celu 
przetestowanie i usprawnie-
nie współpracy administracji 
samorządowej z organami 
wojskowymi i administracją 
publiczną w stanach nadzwy-
czajnych i w czasie wojny. Na terenie naszej gminy 
sprawdzano działanie zespołu Kierowania Wójta 
i służb ratowniczych w sytuacji podłożenia ładun-
ku wybuchowego w Zespole Szkół w Rzęczkowie. 

Spokojnie, to tylko ćwiczenia
Ćwiczenia tego typu pozwa-
lają sprawdzić się w działa-
niu w sytuacji zagrożenia, 
przetestować obowiązujące 
procedury, znaleźć słabe 
punkty w organizowaniu 
i prowadzeniu akcji ratun-
kowych i przygotować się 
do jak najlepszego przepro-
wadzenia ich w przypadku 
wystąpienia realnego zagro-
żenia. (Zapraszamy także do 

obejrzenia reportażu z tego wydarzenia na na-
szym nowym kanale ZWW TV – szczegóły na 
www.zlawies.pl).

(PM)

Po przygodę 
z rowerem

 Tym razem dopisała pogoda i frekwen-
cja. Ponad 80 osób wyruszyło w niedzielę 11 
września w rajd rowerowy po naszej gmi-
nie i okolicach. Peleton ubrany w koszul-
ki podarowane przez Spółdzielczą Grupę 
Bankowa z Torunia wystartował z Górska 
w kierunku Zamku Bierzgłowskiego, gdzie 
po uporaniu się z „małą góreczką” zajechał 
na dziedziniec zamkowy. 
 Na miejscu grupą zajęła się pani prze-
wodnik – zakonnica, która oprowadziła 
i opowiedziała uczestnikom rajdu wiele 
ciekawych informacji na temat zamku.  Po 
drobnym posiłku peleton wyruszył w kie-
runku wiatraku i kościoła w Bierzgłowie. Po 
powrocie do Górska, przy szkole przepro-
wadzone zostały konkurencje sprawnościo-
we. Na zakończenie było ognisko i pieczo-
na kiełbaska oraz wręczenie pucharów dla 
zwycięzców poszczególnych konkurencji 
i kategorii regulaminowych.

Zapraszamy
do udziału w przyszłym roku. 

ORGANIZATORZY
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 Niektóre znaleziska ka-
mienieckie oraz fragmen-
ty dokumentacji z badań J. 
Delekty jakimś cudem prze-
trwały czas wojenny. W 1955 
r. - w hołdzie tragicznie zmar-
łemu badaczowi Kamieńca - 
opublikował jego odkrycia na 
łamach warszawskich Wia-
domości Archeologicznych 
zatrudniony w toruńskim 
Muzeum archeolog Bonifacy 
Zielonka (1899-1975). 
 
 Właściwie dopiero na tej 
podstawie źródłowej wiedza 
o tym fascynującym obiekcie 
jest dzisiaj powszechna w środo-
wisku archeologów, szczególnie 
tych, zajmujących się wpływem 
aktywności cywilizacyjnej lu-
dów koczowniczych na kształt 
kulturowy Europy Środkowej 
wczesnej epoki żelaza. Niestety, 
B. Zielonka w swoim opracowaniu błędnie zazna-
czył lokalizację obiektu kamienieckiego (wskazując 
na punkt u zbiegu Górnego i Dolnego Kanału), stąd 
przez kilka powojennych dekad nie było wiadomo, 
gdzie właściwie znajduje się to miejsce, niegdyś 
powszechnie znane z lustracji Coppernicus Verein 
oraz odkryć lat 30-tych. Podjęcie przez Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu wysiłku kil-
kukrotnych penetracji nadwiślańskich terenów po-
zwoliło dopiero w początku lat 90-tych wytypować 
najbardziej prawdopodobną lokalizację pozostało-
ści pradziejowego osiedla. W 2007 roku Instytut Ar-
cheologii toruńskiego Uniwersytetu przeprowadził 
prace wykopaliskowe we wskazanym najbardziej 
prawdopodobnym miejscu. Wówczas okazało się, 
że zagłębienia po wykopach przedwojennych dość 
wyraźnie zachowały się do dzisiaj. Przy braku do-
kumentacji terenowej z lat 30-tych było to dużym 
ułatwieniem dla typowania obszarów odsłonięć 
wykopaliskowych. Badaniami z 2007 roku kierował 
piszący te słowa. Ponownie odsłonięto pozostałości 
spalonej bramy wjazdowej do osiedla. Natra�ono
też na ślady kilku obiektów gospodarczych i jedno 
domostwo. Przy tej okazji wydobyto liczne materia-
ły zabytkowe, między innymi fragmenty ceramicz-
nych naczyń, wykonane z brązu ozdoby (naszyjniki, 
guzikowate ćwieki) i narzędzia (np. tulejowatą sie-
kierkę), zwierzęce kości (głównie bydła, owiec i kóz) 
oraz zgromadzone w jednej z jam gospodarczych 
muszle małż, a także pozostałości zbóż i koprolity 
(zwierzęce odchody). Na obsuwającym się stoku 

skarpy wiślanej znaleziono jeden brązowy grocik 
pochodzenia scytyjskiego (ryc. 3). Odsłonięte, spa-
lone słupy ścienne bramy oraz węgle drzewne, wy-
dobyte z wnętrza domostwa, wydatowano metodą 
radiowęglową na VI wiek p.n.e., a więc rzeczywiście 
na czas kiedy Scytowie pojawili się po północnej 
stronie Kotliny Karpackiej, na Morawach oraz na le-
wobrzeżu Odry i stamtąd zapuszczali się na północ, 
siejąc zniszczenie wśród ludności kultury łużyckiej.
 W ten sposób, po nieco ponad 70 latach od 
chwili podjęcia prac w Kamieńcu przez J. Delektę, 
ponownie mamy pewność, że ze swoimi badania-
mi jesteśmy w miejscu, które na pewno warto dalej 
poznawać, odkrywać kolejne znaleziska z wczesnej 
epoki żelaza, jednocześnie - wzorem postępowania 
przedwojennego archeologa - popularyzować efekty 
tych niecodziennych poczynań. Przede wszystkim 
jednak podejmując trud dalszych badań, staje się 
istotne odniesienie do głośniej tezy o grabieżczym 
najeździe Scytów. Kolejny, odkryty grocik scytyj-
ski mógłby to ponownie poświadczać. Kierunek 
sugerowanego napadu na południowe skraje ziemi 
chełmińskiej dzisiaj wyznaczają podobne znaleziska 
ujawnione z Kujaw (np. z Kruszwicy) oraz Wielko-
polski (np. z Nadziejewa). Przeprawianie się przez 
Wisłę w stre�e jej fordońskiego zakola od wielu
stuleci ułatwiały cyklicznie tworzące się piaszczyste 
łachy, niskie stany wód, nagromadzenia kamieni, 
czy wreszcie zimowa pokrywa lodowa. Najpewniej 
także we wczesnej epoce żelaza ta względnie łatwa 
przeprawa z Kujaw na północ była znana pradziejo-

wym wędrowcom. Można by 
zatem zgodzić się z tezą o dra-
matycznym najeździe Scytów, 
gdyby nie jeden drobny, ale 
istotny fakt o którym warto 
tu wspomnieć. Podczas badań 
archeologicznych, prowadzo-
nych w latach 50-tych minio-
nego wieku na cmentarzysku 
ciałopalnym ludności kultury 
łużyckiej w Małej Kępie, gm. 
Dąbrowa Chełmińska, w jed-
nej z popielnic natra�li arche-
olodzy – oprócz przepalonych 
szczątków ludzkich kobiety 
- na ozdoby wykonane z brą-
zu pochodzenia scytyjskiego 
(tzw. kolczyki albo zauszni-
ce gwoździowate). Zapewne 
więc, ta zmarła osoba została 
spalona na ciałopalnym sto-
sie w stroju i ozdobach przez 
nią noszonych, a które pozo-
stawiono przy jej ciele pod-
czas uroczystości pogrzebo-

wych. Dodajmy, że groby z Małej Kępy oddalone są 
(w linii prostej) od interesującego nas osiedla około 
3 km i jest niewykluczone, że jest to cmentarzysko 
ludności z Kamieńca. Czy zatem nie mogło być tak, 
że zarówno militaria jak i biżuteria pochodzenia 
scytyjskiego, to ślad używania tego rodzaju wypo-
sażenia przez ludność miejscową? Mogły one zostać 
nabyte w ramach ponadlokalnej wymiany, w okresie 
rozprzestrzeniania się w Europie Środkowej wyro-
bów pochodzenia stepowego. Wówczas zniszczenia 
pożarowe, ujawnione w trakcie badań przedwojen-
nych oraz z roku 2007, to mógłby być efekt kon�ik-
tów lokalnych. 
 Nie sposób wypowiedzieć się w tej kwestii jed-
noznacznie, jednak dalsze badania tego miejsca, 
jakie są planowane w kolejnych latach, może po-
nownie nieco odsłonią rąbka dawnej rzeczywisto-
ści pradziejowego osiedla lub też – zgoła odwrotnie 
– przy okazji kolejnych odkryć dodatkowo skom-
plikują ocenę historii i losu mieszkańców kamie-
nieckiego osiedla. W tym nieodgadnieniu i próbach 
zbliżania się do tajemnic odległej przeszłości tkwi 
jednak fascynująca siła archeologii.

Jacek Gackowski (Instytut Archeologii UMK Toruń)

Czasy powojenne: od publikacji Bonifacego Zielonki
do ostatnich badań archeologicznych w 2007 roku

Podczas pisania tekstu korzystałem z następujących pozycji literaturowych:
1/ Wawrzykowska B., Zarys historii muzealnych zbiorów archeologicznych 
w Toruniu, /w:/ Archeologia toruńska. Historia i teraźniejszość, red. B. 
Wawrzykowska, Toruń 2002, s. 31-56
2/ Zielonka B., Materiały z osiedla obronnego kultury łużyckiej w miejsco-
wości Kamieniec, pow. Toruń, Wiadomości Archeologiczne, t. 22, z. 2, 1955, 
s. 159-174

Scytowie w Kamieńcu część II

Wykop 3/07, obiekt 1 Trójgraniasty grocik strzały

Fragment naszyjnika

Ozdoby guzikowate

Siekierka z uszkiem

0                       3 cm

0                                       3 cm

0                   1 cm

Czarnowo (dawny Kamieniec), gm. Zławieś Wielka. Badania Instytutu Archeologii UMK w 2007 r. Przekrój wypełniska jednej 
z odkrytych jam gospodarczych (obiekt 1/07) oraz niektóre przedmioty z brązu. Fot. Gackowski Ł, A. Rembisz  



7wrzesień - październik 2011Głos Gminny Kultura

 Obok Astrobazy przy Zespole Szkół 
w Złejwsi Wielkiej odbył się koncert Tour de 
Carillon. Ten nietypowy koncert zagrano na 
instrumencie – carrilon, który składa się z  48 
dzwonów o łącznej wadze 4.868 kg. Najcięższy 
z nich waży 845 kg a najlżejszy 9 kg. To czwarty 
taki instrument, który mogą zobaczyć miesz-
kańcy kilku miast Polski.  Tegoroczny festiwal 
odbywał się pod hasłem „Dzwony Heweliusza”, 

Dzwony zabrzmiały 
koncertowo

Chóralny śpiew w Górsku
 W dniach  22.08- 25.08.2011 r. w Zespole 
Szkół w Górsku odbyły się warsztaty wokalne 
z  udziałem  chórów z miejscowości  Jeżewo 
- Warlubie – Osie - Chełmno. 
 Warsztaty poprowadzili dyrygenci: Michał 
Rajewski - Polska, Ariel Radomiński - Polska, 
Lucia Bereshova - Hiszpania. Organizacja me-
rytoryczna Magdalena Karpińska.
 W ramach warsztatów  24.08.2011 r. o godz. 
18.30  w  Kościele  pw. Podwyższenia Krzyża 
Św. w Górsku odbył się  koncert chóru. Jako 
współorganizator warsztatów muzycznych 
pragnę skierować gorące słowa podziękowania 
na ręce księdza proboszcza Stanisława Pyzika 
za gościnność w para�i Górsk.
 Szczególne podziękowanie za życzliwość 
i okazaną pomoc kieruję do gospodarza na-
szej Gminy Wójta Pana Jana Surdyki. Dziękuję 
także Radzie Gminy na czele z przewodniczą-
cą Panią Małgorzatą Kutnik oraz Dyrektorowi 
Zespołu Szkół w Górsku Pani Bogumile Pierz-
galskiej-Marcykiewicz.
 Nie odbył by się koncert bez pomocy spon-
sorów i tak:

-  Urząd Gminy Zławieś Wielka
- Firma Handlowa Zenon Iskrzak Zławieś Mała
- Firma Handlowa Maciej Ziółkowski- Sklep 

Spożywczo-Przemysłowy-Rzęczkowo
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paper Shop 

Stanisław Kuzera Sklep w Pędzewie
- Firma ,,Fa rd” Sklep Słoneczny Andrzej Ry-

barczyk Zławieś Wielka.
 (Zapraszamy także do obejrzenia reportaż 
z tego wydarzenia na naszym nowym kanale 
ZWW TV – szczegóły na www.zlawies.pl)

Magdalena Karpińska

w związku z uchwalonym przez Sejm RP Ro-
kiem Jana Heweliusza 2011 w związku z tym 
organizatorzy postanowili zawitać do Złejwsi 
Wielkiej, gdzie niebawem do użytku zostanie 
oddana Astrobaza.
 (Zapraszamy także do obejrzenia �lmu
z tego wydarzenia na naszym nowym kanale 
ZWW TV – szczegóły na www.zlawies.pl).

(PM)

 Okres wakacyjny to czas zabaw plenerowych. 
Nie inaczej miało miejsce w naszej gminie. 

 3 lipca na boiskach obok kościoła w Złejwsi 
Wielkiej, odbył się I Festyn Para�alny zorganizowany
przez ks. Proboszcza Wojciecha Murawskiego i Radę 
Para�alną. Imprezę otworzył mecz piłkarski pomię-
dzy drużyną Księży Diecezji Toruńskiej i Bydgoskiej 
a Oldboyami Wisły Pędzewo. Spotkanie okazało się 
bardzo wyrównane i ostatecznie po dogrywce i kar-
nych zaliczono remis  (4:4 / 3:3 karne, sędziował Hen-
ryk Lizak). Następnie na scenie pojawiły się grupy 
para�alne, które zaprezentowały swoje umiejętności
wokalne. Zarówno dla młodszych jak i tych starszych 
uczestników imprezy, przygotowano wiele atrakcji. 
Klaun, loteria (nagroda główna - rower górski) prze-
ciąganie liny, kiełbaski z grilla to tylko niektóre punk-
ty festynu. Sama impreza taneczna trwała do godz. 
22 a  na zakończenie, festyn uświetnił pokaz sztucz-
nych ogni.

 20 sierpnia odbył się kolejny Festyn Rodzinny 
tym razem w Rzęczkowie - W programie imprezy 
przewidziano wiele atrakcji m.in.: prosiak z rożna, 
loterie, dmuchany pałac, pokaz tresury psów. Zaba-
wa trwała do późnych godzin nocnych a do tańców 
przygrywał Przemysław Witkowski z Łążyna
 Organizatorzy festynu rodzinnego: Rada Sołec-
ka, OSP, KGW oraz sołtys wsi Rzęczkowo serdecznie 
dziękują za wsparcie i pomoc sponsorom:
 Panu Wójtowi Gminy Janowi Surdyce, �rmie
„ADAMEX” – Adam Wołoch z Unisławia, �rmie„WOJT-
POL” – J.P. Wojtyna z Rzęczkowa, �rmie„AGROTECH”- 
z Rzęczkowa, �rmie „NITSTAL” – z Rzęczkowa, �rmie
„TEXTOR” – z Torunia,�rmie „TRESURA PSÓW” – Ja-
cek Kwiatkowski z Torunia, Państwu Danucie i Zbi-
gniewowi Zięba,Panom  Andrzejowi i Krzysztofowi 
Ostrowskim, Panu Stanisławowi Kuzerze, Państwu 
Karolinie i Maciejowi Ziółkowskim, Panu Wiesławowi 
Voss, kandydatce na posła do sejmu R.P. Pani Edy-
cie Zakrzewskiej oraz Państwu K. i J. Rębacz wraz ze 
szczepem harcerskim Błękitna Jedynka

Festyny i zabawy 
w naszej gminie
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Orkiestra
też wypoczywała

 Na początku lipca b.r. Gminna Orkiestra 
Dęta była na warsztatach muzycznych połą-
czonych z wypoczynkiem w Babich Dołach 
nad morzem. Wyjazd został s�nansowany 
przez Urząd Gminy Zławieś Wielka i Gminny 
Ośrodek Kultury w Złejwsi Małej. Było kil-
ka atrakcji: piękna plaża, zwiedzanie Gdyni, 
ZOO w Oliwie oraz koncert naszej orkiestry. 
Orkiestra liczy 18 grających uczniów w wieku 
12-18 lat oraz 10 początkujących. Zapraszamy 
wszystkich chętnych  z naszej gminy na przy-
godę z orkiestrą dętą. Tel. 56 678-09-31

Krzysztof Kędzierski

 W czasie wakacji Gminny Ośrodek Kul-
tury wraz z Gminną Biblioteką Publiczną 
w Złejwsi Małej zorganizował półkolonie 
dla dzieci z terenu naszej gminy. W dwuty-
godniowych zajęciach uczestniczyło około 
czterdzieścioro dzieci w wieku od 5 do 14 lat. 
Zajęcia prowadziły: Pani Agnieszka Urbań-
ska, Pani Ewa Mileszko-Myszka oraz pani Al-
dona Zakrzewska. Dzieci uczestniczyły w za-
jęciach plastycznych, tanecznych, językowych 
i muzycznych. Największą atrakcją był wyjazd 
do Torunia w celach turystycznych. Ponad-
to w bibliotece dzieci uczestniczyły w akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom”. Grupa dzieci 
uczęszczająca na zajęcia do Gminnej Biblio-
teki mogła uczestniczyć w zajęciach manual-
nych (lepienie z masy solnej, kwiaty z bibuły 
włoskiej, malowanie i rysowanie ilustracji do 

Wspomnienia z wakacji
przeczytanego fragmentu książki. Dla starszej 
młodzieży został zorganizowany nocleg na 
Sali widowiskowej GOK połączony z mara-
tonem �lmowym. Uczestnicy zajęć w GOK-u
i Bibliotece otrzymali dary z Caritas Przysiek. 
Dziękujemy harcerzom, którzy zorganizowali 
dla dzieci dwa ogniska przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Złejwsi Małej. 

W czasie wakacji wypoczywali i jednocześnie 
doskonalili swoje umiejętności członkowie 
„Antydepresyjnego Teatru ze Złejwsi”. Teatr 
wyjechał do Tlenia, gdzie przygotowywał się 
do nowego spektaklu.

                                                                                       
                            Ewa Wysocka                                                                                             

                      Alicja Żelazek
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Zawody spinningowe
 „O Puchar Wójta Gminy 

Zławieś Wielka”
 Zgodnie z kalendarzem Kapitanatu Spor-
towego Koła Wędkarskiego nr 67 w Złejwsi 
Wielkiej w dniu 09.10.2011r. odbędą się za-
wody spinningowe: „O Puchar Wójta Gminy 
Zławieś Wielka”.

 Zbiórka zawodników o godzinie 7.30 
w Złejwsi Wielkiej (ul. Wiślana - za wałem).  
Opłatę startową w wysokości 25 zł od osoby, 
prosimy wpłacać:
- u skarbnika Koła Zławieś Wielka w siedzibie 

Koła (GOK Zławieś Mała), w dniach 23.09 
oraz 30.09 w godz. 18-19,

- na konto: BS Zławieś Wielka nr konta: 

 24 1610 1188 0026 4095 3000 0001
 do dnia 30.09 z dopiskiem:
 „opłata startowa – Puchar Wójta”.
 Po terminie z przyczyn organizacyjnych 
zgłoszenia nie będą przyjmowane (ilość za-
wodników ograniczona).
 Zawody rozegrane zostaną w jednej turze 
– 5 godzin.

 Bliższych informacji uzyskać można pod 
nr tel: 56 678 08 16 lub 785 993 191.

 Zarząd Koła nr 67
Zławieś Wielka

Na sportowo w Przysieku
Sport i rekreacja

 Rozpoczęła się runda jesienna sezo-
nu piłkarskiego 2011/12. Naszą gminę 
reprezentować będzie jeden klub – Wisła 
Pędzewo – który w tym roku zgłosił do 
rozgrywek aż cztery drużyny: seniorów, 
juniorów młodszych (rok urodzenia 1995/
96), trampkarzy (1997/98) oraz zespół ko-
biet.

 Warto przypomnieć, że w ubiegłym se-
zonie seniorzy Wisły zajęli 4. miejsce na 14 
drużyn w grupie toruńskiej B-klasy, a przez 
długi czas byli jej liderem. Juniorzy zakończyli 
sezon w grupie toruńskiej na 3. miejscu (13 
drużyn), natomiast trampkarze na miejscu 8. 
(11 drużyn).

Opiekę nad poszczególnymi
zespołami objęli: 

     W tym miejscu warto chyba przypomnieć, 
że jeszcze kilka lat temu nasza gmina miała 
w rozgrywkach piłkarskich trzy drużyny senio-
rów, a jeszcze wcześniej nawet cztery. W prze-
rwie wakacyjnej z ligi wycofali się Błękitni Górsk 
i dzisiaj została nam już tylko Wisła. Szkoda. 
Wydaje się, że w tak dużej gminie, jak nasza 
powinny istnieć przynajmniej dwa zespoły 
(tak jest np. w znacznie mniejszej Łubiance). 
W tej sytuacji kibicom nie pozostaje chyba nic 
innego, jak mieć nadzieję, że tym przypadku 
ilość przejdzie w jakość. A w Wiśle rzeczywiście 
zachodzą zmiany i plany są ambitne. Ale o tym 
będzie jeszcze okazja napisać.

 Andrzej Wiśniewski

Nowy sezon 
piłkarski 

2011/2012

seniorzy
Marek Zawiszewski

Rafał Żelazek, 
juniorzy 

Tomasz Tomkiewicz, 

trampkarze
Michał Kwiatkowski 
Andrzej Wiśniewski 

kobiety (III liga) 

Janusz Lemke

 Lipiec i sierpień upłynął w Przysieku pod 
znakiem sportu.

 W sołectwie odbyły się 2 turnieje piłkar-
skie dla dzieci i młodzieży oraz jeden turniej 
tenisa stołowego ponadto dzieci rywalizowa-
ły także w różnorodnych konkurencjach ta-
kich jak: przeciąganie liny, biegi sztafetowe, 
biegi w workach, rzut do kosza oraz strzał do 
celu.

 W turnieju tenisa stołowego wzięło udział 
15 zawodników i zawodniczek. Wszystkie trzy 
turnieje organizował sołtys wsi  Przysiek – Ra-
dosław Pobutkiewicz , były dyplomy, słodycze 
i co najważniejsze dobra zabawa. Urząd Gminy 
ufundował dla uczestników słodkie upominki 
oraz kiełbaski pieczone nad ogniskiem zorga-
nizowanym na zakończenie zawodów.

Radosaw Pobutkiewicz
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Ścieżka
rowerowa

 Dnia 26 sierpnia br. została zawarta umowa 
partnerska, pomiędzy Województwem Kujaw-
sko-Pomorskim a naszą Gminą, w celu wspólnej 
realizacji zadania pn. „Rowerowy szlak tury-
styczny wzdłuż Wisły w Województwie Kujaw-
sko-Pomorskim”, w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013, 
Oś Priorytetowa 6. Wsparcie Rozwoju Turysty-
ki, Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych 
w oparciu o zasoby przyrodnicze.

 Celem projektu jest przede wszystkim stwo-
rzenie jednolitego systemu oznakowania rowe-
rowych szlaków turystycznych, które przebiegają 
przez drogi gminne i powiatowe wzdłuż Wisły. 
Odpowiednie przystosowanie, jak i zagospodaro-
wanie ścieżki dydaktycznej doliny Wisły, z pew-
nością wzbogaci zwarty system ekologiczny. Re-
alizacja projektu umożliwi korzystanie z zasobów 
przyrodniczych doliny Wisły w naszym woje-
wództwie zgodnie z zasadami poszanowania dzie-
dzictwa przyrodniczego i kulturowego, zachowa-
nia krajobrazu i zrównoważonego rozwoju, gdzie 
priorytetowe są przyjazne środowisku formy tury-
styki pieszej i rowerowej.

(MF)

 Gmina Zławieś Wielka i Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej od 2008 
roku realizuje projekt systemowy ,,Zadbaj dzi-
siaj o lepsze jutro”  w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integra-
cji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy 
Społecznej.

 W dniu 11 lipca 2011r. za-
proszono wszystkich zakwali-
�kowanych bene�cjentów na
uroczyste rozpoczęcie projek-
tu systemowego do Gminne-
go Ośrodka Kultury w Złejwsi 
Małej na godz. 10ºº.W spotka-
niu uczestniczyli Wójt Gminy 
Zławieś Wielka p. Jan Surdyka, 
pracownicy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, przedsta-
wiciel �rmy Global Training Centre p. Magdalena
Knyt-Walas oraz osoby, które zadeklarowały chęć 
wzięcia udziału w projekcie systemowym.
  Projekt realizowany w 2011r. ma na celu akty-
wizację społeczno – zawodową oraz tworzenie wa-
runków do podejmowania aktywności zawodowej 
poprzez system kompleksowego wsparcia.
 Działania projektowe zaplanowano dla 25 

osób, bezrobotnych i nieaktyw-
nych zawodowo, niepełnospraw-
nych, korzystających z pomocy 
społecznej, którzy będą brali udział 
w szkoleniach na wózki widłowe, 
rękodzieło, stylizację i wizaż. Cykl 
szkoleń dla bene�cjentów prze-
widziany jest na okres od lipca do 
października 2011 r. 

kierownik GOPS Zławieś Wielka 
  Aldona Michalska

Ruszył projekt systemowy
„Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro”

 Jeszcze w roku szkolnym 2011/2012 w na-
szej gminie ruszy  projekt „Regionalizacja – po-
znajemy swoją historię” w ramach działania 9.5 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich.  Ma on na celu przybliżenie uczniom 
szkół podstawowych z klas 4-6 wiedzę o historii, 
tradycjach i zasobach kulturowych własnego śro-
dowiska lokalnego.  Działaniami zostanie objęta 
grupa ok. 250 uczniów z wszystkich szkół znaj-
dujących się na terenie gminy Zławieś Wielka.
 Program będzie realizowany poprzez pro-
wadzenie zajęć teoretycznych, warsztatowych 
i plenerowych. W ramach projektu planowane 
jest również wydanie publikacji  przybliżającej 
mieszkańcom informację na temat zamieszkiwa-
nych terenów. Przewidziano również zwiększenie 
zasobów przyszkolnego muzeum dziedzictwa 
lokalnego poprzez zakup przedmiotów, które 
posłużą do prezentacji podczas zajęć warsztato-
wych.

(PM)

Dzieci poznają 
historię gminy   Już we wrześniu ruszają dwa nabory wnio-

sków o przyznanie pomocy na tworzenie nowych 
miejsc pracy na obszarach wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Instytucją, która będzie przyjmowa-
ła wnioski o przyznanie pomocy, będzie Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 Pierwszy nabór dotyczy Działania ”Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, który rozpoczyna 
się 26 września, a kończy 7 października br. Na-
tomiast drugi nabór rozpocznie się 27 września, 
a skończy 4 listopada w ramach Działania „Różni-
cowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
 Pomoc w ramach działania „Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw” kierowana jest do osób 
lub podmiotów gospodarczych, które zamierzają 
rozpocząć lub rozwinąć działalność gospodarczą 
tworząc mikroprzedsiębiorstwa, w których roczny 
obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 
2 mln euro. Do�nansowanie otrzymają te projek-
ty, po realizacji których zostaną utworzone nowe 
miejsca pracy. Wysokość wsparcia dla mikro-

przedsiębiorców przyznana przez ARiMR wynosi 
50% kosztów kwali�kowalnych, które zostaną po-
niesione na realizację inwestycji.
 O przyznanie pomocy będą mogli się starać 
również rolnicy w ramach działania „Różnico-
wanie w kierunku działalności nierolniczej”. Na-
bór wniosków został podzielony na dwa etapy. 
W pierwszym od 27.09. do 14.10. wnioski o przy-
znanie pomocy będą związane z wytwarzaniem 
biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z bio-
gazu rolniczego. 
 Natomiast od 17.10. do 4.11. wszyscy mogą 
składać wnioski o przyznanie pomocy na inwesty-
cje, które nie są związane z wytwarzaniem biogazu 
lub energii elektrycznej. 
Kwota pomocy w obu naborach wynosi 50% kosz-
tów inwestycji, przy czym ARiMR może przyznać 
80% w przypadku rolników, którzy zostali poszko-
dowani w wyniku działania klęsk żywiołowych.
 Więcej informacji oraz formularze do pobra-
nia na stronie: www.arimr.gov.pl w zakładce Po-
moc unijna PROW 2007-2013.

(MF)

Są pieniądze dla przedsiębiorców!
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Tu cię ugoszczą najlepiej
w środkowej Polsce!

Łóżko z materacem, 2 stoliczki nocne i witrynę, wszyst-
ko sosnowe, nowoczesne w b.dobrym stanie
TEL: 602 762 821
Zagram na skrzypcach na ślubie, zaręczynach, spotkaniu 
rodzinnym  i  biznesowym. Repertuar do uzgodnienia. 
TEL: 507 193 071,  e-mail: ichaiha@wp.pl
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe - 33 m2 + dwie 
piwnice i pomieszczenie gospodarcze. Czarnowo
TEL:. 693 604 842
Język angielski. Prywatne lekcje. Korepetycje. Mgr �-
lologii angielskiej z doświadczeniem pedagogicznym. 
Czarnowo. Możliwość dojazdu do ucznia. 
TEL: 883 313 715
Sprzedaż styropianu do ociepleń, Siemoń 
TEL:(56) 678 90 17
Sprzedam przyczepkę lekką typ HP100. Zarejestrowa-
na, sprawna, gotowa do jazdy, opłacone OC. Cena 950 zł. 
TEL: 606 490 441.

Sesje modelingowe, fotogra�a ślubna, ulotki, plakaty,
wizytówki, bannery – przystępne ceny! Zławieś Wielka 
TEL: 533 013 010
Polisy, ubezpieczenia, kredyty, profesjonalne doradztwo 
�nansowe. Zadzwoń i umów się na bezpłatną analizę.
TEL: 500 585 917
Stolarzy zatrudnię Toporzysko 16 b 
TEL: 56 678 07 77 /  biuro@owpomrze.pl

 Wielu widziało i słyszało, mniej 
spróbowało. A warto zasmako-
wać jedzenia w Gościnnej Chacie 
z Czarnowa, bo to według czytel-
ników „Gazety Wyborczej” druga 
pod względem jakości przydrożna 
restauracja w centralnej Polsce!
 
 To wynik głosowania, które odby-
wało się w lipcu. Wyniki zostały ogło-
szone 22 sierpnia w magazynie Gaze-
ty Wyborczej - „Palce Lizać”. Plebiscyt 
miał na celu wyłonienie najlepszych 
miejsc do „zasmakowania” w trakcie 
podróży. Redaktorzy podróżowali anonimowo 
po przydrożnych restauracjach w całej Polsce 
i typowali miejsca w których warto zjeść. Jak 
się okazało Gościnna Chata zyskała uznanie 

w podniebieniach nie tylko dziennikarzy, ale 
także czytelników publikacji.
 Na rynku istniejemy od 10 lat, oprócz dzia-
łalności gastronomicznej, restauracja prowadzi 

również usługi cateringowe. Specja-
lizujemy się w kuchni Polskiej m.in.: 
czernina, pieczona kaczka z dynią, 
golonka, zrazy z dzika czy pierogi 
z mięsem. Organizujemy także impre-
zy okolicznościowe. Współpracujemy 
m.in. z halą widowiskowo-sportową 
Łuczniczka w Bydgoszczy podczas 
większych imprez takich jak Pedros 
Cup. Dla nas to ogromne wyróżnie-
nie, że  w ogóle znaleźliśmy się w tak 
prestiżowym rankingu a co dopiero 
drugie miejsce, komentuje właściciel 
lokalu - Łukasz Kociński.

 Państwu Kocińskim serdecznie gratulujemy 
i życzymy więcej tak smacznych wyróżnień.

(PM)

Gościnna Chata znajduje się w doskonałym położeniu na trasie Bydgoszcz - Toruń

Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić?  Napisz maila: gazeta@zlawies.pl 

 Ogłoszenia pojawiają się też na o�cjalnej stronie Urzędu Gminy: www.zlawies.pl, w zakładce OGŁOSZENIA DROBNE; znajdą tam też Pań-
stwo szczegółowy regulamin zamieszczania anonsów. UWAGA! Ogłoszenia zamieszczane są bezpłatnie

Usługi biurowe i rachunkowe dla małych i mikro 
�rm, dla lekarzy, dla jednoosobowych działalności go-
spodarczych. księgowość, ZUS, podatki, kadry, - ceny 
konkurencyjne. 
TEL.: 601 558 048

Sprzedam rolki marki Elan stan idealny, 3 x używane, 
rozmiar 43-44 
TEL: 793 205 996

Sprzedam komplet wypoczynkowy ze skóry, wersja 
nowoczesna , bez funkcji spania, kolor kawa z mlekiem 
(2 x sofa dwuosobowa + fotel). Czarne Błoto 
TEL: 515162910

Sprzedam działkę 3000 m2 w miejscowości Czarne Bło-
to 72. Interesująca okolica, w pobliżu media. 40 zł m2 
TEL: 607 751 971

Jesteśmy wiodącą w Polsce �rmą, która wspiera osoby
poszkodowane w wypadkach oraz ich bliskich w uzyska-
niu odszkodowań oraz innych świadczeń wynikających 
ze szkody, np. rent i zadośćuczynień. Jesteś o�arą wy-
padku? Pomożemy ci uzyskać należne odszkodowanie
 TEL: 600 001 756

Kupię dom lub małe gospodarstwo rolne 
TEL: 722-526-366

Kupię działkę budowlaną w Przysieku lub bliskich 
okolicach, 800-1200 m2, do 95.000 zł. 
TEL. 605-564-208; doslaw@gmail.com

Poszukuję pracy jako pracownik administracyjny lub 
produkcyjny (kobieta lat 36) 
TEL: 698-623-987
Sprzedam jęczmień jary, 10 ton - 800zł netto, Górsk 
TEL: 795 186 727
Wynajmę domek 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ok 80 m2, 
ogrzewanie centralne ( we własnym zakresie)  cena do 
negocjacji ok 800 / miesiąc - Górsk Prosta 20  
TEL:  692 434 971
Systemy Solarne, Okna PCV, Okiennice, Drzwi ze-
wnętrzne i wewnętrzne, parapety,  Profesjonalne do-
radztwo i montaż. NISKIE CENY!!! 
TEL: 505 914 005
Oferuję pomoc w uzyskaniu odszkodowań z tytułu 
nieszczęśliwych wypadków 
TEL: 793 761 419
Sprzedam telewizor marki SONY 28’, szary stan b. do-
bry - 300 zł 
TEL: 660 442 371
Usługi Elektryczne; pomiary, nadzór, odbiory  Zławieś 
Wielka 
TEL: 696-102-355
Rehabilitacja ruchowa, zabiegi �zykalne, masaż kla-
syczny, relaksacyjny, drenaż limfatyczny, gimnastyka 
korekcyjna i rekreacyjna. 
TEL: 609 432 617
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 Wrzesień to szczególny okres dla mieszkań-
ców naszej gminy. W tym czasie swoje święto 
obchodzą rolnicy a z tej okazji w naszej gminie 
odbyły się aż dwie imprezy! Wyjątkowo tego 
lata na obu imprezach nie zawiodła pogoda, 
która wyciągnęła z domów nawet tych najwy-
bredniejszych.

 Święto Plonów w Złejwsi Małej  rozpoczę-
ło się od przemarszu reprezentantów sołectw 
z wieńcami  przy akompaniamencie orkiestry 
dętej. W  am�teatrze Mszę Św. odprawił Ksiądz
Marek Samorek. W o�cjalnej części Starości do-
żynek przekazali chleb w ręce Wójta Jana Surdyki 
i Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Kut-
nik. Tradycyjnie już wyróżnienia za ciężką pracę 

Święto Ziemniaka w Przysieku
i Dożynki Gminne w Złejwsi Małej

Głos Gminny
Informator gminy Zławieś Wielka
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Nie jest źle , wszystko można zała-
twić od ręki. Gorzej z drogami ,bo 
przydałoby się wreszcie zalać asfal-
tem te nasze polne. Brakuje także 
u nas w Toporzysku placu zabaw 
a i basen by mógł  też powstać.

Maciej
Trajdrowski
 Zławieś Mała

Mam pracę na miejscu, więc  na-
rzekać nie powinienem.  Można 
śmiało słuchać głośno muzyki bo 
się nie przeszkadza sąsiadom. Bra-
kuje jedynie jakiś klubów by móc 
się gdzieś ruszyć wieczorem.

Andrzej
Trzciński
Zławieś Mała 

Jestem pozytywnie nastawiony 
do życia i niczego mi nie braku-
je. Jak już musiałbym wskazać to 
mógłby powstać porządny par-
king i rynek z prawdziwego zda-
rzenia tutaj w Złejwsi Wielkiej.

Waldemar
Ciemny 
Pędzewo

Sławomi
Sarnowski
Toporzysko

Podoba mi się, że są realizowa-
ne inwestycje, które zgłaszają 
mieszkańcy.  Chcielibyśmy aby 
powstał parking przy kaplicy 
w Pędzewie. 

Jak się Wam żyje w gminie Zławieś Wielka?

 W każdym wydaniu „Gło-
su Gminnego” będziemy pytać 
mieszkańców, jak im się żyje w 
naszej gminie, czego brakuje 
i co szczególnie się podoba. 
W tym numerze zapytaliśmy 
mężczyzn.

Dożynki Gminne w Złejwsi Małej 4.09Święto ziemniaka w Przysieku 10.09

otrzymali rolnicy a sołectwa z naszej gminy za-
prezentowały piękne wieńce. Za najatrakcyjniej-
sze jury uznało wieńce z Cegielnika, Skłudzewa 
i Siemonia. Po części o�cjalnej na scenie pojawił
się zespół pieśni i tańca „POMORZE”.  Rockowe 
brzmienia zapewniła kapela KING REVOLVER 
a do tańca do późnego wieczora ze swoim zespo-
łem przygrywał Krzysztof Kędzierski.
 XVII Festyn Barwy Lata, Dary Jesieni w Przy-
sieku przybrał tradycyjną formę jarmarku. Pod-
czas Święta Ziemniaka nie zabrakło także akcen-
tów związanych z naszą gmina. Gmina Zławieś 
Wielka wystawiła dwa stoiska razem z LGD „Pod-
grodzie Toruńskie”. Dużym powodzeniem cieszy-
ło się losowanie darmowych pamiątek związanych 
z gminą takich jak czapki, kubki, mapy, torby, 
długopisy. Nie mniejsze zainteresowanie miało 
także stoisko producenta soczków jednodnio-
wych Marwit, który prowadził degustacje swoich 
wyrobów. O podniebienia osób odwiedzających 
nasze punkty promocyjne zadbały panie Koła 
Gospodyń Wiejskich z Górska i Złewsi Wielkiej.
 (Zapraszamy także do obejrzenia reportaży 
z tych wydarzeń na naszym nowym kanale ZWW 
TV – szczegóły na www.zlawies.pl).

(PM)


