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Zapraszamy
do lektury
Kalendarz 2012
Drodzy mieszkańcy, w tym numerze Głosu Gminnego
dołączamy w ramach
prezentu świątecznego kalendarz na rok
2012.

Podpalacz w Rzęczkowie

W sobotę (19.11.2011 r.) o 3 w nocy
podpalono kolejną stodołę tym razem
spłonęło 160 ton słomy i 10 sztuk bydła. Gaszenie pożaru zajęło niemal całą
dobę...
Więcej na str. 5

Rusza projekt „Regionalizacja”

Z badań, jakie zostały przeprowadzone wynika, że 80% uczniów nie zna historii swojej miejscowości...

Więcej na str. 9

Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia,
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju,
wytrwałości i radości
oraz pomyślności i uśmiechu
na każdy dzień
Nowego 2012 Roku
W imieniu własnym
oraz współpracowników
Urzędu Gminy
i członków Rady Gminy
Wójt

Jan Surdyka
Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Kutnik
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Podsumowanie roku

Głos Gminny

Wywiad z Wójtem Gminy Zławieś Wielka

Podsumowanie roku 2011
Głos Gminny: Panie Wójcie, minął dokładnie rok
od wyborów. Proszę powiedzieć, jak Pan ocenia
ten okres.
Jan Surdyka: Był bardzo pracowity. Przejmując zarządzanie gminą po ćwierć wiecznych
rządach mojego poprzednika wiedziałem, jak
zresztą i mieszkańcy, że sytuacja w gminie
jest bardzo trudna i wymaga natychmiastowej naprawy. Działalność rozpoczęliśmy od
wskazania obszarów dotkniętych największymi nieprawidłowościami. Tylko w ten sposób, zaczynając od podstaw, można budować
naszą małą ojczyznę, stopniowo zajmując się
dziedzinami dotąd leżącymi odłogiem, jak np.
promocja gminy, której celem jest ściąganie
inwestorów tworzących nowe miejsca pracy
jak również zachęcanie przeprowadzających
się z Torunia i Bydgoszczy mieszkańców do
meldowania się na terenie gminy, zerwanie
z mitem nieprzychylnej ludziom „złej” Złejwsi.
Niestety, do tej pory, zamiast rozwojem, trzeba
się było zajmować gaszeniem wciąż wybuchających pożarów…
GG.Takich jak gospodarka wodno- ściekowa?
JS. To dobry przykład. Brak umów na dostarczanie wody, czy odbiór ścieków, nie egzekwowanie należności, brak prawidłowej ewidencji to
główne problemy. Gdy na moje biurko trafiła
analiza dotycząca strat, jakie odnotowała gmina
w gospodarce wod.-kan., nie wierzyłem własnym oczom. Milion złotych - taką kwotę gmina
musiała dołożyć w 2010 roku. Przecież to potężna suma pieniędzy! Dlatego, realizując program
naprawczy, zainicjowaliśmy akcję podpisywania
umów z odbiorcami. Następnie podjąłem decyzję o utworzeniu Gminnego Zakładu Budżetowego, który od nowego roku będzie świadczył
usługi wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzeniu
ścieków. Wierzę, że tylko w taki sposób można
efektywnie zarządzać pracownikami, a kontrola
nad wydatkami i wpływami pozwoli ograniczyć
nasze straty do minimum. Oczywiście jest to
pierwszy etap zmian. Docelowo planuję powołanie spółki komunalnej, która zajmie się również utrzymaniem dróg, zieleni czy gospodarką
odpadami.
GG. Czy to jedyna dziedzina, w której powstały
tak duże zaległości pieniężne?
JS. Niestety, nie. Podobna sytuacja ma miejsce
w przypadku renty planistycznej- tu zaległości sięgają około 250 tysięcy złotych. Nie
sposób uciec od refleksji, jak wielką krzywdę

wyrządziły poprzednie władze gminy swoim mieszkańcom, nie egzekwując należności w terminie i pozwalając na to, żeby kwota zobowiązania wraz z odsetkami (których
obowiązek ściągania wynika wprost z ustawy
i który Regionalna Izba Obrachunkowa wykazała podczas ostatniej kompleksowej kontroli w naszej gminie) urosła do olbrzymich
rozmiarów, sięgając niejednokrotnie kilku lub
kilkunastu tysięcy złotych. Dużo łatwiej jest
płacić mniejsze kwoty, w krótszych odstępach
czasu…
GG. Takie zarządzanie nie pozostaje bez wpływu
na budżet gminy.
JS. Ma i to olbrzymi. Sytuacja finansowa gminy,
mówiąc delikatnie, jest trudna, czego doświadczyliśmy projektując budżet na przyszły rok.
Korzystanie ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy też
innych źródeł zewnętrznych jest dobrodziejstwem umożliwiającym szybszy rozwój. Musi
jednak następować w sposób zrównoważony, a czynnikiem niezbędnym jest posiadanie
wkładu własnego. Można go pokryć środkami
pochodzącymi z kredytów i pożyczek, jednak
wielość zaciągniętych w latach poprzednich
zobowiązań, spuchnięty do niesamowitych
rozmiarów budżet roku wyborczego 2010,
sprowadza gminę do parteru, mocno zmniejszając zdolność kredytową. Dlatego należy
ograniczać wydatki, z rozwagą przyglądać się
każdej wydawanej złotówce, a poprzez działania promocyjne ściągać inwestorów oraz zachęcać nowych mieszkańców do meldowania
się na terenie gminy, ponieważ za zameldowanym „obywatelem gminy” idzie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Takie
działania zostały podjęte i pracownicy referatu
ds. promocji opracowują strategię promocji
gminy, eksponującej nasz największy walor
– położenie między Toruniem i Bydgoszczą.
GG. Mieszkańcy zgłaszają szereg zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania Ośrodków Zdrowia na terenie gminy Zławieś Wielka.
JS. Informacje sygnalizujące niezadowolenie mieszkańców gminy z jakości usług medycznych
świadczonych przez firmę Medic z Bydgoszczy
są mi znane. Przekazywałem je bezpośrednio dr.
Wawrzeńczykowi, dyrektorowi spółki Medic, na
spotkaniach w Urzędzie Gminy, podkreślałem
w wysyłanych pismach. Wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy zapraszałem kilkukrotnie

pana Wawrzeńczyka na posiedzenie Rady Gminy. Niestety, moje uwagi nie znajdowały zrozumienia u dr. Wawrzeńczyka. Dyrektor Medica,
nie zgadzając się z nimi zupełnie twierdził, że
opieka sprawowana przez gminną służbę zdrowia jest na wysokim poziomie, a niedogodności
wynikają ze złego prawa, niechęci urzędników
czy też niemożliwych do spełnienia wymogów
dotyczących np. tworzenia gabinetów lekarzy
specjalistów. Doktor Wawrzeńczyk dopiero niedawno przyznał, że powodem braku gabinetu
ginekologicznego w ośrodkach zdrowia była
niemożność zatrudnienia lekarza specjalisty…
Takie tłumaczenia mnie nie satysfakcjonują,
dlatego w dalszym ciągu będę naciskał na prowadzącego NZOZ Medic, żeby poziom usług
medycznych w naszej gminie uległ poprawie.
Niestety, umowa zawarta w 2008 r. z firmą Medic jest dla gminy skrajnie niekorzystna i daje
niewielkie pole manewru.
GG. Jakie inwestycje zostały zrealizowane w mijającym roku?
JS. Największa inwestycja, jaką oddajemy do
użytkowania to rozbudowa sieci wod.–kan.
w miejscowościach Zławieś Wielka, Zławieś
Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo, Toporzysko. Jej wartość to około 7 mln złotych.
Dokończono budowę Wiejskiego Domu Kultury w Górsku oraz wybudowano Świetlicę
Integracyjną w Złejwsi Wielkiej. Niestety, mój
poprzednik tworząc budżet nie przewidział
środków na działalność i wyposażenie tych
obiektów. A przecież postawienie murów i pokrycie budynku dachem to nie wszystko- trzeba wyposażyć pomieszczenia w meble, sprzęt
multimedialny. Zachodzi konieczność zakupu
nagłośnienia do sali widowiskowej w Górsku.
W związku z planowaną organizacją wesel oraz
innych imprez okolicznościowych, trzeba też
wyposażyć kuchnię, o zabezpieczeniu wynagrodzenia dla pracowników nie wspominając.
Jak państwo się domyślają jest to spora kwota…
Dlatego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie
zakupu wyposażenia do dwóch wymienionych
powyżej budynków w ramach konkursu prowadzonego przez Ministerstwo Kultury. Jednym z warunków otrzymania dofinansowania
jest dokonywanie zakupów od stycznia 2012 r.
Zbudowana została droga między Czarnym
Błotem i Zaroślem Cienkim łącząca dwie drogi
powiatowe, a w Złejwsi Wielkiej, Rzęczkowie
i Przysieku utwardzono nawierzchnię metodą
wgłębnego bitumowania (łączna długość około 2,5km). W ramach działań z podstawowych

Głos Gminny
usług dla ludności sfinalizowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 84 mieszkańców naszej gminy. Trwa remont kapitalny
świetlicy w Siemoniu z planowanym terminem
zakończenia prac upływającym 15 grudnia br.
GG. Budżet gminy jeszcze nie został uchwalony i wciąż możliwe są zmiany ale mimo to,
proszę się podzielić z mieszkańcami gminy
informacjami na temat planów na nadchodzący rok.
JS. Największym wyzwaniem stojącym przed
Urzędem Gminy w nadchodzącym roku jest
rozwój i przejmowanie spraw z zakresu gospodarki komunalnej Gminnego Zakładu Budżetowego, w szczególności związanej z gospodarką odpadami. Od 2013 roku szykuje
się prawdziwa „rewolucja śmieciowa”, wymagająca solidnego przygotowania. Wystarczy
powiedzieć, że to gmina będzie organizowała
przetarg i podpisywała umowę z firmą świadczącą usługi w zakresie wywozu nieczystości,
a wszyscy mieszkańcy będą płacili do gminnej
kasy tzw. podatek śmieciowy. Jeżeli chodzi
o inwestycje, to najważniejszą i najpilniejszą
jest budowa zabezpieczenia Osiedla w Czarnowie przed powodzią. Kosztorysowa wartość tego zadania to 8,7 mln złotych i nawet
przy założeniu, że koszt wybudowania okaże
się niższy, to i tak gmina sama nie jest w stanie
zrealizować tej inwestycji. W związku z tym
złożony został wniosek o dofinansowanie
w ramach konkursu na ochronę przeciwpowodziową. W tej chwili trwa ocena pod kątem spełnienia przesłanek formalnych. I choć
realnie oceniając mamy niewielkie szanse na

Podsumowanie roku

grudzień 2011 - styczeń 2012

dofinansowanie na skutek niekorzystnych
dla gminy zapisów w regulaminie konkursu,
to po odbytych z Marszałkiem Województwa
spotkaniach jestem dobrej myśli ….Oczywiście, fakt rozpoczęcia budowy stacji pomp
wraz ze śluzą w Czarnowie nie pozostanie bez
wpływu na całą gminę i spowoduje mocne
ograniczenie inwestowania na całym jej terenie. Pokłosie fatalnej decyzji, zezwalającej na
budowę osiedla domków jednorodzinnych na
terenach zagrożonych powodzią, zbieramy
już teraz. Wskutek ugody dotyczącej przejęcia przez gminę, z mocy prawa, dróg osiedlowych będziemy płacić odszkodowanie firmie
Agroferm spółka z o.o. w wysokości 1,5 mln
złotych plus odsetki. Choć udało się obniżyć
kwotę odszkodowania z 2,9 mln złotych, to
i tak kwota rocznej raty (345 tys. zł) jest poważnym obciążeniem dla budżetu. Co do pozostałych planów inwestycyjnych- zamierzam
wybudować łącznik pomiędzy budynkami
Szkoły Podstawowej w Przysieku. Zadanie,
które miało być zrealizowane w tym roku, na
skutek problemów z uzyskaniem pozwoleń
i koniecznością prostowania sytuacji prawnej obiektu (narożnik i część ściany stoi na
gruntach lasów państwowych dzierżawionych
przez gminę) będzie realizowane w 2012 roku.
Planuję również drugi etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; w ramach rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej między
innymi dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w Pędzewie; zagospodarowanie terenu
naprzeciwko UG polegające na budowie parkingu oraz zatoczek dla autobusów połączone
z ustanowieniem przejścia dla pieszych. Waż-

Spotkanie
opłatkowo-wigilijne
Boże Narodzenie to czas szczególny,
w którym odczuwamy najsilniejszy związek
z naszymi polskimi tradycjami.
Jak co roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej organizują spotkanie opłatkowo - wigilijne dla osób
starszych, samotnych, niepełnosprawnych zamieszkujących teren gminy Zławieś Wielka.
W spotkaniu udział wezmą Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka, Przewodnicząca Rady
Gminy Zławieś Wielka Małgorzata Kutnik.
W tym roku takie spotkanie zaplanowano na dzień 21 grudnia (środa) o godz. 1400

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej. Podczas spotkania będzie
składanie życzeń, spożywanie posiłków wigilijnych, śpiewanie kolęd. Program artystyczny
przedstawi młodzież szkolna. Osoby które nie
mogą dotrzeć samodzielnie na spotkanie dowożone będą przez sołtysów wsi, radnych gminy oraz gminny transport.
Zainteresowanych chcących wziąć udział
w wigilijnym spotkaniu, prosimy o kontakt
z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej:
tel. 56 674 09 13 wew. 36, 37, 41.
				

A.M.
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nym punktem są również zadania związane
z melioracją, zasadność których pokazał nam
dobitnie początek bieżącego roku. Kolejną
inwestycją, którą rozpoczęliśmy w tym roku,
raptem kilka tygodni temu, jest rozbudowa
Przedszkola w Złejwsi Małej. Mam nadzieję,
że choć trochę poprawi to sytuację na terenie
naszej gminy, choć wiem, że mimo tworzenia
w Górsku Punktu Przedszkolnego, potrzeby
są dużo większe. Oczywiście nie zapominam
o systematycznym rozwoju sieci drogowej
i oświetlenia, biorąc pod uwagę przy planowaniu przewidywany rozwój gminy, jak również
składane do UG wnioski osób najlepiej znających potrzeby występujące w danej miejscowości - mieszkańców naszej gminy. To tylko
kilka najważniejszych propozycji, ostateczny
kształt budżetu będzie zależał od woli Rady
Gminy.
GG. Koniec roku to okres życzeń i podziękowań.
JS. Chciałbym bardzo podziękować Radzie Gminy Zławieś Wielka za cały rok pracy, wnoszenie
cennych inicjatyw i wsparcie dla moich działań. Nie sposób zapomnieć o pracownikach
Urzędu Gminy, którzy bezpośrednio wdrażają
moje pomysły na rozwój gminy. Na koniec życzenia dla najważniejszych osób w naszej gminie-mieszkańców. Życzę państwu wszystkiego
najlepszego, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w całym 2012 roku.
GG. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć
Panu powodzenia w realizacji planów. Dziękuję za rozmowę
K.R.
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Dyrektorzy
z wizytą u Wójta

Opłaty i podatki
na rok 2012

14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Urzędzie Gminy na zaproszenie Wójta pojawili się Dyrektorzy placówek oświatowych
z całej gminy.

Wraz z początkiem nowego 2012 roku zmianie ulegną stawki niżej wymienionych opłat wszystkie uchwały z 30 listopada 2011r.
Dostępne na naszej stronie internetowej: www.zlawies.pl):

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia pamiątkowych wyróżnień
w podziękowaniu za współpracę i włożony trud w sprawowaniu funkcji gospodarzy szkół.
Podczas spotkania poruszone zostały problemy dotykające zarówno nauczycieli jak
i dyrektorów oraz kwestie dotyczące dalszego współdziałania
na linii wójt-dyrektor szkoły.
P.M.

Sołectwa ustaliły wydatki
Podczas ostatnich zebrań wiejskich tematem przewodnim było ustalenie
przeznaczenia funduszów sołeckich na rok 2012. Mimo że w grę wchodzą niewielkie kwoty to pomysłów na wykorzystanie tych pieniędzy było jak zwykle
wiele. Takie zebrania to okazja nie tylko do zgłaszania problemów mieszkańców,
ale także aktywnego uczestniczenia w rozwoju sołectw, w związku z czym tym
bardziej zachęcamy wszystkich do obecności podczas spotkań.
Przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego na 2012 rok (wymienione
zostały tylko te droższe inwestycje, od 5 000 zł):
Cegielnik
Cichoradz

Udrożnienie rowów melioracyjnych
Zakup Kontenera
Opłata dla nauczyciela za naukę obsługi komputera
Czarne Błoto
Przeczyszczenie mostków i wymiana kręgów
Budowa chodnika
Czarnowo
Zakup progów zwalniających
Udrożnienie urządzeń melioracyjnych
Górsk
Doposażenie Domu Kultury
Oświetlenie uliczne
Gutowo
Remont i modernizacja świetlicy
Łążyn
Rozbudowa zaplecza socjalnego Remiza
Zakup kostki brukowej
Pędzewo
Remont świetlicy
Przysiek, Błotka
Oświetlenie uliczne
Rozgarty
Budowa placu rekreacyjno-sportowego
Zakup systemu D.S.P
Rzęczkowo
Wymiana drzwi garażowych do remizy
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Siemoń
Zakup urządzenia D.S.P
Skłudzewo, Gierkowo Przybudówka do istniejącej remizy
Stary Toruń
Wymiana pokrycia dachowego świetlicy
Toporzysko
Remont świetlicy wiejskiej
Zarośle Cienkie
Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego
Ogrodzenie boiska Złejwsi Małej
Zławieś Mała
Budowa chodnika
Czyszczenie rowów melioracyjnych
Zławieś Wielka
Zakup progów zwalniających
Budowa chodnika
Łączna kwota

7 864 zł
8 519 zł
7 500 zł
7 209 zł
13 533 zł
6 000 zł
10 000 zł
14 575 zł
6 000 zł
5 821 zł
21 971 zł
9 000 zł
6 759 zł
18 000 zł
24 575 zł
10 000 zł
9 700 zł
16 231 zł
8 000 zł
13 197 zł
18 000 zł
21 160 zł
11 379 zł
14 075 zł
5 000 zł
13 575 zł
6 000 zł
5 000 zł
351 617 zł

I. średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego: Średnią cenę skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011
roku, obniża się z kwoty 74,18 za 1 dt. do kwoty 50,00 zł za 1dt. dla wymiaru
podatku rolnego.
II. Zwolnienie z opłaty od posiadania psów: Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/
171/2009 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
wysokości opłaty od posiadania psów.
III. opłata targowa: Stawka dzienna opłaty targowej wynosi 14,00 zł. Za pobór
opłaty targowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 15%
kwoty pobranej opłaty.
IV. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
i zwolnień w tym podatku: aktualne stawki na naszej stronie internetowej
(www.zlawies.pl – zakładka RADA GMINY/uchwały) UCHWAŁA NR X/56/2011
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 30 listopada 2011 r.
V. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:
Wysokość stawek podatku od nieruchomości wynosi rocznie:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,00 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od 1 m2
powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:					
a) mieszkalnych – 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 		
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
od działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,		
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,86 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3. od budowli – 2% ich wartości.
VI. Zwolnienia w podatku od nieruchomości
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich
części nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:
1. Wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej;
2. Zajęte na placówki upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, edukacyjnej opieki wychowawczej, oświaty i pomocy społecznej;
3. wykorzystywane na cele gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej;
4. związane z działalnością na rzecz ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony mienia; 					
5. zajęte na prowadzenie działalności charytatywnej.
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Podpalacz w Rzęczkowie
Mieszkańcy Rzęczkowa od kilku lat przeżywają dosłownie piekło. Spokojny sen regularnie
co kilka miesięcy zakłóca szaleniec, który dla
zabawy podpala co się da. Wariat, opętaniec,
bo na pewno nikt przy zdrowych zmysłach nie
posunąłby się do tak haniebnego czynu.
W sobotę (19.11.2011 r.) o 3 w nocy podpalono kolejną stodołę. Tym razem spłonęło 160
ton słomy i 10 sztuk bydła. Gaszenie pożaru zajęło niemal całą dobę, a straty liczone są w dziesiątkach tysięcy. Właściciele spodziewali się, że
kolejnym celem podpalacza będzie właśnie ich
gospodarstwo i z tą myślą założyli system monitoringu. Sami nie chcą komentować całej sprawy.
Zapis filmowy w całości został zabezpieczony
i przekazany policji. Jest szansa, że dzięki temu
sprawa nabierze tempa.
Jak podkreślają właściciele, najbardziej żałują zwierząt, które spłonęły żywcem. Ktoś kto bezmyślnie skazał na tortury niewinne bydło, sam

powinien spłonąć na stosie, zgodnie twierdzą
mieszkańcy sołectwa.
Ten proceder musi zostać przerwany, a sprawca schwytany zanim ucierpią kolejne niewinne
stworzenia, a nawet ludzie. Do momentu schwytania sprawcy w Rzęczkowie nie będzie gaszone
oświetlenie drogowe. Na pewno nie zostawimy
tak tej sprawy. „Podjąłem taką decyzję, bo zdaję
sobie sprawę co przeżywają mieszkańcy okolicznych gospodarstw” - komentuje wójt Jan Surdyka.
Jeśli ktokolwiek jest w stanie udzielić jakiś
cennych wskazówek/informacji, które ułatwiłyby
ujęcie sprawcy, to prosimy o kontakt :
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej:
tel. 56 678 09 13
Komenda Policji w Chełmży:
tel. 56 675 19 00
P.M.

Harcerze 1 Szczepu Harcerskiego „Błękitna
jedynka” w Górsku zapraszają na XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Startujemy
8 stycznia 2011r. o godzinie 16:00 w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Jest

KHDK
ma już 15 lat!
W minioną sobotę (26.11) w Gminnym
Ośrodku Kultury w Złejwsi Małej odbyło się
spotkanie z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa połączonych z zakończeniem cylku Obchodów 15 lecia istnienia Klubu przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej.
Uroczystość otworzyły przemówienia m.in.
Prezesa KHDK (Edward Lubas), Wójta (Jan Surdyka) oraz Współzałożyciela Klubu (Tadeusz
Smarz). Nie obyło się bez pamiątkowych wyróżnień dla stałych członków, dużego tortu oraz
zabawy tanecznej. Po części oficjalnej do tańca
przygrywał zespół K. Kędzierskiego, a sama zabawa trwała do białego rana.
P.M.

W naszej telewizji internetowej ZWW TV dostępny jest film z tego wydarzenia (www.zlawies.pl)

XX Finał
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
to szczególny i jedyny dzień w roku, w którym
cała Polska, a nawet Świat, czuje to samo, a dobre anioły są wśród nas.
„Gramy z pompą do końca Świata i jeden
dzień dłużej”! Do zobaczenia na finale!

5

Informacja
W związku z utworzeniem z dniem 30
grudnia 2011 roku Zakładu Budżetowego
informuję, że wszystkie sprawy związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę
i zbiorowym odbiorem ścieków będą prowadzone przez Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Złejwsi Wielkiej przy ulicy
Jasnej 14.
Wójt
Jan Surdyka
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XXI Olimpiada Wiedzy Rolniczej
15.11.2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej odbyły się eliminacje
powiatowe XXI Olimpiady Wiedzy Rolniczej,
której organizatorem był Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego w Toruniu z siedzibą
w Chełmży.
W powiecie toruńskim Olimpiada Wiedzy
Rolniczej zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem. Podobnie było w roku bieżącym.
Na miejsce olimpijskich zmagań przybyło 42
młodych producentów rolnych. Na uroczystości obecni byli Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka, przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Kutnik, przedstawiciele Starostwa
Powiatowego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Torunia, Banku Spółdzielczego z Torunia, pracownicy urzędów
gmin, radni gminni i powiatowi oraz pracownicy K-P ODR.
W Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej mogą
startować właściciele gospodarstw rolnych oraz
osoby gospodarujące z rodzicami, posiadający
grunty rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Mogą startować rolnicy prowadzący własną, dodatkową działalność w ramach
gospodarstwa. Nie mogą natomiast uczestniczyć
w olimpiadzie osoby pracujące dodatkowo poza
gospodarstwem oraz uczniowie szkół i uczelni
dziennych. Olimpiada przeznaczona jest dla
rolników w wieku od 18 do 40 lat.
W tym roku uczestnicy zmierzyli się z nową
formułą Olimpiady. Młodzi rolnicy mieli możliwość wyboru testów w trzech kategorii: hodowla
i chów trzody chlewnej, hodowla i chów bydła
oraz produkcja roślinna. Testy zawierały pytania
specjalistyczne z określonej kategorii oraz pytania z ekonomiki, organizacji produkcji, wiedzy
o Unii Europejskiej oraz Ochrony Środowiska.

Nad prawidłowością Olimpiady czuwała Komisja Konkursowa powołana przez panią kierownik Powiatowego Zespołu Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego panią Danutę Wilińską.
Pytania testowe w tym roku okazały się dość
trudne w ocenie zawodników.
Zwycięzcą w kategorii hodowla i chów trzody chlewnej został pan Krzysztof Żbikowski
z Rzęczkowa gm. Zławieś Wielka. Najlepszą wiedzą w kategorii hodowla i chów bydła wykazał
się pan Michał Boruciński z miejscowości Skąpe
gm. Chełmża, natomiast laureatem w kategorii
produkcja roślinna został pan Jarosław Ordon
z Bierzgłowa gm. Łubianka.

Aktorzy z Horzycy na deser
13 listopada br. w Szkole Podstawowej
w Siemoniu odbyło się spotkanie wiejskie,
którego tematem przewodnim było omówienie planu założenia Stowarzyszenia mającego
na celu pozyskiwanie środków na rzecz rozwoju Sołectwa. Podczas zebrania w obecności Wójta padły wstępne deklaracje dotyczące
członkostwa. Na kolejnym spotkaniu 27 listopada ustalono nazwę, skład zarządu i Komisji
rewizyjnej nowopowstałego stowarzyszenia.

Warto zaznaczyć, że dzięki staraniom radnej
Katarzyny Rezmer podczas pierwszego zebrania
gościnnie wystąpili aktorzy z Teatru im. Wiliama Horzycy w Toruniu. W spektaklu przedstawiono w sposób satyryczny funkcjonowanie
Służby Zdrowia. Całe spotkanie przybrało charakter integracyjny, który bardzo spodobał się
mieszkańcom Siemonia.
Karolina Majewska

Tradycyjnie każdy uczestnik Olimpiady
otrzymał nagrodę, dzięki licznym i hojnym
sponsorom /wymieniając alfabetycznie/: Bank
Spółdzielczy w Toruniu, Kujawsko-Pomorska
Izba Rolnicza, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urzędy Gmin: Chełmża, Czernikowo,
Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka
Nieszawka oraz Zławieś Wielka.
Wszyscy finaliści poza nagrodą rzeczową otrzymali puchar okolicznościowy ufundowany przez gospodarzy imprezy. Ponadto
wszyscy uczestnicy i goście zostali poczęstowani smacznym posiłkiem, którego sponsorem była gmina Zawieś Wielka.
Pan Krzysztof Żbikowski jako laureat
I miejsca, w kategorii hodowla i chów trzody chlewnej na szczeblu powiatowym, będzie
miał zaszczyt reprezentować powiat toruński
na konkursie wojewódzkim.
Zakres pytań na etapie wojewódzkim jest
zawsze bardzo szeroki, a pytania nie należą do
najłatwiejszych. W finale Olimpiady poruszane są szczegółowe zagadnienia z określonej
produkcji oraz z ekonomiki, organizacji produkcji, ochrony środowiska oraz zagadnień
unijnych.
Już dziś zachęcamy i zapraszamy wszystkich młodych producentów rolnych do wzięcia udziału w konkursie w roku następnym,
a Panu Krzysztofowi Żbikowskiemu serdecznie gratulujemy zwycięstwa i trzymamy kciuki na finale wojewódzkim.
Anna Wasielewska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie Oddział w Przysieku Powiatowy Zespół
Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży

(film z tego wydarzenia dostępny na naszym
kanale ZWW TV – www.zlawies.pl)
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Jan Paweł II w GOKiS-ie!
W środę 19 października 2011 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej odbył się wzruszający spektakl „Ja jestem Słowianin - Świadek Nadziei”. Ten niezwykły program artystyczny
wystawiany w dziesiątkach miejsc w Polsce
oraz za granicą dotarł i do nas.
Spektakl w formie teatralno - muzycznej
ukazuje przełomowe momenty z życia Karola
Wojtyły, które dodatkowo wzbogacone zostały
prezentacją utworów, bądź wypowiedzi Ojca
Świętego. W części muzycznej można było
usłyszeć najbardziej znane utwory kojarzone

z Janem Pawłem II np. „Barka” czy „Góralu
czy Ci nie żal”.
Wykonawcy to krakowscy, śpiewający artyści (aktorzy i muzycy), wokalnie więc spektakl prezentował bardzo wysoki poziom. Tłem
całego spektaklu były wyświetlane zdjęcia. Widzowie, którzy zgromadzili sie w sali GOKiS-u,
mimo późnej pory na pewno nie żałowali, ponieważ uczestniczyli w niezwykłym, pełnym
wzruszeń i zadumy spektaklu opowiadającm
o Wielkim Człowieku oraz o wielkiej idei, która pozostała w sercach milionów.
Alicja Żelazek - Kierownik GOKiS
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AAndrzejki
Na trzeźwo też można się dobrze
bawić, udowodniła grupa samopomocy
„Start” ze Złejwsi Małej.
Podczas zorganizowanej w minioną
sobotę (19.11.2011) zabawy Andrzejkowej,
sala zapełniła się niemal do ostatniego miejsca. Na imprezę przyjechały osoby z różnych zakątków Polski, które przy akompaniamencie grupy Afera z Torunia bawiły się
od godziny 18 aż do 2 w nocy. Na zabawie
zjawili się także zaproszony wójt, Jan Surdyka z małżonką oraz Pracownicy Urzędu
Gminy.
Wszystkim uczestnikom przez cały
wieczór towarzyszył dobry humor, a co najważniejsze, nikt następnego dnia nie obudził się z bólem głowy.
P.M.

Szlakiem pamięci
bł. ks. Jerzego Popiełuszki
W środę 19 października na pl. Rapackiego w Toruniu odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Aktywnie w tym wydarzeniu uczestniczyli
uczniowie Szkoły Podstawowej z Łążyna,
którzy byli autorami wystawy towarzyszącej
uroczystości.
Ekspozycja ta nie mówi o martyrologii
lecz duchowych owocach życia bł. Ks. Jerzego
w ostatnich 27 latach. W jednej części zaprezentowano wybitne autorytety współczesne-

go świata, dla których wolność i poszanowanie człowieka, są wartościami nadrzędnymi.
Z drugiej - dzieci, które są spadkobiercami i kontynuatorami myśli bł. Ks. Jerzego.
Przedstawiają one interpretację szczęśliwego, radosnego życia poprzez wypowiedzi
i malarstwo. W centrum wystawy znajduje
się porteret Pani Marianny Popiełuszko,
matki błogosławionego, symbol ziemskiego zamyślenia, bólu, cierpienia i głębokiej
wiary.
B.Z.
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W Łążynie
rozegrano turniej
szachowy
W ubiegłym tygodniu, dnia 29 listopada
w SP w Łążynie odbył się ,,Turniej Szachowy”.
Eliminacje do finału trwały całe poprzednie
dwa tygodnie, ponieważ do konkursu szachowego - ku zadowoleniu organizatorów zgłosiło się aż 24 uczniów. Gra miała trochę
nietypowy charakter, bowiem dzieci grały na
kilkudziesięciocentymetrowych szachach.

Głos Gminny

X Zawody spinningowe
„O Puchar Wójta Gminy
Zławieś Wielka”
W niedzielę 9 listopada z samego rana
50 wędkarzy z całego regionu Kujawsko-Pomorskiego wzięło udział w Zawodach spinningowych „O Puchar Wójta Gminy Zławieś
Wielka”. Impreza odbyła się zgodnie z kalendarzem Kapitanatu Sportowego Koła Wędkarskiego w Złejwsi Wielkiej na wodach zalewowych rz. Wisły.

Pierwsze cztery miejsca zajęli:
1. Kuba Maćkiewicz - klasa IV
2. Faustyna Grabowska - klasa VI
3. Agnieszka Wiśniewska - klasa IV
4. Kacper Kowalski - klasa IV
Zostali oni szachowymi mistrzami szkoły.
Warto także dodać, że wzorem swoich rówieśników treningi już rozpoczęli uczniowie
klas 1. Młodym szachistom życzymy powodzenia i przede wszystkim niesłabnącego zapału, bo szachy to gra, która niezwykle rozwija umysł.

Chętnych mieliśmy dużo więcej, jednak
przyjęliśmy, że z przyczyn organizacyjnych liczba uczestników będzie ograniczona. Zawody odbywają się regularnie od 10 lat w drugą niedzielę października i cieszą się dużą popularnością
wśród wędkarzy z naszego regionu. W spinningu
nie liczy się tylko wielkość ryby, ale także czas jej
złowienia, co dodaje dodatkowego smaczku w rywalizacji – komentuje Jacek Gulczyński (Wiceprezes Koła Wędkarskiego Zławieś Wielka).
Zawody trwały od 7.30 do 13.30. Po podliczeniu punktów, najlepszymi spinningowcami
okazali się:
1. Tomasz Melkowski
		 (10 szt ryb, waga 1864) – 6424 pkt.
2. Krzysztof Tomala
		 (10 szt ryb, waga 1400) – 3600 pkt.
3. Michał Hubner
		 (2 szt ryb, waga 2019) – 2019 pkt.
Najmłodszym uczestnikiem był 9-letni Wojciech
Wysocki.
P.M.

B.Z

Pingpongiści walczą o mistrzostwo gminy
Odbyły się już dwa z zaplanowanych
pięciu turniejów indywidualnych o mistrzostwo gminy w tenisie stołowym. Rozegrano
je w hali sportowej Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej. Do imprezy od pewnego czasu
przylgnęła nazwa Grand Prix, która wyraźnie nawiązuje do cyklu zawodów żużlowych, mających przecież u nas liczną rzeszę
kibiców.

Tegoroczne rozgrywki, jak dotąd, zostały zdominowane przez nowych zawodników.
Pierwszy turniej wygrał Damian Iwanicki, przed
Sebastianem Iwanickim i Wiesławem Żyłkowskim. W drugim, dwaj pierwsi zawodnicy (ojciec i syn) zamienili się miejscami, trzeci ponownie był W. Żyłkowski. W łącznej klasyfikacji
prowadzą zatem Sebastian i Damian Iwaniccy,
którzy zgromadzili po 37 punktów. Dalsze miej-

sca zajmują: Wiesław Żyłkowski (30), Wojciech
Janik (23) i Ariel Krystosiak (22).
Następne zawody odbędą się w niedzielę 15.
stycznia 2012 r. o godzinie 12:00 w hali Zespołu Szkół w Rzęczkowie. Wszystkich grających
w tenisa, a zwłaszcza kobiety, zapraszają organizatorzy – Gminne Zrzeszenie LZS i LZS Wisła
Pędzewo.
Marek Zawiszewski i Andrzej Wiśniewski

Gmina w Unii

Głos Gminny
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Rusza projekt: „Regionalizacja
– poznajemy swoją historię”
W dniu 24 października br. w Szkole Podstawowej w Łążynie odbyło się spotkanie organizacyjne, na które zostali zaproszeni dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Gminy Zławieś
Wielka wraz z przewodniczącymi samorządów
uczniowskich. Zebranych gości przywitał Jan
Surdyka – Wójt Gminy Zławieś Wielka oraz Pan
Bogusław Ziółkowski Dyrektor Szkoły w Łążynie. Po krótkim wprowadzeniu głos zabrał Piotr
Grodzki – Koordynator Projektu, który przedstawił główne cele oraz założenia projektowe.
Po części teoretycznej zebrani goście mieli okazję spróbować potraw tradycyjnych, tj.
chleba pieczonego przez mieszkankę Łążyna
metodą tradycyjną wraz ze smalcem oraz innymi dodatkami. Podczas spotkania Pan Andrzej
Walczyński oraz Pan Bogusław Ziółkowski
zaprezentowali kilka ciekawych informacji ze
swoich zbiorów historycznych, była to jednak
namiastka tego, co będzie nas czekać w trakcie
realizacji projektu „Regionalizacja – poznajemy swoją historię”
Gmina Zławieś Wielka w dniu 10 października 2011r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 46 385,00 zł.
Projekt polega na przekazaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu dziedzictwa

Rzęczkowie zostaną utworzone po 2 grupy 25
osobowe, w mniejszych oddziałach tj. Łążynie,
Siemoniu, Przysieku, Czarnowie utworzone
zostanie po jednej grupie 25 osobowej.
historycznego, kulturalnego i geograficznego,
realizacja projektu wynika z problemów dostrzeżonych podczas prowadzonych zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej w Łążynie.
Uczniowie z jednej strony wykazują elementarny brak wiedzy o historii, tradycjach
i zasobach kulturowych własnego środowiska
lokalnego, z drugiej strony niezwykle aktywnie
uczestniczą w dodatkowych zajęciach. Z badań, jakie zostały przeprowadzone wynika, że
80% uczniów nie zna historii swojej miejscowości.
Uczniowie podczas projektu będą mieli
możliwość dowiedzieć się m.in. jak wyglądał
strajk ich rówieśników przeciw germanizacji
oraz samodzielnie spróbują prac, jakie wykonywali ich dziadkowie.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą
uczniowie szkół podstawowych z klas 4-6
z Gminy Zławieś Wielka. Zakłada się objęcie
działaniami grupę 250 uczniów z 7 szkół znajdujących się na terenie gminy. Wybranych zostanie 10 grup po 25 osób. Z uwagi na ilość
oddziałów zdecydowano, że w Szkołach Podstawowych w Złejwsi Wielkiej, Górsku oraz

Opiekunami projektu będą:
Koordynator projektu:
Piotr Grodzki 56 674 13 12 – Urząd Gminy Zławieś Wielka
Merytoryka Projektu:
Andrzej Walczyński, Bogusław Ziółkowski
Rezultaty Projektu:
- Minimum 200 osób nabędzie umiejętność praktyczną
wyrabiania gliny – metoda pomiaru: test praktyczny,
- 18 osób nabędzie praktyczną umiejętność w zakresie
korzystania z kompasów oraz map topograficznych
– metoda pomiaru: test praktyczny,
- Pobudzenie postaw pro-patriotycznych wśród (minimum) 200 osób,
- Wzrost świadomości n.t. współpracy i współdziałania
u (minimum) 18 uczestników rajdu – metoda pomiaru:
karty obserwacji,
- 300 egz. Publikacji,
- 30 sztuk płyt CD, na których znajdują się rozszerzone informacje dotyczące publikacji,
- Minimum 200 uczniów przeszkolonych na zajęciach
teoretycznych i warsztatowych,
- Minimum 20 osób weźmie udział w rajdzie rowerowym.

Piotr Grodzki
Urząd Gminy Zławieś Wielka
ds. promocji gminy i funduszy UE

„Regionalizacja – poznajemy swoją historię” w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich pod nazwą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Europejski
Fundusz Społeczny.

Droga gminna rozliczona

Program solarny

Pod koniec listopada br. nastąpiło rozliczenie projektu pn. „Budowa
drogi gminnej Zarośle Cienkie - Czarne Błoto”, realizowanego w ramach
Osi priorytetowej 1. Rozwój Infrastruktury Technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa objętego Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Realizacja
projektu trwała od marca 2010 do listopada 2011.
Dzięki uzyskaniu dofinansowania wybudowano 2,76 km drogi
gminnej. Całkowita wartość projektu wyniosła 938 514,62 zł, dofinansowanie jak i wkład własny w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych
w kwocie 469 257,31 zł.
M.F.

Dnia 29 grudnia br. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej odbędzie się prezentacja „Programu Solarnego
do – 70% na zakup i montaż kolektorów solarnych”. Celem przedmiotowego Programu jest pozyskanie przez mieszkańców zwrotu do 70%
kosztów kwalifikowalnych związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych, promowanie odnawialnych źródeł energii oraz realizacja badania na temat systemów solarnych w zakresie ich skuteczności,
opłacalności procesu użytkowania.
Prezentacje poprowadzi P. Maciej Okoniewski, Regionalny Przedstawiciel Handlowy Firmy Sunmax Sp. z o.o.
M.F.
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Droga społeczeństwa Łążyna
do odzyskania niepodległości w 1918 r.
Po upadku powstania styczniowego proces germanizacji zaczął wdzierać się w każdy przejaw życia
społeczeństwa polskiego celem ostatecznego zgermanizowania go. Decyzją rządu pruskiego minister
Gosslet wprowadził również lekcję religii w języku
niemieckim, co doprowadziło do fali protestów i masowego niezadowolenia narodu polskiego. 5 lipca
1905 roku w Toruniu odbył się wiec Polek, na którym
zwrócono uwagę na role matki-Polki w wychowaniu
patriotycznym dzieci w okresie ofensywy germanizacyjnej. Fakt ten jeszcze bardziej podsycił i tak już
napięte nastroje niezadowolenia społeczeństwa i doprowadził do fali strajków począwszy od dnia powro-

Spotkanie obu procesji (na wysokości dzisiejszego gospodarstwa Pana Mięsikowskiego). Tradycja wspólnych procesji będzie kultywowana do czasu powstania samodzielnej
parafii w Bierzgłowie.

tu dzieci z wakacji jesiennych 22 października 1906
roku. Bierny opór najliczniej stawiały dzieci wiejskich
szkół w powiecie toruńskim: Łążynie, Bierzgłowie,
Kończewicach, Chełmży, Kamionkach.
Na podstawie opowiadań byłych uczniów (naocznych świadków wydarzeń) dzieci zwykle witały
nauczyciela religii słowami ,,Niech będzie pochwalony

Jezus Chrystus’’. Gdy kazano im wypowiadać te słowa
w języku zaborcy ,,gelobt sei Jesus Christus’’ w akcie
protestu milczały. Kary cielesne były często stosowane
w zaborze pruskim, a w obliczu buntu dzieci - stawały
się nagminne oraz przybierały okrutne formy. Często
po wyjściu ze szkoły, gdzie przetrzymywane były do
godzin wieczornych, udawały się prosto pod Bożą
Mękę i śpiewały pieśni kościelne.
Inną formą wspólnych spotkań społeczeństwa
były procesje dziękczynne w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego, podczas których spotykali się mieszkańcy Bierzgłowa i Łążyna. Jedna procesja wychodziła
z Bierzgłowa, druga z Łążyna z księdzem i spotykały
się w połowie drogi między wsiami.
15 marca 1908 roku w dużej sali gospody w Bierzgłowie powołano stowarzyszenie ,,Towarzystwo Ludowe” do którego zapisało się stu członków. Powołane
było do walki z zaborcą.
Na pierwszym posiedzeniu powołano zarząd stowarzyszenia. Po latach ks. Dembieński spisał wspomnienia ,,Radości mało – goryczy dużo”, w których
opisuje: ,,pewnego razu kiedy przechadzałem się po
Łążynie podeszło do mnie dwóch mężczyzn Liegman
i Ziółkowski – ks.wikary wszędzie wokoło zakładane
są Towarzystwa Ludowe – nie pomógłby wielebny nam
pomóc by u nas takie powołać”.
Na zebraniach Towarzystwa Ludowego można
było mówić po Polsku. Dlatego spotykano się co dwa
tygodnie. W Spotkaniach uczestniczyły również dzieci, szczególnie jeśli były to spotkania w terenie jak: zabawy, spacery lub teatry.
Stowarzyszenie szerzyło wiedzę o Polsce i Polakach. W tym czasie Łążyn należał do zaboru pruskiego i na każdym zebraniu był obecny żandarm
z Rzęczkowa p. Schaner.

Szybszy internet
wkrótce
w naszej Gminie
Już na początku stycznia planowana jest budowa sieci szybkiego Internetu bezprzewodowego. Póki co wszystko idzie zgodnie z planem i jeśli zima nie pokrzyżuje planów to już latem przyszłego roku zostanie puszczony sygnał, który zasięgiem
obejmie całą naszą gminę.
W ramach projektu, który będzie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej,
firma RFC postawi 13 masztów, które umożliwią dostarczenie Internetu o prędkości
min. 2mb. Przewidywany koszt na chwilę obecną za dostęp do sieci wyniesie 59 zł. Jak
zastrzegają sobie wnioskodawcy kwota ta może ulec zmianie i być objęta promocją.

Towarzystwo Ludowe działało do 23.02.1936
roku. Zachowały się do dnia dzisiejszego wszystkie
(260) protokóły pisane przez sekretarza i skarbnika
stowarzyszenia Franciszka Ziółkowskiego i jego żonę
Zofię.
Systematycznie przywożono z Pelplina czasopismo ,,Pielgrzym”, które było czytane na spotkaniach.

Przedstawienie ,,Zemsty” Fredry przygotowane w 1913
roku.

Na każdym spotkaniu wiele słów kierowano do dzieci
i młodzieży. Wygrana bitwa z Rosjanami dała nadzieję na rychłe wyzwolenie i w zaborze pruskim.
Po 123 latach niewoli zapanowała wielka radość
i entuzjazm ludności polskiej.
W 1918 roku Pomorze wyczekuje z niecierpliwością na wkroczenie wojsk polskich. 18 stycznia 1920
roku o godzinie 15.30 wkracza do Torunia dyw. pom.
pod dow. pułk. Skrzyńskiego powitana przez Prezesa Toruńskiej Rady Ludowej Dr. Ottona Steinborna.
Przed Ratuszem zostało dokonane oddanie władzy
przez nadburmistrza Dr. Hassego w ręce D-cy dyw.
Pomorskiej.
BOGUSŁAW ZIÓŁKOWSKI
R E K L A M A

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

Oprawa gastronomiczna:
Restauracja „Leśniczanka” w Górsku
Oprawa muzyczna:
Cena:
Zespół „GEST”

250 zł

Serdecznie Zapraszamy!

tel: 604 93 94 21 lub 56 674 19 54

Ogłoszenia drobne
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Zakończono projekt:

„Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej już po raz czwarty realizował projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej.
Projekt realizowany w 2011 roku pt. „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” miał na celu aktywizację społeczną i zawodową poprzez realizowanie kompleksowego programu szkoleniowego
i terapeutycznego. Działaniami projektu objętych zostało 25
osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych z terenu naszej gminy, w tym 21 kobiet i 4 mężczyzn, dla których odbyły się 3 rodzaje szkoleń.
W ramach Programu Aktywności Lokalnej 10 kobiet
uczestniczyło w zajęciach terapeutycznych mających na celu
wzmocnienie funkcjonowania w życiu rodzinnym, w obszarze
prowadzenia gospodarstwa domowego, eliminację czynników
powodujących niewydolność wychowawczą oraz wzmocnienie samooceny i motywacji do zmiany swojej sytuacji. Natomiast grupa zawodowa składająca się z 15 osób uczestniczyła w zajęciach mających na celu nabycie nowych kwalifikacji
zawodowych, podwyższenie kompetencji psychospołecznych,
nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Dla grupy
11 kobiet odbył się kurs rękodzieła, warsztaty stylizacji i wizażu
oraz dla 4 mężczyzn kurs obsługi wózków widłowych.

W dniu 17 września w ramach działań o charakterze
środowiskowym zorganizowany został wyjazd integracyjnych dla Beneficjentów projektu do Gdyni i Gdańska, gdzie
zapewniono różnorodne atrakcje m.in.: zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego, Centralnego Muzeum Morskiego – „Daru
Pomorza”, rejs statkiem po Zatoce Gdańskiej, zwiedzanie Katedry Oliwskiej oraz Gdańska.
Dnia 27 października 2011 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro”, podsumowujące
realizację zadań związanych z projektem, w którym uczestniczył Wójt Gminy Jan Surdyka. Uczestnikom szkoleń wręczono
certyfikaty oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów wydane
na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. Podczas spotkania ukazano stopień
realizacji projektu poprzez prezentację zrealizowanych zadań
przez GOPS, opis i podsumowanie przeprowadzonych szkoleń
przez „Global Training Centre Sp.z o.o.” oraz prezentację wykonanych przez Beneficjentów wyrobów artystycznych. Każdy
z uczestników miał okazję wyrazić swoje odczucia związane
z uczestnictwem w szkoleniach.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej
w latach 2012-2013 zamierza przystąpić do realizacji kolejnego
projektu, dając możliwość udziału w szkoleniach osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo oraz niepełnosprawnym
z terenu naszej gminy. Ukończenie kursów/szkoleń stwarza

możliwość podjęcia pracy zawodowej, buduje poczucie własnej
wartości, a tym samym przerywa długotrwałą bierność zawodową oraz społeczną prowadzącą do wykluczenia społecznego.
Zapraszamy osoby chętne w celu zgłaszania pracownikom socjalnym zapotrzebowania na bezpłatne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz wszelkiego rodzaju zajęcia
terapeutyczne. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie systemowym pt. „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” proszone są o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pracownik socjalny
Magdalena Pawlewicz-Kucharska

Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić? Napisz maila: gazeta@zlawies.pl
Ogłoszenia pojawiają się też na oficjalnej stronie Urzędu Gminy: www.zlawies.pl, w zakładce OGŁOSZENIA DROBNE; znajdą tam też Państwo szczegółowy regulamin zamieszczania anonsów. UWAGA! Ogłoszenia zamieszczane są bezpłatnie
Wyroby garmażeryjne i dania gotowe, catering na każdą
okazję: imieniny, święta, chrzciny, komunie, wesela
TEL.: 602 123 791
Sprzedam działkę ROLNĄ w miejscowości Pędzewo 40 000 m2
(kl IV,V). Prąd przy działce. Cena 6,20 zł/m2 (248.000) do negocjacji.
TEL.: 693 296 625
Kontener od Mercedesa 814 Wymiary: Długość 6,1 m Szerokość 2,55 m, Wysokość > 2,45 m. Cena 2000 zł
TEL.: 56 674 19 31
Renowacja mebli ze skóry i tkaniny, usługi krawieckie – szycie miarowe (suknie ślubne, stroje historyczne, odzież damska)
przeróbki krawieckie, haftowanie ozdobne
TEL.: 600 336 837
Język niemiecki i j. rosyjski. Korepetycje na każdym poziomie,
nauka od podstaw. Mgr filologii, po rocznym pobycie na Uniwersytecie w Ratyzbonie. J. ros. - certyfikat Instytutu Puszkina
w Moskwie. Zławieś Wielka i okolice.
TEL: 663 159 882
Projekty przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - Zławieś
Wielka
TEL.: 608 610 883
Usługi krawieckie: szycie na miarę, wszelkie przeróbki odzieży, szycie firan, zasłon, rolet rzymskich, hafty ozdobne, pogotowie krawieckie (usługi o każdej porze). Zławieś Wielka
TEL. 56 678 04 32, tel. kom. 606 261 686
Sumienne sprzątanie, prasowanie, mycie okien.
TEL.: 697 052 575
Sprzedam działkę budowlaną 3000 m2 Pędzewo, dojazd - droga asfaltowa , aktualne warunki zabudowy 20 zł m2
TEL.: 664 767 644

Warsztat samochodowy - Naprawiamy samochody osobowe,
dostawcze, ciężarowe oraz sprzęt rolniczy. Specjalizujemy się
w naprawach: elektromechanicznych, alternatorów, rozruszników, klimatyzacji, ogrzewań postojowych. Atrakcyjne ceny
dla mieszkańców Naszej Gminy. Odwozimy klienta do domu.
Wybierz swój warsztat. Górsk
TEL.: 662 498 889
Fotograf - zdjęcia legitymacyjne i dowodowe na miejscu,
śluby, chrzty, komunie, studniówki, pogrzeby, imprezy okolicznościowe, sesje modelingowe w studiu i plenerze. Obróbka
graficzna (retusze, fotomontaże, karykatury), usługi poligraficzne (fototapety, obrazy, banery, plakaty, ulotki, tablice, wizytówki) TANIO!
TEL.: 533 013 010
Usługi geodezyjne, inwentaryzacje, mapy, podziały.
TEL.: 692 982 445
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerek, mycie okien
CZARNOWO
TEL.: 505 461 446
Wynajmę pokój spokojnej osobie w Przysieku. Warunki do
uzgodnienia.
TEL: 512 523 205
Projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekty zamienne, nadzory budowlane - budownictwo mieszkaniowe,
inwentarskie, hale stalowe, przeglądy techniczne obiektów,
itd. Ernest Kryska Górsk
TEL.: 608 784 345
Sprzedam działkę budowlaną 2036 m2 w Czarnym Błocie.
Dojazd nową drogą asfaltową, wodociąg, skrzynka z prądem na działce. Cena 135 tys.
TEL.: 606 490 441

Centrum Biznesowe zajmuje się telefoniczną dystrybucją
rozwiązań telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw w imieniu operatora Orange. Aktualnie poszukujemy kandydatów
do pracy na stanowisko: Telefoniczny Doradca Klienta Biznesowego. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku
będzie należało wdrażanie rozwiązań biznesowych podczas
telefonicznego kontaktu z klientem. Zainteresowane osoby
prosimy o przesłanie aplikacji na adres:
pewna.praca@orange.pl
Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Górsk (Ośrodek Zdrowia), 817 m2, bardzo atrakcyjna lokalizacja, blisko
przystanek PKS, szkoła i sklepy niedaleko. Woda, kanalizacja
i prąd na działce.
TEL.: 606 490 441
Systemy solarne, okna dachowe, okna, drzwi, bramy garażowe, rolety. Sprzedaż, montaż, serwis. Atrakcyjne ceny. Zadzwoń
i umów się na bezpłatny pomiar i wycenę.
TEL.: 505 914 005
Oszczędzanie na - Prywatne gwarantowane emerytury,
wypłacane dożywotnio. Wysokość emerytury znana w dniu
podpisania umowy, coroczny udział w zyskach. Możliwość
obniżania składki regularnej lub jej zawieszenie. Dodatkowe indywidualne ubezpieczenia: śmierci NW, trwała utrata
zdrowia, pobyt w szpitalu, całkowita niezdolność do pracy,
renta inwalidzka. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń:
TEL: 665 046 268
Ubezpieczenia, które dają bezpieczeństwo dla Twoich bliskich,
zapewniając srodki na pokrycie kosztów pogrzebu i innych zobowiązań, oraz dzienne świadczenia szpitalne, za każdy dzień
pobytu. Ubezpieczenia bez karty medycznej do 85 lat. Możliwość dorobienia za polecenia.
TEL.: 665 046 268

Ciekawostki
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Jarmark Adwentowy
10 grudnia w Przysieku odbył się tradycyjnie Jarmark Adwentowy w którego programie znalazły się kiermasze produktów
pochodzących z gospodarstw ekologicznych, produktów regionalnych i lokalnych,
wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego, ozdób świątecznych.
Towarzyszyły im pokazy i warsztaty rękodzielnicze i kulinarne. Podczas Jarmarku
rozstrzygnięto V Wojewódzki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, w trzech grupach

wiekowych: uczniowie szkół podstawowych,
uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz dorośli. A było na co popatrzeć bo szopki zaskakiwały nie tylko wielkością, ale przede wszystkim pomysłowością. Wśród dzieł znalazły się
takie cuda jak lalka Barbie i Kena w roli Maryi
i Józefa.
Na Jarmarku z trudem można było spotkać
mieszkańców naszej gminy bowiem przyjechało
kilkanaście autokarów pełne kupujących i zwiedzających z całego województwa.
P.M.

Jak spędzacie Święta?

Marzanna
Chacińska
Zławieś Mała
W każdym wydaniu „Głosu
Gminnego” zadajemy pytania
mieszkańcom naszej gminy na
różne tematy. W tym numerze
pytanie dotyczy sposobu spędzania Świąt oraz Sylwestra.

Święta spędzę jak zwykle w domu
z rodziną tym bardziej, że obchodzę mały jubileusz. Na sylwestra
nigdzie się nie wybieram, bo chcę
pobyć z moim wnukiem. Życzę
sobie aby gwiazdor był wreszcie
bogaty.

Dawid
Dudzic
Stary Toruń
Nie mam szczególnych planów
na te Święta, pewnie jak zwykle
spędzę je w domu. W Sylwestra
pójdę do szwagra, trochę pobawię się z chrześniakiem. Ogólnie
bez szaleństw, bo ten czas traktuję jako chwilę wyciszenia.

Igor
Lewandowski
Górsk
Na Święta pojdziemy z rodzicami do babci Rysi. Mam nadzieję, że Gwiazdor przyniesie
mi samochód na pilota. Na
Sylwestra pojadę z rodzicami
do centrum Torunia puszczać
fajerwerki.

Daniel
Abramowski
Przysiek
Zarówno Święta jak i Sylwestra chcę spędzić z rodziną. Nie
mam specjalnych życzeń do
Gwiazdora. Nie mogę się za to
doczekać świątecznych potraw,
a szczególnie zupy grzybowej
i barszczu.
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