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Zapraszamy
do lektury
Żużlowcy w naszej gminie

Tuż przed rozpoczęciem sezonu żużlowcy Unibaxu odwiedzili Zespół Szkół
w Złejwsi Wielkiej oraz uczestniczyli
w mszy świętej w Górsku...

Więcej na str. 7

Dzień Kobiet w GOKiSie

Wielu radosnych
i niepowtarzalnych chwil
na Święta Wielkanocne,
serdecznych spotkań rodzinnych
przy świątecznym, suto zastawionym stole,
przyjaznych rozmów, miłych gestów
i wszelkiej pomyślności
życzą
Wójt

Jan Surdyka
Przewodnicząca
Rady Gminy

8.03.2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się Uroczysty wieczorek z okazji Dnia Kobiet...

Małgorzata Kutnik

Więcej na str. 8

Nowy dach nad głową

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany.
Wraz z nadejściem nowego roku swoją siedzibę zmienił Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Gminny Zakład Komunalny.
Rodzina Dobrowolskich musiała się
wyprowadzić do domu zastępczego, bo
wichura zniszczyła im dach. Dzięki pomocy sponsorów znów będą mieli gdzie
mieszkać...
Więcej na str. 12

Ponadto reorganizację przeszedł Referat Rozwoju i Promocji oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Z nowym rokiem sołtysi stają się bardziej mobilni za sprawą telefonów służbowych. Nowy rok przyniesie także szereg zmian w zakresie
promocji gminy, a wszystko to dzięki zwiększeniu środków przeznaczonych na ten cel.
W 2012 roku otwarte zostały nowe ośrodki kultury w Górsku i Złejwsi Wielkiej. Więcej
na ten temat przeczytacie Państwo w tym numerze „Głosu Gminnego”.
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Finanse Gminy - co hamuje rozwój gminy?
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi kondycji �nansowej
gminy czuję się zobowiązany do podjęcia próby wyjaśnienia tego tematu.
Ci z Państwa, którzy śledzą uważnie koniunkturę w kraju wiedzą, że sytuacja samorządów jest,
delikatnie mówiąc, nieciekawa. Dokładanie nowych
obowiązków nie jest poparte zwiększaniem �nansowania z budżetu państwa. Szalejący kryzys gospodarczy oraz rosnące ceny paliw powodują, że coraz
więcej ludzi ma problemy ze znalezieniem pracy.
Skutkuje to ubożeniem społeczeństwa, które w większym stopniu zmuszone jest do korzystania z opieki
społecznej. Dodatkowo samorządy, chcąc korzystać
ze środków unijnych, zmuszone są do zaciągania
pożyczek i kredytów, niebezpiecznie zbliżając się do
granicy bankructwa i wprowadzenia zarządu komisarycznego.
Jak na tym tle wygląda nasza Mała Ojczyzna?
Cóż, lata fatalnego zarządzania zrobiły swoje. Obecne zadłużenie gminy sięga prawie 14 milionów zł,
co stanowi w ujęciu procentowym 36,38 % (stosunek zadłużenia do dochodów), zgodnie z wieloletnią prognozą �nansową. Największe obciążenie dla
tegorocznego i przyszłych budżetów stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte w łącznej kwocie ponad
12 milionów zł, z czego najdroższymi zadaniami
okazały się – budowa kanalizacji w miejscowościach: Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Skłudzewo,
Rzęczkowo, Gierkowo oraz budowa Wiejskiego
Domu Kultury w Górsku.
Zasadności budowy kanalizacji nikt nie ma zamiaru kwestionować, o ile nie jest prowadzona bezmyślnie, niezgodnie z rachunkiem ekonomicznym,
o czym świadczą instalacje ciągnące się kilometrami
przez puste pola. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Górsku czy Świetlicy Integracyjnej w Złejwsi
Wielkiej budzi jednak już poważne zastrzeżenia.
Nowo wybudowane budynki są piękne i na pewno
będą dobrze służyć mieszkańcom Gminy, zaspokajając potrzeby kulturalne Górska i Złejwsi Wielkiej.
Postara się o to nowo wybrana Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu. Jednak moim zdaniem,
w celu rozwoju i lepszego wykorzystania potencjału Gminy, należałoby budować np. przedszkola,

których brak wszyscy odczuwamy. Choć są to instytucje, które podobnie jak domy kultury, generują potężne koszty utrzymania, to jednak mogą
być wykorzystane jako jeden z elementów promocji gminy, zachęcający do zamieszkania w gminie
Zławieś Wielka, zameldowania się na naszym terenie a co za tym idzie- zwiększania wpływów do
budżetu gminy. Utworzenie przez Wójta Gminy
punktu przedszkolnego w Wiejskim Domu Kultury w Górsku, (nawiasem mówiąc – w pomieszczeniach przeznaczonych przez poprzedni zarząd
gminy na mieszkania dla kierownictwa ośrodka)
oraz rozbudowa przedszkola w Złejwsi Małej, nie
rozwiązuje tej kwestii (wystarczy spojrzeć na liczbę osób chętnych do zapisania swojego dziecka, dla
których zabrakło miejsc).
Kolejny problem, który ma i będzie miał olbrzymi wpływ na gminne �nanse, to problem zabezpieczenia osiedla w Czarnowie. Już w tej chwili płacimy
spółce Agroferm odszkodowanie za grunty przejęte
pod drogi publiczne prawie półtora miliona zł plus
odsetki (na osiedlu „Nasza Dolina” budowanym
przez Pana Rolirada). Wynagrodzenie wykonawcy
projektu budowlanego zabezpieczenia osiedla „Nasza Dolina” przed powodzią, na mocy umowy podpisanej przez poprzednich zarządzających gminą to
kolejne 250 tys. zł. Kwota konieczna do wykonania
śluzy i zespołu pomp, które zapobiegną cofaniu się
wód Wisły i- co za tym idzie- powodzi, to wg kosztorysu inwestorskiego 8,7 milionów zł. Tylko dzięki
usilnym zabiegom Wójta Gminy, licznym spotkaniom z decydentami z terenu naszego województwa, mamy zielone światło ze strony Marszałka Województwa oraz obietnicę do�nansowania opisanej
inwestycji, bez którego jego realizacja jest praktycznie niemożliwa, bo Gminę po prostu na tak duży
wydatek nie stać.
Czy tej sytuacji można było uniknąć? Na tak
postawione pytanie trzeba odpowiedzieć twierdząco. Poprzedni Wójt przekonywał wszystkich, że nie
wiedział o zagrożeniu powodziowym tego terenu.
Tymczasem w zasobach Urząd Gminy istnieje dokument potwierdzający, że poprzedni Zarząd Gminy
dysponował wiedzą o tym, że tereny Osiedla Nasza
Dolina w Czarnowie są terenami zalewowymi, jeszcze przed uchwaleniem miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą
Rady Gminy w 2001 roku.
Kolejna sprawa, może niezbyt tak ważna, jednak
dobrze obrazująca problemy, z jakimi musi się uporać
Wójt dążąc do naprawy nieprawidłowości w funkcjonowaniu Gminy, jest problem chodnika znajdującego
się w Górsku przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza.
Otóż chodnik ten został pobudowany na prywatnej
działce, bez jakichkolwiek uzgodnień. Właściciel nieruchomości pod koniec zeszłego roku zgłosił się do
Urzędu Gminy z żądaniem rozebrania i zapłaty odszkodowania za bezprawne posadowienie chodnika
na jego działce. Na mocy zawartej ugody Gmina zapłaci odszkodowanie w wysokości 4500 zł.
Następny problem- woda i ścieki- to temat
rzeka. Wójt Gminy w poprzednim numerze gazety
gminnej przepraszał mieszkańców za niedogodności
i bałagan powstały za sprawą poprzedniego kierownictwa Gminy, które gospodarkę wodno-ściekową
prowadziło w sposób nieprawidłowy. Nie pozostaje
mi nic innego jak po prostu przeprosić jeszcze raz
tych mieszkańców, którzy sumiennie regulowali
swoje należności wobec gminy, a mimo to są wzywani do okazania dowodów dokonania wpłat za wodę
i ścieki. Te trudne do przeprowadzenia działania
przynoszą jednak wymierne rezultaty. Zadłużenie,
które na początku 2011 roku wynosiło około 850
tys. zł udało się zredukować do około 175 tys. zł.
Działania te są konieczne. Chyba nie trzeba nikogo
o tym przekonywać. Niezapłacone rachunki trzeba
było przecież pokryć z naszych wspólnych pieniędzy, z podatków które płacimy do gminy.
To tylko kilka „kwiatków”, które wyskoczyły
podczas okresu, w którym odpowiedzialność za zarządzanie Gminą przejął nowy Wójt. Jak pokazuje
doświadczenie, na pewno nie ostatnich. Poprzednie
28 lat odcisnęło, niestety, ogromne piętno na naszej
Gminie. I dzisiaj- zamiast pracować nad dynamicznym rozwojem naszej Gminy- lwią część naszej
pracy i środków z budżetu zmuszeni jesteśmy przeznaczać na naprawę i eliminację pojawiających się
co chwilę nieprawidłowości. Nie jestem jednak pesymistą i uważam, że wspólnie z utworzonym zakładem komunalnym czy GOKiS-em możemy zmienić
naszą Gminę i nadrobić stracony czas.
(KR)

Kilka słów od Wójta Gminy
na prowadzenie takiego gabinetu specjalistycznego
w naszej gminie, w ramach podpisanego z NFZ kontraktu.
Z dr Wawrzeńczykiem ustaliłem, że w ramach opieki
zdrowotnej, zostanie uruchomiony punkt apteczny
w Rzęczkowie i mała rehabilitacja w Złejwsi Wielkiej.
Dodatkowo Ośrodek Zdrowia w Złejwsi Wielkiej jest
czynny w każdą sobotę.

Wiem jakie są oczekiwania i potrzeby mieszkańców w zakresie dostępności do świadczeń medycznych w naszej gminie. Dlatego chcę oznajmić, że będę
w dalszym ciągu prowadził rozmowy w celu otwarcia innych gabinetów specjalistycznych,(bezpłatnych,
dostępnych w ramach NFZ) oraz z całą stanowczością
będę wymagał wypełnienia złożonych obietnic.
Jan Surdyka
EXP32kB

Znając nieciekawą sytuację naszej gminnej służby zdrowia, podjąłem działania zmierzające do zmiany istniejącego stanu rzeczy. Po licznych spotkaniach
, długich i trudnych negocjacjach z NFZ otrzymałem
zapewnienie, że od kwietnia br. w Ośrodku Zdrowia
w Złejwsi Wielkiej zostanie otwarty gabinet lekarza
ginekologa, mimo tego, że obecny dzierżawca gminnych obiektów służby zdrowia, nie zawarł umowy
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Dyżury dla przedsiębiorców
Konsultanci KSU z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka. Bezpłatne
usługi informacyjne w każdy
trzeci piątek miesiąca.
Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu
Usług działający przy
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
świadczy usługi informacyjne i doradcze w ramach
ogólnopolskiej sieci.
-.Chcielibyśmy zaprosić przedsiębiorców,
szczególnie tych prowadzących �rmę od niedawna, do skorzystania z naszej pomocy. Nasi Konsultanci pomogą Państwu w rozwiązaniu problemów,
które napotykacie co dnia, w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Wsparcie może dotyczyć szerokiego
spektrum spraw, począwszy od regulowania zobowiązań podatkowych, uzyskiwania decyzji administracyjnych, poprzez promocję oferty, organizację
sprzedaży, nawiązywanie relacji z partnerami, aż
do uzyskania odpowiedniego źródła �nansowania
Państwa planów rozwojowych. Zapraszamy również osoby myślące o założeniu �rmy. Konsultanci
poprowadzą Państwa przez wszystkie etapy związane z procesem otwierania �rmy, pomogą wypełnić niezbędne dokumenty oraz zarejestrować �r-

mę w bazie CEIDG – tłumaczy
Iwona Pietruszewska-Cetkowska
z Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług działającego
przy Toruńskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A.
W Punkcie Konsultacyjnym
KSU można, jak dotychczas,
uzyskać bezpłatne informacje z zakresu zakładania
i prowadzenia działalności. Nowością są jednak
usługi doradcze: asysta w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz opieka nad
klientem.
Celem usługi doradczej pod nazwą „asysta
w rozpoczynaniu działalności gospodarczej” jest
wsparcie początkującego przedsiębiorcy we wszystkich aspektach zakładania działalności gospodarczej, tj.: przeprowadzenie analizy pomysłu w kontekście zasadności prowadzenia, potrzeb rynku
i konkurencji plus ewentualne korekty pomysłu,
pomocy w przygotowaniu biznesplanu przedsięwzięcia i dokumentów niezbędnych do jego rejestracji.
Druga usługa doradcza skierowana do już działających przedsiębiorców, to asysta w prowadzeniu
działalności gospodarczej. Obejmuje doradztwo
w czterech podstawowych obszarach działalności
�rmy, tj.: formalno-prawne obowiązki związane

Harmonogram zebrań
w sołectwach - 2012 rok
Lp.

Sołectwo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cegielnik
Cichoradz
Czarne Błoto
Czarnowo
Górsk
Gutowo
Łążyn
Pędzewo
Przysiek
Rozgarty
Rzęczkowo
Siemoń
Skłudzewo
Stary Toruń
Toporzysko
Zarośle Cienkie
Zławieś Mała

18. Zławieś Wielka

Data
Godzina
Miejsce zebrania
zebrania zebrania
28.03.2012 17.30 Szkoła w Czarnym Błocie
12.05.2012 18.00 Zakład Rolny w Cichoradzu
26.03.2012 17.30 Szkoła w Czarnym Błocie
30.03.2012 18.00 Szkoła w Czarnowie
12.04.2012 17.00 Wiejski Dom Kultury w Górsku
10.05.2012 17.00 Stara szkoła w Gutowie
25.03.3012 11.15 Świetlica wiejska w Łążynie
11.04.2012 17.00 Świetlica OSP w Pędzewie
26.04.2012 18.00 Szkoła w Przysieku
27.04.2012 18.00 Stara szkoła w Rozgartach
15.04.2012 15.00 Świetlica OSP w Rzęczkowie
22.04.2012 12.15 Świetlica wiejska w Siemoniu
21.04.2012 18.00 Świetlica OSP w Skłudzewie
17.04.2012 19.00 Świetlica OSP w Starym Toruniu
7.05.2012 18.00 Świetlica OSP w Toporzysku
9.05.2012 18.00 Stara szkoła w Zaroślu Cienkim
20.04.2012 18.00 GOKiS w Złejwsi Małej
Świetlica integracyjna w Złejwsi
29.04.2012 13.20
Wielkiej, ul. Słoneczna 28

z prowadzeniem �rmy, marketing, organizacja oraz
�nansowanie przedsiębiorstwa.
I w końcu trzecia nowość, usługa informacyjna p.n. „Opieka nad klientem”, obejmująca pomoc
przedsiębiorcy w znalezieniu partnera odpowiadającego specjalistycznym potrzebom przedsiębiorcy, tj.: usługi doradcze, szkoleniowe czy �nansowe
(np. pożyczki). Zadaniem PK KSU jest również
pomoc w zaaranżowaniu spotkania z usługodawcą specjalistycznym oraz wsparcie w procesie korzystania z tej usługi.
Wszystkie usługi informacyjne są bezpłatne.
Usługi doradcze są do�nansowane aż w 90% ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a wkład własny klienta
wynosi zaledwie 10%, tj.: 10 zł (netto) za godzinę
doradztwa.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.tarr.org.pl/punkt-konsultacyjny-ksu/
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na dyżury
w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka oraz do naszej
siedziby w Toruniu.
Harmonogram dyżurów (link):
Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług przy
Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Włocławska 167, pokój 119, tel. (56) 655 57 65
Formularz on-line: (Pytanie do konsultanta)
http://www.tarr.org.pl/pk/pytanie2012.php
godziny otwarcia od pon. do pt.: 800-1600

Nowe numery telefonów
Wraz z początkiem marca sołtysi sołectw otrzymali od Urzędu
Gminy nowe telefony służbowe w sieci komórkowej PLAY.
Lp.

Nazwisko i imię

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Angowski Albin
Balicka Teresa
Barlik Małgorzata
Borek Henryk
Gulczyńska Maria
Hamerla Aleksander
Kapsa Małgorzata
Kukowski Kazimierz
Lewandowski Marian
Pobutkiewicz Radosław
Przekwas Helena
Rassak Józef
Składanek Sławomir
Szymański Zbigniew
Walkowiak Czesława
Walter Jan
Warzocha Wioleta
Zięba Bogumiła
Żelazek Rafał

Stanowisko
Sołtys Starego Torunia
Sołtys Rzęczkowa
Sołtys Cegielnika
Sołtys Gutowa
Sołtys Łążyna
Sołtys Siemonia
Inspektor ds. oświaty
Sołtys Skłudzewa
Sołtys Cichoradza
Sołtys Przysieka
Sołtys Górska
Sołtys Czarnego Błota
Sołtys Czarnowa
Sołtys Zarośla Cienkiego
Sołtys Rozgart
Sołtys Pędzewa
Sołtys Złejwsi Wielkiej
Sołtys Toporzyska
Sołtys Złejwsi Małej

Nr telefonu
56 678 03 74
533 308 496
533 308 491
533 308 494
533 308 483
533 308 486
533 308 490
533 308 497
533 308 481
533 308 495
533 308 493
533 308 492
533 308 482
533 308 499
533 308 485
533 308 484
533 308 489
533 308 498
533 308 488
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Pierwsze 3 miejsca w poszczególnych grupach
zajęli:
w I grupie wiekowej – uczniowie szkół podstawowych:
1. Faustyna Grabowska - SP w Łążynie
2. Magdalena Grabowska - SP w Łążynie
3. Natalia Falkowska - SP w Siemoniu
w II grupie wiekowej – uczniowie gimnazjum:
1. Agnieszka Wołowska - Gimnazjum w Rzęczkowie
2. Marcelina Grabowska - Gimnazjum w Rzęczkowie
3. Karol Trzaska - Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej

w III grupie wiekowej – uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej:
1. Tomasz Michalski – MDP w Łążynie
2. Jakub Grabowski – MDP w Łążynie
Finalistom za zajęte miejsca wręczono nagrody książkowe oraz pucharki sponsorowane
przez Wójta Gminy Zławieś Wielka Jana Surdykę. Po 1 zwycięzcy z każdej grupy wystartowało
w eliminacjach powiatowych, które odbyły się
dnia 16.03.2012 r. w świetlicy OSP w Złotorii,
gm. Lubicz.
W piątek 16 marca w OSP w Złotorii odbyły się �nały powiatowe w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Niezwykle miło nam poinformować,
iż zwycięzcy eliminacji gminnych w Złejwsi Małej wygrali również eliminacje powiatowe!
W grupie I: Faustyna Grabowska
W grupie II: Agnieszka Wołowska
W grupie III: Tomasz Michalski
Wszyscy zajęli pierwsze miejsca i będą reprezentować powiat toruński w eliminacjach
wojewódzkich OTWP, które odbędą się 27
kwietnia br. w Radziejowie. Wszyscy zwycięzcy
należą do OSP Łążyn.
Przy okazji turnieju wiedzy pożarniczej warto także wspomnieć o zagrożeniach czyhających
w okresie wiosennym oraz działaniach
jednostek OSP na terenie naszej gminy.
O rozmowę poprosiliśmy Roberta Babiarza - Prezesa Zarządu Oddziału
Gminnego OSP w Złejwsi Wielkiej – Zastępcę Naczelnika OSP w Toporzysku.

Robert Babiarz
Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego OSP
w Złejwsi Wielkiej

PM.: Wiosna już za oknami, jakie są
szczególne zagrożenia w tym okresie?
RB.: Okres wiosenny to przede wszystkim czas roztopów i lokalnych podtopień, dlatego należy zwracać uwagę
na przepustowość rowów. To także
czas kiedy wypalane są różnego rodzaju śmieci. Szczególną uwagę, należy zwrócić nad niekontrolowanym
ogniem, ponieważ takie akcje powinniśmy wykonywać w małych ilościach, na wolnej przestrzeni z dala

od lasu. Chciałem zaznaczyć, że obowiązuje
całkowity zakaz wypalania traw.
PM.: Czy istnieje u nas zagrożenie powodziowe?
RB.: Na chwile obecną nie ma takiej obawy. Oczywiście, jest to okres podwyższonego stanu wód
w Wiśle, ale obecnie zagrożenie mogą stworzyć
jedynie niedrożne rowy. Dysponujemy odpowiednim sprzętem i przy stosunkowo szybkiej
informacji możemy zneutralizować niebezpieczeństwo.
PM.: Skoro jesteśmy przy tej tematyce, to proszę
powiedzieć jakim sprzętem dysponują jednostki na terenie gminy?
RB.: Możemy pochwalić się coraz nowocześniejszym wyposażeniem. Pozostaje niestety problem wozów, które mają już swoje lata. W chwili
obecnej przygotowujemy się do zakupu samochodu dla jednostki z Toporzyska. Kolejnym
priorytetem jest wóz dla OSP Łążyn.
PM.: Kiedy możemy wezwać straż pożarną?
RB.: Przede wszystkich nie powinniśmy się bać
wykręcać numerów alarmowych. Wzywać
straż pożarną należy w sytuacjach, gdy coś nas
bardzo zaniepokoi. Czasami z pozoru mały
ogień może przeobrazić się w pożar.
PM.: Czy na terenie naszej gminy jest dużo takich
zgłoszeń?
RB.: W minionym roku zanotowaliśmy 100%
wzrost ilości zgłoszeń na terenie naszej gminy.
W 2010 roku mieliśmy 105 zdarzeń, a w 2011
już 211, w tym 62 pożarów i 145 miejscowych
zagrożeń, tj. wypadki drogowe, podtopienia,
ratownictwo medyczne oraz zdarzenia losowe.
Oceniamy, że powodem tej sytuacji może być
wzrost zurbanizowania. Zagrożenia pojawiają
się także w skutek nieodpowiedniej konserwacji wszelkiego rodzaju urządzeń technicznych.
Minionej zimy doszło do kilkunastu pożarów
spowodowanych niedrożnością kominów
oraz nieodpowiednim używaniem pieców
grzewczych.
PM.: Czy warto wstąpić do Ochotniczej Straży
Pożarnej?
RB.: Jeśli ktoś czuje pasję i chęć niesienia pomocy to serdecznie zapraszam. Kończąc kursy
zdobywamy wiedzę oraz doświadczenie, które przydają się w życiu codziennym. Zaznaczam, że w OSP niesiemy pomoc społecznie
i wszystkie środki są przekazywane na rzecz
funkcjonowania jednostek. Myślę, że jednak
najważniejsza jest satysfakcja i świadomość,
że robi się coś naprawdę dobrego.
PM.: Dziękuję za rozmowę
RB.: Dziękuję.
EXP32kB

01 marca 2012 r. kolejny raz w naszej gminie odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu naszej gminy oraz uczniowie szkoły
średniej - członkowie Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej w Łążynie, rywalizowali między
sobą, by zakwali�kować się do etapu powiatowego i tam zmagać się o jak najlepsze miejsca
i kolejne awanse.

C M
Y

K

Aktualności

Głos Gminny

Zmiana siedziby GOPS
Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od stycznia 2012 roku zmienił swoją siedzibę.
Aktualny adres to :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28,
87-134 Zławieś Wielka, tel. 56 674 39 66.
Pracownicy ośrodka:
Kierownik
• mgr Aldona Michalska - pokój nr 15
tel. 56 674 39 66, wew. 15
Pracownicy socjalni
• mgr Zdzisława Kozłowska - starszy specjalista pracy
socjalnej, pokój nr 17, tel. 56 674 39 66, wew. 17
Obejmuje działaniem wsie: Górsk, Pędzewo – Smolno, Zarośle Cienkie, Czarne Błoto, Cegielnik, Stary
Toruń, Rozgarty, Błotka, Przysiek.

• mgr Magdalena Patyk - starszy specjalista pracy socjalnej, pokój nr 16, tel. 56 674 36 66
Obejmuje działaniem wsie: Toporzysko, Cichoradz,
Skłudzewo, Gierkowo, Siemoń, Łążyn.
• mgr Halina Rutecka-Miłek - starszy pracownik socjalny, pokój nr. 14, tel. 56 674 39 66, wew. 14
Obejmuje działaniem wsie: Zławieś Wielka, Zławieś
Mała, Rzęczkowo, Gutowo, Pędzewo, Czarnowo
• Magdalena Pawlewicz-Kucharska – pracownik socjalny, pokój nr. 16, tel. 56 674 36 66
Obejmuje działaniem projekt systemowy „Zadbaj
dzisiaj o lepsze jutro” w ramach Prioryteru VII.
Promocja integracji społecznej, 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Projekt współ�nansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
A.M.

UWAGA

Powstał GZK

Upływa termin ważności dowodów osobistych
wydanych w 2002 roku.
Dowód osobisty jest ważny:
• 10 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które ukończyły 18 lat;
• 5 lat od daty jego wydania – w przypadku osób, które
nie ukończyły 18 lat;
• na czas nieoznaczony – w przypadku osoby, która
ukończyła 65 rok życia, o ile osoba ta zwróciła się
o wydanie dowodu osobistego z takim terminem
ważności.
W związku z powyższym przypominamy, że w tym
roku tracą ważność dowody osobiste wydane w 2002 r.
oraz dowody osobiste wydane osobom niepełnoletnim
w 2007 roku (czyli 5-letnie dowody osobiste).
Posiadacz dowodu osobistego powinien sprawdzić datę ważności swojego dokumentu i najpóźniej
30 dni przed upływem jego terminu ważności złożyć
wniosek o wydanie nowego dowodu.
Dowody osobiste, które stracą ważność nie będą
uprawniały do posługiwania się nimi. Za wydanie nowego dowodu osobistego nie pobiera się opłat. Informacje oraz wnioski dot. wydania dowodu osobistego
dostępne są na stronie www.zlawies.pl, oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego (I piętro, pok. nr 15). Telefoniczne informacje udzielane są pod numerami telefonów:
56 674 13 51, 56 678 09 13 wew. 51.
Katarzyna Cimoch
Kierownik USC

Dyżury Policji
Punkt przyjęć interesantów dla mieszkańców Gminy Zławieś Wielka mieści się w budynku
byłego posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej. Interesanci przyjmowani są: we wtorki w godzinach
1000 - 1200; w czwartki w godzinach 1600 - 1800.
Numer telefonu do dyżurnego Komisariatu Policji
w Chełmży: 56 675 19 00 lub alarmowy 997.

Mamy Gminny Zakład Komunalny
Na podstawie Uchwały Nr X/61/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka, został utworzony samorządowy
zakład budżetowy pod nazwą: „Gminny Zakład Komunalny”. GZK posiada siedzibę przy ul. Jasnej 14
w Złejwsi Wielkiej. Przedmiotem działalności zakładu jest wykonywanie zadań obejmujących zadania własne Gminy Zławieś Wielka z zakresu:
- wodociągów, zaopatrzenia w wodę kanalizacji usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- kultury �zycznej i sportu w tym utrzymanie terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
Zławieś Wielka, ul. Jasna 14
Biuro czynne w godzinach 700-1500
tel. 56 678 09 43
NR RACHUNKU BANKOWEGO:
59 9511 0000 0025 3380 2000 0010
Kierownik Zakładu - Wiesław Kazaniecki
tel.: 536 838 858, 601 682 100
Zgłoszenia dotyczące awarii wodociągowo – kanalizacyjnych należy zgłaszać na n/w :

• 510 233 294 – Stefan Czyszka – z-ca kierownika zakładu; cały teren gminy,
• 531 083 955 – Marcin Cudak – konserwator wod-kanaliz.; cały teren gminy,
• 509 735 954 – Mariusz Kruszyński - konserwator wod-kanaliz.; Zławieś Wielka, Czarnowo, Toporzysko,
• 509 600 101 – Edmund Pomastowski - konserwator hydroforni; Przysiek, Rozgarty, Czarne Błota,
• 517 209 498 – Józef Rusak - konserwator hydroforni;
Siemoń, Rzęczkowo,
• 500 013 234 – Lech Barczykowski - konserwator hydroforni; Górsk, Pędzewo,
• 669 961 401 – Grzegorz Fladrowski - konserwator hydroforni; Łążyn,
• 512 828 841 – Mariusz Dudzik - konserwator hydroforni; Górsk
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Pożycie
Małżeńskie
na medal
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat
w jednym związku małżeńskim. W związku z powyższym uprzejmie proszę o zgłaszanie par małżeńskich, mieszkających na terenie naszej gminy,
które związek małżeński zawarły w 1962 roku lub
w latach wcześniejszych, a nie zostały do tej pory
odznaczone. Zgłoszenie jest bezpłatne.
Powyższa informacja stanowić będzie podstawę wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z wnioskiem o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Odznakę medalu w imieniu Prezydenta wręcza Wójt. Jej wręczenie ma charakter uroczysty,
a jubilaci odpowiednio wcześniej otrzymują zaproszenie, w którym zostają poinformowani o miejscu
i terminie uroczystości.
Dane osób proponowanych do odznaczenia zgłaszać należy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Złejwsi
Wielkiej (I p., pok. nr 15). Więcej informacji uzyskać
można pod nr.: 56 674 13 51.
Katarzyna Cimoch
Kierownik USC

Reorganizacja
w Urzędzie Gminy
Dnia 15.03.2012 r. nastąpiła reorganizacja
w UG. Swoją siedzibę zmienił Referat Rozwoju
i Promocji oraz Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”, które obecnie znajdują się na parterze w pok. 14 (na miejscu GOPS). Zmieniły się
również numery wewnętrzne do poszczególnych
pracowników.
Stanowisko ds. promocji gminy funduszy UE
i pozyskiwania środków zewnętrznych:
Piotr Grodzki i Monika Foksińska
tel. 56 678 09 13, wew. 36, 56 674 13 36
e-mail: piotr.grodzki@zlawies.pl
monika.foksinska@zlawies.pl
Kierownik lokalnej grupy działania
„Podgrodzie Toruńskie”
Piotr Grodzki
tel. 56 678 09 13, wew. 36 , 56 674 13 36
Stanowisko ds. promocji gminy i współpracy
z mediami
Piotr Młynarczyk
tel. 56 678 09 13, wew. 35 , 56 674 13 35
e-mail: gazeta@zlawies.pl
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Sukces przedszkolaków!

Oferta turystyczna

1 lutego 2012 r. w Sali Sesyjnej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się Gala europejska – spotkanie z laureatami
konkursów organizowanych z okazji prezydencji Polski w Unii Europejskiej
dla podmiotów oświatowych. Konkursy zorganizowane były przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nudzisz się, nie wiesz jak spędzić urlop? A może zaprosiłaś/eś znajomych i nie wiesz co im pokazać? Od dzisiaj to już nie jest problem! Na
naszej stronie pojawiła się kompletna, zaktualizowana oferta turystyczna, która ma na celu pomóc w odkrywaniu uroków gminy Zławieś Wielka. Mamy nadzieje, że okaże się przydatna i spodoba się Państwu nowa
odsłona turystycznej części naszej strony internetowej. Jednocześnie informujemy, iż cały czas pracujemy nad poprawą wizerunku naszej gminy
i jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i formy pomocy. Aby zobaczyć nową
wersję oferty turystycznej należy wejść na naszą stronę www.zlawies.pl
i kliknąć baner u góry po prawej stronie.

Uczestnicy konkursu „Piękne i polskie to Kujawsko-Pomorskie” mieli za zadanie stworzyć folder promujący miejsce, które ich zdaniem szczególnie warto
jest zobaczyć.
II miejsce w kategorii konkursowej – przedszkola oraz klasy „O” – zajęła Karolina Mucha, która pod opieką pani Magdaleny Jureko wykonała folder promujący Fundację „Piękniejszego Świata” w Skłudzewie.
III miejsce w tej samej kategorii zajęła Anastazja Czyżycka, która pod opieką
pani Agnieszki Starczewskiej zrobiła folder zachęcający do zobaczenia toruńskiej
Starówki.
Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród dokonały pani Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski i pani Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
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8000 zł za podpalacza!
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, iż została ustalona nagroda pieniężna w wysokości 8000 zł brutto dla osoby, która dostarczy Policji
wiarygodne informacje pozwalające na ujęcie sprawcy celowych podpaleń, które miały miejsce w ostatnich latach w miejscowości RZĘCZKOWO.

Imprezy kulturalne i sportowe na terenie Gminy
KWIECIEŃ – CZERWIEC 2012 r.
kwiecień
kwiecień
kwiecień
1 kwietnia
kwiecień
kwiecień
21 kwietnia
29 kwietnia
29 kwietnia
maj
maj
maj
maj

ZHP Górsk 1 Szczep „Błękitna Jedynka” Górsk, ul. Harcerska 1, 87-134 Zławieś Wielka
ZHP Górsk 1 Szczep
Przedszkole w Złejwsi Małej, 87-134 Zławieś Wielka
GOKiS Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
GOKiS Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
GOKiS Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
GOKiS Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
PZW Koło Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka
Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
ZHP Górsk 1 Szczep „Błękitna Jedynka” Górsk, ul. Harcerska 1, 87-134 Zławieś Wielka
Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
LZS Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka
LZS Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka

Majówka – Zabawa taneczna z zespołem

1 maja

GOKiS Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka

II Edycja Ligi Tenisa ziemnego w kategorii „Open”
Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
Spinningowe mistrzostwa koła
Gminny Konkurs Pieśni Religijnej - Maryjnej
„IV Majowe Spotkania Amatorów - Twórców Kultury i Sztuki PowiatuToruńskiego”
I Wojewódzki Konkurs Chórów„Musica Sacra” pod patronatem Wójta Gminy Zławieś Wielka i Dyrektora GOKiS
Wycieczka turystyczno – rowerowa lub piesza krwiodawców po terenie gminy Zławieś Wielka (Integracja z
klubem HDK w Ostaszewie)
Wieczorek z okazji Dnia Matki
Festyn sportowo-integracyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zdrowej (Odbiorcy Stowarzyszenie Promyk Nadziei, Środowiskowy Dom Samopomocy z Torunia, dzieci z gminy Zławieś Wielka)
II Festyn Paraﬁalny w Złejwsi Wielkiej
Dzień Dziecka (zabawy i konkursy dla dzieci)
Dzień Dziecka w Caritasie oraz w Oratorium w Toruniu
Dzień Dziecka
Mały komputerek – konkurs gminny dla klas III SP
II Edycja Ligi Tenisa ziemnego w kategorii „Open” c.d.
Turniej piłki nożnej „Old Boys”
Dzień Dziecka w Górsku (Jezioro w Górsku)
Festyn Rodzinny w Przysieku (boiska przy szkole)
Spławikowe Mistrzostwa Koła
Zakończenie Roku Kulturalnego
Festyn rodzinny – Noc Kupały

maj
3 maja
6 maja
12 maja
19 maja
19 maja

GOKiS Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
GOKiS i Gminna Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka, Biblioteka Publiczna
PZW Koło Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
Starostwo Powiatowe w Toruniu - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, tel. 56 662-88-41
GOKiS Zławieś Mała, ul Topolowa 6, 56 678-09-31

20 maja

Klub Honorowych Dawców Krwi, ul. Słoneczna, 87-134 Zławieś Wielka

25 maja

GOKiS Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka

26 maja

Stowarzyszenie „Promyk Nadziei”, ul. Słoneczna, 87-134 Zławieś Wielka

Festyn Rodzinny w Górsku

27 maja
31 maja
czerwiec
czerwiec
czerwiec
czerwiec
czerwiec
2 czerwca
2 czerwca
17 czerwca
20 czerwca
23 czerwca
koniec czerwca lub
początek lipca

Paraﬁa św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej
GOKiS Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
ZHP Górsk 1 Szczep „Błękitna Jedynka” Górsk, ul. Harcerska 1, 87-134 Zławieś Wielka
ZHP Górsk 1 Szczep „Błękitna Jedynka” Górsk, ul. Harcerska 1, 87-134 Zławieś Wielka
Zespół Szkół w Rzęczkowie, 87-133 Rzęczkowo
GOKiS Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
GOKiS Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
KOŁO PZW DZIAŁKOWIEC GÓRSK (Okręg PZW Toruń)
Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, Sołectwo Przysieka i Błotka
PZW Koło Zławieś Wielka, 87-134 Zławieś Wielka
GOKiS Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
Urząd Gminy Zławieś Wielka i GOKiS Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, 87-134 Zławieś Wielka
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Górsku
EXP32kB

Rajd Rowerowy na Barbarkę
Turniej Piłki Halowej Impreza Chorągwi Kujawsko - Pomorskiej
Turniej wiedzy ekologicznej „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy”
Wieczór poetycko-muzyczny z okazji 7. Rocznicy Śmierci Jana Pawła II
Turniej piłki nożnej chłopców szkół gimnazjalnych
Turniej piłki nożnej dziewcząt szkół gimnazjalnych
XXI Gminny Konkurs Piosenki
Spławikowe Mistrzostwa Koła
Turniej Wiedzy Ekologicznej
Dzień Matki
Europejski Tydzień Sportu
Otwarty turniej piłki nożnej (piłkarskie 6)
Piłkarski piknik z Wisłą Pędzewo
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Żużlowcy Unibaxu Toruń
w Złejwsi Wielkiej
W piątkowe południe (02.03)
w ramach akcji „MY KRZYŻACY”
Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej odwiedzili działacze i żużlowcy Unibaxu Toruń: Jan Ząbik, Mirosław Kowalik, Mateusz Lampkowski, Karol
Ząbik oraz Emil i Kamil Pulczyńscy.
Spotkanie zorganizował Bank Spółdzielczy w Toruniu, który od nowego sezonu będzie jednym z głównych
sponsorów toruńskiego speedwaya.
Już od samego początku dzieci zasypywały żużlowców pytaniami,
wśród których nie zabrakło także tych o ich życie
prywatne m.in.: jak ciężki motocykl żużlowy i jaką
prędkość osiąga, ile koni ma silnik, czy trudno jest
się nauczyć jazdy na żużlu, którzy z żużlowców
mają rodzinę, a nawet ile lat ma trener? Co ciekawe, wiele pytań zadawały dziewczynki, które wyraźnie wykazywały skłonność do uprawiania tego
sportu.
Jedno pytanie zaskoczyło żużlowców wyjątkowo. Kim jest ta osoba? Na parkiet wyszedł �ligranowy chłopczyk, którego bez problemu rozpoznał trener Unibaxu. Uczniem szkoły w Złejwsi
Wielkiej jest bowiem Jakub Jaguś, syn Wiesława
Jagusia, jednego z najpopularniejszych w historii

Torunia żużlowców. Chłopiec zapewnił, że interesuje się żużlem i chce pójść w ślady taty.
Na zakończenie, dla odmiany żużlowcy zadali pytania uczniom, których za prawidłowe
odpowiedzi nagradzali drobnymi upominkami.
Cieszyć może także fakt, że ponad połowa
dzieci to zdeklarowani kibice żużlowi co tylko utwierdza w przekonaniu, że gminę Zławieś
Wielka szczególnie warto odwiedzać!
(PM)
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Uzbieraliśmy
40224,49 zł !
XX �nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedł już do historii. W naszej gminie
kwestowało 36 harcerzy z 1 szczepu „Błekitna Jedynka” oraz 8 uczniów Zespołu Szkół w Złejwsi
Wielkiej.
W sumie do puszek wrzucono 36983,49 zł!
Oprócz polskiej monety tra�ały się także egzemplarze historyczne, waluta obca oraz złote pierścionki.
Podczas niezwykle emocjonujących licytacji, które
odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej udało się zebrać dodatkowo 3241
zł. Samej imprezie towarzyszyło wiele atrakcji
m.in. pokazy taneczne, występ zespołu p. Krzysztofa Kędzierskiego i LSDI z Bydgoszczy. Tradycyjnie o godzinie 20:00 puszczono światełko do nieba.
Na �nale WOŚP nie zabrakło także Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy.

Zapraszamy także do obejrzenia �lmu z tego
wydarzenia na naszym kanale ZWW TV:
www.youtube.com/user/UGZLAWIES/videos

Żużlowcy modlili się za udany sezon
Sezon żużlowy zbliża się wielkimi krokami
w związku z tym faktem w kościele para�alnym
p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Górsku tradycyjnie, bo już po raz 21., została odprawiona
Uroczysta Msza Święta w intencji żużlowców.
Wszystko zaczęło się 24 czerwca 1990 roku
kiedy ks. Piotr Prusakiewicz – duszpasterz żużlowców odprawił pierwszą taką Mszę. Wówczas
Janusz Błędowski postanowił, aby organizować
uroczystość każdego roku. Tym razem za pomyślny sezon wspólnie modlili się sportowcy
i działacze klubów KS Unibax Toruń, Polonii Bydgoszcz i GTŻu Grudziądz. Msze Św. odprawił ks.
Daniel Adamowicz wspólnie z ks. Wojciechem
Murawskim, ks. Krzysztofem Winiarskim, ks. Stanisławem Pyzikiem oraz ks. Stanisławem Prochulskim. W Eucharystii wzięli udział m. in. Ryan
Sullivan, Kamil i Emil Pulczyńscy, Adrian Miedziński, Karol Ząbik, Jan Ząbik , Tomasz Chrzanowski,
Jacek Krzyżaniak, Mirosław Kowalik, Wojciech
Stępniewski, Andrzej Polkowski, Jacek Woźniak,
i wielu innych.

Ks. Krzysztof zaproponował na koniec żużlowcom, kibicom i działaczom dekalog żużlowca
i kibica żużlowego:
1. Bądź systematyczny w treningach.
2. Bij rekordy, nie kolegów.
3. Żużlowiec i kibic ćwiczy ciało i ducha.
4. Stosuj na torze i w życiu zasadę fair-play.
5. Bądź wzorem dla młodszych adeptów speedwaya i młodych kibiców.
6. Dbaj o swoje zdrowie i odżywiaj się zdrowo.
7. Szanuj swoich przeciwników i kibiców przyjezdnych.
8. Zainteresowania podpieraj wiedzą i doświadczeniem trenerów i działaczy żużlowych.
9. Najpierw ćwicz dla siebie - wyniki przyjdą same.
10. Bądź kibicem żużlowym, nie „kibolem”.
Przypomnijmy, że w tym sezonie drużyny
z Torunia i Bydgoszczy będą walczyć na ekstraligowych torach i po roku przerwy ponownie
doświadczymy Derbowych pojedynków Polonii
i Unibaxu. Natomiast drużyna GTŻ Grudziądz po
ciekawych ruchach transferowych jest obok Star-

tu Gniezno głównym faworytem do wygrania
1 ligi. Mamy nadzieję, że ten sezon przyniesie niespotykane emocje tylko pod względem sportowym, a kibice w naszym regionie będą mieli powody do świętowania.
(PM)
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Ponad
200 zgłoszeń!

8 marca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultu- p. Marii Karpińskiej wykonał utwory ludowe. Na
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi
ry i Sportu w Złejwsi Małej odbył się Uroczysty zakończenie na salę wjechał tort ufundowany przez
Małej zakończył nabór chętnych na sekcje kultuWójta – Jana Surdykę.
wieczorek z okazji Dnia Kobiet.
ralne i kursy. Podczas dwutygodniowego naboru
(17-31.01) na zajęcia zgłosiło się ponad 200 chętNa spotkaniu pojawiła się liczna reprezentacja
nych.
kobiet z naszej gminy m.in. Przewodnicząca Rady
Gminy, Inspektor ds. Oświaty oraz Panie Radne,
GOKiS poprowadzi zajęcia:
Sołtyski, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich
- ze śpiewu solowego i zespołowego (połączone
oraz przedstawicielki stowarzyszeń działających
z promowaniem uzdolnionych uczniów na Festina terenie gminy. Podczas spotkania swoje umiewalach Piosenki w całej Polsce),
jętności wokalne zaprezentowała młodzież z sekcji
- z nauki gry na instrumentach muzycznych (gitara,
wokalnej działającej przy GOKiS. Najjaśniejszym
keyboard, pianino, akordeon i perkusja),
punktem programu okazał się zespół śpiewaczy
z aerobiku (gimnastyka korekcyjno-kompensacyj„Melodia” z Górska, który pod przewodnictwem
na dla dorosłych),
- aerobiku z tańcem nowoczesnym (dla dzieci i młodzieży),
- z języka angielskiego i niemieckiego,
- z plastyki z rzeźbą (połączone z wystawami prac
uzdolnionych uczniów),
- poprowadzony również zostanie zespół folklorystyczny dla osób w starszym wieku.
Informujemy, iż w/w zajęcia będą odbywać się
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi
Małej oraz w Wiejskim Ośrodku Kultury w Górsku.
Z powodu zbyt niskiego zainteresowania rytmiką, kursem tańca towarzyskiego i latynoamerykańskiego, teatrem z kabaretem i zajęciami ruchowymi
dla ludzi ze zwyrodnieniami zmuszeni jesteśmy odwołać powyższe zajęcia.
Serdecznie dziękujemy za tak ogromne zainteresowanie naborem. Jeśli ktoś nie zdążył zapisać się
na zajęcia w terminie, istnieje jeszcze możliwość zapisu pod nr 665 871 625 lub e-mail: gokis.zlawies.
mala@wp.pl

W piątek 3 lutego 2012 r. o godzinie
19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbył
się Koncert Karnawałowy Gminnej Orkiestry Dętej.
Grupa dzieci i młodzieży pod przewodnictwem kapelmistrza Krzysztofa Kędzierskiego wykonała kilkanaście różnych stylistycznie
utworów muzycznych. Pojawiły się motywy
serialowe, karnawałowe jak i tradycyjne marsze. Oprócz Orkiestry na Koncercie Karnawałowym wystąpiła Wioleta Urbańska, laureatka
Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Religijnej
w Kowalewie Pomorskim. Młoda wokalistka
na co dzień szkoli swój glos w Domu Harce-

rza w Toruniu pod kierunkiem Magdaleny
Karpińskiej. Wioleta wykonała kilka utworów karnawałowych, a jako ostatnią piosenkę
wykonała utwór „Ave Maria”, dzięki któremu
zwyciężyła wyżej wymieniony Festiwal Piosenki. Występ Orkiestry i Wiolety zakończył
się owacjami na stojąco.
Na zakończenie Dyrektor GOKiS Maria
Karpińska razem z Wójtem Gminy Zławieś
Wielka Janem Surdyką wręczyła Wiolecie
Urbańskiej i Orkiestrze pamiątkowe dyplomy
i upominki. Organizatorzy dziękują serdecznie
za przybycie publiczności i władzom Gminy,
którzy podkreślali, że koncert był bardzo udany, a artystom życzą dalszych sukcesów.

Nabór na zajęcia
w Wiejskim Domu
Kultury
Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej Gminy, pragniemy umożliwić Państwu rozwój własnych umiejętności i pasji, dlatego
też Wiejski Dom Kultury w Górsku (ul. Leśna 13/1)
ogłasza nabór na zajęcia do następujących sekcji:
muzyczna, wokalna, plastyczna, teatralna oraz kabaret, aerobik, aerobik z tańcem nowoczesnym,
kurs języka niemieckiego i angielskiego.
Informujemy, iż w/w zajęcia będą odbywać się
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi
Małej oraz w Wiejskim Ośrodku Kultury w Górsku.
Zapisy pod nr tel. 503 054 020 w godz. 9-18
EXP32kB
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Rusza nabór do projektu:

„Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro”
• Warsztaty kompetencji psychospołecznych,
• Kurs komputerowy,
• Warsztaty ABC zarządzania budżetem domowym,
• Indywidualne poradnictwo psychologiczne,
• Grupowa terapia psychologiczna,
• Grupowa terapia psychospołeczna i rodzinna,
• Warsztaty grupowe i zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym,
• Skierowanie i s�nansowanie zajęć szkolnych
związanych z uzupełnieniem wykształcenia na
poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym,
• W działaniach o charakterze środowiskowym dla
grupy młodzieży zaplanowano wyjazdy: o charakterze kulturalnym, sportowym oraz turystyczno-oświatowym.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie
mogą się zgłaszać do siedziby Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 28, pokój 16.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 56 674 39 66.
Zajęcia dla grupy młodzieży odbywać się będą
od maja do września 2012 r., a dla osób dorosłych
od lipca do listopada 2012 r.
Wsparciem projektu w 2012 roku zostanie ob- Szkolenia dla bene�cjentów są bezpłatne.
jętych 27 osób w ramach kontraktów socjalnych
Pracownik socjalny
i Programu Aktywności Lokalnej. Planowane są
Magdalena Pawlewicz- Kucharska
następujące zajęcia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej od 2008 realizuje projekt systemowy
współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej. W dniu 31.01.2012r. tut. ośrodek złożył
już 5 wniosek o do�nansowanie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, gdzie
zostanie on oceniony pod względem formalnym
i merytorycznym.
Projekt planowany na lata 2012-1013 skierowany jest do osób korzystających z pomocy tut.
ośrodka w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, borykającymi
się z różnymi problemami powodującymi ich dysfunkcyjność. Od 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej chciałby włączyć do grupy projektowej
młodzież w wieku gimnazjalnym z rodzin niewydolnych wychowawczo, u których występują problemy z nauką, poczuciem własnej wartości, „dziedziczeniem biedy” oraz występują zachowania
powodujące wykluczenie społeczne.

Niezwykłe zajęcia w Łążynie
W okresie ferii w Szkole Podstawowej w Łążynie odbyły się nietypowe zajęcia. Podczas lekcji
w ramach projektu „Regionalizacja – poznajemy
swoją historię” uczniowie mieli okazję poznania
technik i sztuki lepienia z gliny. Zajęcia ob�towały
w wiele ciekawych historii, pokazów, jak również
dały dzieciom możliwość stworzenia swoich pierwszych dzieł sztuki. Te niezwykle ciekawe zajęcia

przeprowadził Tomasz Poraziński, garncarz z Koronowa, który, jak sam przyznał, jest już „gatunkiem na wymarciu”, bowiem osób trudniących się
w tym fachu zostało już w Polsce tylko 26. Zajęcia,
zarówno praktyczne jak i teoretyczne w ramach
programu przeprowadzali również Bogusław Ziółkowski i Andrzej Walczyński.
(PM)
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Starania
o Solary
Duże zainteresowanie naszych mieszkańców budową solarów, skłoniło nas do
podjęcia próby realizacji przedmiotowej
inwestycji. Niestety systemy solarne wiążą
się z kosztownym zakupem i montażem.
Niezbędne jest przeznaczenie dużej ilości
środków z już napiętego budżetu gminy na
takie działanie.
Aby zrealizować przedmiotową inwestycję niezbędne jest uzyskanie do�nansowania
ze środków zewnętrznych. W tym celu Wójt
Gminy Zławieś Wielka wystąpił z zapytaniem
do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy w ramach środków, które są
w jego dyspozycji, będzie możliwość zrealizowania budowy kolektorów słonecznych.

W dniu 05.03.2012 r. otrzymaliśmy informację, że harmonogram konkursów RPO
WK-P na rok 2012 przewiduje ogłoszenie
konkursu dla działania 2.4 Infrastruktura
energetyczna przyjazna środowisku. Jednakże zakres planowanego konkursu został ograniczony do wsparcia projektów obejmujących
następujące kategorie interwencji: energia
odnawialna biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe. W związku z czym nie
będzie możliwość ubiegania się o do�nansowanie projektów polegających na zakupie
i montażu kolektorów słonecznych.
Na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości
zrealizować takiego zadania. Cały czas prowadzimy starania nad pozyskaniem innych
środków. Na razie pozostaje możliwość uzyskania do�nansowania od prywatnych �rm.
Referat Rozwoju i Promocji

Sport
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Puchar Hacomu
dla Wisły Pędzewo
11 marca (niedziela) w Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej odbył się otwarty turniej piłki halowej
„O Puchar Firmy Hacom Poliester”. W zawodach
wzięło udział 10 drużyn . Już po raz piąty tytuł mistrzowski obroniła drużyna Wisły Pędzewo, która
w meczu �nałowym pokonała Juventus Toporzysko 4:2. W spotkaniu o 3 miejsce piłkarze Wisły
Junior wygrali 1:0 z Wisłą Trampkarz.

Skład zwycięskiej drużyny - Wisła Pędzewo:
M. Kostera, A.Krystosiak, A. Zawadzki, P. Pokorniecki, B. Janik, J. Lemke, W. Wiciński.
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Złejwsi Wielkiej składa podziękowania
fundatorowi nagród: �rmie Hacom Poliester oraz
Dyrekcji Zespołu Szkół w Złejwsi Wlk. za udostępnienie sali.

Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego Mistrzostwa gminy
Zławieś Wielka
w tenisie stołowym drużynowym
sukcesy Górska i Rzęczkowa!
We wtorek 7 lutego 2012 r. w sali Zespołu
Szkół w Górsku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w tenisie stołowym drużynowym gimnazjów. Znakomicie spisali się reprezentanci naszej gminy. Zarówno dziewczęta
z Górska jak i chłopcy z Rzęczkowa wygrali
swoje kategorie. Oto szczegółowe wyniki.

w tenisie stołowym
drużynowym

– Gim. Rzęczkowo 0:3; Gim. Dobrzejewice – Gim.
Łysomice 1:3; Gim. Rzęczkowo – Gim. Łysomice
3:1; Gim. Czernikowo – Gim.Dobrzejewice 3:1
1. Gim. Rzęczkowo
3 lutego 2012 r. w sali Zespołu Szkół
2. Gim. Czernikowo
w Górsku odbyły się mistrzostwa gminy
3. Gim. Łysomice
Zławieś Wielka w tenisie stołowym druży4. Gim. Dobrzejewice

nowym szkół podstawowych i gimnazjów.
W kategorii szkół podstawowych I miejsce
zajęły dziewczęta z SP Górsk po zwycięstwie z SP Rzęczkowo 3:0 oraz chłopcy z SP
Zławieś Wielka przed SP Górsk i SP Rzęczkowo. Wśród gimnazjów zwyciężyła drużyna dziewcząt z gimnazjum w Górsku przed
Gimnazjum w Rzęczkowie.

Zwycięskie zespoły wystąpiły w następujących składach:
Gim. Górsk: Jagoda Orłowska, Katarzyna Dąbek.
Opiekun: Adam Lubiński
Gim. Rzęczkowo: Piotr Jarząbkowski, Szymon Gajownik. Opiekun: Szymon Wszelaki.
Drużyny z Górska i Rzęczkowa będą reprezentować nasz powiat w ćwierć�nale wojewódzkim.
Organizatorem zawodów był pan Adam Lubiński
CHŁOPCY
I miejsce zajęli chłopcy z Gimnazjum
Gim. Rzęczkowo – Gim. Dobrzejewice 3:1; Gim. Ły- – nauczyciel WF z Zespołu Szkół w Górsku oraz pan
w Rzęczkowie przed Gim. Górsk i Gim. Złasomice – Gim. Czernikowo 0:3; Gim. Czernikowo Artur Stankiewicz – Powiatowy Organizator Sportu.

wieś Wielka. Zwycięskie zespoły wystąpiły
w następujących składach:
SP Górsk: Natalia Wójcik, Marcelina Zawiszewska. Opiekun: Jerzy Pyznarski.
SP Zławieś Wielka: Jakub Suchowiecki, Maciej Suchowiecki. Opiekun: Janusz Lemke.
Gim. Górsk: Jagoda Orłowska, Katarzyna
Dąbek. Opiekun: Adam Lubiński
Gim. Rzęczkowo: Piotr Jarząbkowski, Szymon Gajownik. Opiekun: Szymon Wszelaki.
Mistrzowie gminy będą reprezentować
naszą gminę na zawodach powiatowych. Organizatorem zawodów był pan Adam Lubiński – nauczyciel WF z Zespołu Szkół w Górsku
oraz pan Janusz Lemke – Gminny Organizator Sportu.
Zdjęcia wykonała Zuzanna Wasilewska.
Adam Lubiński
EXP32kB

DZIEWCZĘTA
Gim. Łysomice – Gim. Czernikowo 3:1; Gim. Czernikowo – Gim. Górsk 1:3; Gim. Górsk – Gim. Łysomice 3:1
1. Gim. Górsk
2. Gim. Łysomice
3. Gim. Czernikowo
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Co słychać w Wiśle Pędzewo?
W rozgrywkach piłkarskich dobiegła końca zimowa przerwa. Wszystkie drużyny trenują i przygotowują
się do rundy wiosennej, która dla naszych piłkarzy rozpocznie się 24/25 marca. Jesień nie była zbyt szczęśliwa
dla seniorów, którzy przyzwyczaili nas już do dobrych
wyników. Na półmetku rozgrywek zajmują jednak dopiero 7. miejsce ze stratą 8 punktów do lidera, jakim
jest Sokół Lubicz.
Znacznie lepiej spisywali się juniorzy młodsi
i zasłużenie prowadzą w swojej lidze. Drużyna Juniora
Młodszego LZS Wisły Pędzewo po rundzie jesiennej
zajmuje 1 miejsce w rozgrywkach Ligii Okręgowej
w sezonie 2011/12. Opiekun drużyny Tomasz Tomkiewicz ocenią, że ten sukces to efekt długoletniej pracy,
ciężkich treningów i doświadczenia nabytego w takich
kategoriach jak Młodzik Trampkarz. Rywalizacja była
zacięta, niejednokrotnie stawialiśmy czoła profesjonalnie działającym klubom – dodaje trener. Trampkarze szkoleni przez Michała Kwiatkowskiego zajmują 6. miejsce w tabeli swojej grupy, natomiast kobiety

(trener Janusz Lemke) są na 4. pozycji w III lidze. Nie
można w tym miejscu nie wspomnieć, że przy klubie
istnieje również drużyna piłkarskich oldboy’ów oraz
ekipa siatkarzy.
Przerwa w rozgrywkach to dobry czas na przemyślenia i może właśnie dlatego w ostatnich miesiącach
podjęto w klubie kilka ważnych ustaleń. Z pewnością
najważniejsze z nich dotyczy remontu boiska w Złejwsi
Małej. Na ten cel zarezerwowano dotychczas blisko 35
tys. ze środków gminnych przeznaczonych na wspieranie sportu oraz funduszu sołeckiego. Warto także
wspomnieć, że swój udział w projekcie zapowiedziała
�rma Hacom w osobie Pana Hartmana, któremu dziękujemy za wsparcie w minionych miesiącach.
Plany są ambitne. Piłkarze i działacze chcą, aby
w miejscu obecnego boiska powstał mały stadion
z trybuną dla 200 osób, obok być może drugie boisko
– treningowe. Cały teren powinien oczywiście zostać
ogrodzony. Prace mają rozpocząć się wiosną, a mecze
w nadchodzących miesiącach trzeba będzie rozgry-

wać na innych boiskach. Zarząd klubu ma nadzieję,
że Rada Gminy określi status prawny nowego obiektu
(np. stadion gminny).
Jesienią podjęta została w klubie decyzja o konieczności zatrudnienia trenera. Cieszyć więc musi
fakt, że już po kilku tygodniach Wisła doczekała się
(nareszcie!) szkoleniowca z prawdziwego zdarzenia.
Jest nim Mariusz Woroniecki, znany na pewno kibicom piłki nożnej, choćby z wcześniejszej gry w Elanie
Toruń. Objął on obowiązki trenerskie z początkiem
roku. Na razie zawodnicy pracują nad siłą i wytrzymałością, wkrótce jednak czekają ich pierwsze mecze
kontrolne. Cel jest jasny – grać coraz lepiej i wywalczyć
awans do wyższej ligi.
W październiku ubiegłego roku Wisła obchodziła
skromnie 45-lecie powstania. Czy dla tego klubu, zrzeszającego blisko 120 sportowców, nadejdą wreszcie
lepsze czasy ? Wiele na to wskazuje.
Andrzej Wiśniewski i Tomasz Tomkiewicz

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 oraz w zakładce OGŁOSZENIA DROBNE. Znajdą tam też
Państwo szczegółowy regulamin zamieszczania anonsów. UWAGA! Ogłoszenia zamieszczane są bezpłatnie
KOMUNIE od 75 zł/osobę, WESELA od 110 zł/osobę.
Indywidualny dobór menu. Pośrednictwo w wynajmie
sali lub namiotu. CATERING. TEL. 600 559 777
Studentka III roku Germanistyki (Umk oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu) udzieli
koreptycji z języka niemieckiego. Posiadam doświadczenie w nauczaniu. Oferuję skuteczną naukę w miłej
atmosferze. Możliwość nauki w malych grupach. (Korepetycje na terenie Zławieś Wielka oraz Mała)
TEL.: 725 140 824
Profesjonalne sprzątanie biur, domów, mieszkań. Pranie dywanów i tapicerek.
e-mail: czyscioch.ma�rma@wp.pl TEL.: 785 984 922
Firma ogrodnicza zaprasza do korzystania z usług.
Wczesną wiosną szczególnie polecamy: renowację
trawnika po zimie, prace porządkowe, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz wszelkie inne prace
w miarę potrzeb i zgodnie z życzeniem klienta. E-mail:
kosnik@kosnik.agro.pl TEL.: 728 959 069
Usługi budowlane i remontowe. Malowanie, gładzie
tynki ręczne, posadzki docieplenia, kopanie fundamentów i inne. Najtaniej. Górsk, Rozgarty, Przysiek,
Stary Toruń i okolice.TEL.: 515 679 319
JĘZYK ANGIELSKI. Prywatne lekcje. Korepetycje. Powtórka przed egzaminem. Mgr �lologii angielskiej z doświadczeniem pedagogicznym. Egzaminator OKE.
TEL.: 883 313 715
Kupię ziemię rolną na terenie gminy Zławieś Wielka
TEL.: 798 773 371
Przyjmę ziemię, Toporzysko.
TEL.: 505 784 741

Sprzedam komplet mebli Black Red White. Zestaw
składa się z siedmiu części: półka, komoda, szafa, regał,
szafka rtv, szafa z lustrem, biurko.Kolor-olcha miodowa. Cena 700 zł.
TEL.: 606 331 286
USŁUGI KSIĘGOWE dla �rm - księgowość, ZUS,
podatki, kadry i płace, - ceny konkurencyjne. Osoby �zyczne - zwrot VAT od niektórych materiałów
budowlanych, rozliczenia roczne z wysyłką e-pitów.
Górsk-Toruń-Bydgoszcz.
TEL: 56 674 18 86, 788 198 037, 695 447 721
Sprzedam suknię ślubną rozm. 34/36, biała, dwuczęściowa: regulowany gorset i spódnica. Cena 270 zł.
TEL.: 668 142 548
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Przysieku, 42
m2, 2 pokoje z przestronną kuchnią. Po kapitalnym
remoncie, wyposażone (AGD + meble), PCV, blok
ocieplony. TEL.: 695 931 782
Firma budowlana z wieloletnim doświadczeniem wykonuje wszelkie usługi w zakresie wod-kan, melioracji,
wykopów pod instalacje elektryczną jak również kopanie stawów o dużych powierzchniach. Własny sprzęt
od 1,5t do 15t.
TEL.: 728 149 424
Przyjmę w dzierżawę ziemie rolna w Górsku, Pędzewie,
Stary Toruń, Przysiek, Czarne Błoto. Czynsz dzierżawny jaki mogę zaproponować to równowartość dopłat
bezpośrednich od U. TEL.: 697 223 568
KOMIS I WYPOŻYCZALNIA SUKIEN ŚLUBNYCH
I STROJÓW MĘSKICH. Bardzo duży wybór fasonów
i rozmiarów. TEL.: 501 172 321

Naprawa komputerów, drukarek możliwość dojazdu
do klienta. TEL.: 510 798 561
USŁUGI BIUROWE i RACHUNKOWE dla małych
i mikro �rm, dla lekarzy, dla jednoosobowych działalności gospodarczych: księgowość, ZUS, podatki, kadry, - ceny konkurencyjne. Rozliczenia - zwrot VAT
od niektórych materiałów budowlanych. Rozliczenia
roczne z wysyłką e-pitów. Rozgarty, Toruń.
TEL.: 601 558 048
Wynajmę mieszkanie w bloku[trzy pokoje] w miejscowości Górsk Przylesie.Bardzo dobra lokalizacja,
15 km. do Torunia, blisko szkoła, ośrodek zdrowia,sklepy. Zainteresowanych proszę o kontakt.
TEL.: 510 447 443.
Usługi ogólnobudowlane, budowa domków jedno
i wielo rodzinnych oraz wszelkich obiektów, wykańczanie wnętrz, ogrodzenia, remonty.
TEL.: 609 858 411
Szukam pracy na nocną zmianę. Posiadam uprawnienia na wózki widłowe i kategoria ‚B’.
TEL.: 501 754 068
Usługi ogólnobudowlane, budowa domków jednoi wielorodzinnych oraz wszelkich obiektów, wykańczanie wnętrz, ogrodzenia, remonty.
TEL.: 609 858 411.
Fotograf – zdjęcia legitymacyjne, dowodowe na miejscu. Śluby, chrzty, komunie, pogrzeby, imprezy okolicznościowe. Usługi poligra�czne: fototapety, obrazy,
banery, plakaty, ulotki, wizytówki.
TEL.: 533 013 010
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Będą mieli dach nad głową
Musieli się wyprowadzić do domu zastępczego ponieważ wichura zniszczyła im dach. Mowa o rodzinie Dobrowolskich z Czarnego Błota, która od listopada ubiegłego roku czeka, aby znowu zamieszkać
w swoim domu. Jednak los bywa przewrotny i po raz kolejny ludzie dobrej woli wykazali się wielkim sercem. Gdy rodzina zamieszkała w lokalu zastępczym, na budowie trwały gorączkowe prace. Efektem tych
działań jest całkowicie nowy dach o solidnej konstrukcji.

Serce rośnie! To niesamowite, że po tylu niemiłych przeżyciach pojawiło się światełko w tunelu.
Chciałam podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że moja rodzina będzie mogła zamieszkać w prawdziwym domu, komentuje Pani Katarzyna Dobrowolska.
Jan Surdyka: Jestem mile zaskoczony, że w takich sytuacjach nie zostajemy sami i dowód na to,
że możemy liczyć na pomoc mieszkańców naszej

Zbliża się okres świąteczny, a w naszych domach już roznoszą się zapachy potraw wielkanocnych. Z tej okazji Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
postanowiły podzielić się przepisem na tradycyjną potrawę jaką podają w swoich domach.
Przepis na żurek Wielkanocny:
• 1 litr żurku, • 4 kiełbaski białe, • 3 grzyby suszone
• ziele angielskie, • listek laurowy, • pieprz tłuczony,
• łyżeczka majeranku, • czosnek.
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Głos Gminny

gminy. Gdy dotyka kogoś nieszczęście, to nie przechodzimy obok tego obojętnie. Takie zdarzenia pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Przy tej okazji chciałem serdecznie podziękować:
�rmom MAT-BUD, MARWIT, JAKU, HACOM,
BANKOWI SPÓŁDZIELCZEMU w TORUNIU,
a także Panu Mirosławowi Gajdemskiemu, Stefanowi Kowalskiemu, Zbigniewowi Świstowskiemu.
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Pomóżmy złapać
złodzieja!
W nocy z czwartku na piątek (15/16 marca) dokonano zuchwałej kradzieży w gospodarstwie w Skłudzewie. Sprawcy włamali się
do pomieszczeń gospodarczych i ukradli m.in:
• Rozsiewacz – MS 500 (zielony z czerwoną obwódką).
• Spawarka – czerwona,
• Jęczmień siewny (7 worków – agromix)
• Nawóz mineralny (1,5 tony - kizeryt, kornkali)
• Paszarnia (2 tony - śruta sojowa, premix LNB)
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

Cebulę przysmażyć na boczku wędzonym. Kiełbasę pokroić w plasterki i zalać gorącym wywarem,
dodać cebulę, liść laurowy i ziarna pieprzu. Gotować.
Dolać pół szklanki gęstej, słodkiej śmietany, czosnek,
śmietanę i majeranek i dalej gotować. Doprawić solą
i pieprzem do smaku. Podawać z ćwiartkami jajek,
które wcześniej należy zagotować na twardo.

Smacznego
Ewa Łobaczewska KGW

Jak spędzacie Święta?

Mateusz
z Cichoradza
W każdym wydaniu „Głosu
Gminnego” zadajemy pytania
mieszkańcom naszej gminy na
różne tematy. W tym numerze
pytanie dotyczy Świąt Wielkanocnych oraz życia w Gminie.

Podoba mi się życie tutaj, jest gdzie
uprawiać sport. Często chodzę na
orlika pograć w piłkę ze znajomymi. Lubię też czasami pojechać do
Torunia lub Kokocka na imprezę.
Święta spędzę z rodziną, a w lany
poniedziałek tradycyjnie obleję
wodą wszystkie dziewczyny

Janina
z Gutowa
Nastały ciężkie czasy i zawsze
mogłoby być lepiej. Jeśli chodzi o
naszą gminę, to właściwie brakuje tu tylko większej ilości chodników, bo przy krajowej 80. jest niebezpiecznie. Na Wielkanoc nie
planuję nic szczególnego.

Głos Gminny

Eugeniusz
z Górska
Ogólnie nie narzekam. Poprawiłbym drogę do kościoła tutaj
w Górsku, bo jest za wąska i często łamią się lusterka. W wolnych
chwilach jeżdżę do Koronowa
na działkę. Na święta przyjedzie
córka i wspólnie spędzimy wolne
chwile.

Ignacy
ze Starego Torunia
Gdy tylko pogoda pozwala to
gramy w koszykówkę na boisku w Rozgartach. Przydałoby
się, aby dojażdżeły tutaj autobusy miejskie, bo PKS jeździ
dość rzadko. Wielkanoc spędzę
w domu z rodziną.
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