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 22 grudnia w godzinach 9:00-14:00 na tere-
nie parkingu przy Urzędzie Gminy odbędzie się 
Jarmark Bożonarodzeniowy. ..

Więcej str. 9

 Wielkimi krokami zbliża się XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym 
roku postanowiliśmy zmienić nieco formułę tego wyjątkowego wydarzenia. 13 stycznia 
o godz. 13 wystartują sztaby szkolne, które na swoim terenie będą kwestowały do godz. 16. 
Finał gminny zaczynamy o godz. 17 na boiskach przed Wiejskim Domem Kultury w Gór-
sku! Dla uczestników zabawy przygotowaliśmy moc atrakcji m.in. licytację atrakcyjnych ga-
dżetów sportowców w tym żużlowców z Torunia i Bydgoszczy. Oprócz występów artystycz-
nych na scenie pojawią się zespoły BANAU i LONG & JUNIOR!  O godz. 20.00 wszyscy 
puszczamy światełko do nieba. Nie może Was tam zabraknąć! Szczegóły na www.zlawies.pl

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, miłej i rodzinnej atmosfery 
przy wigilijnym stole,

a w Nowym 2013 Roku
wszelkiej pomyślności.

Wójt Gminy Zławieś Wielka
Jan Surdyka

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Kutnik

Jarmark Bożonarodzeniowy

Ustawa „śmieciowa”

 Nowy system zakłada, że gmina przejmu-
je pełną odpowiedzialność za zorganizowanie 
i kontrolę gospodarowania odpadami komunal-
nymi na swoim terenie...

Więcej str. 4

Prestiżowe wyróżnienie

 W ramach konkursu PTTK „Gmina przyja-
zna rowerzystom” wręczono 20 certyfikatów i 20 
wyróżnień w tym certyfikat w kategorii gmin 10-
25 tys. mieszkańców przyznano GMINIE ZŁA-
WIEŚ WIELKA! ...

Więcej str. 16

Górsk obok WDK Startujemy o godz. 17.00
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O zarządzaniu gminą, problemach i wyzwaniach z tym 
związanych - wywiad z Wójtem Gminy Janem Surdyką

Głos Gminny: W jednym z ostatnich wywiadów wspo-
mniał Pan o czekającej nas wszystkich „rewolucji 
śmieciowej”.

Jan Surdyka: Nowa ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach zmieniła całkowicie zasa-
dy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. 
Głównymi założeniami tego aktu są: ogranicze-
nie ilości wytwarzanych w naszych domach śmie-
ci, ograniczenie masy odpadów przekazanych do 
składowania na wysypisku poprzez wprowadzenie 
obowiązkowej segregacji śmieci, zaradzenie proble-
mowi wyrastających jak grzyby po deszczu dzikich 
składowisk.

GG: Jak Pan ocenia nową ustawę o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, zwaną śmieciową?

JS: Bardzo krytycznie, choć założenia leżące u podsta-
wy jej powstania są jak najbardziej słuszne i godne 
pochwały. Przecież wszyscy bez wyjątku wytwarza-
my śmieci, dlatego każdy powinien posiadać po-
jemnik na odpady i każdy bez wyjątku powinien za 
zagospodarowanie odpadów płacić. Trudno też się 
nie zgodzić z obowiązkiem segregacji śmieci i dzia-
łaniami zmierzającymi do powtórnego ich wyko-
rzystania. Ograniczenie odpadów trudno rozkłada-
jących się, trafiających na hałdę wysypiska  (Nasze 
wysypisko w Łążynie będzie działać do końca 2012 
roku), przeciwdziałanie „utylizacji śmieci w przy-
domowych spalarniach” czy wyrzucaniu śmieci 
do rowów i lasu – temu wszystkiemu ma zaradzić 
„ustawa śmieciowa”, która poprzez swoje regulacje 
ma ochronić środowisko naturalne przed degrada-
cją poprzez objęcie nowym systemem wszystkich 
wytwarzających śmieci. Tak to wygląda w teorii. 
W praktyce cała odpowiedzialność za wprowadze-
nie nowych regulacji w życie została zrzucona na 
gminę, a koszty nowego systemu na nas, jej miesz-
kańców. Po raz kolejny okazało się, że problemy ina-
czej są postrzegane z Warszawy, a sama ustawa spra-
wia wrażenie napisanej na kolanie. Występuje w niej 
wiele sprzeczności, a w opinii wielu prawników 
i samorządów również niezgodności z Konstytucją 
RP (Gmina Zławieś Wielka poparła działania prezy-
denta miasta Inowrocławia zmierzające do uznania 
za sprzeczne z Konstytucją zapisów ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach w zakresie, 
w jakim nakazują organizowanie przetargów na za-
gospodarowanie odpadów komunalnych, jednocze-
śnie zabraniając przekazania tych zadań gminnym 
zakładom budżetowym lub spółkom kapitałowym 
ze 100% udziałem gminy bez przetargu). Autorom 
ustawy zabrakło wyobraźni i odwagi na wprowa-
dzenie dofinansowań do opłaty np. z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, rozłożenia w czasie osiągnięcia poziomu pełnej 
odpłatności za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi lub też ustanowienie innych możliwości 
wyboru metody naliczania opłaty za odbiór śmieci( 
wprowadzono tylko cztery możliwości, tj. wg liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, 

wg ilości zużytej wody z danej nieruchomości, wg 
powierzchni lokalu mieszkalnego jedna stawka 
opłaty od każdego gospodarstwa domowego; za-
broniono ich łączenia, a na dodatek regulacje te, 
zamiast w rozporządzeniu, które może zmienić mi-
nister, zostały zawarte w ustawie, do której zmiany 
potrzebny jest sejm. Ile to zabierze czasu w naszej 
rzeczywistości, nie muszę mówić)

GG: Jakie zmiany czekają mieszkańców?
JS: Najważniejsza zmiana to fakt, że od 1 lipca 2013 

roku przestaną obowiązywać umowy z firmami wy-
wożącymi śmieci(Agrotech, MPO) i to gmina zor-
ganizuje cały system gospodarowania odpadami ko-
munalnymi i to do gminy mieszkańcy będą wnosić 
opłatę, której wysokość i sposób ustalenia określi 
w uchwale Rada Gminy. Premiowana będzie rów-
nież segregacja odpadów- ci z Państwa, którzy się na 
nią zdecydują, zapłacą mniej.

GG: Muszę się zapytać ile zapłaci przeciętny Kowal-
ski, mieszkaniec Gminy Zławieś Wielka?

JS: Trwają prace nad sporządzeniem kalkulacji kosz-
tów funkcjonowania całego systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi i  jest za wcześnie, aby 
mówić o konkretnych kwotach. Jedno jest pewne, 
gmina nie będzie zarabiać na śmieciach, prawo tego 
nie dopuszcza. Do kasy gminy wpłynie tyle pienię-
dzy, ile faktycznie nowy system będzie kosztował 
nas wszystkich. 

GG: Jakie działania zostały podjęte w celu wdrożenia 
przepisów ustawy?

JS: Prace zostały podzielone na trzy zakresy. 
 W ramach pierwszego – organizacyjnego, który trwa 

najdłużej, rozpoczęliśmy od zdobywania niezbędnej 
wiedzy poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, 
konsultacjach czy przeczytania dziesiątek publikacji. 
Został powołany zespół ds. wdrożenia ww. ustawy, 
którego prace wciąż trwają. W końcowej fazie przy-
gotowania jest sporządzana na potrzeby UG baza 
danych właścicieli nieruchomości, która da możli-
wość ustalenia do kogo należy wysłać deklarację, jak 
również weryfikacji danych, które mieszkańcy będą 
w niej zawierali.

 Drugi zakres obejmuje podejmowanie uchwał. Przy-
wołany powyżej zespół zajmuje się przygotowaniem 
projektów uchwał, które swoją regulacją obejmą cały 
zakres spraw dotyczących gospodarki odpadami ko-
munalnymi. Trudne zadanie stoi przed radnymi. Na 
planowanej w grudnu sesji będą musieli te zasady 
ustalić, dotykając najważniejszej dla mieszkańców 
kwestii – wysokości opłaty.

 Trzecim etapem wprowadzenia unormowań usta-
wy są działania informacyjno – edukacyjne. Ko-
nieczna zmiana podejścia do odpadów, zmiana 
świadomości nas wszystkich może się dokonać 
tylko przy dobrej znajomości i zrozumieniu pro-
blemu przez mieszkańców. Dlatego od tego wyda-
nia „Głosu Gminnego” rozpoczynamy serię arty-
kułów pt. „Nasze Śmieci”, w których postaramy się 

wyjaśnić wszelkie niuanse i wątpliwości dotyczące 
nowej ustawy. Od początku stycznia we wszyst-
kich sołectwach odbędą się spotkania informacyj-
ne (harmonogram spotkań zamieszczony w tabeli 
poniżej). W Urzędzie Gminy powstał punkt infor-
macyjny (Referat Rozwoju i Promocji, pokój nr 
14, telefon 56 674 13 35 lub 36). Na stronie inter-
netowej UG w zakładce odpady komunalne moż-
na znaleźć wszelkie informacje nt. nowej ustawy. 
Również w tym miejscu są zamieszczane pytania 
od mieszkańców wraz z odpowiedziami, które 
można zadawać na adres e-mail: odpadykomunal-
ne@zlawies.pl. Kampania edukacyjna zorganizo-
wana przy udziale środków z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
będzie prowadzona w szkołach, przedszkolach, 
bibliotekach, GOKiS-ie czy WDK w Górsku w for-
mie konkursów, prelekcji czy pogadanek. Zgodnie 
z zasadą „Żądasz czegoś od innych, zacznij od sie-
bie” rozpoczęliśmy w Urzędzie Gminy segregację 
śmieci.

GG: Wspomniał Pan o przetargach. Czy fakt, że 
gmina ma obowiązek zorganizowania przetargu 
na odbiór odpadów komunalnych spowodował 
przekształcenie Gminnego Zakładu Komunalne-
go w spółkę z o.o.?

JS: Tak, choć nie jest to jedyna przyczyna zmian. 
Zakładam, że powstanie spółki z o.o. spowoduje 
dalszy wzrost jakości świadczonych usług, dlatego 
planuję stopniowe zwiększanie zakresu zadań, ja-
kimi będzie zajmować się spółka gminna o utrzy-
manie dróg, transport publiczny, a w dalszym eta-
pie gospodarkę mieszkaniową oraz budowlaną. 
Drugi wymiar skutków powstania spółki to lepsze 
gospodarowanie i zarządzanie środkami publicz-
nymi – spółka poprzez gospodarowanie na swoim 
jest zainteresowana redukcją kosztów, co w nie-
wątpliwy sposób ma wpływ na wydajność pracy. 
Pojawiają się szanse rozszerzenia zakresu działal-
ności poza teren gminy oraz poza sferę użytecz-
ności publicznej (zgodnie z art. 7 ustawy o gospo-
darce komunalnej „działalność wykraczająca poza 
zadania o charakterze użyteczności publicznej nie 
może być prowadzona w formie zakładu budżeto-
wego”).

 Brak osobowości prawnej powoduje, że zakład 
budżetowy jest w pewnym sensie ułomnym pod-
miotem gospodarczym. Przekształcenie skutkuje 
uzyskaniem osobowości prawnej, dającej możli-
wość samodzielnego pozyskiwania kapitału, np. 
zaciągania kredytów lub wchodzenia w partner-
stwo publiczno-prywatne. Spółki mogą też same 
– oczywiście w porozumieniu z właścicielem – 
aplikować o środki pomocowe (w wielu gminach 
występuje właśnie taki model). Dla wielu samo-
rządów ważne jest także wydzielenie na zewnątrz 
zobowiązań wynikających z działalności danego 
podmiotu. Nie jest to możliwe w przypadku zakła-
dów budżetowych.

2 Głos Gminny
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wać sprawdzone w innych samorządach metody za-
rządzania i wykonywania zadań własnych poprzez 
stworzone przez gminę i z 100% jej udziałem przy-
wołane powyżej spółki  kapitałowe.

GG: Jakie zadania stoją przed gminą w najbliższym 
czasie?

JS: Najważniejsze zadanie to wdrożenie unormowań 
nowej ustawy śmieciowej w możliwie najmniej 
uciążliwy dla mieszkańców sposób, uchwalenie bu-
dżetu na 2013 rok, rozpoczęcie procedury uchwa-
lania planów miejscowych wyłonionych spośród 
wniosków złożonych przez mieszkańców. W szer-
szej perspektywie dalszego wdrażania programu 
naprawczego gminy, systematycznego rozwoju 
i działań, które przesuną gminę na należne jej, 
z racji potencjału i atrakcyjnego położenia między 
Toruniem a Bydgoszczą, miejsce wśród najlep-
szych gmin województwa. Jedyne, czego żałuję, to 
stracony bezpowrotnie czas. Czas wielkich możli-
wości stworzonych dzięki płynącym niczym rzeka 
środkom unijnym. Dlatego, każdego dnia staram 
się sprostać wyzwaniu stworzenia samorządu któ-
ry systematycznie poprzez dobre zarządzanie od-
rabia dystans do sąsiadów, nie zapominając o lu-
dziach, mieszkańcach Gminy Zławieś Wielka, bo 
po to zostałem wójtem gminy, by być dla ludzi.

GG: Dziękuję za rozmowę.
KR

Informacje
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 Spółką można zarządzać w sposób bardziej elastycz-
ny. Ma ona większą swobodę w kształtowaniu syste-
mów zatrudnienia i wynagrodzeń – jej pracownicy 
nie są już, jak w zakładzie budżetowym, pracowni-
kami samorządowymi. Może też bardziej koncen-
trować się na oczekiwaniach odbiorców usług, niż 
jej właściciela, gdyż rozliczana jest z efektów dzia-
łania. Broni się hipoteza o wzroście jakości usług, 
gdyż spółka szybciej reaguje na potrzeby klientów, 
choćby z uwagi na samodzielne inwestowanie.

GG: Wiele mówiło się na temat Metropolii Bydgosko 
Toruńskiej.

JS: I w tej sprawie Gmina prowadzi intensywne pra-
ce. Uczestniczymy aktywnie we wszystkich spotka-
niach, konferencjach czy dyskusjach dotyczących 
Bydgosko-Toruńskiego obszaru metropolitalnego. 
Wystosowaliśmy propozycję zapisów i uwag do 
tzw. „Zielonej Księgi”, dotyczących obszarów me-
tropolitalnych, kładąc nacisk na wspólne działanie 
samorządów Bydgoszczy i Torunia. Tylko taki duży 
„organizm” ma szansę przebić się na „rynku” naj-
większych miast Polski i poprzez konkurencję, po-
zyskiwanie środków i inwestorów, rozwijać region. 
Pomimo niechęci ze strony naszego większego są-
siada wciąż jestem dobrej myśli, ponieważ jeżeli sa-
morządy powiatu toruńskiego i bydgoskiego potra-
fią się dogadać i wspólnie działać, to istnieje szansa, 
że nasze dwa największe miasta również dojdą do 
porozumienia tak żeby wszyscy mieszkańcy naszego 
regionu na tym skorzystali.

GG: Mieszkańcy gminy wciąż narzekają na jakość 
usług oferowanych przez NZOZ „Medic”.

JS: Niestety, opieka medyczna, którą na terenie gmi-
ny powinna zapewnić firma dr Wawrzeńczyka, wciąż 
pozostawia bardzo wiele do życzenia. Najwięcej nie-
pokojących sygnałów dociera z Górska, gdzie praw-
dopodobnie występuje problem braku wystarczającej 
kadry lekarskiej. Spóźnienia lekarzy, brak przyjmo-
wania pacjentów na określoną godzinę, „ekspresowa” 
obsługa pacjentów – (udzielenie porad zbyt wielu 
osobom w pół godziny) to tylko niektóre ze zgła-
szanych przez mieszkańców problemów. W związku 
z powyższym podjąłem decyzję w sprawie weryfika-
cji tych informacji, wymagając od NZOZ „Medic” 
przedstawiania harmonogramu dyżurów lekarzy 
w poszczególnych przychodniach. Pan Wawrzeń-
czyk przed przejęciem przychodni, przedstawiał nam 
wszystkim wizję sprawnie działającej gminnej służby 
zdrowia, z łatwym i szybkim dostępem do usług me-
dycznych dla mieszkańców, z działającymi na terenie 
gminy poradniami specjalistycznymi. W rzeczywi-
stości  dopiero od trzech tygodni, dzięki osobistemu 
zaangażowaniu wójta gminy, kilkukrotnym wizytom 
w bydgoskim NFZ, przy wydatnej pomocy Pani wo-
jewody kujawsko-pomorskiej udało się otworzyć 
poradnię  ginekologiczną, która działa w przychod-
ni w Złejwsi Wielkiej. Również pozostałe obietnice 
składane przez dr Wawrzeńczyka nie zostały zrealizo-
wane, a co gorsza jakość świadczonych usług mocno 
odbiega od standardów i moich oczekiwań. Dlatego 
będę nasilał działania zmierzające do spowodowanie 
zmian w sposobie podejścia do pacjenta, choć przy 
takim brzmieniu skonstruowanej przez mojego po-
przednika umowy, w sprawie dzierżawy budynków 
przychodni lekarskich oraz zakresu świadczenia 
usług zdrowotnych, która nie zabezpiecza właściwie 

interesów naszej gminy, nie będzie to zadanie łatwe. 
Jednak w swoich działaniach nie będę ustawał, bo 
dobro mieszkańca gminy jest dla mnie najważniejsze, 
a zapewnienie mu właściwej opieki medycznej trak-
tuję jako priorytet.

GG: Czy mógłby pan wskazać najważniejsze inwesty-
cje planowane do realizacji w przyszłym roku?

JS: Hierarchia zadań pozostaje bez zmian ponieważ 
mają na nią wpływ decyzje podjęte przez poprzed-
ni zarząd Gminy. Decyzja o umiejscowieniu osiedla 
mieszkaniowego w Czarnowie, na terenach, które 
od zawsze były terenami zalewowymi, pomimo po-
siadanej o tym fakcie wiedzy przez poprzednie wła-
dze gminy, świadczy o karygodnym braku wyobraź-
ni i umiejętności właściwego zarządzania. „Dzięki” 
tej decyzji musimy teraz budować zabezpieczenie 
osiedla Nasza Dolina przed powodzią, czyli słynną 
już stację pomp na Kanale Górnym, które to przed-
sięwzięcie będzie negatywnie wpływać na gminne 
finanse przez następne lata, uniemożliwiając szybki 
rozwój gminy. Niestety teraz jest już przysłowiowa 
musztarda po obiedzie, a inwestycja której koszto-
rysowa wartość wynosi 8,7 mln. zł będzie realizo-
wana od przyszłego roku. Zakończenie i rozliczenie 
zadania musi nastąpić do końca czerwca 2015 roku 
(koniec rozliczania projektów korzystających z do-
finansowania unijnego w okresie programowania 
2007-2013). 

 W przyszłym roku planujemy również II etap bu-
dowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę 
sieci wodociągowej Rzęczkowo – Skłudzewo (Gmi-
na Dąbrowa Chełmińska, z której zakupujemy wodę, 
w związku z niewystarczającą na potrzeby własne 
produkcją, planuje odcięcie linii zaopatrującej Skłu-
dzewo w wodę) oraz zakup koparko – ładowarki.

 Ważnymi inwestycjami są zadania związane z roz-
wojem Ochotniczej Straży Pożarnej. W przyszłym 
roku będzie kontynuowana budowa remizy w Złejw-
si Małej posadowionej przy Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu. Po wieloletnich staraniach straża-
ków z Łążyna udało się tamtejszą jednostkę włączyć  
do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W 
związku z tym faktem, w trakcie realizacji jest bu-
dowa garażu na drugi samochód gaśniczy, którego 
zakup jest planowany w przyszłym roku (jednostki 
włączone do KSRG muszą spełniać wymóg posiada-
nia dwóch samochodów gaśniczych). 

 Nie zapominamy także o systematycznym rozwo-
ju sieci drogowej i oświetlenia na terenie naszej 
gminy.

GG: Z jakich środków zewnętrznych korzysta gmina?
JS: Większość wymienionych powyżej zadań będzie 

realizowana przy udziale środków zewnętrznych, 
pochodzących z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
środków ministerialnych. Problemem naszego sa-
morządu jest brak możliwości wnoszenia wkładu 
własnego. Pozostawione w spadku zadłużenie sku-
tecznie blokuje możliwości działania i jeszcze szer-
szego aplikowania po środki zewnętrzne (unijne, 
wojewódzkiego czy narodowego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, środków ministe-
rialnych). Widząc taką sytuację staram się zwracać 
w kierunku nowoczesnych narzędzi, takich jak ob-
ligacje komunalne, obligacje spółek komunalnych 
lub obligacje przychodowe. Warto również stoso-

Harmonogram 
spotkań sołeckich

Lp. Miejscowość
Data 

zebrania
Godzina 
zebrania

Miejsce zebrania

1 Cegielnik 3 stycznia 18.00
Była szkoła 
w Czarnym Błocie

2  Czarne Błoto 4 stycznia 18.00
Była szkoła 
w Czarnym Błocie

3 Łążyn 6 stycznia 11.15 Świetlica w Łążynie

4 Rzęczkowo 6 stycznia 19.00 Świetlica w Rzęczkowie

5 Cichoradz 8 stycznia 18.00 Świetlica u Sołtysa

6 Czarnowo 9 stycznia 18.00 Szkoła Podstawowa

7 Górsk 10 stycznia 18.00 Wiejski Dom Kultury

8 Gutowo 11 stycznia 18.00 Świetlica w Gutowie

9 Siemoń 13 stycznia 12.15 Świetlica w Siemoniu

10 Pędzewo 15 stycznia 18.00 Świetlica w Pędzewie

11 Przysiek 16 stycznia 18.00 Szkoła Podstawowa

12 Rozgarty 17 stycznia 18.00 Świetlica w Rozgartach

13 Stary Toruń 18 stycznia 18.00
Świetlica w Starym 
Toruniu

14 Skłudzewo 22 stycznia 18.00 Świetlica w Skłudzewie

15 Toporzysko 23 stycznia 18.00 Świetlica w Toporzysku

16 Zarośle Cienkie 24 stycznia 18.00
Świetlica w Zaroślu 
Cienkim

17 Zławieś Mała 25 stycznia 18.00
Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu

18 Zławieś Wielka 28 stycznia 18.00 Świetlica Integracyjna



grudzień 2012 - luty 20134 Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w re-
wolucyjny sposób przebudowała system prawny do-
tyczący postępowania z odpadami komunalnymi. 
Nowy system zakłada, że gmina przejmuje pełną od-
powiedzialność za ich odebranie od swoich mieszkań-
ców oraz zagospodarowanie zgodnie z prawem. Prze-
jęcie kontroli nad odpadami komunalnymi oznacza 
dla gmin konieczność podjęcia i zrealizowania wielu 
działań organizatorskich, umożliwiających powsta-
nie i funkcjonowanie nowego gminnego systemu 
postępowania z odpadami. Punktem wyjścia będzie 
przygotowanie koncepcji systemu, uwzględniającej 
konieczność osiągnięcia odpowiedniej efektywności 
narzuconej przez dyrektywę unijną 2008/98, która za 
jeden ze swoich priorytetowych celów uznaje stwo-
rzenie „społeczeństwa recyklingu”.  

 O odpadach myślimy najczęściej w kategoriach 
estetycznych, kierując się potrzebą ich usunięcia. Jak? 
Gdzie? Nieważne, byle szybko i skutecznie. Świat bez 
odpadów to coś czego oczekujemy, nie wdając się w dal-
sze rozważania, jednak spacerując po lesie wielokrotnie 
napotykamy na góry śmieci zadając sobie pytanie dla-
czego tak jest. Z kolei podróżując po niektórych kra-
jach unii, jesteśmy bliżej pytania w jaki sposób i przez 
kogo odpady są usuwane. Niejeden przyjezdny naraził 
się na przykre słowa za wyrzucenie puszki nie do tego 
pojemnika, bo nigdy wcześniej nie zastanawiał się dla-
czego mieszkańcy przywiązują do tego tak dużą wagę. 
Z całą pewnością przez lata nie osiągniemy standardów 
estetycznych i funkcjonalnych takich krajów jak Niem-
cy czy Szwajcaria, jednak obranie właściwego kierunku 
pozwoli poprawić zarówno środowisko naturalne, jak 
i nasze myślenie o nim.
 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach nakłada na lokalne wspólnoty sa-
morządowe obowiązek kompleksowego prowadzenia 
gospodarki odpadami i to one będą musiały przeprowa-
dzić swoich mieszkańców przez skomplikowany proces 
reformy. Po latach funkcjonowania w realiach gospo-
darki rynkowej stajemy przed kolejnymi wyzwaniami 
mentalnymi, bowiem nasza wolność funkcjonowania 
we wspólnocie gminnej będzie doznawała pewnych 
ograniczeń. Ograniczając wolność mieszkańców co do 
możliwości zawierania i wyboru umów o wywóz odpa-
dów, ustawodawca zdecydował się na ochronę innych 
wartości, środowiska i estetyki otoczenia. Nowelizacja 
ustawy wymusza także współpracę pomiędzy samorzą-
dami i przedsiębiorcami, zatem gmina nie tyle prowa-
dzić będzie gospodarkę odpadami, ile ją zorganizuje. 
Ustawodawca dość wyraźnie eksponuje rolę gminy jako 
regulatora rynku.
 Samorządy prowadząc racjonalną i przemyślaną 
gospodarkę odpadami i wybierając rzetelnego i wiary-
godnego partnera, mogą z jednej strony usprawnić go-
spodarkę odpadami na swoim terytorium, a z drugiej 
strony pozwolić, żeby pieniądze pobierane od miesz-
kańców wprost przekładały się na nowoczesne stacje 

przetwarzania odpadów komunalnych oraz nowocze-
sne procesy utylizacji. Możliwe są dwa kierunki rozwo-
ju sytuacji: kontrolowany przepływ odpadów sprawnie 
zarządzany przez profesjonalistów lub ciągle funkcjo-
nujące dzikie wysypiska i brak kontroli nad odpadami. 
Jedno jest pewne, nie możemy zostać w tym miejscu, 
w którym jesteśmy, bo zmieniło się prawo. Przed nami 
rok 2013, który z punktu widzenia znowelizowanej usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach bę-
dzie bardzo ważny. Niewątpliwie istnieje duże ryzyko, że 
w wielu miejscach ustawa spowoduje chaos, zwłaszcza 
w początkowej fazie jej wdrażania, ale wyznaczone kie-
runki w końcu pozwolą na zadziałanie nowych mecha-
nizmów, które usprawnią gospodarkę odpadami.
 Stworzenie efektywnego systemu postępowania 
z odpadami to dla lokalnych samorządów zadanie nie-
zwykle trudne. Punktem wyjścia jest przygotowanie 
koncepcji systemu, która będzie musiała być przełożona 
na regulacje prawne z użyciem powszechnie obowiązu-
jących przepisów prawa miejscowego. Regulacje te będą 
w precyzyjny sposób określać obowiązki adresowane do 
uczestników systemu, w tym zwłaszcza obowiązek po-
noszenia przez właścicieli nieruchomości opłaty za od-
biór odpadów oraz jej wysokość. Włączenie do systemu 
podmiotów zewnętrznych będzie się odbywać w wyniku 
przetargów, co oznacza konieczność ich zorganizowania 
i przeprowadzenia, dając możliwość wyboru najbardziej 
efektywnego partnera pod względem jakości i ceny. 
W tym miejscu należy zauważyć, że jednymi z najbardziej 
pożądanych partnerów będą własne jednostki organiza-
cyjne, które przy zachowaniu tych parametrów, spełnią 
nie tylko wymagania ustawodawcy, ale i zaspokoją wiele 
innych potrzeb społecznych. W związku z zaistniałą sy-
tuacją wiele gmin uznało za konieczne utworzenie spół-
ek prawa handlowego, które wykonywałyby zadania od-
bioru odpadów komunalnych na terenie własnych gmin. 
Na podstawie art. 6e ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminie należy podkreślić, że gminna jednostka 
organizacyjna w postaci gminnego zakładu komunalne-
go będzie mogła odbierać odpady komunalne od właści-
cieli nieruchomości jedynie w przypadku, gdy zostanie 
wyłoniona w drodze przetargu. Co oznacza, że aby przy-
stąpić do niego będzie musiała przekształcić się w spółkę 
prawa handlowego. Spełniając warunki znowelizowanej 
ustawy Rada Gminy Zławieś Wielka wyraziła wolę utwo-
rzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod 
nazwą: Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. 
z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie. Należy dodać, że przed-
miotem działalności nowej spółki będzie również za-
spokajanie innych potrzeb komunalnych mieszkańców 
gminy w zakresie dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków, a także robót drogowych i transportu publicz-
nego. Jednocześnie ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o. stanie 
się samodzielną jednostką gospodarczą, wyłączoną ze 
struktur gminnych.
 Przepisy znowelizowanej ustawy przewidują rów-
nież, że podmioty świadczące usługi odbioru odpadów 
będą musiały uzyskać wpis do gminnego rejestru dzia-
łalności regulowanej. Gmina będzie musiała zapewnić 

również obsługę przewidywanej w nowych przepisach 
sprawozdawczości odnoszącej się do wykonywania ob-
ciążających ją obowiązków, co skutkuje zapewnieniem 
odpowiedniej obsługi administracyjnej i środków na jej 
działalność. Obsługa ta będzie prowadzić działania nad-
zorcze wobec mieszkańców i firm usługowych odbiera-
jących odpady komunalne.
 Istotną zmianą w nowym systemie są obowiązki 
właściciela nieruchomości w świetle ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach. Art. 5 ust. 1 pkt. 
1 ustawy nakłada obowiązek wyposażenia nieruchomo-
ści w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 
na właściciela nieruchomości.  Jednakże oprócz usług 
w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieru-
chomości, świadczonych w zamian za opłatę, ustawa 
dopuszcza świadczenie przez gminę lub przedsiębior-
cę płatnych usług dodatkowych. Do takich usług może 
należeć ponadnormatywny odbiór odpadów komunal-
nych, dostarczenie pojemników do zbierania odpadów 
np. w formie dzierżawy oraz ich mycie. 
 Ustawa o czystości i porządku nakłada na gminy 
obowiązki selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
Poza oczywistą koniecznością bardzo rozległych działań 
kształtujących świadomość społeczną, wymaga stwo-
rzenia odpowiednich struktur organizacyjnych i logi-
stycznych, pozwalających na wyodrębnienie określo-
nych strumieni odpadów i kierowanie ich do systemów 
odzysku. Przepisy znowelizowanej ustawy nakładają na 
gminy obowiązek ustanowienia selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych, obejmującego następujące 
frakcje: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła 
i opakowań wielomateriałowych, a także odpadów ko-
munalnych ulegających biodegradacji. Nakładają rów-
nież obowiązek osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. 
właściwych poziomów recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia. Sposoby osiągnięcia tych celów co 
do modelu selektywnej zbiórki wybierze gmina i na pew-
no odbywać się to będzie na kilku płaszczyznach: u źró-
dła za pomocą systemu workowego, u źródła za pomocą 
systemu pojemnikowego oraz z wykorzystaniem utwo-
rzonego na terenie gminy Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). Punkt ten 
według założeń ustawy powinien prowadzić zbiórkę ta-
kich odpadów, jak: przeterminowane leki i chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, a także 
odpady zielone. Kłóci się to z rozwiązaniami wynikają-
cymi z ustaw szczególnych, obciążającymi obowiązkami 
inne podmioty (zwłaszcza baterie i akumulatory, zuży-
ty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane 
leki). Tym niemniej, gmina powinna podjąć odpowied-
nie działania zmierzające do skonstruowania systemów 
selektywnej zbiórki, tworząc odpowiednie wymagania 
w regulaminie czystości i porządku. O stopniu wdraża-
nia ustawy w naszej gminie będziemy Państwa informo-
wać w kolejnych artykułach z cyklu „Nasze smieci”.

Sławomir Jakubowski

Nasze śmieci
„Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje”

R. Ingersoll

Informacje
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 W okresie od stycznia do listopada 2012 r. Rada 
Gminy Zławieś Wielka obradowała na 8 sesjach, 
podczas których podjęła łącznie 55 uchwał. Miedzy 
innymi podjęto 9 uchwał dotyczących planów miej-
scowych, sześciokrotnie zmieniano budżet gminy, 
uchwalono także regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków. Podjęto dwie uchwały 
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych 
w Górsku stanowiącej mienie komunalne gminy 
na rzecz Zgromadzenia Św. Michała Archanioła 
w Markach-Strudze z przeznaczeniem pod budowę 
kaplicy filialnej kościoła w Górsku oraz pod budo-
wę „Centrum Edukacji Młodzieży” w  Górsku im. 
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki .

 Na sesjach przedstawiono sprawozdania z dzia-
łalności m.in.: Rady Gminy za 2011 r., Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 r., Komisariatu 
Policji w Chełmży, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Złejwsi Wielkiej za 2011 
r., Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej za 
2011 r., Gminnego Zakładu Komunalnego w Złejw-
si Wielkiej za I półrocze 2012 r. oraz sprawozdanie 
z działalności jednostek OSP działających na terenie 
gminy. Przedstawiono również informację o perspek-
tywach rozwoju oraz założeniach merytorycznych 
współpracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
z jednostkami oświaty, kultury i sportu. Podczas każ-

dej sesji wójt gminy przedstawiał informację o pra-
cach między sesjami.
 27 sierpnia br. radni wraz z przewodniczącą uda-
li się na objazd placówek oświatowych w celu oceny 
ich przygotowania do roku szkolnego 2012/2013. Po 
przeglądzie stwierdzono, że najlepiej przygotowaną 
szkołą jest szkoła w Rzęczkowie, co do której radni 
nie mieli zastrzeżeń. Radni stwierdzili, że największe 
potrzeby są w szkole w Przysieku, Czarnowie, Gór-
sku oraz w Złejwsi Wielkiej. Stwierdzono, że powinno 
się ustalić priorytety, jeśli chodzi o inwestycję w tych 
szkołach i dążyć do ich realizacji.
 Na XVII sesji w dniu 21 września br. radni podjęli 
decyzję o likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego 
w Złejwsi Wielkiej w celu jego przekształcenia w spół-
kę prawa handlowego. Powodem tej zmiany jest m.in. 
wejście w życie w lipcu 2013 r. nowej ustawy dotyczą-
cej zmian w gospodarce odpadami, nakazującej Gmi-
nie ogłoszenie przetargu na odbiór odpadów. Spółka, 
w przeciwieństwie do Gminnego Zakładu Komunal-
nego będzie mogła do takiego przetargu przystąpić. 
Pod koniec grudnia br. Rada Gminy będzie musiała 
zająć się kolejnymi zagadnieniami wynikającymi ze 
zmiany ustawy w tym np. ustaleniem nowego regula-
minu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz 
określeniem metody ustalenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami a także jej wysokości.

Sylwia Sypek

Z prac Rady Gminy

WYKAZ DZIELNICOWYCH ORAZ ICH REJONY SŁUŻBOWE
GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA

REJON SłUżBOWy 40 REJON SłUżBOWy 41 REJON SłUżBOWy 42
sierż. szt. Paweł Kostkowski

tel. 56 675 19 01
asp. Sławomir Kaczor

tel. 56 675 19 01
asp. Arkadiusz Podgórski

tel. 56 675 19 01
Błotka Czarne Błoto Cichoradz

Cegielnik Czarnowo Gierkowo
Górsk Łążyn Gutowo

Przysiek Pędzewo Rzęczkowo
Rozgarty Toporzysko Skłudzewo

Stary Toruń Zarośla Cienkie Siemoń
Zławieś Mała

Zławieś Wielka

Dyżury Komisariatu Policji w Chełmży

Od dnia 11 października 2012 r. wznowiła działalność 
PORAdNIA GINEKOLOGICZNA 

w Ośrodku Zdrowia w Złejwsi Wielkiej. 
Świadczenia wykonywane są w ramach umowy 

z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Rejestracja w Ośrodku Zdrowia w Złejwsi Wielkiej 
osobiście lub pod numerem telefonu 56 678 09 23.

Informacja

Zapraszamy na Bal 
Sylwestrowy

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na Bal 
Sylwestrowy. Koszt imprezy to 280zł/para, cena zawie-
ra: ciepłe posiłki, zimne i ciepłe napoje, deser, przeką-
ski, szampan + niespodzianka. 
Start o godz. 20:00. Liczba miejsc ograniczona. 
Szczegóły tel: 56 678 09 31 
lub e-mail: gokis.zlawies.mala@wp.pl

GOKiS

Wieczór Sylwestrowy 
z WDK Górsk

 Restauracja „Leśniczanka” zaprasza do WDK Górsk 
na Sylwestrową Noc AD 2012. Taneczną podróż w Nowy 
Rok zapewni oprawa muzyczna grana przy karnawało-
wych rytmach. Menu przygotowane z myślą, by Wieczór 
Sylwestrowy niezapomnianym był, a smak i wspomnie-
nie specjałów w pamięci na długo zagościły.
 Taki Wieczór zdarza się tylko raz w roku. Koszt: 
260 pln/pary
 Rezerwacje pod nr tel.: 604 939 421, 606 998 523 
oraz drogą mailową: wdkgorsk@wp.pl
 Wszystkich serdecznie zapraszamy.

WDK

 5 grudnia 2012 prosto z Laponii do Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej  przybył 
Św. Mikołaj z charakterystyczną długą, białą bro-
dą, czerwoną czapką z workiem pełnym słodkości. 
W sali widowiskowej na Św. Mikołaja czekało prawie 
60 dzieci, które na co dzień uczęszczają na zajęcia 
w sekcjach kulturalnych. Pojawienie się  Mikołaja 
wywołało prawdziwą euforię wśród obecnych

 Po uroczystym powitaniu gości przez Dyrektor 
GOKiS Marię Karpińską i krótkim przybliżeniu historii 
dnia 6 grudnia nastąpiła miła atrakcja dla dzieci. Każde 
dziecko po rozmowie z Mikołajem otrzymało paczkę ze 
słodkościami, ponieważ wszystkie dzieci okazały się bar-
dzo grzeczne. Dzieci i rodzice bawili się wyśmienicie przy 
stołach pełnych słodyczy, słuchając kolęd i pastorałek.

GOKiS

Mikołaj odwiedził 
GOKiS
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 Fundacja La Soleil, której celem jest 
inicjowanie, wspieranie i prowadzenie 
wszechstronnej działalności służącej oso-
bom niepełnosprawnym i ich rodzinom 
oraz kobietom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym, a w szczególności samotnym 
matkom, istnieje od marca 2012 roku, a jej 
siedziba mieści się w WdK w Górsku. dnia 
02 czerwca 2012 r. odbyła się uroczysta in-
auguracja działalności Fundacji La Soleil. 
Połączono ją z obchodami dnia dziecka. 

 Wspólne gry i zabawy dla dzieci nie-
pełnosprawnych, konkurs plastyczny oraz 
mini zawody sportowe zakończone nie-
spodziankami i nagrodami ufundowanymi 
przez Pana Bogdana Pietrasa, współwłaściciela Przedsię-
biorstwa „MAT-BUD” oraz Dyrektora Caritasu Diecezji 
Toruńskiej, Księdza Prałata Daniela Adamowicza wy-
wołały ogromną radość i uśmiech. Na przybyłych czekał 
także słodki poczęstunek, domowe ciasta oraz ciasteczka 
upieczone przez dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno - Wychowawczego mieszczącego się przy ulicy 
Żwirki i Wigury w Toruniu.
 Niespotykaną atrakcją imprezy były psy na co dzień 
pracujące z dziećmi niepełnosprawnymi w Centrum Te-
rapii, Rewalidacji i Wspomagania Rozwoju: Haidy i Aris 
przybyłe wraz z opiekunami, będącymi jednocześnie ani-
matorkami zabaw: Magdaleną Niemiec, Sylwią Orłowską 
oraz Katarzyną Mikołajczak. W organizację zaplanowa-
nych atrakcji aktywnie włączyli się także wolontariusze, 
m.in. z Zespołu Szkół nr 8 w Toruniu. 
 W trakcie Imprezy Pani Monika Ciszewska Prezes 
Fundacji La Soleil przedstawiła wszystkim cele organi-
zacjii. Opowiedziała o jej misji oraz o planowanych dla 
podopiecznych Fundacji turnusach terapeutycznych, na 
których realizację stara się o granty i dofinansowania, tak 
by koszt ze strony rodziców był jak najmniejszy. W rozpo-
wszechnieniu informacji o planowanym przedsięwzięciu 
pomogły fundacji: Prezes Stowarzyszenia „Promyk Na-
dziei” Złejwsi Małej Pani Ewa Łobaczewska w oraz Dy-
rektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
im. Janusza Korczaka w Toruniu Pani Agnieszka Wyrwas 
– Grzybowska. Nad całością czuwała prezes Fundacji La 
Soleil Monika Ciszewska.
 Kolejną akcją Fundacji La Soleil była realizacja zada-
nia publicznego finansowanego przez Urząd Gminy Zła-
wieś Wielka, polegająca na zorganizowaniu wypoczynku 

wakacyjnego dzieci i młodzieży mieszkających na terenie 
gminy Zławieś Wielka. 
 Z bezpłatnego wyjazdu do nadmorskiego Ośrod-
ka Wypoczynkowego Viva w Jantarze w dniach 26 – 31 
sierpnia, skorzystało 15 dzieci w tym 3 dzieci niepełno-
sprawnych wraz z opiekunami.
 Każdy dzień wypoczynku dzieci spędzały inaczej, 
wzięły udział m. in.: w plenerze malarskim, dyskotece, 
ognisku. W miarę możliwości pogodowych brały rów-
nież lekcje pływania zorganizowane na basenach na tere-
nie ośrodka. Codzienne gry, zabawy i konkursy realizo-
wane były pod pilnym okiem opiekunki - wolontariuszki 
– Moniki Szuprytowskiej. Dzieci korzystały z wycieczkek: 
do fermy strusi, mini zoo, stadniny koni, jechały kolejką 
wąskotorową do Stegny do Muzeum Bursztynu. Dzięki 
uprzejmości darczyńcy: firmie Hacom Polyester sp. z o.o. 
dzieci miały możliwość otrzymania nagród w organizowa-
nych konkursach oraz zwiedzania Gdańska z przewodni-
kiem włącznie z wizytą w restauracji MC Donald’s. 
 24 października 2012 roku w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu odbyło się podsumowanie wyjazdu. 
Dzieci spotkały się więc ponownie, a rodzice oraz zapro-
szeni goście obejrzeli film i zdjęcia z kolonii. Zaszczycili 
nas swoją obecnością: Pan Wójt Jan Surdyka oraz Sołtysi 
z Gminy Zławieś Wielka. Serdecznie dziękujemy gościom 
za poświęcony czas, mamom za przygotowanie poczę-
stunku, darczyńcom za możliwość urozmaicenia dzieciom 
wyjazdu, wolontariuszom za pomoc. Dziękujemy również 
pracownikom Ośrodka Wypoczynkowego Viva w Jantarze 
za pyszne jedzenie i wspaniałą atmosferę
 8 listopada 2012 roku w Wiejskim Domu Kultury 
w Górsku odbyły się zajęcia plastyczne. Prace dzieci wzięły 

udział w konkursie pt.: „Moja mała ojczyzna – spotkanie 
z baśnią i legendą regionu” organizowanym przez Po-
wiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Juliana Prejsa 
w Chełmży. Zorganizowane  przez „Fundację La Soleil”, 
Wiejski Dom Kultury oraz Bibliotekę Publiczną w Górsku 
zajęcia przerodziły się w spotkanie integracyjne, w którym 
chętnie wzięły udział również dzieci na co dzień uczęsz-
czające do WDK. Prace dotyczyły zilustrowania legendy 
z naszego regionu. Pan Bogusław Ziółkowski nauczyciel, 
historyk, artysta, Dyrektor Szkoły w Łążynie opowiadał 
legendy: „O śpiących rycerzach łążyńskich”, „Żal się Boże”, 
„O zatopionym kościele”. Nakreślił i wyjaśnił techniki ma-
larskie, którymi można się posługiwać przy wykonywa-
niu prac, ale…  najważniejsza była wyobraźnia i inwencja 
twórcza dzieci..
 Opisane powyżej działania Fundacji  La Soleil nie by-
łyby możliwe bez wsparcia życzliwych i wspaniałych ludzi, 
takich jak Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Łążynie Bogusław Ziółkowski, 
pracownicy Ośrodka Wypoczynkowego Viva w Jantarze, 
darczyńcy i wolontariusze. Składamy serdeczne podzię-
kowania za dobre słowo, poświecony czas, zaangażownie, 
pomoc i wkład wniesiony przy realizacji wielu zadań.
 W nadchodzacy rok 2013 Fundacja La Soleil wcho-
dzi z nową energią i nowymi pomysłami. Już w styczniu 
zapraszamy na Bal Charytatywny organizowany w Wiej-
skim Domu Kultury w Górsku. Cały dochód z imprezy 
zostanie przeznazony na pokrycie kosztów wypoczynku 
letniego dla dzieci z Gminy Zławieś Wielka. 19.01.2012 
r. w siedzibie Fundacji odbędą się bezplatne konsultacje. 
Serdecznie zapraszamy na diagnozę funkcjonalną wraz 
z terapią osteopatyczną, przewzorowaniem schematów 
odruchów, terapią taktylną, terapią odruchów twarzy 
oraz neurointegracją. Jeżeli Państwa dziecko prezentuje 
asymetrię ułożeniową, wzmożone napięcie mięśniowe, 
jest wcześniakiem lub z ciąży zagrożonej, ma problemy 
z przyjmowaniem pokarmu, ma choroby genetyczne lub 
metaboliczne, wady postawy, mózgowe porażenie dzie-
cięce, problemy z koordynacją i równowagą, jest nadpo-
budliwe, ma zaburzenia koncentracji i uwagi – przyjdź na 
bezpłatną konsultację i dowiedz się jak możesz pomóc 
swojemu dziecku. Wszyscy rodzice chcący, by ich dzieci 
wzięły udział w terapii lub zostały objęte pomocą przez 
Fundację La Soleil proszeni są o kontakt telefoniczny, nr: 
501 673 972 lub zglosznie mailowe na adres: monika.ci-
szewska@lasoleil.com.pl

Monika Ciszewska

Uroczysta inauguracja 
działalności Fundacji La Soleil

 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem dla 
Przyszłości” zaprasza na VIII Charytatywny Bal, któ-
ry odbędzie się w ODR w Przysieku w dniu 26 stycz-
nia 2013 roku. Całkowity dochód z balu przeznaczony 

Stowarzyszenie „Razem dla Przyszłości” 
zaprasza na VIII Charytatywny Bal

będzie na organizację wypoczynku letniego dla dzieci 
z naszej gminy. Organizatorzy zapewniają dobrą muzy-
kę, wykwintne menu, a także niespodziankę od organi-
zatorów. Cena na 1 uczestnika 140 zł. Tel. 606 998 523
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Wyróżnienia: Paulina Łoboda (SP Zławieś Wielka), 
Agata Pawlikowska (SP Łążyn), Mateusz Worobiej 
(SP Czarnowo)

III Kategoria (I-III GIM):
I miejsce: Milena Mylkie (GIM Górsk)
II miejsce: Monika Ott (Gim Zławieś 
Wielka)
III miejsca nie przyznano

Wyróżnienia: Magdalena Drążkowska 
(GIM Zławieś Wielka) , Natalia Zielińska 
(Gim Górsk)

 Organizatorzy i Jury podkreślają 
wysoki poziom prezentacji i dziękują 
wszystkim uczestnikom za udział oraz 
rodzicom i nauczycielom za pomoc 
w przygotowaniu do Festiwalu. Zapra-
szamy już teraz na następny „Przebój 
Mamy i Taty” już za rok!

GOKiS

Dostarczanie nadwyżek żywności 
dla najuboższej ludności UE 2012

Informacje/Kultura

 W ramach zawartej umowy pomiędzy Toruń-
skim Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii 
Karłowskiej a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Złejwsi Wielkiej we wrześniu 2012 r. nastą-
piło nieodpłatne przekazanie gotowych artykułów 
spożywczych dostarczanych 
w ramach realizacji progra-
mu „dostarczanie nadwyżek 
żywności najuboższej lud-
ności UE” dla  mieszkańców 
gminy Zławieś Wielka.

 W dniu 18 września br. 
dla 967 osób otrzymaliśmy na-
stępujący asortyment: dżem, 
herbatniki, klopsiki w sosie 
pomidorowym, koncentrat 
pomidorowy, makaron świderki, mąka, mielonka, mle-
ko, olej, płatki kukurydziane, ryż. Z pomocy mogły 
skorzystać osoby i rodziny:
- posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce za-

mieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

- spełniające kryterium dochodowe uprawniające do 
udzielenia pomocy na poziomie 150% kwoty, o której 
mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej, które we 
wrześniu br. wynosiło 715,50 zł netto dla osoby sa-
motnej i 526,50 zł netto dla jednego członka rodziny,

- pomocy społecznej udziela się w szczególności z po-
wodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 
niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby, 
przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyń-
stwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, zwłaszcza w ro-
dzinach niepełnych i wielo-
dzietnych, braku umiejęt-
ności w przystosowaniu do 
życia młodzieży opuszcza-
jącej placówki opiekuńczo-
wychowawcze, trudności 
w integracji osób, które otrzy-
mały status uchodźcy, trud-
ności w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholi-
zmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji 
kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 W szczególnie uzasadnionych sytuacjach można 
udzielić pomocy osobom i rodzinom, które przekra-
czają ustalone w zasadach kryteria. Od października 
br. kryterium dochodowe dla osoby samotnej wynosi 
542,00 zł netto, a dla osoby w rodzinie 456,00 zł netto.

Aldona Michalska
Kierownik GOPS Zławieś Wielka

Nowe kryterium
dochodowe

w pomocy społecznej
 Od października obowiązuje nowe kryterium 
dochodowe w pomocy społecznej. Zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012  
r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodo-
wych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej ulegają zmianie kwoty uprawniające do 
korzystania ze świadczeń.

 Zweryfikowane kryterium dla osoby samotnie 
gospodarującej wynosi 542,00 zł netto, zaś dla oso-
by w rodzinie 456,00 zł netto.  Maksymalna wyso-
kość zasiłku stałego wynosi 529,00 zł. Kwota dochodu  
z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250,00 zł. Rozporządze-
nie weszło w życie z dniem 1 października 2012 r. 

Aldona Michalska
Kierownik GOPS Zławieś Wielka

 27 października 2012 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się 
Festiwal Piosenki pn.”Przebój Mamy i Taty 2012”. 
W Festiwalu wzięły udział dzieci ze szkół z terenu 
Gminy Zławieś Wielka, które zgod-
nie z nazwą imprezy śpiewały prze-
boje z młodości swoich rodziców. 
dzieci oceniało profesjonalne Jury 
pod przewodnictwem Małgorza-
ty Jankowskiej - muzyka. Po prze-
słuchaniu wszystkich uczestników 
przyznano następujące nagrody 
i wyróżnienia:

I kategoria (klasy I-III SP):
I miejsca nie przyznano
II miejsce: Edyta Drużyńska (SP Sie-
moń), Adam Kwiatek (SP Górsk)
III miejsce: Aleksandra Hamerla (SP 
Siemoń)

Wyróżnienia: Oliwia Cichowska (SP 
Górsk), Marcelina Lesińska (SP Łążyn) 

II kategoria (klasy IV-VI SP):
I miejsce: Tomasz Zienkiewicz (SP Czarnowo)
II miejsce: Jagoda Jasińska (SP Górsk)
III miejsce: Marta Kwiatkowska (SP Zławieś Wielka)

Festiwal Piosenki 
„Przebój Mamy i Taty” w GOKiS

4 października w Złejwsi Małej pojawił się CYRK KASKADA. 
Uczestnicy widowiska mogli zobaczyć m.in. konie, lwy, węże 

dusiciele, orła, gołębie, komików, akrobatów, magików
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Dożynki Gminne 2012
– przeżyjmy to jeszcze raz

 Wspaniała pogoda, duża frekwencja i cała 
masa atrakcji, tak w skrócie można opisać dożyn-
ki Gminne 2012 r. Na wstępie musimy zaznaczyć, 
że nie udałoby się to wszystko bez zaangażowania 
lokalnej społeczności i nie sposób tutaj wymienić 
wszystkich, aby nikogo nie pominąć.

 Dożynki zaczęły się o godz. 14.00 Mszą Świętą 
w kościele w Złejwsi Wielkiej, gdzie zostały poświę-
cone wieńce. Następnie przed Urzędem Gminy ufor-
mowany został korowód, w skład którego wchodziły: 
3 konie araby z Mini Stadniny ze Starego Torunia, do-
rożką dowoził Pan Roman Bober, Gminna Orkiestra 
przy Zespole Szkół w Rzęczkowie, Zespół folklory-

styczny Melodia, Zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej 
wraz z młodzieżówką, harcerze, zaproszeni goście, 
widzowie, traktor z wieńcami, wóz strażacki, 4 no-
woczesne traktory z osprzętem oraz piękny kombajn. 
Korowód przeszedł wzdłuż ul. Handlowej do amfite-
atru w Złejwsi Małej.
 Na miejscu konferansjer Dariusz Bereski wpro-
wadził zgromadzoną publiczność do części oficjal-
nej, w której gości powitali Starości Dożynek Jadwi-

ga Iwicka i Józef Rassak, Wójt Gminy Jan Surdyka, 
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Kutnik, 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller, Radny Sejmi-
ku Województwa Przemysław Przybylski. Odczytano 
także listy od Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bru-
skiego i posła na Sejm Zbigniewa Sosnowskiego. Na-
stępnie ksiądz Wojciech Murawski poświęcił chleb, 
którym starości dożynek podzielili się z uczestnika-
mi festynu. W części oficjalnej nastąpiło przekazanie 
wieńców i wręczenie wyróżnień dla rolników.
 W części artystycznej na scenie pojawił się ze-
spół folklorystyczny Melodia, który dosłownie po-
rwał publiczność. Po chwili nastąpiła zmiana klimatu 
za sprawą występu zespołu tańca nowoczesnego Stre-

et Dance Crew. Wraz z tancerzami na scenie przepro-
wadzony został konkurs, w którym nagrodą główną 
były 3 roczne abonamenty internetowe od firmy RFC 
oraz upominki od firm Marwit i Melanko.
 W dalszej części dożynek wystąpił zespół Los 
Companieros z Peru oraz gwiazda wieczoru Roman 
Gerczak. Na zakończenie do tańca publiczność po-
rwały zespoły Kamerton i Trio Band.W międzyczasie 
rozstrzygnięte zostały także konkursy na wieńce, wi-

tacze, potrawę gminną oraz gigantyczne piłkarzyki, 
i tak:
   Wyróżnienia za Wieńce:
 1. Siemoń;  2. Zławieś Mała; 3. Rzęczkowo i Zławieś Wielka.
   Wyróżnienia za Witacze
 1. Zławieś Wielka; 2. Zarośle Cienkie; 3. Siemoń.
   Wyróżnienia Potrawa Gminna:
 1. KGW Rzęczkowo (Golonka w kapuście), 
 2. KGW Skłudzewo (Pępuszki z surówką), 
 3. KGW Zławieś Wielka (Placek ziemniaczany z warzywami). 
   Turniej Gigantyczne Piłkarzyki:
 1. Łążyn; 2. Czarnowo; 3. Górsk.
 Ponadto na placu dożynkowym pojawiły się no-
woczesne maszyny rolnicze, mammobus (przebada-

no ok. 50 osób), mini 
zoo (a w nim: kuce, 
kozy, cielaczek, per-
liczki, królik, kura, 
kogut, gęsi), mini mu-
zeum, policja z Chełm-
ży znakowała rowery, 
Animatorzy kultury, 
KHDK i AVON prze-
prowadzały konkursy 
z nagrodami. Niewąt-
pliwie największym hi-
tem okazały się pokazy 
wikliniarstwa i garn-
carstwa. Dużym popo-
wodzeniem cieszyły się 

również ciasta przygotowane przez sołectwa, grochów-
ka, grill i przysmaki pań z Kół Gospodyń Wiejskich. 
 Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej i Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu pragną podziękować wszystkim 
osobom zaangażowany w organizację Dożynek, w tym 
sponsorującym firmom: Marwit, RFC internet, Bank 
Spółdzielczy w Toruniu oraz Mat-Bud i Melanko.

PM

 Niczym amerykańskie Święto dziękczynienia z in-
dykiem w roli głównej rośnie popularność Kujawsko-
Pomorskiego Święta Gęsiny. O walorach smakowych  
tego wręcz luksusowego mięsa już po raz 4 w Przysieku 
przekonywali  najlepsi kucharze. Festiwal Gęsiny zata-
cza coraz szersze kręgi, o czym świadczy np. obecność 
przedstawicieli władz naszego województwa na ban-
kiecie prezydenckim z okazji dnia Niepodległości.

 Podczas dwudniowego Święta Gęsiny w Przysie-
ku (10-11.11.2012) pojawili się wystawcy niemal z ca-
łej Polski. Oczywiście nie mogło zabraknąć wyrobów 
z  gęsi niemal w każdej postaci.  W ośrodku KPODR 
przeprowadzono także warsztaty szkoleniowe ze spo-
sobów przygotowania gęsi.  Nie zabrakło również sto-
iska naszej gminy, w którym Rada Rodziców z Zespołu 

Gęsina królowała na stołach!
Szkół w Górsku eksponowała rękodzieła uzdolnionej 
młodzieży, w tym odlewy z gipsu, kotyliony, lusterka 
z ramkami oraz serwetniki. Każdy, kto zajrzał do na-

szego stoiska, mógł zdobyć gadżety, w tym atrakcyjne 
mapy oraz zasięgnąć informacji o samej gminie.

PM

Aktualności
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Sołectwa zaplanowały swoje wydatki
Zławieś Wielka
- wyposażenie świetlicy wiejskiej
- budowa chodnika
- kompleksowe czyszczenie rowów

7 362,90 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł

Zławieś Mała
- doposażenie OSP  
- doposażenie KGW

24 362,09 zł
3 000,00 zł

Zarośle Cienkie
- wykonanie instalacji nawadniania boiska
- zakup sprzętu do koszenia boiska

9 672,01 zł
3 298,00 zł

Toporzysko
- elewacja świetlicy  
- zakup i wymiana drzwi do OSP 

12 387,81 zł
11 500,00 zł

Stary Toruń
- wytyczenie terenu
- zabezpieczenie rowu
- ogrodzenie terenu
- plac zabaw

2 000,00 zł
8 500,00 zł

10 522,12 zł
5 000,00 zł

Skłudzewo
- naprawa dróg gminnych 14 748,60 zł
Siemoń
- torba medyczna 
- doposażenie świetlicy wiejskiej 
- parking przy świetlicy
- ogrzewanie elektryczne

4 000,00 zł
5 000,00 zł

14 815,64 zł
3 000,00 zł

Podczas zebrań wiejskich, które odbyły się we wrześniu b.r. we wszystkich sołectwach ustalone zostało przeznaczenie funduszy sołeckich i tak:  

Rzęczkowo
- zakup lady chłodniczej, krzeseł 

oraz stołów do świetlicy 
- montaż 2 progów zwalniających 
- zabezpieczenie środków na 

zakup sprzętu oraz paliwa na 
utrzymanie porządku we wsi 

- impreza integracyjna dla dzieci

20 300,00 zł
 3 700,00 zł

783,32 zł
500,00 zł

Rozgarty
- dokończenie budowy boiska sportowego
- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
- dofinansowanie festynu mieszkańców

20 000,00 zł
5 362,90 zł
2 000,00 zł

Przysiek
- oświetlenie
- wizualizacja wsi
- kultura i sport
- dofinansowanie ogrodzenia szkolnego

3 000,00 zł
16 743,00 zł

3 498,00 zł
3 000,00 zł

Pędzewo
- remont tarasu 
- remont świetlicy i rozbudowa  
- zakup wyposażenia  
- organizacja festynu
- zakup sprzętu sportowego
- konserwacja konstrukcji stalowych
- zakup noży kosiarki spalinowej

5 000,00 zł
6 146,04 zł
5 700,00 zł
3 000,00 zł
1 000,00 zł
1 200,00 zł

200,00 zł

Łążyn
- zakup sprzętu gospodarczego 
- usługa przełożenia i położenia  

kostki brukowej
- zakup kostki brukowej i podsypki 
- zakup drzwi garażowych i montaż
- zakup kostki brukowej
- zakup zaprawy cementowej
- usługa położenia kostki brukowej

3 000,00 zł

1 000,00 zł
3 044,00 zł

11 400,00 zł
2 000,00 zł
3 000,00 zł
1 100,52 zł

Gutowo
- zakup wyposażenia do świetlicy
- transport wyposażenia do 

świetlicy wiejskiej
- wydzielenie pomieszczenia 

świetlicy na część socjalną
- remont schodów zewnętrznych
- wymiana siatki na ogrodzeniu wyso-

kim za barakami na boisku piłkarkim 
- zakup sprzętu sportowego
- utrzymanie porządku na wsi 

4 920,00 zł
80,00 zł

2 500,00 zł
2 500,00 zł

2 000,00 zł
642,00 zł
300,65 zł

Górsk
- udrożnienie rowów melioracyjnych 

i przepustów oraz wykończenie mostku
- wykonanie 1 muldy
- wykonanie 4 tablic informacyjnych

8 000,00 zł
2 500,00 zł
5 000,00 zł

- wiata do sceny
- prace związane z przesunięciem  

placu zabaw
- dofinansowanie zakupu sprzętu do WDK

5 000,00 zł

4 500,00 zł
2 362,90 zł

Czarnowo 
- modernizacja ogrodzenia w szkole
- remont boiska i zagospodarowanie 

terenu przy SP

12 000,00 zł

12 927,00 zł
Czarne Błoto
- zakup akcesoriów kuchennych
- nauka j. angielskiego
- zakup wyposażenia ogrodniczego
- udrożnienie rowów melioracyjnych
- zakup nagród na festyn

1 500,00 zł
10 000,00 zł

 600,00 zł
11 690,79 zł

1 000,00 zł
Cichoradz
- zakup elementów  

do ogrzania świetlicy 
- wyposażenie świetlicy
- próg zwalniający
- zakup wiaty
- koszenie trawy
- paliwo i olej do kosiarki

3 000,00 zł
3 038,68 zł
1 500,00 zł
3 500,00 zł

500,00 zł
200,00 zł

Cegielnik 
- udrożnienie rowów melioracyjnych 
- remont drogi

4 337,02 zł
4 337,02 zł

i artykuły związane ze świętami. Podczas Jarmarku pra-
gniemy skupić nie tylko kupców, ale także stworzyć nie-
powtarzalną atmosferę. Na ten dzień zaplanowaliśmy 
uroczyste ubieranie choinki, wspólne śpiewanie kolęd, 
gorącą czekoladę, zaprosiliśmy także samego Świętego 
Mikołaja. Ponadto podczas Jarmarku harcerze prze-
każą światełko betlejemskie i zostanie rozstrzygnięty 
konkurs szopek bożonarodzeniowych, organizowanych 

 28 sierpnia podczas sesji Rady Gminy w związku 
z nadchodzącym początkiem roku szkolnego, tematem 
przewodnim  była oświata. 

 Podczas sesji  podziękowano byłej dyrektor Zespo-
łu Szkół w Górsku Bogumile Pierzgalskiej-Marcykie-
wicz, która przeszła na emeryturę. Nowym dyrektorem 
szkoły w Górska został mianowany Andrzej Walczyń-
ski. Podczas sesji na kolejne kadencje powierzono sta-
nowiska dla dyrektorów Szkoły Podstawowej – Graży-
nie Ciechowskiej oraz Gminnego Przedszkola w Złejwsi 
Małej – Joannie Michalskiej.
 3 września podczas inauguracji roku szkolne-
go w Górsku udział wzięli m.in. z-ca kuratora oświaty 
w Bydgoszczy Andrzej Siemianowski, radny sejmiku 
wojewódzkiego Przemysław Przybylski, wójt gminy 
Jan Surdyka, ksiądz Stanisław Pyzik oraz radni: Helena 
Przekwas i Jerzy Dudzic.

PM

Szkoła w Górsku
ma nowego 

dyrektora

- KGW RZĘCZKOWO i ŁĄŻYN tel: 609 833 508 m.in: 
pierogi, paszteciki, barszcz, pierniczki,

- KGW GUTOWO tel: 785 194 019 m.in.: ciasteczka 
ozdobne, piernik, stroiki świerkowe, malowane szyszki,

- KGW ZAROŚLE CIENKIE tel: 602 756 723 m.in.: 
bombki,

- KGW CZARNE BŁOTO tel: 500 129 504 m.in.: stroiki, 
pierniki.

Jarmark Bożonarodzeniowy
w Złejwsi Wielkiej

 Okres przedświąteczny nie musi oznaczać ner-
wów i przygnębienia spowodowanych nadmiarem 
pracy! Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej przygotował 
dla Państwa niezwykłą niespodziankę. 

 22 grudnia w godzinach 9:00-14:00 na terenie par-
kingu przy Urzędzie Gminy odbędzie się Jarmark Bo-
żonarodzeniowy. Już nie trzeba jeździć do Bydgoszczy 
czy Torunia, aby zaopatrzyć się w niezbędne wyroby 

przez GOKiS oraz na stroik bożonarodzeniowy organi-
zowany przez biblioteki gminne. 

UWAGA! 
 Istnieje możliwość składania zamówień na orygi-
nalne wyroby i wypieki Kół Gospodyń Wiejkich, które 
będą do odbioru podczas Jarmarku: 
- KGW GÓRSK tel: 608 265 295 m.in: wyroby masar-

skie, w tym szynka i kiełbasa,
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Stawki podatków i opłat na 2013 rok

li w wyjeździe o charakterze kulturalno-oświatowym do 
kina Cinema-City w Toruniu, w wyjeździe o charakterze 
sportowym do Aquaparku Olender w Małej Nieszawce 
oraz w wyjeździe turystyczno-oświatowym do Kaczego 
Bagna – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych.

***
 Dnia 30.11.2012r. w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Złejwsi Wielkiej odbyło się seminarium 
końcowe projektu „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro”, pod-
sumowujące realizację zadań związanych z projektem. 
W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy - Jan Surdyka, 
Przewodnicząca Rady Gminy - Małgorzata Kutnik, Dy-
rektor Oddziału firmy Global TC - Magdalena Knyt-
Walas, Kierownik GOPS Aldona Michalska, pracownicy 
socjalni realizujący kontrakty z Beneficjentami Projektu 

oraz uczestnicy projektu. Bene-
ficjentom szkoleń wręczono cer-
tyfikaty oraz małe upominki. 
Podczas spotkania ukazano 
działania w ramach projektu dla 
poszczególnych Beneficjentów 
i podsumowanie przeprowadzo-
nych szkoleń przez firmę Global 
Training Centre Sp. z o.o. oraz 
prezentację zdjęć wykonanych 
beneficjentom projektu w trak-
cie szkoleń.  

***
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi 
Wielkiej dając możliwość udziału w  szkoleniach osobom 
z terenu naszej gminy stwarza możliwość podjęcia pracy 
zawodowej, buduje poczucie własnej wartości, a tym sa-
mym przerywa długotrwałą bierność zawodową, prowa-
dzącą do wykluczenia społecznego. 

Pracownik socjalny
Sylwia Podgórska

Gmina w Unii/Informacje

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi 
Wielkiej od 2008 realizuje projekt systemowy współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu 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.

 Projekt realizowany w 2012 roku pt. „Zadbaj dzisiaj 
o lepsze jutro” ma na celu rozwój aktywnej integracji wśród 
klientów GOPS w tym rozwój kompetencji życiowych 
i umiejętności społeczno zawodo-
wych, wzrost poziomu integracji 
społecznej, wzrost samooceny, 
wiary we własne siły i motywacji 
do działania oraz poprawę sytu-
acji materialno-bytowej, a także 
upowszechnienie pracy socjalnej. 
 Działaniami projektu obję-
tych zostało 27 osób bezrobotnych 
i nieaktywnych zawodowo z tere-
nu naszej Gminy, w tym 19 osób w  
ramach kontraktów socjalnych i 8 
osób w ramach Programu Aktyw-
ności Lokalnej. Klienci GOPS, którzy wyrazili chęć uczest-
nictwa w projekcie zostali objęci kontraktami socjalnymi 
oraz PAL i tym samym uzyskali dostęp do szeregu szkoleń 
związanych z aktywizacją społeczną, zawodową, eduka-
cyjną i zdrowotną przy jednoczesnym otrzymaniu wspar-
cia ze strony GOPS na czas uczestnictwa w projekcie.
 W ramach aktywnej integracji 19 kobiet, z którymi 
podpisano kontrakty socjalne uczęszczało na zajęcia:
• Warsztaty kompetencji psychospołecznych
• Kurs komputerowy

GOPS pomógł bezrobotnym

• Warsztaty ABC zarządzania budżetem domowym
• Indywidualne poradnictwo psychologiczne
• Grupowa terapia psychologiczna, psychospołeczna i ro-

dzinna – grupowa terapia w zakresie dysfunkcji rodzin, 
przemocy, współuzależnień

• Warsztaty doradztwa zawodowego
• Indywidualne poradnictwo zawodowe
Ponadto 12 Uczestniczek Projektu ukończyło kurs zawo-
dowy „Opiekunka środowiskowa”. 
 W ramach działań o charakterze środowiskowym 
beneficjentki kontraktów socjalnych uczestniczyły wraz 
z zaproszonymi osobami z otoczenia w wycieczce do Trój-
miasta. 
 W ramach Programu Aktywności Lokalnej wzięło 
udział 8 młodych osób. Młodzież skorzystała z następują-
cych form aktywizacji: 

• Warsztaty kompetencji psychospołecznych
• Warsztaty „Mam talent”
• Warsztaty grupowe  - planowanie ścieżki edukacyjnej 

w kontekście wymogów rynku pracy, mapa możliwości 
rozwoju zawodowego

• Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym
• Grupowa terapia psychologiczna, psychospołeczna i ro-

dzinna.
 W ramach działań o charakterze środowiskowym 
uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej uczestniczy-

 Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2013 r. wcho-
dzą w życie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości, zwolnień w podatku od nieruchomości, 
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego, 
opłaty targowej, określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych i zwolnień w tym podatku, wysokości opła-
ty od posiadania psów i zwolnień w tej opłacie.
I tak:
1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości wynosi rocznie: 
2) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu 

na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 
zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych - 4,50 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,22 zł od 1 m2 powierzchni;

3) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od bu-

dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej – 17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,00 zł od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych  przez podmioty udzie-
lające tych świadczeń – 4,50 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 5,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

4) od budowli – 2% ich wartości.
2. 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 spor-

tu, 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.
3. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 

roku określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 19 października 2012 roku, obniża się z kwoty 75,86 zł za 1 
dt do kwoty 51,00 zł za 1dt dla wymiaru podatku rolnego.

4. Stawka dzienna opłaty targowej wynosi 15,00 zł.
5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych i zwolnień w tym podatku na oficjalnej stronie urzędu 
gminy www.zlawies.pl zakładka rada gminy/uchwały

6. Wysokość opłaty od posiadania psów wynosi rocznie: 
1) od jednego psa 25,00 zł;
2) w przypadku nabycia psa po 30 czerwca stawka od jednego psa wynosi 

12,50 zł.
Ponadto treść wszystkich uchwał można przeczytać na oficjalnej stronie 
urzędu gminy www.zlawies.pl zakładka rada gminy/uchwały.
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Urząd Marszałkowski odwiedził nas 
na rowerach

 3 października do Zespołu Szkół w Złejw-
si Wielkiej przyjechali  na rowerach konsultanci 
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego. Blisko 30 uczniów Zespołu Szkół 
ze Złejwsi Wielkiej wzięło udział w lekcji o Unii 
Europejskiej połączonej z konkursami. Ucznio-
wie, którzy wykazali się największą wiedzą zostali 
nagrodzeni atrakcyjnymi gadżetami, m.in. ramka 
cyfrowa, pendrivy.

 Trasa wyznaczona jest śladem inwestycji po-
wstałych przy wsparciu ze środków europejskich, 
a Zławieś Wielka była pierwszym punktem, który 
odwiedzili uczestnicy rajdu.  Projekt „Unijne Dwa 

Kółka” to promowanie szczególnie wśród młodzieży 
bezpiecznego zachowania na drodze oraz szerzenie 
wiedzy o Unii Europejskiej.

PM

 W związku z pojawieniem się możliwości dota-
cji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w zakresie demontażu, zbierania, 
transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia 
odpadów zawierających azbest, gmina Zławieś Wielka 
zamierza przystąpić do przedmiotowego zadania.
 Zadanie realizowane będzie na obiektach będących 
własnością jednostki samorządu terytorialnego, osób fi-
zycznych, jednostek sektora finansów publicznych, ko-
ściołów i związków wyznaniowych oraz wspólnot i spół-
dzielni mieszkaniowych.
 Wnioski o udzielenie dotacji na utylizację azbestu 
dostępne są w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka (pok. 14, 
parter) oraz na stronie internetowej gminy.
Wnioski przyjmowane są do końca stycznia 2013 r.

MF

Ogłoszenie
utylizacja azbestu, możliwość 

składania wniosków

Gmina w Unii

Dodatkowe 
4 mln zł na pomoc 

dla rolników
 dobra wiadomość dla rolników chcących roz-
wijać swoje gospodarstwa. dzięki inicjatywie Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która 
uruchomiła dodatkowe 4 mln złotych dla współpra-
cujących z nią banków na dopłaty do kredytów z li-
nii CSK udzielanych w 2012 r.,  ponownie będą oni 
mogli starać się o kredyty na inwestycje w gospodar-
stwach rolnych, z częściową spłatą kapitału.

 W roku 2012 agencja przeznaczyła na dopłaty do 
tych kredytów 9 mln zł. Dzięki dodatkowym 4 mln zł 
rolnicy będą mogli nadal ubiegać się o kredyty. Aby 
przyspieszyć przez banki współpracujące z agencją 
proces uruchomiania środków dla gospodarzy, udo-
stępniono je już na platformie internetowej „Obsługa 
limitów on-line”.
 O kredyty z linii CSK można ubiegać się w ban-
kach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa: Banku Polskiej Spół-
dzielczości SA i SGB Banku SA oraz w zrzeszonych 
z nimi Bankach Spółdzielczych, w Banku Gospodar-
ki Żywnościowej SA, ING Banku Śląskim SA, Banku 
PEKAO SA.
 Wsparcie dla rolnika odbywa się w dwóch eta-
pach. Najpierw, po zrealizowaniu inwestycji otrzymuje 
on 75% kwoty pomocy, następnie, na koniec okresu 
kredytowania, który obejmuje od 5 do 10 lat dostaje 
pozostałe 25 %. Bank rezerwując środki dla klientów 
pod konkretne inwestycje, musi je wykorzystać w cią-
gu 40 dni od daty rejestracji wniosku. Taka inwestycja 
musi być zakończona i rozliczona w danym roku ka-
lendarzowym, czyli w tym przypadku do końca 2012 
roku. Szczegółowe informacje można znaleźć na stro-
nie: www.arimr.gov.pl

Źródło: Gazeta Pomorska

 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
informuje o możliwości składania za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania „PODGRODZIE TORUŃ-
SKIE” wniosków o przyznanie pomocy w ramach dzia-
łania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla ope-
racji odpowiadających warunkom przyznania pomocy 
dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 Termin składania wnio-
sków: 14-31 grudnia 2012 r. 
 Miejsce składania wniosków: filia biura Lokalnej 
Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie” w Lubiczu 

 Odpowiadając na liczne zapytania wpływają-
ce do Urzędu Gminy informujemy, że za obsługę 
oczyszczalni, prace eksploatacyjne i konserwacyjne, 
które należy przeprowadzać w ciągu całego okresu 
użytkowania, zgodnie z otrzymaną od wykonaw-
cy dokumentacją techniczno-ruchową odpowiada 
Użytkownik Przydomowej Oczyszczalni Ścieków. 
 W 3 letnim okresie gwarancyjnym naprawy, 
wady i usterki powstałe podczas eksploatacji usuwa-

Dolnym, ul. Toruńska 24, 87-162 Lubicz Dolny (pokój 
nr 7), godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek, 
piątek w godzinach od 7.00 do 15.00, wtorek w godzi-
nach od 8.00 do 16.00.
 Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącz-
nikami należy składać na odpowiednich formularzach, 
w 1 egzemplarzu, w wersji papierowej. 
 Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Limit dostępnych 
środków w konkursie: 377 372,00 zł 
 Szczegółowe informacje znajdziecie państwo na 
stronie www.podgrodzietorunskie.pl

LGD

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Informacja w sprawie przydomowych  
oczyszczalnie ścieków

ne będą przez wykonawcę przydomowych oczysz-
czalni ścieków po pisemnym zgłoszeniu do Urzędu 
Gminy – pismo złożone w sekretariacie pok. 23.
Usunięcie wad i usterek w pracy oczyszczalni w okre-
sie gwarancji usuwane jest bezpłatnie przez wyko-
nawcę w terminie 7 dni od daty otrzymana zgłoszenia 
o awarii, a okres gwarancji jest odpowiednio o czas 
naprawy przedłużany.

E. Ziółkowska

 17 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury i Spor-
tu w Złejwsi Małej odbyło się spotkanie z okazji obcho-
dów Dni Honorowego Krwiodawstwa, które zorgani-
zował działający już 16 lat Klub HDK przy Urzędzie 
Gminy w Złejwsi Wielkiej. Podczas uroczystości Wójt 
Jan Surdyka uhonorował krwiodawców, którzy oddali 
najwięcej litrów krwi. Listę osób wraz liczbą oddanych 
litrów krwi prezentujemy poniżej.
Lista Krwiodawców uchonorowanych przez Wójta:

Najbardziej zasłużeni krwiodawcy
Kawczyński Adam 59,450 l.
Paliwoda Marek 45,800 l.
Lubas Edward 47,190 l.
Parzych Dariusz 46,050 l.
Wojciechowska Halina 37,160 l.
Sułuja Eugeniusz 76,450 l.
Piskalski Zbigniew 35,7 l.
Koperski Andrzej 32,450 l.

Dariusz Parzych
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zostało zrealizowane. Utrudnienia ze strony władz komu-
nistycznych sprawiły, że Obraz nawiedził jedynie dziewięć 
miast. W ciągu ponad 23 lat pielgrzymowania Maryja na-
wiedziła przeszło 8 tysięcy kościołów i kaplic, 7150 parafii. 
Od 1985 roku trwa druga peregrynacja kopii Cudownego 
Obrazu po Polsce.
 Kopia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej peregry-
nuje przez świat w obronie życia. Przemierza trasę z Wła-
dywostoku do Fatimy.

PM

Kultura

 Wielkie święto w naszej gminie. Kopia obrazu Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej dotarła do sołectwa Zławieś 
Wielka, gdzie przed Wiejską Świetlicą Integracyjną 
wierni przywitali obraz, a następnie przemaszerowali 
w kierunku kościoła. 

 Kopia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej nawie-
dzała wszystkie parafie w gminie jedną dobę. Jest to Kopia 
Jasnogórskiego Obrazu Matki Bożej namalowana w 1957 r., 
a jego autorem jest toruński malarz prof. Leonard Torwirt. 
Jak napisano na internetowej stronie Jasnej 
Góry: „wysiłek toruńskiego malarza wspie-
rały modlitwy zakonów kontemplacyjnych, 
a w Kaplicy Cudownego Obrazu codziennie 
odprawiana była w tej intencji Msza świę-
ta”. Kopia Cudownego Obrazu rozpoczęła 
swą pielgrzymkę po Polsce 29 sierpnia 1957 
roku od archikatedry warszawskiej. W 1966 
roku decyzją Episkopatu przerwano na pe-
wien czas peregrynację, aby Obraz mógł być 
obecny na uroczystościach milenijnych we 
wszystkich stolicach biskupich Polski i miej-
scach o historycznym znaczeniu dla Kościoła 
i narodu. Zamierzenie to jednak nie do końca 

TyGOdNIOWy PLAN ZAJęć W WdK GóRSK:

poniedziałek wtorek środa czwartek

16:30 – 18:00 
Nordic Walking 

17:45-18:45 
Aerobik dla Pań 

16:00 – 19:00 
Zajęcia Wokalne 

16:30 – 18:00 
Nordic Walking

18:00 – 19:00 
J. Angielski – Dorośli 

17:00 – 18:00 
Zajęcia Taneczno-Rytmiczne dla dzieci 

17:00 – 18:00 
J. Angielski – Dzieci kl. IV 

18:00 
Próba Zespołu “Melodia” 

18:00 – 19:30 
Taniec dla Dorosłych 

17:45 – 18:45 
Aerobik dla Pań

18:45 – 19:30 
Zajęcia Instrumentalne 

(nauka gry na gitaze klasycznej)

18:00 – 19:00 
J. Angielski – Dzieci kl. V-VI 

19:30 – 20:15 Zajęcia Instrumentalne
(nauka gry na keyboardzie ) 

19:00 – 20:00
 J. Angielski – Dorośli 

Biblioteka  Publiczna w Górsku ul. Leśna 13/1 
ZAPRASZA

dzieci, młodzież i dorosłych do korzystania 
z księgozbioru i czytelni internetowej

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 10:00 - 18:00

Środa 15:00 - 15:00 (narady, wyjazdy)

Czwartek 10:00 - 18:00

Piątek 7:30 - 15:30

Tel: 56 678 13 79,  e-mail:  gbpgorsk@wp.pl

 KGW Górsk, WDK Górsk oraz Filia Biblioteki 
w Górsku wspólnie zorganizowały Jesienne Spotkanie 
Biesiadne z Piosenką połączone ze Świętem Ziemniaka. 
Pani Hanna Hadaczek i Danuta Błędowska wykonały 
smakowite potrawy z ziemniaków. Biesiadę uświetniła 
wystawa prac dzieci których motywem przewodnim 
był ziemniak. Wszyscy uczestnicy biesiady zostali od-
znaczeni ziemniaczaną pieczątką. Uczestnicy bawili się 
przy akompaniamencie zespołu „Latino”, a sama zaba-
wa trwała do ok. 21.00.
 Wszystkim uczestnikom i osobom bezpośrednio 
zaangażowanym w Biesiadne Spotkania z Piosenką 
składamy serdeczne podziękowania, w tym również 
Wójtowi Janowi Surdyce. Jednocześnie zapraszamy na 
kolejne Spotkania z Piosenką. 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY. 
Organizatorzy

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby 
do nas dołączyć, serdecznie zapraszamy.

tel.: 56 678-09-31, fax: 56 678-09-31
 e-mail: gokis.zlawies.mala@wp.pl

TyGOdNIOWy ROZKłAd ZAJęć
SEKCJI KULTURALNO – EdUKACyJNyCH w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  w Złejwsi Małej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

16.00 – 18.30
Zajęcia wokalne – śpiew 

solowy i zespołowy

15.30 -18.30
Zajęcia wokalne

15.00 – 18.30 
Nauka gry na instru-

mentach muzycznych

15.30 -18.30 
Zajęcia wokalne

17.00 – 18.30 
Zespół dziewczęcy 

Cheerleaderki
17.00 – 19.00

Zajęcia plastyczne 
i rzeźbiarskie

19.00 – 20.00
Aerobik dla pań

16.00 – 18.00
Tenis stołowy

18.00 - 19.00 
Kurs j. niemieckiego 
(gr. zaawansowana) 

19.15 - 20.30
Taniec orientalny

16.00 – 18.00
Szachy i warcaby

19.00 -20.00 
Aerobik dla pań
19.30 – 21.00 

Kurs j. niemieckiego 
(gr. początkująca) 

Sobota i niedziela zgodnie z kalendarzem imprez
Próby zespołów wokalno - instrumentalnych ( w zależności od potrzeb) 

Kopia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
wędrowała po naszej gminie

 W tym roku dzień Edukacji Narodowej przypadał 
w niedzielę, dlatego dopiero we wtorek (16.10) w Urzę-
dzie Gminy na zaproszenie Wójta pojawili się dyrektorzy 
placówek oświatowych oraz nowo mianowani i wyróż-
nieni nauczyciele. 

 Podczas spotkania dla wszystkich szkół zostały także 
przekazane zestawy lektur, które zostały zakupione dzięki 
turniejowi charytatywnemu „Gramy Razem”, rozegranego 
pod koniec września w Złejwsi Wielkiej.

PM

Dzień Edukacji 
Narodowej
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liczy się bowiem jeszcze czas i ilość ryb, co w znacz-
nym stopniu eliminuje przypadkowość. Nie zmienia 
to jednak faktu, że ważne jest także szczęście oraz 
dobra intuicja w doborze miejsca łowienia.  
 W tym roku wędkującym mocno dał się we zna-
ki obniżony poziom wód na Wiśle. W efekcie zale-
dwie 18 wędkarzy mogło pochwalić się jakąkolwiek 
zdobyczą. 
 Takie zawody to przede wszystkim dobra zaba-
wa, okazja do integracji środowiska i wymiany do-
świadczeń. Impreza zorganizowana była przez Koło 
Wędkarskie w Złejwsi Wielkiej, które dzięki wsparciu 
Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego w Toruniu, dla 
uczestników zawodów zapewniła poczęstunek oraz 
atrakcyjne nagrody.
 Zawody trwały od 7.00 do 13.00. Po  podliczeniu 
punktów najlepszymi spinningowcami okazali się:
1. Wiesław Rozembaiger  (1szt. ryb, waga 3748) – 3748 pkt
2. Krzysztof Tomala  (10 szt. ryb, waga 1856) –  3576 pkt
3. Tomasz Łączkowski (1szt. ryb, waga 3159) – 3159 pkt
Najdłuższa ryba – Wiesław Rozenbaiger – 78,4cm
Jedyna kobieta – Natalia Kornacka
Najmłodszy uczestnik – Wojciech Wysocki (10 lat)

PM

Sport i rekreacja

Zagraliśmy razem w szczytnym celu
 W dniu 29 września br. o godz. 9.00 w Centrum 
sportowym przy Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej 
(koło Astro-bazy) odbyła się 2 edycja turnieju piłkar-
skiego „Gramy Razem”. 

 W turnieju udział wzięły drużyny ze Starostwa Po-
wiatowego z Bydgoszczy, Starostwa Powiatowego z To-
runia, drużyna nauczycieli, drużyna dziennikarzy oraz 
Urzędu Gminy Zławieś Wielka. Poprzez zjednoczenie 
lokalnego środowiska administracyjnego i społeczne-
go zrealizowane zostały szczytne cele. W tym roku dla 
szkół z terenu gminy oraz dla najbardziej potrzebują-
cych dzieci zostanie przekazanych ponad 100 książek 
i lektur.
 Mimo towarzyskiego charakteru turnieju, mecze 
były bardzo zacięte i o ostatecznych wynikach zadecy-
dowała dopiero ostatnia kolejka. W turnieju wygrała 
drużyna Nauczycieli z Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej 
przed Urzędem Gminy Zławieś Wielka. Trzecie miejsce 
zajęła drużyna Starostwa Powiatowego z Bydgoszczy, 
wyprzedzając drużynę Dziennikarzy oraz Starostwa 
Powiatowego z Torunia. Należy zauważyć, iż w każdej 
drużynie występowała przedstawicielka płci pięknej, 

niejednokrotnie przechylając szalę zwycięstwa na ko-
rzyść swojej drużyny.
 Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka serdecz-
nie dziękuje wszystkim drużynom za udział w roz-
grywkach oraz za pomoc finansową w realizacji szczyt-
nego celu, w szczególności składa podziękowania dla 
Starosty Powiatu Toruńskiego Pana Mirosława Gra-
czyka, Starosty Powiatu Bydgoskiego Pana Wojciecha 
Porzycha oraz Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku 
Spółdzielczego w Toruniu.

PG

 XI Zawody spinningowe „O Puchar Wójta Gmi-
ny Zławieś Wielka”, które odbyły się 14 października 
na wodach zalewowych Wisły w Złejwsi Wielkiej, po 
raz kolejny przyciągnęły blisko 50 wędkarzy z nasze-
go województwa. 

   Te zawody są bardzo 
popularne w  regionie, 
a szczególnie powo-
dzeniem cieszy się for-
muła ich rozgrywania. 
Nie wystarczy złowie-
nie największej ryby, 

Wędkarze walczyli o „Puchar Wójta”

  3 października na boisku bydgoskiego Zawiszy odbył 
się finał wojewódzki Turnieju Orlika o Puchar Premiera 
Donalda Tuska w piłce nożnej dziewcząt i chłopców. Po 
sukcesach w rundach eliminacyjnych i awansie do finału 
wojewódzkiego drużyna dziewcząt ORKANU ZŁAWIEŚ 
WIELKA zajęła ostatecznie drugie miejsce. W finale ogól-
nopolskim w Warszawie nasze piłkarki jednak nie zagrają, 
ponieważ przepustkę otrzymuje tylko pierwsza drużyna.

Janusz Lemke

Dziewczęta z Orkanu 
wicemistrzyniami 

województwa!

Wielki sukces naszych harcerzy!
 W dniach 16 – 18 listopada 2012 r. harcerze 
z 1 Szczepu Harcerskiego „Błękitna Jedynka”  w Górsku 
uczestniczyli w  X Europejskim  Memoriale Generała 
Stanisława Maczka Drużyn Harcerskich w Piłce Noż-
nej. Reprezentanci z naszych drużyn zmagali się z 58 
zespołami, w tym z Liwy, Ukrainy i Polski. 17 listopada 

odbyły się mecze zespołów w kategorii: 10-15, w której 
po przejściu do fazy pucharowej ostatecznie zajęli  piąte 
miejsce. Następnego dnia rozegrano mecze w kategorii: 
open. Harcerki z naszego szczepu zajęły trzecie miejsce, 
natomiast harcerze starsi drugie.

ZHP Górsk
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 Zbliża się okrągły Jubileusz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w łążynie.
 Jednostka OSP w Łążynie została powołana 
w roku 1913 i od początku prężnie stawia kolejne 
kroki ku rozwojowi i modernizacji. Wieloletnia wzo-
rowa działalność sprawiła, że obecnie jednostka liczy 
35 członków zwyczajnych, 1 członka honorowego, 
2 członków wspierających, 9-osobową Drużynę 
Kobiet oraz dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarni-
cze: 17-osobową dziewcząt i 14-osobową chłopców. 
MDP jest to grupa młodych ludzi przygotowywana 
poprzez szkolenia i zawody do późniejszych działań 
ratowniczo – gaśniczych. Rok rocznie zdobywają 
czołowe miejsca w Turniejach Wiedzy Pożarniczej 
na różnych szczeblach. Od początku założenia, jednostka 
odnosiła liczne sukcesy zarówno na arenie zawodowej, jak 
i w zmaganiach sportowo – pożarniczych oraz Turniejach 
Wiedzy Pożarniczej.
 W ramach zlokalizowanego w murach strażnicy 
Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego pro-
wadzone są bezpłatne szkolenia dla rolników, strażaków 
ochotników powiatu toruńskiego, prelekcje i seminaria 
tematyczne dla społeczności gminy. Jednostka prowadzi 
także program profilaktyczny przeciwko uzależnieniom 
młodzieży pod nazwą „Mówię NIE, bo myślę NIE!”, w ra-
mach którego młodzież bierze udział w obozowiskach, 
turniejach, wyjazdach integracyjnych letnich i zimowych 
oraz wycieczkach krajoznawczych. Podczas tych wyjazdów 
oprócz dobrej zabawy i ciekawych przygód prowadzone są 
zajęcia grupowe dotyczące profilaktyki antyalkoholowej 
i antynarkotykowej, w których młodzież aktywnie uczest-
niczy. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowane oso-
by z wykształceniem pedagogicznym. Ostatnio młodzież 
odwiedziła muzeum Ziemi Kaszubskiej w Szymbarku. 
 Wszystkie te sukcesy budują coraz większe uznanie 
w środowisku, co przekłada się na szybki rozwój jednostki. 
Ważną rzeczą jest to, iż straż należy do Powiatowej Kom-
pani Odwodowej, gdzie czynnie angażuje się we współpra-
cę i z oddaniem realizuje powierzone jej zadania. Z uwagi 
na położenie jednostki na skraju dwóch gmin, rejonem jej 
działania jest nie tylko Gmina Zławieś Wielka, lecz także 
sąsiadująca Gmina Łubianka, a z racji włączenia jednostki 
do Powiatowej Kompani Odwodowej, powiat Toruński, co 
stawia przed strażakami dodatkowe zadania.

 W chwili obecnej czynione są starania o włączenie 
jednostki w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego, dobudowanie drugiego boksu garażowe-
go oraz zakup nowego wozu bojowego. Pomocną dłoń 
w tym przedsięwzięciu wyciągnęli nie tylko Wójt Gminy 
Pan Jan Surdyka, czy Pani Przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Kutnik, ale i włodarze naszego regionu: Pan 
Poseł Zbigniew Sosnowski, Pan Poseł Tomasz Lenz, Rad-
ny Powiatu Toruńskiego Pan Andrzej Walczyński oraz 
Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy 
Pani Edyta Zakrzewska.  6 lipca br. na spotkaniu orga-
nizacyjnym w Łążynie ww osoby wraz z Zarządem OSP 
i członkami wspierającymi: Piotrem Pawlikowskim i To-
maszem Zakrzewskim ustaliły plan działania oraz plan 
finansowy dla powyższej inwestycji. 
 Koszty powiązane z budową drugiego boksu ga-
rażowego wraz z zapleczem sanitarnym wyliczono na 
kwotę 120 tysięcy złotych, natomiast zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego to wydatek rzędu 650 tysięcy zło-
tych. W kwotach tych partycypować będą zarówno Gmi-
na Zławieś Wielka, jak i Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Komenda Główna 
Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystko to 
dzięki wsparciu i zaangażowaniu wymienionych wyżej 
osób. Jest to jednak długotrwały proces, który należy na 
bieżąco kontrolować i realizować krok za krokiem. Gło-
sem doradczym i swoistym przewodnikiem w tej krętej 
drodze jest Pan Radny Andrzej Walczyński, dbający, by 
wszystko zostało dopięte.

 We wrześniu br. jednostka otrzymała w drodze 
przekazania drugi wóz bojowy marki Star, dzięki 
czemu możliwe było uruchomienie procedury włą-
czenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. 
14 września doszło do podpisania trójstronnego po-
rozumienia pomiędzy Gminą Zławieś Wielka, Ko-
mendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w To-
runiu oraz Zarządem OSP o włączeniu OSP Łążyn 
do KSRG. Wśród warunków niezbędnych do speł-
nienia była konieczność posiadania dwóch wozów 
bojowych oraz odpowiedniego zaplecza socjalno-
gospodarczego. W listopadzie ruszyła budowa dru-
giego garażu, w którą mocno angażują się druhowie 

OSP oraz Gmina. 
Za sprawą Pana Posła Zbigniewa Sosnowskiego jednostka 
otrzymała na ten cel wsparcie finansowe w wysokości 20 
tysięcy złotych.
 Warto zaznaczyć, iż w czerwcu 2013 roku Jednostka 
Ochotniczej Straży pożarnej w Łążynie obchodzić będzie 
100-lecie powstania. To ważna data w historii zarówno 
wsi, jak i samej jednostki. Zarząd Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Łążynie poczynił już pierwsze kroki w zdobywa-
niu środków finansowych na ten cel. Zgromadzone środki 
są jednak zbyt małe, by skutecznie oraz z należytą oprawą 
zrealizować tę uroczystość.
 W tym miejscu druhowie OSP zwracają się z prośbą 
o wsparcie finansowe. Zadeklarowaną kwotę można wpła-
cić gotówką za pokwitowaniem lub przekazać na konto:
OSP Łążyn: Bank Spółdzielczy w Toruniu O/Zławieś Wielka
33951100002005002641670001 z dopiskiem „SZTAN-
DAR DLA OSP”.
Informujemy, że jest możliwość wykupienia tzw. GWOŹ-
DZIA, na którym wygrawerujemy – NAZWISKO I IMIĘ 
darczyńcy lub nazwę FIRMY, INSTYTUCJI, JEDNOSTKI 
OSP.
Gwóźdź ten zostanie trwale zamocowany do drzewca na-
szego nowego sztandaru. 
Wpłatę na ww gwóźdź określiliśmy na kwotę min. 200 zło-
tych.
Apelujemy w tym miejscu jeszcze raz do Państwa o ofiar-
ność i wsparcie tak ważnego w dziejach przedsięwzięcia.
Z góry serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom!

OSP Łążyn

 W dniu 7 listopada 2012 r. w Starostwie Powiato-
wym w Toruniu, w obecności Wicewojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego i dyrektora 
Oddziału K-PODR w Przysieku Marka Nowackiego, 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk dokonał wręcze-
nia nagród laureatom konkursu „Piękna Zagroda 2012”. 
W kategorii „Działka Ogrodnicza” 2 miejsce zajęli Pań-
stwo Lewandowscy z Górska, natomiast działki Państwa 
Wiśniewskich z Czarnowa oraz Kononiuk i Pargulskich 
ze Złejwsi Wielkiej otrzymały wyróżnienia.Organizato-
rem konkursu było Starostwo Powiatowe, przy współ-
pracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego 
w Toruniu oraz Wójtami Gmin.

PM

II miejsce Państwa Lewandowskich z Górska 
w konkursie Piękna Zagroda!

100 lat służby, 100 lat historii!
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Szukam mieszkania do wynajęcia w Czarnowie 
lub Toporzysku. TEL 722 021 848
Oferuję sprzątanie, prasowanie, mycie okien oraz
prace w ogrodzie. Posiadam referencje. 
rejon Cegielnik, Przysiek,Czarnowo, Zławieś,
 Stary Fordon TEL: 788 651 054
Sprzedam : - monitor belinea 2025 s1w, 20 cali 
   w b. dobrym stanie za 250 zł 
- krzesło biurowe klasyczne, ciemny popiel, regulowa     
   na wysokość oraz oparcie (jak nowe)  100zł 
- umywalka cersanit adria 60 cm. Za 50 zł. 
   (w leroy merlin kosztuje ponad 100 zł) 
TEL:  669 744 830
Wszystkie osoby zainteresowane dodatkowym do-
chodem, jak również osoby otwarte na nowe propo-
zycje biznesowe proszę o kontakt  TEL: 531723539
Jeżeli szukasz oszczędności na usługi telekomuni-
kacyjne (telefonia stacjonarna, komórkowa, mobil-
ny internet) proszę o kontakt TEL: 531723539.
Przyjmę ziemię  Toporzysko TEL: 603 348 889
Sprzedam „płytki chodnikowe” z rozbiórki o wymia-
rach 35 x 35 cm, grubość 5 cm idealne na utwardze-
nienie powierzchni 300 sztuk cena 500 zł . odbiór na 
koszt odbiorcy. CZARNE BŁOTO tel. 603 810 971
Zapraszamy do wynajęcia sali w Siemoniu. Wesela, 
przyjęcia  i imprezy okolicznościowe. Wyremontowana 
sala z pełnym wyposażeniem kuchennym pomieści 
110 osób. TEL: 669 652 192
J.angielski poziom gimnazjum-liceum-studia na 
terenie gminy Zławieś Wielka, możliwość dojazdu. 
Doświadczona lektorka TEL: 696 447 164
Projekty wielobranżowe domów mieszkalnych, 
zagospodarowania terenu, podziałów geodezyjnych
 terenów,  zastępstwo inwestycyjne (m.in. nadzory), 
opracowania wstępne wszelkich obiektów, adaptacje 
projektów typowych. Teren gminy Zławieś Wielka. 
TEL:  601 897 582
ZAPRASZAMY do nowo otwartego SKLEPU 
MEBLOWEGO w ZŁEJWSI  MAŁEJ, ul. JAGODOWA 2.
W ofercie posiadamy szeroki asortyment mebli 
pokojowych, meble kuchenne, kanapy a także  meble  
na wymiar. Tel. 603 702 162.
Potrzebujesz ubezpieczenia? Zgłoś się! Oferuję 
ubezpieczenia majątkowe, na życie, komunikacyjne, 
plany oszczędnościowe, ubezpieczenia rolników, 
ubezpieczenia grupowe,ubezpieczenia dla firm. 
Szczegółowe informacje: TEL:  730 048 445
Posiadam łąki do wydzierżawienia na terenie gminy 
Zławieś Wielka w Miejscowości Czarne Błoto 
o powierzchni 2,8 hektara TEL: 697 136 884 
Sprzedam pralkę LG, 1000 obrotów, 5 kg wsadu, 
opóźnienie startu, elektroniczny wyświetlacz, 
łożyska do wymiany. TEL: 504 799 513
Sprzedam tanio deskę barlinecką, Jesion Classic 3 
lam.olej naturalny-2 op.(6,36 m2) oryginalne 
opakowanie TEL.609 934 566
Zakład Elektryczny wykonuje: instalacje elektryczne, 
RTV, teletechniczne, odgromowe, pomiary eletryczne, 
nadzory, odbiory budynków. TEL: 696 102 355

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 oraz w zakładce OGŁOSZENIA DROBNE. Znajdą tam też Państwo szczegółowy regu-
lamin zamieszczania anonsów. UWAGA! Ogłoszenia zamieszczane są bezpłatnie

umyje okna, posprzątam dom, mieszkanie, zgrabie 
liście w ogrodzie, pomogę dorywczo osobie starszej
przy czymkolwiek co potrzeba Zławieś Wielka, 
Czarnowo Przysiek telefon 532788658
Sprzedam działkę w Złejwsi Małej przy ul. Honorowych 
Dawców Krwi. Ładnie położona, na planie prostokąta 
(dłuższe boki: wschód-zachód) 1252 m. Wstępnie 
proponuję 70 zł/m, ale jestem elastyczny i cena jest do 
negocjacji. TEL. 661 951 113, e-mail: tomblues@wp.eu
Sprzedaje ziemniaki z własnego gospodarstwa
Ziemniaki bardzo ładne, zółte odmiana WINIETA,
sypkie nie rozgotowują się Bulwy czyste (nie myte) 
jasne , zdrowe w środku, wybierane ręcznie cena to 
6 zł za 15kg, 40gr za kilogram Czarnowo 25, 
TEL: 668 387 441 lub 56 678 01 10 
Możliwość wystawienia faktury VAT

Umyje okna TEL:  664778543

Sprzedam buty wojskowe nowe rozmiar 45 skórzane 
czarne firmy Wojas TEL:664778543

Mam do wynajęcia kawalerkę w Górsku 
TEL: 602 840 173
Pomoc domowa, prace dodatkowe, mycie okien, pra-
sowanie podejmę się Zławieś Wlk, Rozgarty, Przysiek 
jednorazowe zlecenia też przyjmuję  TEL.532 788 658
Sprzedam działkę w Cegielniku o powierzchni 3000 m2,
 35 zł za m2. Działka jest położona niedaleko lasu, 
w bardzo spokojnym i cichym miejscu z dala od 
miejskiego zgiełku i chałasu. TEL.: 693 830 311
Sprzedam  atrakcyjny  dom  gotowy do zamieszkania, 
położony  w Złejwsi  Małej o powierzchni  użytkowej 
200 m2, powierzchnia działki  7 arów.  Cena 
do negocjacji przy konkretnych ofertach.
TEL:  606301858

Przyjmę ziemie, Zławieś Wielka TEL: 793 205 996

JĘZYK ANGIELSKI. PRYWATNE LEKCJE. 
KOREPETYCJE. Zajęcia w małych grupach. 
Mgr filologii angielskiej z doświadczeniem pedago-
gicznym. Egzaminator OKE. CZARNOWO i okolica. 
Tel. 883 313 715, Możliwość dojazdu do ucznia.
zatrudnię osoby do prac budowlanych i ogrodowych.
TEL: 791 580 014
Oferuję indywidualne lekcje matematyki dla uczniów 
klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum, w tym 
pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych, przygo-
towanie ucznia do sprawdzianów i prac klasowych 
oraz do egzaminów gimnazjalnych i szkół ponad 
gimnazjalnych. Warto uczyć się matematyki, warto
 zacząć w każdym momencie TEL: 880 863 429
Zatrudnie operatora maszyn rolniczych.  Wymagania:
prawo jazdy kat. T ( na ciagnik), wskazane uprawnienia 
na kombajn zbożowy  lub uprawnienia na inne maszyny 
(istnieje mozliwosc zdobycia w trakcie pracy), pracowi-
tość, sumienność, dyspozycyjność, chęci do pracy, mile 
widziani absolwenci szkoly rolniczej TEL: 602 572 463

Zaopiekuję się dzieckiem w miejscowości Czarne Błoto,
Cegielnik, Rozgarty, Przysiek, Stary Toruń, Górsk. Mam 
21 lat, wykształcenie średnie (ukończyłam Technikum 
Gastronomiczno-Hotelarskie), jestem dyspozycyjna od 
poniedziałku do piątku. Po wcześniejszym uzgodnieniu 
w weekendy również. Posiadam prawo jazdy kat. B,
jestem bez nałogów. Doświadczenie w opiece nad 
dziećmi, to moje rodzeństwo. Brat który ma aktualnie
11 lat i siostra która ma 6 lat. TEL: 603 409 484
Poszukuję do pracy Panią z umiejętnościami 
krawieckimi. TEL: 509 967 321
Szycie firan,dekoracji okiennych z własnego jak i po-
wierzonego materiału, możliwość dojazdu do klienta. 
Czarne Błoto TEL. 609 441 261
Tuje żywopłotowe BRABANT w doniczkach: 
wysokość 60 cm - 5 zl/szt. wysokość 60 - 80 cm 7 zł/
szt. - Zławieś Wielka, ul. Słoneczna 9, TEL. 608 610 883
wykonam prace domowe prasowanie,mycie okien oraz 
porządki Zławieś,Rozgarty,Przysiek TEL: 532 788 658
Poszukujemy doświadczonej i odpowiedzialnej Pani 
do opieki nad zdrowym, dwuletnim chłopcem. 
Sprawowanie opieki w miejscu zamieszkania dziecka 
- tj. Czarne Błota, od grudnia 2012. Referencje mile 
widziane. TEL: 530 018 017
JĘZYK ANGIELSKI W ZŁEJWSI WIELKIEJ - roz-
poczęły się zapisy na kursy języka angielskiego dla 
dzieci i dorosłych, wszystkie poziomy zaawansowania, 
małe grupy lub zajęcia indywidualne, miejsce: Zespół 
Szkół w Złejwsi Wielkiej, kontakt: TEL:787 714 997,
e-mail: ap.angielski@o2.pl. Zapraszam!
Sprzedam działkę w Złejwsi Małej 1252 m. Ładnie 
położona, na planie prostokąta (dłuższe boki: wschód
-zachód). Cena do negocjacji. TEL. 661 951 113
Siłownie wiatrową - elektryczną 3,2 kW sprzedam. 
Czarne Błoto, TEL.601 924 797
Rozdzielnia budowlana z fundamentem, używana, 
duża obudowa emiter, 3x230V, 1x 400V, zamek 
i kluczyki, bezpieczniki legrand. 300 zł (cena samej 
nowej obudowy bez wyposażenia powyżej 500 zł), na 
terenie gminy dostawa w cenie. TEL. 728 452 999
Wypożyczanie/przewóz 8 os. BUS Mercedes Vito 2.2 
CDI, gwarantujemy najniższą cenę oraz podstawiamy 
samochód pod wskazany adres.  Zadzwoń i przekonaj 
się sam. e-mail:biuro@auto-motyw.pl, 
TEL.: 604 444 461
Przyjmę lub niedrogo kupię stół do tenisa. 
Tel. 691 410 250
Geodeta uprawniony - usługi w zakresie podziałów
i rozgraniczeń nieruchomości, map do celów 
projektowych, wytyczeń i inwentaryzacji 
powykonawczych  TEL: 606 446 401
Pracująca Pani poszukuje niedrogiego pokoju 
do wynajęcia w Przysieku. TEL: 601 630 628

Usługi geodezyjne TEL: 725 064 112

Fotograf: śluby, studniówki, komunie Tel. 533 013 010
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Głos Gminny
Informator gminy Zławieś Wielka
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Redaktor naczelny: Krzysztof Rak, skład redakcyjny: Grażyna Krystosiak, Monika Foksińska, Krzysztof Rak, Piotr Grodzki, Piotr Młynarczyk. Kontakt do redakcji: gazeta@zlawies.pl, tel: 56 674 13 35

 16.11.2012 r. odbyła się niezwykle ważna dla na-
szej gminy konferencja PTTK podsumowująca dzia-
łania projektu „Rowerem Przez Polskę”. Spotkanie 
odbyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie, 
a do stolicy licznie zjechali delegaci z całej Polski. 
W ramach konkursu „Gmina przyjazna rowerzystom” 
wręczono 20 certyfi katów i  20 wyróżnień, w tym cer-
tyfi kat w kategorii gmin 10-25 tys. mieszkańców przy-
znano GMINIE ZłAWIEŚ WIELKA! 

 Spotkanie odbyło się podczas Warszawskich Targów 
Turystycznych „Podróże” na Stadionie Narodowym. Kon-
ferencję otworzyła Pani Jolanta Śledzińska (sekretarz ZG 
PTTK ds. promocji i kontaktów zewnętrznych) przedsta-
wiła program spotkania oraz przekazała informacje o dzia-
łaniach podjętych w ramach programu Rowerem Przez 
Polskę. Następnie głos zabrał Prezes Lech Drożdżyński, 

 Przeżył już kilka pokoleń, 2 wojny światowe i ciągle 
jest w niezłej formie. Pan Józef Żurek to najstarszy człowiek 
w naszej gminie, urodził się 31 sierpnia 1909 r. w Gackach, 
a od 1911 r. mieszka w Czarnowie. Choć to wydaje się dziś 
wręcz niepojęte, to uczestniczył w bitwie nad Bzurą podczas 
II Wojny Światowej, po czym dostał się do niewoli do obozu 
jenieckiego.
 W 1976 roku poślubił panią Teresę i do dziś są szczęśli-
wym małżeństwem. Niczego w życiu nie szczędziłem, pali-
łem papierosy, piję piwko do dzisiaj, po prostu z wszystkie-
go korzystałem z umiarem – odpowiada solenizant pytany 
o receptę na długowieczność. 
 Z okazji 103 rocznicy urodzin w domu solenizanta 
w Czarnowie odbyła się rodzinna uroczystość, na którą 
z podarunkami przybyli również wójt gminy Pan Jan Sur-
dyka i kierownik USC Pani Katarzyna Cimoch. 
 Panu Józefowi życzymy przede wszystkim zdrowia 
i kolejnych szczęśliwych lat.

PM

Najstarszy 
mieszkaniec naszej 
gminy ma 103 lata!

1 kg miodu  •  1 kg cukru  •  3 jaja  •  1 kostka margaryny  •  1 litr kawy zbożowej
3 kg mąki  •  50 gram amoniaku  •  przyprawa do pierników  •  kakao do koloru. 

Świąteczne pierniczki

Prestiżowe wyróżnienie 
naszej gminy

który przywitał zgromadzonych gości. W ramach progra-
mu przyznano także nagrody i wyróżnienia w konkursach 
fotografi cznych i plastycznych. 
 Dla naszej gminy najważniejsza była część wręczenia 
certyfi katów, które w skali całej Polski otrzymało tylko 20 
gmin, w tym aż 5 z naszego województwa (Toruń, Krusz-
wica, Świecie, Cekcyn, Zławieś Wielka). 
  „To dla nas ogromne wyróżnienie, rzadko bowiem 
zbiera się pochwały za czynione działania. Warto tutaj 

podkreślić wagę klubu rowerowego 
LZS „Błękitni” Górsk, KTK Przygo-
da Toruń oraz „KHDK”, bez których 
z całą pewnością nie byłoby tego sukce-
su. Mam nadzieję, że będzie to też taki 
pozytywny impuls do dalszej poprawy 
infrastruktury rowerowej, a dla miesz-
kańców znak, że warto przesiadać się 
na dwa kółka i doceniać walory przy-
rodnicze naszej gminy” – komentuje 
wójt Jan Surdyka. 
 Warto również dodać, że po-
dziękowanie za aktywne uczestnictwo 
w ogólnopolskiej akcji „Bezpiecznie na 
rowerze” powędrowało dla aktywnie 
działającemu na terenie naszej gminy 
klubu „PRZYGODA”. Komisja Tury-

styki Kolarskiej uhonorowała Jubileuszową Odznaką Pana 
Dariusza Parzycha ze Złejwsi Wielkiej za szczególne zasłu-
gi w upowszechnianiu  turystyki kolarskiej.
 W Warszawie naszą gminę reprezentowali wójt Jan 
Surdyka, Jerzy Dudzic, Dariusz Parzych, Maciej Wrzeszy-
kowski, Marek Kiełbasiński i Waldemar Wieczorkowski.

PM

WyKONANIE:
Przepalić cukier dodać miód i rozpuścić. 
Amoniak rozpuścić w kawie. 
Mąkę przesiać, dodać przyprawę do pierników 
i kakao. Margarynę rozpuścić.
Wszystko dobrze wyrobić, rozwałkować
i wycinać pierniczki. Włożyć do rozgrzanego 
piekarnika i piec aż do zarumienienia.

Życzymy smacznego!!!!!

Koło Gospodyń Wiejskich Łążyn


