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Zapraszamy
do lektury
Nowoczesne Rzęczkowo

O Zespole Szkół w Rzęczkowie zaczyna
się robić głośno nie tylko w regionie, ale także
w całej Polsce. Dzieje się tak głównie za sprawą programu rządowego pod nazwą „Cyfrowa
szkoła”...
Więcej str. 7

nr 8, marzec - maj 2013

www.zlawies.pl

Z okazji zbliżających się Świąt
składamy serdeczne życzenia,
aby na czas Świąt Wielkanocnych
w Waszych sercach, rodzinach i domach
zagościła radość, spokój i wielka nadzieja
odradzającego się życia
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Kutnik

Wójt Gminy Zławieś Wielka
Jan Surdyka

Rewolucji śmieciowej c.d.

Wdrażanie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej
potocznie śmieciową, choć swoimi regulacjami
obejmuje dużo szerszy zakres, nabrało w naszej
gminie dużego tempa...
Więcej str. 2

Jarmark Wielkanocny

W nietypowej scenerii jak na tą porę roku
odbył się 23 marca w Przysieku Jarmark Wielkanocny. Mimo mrozu i śniegu przed ośrodkiem KPODR panowała atmosfera gorączki
zakupowej...
Więcej str. 16

System powiadamiania SMS-owego
już działa w naszej Gminie
Gmina Zławieś Wielka staje się coraz bardziej interaktywna. W ramach poprawienia
kontaktu z mieszkańcami i turystami od marca 2013 wprowadzamy nowoczesny system
informowania SMSowego. Jeśli chcesz otrzymywać BEZPŁATNE smsy z informacjami nt.
wszystkich ważniejszych wydarzeń i zagrożeń
związanych z naszą gminą, wystarczy się zarejestrować według poniższych wskazówek.

UWAGA: System w 100% zapewnia ochronę
danych osobowych i nie zawiera żadnych treści
reklamowych!
Aby się zarejestrować w systemie wystarczy
wysłać SMSa na nr 661 000 112 i wpisać kod:
kod dla MIESZKAŃCÓW: tak.ctr09
kod dla TURYSTÓW: tak.ctr09t
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Śmieci w gminie

Do 15 marca wszyscy właściciele nieruchomości
zamieszkanych, na których powstają odpady komunalne powinni złożyć w Urzędzie Gminy deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W pierwszej dekadzie kwietnia planujemy ogłoszenie przetargu na odbiór śmieci z terenu gminy. Od bieżącego numeru Głosu Gminnego
rozpoczynamy publikację praktycznych informacji,
w których przedstawimy w jaki sposób postępować
z odpadami komunalnymi wytworzonymi w naszych
domach, jak w prawidłowy sposób segregować śmieci, co to jest PSZOK i gdzie powstanie, czy też gdzie
będzie można oddać zużyte opony lub gruz budowlany. Mówiąc o akcji edukacyjno-informacyjnej trudno
nie wspomnieć o dofinansowaniu, które otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), dzięki któremu o ekologii i konieczności przykładania większej
wagi do ochrony środowiska dowiedzą się m.in. najmłodsi mieszkańcy gminy.
Początkowo planowałem zamieścić kolejny artykuł z cyklu „Nasze śmieci”, kładący większy nacisk
na edukację ekologiczną. Jednak w związku z wciąż
pojawiającymi się wątpliwościami, mimo przeprowadzenia we wszystkich sołectwach spotkań informacyjnych, postanowiłem jeszcze raz przybliżyć mieszkańcom powody wprowadzenia zmian w gospodarce
śmieciami komunalnymi, sposób w jaki od 1 lipca
będzie funkcjonował system gminny oraz odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania.
Na wstępie należałoby się zastanowić czy
wprowadzenie zmian było koniecznością, co spowodowało ich wprowadzenie i jakie cele zamierza
ustawodawca osiągnąć.
Na tak postawione pytanie trzeba odpowiedzieć
twierdząco, a za wprowadzeniem nowelizacji przemawiały dwa argumenty. Po pierwsze wstąpienie do UE
wymusza na Polsce dostosowania naszego prawa do
przepisów unijnych. Zgodnie z dyrektywą 2008/98/
WE tzw. ramową, kraje członkowskie zobowiązane
są do całkowitej zmiany podejścia do wytwarzania
odpadów tj. unikania wytwarzania odpadów w ogóle, ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych
trafiających na składowisko oraz osiągnięcia odpowiednich wskaźników recyklingu w odniesieniu do
odpadów: papieru, metalu, plastiku i szkła. W razie
nie spełnienia tych wymogów na Polskę zostaną nałożone kary (UE już je nalicza, ponieważ ww. regulacje
powinny zostać wprowadzone od 2010r). Oczywiście
ciężar wypełnienia przywołanych powyżej powinności został przerzucony na gminy, które zapłacą karę za
każdą brakującą tonę odpadów nie oddaną do recyklingu. Kontrolą zajmie się Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska- instytucja o skuteczności działania której nie muszę chyba nikogo przekonywać.
Drugim czynnikiem, który spowodował wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie odpadów
komunalnych była chęć ochrony środowiska naturalnego przed degradacją. Sprawa śmieci powstających
w naszych domach nie została rozwiązana od lat, co
pogłębiało patologie w tym zakresie. Przecież wiele gospodarstw nie posiada pojemników na śmieci
w ogóle. Gdzie więc one trafiają? Często je widzimy
spacerując po lesie, nad królową polskich rzek, a czasami tylko „czujemy” efekt ich „utylizacji” w przydomowych „spalarniach”. Dlatego też, w nowej ustawie
o „Utrzymywaniu Czystości i Porządku w Gminach
(UCziPwG) przyjęto założenie, że każdy z mieszkańców wytwarza śmieci i w związku z tym każdy
za ich zagospodarowanie powinien płacić. Takie były
cele i założenia. W praktyce ustawa sprawia wrażenie
mocno niedopracowanej, pisanej w pośpiechu (może
z racji nałożonych przez Unię Europejską kar), która
po niecałym roku od wejścia w życie była już nowelizowana a ilość pozostawionych luk i niedoróbek pozwala przypuszczać, że nie jest to ostatnia jej zmiana.
Kolejną uwagą jaką można podnieść jest brak odwagi
na wprowadzenie regulacji pomocowych ze strony
państwa, takich jak choćby finansowanie lub współfinansowanie budowy PSZOK-ów (Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) z środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a dzięki temu zmniejszenie obciążeń dla mieszkańców. Szkoda również, że nowe rozwiązania nie zostały wprowadzone dużo wcześniej.
Mając teraz „nóż na gardle” w postaci potężnych kar
finansowych trudno wdrażać zmiany stopniowo, bez
niepotrzebnego pośpiechu i stosowania terapii szokowej dla obywateli. Trudno się również nie oprzeć
wrażeniu, że na takim kształcie ustawy najbardziej
zależało firmom z kapitałem zagranicznym. Niestety istnieją uzasadnione podstawy do stwierdzenia,
że podmioty te stać będzie na zastosowanie praktyki dumpingowej i mówiąc brzydko wykończenia
rywalizujących o kontrakt firm, tym bardziej, że Minister Środowiska dokonał jednoznacznej wykładni
przepisów ustawy stwierdzając, że gmina nie może
zlecić zadań własnych z zakresu odbioru odpadów
komunalnych swoim zakładom komunalnym czy
spółkom, których jest 100% udziałowcem (kwestia ta
jest przedmiotem skargi, jaką Prezydent miasta Inowrocławia złożył do Trybunału Konstytucyjnego).
Wyłanianie podmiotu, który będzie świadczył usługi wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców
w drodze przetargu ma sens tylko wtedy gdy będzie
się odbywać w warunkach wolnej konkurencji. Życie
pokazuje, że żaden monopol nie był nigdy korzystny
dla klientów…

obliczana ryczałtowo, od gospodarstwa domowego
w zależności od ilości osób w nim zamieszkujących.
Czy wybrana metoda jest sprawiedliwa? Niestety
nie ma dobrego rozwiązania. Zawsze będzie grupa,
która będzie uważać się za poszkodowaną. W wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od mieszkańców nie ma
dowolności (można stosować tylko metody zawarte
w ustawie). Wybrana w naszej gminie metoda preferencyjna ochrania gospodarstwa wieloosobowe
i jest prorodzinna, o ile można użyć takiego porównania w odniesieniu do śmieci.
Mieszkańcy domów jednorodzinnych będą
wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy. W zabudowie wielorodzinnej sytuacja będzie nieco odmienna. Mieszkający
w spółdzielni czy wspólnocie będą płacić za śmieci
do spółdzielni lub wspólnoty a sposób w jaki będzie
na mieszkańców podzielona kwota wynikająca ze
złożonej do Urzędu Gminy deklaracji zależy od decyzji ich organów.
Kolejną ważną kwestią wymagającą wyjaśnienia jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki
na śmieci zmieszane. Pojemniki dostarczy i utrzyma
w należytym stanie sanitarnym firma, która wygra
przetarg, bez żadnych dodatkowych opłat. Oczywiście mieszkańcy mogą zakupić pojemniki samodzielnie. Należy przy tym pamiętać, że zakupiony pojemnik powinien być dostosowany do sprzętu, którym
będzie dysponowała firma świadcząca wywóz odpadów. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się zbierać odpady w sposób selektywny (dzięki temu mają niższą
opłatę!) otrzymają również worki do segregacji odpadów, również bez dodatkowych opłat. Sytuacja ta
nie dotyczy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
gdzie firma wstawi zbiorcze pojemniki do segregacji
(o tym jak w prawidłowy sposób prowadzić segregację odpadów możecie państwo przeczytać w Śmieciowym ABC). Kontrolę nad prowadzeniem selektywnej
zbiórki odpadów będzie prowadzić firma odbierająca odpady. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, informacja o tym fakcie zostanie przekazana do
Urzędu Gminy, a na pojemniku na odpady pojawi
się żółta kartka oznaczająca ostrzeżenie. Dwukrotne naruszenie zasad segregacji skutkować będzie
nałożeniem wyższej opłaty. Raz w roku odbędzie się
zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio
z nieruchomości. Termin jej przeprowadzenia zostanie przekazany mieszkańcom w najbliższym czasie.
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Zławieś Wielka wszystkie odpady
podlegające segregacji będzie można samodzielnie
i bez dodatkowych opłat dostarczyć do PSZOK-u,
który od 1 lipca 2013r. powstanie na terenie byłego
wysypiska śmieci w Łążynie.

Jak więc będzie wyglądał nowy system gospodarowania odpadami w naszych domach?

Najwięcej niepewności i komentarzy niesie
za sobą wysokość stawek. Dlaczego są tak wysokie, na czym gmina opierała się tworząc kalkulację kosztów, dlaczego w innych gminach opłaty są
niższe?

Rada Gminy Zławieś Wielka ustaliła, że opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie
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Wdrażanie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej potocznie śmieciową, choć swoimi regulacjami obejmuje dużo szerszy zakres, nabrało w naszej gminie
dużego tempa.
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		 Na koszty nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi składają się:
• Koszty odebrania (transportu) oraz zagospodarowania (składowania, sortowania, kompostowania,
spalania)
• Koszty utworzenia i obsługi PSZOK-u
• Koszty obsługi administracyjnej
Co spowodowało wzrost opłaty w stosunku
do stawek obowiązujących obecnie? Przecież teraz opłata za wywóz odpadów wynosi średnio 29
zł za 120l. pojemnik przy dwutygodniowym cyklu
wywozowym. Firmy obecnie wożące śmieci na wysypisko też muszą prowadzić obsługę administracyjną. Skąd więc ta podwyżka?
Na wstępie trzeba zauważyć, że gmina musiała
zamknąć wysypisko w Łążynie. Śmieci wożone są do
Torunia, gdzie cena za 1 tonę odpadów jest wyższa
od tej, którą ustaliła gmina na swoim składowisku
o około 100 zł. Zgodnie z Wojewódzkim Planem
Gospodarki Odpadami Komunalnymi odpady komunalne z terenu naszej gminy należy wozić do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Nie ma wyboru, przynajmniej do
2015 roku kiedy to powstanie spalarnia w Bydgoszczy. Ważnym czynnikiem generującym koszty jest
rozproszenie zabudowy a ściślej mówiąc duże odległości między zabudowaniami. Większe odległości
to większe koszty transportu. Do tej pory z terenów
rolniczych śmieci wywożone były w dużo mniejszym
zakresie. Dodatkowo firmy wywożące odpady nie
miały obowiązku podpisania umów ze wszystkimi
„chętnymi” na świadczenie usług. Tam gdzie dojazd
był zbyt trudny, gdzie konieczne było zastosowanie
niestandardowego samochodu odmawiano podpisania umów na wywóz śmieci bo się to najzwyczajniej
w życiu nie opłacało. Kosztów, które trzeba ponieść na
wybudowanie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych nikt negować nie powinien,
a zabezpieczona w budżecie na ten cel kwota 150 000
złotych umożliwi zakup kontenerów, utwardzenie terenu, ogrodzenie , oświetlenie i zabezpieczenie wywozu zebranych w nim odpadów oraz zatrudnienie
obsługującego PSZOK pracownika. Koszty administracyjne w firmach rozkładają się na dużą ilość
zawartych umów i w ujęciu jednostkowym są dużo
niższe. Trzeba jednak pamiętać, że gmina dopiero
tworzy tę obsługę od podstaw i musi ponieść koszty
zatrudnienia pracowników, zakupu sprzętu i programów komputerowych, materiałów biurowych, opłat
za pocztę.
Tworząc kalkulację opieraliśmy się na danych,
które uzyskaliśmy od firm wywozowych, danych
pochodzących z ewidencji Urzędu Gminy (USC,
Podatkowe, GZK) roczników statystycznych GUS ,
informacjach zawartych w Wojewódzkim Planie Go-

spodarki Odpadami Komunalnymi oraz własnych
analizach dotyczących kosztów wybudowania PSZOK-u czy kosztów obsługi biurowej nowego systemu.
Czy te dane są dokładne? Oczywiście że nie są i nie
mogą być dokładne. Dane pochodzące od firm wywozowych są niekompletne, co widać w tworzonym
na ich podstawie statystykach GUS-u czy WPGOK
z których wynika, że na początku lat 90-tych produkowaliśmy więcej śmieci niż obecnie (!). To tylko
utwierdza w przekonaniu o nieszczelności poprzedniego systemu i jak trudnym zadaniem było stworzenie kalkulacji .
Bardzo często mieszkańcy porównują wysokość
stawek opłaty w innych gminach i miastach. Porównywanie Złejwsi Wielkiej czyli gminy wiejskiej z 200
tysięcznym miastem nie ma żadnego sensu. Duże
miasto, w większości ze zwartą zabudową co z tym
związane niskimi kosztami transportu odpadów na
położone w mniejszej odległości składowisko zarządzane przez MPO czyli…tę samą miejską spółkę,
która wozi odpady(!) Tu opłaty mogą być zdecydowanie niższe.
Trudno natomiast zrozumieć czym kierowali się
zarządzający gminami o podobnym charakterze do
naszej, ustalając stawki na poziomie nie gwarantującym zabezpieczenia środków na wywóz odpadów.
Będąc na kilku szkoleniach i konferencjach usłyszałem od prowadzących je specjalistów z dziedziny
gospodarki komunalnej, że zorganizowanie systemu
wywozu odpadów komunalnych, który będzie spełniał wymogi nowej ustawy śmieciowej za kwotę 8
złotych od osoby jest niemożliwe. Wyjaśnienie można znaleźć w słowach Mariusza Poznańskiego, Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP „Ja bym
prosił kolegów samorządowców, aby przeanalizowali,
czy warto stosować niskie stawki tylko po to, żeby
dziś zyskać poklask, a w następnym roku, żeby gmina
miała poważny kłopot.” Podczas porównywania wysokości stawek trzeba również sprawdzać jak będzie
działał system w danej gminie, bo może mieć miejsce taka sytuacja jak u jednego z naszych sąsiadów,
że wywóz odpadów odbywać się będzie tylko raz na
miesiąc. Można postąpić w ten sam sposób i opłatę
można skalkulować niżej…choć zapach gnijących latem odpadów wielu z mieszkańców nie przypadłby
do gustu.
W naszej gminie stawka w przeliczeniu na mieszkańca wynosi 13 złotych. Oczywiście stawki opłaty
ustalone przez Radę Gminy zostaną zweryfikowane
ostatecznie przez życie. Przetarg i pierwsze półrocze
funkcjonowania systemu pokaże czy pokrywają one
koszty. Dlaczego w ustawie zapisano konieczność
ustalenia stawek opłaty przed przeprowadzeniem
przetargów?- no cóż nie pierwszy i nie ostatni raz
nasi parlamentarzyści wykazali się radosnym i nie
skażonym racjonalnym myśleniem podejściem do
spraw życia codziennego Polaków.
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Z całą stanowczością po raz kolejny powtórzę,
że gmina nie będzie zarabiała na wywozie śmieci
od mieszkańców ani złotówki. Jeżeli będzie istniała jakakolwiek możliwość obniżenia opłaty to Wójt
Gminy nie będzie się wahał z przedstawieniem radnym propozycji zmian. Natomiast wprowadzanie
zaniżonych stawek opłaty a co za tym idzie niewystarczające na pokrycie kosztów wywozu śmieci od
mieszkańców wpływy do budżetu gminy, tak jak to
uczyniły niektóre samorządy jest działaniem nieodpowiedzialnym i nieroztropnym. No chyba, że
są to samorządy bogate, które stać na dokładanie
pieniędzy z gminnej kasy. Niestety my taką gminą
nie jesteśmy. Przypomnę tylko o konieczności wybudowania zabezpieczenia osiedla w Czarnowie
przed powodzią, zamknięcia oczyszczalni ścieków
w Górsku, które musi zostać poprzedzone wybudowaniem kolektora z Górska do Przysieka. Tak
właśnie odbijają się czkawką ćwierć wieczne rządy poprzednika. Nie można również zapominać
o tym, że gmina dopłaca już do odprowadzania
ścieków od mieszkańców 1,50 zł do każdego odebranego metra sześciennego(!) A przecież potrzeb
i obszarów zaniedbanych przez lata, wymagających
natychmiastowego działania jest więcej.
I na koniec zwracam się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość. Zadanie, przed którym razem stanęliśmy jest
bardzo poważnym wyzwaniem. Wymaga zaangażowania, jest sprawą nową, której wszyscy będziemy się uczyć i pewnie potrzeba czasu aby wszystko
zaczęło idealnie funkcjonować. Głęboko wierzę, że
my wszyscy, przy wzajemnym wsparciu podołamy
stojącemu przed nami wyzwaniu.
Apel do mieszkańców
Zwracam się do wszystkich mieszkańców gminy,
którzy są właścicielami nieruchomości, na których
powstają odpady komunalne, a którzy nie złożyli
jeszcze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do jej złożenia
w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka. Nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje wszystkich mieszkańców i nie będzie można już
zawierać indywidualnych umów na wywóz śmieci.
W stosunku do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji Wójt Gminy
będzie zmuszony wydać decyzję administracyjną,
w której określi wysokość opłaty za śmieci w wysokości odpowiadającej zbieraniu odpadów w sposób
nieselektywny czyli wyższej o 100%. Dlatego, w celu
uniknięcia problemów, niepotrzebnego zamieszania apeluję do mieszkańców o składanie deklaracji
w jak najkrótszym terminie.
(K.R.)

Ważna wiadomość dla mieszkańców gminy!
Od 1 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować nowy system gospodarki odpadami. W związku z tym indywidualne umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości na wywóz odpadów komunalnych powinny zostać

wypowiedziane na trzy miesiące przed wejściem w życie nowych przepisów tj. najpóźniej do dnia 31 marca 2013 r. Kwestie zawierania i rozwiązywania umów,
o których mowa powyżej reguluje Kodeks Cywilny.

Wzór wypowiedzenia, które należy złożyć do odbiorcy odpadów, można pobrać ze strony internetowej
Urzędu Gminy www.zlawies.pl (zakładka odpady komunalne) oraz w pok. 43
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Nowy system gospodarki odpadami
komunalnymi w gminie Zławieś Wielka
Drodzy mieszkańcy! Od 1 lipca 2013 r. nastąpi zmiana
systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Cele systemu gospodarki odpadami komunalnymi
System powinien zapewniać:
1. Ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, tekstylia
i odzież z włókien naturalnych)
2. Poprawę stanu środowiska (likwidacja „dzikich wysypisk, zaniechanie praktyk spalania w piecach, ograniczenie składowania odpadów)
3. Upowszechnienie segregacji „u źródła”
4. Realizację zasady – każdy wytwórca odpadów płaci za ich zagospodarowanie
5. Zwiększenie poziomu odzysku recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych
takich, jak: papier, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady budowlane
Podstawowe obowiązki gminy
Gmina zapewni (zorganizuje):
1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem (nieruchomości
zamieszkałe)
2. Dostęp do punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, tzw. PSZOK
3. Właściwe zagospodarowanie odpadów (RIPOK)
4. Informacje dotyczące funkcjonowania systemu
(sprawozdania roczne)
5. Edukację w zakresie prawidłowego postępowania
z odpadami
Harmonogram działań
1. 31.12.2012 r. – minął termin na podjęcie uchwał
przez Radę Gminy Zławieś Wielka
2. 15.03.2013 r. - minął termin na składania przez
właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości
opłaty za odpady komunalne
3. 3. Do końca I kwartału 2013 r. - zorganizowanie
przetargu na wybór podmiotu świadczącego usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz jego rozstrzygnięcie w II

kwartale 2013 r.
4. Do 01.07.2013 r. wyposażenie nieruchomości
przez firmę odbierającą śmieci w odpowiednią
ilość pojemników do zbierania odpadów komunalnych
5. 01.07.2013 r. - START nowego systemu
- firma wyłoniona w przetargu zaczyna odbierać odpady
- gmina zaczyna pobierać opłaty od mieszkańców
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od
mieszkańców
ODPADY ZMIESZANE
• Zabudowa jednorodzinna – 1 raz na 2 tygodnie
• Zabudowa wielorodzinna – 1 raz na tydzień
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE
• Zabudowa jednorodzinna – 1 raz na miesiąc (system workowy)
• Zabudowa wielorodzinna – 1 raz na miesiąc (system pojemnikowy)
MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE
• Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna – nie
rzadziej niż raz na rok.
Po 1 lipca 2013 r. likwidacja gminnych pojemników selektywnego zbierania (plastik, szkło) –
w zamian PSZOK Łążyn
Pojemniki i worki do segregacji odpadów komunalnych
Odpady komunalne takie, jak papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
zbierane będą „u źródła” w workach w kolorze żółtym, jako tzw. odpady suche , odpady ze szkła zbierane będą w workach w kolorze białym, natomiast
odpady nie podlegające segregacji należy wrzucać
do pojemnika na odpady zmieszane.
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK zostanie utworzony w Łążynie na te-

renie dotychczasowego wysypiska śmieci. Do PSZOK-u można bezpłatnie i na własny koszt dostarczyć
następujące rodzaje odpadów komunalnych:
• papier i tektura i opakowania z papieru i tektury
• szkło i opakowania ze szkła
• tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych
• metale i opakowania z metali
• opakowania wielomateriałowe
• odpady kuchenne ulegające biodegradacji z wyjątkiem odpadów spożywczych i kuchennych
• odpady zielone
• zużyte baterie i akumulatory
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• przeterminowane leki
• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje, itd.)
• odzież i tekstylia
• zużyte opony
• odpady budowlano-rozbiórkowe prac prowadzonych
we własnym zakresie, w ilości do 1 tony z jednej nieruchomości
CZY WIESZ ŻE?
Właściwa segregacja śmieci pozwala oszczędzać
zasoby naturalne, energię oraz zmniejsza ilość odpadów na wysypiskach.
Ma ona na celu również eliminację dzikich wysypisk
i spalania odpadów w piecach domowych co jest szkodliwe i niezgodne z prawem.
Większość odpadów opakowaniowych np. szkło,
papier, tworzywa sztuczne i metal, to cenne źródło
surowców wtórnych, które, gdy są właściwie posegregowane, mogą być przetworzone i ponownie wykorzystane.
Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku.
Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze,
torebki a nawet meble czy ubrania.

II Gminny Konkurs Ortograficzny o Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka
Mistrza Ortografii 2013, ufundowaną przez Wójta
Jana Surdyka. Miejsce pierwsze zajęła Marta Szymańska ze Złejwsi Wielkiej, drugie – Przemysław Nowiński
z Górska, natomiast trzecie miejsce przypadło Angelice
Olszak ze Złejwsi Wielkiej.
Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy także
nauczycielom prowadzącym za doskonałe przygotowanie młodzieży i już teraz zapraszamy za rok na kolejny
Gminny Konkurs Ortograficzny.
GOKiS
EXP32kB

22 marca 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej odbył się II Gminny Konkurs
Ortograficzny o Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka.
W opinii jury, któremu przewodniczyła Maria Rochowiak – nauczyciel akademicki z Torunia, gimnazjaliści
biorący udział w konkursie, wykazali się bardzo dobrą
znajomością reguł ortografii i doskonale poradzili sobie z tekstem dyktanda jak i testem ortograficznym. Mistrzem ortografii została Anita Wieprzkowska ze Złejwsi Wielkiej -otrzymała Pióro i Statuetkę
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Segreguj - to proste
ODPADY SUCHE
PLASTIK, PAPIER , METAL,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE
WRZUCAMY:

ODPADY ZMIESZANE
POZOSTAŁE
PO SEGREGACJI

SZKŁO
BEZBARWNE,
KOLOROWE

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

• popiół (zimny)
• odpady kuchenne
• gazety, czasopisma, książ• odpady higieniczne np.
ki w miękkiej okładce, zepieluchy, podpaski i waciki
szyty, karton i tekturę,
• brudny, zatłuszczo• puste plastikowe butelki
ny papier (po mapo napojach
śle, margarynie)
• plastikowe opakowania  po żywności np. po jogurtach, chemii gospo- • ceramikę
darczej i kosmetykach np. szampony • lustra
• szyby okienne
• pojemniki i naczynia z tworzyw
i samochodowe
sztucznych
• butelki i opakowania po
• kawałki rur PCV i PET
olejach spożywczych
• puszki po napojach i konserwach
• kryształy
• drobny złom żelazny i metale
kolorowe
NIE WRZUCAMY:
• drobne części samochodowe
• Odpadów selektywnych
i rowerowe
tj. papier, plastik, metal,
• nakrętki i kapsle
szkło, opakowania
• kartony po napojach i mleku
wielomateriałowe
(Tetra Pack)
• Odpadów niebezpiecznych
• opakowania po zutj. baterii, akumulatorów,
pach i przyprawach
leków, sprzętu elektryczneNIE WRZUCAMY:

• brudnego, zatłuszczonego
i mokrego papieru
• zużytych art. higienicznych
tj. pieluch jednorazowych, podpasek
• opakowań po aerozolach
• puszek po farbach i lakierach
• kabli i baterii
• worków i opakowań po środkach
chemicznych i nawozach
• butelek i opakowań po olejach
spożywczych
i przemysłowych
PAMIĘTAJ:
1. Umyj opakowanie
2. Zgnieć butelki i puszki i opakowania przed wrzuceniem do worka,
zajmą mniej miejsca!
3. Usuń metalowe zszywki i plastikowe
elementy z papieru

go i elektronicznego,
opakowań po farbach,
rozpuszczalnikach
i olejach przemysłowych
• Odpadów
wielkogabarytowych
• Odpadów zielonych

• butelki szklane bez
korków i kapsli
• słoiki bez nakrętek
• szklane opakowania
po kosmetykach
• szklane talerze i podstawki
NIE WRZUCAMY:
• szyb okiennych
i samochodowych
• luster
• żarówek, świetlówek
i kineskopów
• szkła żaroodpornego,
ceramiki i porcelany
• doniczek
• ekranów telewizyjnych
• kryształów
PAMIĘTAJ:
1. Umyj opakowanie
2. Nie tłucz szkła przed
wrzuceniem do worka!

ODPADY BIO
TRAWA, LIŚCIE, ODPADY
Z OGRODÓW,
OWOCE, WARZYWA
• Kompostujemy we własnym
zakresie lub wywozimy
w wyznaczone miejsce
na terenie gminy - PSZOK
NIE WRZUCAMY:
• odpadów zawierających
mięso lub kości
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Pomóżmy
stworzyć Muzeum
W Górsku - w miejscowości, w której został uprowadzony ks. Jerzy Popiełuszko, w Centrum Edukacji
Młodzieży, tworzone jest muzeum multimedialne.
W związku z tym zwracamy sie do wszystkich ludzi
dobrej woli, którzy maja pamiątki, zdjęcia związane z Błogosławionym, aby je przekazać do muzeum.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na maila np29@wp.pl telefonicznie 789-355-099, na adres
CEM, ul. Ks. Markiewicza 10, 87-134 Zławieś Wielka
lub osobiście w Górsku.
Mogą to być zdjęcia, stare czasopisma i inne pamiątki, a także świadectwa o łaskach, jakie otrzymuje
wielu przez wstawiennictwo ks. Jerzego. Za każdy dar
serdecznie dziękujemy. Niech tworzenie tego miejsca będzie naszym wspólnym dziełem dla przyszłych pokoleń.
Księga próśb i podziękowań. W kościele na stoliku
w Górsku przy wyjściu z kościoła znajduje się Księga
próśb i podziękowań, do której można wpisywać prośby przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki
oraz podziękowania. W każdy poniedziałek w naszej
świątyni kapłan wraz z wiernymi będzie modlił się
w intencjach wpisanych do Księgi.
PN

Y

K

Dzień Kobiet w GOKiS
8 marca w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się uroczysty wieczorek
z okazji Dnia Kobiet.
Na spotkaniu pojawiła się liczna reprezentacja kobiet z naszej gminy m.in. Przewodnicząca Rady Gminy,

Panie Radne, Sołtyski, Dyrektorki Szkół, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicielki
stowarzyszeń działających na terenie gminy.
Organizatorem uroczystości był Jan Surdyka –
Wójt Gminy Zławieś Wielka. Wszystkie Panie bawiły
się świetnie.
GOKiS

Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty
w Zespole Szkół w Górsku
6 marca 2013 r. Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Andrzej Siemianowski gościł w Zespole Szkół w Górsku, gdzie spotkał się z rodzicami
dzieci sześcioletnich i nauczycielami. W spotkaniu
wzięli udział Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka oraz Andrzej Walczyński Dyrektor ZS.

Wizualizacja budowy Centrum Edukacji Młodzieży,
która rozpocznie się prawdopodobnie
jeszcze w tym roku
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W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Zławieś
Wielka Jan Surdyka wyraził wolę współpracy z Kuratorium i szkołami w tej kwestii. Zapowiedział
wsparcie szkół z terenu gminy Zławieś Wielka zakupem tablic multimedialnych, które uatrakcyjnią
proces nauczania.
ZS Górsk

W czasie spotkania A.Siemianowski przedstawił prezentację p.n. „Sześciolatek w Szkole Podstawowej”, zwracając uwagę na rozwój dziecka w tym
okresie i przygotowanie szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich. W swoim
wystąpieniu podkreślił znaczenie najnowszych pomocy multimedialnych
w procesie nauczania. W toku dyskusji
omawiano szanse i zagrożenia, przed
którymi stanie dziecko sześcioletnie,
jego rodzice oraz przygotowanie szkoły (A.Walczyński, dyrektor ZS).

Wójt naszej gminy odznaczony!

 	 Medale osobiście wręczyła Wojewoda KujawskoPomorski Pani Ewa Mes, która odznaczyła w sumie 58

osób z regionu. W tym zaszczytnym gronie znalazł się
również Wójt Jan Surdyka, który odznaczony został
brązowym medalem.
 	 Jan Surdyka jest szefem obrony cywilnej naszej
gminy, działa w Gminnym Zespole Zarządzania
Kryzysowego i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Czynnie uczestniczy w ćwiczeniach obronnych realizowanych na terenie gminy, przyczyniając się do podnoszenia kwalifikacji związanych ze
zwalczaniem skutków zdarzeń losowych.
PM
EXP32kB

1 marca w auli I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy odbyła się
uroczystość z okazji Światowego Dnia Obrony Cywilnej. Było to szczególne wydarzenie dla naszej
gminy, gdyż Wójt – Jan Surdyka został odznaczony
brązowym medalem „Zasług dla Obronności Kraju” nadanym przez Ministra Obrony Narodowej.
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W Rzęczkowie podręczniki
powoli przechodzą do lamusa
O Zespole Szkół w Rzęczkowie zaczyna się robić głośno nie tylko w regionie, ale także w całej Polsce. Dzieje się
tak głównie za sprawą programu rządowego p.n. „Cyfrowa szkoła”, dzięki
któremu uczniowie szkoły mogą przyswajać wiedzę za pomocą najnowocześniejszych narzędzi pracy.
W dobie informatyzacji i powszechnego wykorzystywania komputerów i nowych technologii szkoła nie może pozostawać w tyle. Dlatego też ważnym jest, aby
to, z czym uczniowie spotykają się na co
dzień, było wykorzystywane bezpośrednio
na zajęciach lekcyjnych oraz przyczyniało
się do ich rozwoju, wypracowania nawyków poszerzania wiadomości i umiejętności poszukiwania ich w sieci.
Dlatego też we wrześniu 2012 szkoła
rozpoczęła działania związane z wdrożeniem programu pilotażowego „Cyfrowa
szkoła”. W drugiej połowie sierpnia 2012
roku został zainstalowany sprzęt zakupiony w ramach tego programu, składający
się z 19 komputerów uczniowskich SAMSUNG Risa oraz komputera dla nauczyciela również firmy SAMSUNG. Sala, w której
odbywają się zajęcia klasy IV Szkoły Podstawowej, została wyposażona w tablicę
interaktywną DualBoardTM, projektor multimedialny
NEC, mobilną szafkę do przechowywania i ładowania
laptopów oraz ekran projekcyjny firmy SUPREMA.
W ramach programu zakupiony został również tablet
Mobi View. Sprzęt i oprogramowanie działa prawidłowo
i jeżeli chodzi o stronę techniczną, to firma NTE instalująca urządzenia wywiązała się z terminów i instalacji
w 100%. Jest w stałym kontakcie ze szkołą i służy radą
i pomocą w razie jakichkolwiek wątpliwości. Zapewniła
ona także bezpłatne szkolenia dla wszystkich nauczycieli z obsługi zainstalowanego sprzętu, wykorzystania

go na zajęciach lekcyjnych oraz posługiwania się oprogramowaniem, np. służącym do zarządzania treścią.
Powołano zespół nauczycieli zajmujący się programem, w którego skład wszedł koordynator i wszyscy nauczyciele uczący w klasie czwartej. Regularnie, co dwa
tygodnie odbywają się spotkania zespołu, które mają na
celu wymianę doświadczeń i samokształcenie. Często
też nauczyciele poszczególnych przedmiotów spotykają
się z koordynatorem. Spotkania poświęcone są głównie
przygotowaniu zajęć, które jest dosyć pracochłonne,
jednakże patrząc na efekty, głównie na zaangażowanie

Nasi szóstoklasiści władają językiem
polskim najlepiej w powiecie!

uczniów w proces dydaktyczny, warte poświęconego
czasu. Należy nadmienić, że nauczyciele nauczania
zintegrowanego, którzy już kilka lat wykorzystują
w swojej pracy tablice multimedialne, nie wyobrażają sobie już pracy bez nich, choć i tu na początku
musieli włożyć ogrom pracy, a przede wszystkim na
bazie nowych technologii zmienić sposób prowadzenia zajęć. Bardzo ważna jest współpraca nauczycieli i cały proces doskonalenia wewnątrzszkolnego.
Dzięki tej współpracy każdy z nauczycieli opracował scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIK. Zostały
przeprowadzone pierwsze lekcje z wykorzystaniem
sprzętu, np. lekcja matematyki, języka polskiego,
przyrody, plastyki, muzyki oraz zajęć technicznych
w klasie czwartej. W stworzonej klaso-pracowni
w ramach programu „Cyfrowa szkoła” odbywają się
również zajęcia informatyki dla klasy IV. Sala multimedialna wykorzystywana jest także na zajęciach
świetlicowych. Uczniowie klas starszych gimnazjum
dzięki temu, że szkoła dysponuje kilkoma salami multimedialnymi, pracują i „bawią” się np. programem
do tworzenia obrazu cząsteczek. Okazuje się, że chemia staje się łatwiejsza w momencie, kiedy nie tylko
dokonuje się doświadczeń, ale też, kiedy uczniowie
mogą zobaczyć procesy, których nie mieliby możliwości tak obrazowo „doświadczyć”, jak w przypadku
wykorzystania nowych technologii na zajęciach.
		 W trakcie lekcji nauczyciele wykorzystują multibooki otrzymane od wydawnictw, tablice interaktywne oraz inne oprogramowania znajdujące się na płytach CD, a także ciekawe witryny edukacyjne, np. portal
Scholaris, materiały z portalu OCE i bezpłatne platformy
edukacyjne. Na stronie szkolnej umieszczono zakładkę
poświęconą „Cyfrowej szkole”, która jest na bieżąco aktualizowana. Rodzice, nauczyciele oraz uczniowie znajdą
tam ciekawe oprogramowania oraz informacje o przepisach prawnych obowiązujących przy używaniu TIK.
Obecnie przygotowujemy się do pracy w chmurze
z wykorzystaniem kont na portalu Google.
ZS Rzęczkowo

Interaktywny
Przysiek

Dnia 20.02.2013 r. w Chełmżyńskim Domu Kultury
odbył się powiatowy konkurs „Potyczki językowe”. W konkursie wzięło udział 9 drużyn z gmin powiatu toruńskiego.
Naszą gminę reprezentowała trzy osobowa grupa ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi
Wielkiej: Dominika Owieśna, Łukasz Lamparski, Kamil
Kochański. Drużyny musiały się wykazać ogromną wiedzą z zakresu języka polskiego. Uczniów przygotowywała
Joanna Walczyńska, nauczycielka języka polskiego z ZS
w Złejwsi Wielkiej. Wiedza naszych szóstoklasistów jest
naprawdę imponująca! Gratulujemy zwycięzcom!

Przysiek staje się sołectwem na czasie, w związku z czym w tym roku została założona strona sołectwa oraz profil na portalu społecznościowym
facebook. Jeśli chcą być Państwo na bieżąco z informacjami właśnie z tego sołectwa to serdecznie zapraszamy. Adres strony : solectwoprzysiek.manifo.com
aby znaleźć nas na facebooku wystarczy wpisać w wyszukiwarce „Sołectwo Przysiek”.

ZS Zławieś Wielka

Sołtys Przysieka

Sołtys i rada sołecka z Przysieka życzą wszystkiego
najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych.
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Pokazaliśmy jak wielkie mamy serca
- podsumowanie WOŚP 2013

Od samego rana wolontariusze z naszej gminy
kwestowali w okolicach kościołów i szkół. W tym roku
mimo początku ferii w każdej szkole odbywały się wydarzenia związane z WOŚP. W SP w Siemoniu odbyły
się m.in. Jasełka, licytacje i zabawa karnawałowa. W SP
w Przysieku Jasełka, przegląd piosenki i zabawa karnawałowa. W ZS w Złejwsi Wielkiej zorganizowano pokazy astronomiczne oraz loterię fantową. W ZS w Górsku można było zmierzyć się w zawodach sportowych
w różnych dyscyplinach. W ZS w Rzęczkowie przygotowano występy artystyczne, koncert zespołu GOLD
Music oraz turniej tenisa stołowego, a w Świetlicy
w Łążynie odbyła się loteria fantowa oraz zabawa przy orkiestrze.
O godz. 17.00 wystartował finał gminny
w Górsku, otworzył go hymn WOŚP zagrany przez Gminną Orkiestrę z Rzęczkowa pod
wodzą kapelmistrza Krzysztofa Kędzierskiego.
Następnie zebraną publiczność rozgrzał debiut
cheerlederek z GOKiS-u oraz występ wokalistów GOKiS.
O godz. 18.00 na scenę z prawdziwie rockowym brzmieniem wszedł zespół BANAU, który
mimo iż pochodzi z naszej gminy, nie grał na naszym terenie od blisko 5 lat. W tym czasie zespół
zdobył popularność, m.in. w programie Must Be
The Music oraz radiu PiK.
W przerwach między występami przeprowa-

dziliśmy licytację blisko 30 atrakcyjnych przedmiotów
m.in.: buty i siodełko Darcy’ego Warda, obraz Jasia Fasoli, koszulka z olimpiady w Londynie z podpisem Piotra Juszczaka, piłka z podpisami piłkarzy Zawiszy Bydgoszcz, czapka Nicki Pedersena, przejażdżka Dużym
Fiatem, gadżety WOŚP, odznaka Unesco , szalik Polonii
Bydgoszcz z podpisami oraz pióro Parker oraz koszulki.
Warto zaznaczyć, że złote serduszko za 2000 zł wylicytował właściciel firmy MAT-BUD Pan Bogdan Pietras.
Każdy, kto chciał się ogrzać i posilić, mógł skorzystać z kawiarenki zlokalizowanej w Wiejskim Domu
Kultury, gdzie czekały m.in. pieczone jabłka, gorąca
czekolada, ciasta i kanapki.
Wszyscy uczestnicy finału otrzymali zimne ognie
i tradycyjnie, jak w całej Polsce, o godz. 20.00 puściliśmy światełko do nieba. Jednak chwilę przed tym wydarzeniem odbyła się oficjalna premiera utworu „Moja
Mała Metropolia”, który zaśpiewała Paulina Nowacka
z zespołem BANAU. Piosenka ta będzie promowała
naszą gminę i wkrótce trafi do studia oraz zostanie nagrany teledysk promocyjny.
Na zakończenie na scenie pojawili się znani i lubiani w naszej gminie Long & Junior popularni m.in.

z utworów: Tańczyć chcę, Helenka czy Kocham Cię.
Filmik z tego występu można zobaczyć na naszym profilu na facebooku.
W tym roku uzbieraliśmy 33382,54 zł + obca waluta (ok.1000 zł) mimo, iż fundacja WOŚP przydzieliła
nam mniejszą liczbę puszek. Mimo tego padły kolejne
rekordy kwoty zebranej w puszkach i tak na szczególne słowa uznania zasługują wolontariusze: Sławomir
Buczkowski (3276,30 zł),Marek Urbański (2900,97 zł)
oraz Rafał Markowski (1766,43 zł).
Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób dobrej woli za pomoc w organizacji tego
wielkiego przedsięwzięcia, a w szczególności:
- Pani Dyrektor oraz pracownikom Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej oraz
Wiejskiego Domu Kultury w Górsku
- Państwu Krystynie i Jerzemu Rębaczom
- Harcerzom 1 Szczepu Błękitnej Jedynki
- Szkołom w Siemoniu, Rzęczkowie, Górsku, Złejwsi
Wielkiej, Przysieku oraz Świetlicy i Szkole w Łążynie
- Wszystkim wolontariuszom
- Komisji liczącej pięniądze
- Gminnej Orkiestrze Dętej z Rzęczkowa
- Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej
z Łążyna
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”,
a w szczególności Panu Jerzemu Dudzicowi
- zespołowi BANAU
- Restauracji „Leśniczanka”
- Kołu Gospodyń Wiejskich z Górska
- Państwu Zenonowi i Renacie Iskrzak
- Panu Andrzejowi Żakowi
- Wszystkim osobom, które przekazały
przedmioty na licytację oraz tym, które je
wylicytowały.
Jeśli przez niedopatrzenie kogoś pominąłem to składamy tym osobom również
„Serdeczne Dziękuję”.
Wójt Jan Surdyka

EXP32kB

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie był wyjątkowy z kilku
powodów. Przede wszystkim samo WOŚP rozgrzewa serca już po raz 21 i po raz pierwszy w historii
zawartość puszek była dzielona pomiędzy dzieci
i seniorów. Po drugie nasza gmina w tym roku obchodzi 40 lecie utworzenia, a po trzecie tegoroczny finał gminny odbył się na świeżym powietrzu
okraszony występami znanych zespołów, tj. BANAU i Long & Junior.
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Mikro GRANTY
Podgrodzia
Toruńskiego

Rusza II edycja
przydomowych
oczyszczalni

Kupiliśmy
koparko
- ładowarkę

„Mikro GRANTY Podgrodzia Toruńskiego” to
wsparcie finansowe dla nieformalnych grup mieszkańców (liczące minimum 4 osoby), rad sołeckich,
rad rodziców, organizacji niezarejestrowanych w KRS
z siedzibą na terenie LGD „Podgrodzie Toruńskie”.

W tym roku ruszyły dwie inwestycje współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Druga inwestycja pn. „Zakup środka trwałego
w postaci koparko – ładowarki do obsługi gminnego
gospodarowania odpadów na terenie Gminy Zławieś
Wielka” zostanie sfinansowany ze środków europejskich. Dostawca koparko – ładowarki został wybrany,
na dzień dzisiejszy koszt zakupu wynosi 249 690,00
zł brutto. Termin realizacji zakupu przewidujemy
w miesiącu marcu.
MF

Wysokość GRANTU – maksymalnie 700 zł brutto.
Dotacja może obejmować 100% poniesionych wydatków.
Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję Konkursową. Głównym kryterium oceny będzie zgodność z celami Lokalnej Strategii Rozwoju 0-15 punktów.
Nabór wniosków od dnia 24 kwietnia – do dnia 10
maja 2013 r. Wnioski i regulamin konkursu dotacyjnego na stronie internetowej: www.podgrodzietorunskie.
pl lub w biurze LGD – ul Słoneczna 28, Zławieś Wielka
(budynek świetlicy wiejskiej, pokój nr 11)
Korzystając z okazji, w związku ze zbliżającymi się
Świętami, Prezes i Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” życzą wszystkim
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Kierownik biura LGD
Wioletta Malesza

Pierwsza inwestycja pn. „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w gminie Zławieś Wielka – etap 2”.
Całkowite koszty projektu 2 098 699,28 zł (słownie: dwa
miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 28/100). Koszty kwalifikowalne
1 706 259,57 zł (słownie: jeden milion siedemset sześć
tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 57/100).
Kwota dofinansowania 1 278 944,00 zł (słownie: jeden
milion dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote) – 75% kosztów kwalifikowalnych.
Wykonanych zostanie 146 przydomowych oczyszczalni ścieków, umowy z mieszkańcami zostały już podpisane. Przetarg na wykonawcę został ogłoszony w marcu br.

LGD „Podgrodzie Toruńskie”
czeka na beneficjentów
UWAGA! 257 582,79 zł do rozdania
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „PODGRODZIE TORUŃSKIE” wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia
celów tej Osi.
Termin składania wniosków: 3 kwietnia – 19
kwietnia 2013 r.
Miejsce składania wniosków: biuro Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”, ul. Słoneczna
28 pok. 11, 87-134 Zławieś Wielka (budynek świetlicy
wiejskiej, pokój nr 11), poniedziałek - piątek w godzinach od 8.00 do 15.00.
Tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1
egzemplarzu w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu
w wersji elektronicznej.
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu
i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit dostępnych środków w konkursie: 257 886,79 zł
Minimalna wymagana liczba punktów niezbędna do
wyboru operacji przez LGD: 7
Wnioski o dofinansowanie składane w ramach

działania muszą odnosić się do jednego z celów Lokalnej Strategii Rozwoju, które prezentujemy poniżej:
1) zwiększenie jakości usług świadczonych przez świetlice wiejskie oraz inne obiekty społeczno - kulturalne
poprzez ich doposażenie, remonty oraz programy aktywności,
2) wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz popularyzacji idei integracji społecznej oraz aktywizacji społecznej
(sportowych, artystycznych, szkolnych itp.) na bazie lokalnych tradycji,
3) budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w szczególności miejsc widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych,
szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych,
4) przygotowanie i wydanie folderów lub innych publikacji dotyczących obszaru LSR,
5) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach tradycyjnych sektorach gospodarki
lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości
takich produktów,
6) opracowanie analiz, koncepcji oraz studiów na rzecz
ścieżki,
7) wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnych,
8) remonty i odnowa kapliczek wiejskich, krzyży przydrożnych itp.,

9) wsparcie muzeów wiejskich.
Więcej informacji na stronie www.podgrodzietorunskie.pl lub w biurze przy ul. Słonecznej 28 lok.11(budynek Świetlicy Wiejskiej) w Złejwsi Wielkiej. Zapraszamy do współpracy.
Szydełkujesz? Haftujesz? Robisz biżuterię,
ozdoby, dekoracje, czy też tworzysz inne rękodzieło
artystyczne? Zgłoś się do nas! Poszukujemy pasjonatów, pozytywnie zakręconych artystów, twórców,
jednym słowem LUDZI UTALENTOWANYCH.
Jako LGD działające na rzecz promocji obszaru
LSR (gmina Zławieś Wielka, gmina Lubicz, gmina
Wielka Nieszawka) oraz jej kultury i tradycji, serdecznie zapraszamy osoby chętne do współpracy
z możliwością zaprezentowania swoich wyrobów
(rękodzieło artystyczne) podczas imprez organizowanych przez LGD oraz targów i wystaw, w których
nasza grupa bierze udział.. Dajemy możliwości wykupienia stoisk wystawienniczych, przy podjęciu
współpracy z nami.
W związku z powyższym, prosimy osoby zainteresowane, o zgłaszanie się osobiście do biura LGD,
mieszczącego się przy ul. Słonecznej 28 w Złejwsi
Wielkiej lub o kontakt telefoniczny 605 786 466 celem ustalenia szczegółów.
LGD

Informacje
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Ferie zimowe
w gokis
Na czas tegorocznych ferii zimowych (14-25.01)
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
przygotował dla dzieci i młodzieży atrakcje, które
zachęciły młodych mieszkańców naszej gminy do
aktywnego spędzenia dni wolnych od nauki szkolnej. Dzieci i młodzież miały okazję uczestniczyć
w turniejach tenisa stołowego, piłkarzyków, a także
w turnieju warcabowym i szachowym.
Brały także udział w konkursach: karaoke - „Jaka
to melodia?”, plastycznym - „Moje wymarzone ferie”
czy tradycyjnych kalamburach. W kolejnych dniach
wspólnie tworzono maski karnawałowe, w których najmłodsze dzieci zaprezentowały sie na Feryjnym Balu
Przebierańców zorganizowanym wspólnie z Gminną
Biblioteką Publiczną.
Bal upłynął pod znakiem tańca, zabaw i wyboru
najpiękniejszych masek. W kolejnym tygodniu zorganizowano Bajkowy poranek, na którym dzieci oglądały filmy animowane. Dla uzdolnionej muzycznie młodzieży odbyły się warsztaty instrumentalne i wokalne,
na których młodzi artyści poznali podstawowe chwyty
gitarowe, uczyli się nowych piosenek i ćwiczyli ruch
sceniczny jakże ważny podczas występów przed publicznością.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom ferii z GOKiS-u za udział i wspólną zabawę i serdecznie zapraszamy za rok!
GOKiS

Zespół Szkół w Górsku w Projekcie Copernicus

Głównym celem jest propagowanie idei Cheap
Access To Space, udostępniając młodym, ambitnym ludziom platformę do eksperymentowania i realizowania

własnych amatorskich badań naukowych. Flagowymi
projektami są:
1. Near Space Program,
2. Szkółka Techniczna,
3. MiniSat.
Gimnazjum w Górsku weźmie udział w projekcie
MiniSat. MiniSAT to eksperyment wielkości wnętrza
piłeczki pingpongowej lub plastykowanego opakowania
po Kinder Niespodziance. Pingpongowe „satelity” wysyłane są do granicy stratosfery za pomocą balonów lub
rakiet. Każdego roku Zespół Copernicus Project realizuje 2 lub 3 misje w przestrzeń okołoziemską.
Misją miniSAT jest bezpośrednie zaangażowanie
uczniów, studentów, badaczy i ludzi na całym świecie
w tematykę przestrzeni kosmicznej.

W dniu 7 lutego 2013 r. miało miejsce spotkanie
organizacyjne z przedstawicielem Fundacji Copernicus
Project – mgr Maciejem Jakimiec, który to zaznajomił
młodzież Zespoły Szkół w Górsku z założeniami projektu MiniSat. Dwudziestu przybyłych uczniów wyraziło
chęć współpracy przy projekcie. Z ramienia szkoły opiekunami projektu zostali mgr Dawid Basak i mgr Tomasz
Tłuchowski.
O przyszłych działaniach w ww. Projekcie będziemy informować na bieżąco, tak by odkrywanie Wszechświata było pasjonującą przygodą!!!
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach: http://www.minisat.pl oraz http://www.copernicus
-project.org.
EXP32kB

W dniu 7. lutego
2013 r. Dyrektor Zespołu
Szkół w Górsku Andrzej
Walczyński podpisał porozumienie na realizację programu Badaj Wszechświat,
bądź Wielkim Odkrywcą!,
który prowadzony jest
przez Fundację Copernicus Project oraz Polsko – Amerykańską Fundację
Wolności.
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Kalendarz wydarzeń
kulturalno - społecznych
14.04

Rodzinny Rajd Rowerowy z Przygodą

Turniej piłki nożnej chłopców
szkół gimnazjalnych - Orlik Zławieś Mała
Turniej ekologiczny „Żyj w zgodzie
25.04
z przyrodą” - GOKiS Zławieś Mała
Turniej piłki nożnej dziewcząt
27.04
szkół gimnazjalnych - Orlik Zławieś Mała
Spławikowe Mistrzostwa
28.04 (g.7-13)
Koła -Jezioro Kozielec
Gminny Konkurs Ortograficzny
kwiecień
o Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka
Montaż słowno-muzyczny poświecony
kwiecień
pamięci naszego Rodaka bł. Jana Pawła II
kwiecień
Gminna Olimpiada Języka Angielskiego
01.05
Majówka - Zławieś Mała
03.05
Święto Konstytucji 3 maja - Górsk
Spinningowe mistrzostwa
05.05 (g.7-13)
koła -wody zalewowe
20.04

14.05

Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego
- Indywidualna LA - Gimnazjada 2013

V Majowe Spotkanie Twórców Kultury w Skłudzewie
X Integracyjny Rajd Rowerowy
19.05
Honorowych Dawców Krwi
Wieczorek z okazji Dnia Matki
26.05
- Zławieś Mała
Eliminacje ogólnopolskiego
maj
turnieju „Z podwórka na stadion”
Eliminacyjne ogólnopolskiego
maj
turnieju im. Marka Wielgusa
Gminny Konkurs Pieśni
maj
i Piosenki Religijnej - Zławieś Mała
EUROPEJSKI TYDZIEŃ
koniec maja
SPORTU - cała gmina
maj, czerwiec, Gminna liga tenisa ziemnego
lipiec,
w kategorii OPEN kobiet
sierpień
wi mężczyzn - Orlik Zławieś Mała
01.06
Dzień Dziecka
1.06
Festyn Rodzinny w Przysieku
9.06
III Festyn Parafialny w Złejwsi Wielkiej
18.05

15.06

Festiwal Astrobaz (Zławieś Wielka)

16.06 (g.7-14) Zawody spławikowe - Jezioro kozielec
Wielka Olimpiada Małego Sportowca
21.06
- zmagania sportowe przedszkolaków
22.06
100-lecie OSP Łążyn - Łążyn
23.06
Turniej piłki nożnej „Oldboys”
29.06

Sobótka

30.06

Rodzinny Rajd rowerowy z PRZYGODĄ

czerwiec

Forum Ochrony Środowiska - Przysiek

czerwiec

Zakończenie Roku Kulturalnego

Oddzial Miejski PTTK w Toruniu, LZS „Blekitni” Gorsk oraz KTK Przygoda Torun
GOKiS Zławieś Mała
Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej
GOKIS Zławieś Mała
PZW koło Zławieś Wielka
GOKiS Zławieś Mała
GOKiS Zławieś Mała i WDK Górsk
GOKiS Zławieś Mała
GOKiS Zławieś Mała i WDK Górsk
GOKiS Zławieś Mała i WDK Górsk
PZW koło Zławieś Wielka
Powiat Toruński. Zawody odbędą się 14 maja
2013 r. w Złejwsi Wielkiej. Obiekty sportowe
Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej, start godz. 10:00
Powiat Toruń, Fundacja Piękniejszego Świata
Klub Honorowych Dawców Krwi
w Złejwsi Wielkiej oraz KTK Przygoda
GOKiS Zławieś Mała i WDK Górsk
GOKiS Zławieś Mała
GOKiS Zławieś Mała

marzec - maj 2013

Gimnazjum
ze Złejwsi Wielkiej
najlepsze w powiecie!
W Zespole Szkół w Lubiczu Górnym odbyły
się Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w Halowej
Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych,
w których zwyciężyła drużyna Gimnazjum ze
Złejwsi Wielkiej.
Skład drużyny:
Bartosz Grącki, Anton Hartmann, Tymon Hartmann,
Mikołaj Krupecki, Adrian Duch, Karol Słomski.
trener: Tomasz Tomkiewicz
Grupa „A”
Gimnazjum Lubicz Górny – Gimnazjum Chełmża
Gimnazjum Lubicz Górny – Gimnazjum Obrowo
Gimnazjum Chełmża – Gimnazjum Obrowo
Grupa „B”
Gimnazjum Łysomice – Gimnazjum Cierpice
Gimnazjum Łysomice – Gimnazjum Brąchnowo
Gimnazjum Cierpice – Gimnazjum Brąchnowo
Grupa „C”
Gimnazjum Zławieś Wielka – Gimnazjum Pluskowęsy
Gimnazjum Zławieś Wielka – Gimnazjum Czernikowo
Gimnazjum Czernikowo – Gimnazjum Pluskowęsy
Finał:
Gimnazjum Obrowo – Gimnazjum Łysomice
Gimnazjum Łysomice – Gimnazjum Zławieś Wielka
Gimnazjum Obrowo – Gimnazjum Zławieś Wielka
Gimnazjum Obrowo – Gimnazjum Zławieś Wielka

GOKiS Zławieś Mała
Urząd Gminy w Złejwsi
Wielkiej i GOKiS Zławieś Mała
GOKiS Zławieś Mała
GOKiS Zławieś Mała i WDK Górsk
Parafia St. Kostki w Złejwsi Wielkiej
Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski
i Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
PZW koło Zławieś Wielka
GOKiS Zławieś Mała
OSP Łążyn
GOKiS Zławieś Mała
GOKiS Zławieś Mała i Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
Oddzial Miejski PTTK w Toruniu, LZS „
Blekitni” Gorsk oraz KTK Przygoda Torun
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
GOKiS Zławieś Mała i WDK Górsk
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Końcowa klasyfikacja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gimnazjum Zławieś Wielka
Gimnazjum Obrowo
Gimnazjum Łysomice
Gimnazjum Brąchnowo
Gimnazjum Pluskowęsy
Gimnazjum Lubicz Górny
Gimnazjum Chełmża
Gimnazjum Cierpice
Gimnazjum Czernikowo

1:0
0:2
1:1
0:0
3:2
0:3
1:0
1:0
2:3
0:0
0:0
2:2
3:4
(rzuty karne)

Kultura
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Mamy plastycznie
uzdolnioną młodzież
Uczennice Zespołu Szkół w Złejwsi
Wielkiej wykonujące swoje prace pod opieką Pani Danuty Gil, zajęły I miejsce   i 2
wyróżnienia w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.
1 miejsce – Alicja Wiśniewska  
Wyróżnienie – Anita Wieprzkowska
Wyróżnienie – Monika Ott
 	 Nagrody których fundatorem   jest Zarząd
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Toruniu, wręczyli
przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego
Zw. OSP RP w Złejwsi Wielkiej.
AS
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Sukces solisty
z GOKiS
15 lutego 2013 roku
w Chełmży odbył sie
XII Powiatowy Festiwal
Piosenki
„Śpiewajmy
Razem”. Gminę Zławieś
Wielka
reprezentował
Tomasz
Zienkiewicz,
który na co dzień szkoli
swój głos pod okiem instruktora wokalnego Michała Babiarza w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej.
Mimo ogromnej konkurencji (ponad 100 wykonawców) Tomasz zajął II
miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów wokalnych.
GOKiS

Zespół Melodia w karnawałowych nastrojach
świętował pierwszy rok działalności

Jubileusz I-ej rocznicy powstania zespołu śpiewaczego ma wielkie znaczenie dla Gminy Zławieś Wielka,
dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, dla Zespołu
Śpiewaczego. Wyjątkowość tego wydarzenia docenili
nasi wspaniali goście, którzy z ogromną radością przyjęli nasze zaproszenie.
Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Jan Surdyka
– Wójt Gminy, Ksiądz Stanisław Pyzik – proboszcz parafii w Górsku, Pani Maria Karpińska – Dyrektor GOKiS, Pan Andrzej Walczyński – Dyrektor Zespołu Szkół
w Górsku, Pan Henryk Lizak – Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu, Rada Sołecka z Górska wraz mał-

żonkami, zespół Melodia wraz z mężami i żonami, oraz
dostojni goście zaproszeni na wspaniałą uroczystość.
Dyrektor GOKiS po przywitaniu gości przywitała również naszych jubilatów słowami: „Mam zaszczyt
z całego serca pogratulować zespołowi „MELODIA
I –ej rocznicy istnienia. To uroczystość szczególna. Nie
byłoby tego piękna, gdyby nie inicjatywa wspólna zespołu. Pragnę podziękować i wyrazić wdzięczność za
Waszą działalność. Jesteście naszą wielką dumą. Życzę
kolejnych cudownych jubileuszy, abyście nie ustawali
w swojej pasji, wspólnie możemy wiele uczynić dla nas
wszystkich i dla następnych pokoleń”.
W części oficjalnej odczytano List Gratulacyjny
z najlepszymi życzeniami od Państwa Elżbiety i Piotra
Pawlikowskich z Łążyna „ Mówią, że początki bywają
trudne i nieudane. W przypadku Zespołu „Melodia”, to
potwierdzenie zupełnie się nie sprawdziło- każdy prezentowany utwór, to albo „odkurzony” od zapomnienia
kawałek historii, albo wspaniała interpretacja współczesnej myśli artystycznej. To również często zakręcona
w oku łza, to także bardzo istotne pielęgnowanie tradycji
i naszej małej ojczyzny”.
Historię powstania zespołu przedstawiła Pani
Helena Przekwas – Opiekun. Zespół „ Melodia
„ przez rok swojej działalności występował na
Wojewódzkim Przeglądzie Twórców Ludowych
w Karolewie, Brodnicy,
Lubiczu Dolnym, a także
uświetniał uroczystości
gminne i kościelne.
Kolejnym
punktem
programu był występ artystyczny zespołu. Nasi

Szanowni Jubilaci odśpiewali dla swoich gości kilka
wspaniałych utworów ze swojego repertuaru. Ich występ
był jak zwykle zachwycający, za co bardzo serdecznie im
dziękujemy.
Swoje uznanie i wdzięczność za istnienie zespołu
wyraził Pan Jan Surdyka – Wójt Gminy Zławieś Wielka,
który powiedział „ Jestem wdzięczny Pani Marii Karpińskiej – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej, że udało się jej bezinteresownie powołać taki zespół, który w sposób szczególny promuje naszą
gminę, życzę zacnym Jubilatom dalszych sukcesów, siły,
motywacji, a także pomyślności w życiu osobistym. Staliście się atrybutem kultury lokalnej i wizytówką gminy”.
Po tak wspaniałych i ciepłych słowach Wójt Gminy
wręczył pamiątkowe medale dla uczestników zespołu: Krystyna Balewska, Joanna Dydowicz - Przekwas, Aleksandra
Grocholewska, Jerzy Grocholewski, Danuta Janiec, Edward
Kaczmarczyk, Edward Kalita, Aleksandra Kołodziejska, Elżbieta Kononiuk, Janina Makuch, Maria Melkowska, Helena
Nieradka, Helena Przekwas, Henryka Roczeń, Piotr Penkalski, Ryszard Orłowski, Maria Karpińska.
Uściskom i wzruszeniom nie było końca. Zespół „
Melodia” z wielką przyjemnością wyraził gorące podziękowanie Panu Janowi Surdyce – Wójtowi Gminy, Pani
Marii Karpińskiej – Dyrektorowi Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu za wielkie zaangażowanie w działalność
kulturalną zespołu ,przekazując bukiet pięknych kwiatów
i pamiątkowe dyplomy.
Zwieńczeniem uroczystości było podzielenie jubileuszowego tortu i wzniesienie toastu oraz wspólna zabawa, która trwała do późnych godzin nocnych. Jubileusz
przebiegał w serdecznej, wesołej atmosferze.
Nie możemy zaniechać naszej statutowej działalności GOKiS w kultywowaniu pięknych tradycji ludowych,
bo to nasz największy skarb, siła i tożsamość kujawskopomorskiej wsi.
GOKiS
EXP32kB

9 lutego w Wiejskim Domu Kultury w Górsku
odbyła się niezwykle wyjątkowa i piękna uroczystość.
Spotkaliśmy się, by uczcić pierwszą rocznicę naszego
rodzinnego zespołu śpiewaczego „MELODIA”. Ideą
naszego spotkania było także uhonorowanie i pokazanie animatorów, lokalnych artystów, którzy swoją
pracę traktują jak misję i z pasją promują tradycję,
kulturę upiększając nam codzienne życie.
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Finałowy turniej tenisa „Grand Prix”
Zakończyły się indywidualne rozgrywki w tenisie stołowym będące nieoficjalnymi mistrzostwami gminy. W niedzielę 3 marca br. w hali Zespołu
Szkół w Złejwsi Wielkiej odbył się turniej finałowy,
do którego zakwalifikowało się dziesięciu najlepszych zawodników i tyle samo zawodniczek. Finałowa dziesiątka wyłoniona została w trzech, wcześniej rozegranych zawodach.
Wśród panów zwyciężył Szymon Czajkowski
(Siemoń) przed Romanem Suchowieckim (Czarnowo)
i Markiem Zawiszewskim (Pędzewo). Dalsze miejsca
zajęli: Patryk Pokorniecki, Ariel Krystosiak, Czesław

Krystosiak, Tomasz Rękas, Marcin Lewandowski, Piotr
Jarząbkowski i Wojciech Janik.
Najlepszą tenisistką wśród pań okazała się Małgorzata Imiełowska (Czarnowo), która wyprzedziła
Marcelinę Zawiszewską (Górsk) i Monikę Nalazek (Siemoń). Na następnych lokatach znalazły się: Anna Berej,
Agnieszka Wiśniewska, Krystyna Trzaska, Anna Gil, Julia Rękas, Martyna Rękas i najmłodsza w całej imprezie
Agata Rękas. We wszystkich czterech turniejach w sumie
zaprezentowało się 36 zawodników i 11 zawodniczek.
Puchary i nagrody dla najlepszych ufundowała
i wręczyła Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Maria Karpińska. Organizatorzy i wszyscy

uczestnicy rozgrywek chcą w tym miejscu podziękować dyrektorom szkół w Rzęczkowie, Górsku, Łążynie
i Złejwsi Wielkiej za udostępnienie sal sportowych oraz
sprzętu. Podziękowania za pomoc przy organizacji zawodów należą się także nauczycielom wychowania fizycznego: Grażynie Krzymień, Maciejowi Siudowskiemu i Szymonowi Wszelakiemu. Trudno przy tej okazji
nie wspomnieć o miłej, sportowej atmosferze, w jakiej
toczyła się rywalizacja, za co słowa uznania należą się
wszystkim jej uczestnikom. Organizatorami imprezy
z ramienia Rady Gminnej LZS byli Marek Zawiszewski
i Andrzej Wiśniewski oraz GOKiS.
LZS

Górsk zjednał żużlowców
O tym, że nasza gmina jest dobrym miejscem
do zaniechania waśni dużych miast, które łączymy, przekonujemy od dawna. Jedną z płaszczyzn
działania i okazji do udowodnienia, iż można stać
ponad podziałami jest coroczna wspólna modlitwa w kościele w Górsku żużlowców i działaczy
Unibaxu Toruń, Polonii Bydgoszcz i GTŻu Grudziądz. W niedzielę 10 marca sportowcy z naszego
regionu wzięli udział w Mszy Św. za udany sezon
żuzlowy.

W kościele pojawili sie m.in. Jan Ząbik, Jacek Woźniak, Mirosław Kowalik, Jacek Krzyżaniak, Tomasz
Chrzanowski, Robert Kościecha, bracia Pulczyńscy
i  Szymon Woźniak.
Po Mszy Św. zaproszeni goście przenieśli się do
Wiejskiego Domu Kultury w Górsku, gdzie na wstępie Wójt Jan Surdyka przywitał sportowców, a Prezydent Torunia Michał Zaleski pogratulował mieszkańcom naszej gminy nowoczesnego budynku.
„Życzyłbym sobie aby drużyny Unibaxu i Polonii spotka-

ły się w finale oczywiście przy zwycięstwie Torunia oraz
aby Grudziądz awansował do ekstraligi” dodał Prezydent
Torunia. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze
i już zapowiedziano kolejne w przyszłym roku.
PM

Młodzi karatecy z ZS w Górsku na Mistrzostwach Europy
Klub Karate KIRITSU przy ZS w Górsku zaprasza
dzieci i młodzież od 6 roku życia na zajęcia karate sportowego z elementami gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia
prowadzone są przez doświadczonych oraz wykwalifikowanych pedagogów, utytułowanych zawodników karate
na arenie Polski, Europy i świata. Mimo krótkiego okresu
działalności na terenie gminy Zławieś Wielka i powiatu toruńskiego, zawodnicy mogą poszczycić się sporymi osiągnięciami –są wśród nas medaliści Mistrzostw Polski oraz
Pucharu Polski Karate w 2012 r. Kolejny bardzo ważny start
młodych karateków zbliża się wielkimi krokami, bowiem
w niedzielę 24.03.2013r. w Szczecinie rozegrane zostaną
Mistrzostwa Europy w Karate WUKF „Polish Open 2013”
(World Union of Karate-Do Federations). W reprezentacji
Polski znaleźli się m.in. uczniowie ZS w Górsku skupieni
w Klubie Karate KIRITSU GÓRSK: - Łojko Adrian (14
l.)) - KUMITE. - Gondek Maja (13 l.) - KUMITE, KUMITE TEAM. - Pęcak Justyna (12 l..) - KUMITE, KUMITE
TEAM. - Witkowska Klara (13 l.) - KATA, KUMITE, KUMITE TEAM. - Łotysz Jakub (12 l) - KUMITE. - Krainski
Jeremiasz (11 l.) - KUMITE, KUMITE TEAM. - Zagubień
Philippe (10 l.) - KUMITE, KUMITE TEAM. - Puzon Patryk (10 l.) - KUMITE, KUMITE TEAM.
Nietrudno zauważyć, iż w dzisiejszym świecie dzieci
już od najmłodszych lat borykają się z niedoborem ruchu,
m.in. poprzez siedzący tryb życia, niedobór odpowiednio
dostosowanych zajęć ruchowych lub ich całkowity brak.
Włączenie gimnastyki korekcyjnej w trening karate sportowego sprawia, że ćwiczenia te zwykle żmudne i monotonne stają się przyjemnością, jednocześnie przynosząc

wymierne efekty w prawidłowym kształtowaniu
postawy ciała, rywalizacji sportowej jak i w doskonaleniu dalekowschodniej sztuki walki.
Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć. Karate to w dosłownym
tłumaczeniu ‘pusta ręka’, do - ‘droga’.
„Karate ni sente nachi- karate nie jest
techniką agresji”-słowa te, które niegdyś zwykł
powtarzać swoim uczniom Gichin Funakoshi,
najlepiej oddają sens karate. Funakoshi uważał,
że w karate bardzo ważne jest, by każdy karateka
zrozumiał sens ponadczasowej prawdy, że zwyciężać to niekoniecznie pokonać, także uniknięcie walki jest dobrą wygraną.
Zaletą naszego klubu jest również rozbudowane zaplecze treningowe. Sprzęty dostępne
dla podopiecznych w trakcie zajęć zwiększają możliwości
treningowe, jak również pozwalają na ich uatrakcyjnienie.
Ochraniacze i napięstniki mają na celu zabezpieczenie
dzieci przed urazami i zapewnienie bezpieczeństwa. Zastosowanie ich również wspomaga sam trening, gdyż nauka w ochraniaczach pozwala na wyzbycie się naturalnej
bariery strachu, która blokuje możliwości zawodnika.
Wszyscy wyróżniający się podopieczni mają możliwość startu w zawodach organizowanych przez ogólnopolskie jaki światowe organizacje sportowe. Organizowane
będą również wyjazdy na zgrupowania prowadzone przez
utytułowanych zawodników i trenerów z całego świata.
Zgrupowania i zawody odbywają się w weekendy, dlatego

nie będą zakłócały nauki szkolnej, czy też regularnych treningów.
Chętni zawodnicy mogą wziąć udział w obozie
sportowym organizowanym latem. Jest to wyjazd dzieci z wszystkich grup, dzięki czemu młodzi karatecy mają
szansę się poznać i uczyć się od siebie nawzajem. Zaletą
obozu jest aktywny wypoczynek dzieci w otoczeniu rówieśników mających taką samą pasję, ich integracja i rekreacja.
Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół w Górsku przy
ul. Szkolnej 2 we wtorek 16:30 – 17:30 i czwartek 17:00 –
18:00.
Licznerski Iwo - opiekun, instruktor.

Ciekawostki

14 marzec - maj 2013

WDK GÓRSK
ZAPRASZA DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU SALI BANKIETOWEJ NA:
• WESELA • IMPREZY RODZINNE • STYPY • KONFERENCJE
WDK GÓRSK ul. Leśna 13 Górsk
tel. 56 / 610 21 28, 503 054 020
e-mail: wdkgorsk@wp.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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Sołtysi uczcili
swoje święto
13 marca z okazji Dnia Sołtysa, Wójt Jan Surdyka
spotkał się w Urzędzie Gminy z sołtysami z naszej gminy. Na spotkaniu zostały omówione bieżące problemy,
a w ramach podziękowania za pomoc przy dostarczeniu deklaracji dot. ustawy śmieciowej sołtysi otrzymali
drobne upominki.

Istnieje również możliwość wynajmu Sali GOKiS w Złejwsi Małej
Zławieś Mała, ul. Topolowa 6, tel. 56 678-09-31 • fax. 56 678-09-31
traliga żużlowa, speedway Grand Prix, gale boksu itp.).
Nasza pizzeria może posłużyć jako miejsce spotkań rodzinnych, znajomych czy romantyczne spotkanie dla
zakochanych - każdy znajdzie dla siebie właściwy kąt.
W lokalu jest również darmowy dostęp do internetu
WiFi, posiadamy ok. 45 miejsc siedzących. Już niedługo
zapraszamy na otwarcie sezonu wiosenno-letniego do
ogródka przy pizzerii gdzie będzie można spędzić czas
na świeżym powietrzu zajadając pyszne lody i popijając

dobrą kawę lub zimne piwko. Istnieje także możliwość
organizacji imprez okolicznościowych. W pizzerii Rustico traktujemy naszych klientów z szacunkiem - oferujemy najwyższej jakości świeże składniki. Dodatkowe
sugestie i opinie możecie umieszczać na naszym profilu
na FACEBOOK-u „Pizzeria Rustico”, znadziecie tam informacje o wszystkich aktualnych promocjach i planowanych wydarzeniach.
Do zobaczenia w Rustico :-) !

EXP32kB

Pizzeria Rustico znajduje się w Przysieku przy PoloMarkecie, gdzie funkcjonujemy od pażdziernika 2006r..
Z uwagi na coraz większe grono klientów w listopadzie
2012r zmieniliśm nasz lokal na większy, co pozwoliło na
rozszeżenie oferty menu o dania obiadowe, zupy, makarony, sałatki, napoje alkoholowe. Na miejscu można
również zagrać w piłkarzyki stołowe, lotki. Zapraszamy
do nas na najciekawsze wydarzenia sportowe, aby przeżyć je w bardzo miłej i gorącej atmosferze (m.in. eks-
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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 regulamin zamieszczania anonsów. UWAGA! Ogłoszenia zamieszczane są bezpłatnie
geodeta uprawniony - wytyczenia, inwentaryzacje, mapy
do celów projektowych, ustalenia granic, podziały i rozgraniczenia nieruchomości tel. 606 446 401, 56 660 15 69
Sprzedam działkę siedliskową w Czarnowie,3000 m2,z małym laskiem.Bardzo cicha okolica,w pobliżu stawy.
Raj dla wędkarzy. Nie chodzi o osiedle Nasza dolina.
Cena 42/m2. TEL: 606 384 748
Pomogę w porządkach przedświątecznych ,mycie okien,
prasowanie itd -- Zławieś ,Przysiek ,Czarnowo
TEL: 788 651 054
Wynajmę pokój lub kawalerkę na terenie gminy Zławieś
Wielka. 691 326 290
Układanie kostki brukowej. Zakres usług: wjazdy do garażu, chodniki, parkingi, place, opaski wokół domu, drogi
dojazdowe i inne. Na nasze prace udzielamy gwarancje,
wystawiamy fakturę. Pomagamy w zaprojektowaniu
i doborze kostki. Rabaty przy zakupie kostki.
Niezobowiązująca wycena.TEL: 513 121 956
Sprzedam lodówkę firmy SHARP, bardzo mało używaną,
atrakcyjna cena. TEL: 605 058 271
Sprzedam meble sklepowe,nowe.Cena do uzgodnienia
TEL: 605 058 271
Firma zatrudni osoby do prac przy budowie ogrodów
i brukarstwie. Mile widziane prawo jazdy.
TEL: 791 580 014
Sprzedam działkę budowlaną w Cichoradzu, atrakcyjne
położenie 4300 m2 TEL: 56 678 15 74
Naprawa komputerów, laptopów instalacja systemów operacyjnych, budowa sieci komputerowych oraz konfiguracja
urządzeń sieciowych, odzyskiwanie danych z dysków
twardych oraz kart pamięci, instalowanie nowych podzespołów komputerowych, montaż dekoderów do
naziemnej telewizji satelitarnej oraz ustawianie anten
satelitarnych; tel. 696 639 408
MERCEDES 814 POJ 6 litrów, dopuszczalna masa
całkowita 7.490 kg, ładowność 3840 kg, rok produkcji 1990,
1rejestracja 1991, przegląd 21XI 2013 r., ubezpieczenie
18 IV 2013 r., kontener meblowy zamykany drzwiami
+ winda Kontener: Długość 620 cm, Szerokość 245 cm,
Wysokość 250 cm, Cena 15 000 zł, Tel.56 674 19 31

Naturalną potrzebą każdego z nas jest zdrowe i szczęśliwe
życie. Jednak mało kto wie, jak wiele zależy od tego,
jakie w naszym organizmie bytują mikroorganizmy.
Ponieważ doskonałe zdrowie uzależnione jest od tych
prozdrowotnych, to właśnie zapewnia jedyny polski
napój probiotyczny Joy Day. Zapraszam: 515 078 346
Posiadam w sprzedaży kurczęta zielononóżki
kuropatwianej. Górsk tel:602 822 044
trzyosobowa rodzina wynajmnie tanio mieszkanie lub
budynek gospodarczy, jestesmy w stanie płacić najemcy
do 300 zł plus opłaty we własnym zakresie. 721 120 489
Oddam w dobre ręce kotki, TEL: 722 021 848
KUPIĘ Syrenę Bosto, Syrenę R-20 lub Syrenę 105,
kompletną, zarejestrowaną, TEL. 504 378 208.
OFERUJĘ PISANIE PRAC KONTROLNYCH Na poziomie Szkoły wyższe, LO, LU, Technikum,Gimnazjum
z dowolnych przedmiotów, W 100% praca własna. Korzystam z zasobów biblioteki. Jeśli jesteś zainteresowany
proszę o kontakt pod numerem telefonu 783 534 237.
tel. 783 534 237 mail: kamilcalb@wp.pl
Sprzedam samochód marki ROVER 214, 1996 r.
(zarejestrowany 97r.) 1,4 na gaz. W komplecie opony
zimowe i letnie na felgach. Sprawny, oszczędny, tanio
2800 zł. TEL: 533 013 010
przyjmuję zapisy na kurczaki zielononóżki
kuropatwiane TEL:602 822 044
Mam do sprzedania śliczną Renault Laguna - Kombi
z silnikiem 2,2 diesel 1996r. w bardzo dobrym stanie
technicznym i wizualnym. Cena 4 500 Tel. 664 544 795
Posiadam różne części do Renault 21 tanio sprzedam.
Felgi stalowe 14” do Mitsubishi tanio sprzedam
tel.604 944 494
Szukam pracy jako opiekunka środowiskowa osoby
starszej lub jako osoba sprzątająca. Tel: 721 668 081
Czyszczenie dywanów wersalek, foteli i różnych innych
rzeczy tapicerowanych.Urządzeniami KARCHER
tel 674 19 72 kom.785984922

Profesjonalne sprzątanie domów, mieszkań, biur. Możliwość
wystawienia rachunku. tel 674 19 72 kom.785 984 922
Złota rączka. Tanio. Dojazd w cenie. tel 502 095 980
Sprzedam działkę siedliskową o pow. 3000 m w Rzęczkowie. Działka uzbrojona /prąd,woda,kanalizacja/,dojazd
z drogi asfaltowej. Cena 30 zł m.Tel.667 629 587
Sprzedam Forda Focusa 2000 rok,niebieski metalik-kombi; Auto w bardzo dobrym stanie ekonomiczne
[benzyna +LPG]-polecam! Tel. 509 092 905
Sprzedam suknię ślubną - rozmiar 36-38 - wzrost 170 cm
- kolor biały-kremowy cena 300zł (dla zainteresowanych
mogę wysłać zdjęcie sukni mailem) oraz SPRZEDAM
Rower męski MARKERAND - (HAMMONIA
- HAMBURG) Opony Continental 28 x 1,75 cena 250 zł
Tel. : 601 712 321
Sprzedam używaną skrzynkę budowlaną w bardzo dobrym stanie: metalowa, na 4 nóżkach, zamykana
na klucz, 2 gniazda zwykłe + 2 gniazda na siłę. Zarośle
Cienkie. Tel. 533 652 434. Cena 250 zł.
Oddam za darmo ziemię z gruzem. Idealna do
utwardzenia terenu. Zarośle Cienkie Tel. 533 652 434.
Poszukuję opiekunki na pełen etat do dziesięciomiesięcznego chłopca. opieka w miejscu zamieszkania dziecka (Czarne Błoto - granica z Rozgartami). 6 zł/h, tel 693 144 030
Usługi ogólnobudowlane, budowa domów jedno
i wielorodzinnych oraz wszelikich obiektów, wykończniówka, ogrodzenia, remonty. Tel 609 858 411
W ciągłej sprzedaży ziemniaki jadalne z własnego
gospodarstwa,odmiana Wineta, pakowane po 15
kg Czarnowo tel. 668-387-441 (56)-678-01-10
sprzedam głowicę kompletnę, z wałkami rozrządu
i pokrywą do Toyoty RAV 4, 2,5 l tdi, 2004 rok.
TEL.: 605 517 323
Studio Graficzne Izarysuje • tel.: 790 520 803,
oferuje m.in. : ulotki, wizytówki, banery reklamowe,
katalogi, teczki, gadżety reklamowe: kubki, długopisy,
smycze z nadrukiem • iza@izarysuje.pl • www.izarysuje.pl

Informacja

Zaproszenie

Informuję, że od 01 stycznia 2013 r. istnieje możliwość zameldowania na pobyt stały
z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu.
Polega na możliwości dokonania zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania
wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy.
Ponadto informuję, że zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego
trwającego ponad 3 miesiące, wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego
trwającego ponad 3 miesiące, zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dopełnić przez
pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której
mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
Więcej informacji można uzyskać w pokoju nr 15 Urzędu Gminy, jak również pod numerem telefonu 56 674 13 51.
Karolina Majewska
Referent ds. ewidencji ludności i spraw socjalnych.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości”
wraz z WDK Górsk
serdecznie zapraszają do udziału w

I Edycji Gminnej Mini Listy Przebojów
Pt. „ Z ekologią - za pan brat”
21.04.2013 godz. 15:00

wszystkie dzieci z terenu naszej gminy w następujących kategoriach wiekowych:
I. Klasy 0 – 5-6 letnie
II. Klasy I – III szkoły podstawowej
III.   Klasy IV – VI szkoły podstawowej
IV. Klasy I –III gimnazjum
Obowiązuje strój ekologiczny
Zgłoszenia z płytą CD i strojem należy kierować do dnia 11.04.2013
16.-17.–18. 04. 2013 – ELIMINACJE W GODZ. 16:00 – 18:00 w WDK Górsk
Informacja i zgłoszenia pod nr tel: 56/ 610 21 28 e-mail: wdkgorsk@ wp.pl

Ciekawostki

16 marzec - maj 2013
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Jarmark Wielkanocny
W nietypowej scenerii jak na tą porę roku 23
marca br. odbył się w Przysieku Jarmark Wielkanocny. Mimo mrozu i śniegu przed ośrodkiem
KPODR panowała atmosfera gorączki zakupowej.

Katalog firm
i instytucji
Drodzy mieszkańcy na naszym oficjalnym
portalu internetowym www.zlawies.pl zamierzamy
uruchomić kolejny dział pn. KATALOG FIRM i INSTYTUCJI. W związku z tym faktem każdy właściciel przedsiębiorstwa, który zgłosi nam swoją firmę
za pośrednictwem maila lub poniższego formularza,
pojawi się w ww. katalogu.
Prowadzisz działalność gospodarczą na terenie naszej gminy? Zgłoś swoją firmę, opisz ją krótko i pokaż
się! Wypełnij poniższy formularz i wyślij go na adres:
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. tHandlowa 7, 87134 Zławieś Wielka lub dostarcz go osobiście do sekretariatu w siedzibie Urzędu Gminy.

Podczas Jarmarku można było podziwiać wiele
niesamowitych pisanek oraz stroików Wielkanocnych, a kupcy oferowali pachnącą, zdrową ekologiczną żywność

KATALOG FIRM - REFERAT ROZWOJU i PROMOCJI p. 14
Nazwa firmy
Rodzaj
prowadzonej
działalności
Adres firmy
+ e-mail
+ strona www
Opis firmy

Głos Gminny
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Informator gminy Zławieś Wielka
Nakład 4000 egzemplarzy. Wydawca: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, tel. centrala: 56 678 09 13, 56 678 02 08, 56 678 09 82; fax 56 678 09 13.
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
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