
Informator Gminy Zławieś Wielka nr 9, czerwiec - sierpień 2013

 Zapraszamy
do lektury

www.zlawies.pl

 W ramach zajęć regionalizmu, w tej szkole 
już od 15 lat dyrektor szkoły p. Bogusław Ziół-
kowski przekazywał swoim uczniom wiedzę do-
tyczącą historii naszego regionu...

Więcej str. 10

Regionalizacja - podsumowanie

Ustawy śmieciowej c. d. 

 Od 1 lipca zacznie obowiązywać nowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi. W przypad-
ku naszej gminy systemem tym zostały objęte wy-
łącznie nieruchomości zamieszkałe ...

Więcej str. 2 – 4

Eksperymenty w Górsku

  O godzinie 11:00 potwierdzone zostało 
w kontroli lotów w Bydgoszczy, że start balonu 
będzie planowo o 12:00. Dostaliśmy informację, 
że lot może się odbyć bezpiecznie i bez zakłóceń 
dla ruchu lotniczego...

Więcej str. 8

Powstaje Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 Od 1 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych /PSZOK/, zlokalizowany na terenie byłego 
wysypiska odpadów komunalnych w Łążynie.

 PSZOK będzie czynny w każdą sobotę przez co 
najmniej 4 godziny. Informacja o terminach i godzi-
nach świadczenia usług przez PSZOK będzie umiesz-
czona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złejw-
si Wielkiej.
 Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie 
i bezpłatnie dostarczyć do PSZOK następujące frakcje 
odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny:
•	 papier	 i	 tektura,	 opakowania	 z	 papieru	 i	 tektury,	

szkło, opakowania ze szkła, tworzywa  sztuczne, opa-
kowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania 

 Od 1 lipca 2013 r. rusza nowy system gospo-
darki odpadami. W związku z tym indywidualne 
umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości na 
wywóz odpadów komunalnych powinny zostać wy-
powiedziane na trzy miesiące przed wejściem w ży-
cie nowych przepisów tj. najpóźniej do dnia 31 mar-
ca 2013 r. Kwestie zawierania i rozwiązywania umów, 
o których mowa powyżej reguluje Kodeks Cywilny. 

Ważna wiadomość dla mieszkańców gminy
 Wzór wypowiedzenia, które należy złożyć do 
odbiorcy odpadów, można pobrać ze strony inter-
netowej Urzędu Gminy www.zlawies.pl (zakładka 
odpady komunalne) oraz w pok. 43.
 Mieszkańcy mający podpisane umowy na wy-
wóz odpadów z firmą Agrotech z Rzęczkowa, nie 
muszą składać wypowiedzeń. Ich umowy zostaną 
rozwiązane z dniem 30.06.2013 r.

z metali oraz opakowania wielomateriałowe, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe – w przypadku, gdy 
ich pozbycie jest konieczne poza harmonogramem 
odbioru z nieruchomości,

•	 odpady	 budowlane	 i	 rozbiórkowe	 prac	 prowadzo-
nych we własnym zakresie - w ilości  nieprzekracza-
jącej 1 tony z jednej nieruchomości  w ciągu roku,

•	 odpady	komunalne	ulegające	biodegradacji,	za	wy-
jątkiem odpadów  spożywczych i kuchennych,

•	 odpady	zielone,
•	 przeterminowane	leki,
•	 zużyte	baterie	i	akumulatory,
•	 zużyty	sprzęt	elektryczny	i	elektroniczny,
•	 odzież	i	tekstylia,
•	 chemikalia,
•	 zużyte	opony.
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 W ramach nowego systemu gospodarki odpadami, 
który zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 r. w Gmi-
nie Zławieś Wielka, przeprowadzona zostanie kampania 
informacyjno – edukacyjna dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Toruniu. W jej trakcie mieszkańcy 
otrzymają informacje o nowelizacji ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach oraz obowiązkach 
i korzyściach, jakie z niej wynikają dla mieszkańców.
 Aktywizacja świadomości ekologicznej, pod-
noszenie wiedzy na temat odpowiedniego postę-
powania z odpadami, sposobu segregacji odpadów 
w gospodarstwach domowych oraz recyklingu i po-

Kampania informacyjno – edukacyjna

 Od 1 lipca zacznie funkcjonować nowy system go-
spodarki odpadami komunalnymi. W przypadku naszej 
gminy systemem tym zostały objęte wyłącznie nierucho-
mości zamieszkałe i to one do 1 lipca zostaną wyposażo-
ne przez firmę odbierającą odpady w odpowiednią ilość 
pojemników i worków do ich zbierania.

 Nieruchomości niezamieszkałe, tj.: sklepy, firmy, za-
kłady produkcyjne i przedsiębiorstwa oraz budynki użytecz-
ności publicznej: szkoły, domy kultury, a także cmentarze, 
nie zostały objęte nowym systemem gospodarki odpadami. 
Właściciele lub użytkownicy tych nieruchomości sami pod-
pisują umowy na wywóz odpadów, natomiast umowy już 
zawarte dalej będą obowiązywać. 
 Zarówno właściciele nieruchomości zamieszkałych, 
jak i niezamieszkałych, winni przestrzegać Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w gminie Zławieś Wielka.
 Wprowadzenie założeń ustawy ma na celu upowszech-
nianie segregacji odpadów „u źródła”, ich przetwarzania 
i ponownego użycia oraz ograniczenie składowania odpa-
dów na wysypiskach. 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI GMINY 
1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-

mości objętych systemem (nieruchomości zamieszkałe)
2. Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komu-

nalnych, tzw. PSZOK 
3. Właściwe zagospodarowanie odpadów (RIPOK)
4. Informacje dotyczące funkcjonowania systemu (sprawoz-

dania roczne)
5. Edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpa-

dami 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERU-
CHOMOŚCI
1. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnym przez właścicieli zamieszka-
łych nieruchomości do Urzędu Gminy, w której wykazują 
ilość gospodarstw domowych, liczbę osób zamieszkują-
cych oraz sposób gromadzenia odpadów.

2. Wypowiedzenie dotychczas zawartej umowy na odbiór 
odpadów z firmą wywozową

3. Przestrzeganie zasad segregacji w przypadku wyboru 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KO-
MUNALNYCH 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 rza-
dziej niż raz na rok, po zbiórce w wyznaczonym miej-
scu i zgłoszeniu.

Po 1 lipca 2013 r. likwidacja gminnych punktów se-
lektywnego zbierania (plastik, szkło) – w zamian 
PSZOK Łążyn.

POJEMNIKI I WORKI DO SEGREGACJI ODPA-
DÓW KOMUNALNYCH 
 Odpady komunalne, tj.: papier, tworzywa sztuczne, 
metale i opakowania wielomateriałowe, zbierane będą 
„u źródła” w pojemnikach i workach w kolorze żółtym, 
przeznaczonych na odpady suche, natomiast odpady 
szklane gromadzone będą w pojemnikach i workach 
w kolorze białym. Odpady pozostałe po segregacji na-
leży wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

OPŁATY
 Opłaty za wywóz odpadów komunalnych od 1 
lipca będzie pobierała gmina, a następnie rozliczała się 
z firmą wywozową. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 
opłaty naliczane będą miesięcznie, tzn.:
- pierwsza opłata - do 31 lipca
- każda następna opłata - do 20 dnia każdego mie-

siąca

Rewolucja śmieciowa tuż tuż
Drodzy mieszkańcy! Od 1 lipca 2013 r. nastąpi 

zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi

 Właściciele nieruchomości opłaty uiszczać będą na 
konto Urzędu Gminy Zławieś Wielka:

06 9511 0000 0025 0320 2000 0310 (subkonto)
BS Toruń O/Zławieś Wielka
W tytule wpisując: „opłata za odpady komunalne za 
m-c: ...”

 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi zależna jest od wielkości gospodarstwa domowego 
i wynosi:
•	 w	przypadku	selektywnego	zbierania	odpadów	komunal-

nych:
30 zł dla gospodarstwa domowego liczącego 1 – 2 osoby,
46 zł dla gospodarstwa domowego liczącego 3 do 5 osób,
59 zł dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej 

osób;
•	 w	przypadku	nieselektywnego	zbierania	odpadów	komu-

nalnych:
60 zł dla gospodarstwa domowego liczącego 1 – 2 osoby,
92 zł dla gospodarstwa domowego liczącego  3 do 5 osób,
118 zł dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej 
osób.
  Termin do złożenia pierwszych deklaracji minął 
15 marca 2013 r. Kolejne deklaracje powinny być skła-
dane – w przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie 
liczby zamieszkałych osób lub stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi – w terminie 14 dni 
od zaistnienia zmiany. Niezłożenie deklaracji spowoduje 
wszczęcie postępowania administracyjnego, w wyniku 
którego wysokość opłaty zostanie określona w drodze 
decyzji administracyjnej wydanej przez wójta. Przy 
ustalaniu opłaty będą wówczas brane pod uwagę uzasad-
nione szacunki, w tym średnia ilość odpadów komunal-
nych powstających na nieruchomościach o podobnym 
charakterze. Do ustalenia wysokości opłaty, ustalanej 
w tym trybie stosowane będą stawki przewidziane dla 
nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 Deklaracje dostępne są w pok. 43 II piętro Urzędu 
oraz na stronie internetowej: 
www.zlawies.pl w zakładce odpady komunalne.

MM

nownego użycia odebranych odpadów – to główne 
cele kampanii.
 Aby zachęcić mieszkańców do zapoznania się ze 
zmianami i udziału w kampanii, organizowane zosta-
ną konkursy, akcje i spotkania edukacyjne, zarówno 
dla dzieci jak i dorosłych mieszkańców naszej gminy. 
Dzięki ulotkom, plakatom, gadżetom, wystawom, ar-
tykułom prasowym i stronie internetowej w sposób 
przystępny i zrozumiały przedstawione zostaną zmia-
ny prawne i nowe zasady postępowania z odpadami 
oraz ich wpływ na nasze środowisko.
 W związku z prowadzoną kampanią Gmina Zła-
wieś Wielka ogłasza konkurs na hasło, logo oraz bar-

wy kampanii informacyjno – edukacyjnej o znoweli-
zowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Przedmiotem konkursu jest opracowanie 
projektu logo, barw i hasła kampanii nawiązującego do 
nowych zasad gospodarowania odpadami, które zosta-
ną umieszczone w Internecie, na plakatach, wystawach 
i innych materiałach informacyjnych. 
 Projekty można składać w sekretariacie Urzędu 
Gminy Zławieś Wielka oraz na adres e-mailowy: 
gazeta@zlawies.pl do dnia 5.06.2013 r. 
 Więcej szczegółów konkursu na stronie: www.
zlawies.pl oraz na www.facebook.com/zlawieswielka.
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 Takiej wiedzy, zaradności, sprytu i talentu plastycznego nie powstydziłby się 
żaden z dorosłych. 25 kwietnia w Przedszkolu Gminnym w Złejwsi Małej  najmłod-
si mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w II edycji konkursu ekologicznego pt. 
„Żyj w zgodzie z przyrodą”.  

 Chociaż ekologia jest ważna i przerabiał ją kilkakrotnie niemal każdy z nas, to 
temat ten jest teraz, tym bardziej aktualny ze względu  na wchodzącą w życie od 1 lipca 
nowej ustawy dot. gospodarki odpadami komunalnymi.
 Chociaż pociechy z naszej gminy już nieraz nas zaskakiwały, to ten konkurs po raz 
kolejny wykazał jak ważna jest edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat. Dzieci 
przenoszą tę wiedzę do domów często zawstydzając swoich rodziców. Segregacja śmie-
ci jest bardzo ważna, bo w czasach, kiedy wytwarzamy tak ogromne ilości odpadów bę-
dziemy się musieli jej nauczyć prędzej, czy później. Chciałam również podziękować za 
wkład i zaangażowanie opiekunkom: Agnieszce Starczewskiej i Magdalenie Jureko, bez 
których ten konkurs nie odbyłby się – komentuje organizatorka konkursu i Dyrektorka 
Gminnego Przedszkola Joanna Michalska.
 Podczas konkursu dzieci zaprezentowały spektakl o ekologicz-
nym Czerwonym Kapturku oraz pokaz mody ekologicznej. Repre-
zentacje oddziałów przedszkolnych ze Złejwsi, Przysieka, Rzęczkowa, 
Górska, Łążyna i Siemonia brały udział w rozmaitych konkurencjach, 
w których musiały wykazać się wiedzą o przyrodzie. Chociaż wynik 
jest najmniej istotny, a różnice w punktach były minimalne, to pierw-
sze miejsce zajął Przysiek. Drugie miejsce po dogrywce z Rzęczko-
wem przypadło Złejwsi.
 Nagrody w konkursie ufundowali: Urząd Gminy w Złejwsi Wiel-
kiej, Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej oraz Koło Łowieckie Szarak.

PM

PrzEdszKOlaki pokazały jak dbać o przyrodę

 Już od 4 czerwca 2013 r. w budynku dawnego posterunku policji 
w Złejwsi Wielkiej przy ul. Słonecznej 10 zacznie funkcjonować Punkt 
Przyjęć Interesantów, w którym służbę będą pełnić dzielnicowi Komisa-
riatu Policji w Chełmży.
 Punkt przyjęć interesantów będzie czynny w każdy wtorek w godzi-
nach od 1100 do 1300.
 

Informacja

data godzina wydarzenie

05.08 12:00 – 14:00 Zabawy i konkursy przy muzyce (s. widowiskowa)
06.08 10:00 – 12:00 Konkurs plastyczny pn. „Moje wymarzone wakacje” (s.1)
07.08 10:00 – 12:00 Seans filmowy (s.1)
08.08 10:00 – 12:00 Karaoke (s.17)
09.08 10:00 – 12:00 Tenis stołowy (s. widowiskowa)

12.08 10:00 – 12:00 Turniej warcabowy (s.1)
13.08 10:00 – 12:00 Jaka to melodia? (s.1)
14.08 10:00 – 12:00 Turniej szachowy (s.1)

19.08 12:00 – 14:00 Warsztaty plastyczne (s. widowiskowa)
20.08 12:00 – 14:00 Warsztaty garncarskie (s. widowiskowa)
21.08 12:00 – 14:00 Dyskoteka dla najmłodszych (s. widowiskowa)
22.08 10:00 – 12:00 Tenis stołowy
23.08 10:00 – 14:00 Wyjazd do Cinema City na seans filmowy

WAKACJE Z GOKiS 
SIERPIEŃ 2013
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Segreguj - to proste
ODPADY ZMIESZANE

POZOSTAŁE
PO SEGREGACJI 

WRZUCAMY:
•	popiół	(zimny)
•	odpady	kuchenne
•	odpady	higieniczne	np.	

pieluchy, podpaski i waciki
•	brudny,	zatłuszczony 

papier (po maśle,  
margarynie)

•	ceramikę
•	lustra
•	szyby	okienne	 

i samochodowe
•	butelki	i	opakowania	po	

olejach spożywczych
•	kryształy

NIE WRZUCAMY:
•	Odpadów	selektywnych	 

tj. papier, plastik, metal,  
szkło, opakowania 
wielomateriałowe

•	Odpadów	niebezpiecznych	
tj. baterii, akumulatorów, 
leków, sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego,  
opakowań po farbach,  
rozpuszczalnikach 
i olejach przemysłowych

•	Odpadów	 
wielkogabarytowych

•	Odpadów	zielonych

SZKŁO
BEZBARWNE,  

KOLOROWE
WRZUCAMY:

•	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 SUCHE
PLASTIK, PAPIER , METAL,

OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE

WRZUCAMY:

•	gazety,	czasopisma,	książki 
w miękkiej okładce, zeszyty, 
karton i tekturę, 

•	puste	plastikowe	butelki 
 po napojach

•	plastikowe	opakowania		po	żywności, 
 np. po jogurtach, chemii gospodar-
czej i kosmetykach np. szampony

•	pojemniki	i	naczynia	z	tworzyw	 
sztucznych 

•	kawałki	rur	PCV	i	PET
•	puszki	po	napojach	i	konserwach	
•	drobny	złom	żelazny	i	metale	 

kolorowe
•	drobne	części	samochodowe	 

i rowerowe
•	nakrętki	i	kapsle
•	kartony	po	napojach	i	mleku	 

(Tetra Pack)
•	opakowania	po	zu-

pach i przyprawach

NIE 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, puszki i opakowa-
nia przed wrzuceniem do worka,  
zajmą mniej miejsca!

3. Usuń metalowe zszywki i plastikowe 
elementy z papieru

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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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejw-
si Wielkiej wspólnie z Toruńskim Stowarzyszeniem 
Aktywności Społecznej organizuje Mobilny Punkt 
Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego dla gmi-
ny Zławieś Wielka oraz cykl szkoleń „Prawo i Oby-
watel”. 

 Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego 
realizowany jest w ramach projektu pt.: „Interdyscypli-
narne Poradnictwo Prawne i Obywatelskie zintegrowa-
ne działania doradczo-szkoleniowe na rzecz rozwoju 
dostępności poradnictwa prawnego i obywatelskiego”, 

realizowanego przez Toruńskie Stowarzyszenie Aktyw-
ności Społecznej w partnerstwie publiczno-społecznym 
z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 Poradnictwo bezpłatne, świadczone będzie bez-
pośrednio podczas dyżurów w świetlicy integracyjnej 
w Złejwsi Wielkiej przy ulicy Słonecznej 28. Kolejny 
dyżur wyznaczono na dzień 10 czerwca 2013 r. (po-
niedziałek) od godziny 14:30 do godziny 18:30. Oso-
by zainteresowane mogą w tej sprawie kontaktować się 
z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Złejwsi Wielkiej pod numerem telefo-
nu (56) 674 39 66. 

 Z poradnictwa można również skorzystać bezpo-
średnio podczas dyżurów w Toruniu przy ul. Bydgo-
skiej 58 we wtorki i czwartki w godzinach od 16:00 do 
20:00.
 Nadmienia się, że projekt ten realizowany jest 
również dla mieszkańców Torunia, powiatu aleksan-
drowskiego, powiatu toruńskiego i cieszy się dużym 
zainteresowaniem społeczeństwa. 
 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bez-
płatnego poradnictwa wszystkich mieszkańców naszej 
gminy.

GOPS Zławieś Wielka 

Informacje

 W Klubie Honorowych Dawców Krwi PCK dzia-
łającym przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka wiele 
się dzieje. Tradycją stały się już coroczne wyjazdy do 
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 12 kwietnia 
20 osób oddało dla najmłodszych pacjentów 9 litrów 
bezcennego „płynu”. 

 Krwiodawcy nie ograniczają się wyłącznie do od-
dawania krwi. Z inicjatywy jednego z członków klubu, 
Marka Kruszyny, prowadzony jest program edukacyjny 
na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa w szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy. 
Akcja została zauważona, doceniona i objęta patronatem 
przez Starostwo Powiatowe. Wkrótce pogadanki obejmą 
szkoły z całego powiatu toruńskiego. 
 Również dzięki krwiodawcom mieszkańcy gminy 
zyskali ciekawe wydarzenie artystyczno-kulturalne, któ-
re już na stałe wpisało się w kalendarz imprez. Serdecznie 
zapraszamy na III Rodzinny Piknik Honorowych Daw-
ców Krwi pt. „Świat Legend”, który odbędzie się 6 lipca na 

 Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej z siedzibą w Rzęczkowie in-
formuje, iż od dnia 01 lipca 2013 roku obowiązywać będą nowe taryfy zgodnie 
z	UCHWAŁĄ	NR	XXV/175/	2013	RADY	GMINY	ZŁAWIEŚ	WIELKA	z	dnia	18	
kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka oraz zgodnie 
z	Uchwałą	Nr	XXV/176/2013	RADY	GMINY	ZŁAWIEŚ	WIELKA	z	dnia	18	kwiet-
nia 2013 r. w sprawie dopłat dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania 
ścieków realizowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej, na te-
renie Gminy Zławieś Wielka ustala się dopłaty dla indywidualnych odbiorców usług 
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Gminny Zakład 
Komunalny w Złejwsi Wielkiej na terenie Gminy Zławieś Wielka w wysokości 1,62 zł 
(słownie jeden złoty 62/100) brutto do 1 m3 odprowadzonych ścieków.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
l.p. Taryfowa  

grupa odbiorców wyszczególnienie Cena/stawka  
opłat

Jednostka 
miary

Netto z	VAT
1. Gospodarstwa domowe 

i obiekty użyteczności  
publicznej

Cena za dostarczoną 
wodę

2,30 2,48 zł/m3

2. Przemysł, gastronomia, 
handel

Cena za dostarczoną 
wodę

2,80 3,02 zł/m3

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
l.p. Taryfowa grupa odbior-

ców wyszczególnienie Cena/stawka 
opłat

Jednostka 
miary

Netto z	VAT
1. Gospodarstwa domowe  

i obiekty użyteczności  
publicznej

Cena 
za odprowadzone ścieki 4,70 5,08 zł/m3

2. Przemysł, gastronomia,  
handel

Cena
za odprowadzone ścieki 5,00 5,40 zł/m3

3. Pompownie  
przydomowe

Cena
za odprowadzone ścieki 4,50 4,86 zł/m3

Opłata abonamentowa

 Stawka opłaty abonamentowej – jest opłatą wyrażoną w jednostkach pienięż-
nych w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług 
jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za 
utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub ka-
nalizacyjnych oraz jednostkę odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego 
i rozlicznie należności za ilość dostarczonej wody i ilość odprowadzonych ście-
ków. Opłata jest naliczana w zł za okres pełnego miesiąca i wynosi:  2,00 zł  netto 
- 2,16 zł brutto.

Ceny wody i ścieków od 01.07.2013 r.

Mobilny punkt poradnictwa prawnego i obywatelskiego 
w naszej gminie

Klub Honorowych Dawców Krwi

terenie Zespołu Szkół w Górsku. Atrakcji nie zabraknie 
zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Przy wspólnej za-
bawie nie zapomnijmy o podstawowym zadaniu festynu, 
jakim jest zbiórka krwi w postawionym ambulansie. Za-
bierzcie ze sobą dowód osobisty i każdy, kto tylko może, 
niech podzieli się z potrzebującymi lekiem, którego nie 
da się wyprodukować w laboratorium. Tym bardziej, że 
w okresie wakacyjnym zwiększa się zapotrzebowanie na 
krew. Podczas akcji z użyciem ambulansu nie musicie 
szukać punktu krwiodawstwa, to on przyjeżdża do Was. 

Agnieszka Drzewiecka
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Gminny Zakład Komunalny w Złejwsi Wielkiej 
ul. Jasna 14, Zławieś Wielka informuje, 
iż nastąpiła zmiana siedziby Zakładu. 

Od dnia 6.05.2013 roku siedziba Gminnego 
Zakładu Komunalnego mieści się 

w budynku S.U.-P.K.R. „Agrotech” 
w m. Rzęczkowo.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejw-
si Wielkiej od 2008 roku realizuje projekt systemowy 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, 
Działanie  7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji, 
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
 
 W dniu 8 kwietnia 2013 r. tutejszy ośrodek po raz 
szósty przystąpił do realizacji szkoleń w ramach projek-
tu „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro”. Projekt ten ma na celu 
rozwój aktywnej integracji wśród podopiecznych GOPS 
w tym rozwój kompetencji życiowych i umiejętności spo-
łeczno-zawodowych, wzrost poziomu integracji społecz-
nej, wzrost samooceny, wiary we własne siły i motywacji 
do działania oraz poprawę sytuacji materialno-bytowej, 
a także upowszechnienie pracy socjalnej. 
 Wsparciem projektu w 2013 roku zostanie obję-
tych 30 osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawo-
dowo z terenu naszej Gminy, w tym 22 osoby w ramach 
kontraktów socjalnych i 8 osób (młodzież szkół gim-
nazjalnych) w ramach Programu Aktywności Lokalnej. 
Klienci GOPS, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w pro-
jekcie zostali objęci kontraktami socjalnymi oraz PAL 
i tym samym uzyskali dostęp do szeregu szkoleń zwią-
zanych z aktywizacją społeczną, zawodową, edukacyjną 
i zdrowotną przy jednoczesnym otrzymaniu wsparcia 
ze strony GOPS na czas uczestnictwa w projekcie.
 W ramach kontraktów socjalnych i Programu Ak-
tywności Lokalnej planowane są następujące zajęcia:
•	Warsztaty	kompetencji	psychospołecznych,
•	Kurs	komputerowy,
•	Warsztaty	ABC	zarządzania	budżetem	domowym,
•	 Indywidualne	poradnictwo	psychologiczne,
•	Grupowa	terapia	psychologiczna,
•	Grupowa	terapia	psychospołeczna	i	rodzinna,
•	Warsztaty	grupowe	i	zajęcia	indywidualne	z	doradcą	

zawodowym,

Ruszyła kolejna edycja Projektu Systemowego 
„Zadbaj Dzisiaj O Lepsze Jutro”

•	 Skierowanie	 i	 sfinansowanie	 zajęć	 szkolnych	 zwią-
zanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie 
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym 
lub policealnym,

•	W	 działaniach	 o	 charakterze	 środowiskowym	 dla	
grupy młodzieży zaplanowano wyjazdy: o charak-
terze kulturalnym, sportowym oraz turystyczno-
oświatowym, dla grupy dorosłych i ich otoczenia 
przewidziano jednodniowy wyjazd o charakterze 
integracyjnym.

 Zajęcia dla grupy młodzieży odbywać się będą od 
maja do września 2013 r., natomiast dla osób dorosłych 
od kwietnia do października 2013 r.

Szkolenia dla beneficjentów są bezpłatne.

 W majowym spotkaniu wziął udział Wójt Gminy - 
Jan Surdyka, Dyrektor Oddziału firmy Global TC - Mag-
dalena Knyt-Walas, Kierownik GOPS Aldona Michalska, 
pracownicy socjalni realizujący kontrakty z Beneficjen-
tami Projektu oraz uczestnicy projektu. Beneficjentom 
szkoleń wręczono materiały szkoleniowe. 

 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  m.in. do wykluczenia społecznego. 

   Pracownik socjalny
    Sylwia Podgórska

 Gminne wodociągi posiadają ograniczone moce wy-
dobywcze i produkcyjne. Znacząco zwiększone zapotrze-
bowanie na wodę spowodowane podlewaniem trawników 
w okresie letnim, wywołuje obniżone ciśnienie w sieci wo-
dociągowej, czego skutkiem są niedobory wody w sieci. 
W związku z powyższym wprowadza się całkowity zakaz 
całkowitego poboru wody z hydrantów oraz używania wody 
w okresie letnim z gminnej sieci wodociągowej do celów 
innych niż socjalno-bytowe w godzinach 600 – 2200. Cele do 
jakich nie wolno używać wody w tym czasie to m. in. podle-
wanie ogródków, terenów zielonych i nawadnianie gruntów.

Obwieszczenie Ważna
informacja Naruszenie zakazu jest równoznaczne z nielegal-

nym poborem wody oraz podlega karze grzywny, wy-
mierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie 
o wykroczeniach. Przestrzegania wprowadzonego za-
kazu kontrolować będą pracownicy Gminnego Zakła-
du Komunalnego oraz sołtysi.

Zakaz obowiązywa będzie od 20.05.2013 do 30.09.2013 
roku.

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego
Wiesław Kazaniecki
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Dzień Strażaka

wiązkowo przebrała w mundury wszystkich mieszkań-
ców. Wiem jednak, że dla Was służba to nie przymus, lecz 
spełnienie i pasja – mówił st. bryg. Kazimierz Stafiej, Ko-
mendant Miejski PSP w Toruniu.
 Ochotnikom gratulował również Mirosław Graczyk, 
starosta toruński.
- Włączenie do systemu pokazuje, że jesteście społeczeń-
stwem nowoczesnym, które chce realizować określone 
cele – mówił starosta. – Cieszy wielopokoleniowość. Straż 
łączy najmłodszych i najstarszych. Dla komendantów to 
powód do radości i gwarancja stabilności.
 Wstąpienie do KSRG wymagało wielu starań, wy-
rzeczeń i spełnienia szeregu wymagań. Strażacy ubiegali 
się o to od bardzo dawna. W końcu się udało. 
 Poza typową działalnością strażacką jednostka z Łą-
żyna angażuje się również w akcje na rzecz lokalnej spo-
łeczności. W ramach zlokalizowanego w murach straż-
nicy Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego 
prowadzone są bezpłatne szkolenia dla rolników i stra-
żaków ochotników z powiatu toruńskiego. Organizowa-
ne są również prelekcje i seminaria tematyczne dla spo-
łeczności gminy. Jednostka prowadzi również program 
profilaktyczny przeciwko uzależnieniom młodzieży pod 
nazwą „Mówię NIE, bo myślę NIE!”. Polega on na udziale 
w obozowiskach, turniejach, wyjazdach integracyjnych 
oraz wycieczkach krajoznawczych, na których prowadzo-
ne są wykłady i warsztaty profilaktyczne.

A.R.

Informacje

 Dla nich OSP nie tylko niesie pomoc i ratunek 
w razie nagłego zagrożenia. Straż to instytucja i tra-
dycja poparta 100-letnią historią. Łączy ze sobą po-
kolenia mieszkańców. Wartości, zasady i ideały stra-
żaków ochotników od wieku przechodzą z ojca na 
syna. - Dla nas straż to nie tylko akcje gaśnicze i ra-
tunkowe. To wymierne wartości i ideały oraz ważny 
element integrujący ze sobą mieszkańców. Praktycz-
nie nie ma rodziny, w której ktoś nie działałby w stra-
ży – mówi jeden z druhów. 

 Jednostka może się pochwalić wiekową tradycją. 
W czerwcu tego roku będzie obchodziła setną rocznicę 
powstania. Jednostka jest w posiadaniu dokumentów po-
twierdzających jej powstanie tuż przed wybuchem I Woj-
ny Światowej. 

Uznanie PSP
 Jednak obchody rocznicy powstania to niejedyne 
ważne wydarzenie dla łążyńskich strażaków. W połowie 
marca ich jednostka została włączona w struktury Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wręczenie 
certyfikatu potwierdzającego ich uczestnictwo w syste-
mie miało uroczysty charakter. Lista gości zaproszonych 
na uroczyste włączenie do KRSG była bardzo długa. Nie 
wszyscy zaproszeni pojawili się w Łążynie, ale licznie 
przybyli oficjele podkreślali bardzo dobre przygotowanie 
jednostki do wykonywanych działań.
- To ważny rok dla OSP z powodu obchodów stulecia ist-
nienia – mówił Tomasz Lenz, poseł na Sejm RP. – Sam 
jestem członkiem zarządu OSP w Bobrownikach w po-
wiecie lipnowskim. Nasza jednostka jest o rok starsza. 
Strażacy z Łążyna są znani ze względu na swoją spraw-
ność, kompetencje i zaangażowanie.
- Dawno nie byłem w tak licznej i zwartej jednostce. To 
wielki dzień dla OSP i całej lokalnej społeczności. Zostaje 
ona włączona do elitarnego grona, w którym jest około 
20% OSP. System potrzebuje jednostek i druhów przy-
gotowanych. To zbiór podmiotów, które ratują i gaszą. 

Krajowy System na 100-lecie straży w Łążynie

KSRG to ciągłe czuwanie i błyskawiczne działanie – mó-
wił w Łążynie st. bryg. Bogdan Sowiński, Zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu.
 OSP Łążyn zostało 13. jednostką działającą w syste-
mie na terenie powiatu toruńskiego. W jednostce służy 47 
druhów. Dodatkowo zrzesza ona jednego druha honoro-
wego oraz dwóch wspierających, którzy na co dzień nie 
uczestniczą w akcjach bojowych. Przy jednostce działa 
dziewięcioosobowa Drużyna Kobiet oraz dwie Młodzie-
żowe Drużyny Pożarnicze: siedemnastoosobowa dziew-
cząt i dwunastoosobowa chłopców. W remizie znajdują 
się dwa średnie wozy bojowe Star 244. Już niedługo z oka-
zji 100-lecia OSP dostanie nowy wóz bojowy zakupiony 
dzięki wsparciu Urzędu Gminy, Komendy Głównej PSP, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Związ-
ku OSP RP. Trwa także rozbudowa drugiego boksu gara-
żowego. Udało się już odnowić starą część budynku.

Strażacka ekstraliga
 Podczas uroczystości słów uznania dla strażaków 
nie szczędziła także Komenda Miejska PSP.
- OSP potrafi doskonale samodzielnie dbać o bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Strażacy z Łążyna to równorzędny 
partner dla jednostek państwowych. Wasze wstąpienie do 
KSRG to awans do strażackiej ekstraligi. Jednostki w sys-
temie działają na rzecz bezpieczeństwa, bez nich strażacy 
z jednostek państwowych byliby bezradni. W remizie jest 
Was tylu, że mógłbym zażartować, iż Pani Sołtys obo-
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 Załoga Copernicus Project przybyła do ZS Górsk 
o 8:30. Pierwsza faza przygotowań dotyczyła miej-
sca startu, czyli boiska przy Zespole Szkół w Górsku. 
W tym przypadku przygotowane zostało „mobilne cen-
trum dowodzenia”, czyli namiot, gdzie koncentrowały 
się wszystkie operacje.
 O godzinie 10:00 zaprezentowały się załogi 
uczniów ze Słupska oraz Poznania. Pan Maciej Jaki-
miec opowiedział o eksperymentach uczniów ze szko-
ły. O godzinie 11:00 potwierdzone zostało w kontroli 
lotów w Bydgoszczy, że start balonu będzie planowo 
o 12:00. Dostaliśmy informację, że lot może się odbyć 
bezpiecznie i bez zakłóceń dla ruchu lotniczego.
Powłoka balonowa została napełniona helem (czysty 

 Od 1 września br. rozpocznie działalność bez-
płatna Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku 
(w Zespołe Szkół w Górsku). Nauka będzie się odbywać 
w trybie popołudniowym, a więc po zakończeniu zajęć 
w szkole ogólnokształcącej. W klasie pierwszej ucznio-
wie będą mieli średnio 5 godzin lekcyjnych tygodniowo 
(2 godziny instrumentu i 3 godziny zajęć ogólnomu-
zycznych). Zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygo-
dniu po 2 lub 3 godziny. 

TRWA NABÓR
 Szkoła przyjmuje do nauki dzieci i młodzież 
w wieku od 6 do 16 lat z terenu gminy Zławieś Wielka, 
tylko w wyjątkowych przypadkach rozszerzając te ramy 
wiekowe i terytorialne.

 W ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Bi-
bliotek Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Ma-
łej w dniu 8 maja 2013 r. zorganizowała spotkanie 
autorskie z Panem Grzegorzem Kasdepke – autorem 
ponad 30 książek dla dzieci i młodzieży, scenarzysty, 
współtwórcy programów telewizyjnych, zdobywcy 
wielu nagród i odznaczeń. Spotkanie odbyło w Sali 
Widowiskowej GOKiS, na które przybyli ucznio-
wie wraz z opiekunami ze Szkół Podstawowych 
z Rzęczkowa, Górska i Siemonia. Uczestnicy czytali 
fragmenty opowiadań pana Grzegorza, co pozwoli-
ło młodym czytelnikom przybliżyć twórczość dłu-
go wyczekiwanego pisarza. Jako pierwszy wystąpił 
przed publicznością Remigiusz Maluk.

 Dnia 11 maja 2013 r. podczas „Majówki” w Ze-
spole Szkół w Górsku odbył się kulminacyjny punkt 
Projektu Copernicus – Program miniSAT. Polegał 
on na wypuszczeniu balonu z kapsułkami z mate-
riałem badawczym do stratosfery. Wśród próbek 
znajdowały się nasiona rzeżuchy, rzodkiewki, faso-
li. Celem badania jest sprawdzenie wpływu wizyty 
w stratosferze na ziarenka. Po powrocie ze stratos-
fery nasiona będą wysadzane i porównane z tymi, 
które nie opuściły powierzchni Ziemi.

 W programie uczestniczą uczniowie działający 
w Klubie Młodego Odkrywcy „DawBas” i nauczycie-
le z ZS Górsk: Dawid Basak – opiekun Klubu, To-
masz Tłuchowski i Andrzej Walczyński – Dyrektor 
Szkoły. 

Ważny punkt Projektu Copernicus 
w ZS Górsk

Spotkanie z autorem

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku
 Dostosowując wymogi programu do tak zróżnico-
wanych wiekowo odbiorców szkoła będzie prowadziła 
dwa tryby nauki:
cykl sześcioletni – dla dzieci przyjmowanych do nauki 
w wieku od 6 do 9 lat;
cykl czteroletni – dla młodzieży przyjmowanej do na-
uki w wieku od 10 do 16 lat.
 Nauka gry prowadzona będzie na następujących 
instrumentach:
•	klarnet,	•	saksofon,	•	gitara,	•	akordeon,	•	fortepian,	•	
skrzypce,	•	altówka,	•	flet,	•	trąbka,	•	puzon,	•	kontra-
bas,	•	wiolonczela.
 Od drugiej klasy można uczęszczać na dodatkowe 
zajęcia ze śpiewu.

JAK ZOSTAĆ UCZNIEM SZKOŁY MUZYCZNEJ?
 Wystarczy wypełnić pobrany z sekretariatu Two-
jej szkoły lub ze strony internetowej www.zsgorsk.pl 
względnie www.zlawies.pl kwestionariusz osobowy 
kandydata i złożyć go w sekretariacie Twojej szkoły do 
15 czerwca 2013 r. Uwaga – nie trzeba umieć grać na 
instrumentach. Następnie należy przybyć na badanie 
przydatności (badanie słuchu, badanie poczucia rytmu, 
badanie pamięci muzycznej) do Zespołu Szkół w Gór-
sku w ostatnim tygodniu czerwca. O dokładnym termi-
nie badania przydatności zawiadomimy telefonicznie.
 Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod 
nr tel. 607 983 576.

ZS Górsk

hel techniczny, tzw. 4.0 – nie mylić z mieszanką balo-
nową).
W międzyczasie, Zespół Copernicus Projekt dokonał in-
tegracji kapsuł – było ich 6 sztuk. Znajdowały się tam:
- kapsuła uczniów z Górska wraz z aparatem oraz ka-

merą HD,
- kapsuła uczniów z Poznania,
- kapsuła uczniów ze Słupska,
- kapsuła Copernicus Project – komputer pokładowy 

– tracker wysyłający pozycję on-line na Ziemię.
Kilka informacji o locie balonu:
12:00 – start Górsk
Czas lotu: 2 h 5 minut
Czas wznoszenia : 6275 s  
Prędkość wznoszenia: 4.18 m/s
Czas opadania: 1200 s   

Prędkość opadania: 21,84 m/s
14:05 – lądowanie, okolice miejscowości Olszówka, 
Województwo Pomorskie.
Współrzędne miejsca lądowania:
53°37’1.82” N
18°59’6.51” E 
 Balon stratosferyczny został wykonany z latek-
su. Objętość balonu w momencie startu była ok. 2 m3, 
w momencie pęknięcia było ok. 15 m3.
Balon wzniósł się na maksymalną wysokość: 26209 m.
 Składamy serdeczne podziękowania Panu mgr 
Maciejowi Jakimcowi za umożliwienie współpracy 
w Programie miniSAT.

Dawid Basak

 Pisarz na wstępie swojego autorskiego spotka-
nia przedstawił się oraz zapoznał się z publicznością 
ciekawie i dowcipnie. Autor nawiązał doskonały kon-
takt ze zgromadzoną młodzieżą. Barwnie opowiadał 
jak powstają książki, skąd czerpie pomysły na kolejne 
opowiadania, czytał fragmenty kilku opowiadań, zada-
wał pytania dotyczące planów na przyszłość, a nawet 
sprawdzał wiedzę młodych czytelników z zakresu zna-
jomości związków frazeologicznych. Wiele ciekawych 
i zabawnych momentów, mających miejsce podczas 
spotkania, zostało uwieńczonych wpisem do zakupio-
nych książek oraz kartek pamiątkowych przygotowa-
nych specjalnie na tę okazję. Pan Grzegorz Kasdepke 
rozdał autografy z dedykacją ponad 60 uczestnikom, 
odpowiedział na nurtujące pytania a także brał udział 
w pamiątkowej sesji zdjęciowej. Półtoragodzinne spo-
tkanie z tak niezwykłą osobą, choć minęło bardzo 
szybko, na długo pozostanie w pamięci uczestników.

 GBP Zławieś Mała
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 23.04.2013 w WDK Górsk miała miejsce I Edycja 
Gminnej Mini Listy Przebojów pt. „ Z ekologią – za 
pan brat”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Razem dla Przyszłości”, Rada Rodzi-
ców ZS Górsk oraz WDK Górsk serdecznie dziękują 
wszystkim uczestnikom i rodzicom zaangażowanym 
w przygotowanie strojów o tematyce ekologicznej 
i poświęcony czas w niedzielne popołudnie. Dzięku-
jemy wszystkim sponsorom. To dzięki Państwa za-
angażowaniu możliwa była realizacja naszych celów 
i zamierzeń. „Jedynie prawdziwy człowiek zauważy 
potrzeby innego człowieka. Jedynie człowiek wielkiego 
serca wyciągnie dłoń, pomocną”.

Sponsorzy:
- Wójt Gminy Jan Surdyka 
- Robert Borzęcki Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy 
- Andrzej Walczyński Dyrektor ZS Górsk
- Zbigniew Cybulski „Restauracja Leśniczanka”
- Elżbieta Derlak Przewodnicząca Rady Rodziców Gim-

nazjum Górsk
- P. W. Dublet Leszek Dudzic Górsk
- Dziekan WNEiZ UMK Toruń Jerzy Boehlke
- Filia Biblioteki Publicznej Górsk
- Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej
- Marwit Sp. Z o.o.
- Krystyna i Jerzy Rębacz
- Katarzyna i Michał Targowscy
- Zespół „Keep Moving”

WDK

Kultura

 Gminna Orkiestra Dęta działająca przy ZS szkół 
w Rzęczkowie rozpoczęła nowy sezon występów z cieka-
wym repertuarem oraz nowymi instrumentami. Kupiliśmy 
nową tubę, perkusję, trąbki, 
puzon, tenorhorn i saksofon 
altowy. Bardzo dziękujemy 
sponsorom i sympatykom 
orkiestry za okazaną po-
moc. Nowy repertuar mieli 
już okazję usłyszeć kom-
batanci i strażacy z naszej 
gminy oraz gminy Dąbrowa 
Chełmińska, mieszkańcy 
gminy Wielka Nieszawka. 
Rosnący poziom gry naszej 
orkiestry docenił także Pan 
Wójt Jan Surdyka wyrażając 
swoje uznanie. Zapraszamy 
wszystkich do śledzenia na-

 Rok 2013 ustanowiony został rokiem Juliana 
Tuwima. W tym roku obchodzimy bowiem jubi-
leusz setnej rocznicy debiutu oraz sześćdziesiątą 
rocznicę śmierci poety. W związku z obchodami 
roku Tuwima w Szkole w Rzęczkowie odbyła się 
Wierszykarnia poświęcona twórczości tego poety 
przygotowana przez Panią E. Kononiuk. Każda 
klasa, z pomocą wychowawcy, przygotowała  insce-
nizację wiersza Juliana Tuwima i plakat do wybra-
nego utworu. 

 21 marca 2013 roku sala gimnastyczna przeobraziła 
się w teatr. Na scenie zagościli: Pan Hilary, Zosia  Samosia, 
Grześ i wielu innych bohaterów. Występy oceniało jury 
w składzie: Dyrektor M. Jaśkiewicz, Wiceprzewodnicząca 
Rady Rodziców J. Machnicka i pani bibliotekarka Publicz-
nej Biblioteki w Rzęczkowie B. Lewandowska. Uczniowie 
przygotowali własną interpretacje wierszy, nawet „malusz-
ki” zaprezentowały się pięknie i kolorowo.
 Bardzo profesjonalnie wystąpiła klasa III, która poka-
zała, poza konkursem, inscenizacje wiosny na motywach 
Andersena. Wszyscy podziwiali stroje i przygotowanie 
dzieci przez Panią H. Balcerak.

 3 kwietnia 2013 r. w szkole w Rzęczkowie odby-
ły się warsztaty gipsowe. Uczestniczyły w nich dzieci 
klas 0 – 3. Pracowaliśmy w dwóch grupach. Zajęcia 
z jedną grupą trwały ok. 60 min. W tym czasie każ-
de dziecko przy pomocy opiekunów odlało 3 formy. 
Wszystkie prace zostały podpisane przez dzieci. Po 
upływie ok. 20 min. dzieci wyciągały odlewy z form. 
W przypadku, gdy odlew uległ uszkodzeniu podczas 
wyciągania z formy został zamieniony na gotowy – za-
pasowy. Każde dziecko zakończyło  warsztaty z  kom-
pletem 3 odlewów. Były to gipsowe kury, koguty, krów-
ki, kwiaty, świeczniki, żabki… 
 Po wysuszeniu będziemy malować odlewy farba-
mi, a dla utrwalenia koloru polakierujemy je.
 Warsztaty z odlewów gipsowych są atrakcyjną i kre-
atywną formą edukacji artystycznej dzieci, rozbudzają 
wyobraźnię, pozwalają rozwijać zdolności plastyczne, są 
również ciekawą formą spędzania wolnego czasu.

ZS Rzęczkowo

Wierszykarnia Pana Tuwima
 Przebojem prezentacji była Rzepka, Pan Hilary 
i Ptasie radio. Zwycięzcami zostali uczniowie klas II 
i	IV	ze	Szkoły	Podstawowej	i	IIb	z	Gimnazjum.	Zostali	
nagrodzeni książkami, dyplomami. Wszyscy uczestni-
cy zostali obdarowani słodyczami ufundowanymi przez 
Radę Rodziców, za co bardzo dziękujemy.
 Wszyscy bawili się świetnie, a niektórzy odkryli 
w sobie talent aktorski. „Nasz teatr” spełnił swoje zada-
nie bo bawił, uczył i wychowywał.

ZS Rzęczkowo

„Warsztaty gipsowe”

Mini lista przebojów

Gminna Orkiestra się rozwija

Uroczyste nadanie Sztandaru

szej działalności, na nasze koncerty oraz chętnych do gry 
w orkiestrze.

KK

 18 maja w obecności Dyrektorów Szkół z naszej gminy Wójta i Radnych odbyła się niezwykle ważna w dzie-
jach szkoły w Złejwsi Wielkiej uroczystość nadania Sztandaru Gimnazjum przy Z. S. w Złejwsi Wielkiej.
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Podsumowaliśmy projekt 
„Regionalizacja – poznajemy swoją historię”

Gmina w Unii

 Nabór, który trwał od 24 kwietnia do 10 maja 2013 roku zakończył się łączną liczbą 
12 złożonych wniosków z terenu gminy Zławieś Wielka, Lubicz oraz Wielka Nieszawka. 
Do biura LGD wpłynęło 5 wniosków z gminy Zławieś Wielka przygotowanych przez:  
Radę Rodziców z Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej, Sołectwo Zławieś Wielka, Klub Ho-
norowych Dawców Krwi, Koło Gospodyń Wiejskich w Toporzysku oraz Gminną Biblio-
tekę Publiczną. 
 Celem „Mikro Grantów” jest aktywizacja społeczeństwa w różnym wieku do organi-
zowania oraz udziału w działaniach aktywizujących tj. warsztaty, szkolenia, kursy. Lokal-
na Grupa Działania wychodząc na przeciw takiej formie aktywizacji postanowiła zachę-
cić mieszkańców do działania w tym kierunku, oferując im zdobycie „Mikro Grantów” 
w kwocie do 700 zł na przeprowadzenie działań o dowolnej tematyce, których rezultatem 
ma być pobudzenie lokalnego społeczeństwa do integracji, współdziałania i tworzenia.

W. Malesza
kierownik biura LGD

 Nabór wniosków trwał od 3 do 19 kwietnia 2013 roku. Złożono 15 wniosków, 
których tematyka okazała się bardzo różnorodna.  Cztery wnioski złożyła Gmina Zła-
wieś Wielka, z kolei po jednym wniosku przygotowała fundacja, stowarzyszenie oraz 
osoba fizyczna z terenu naszej gminy. 
 Gmina Zławieś Wielka złożyła swoje wnioski na wyposażenie Wiejskiego Domu 
Kultury w Górsku; budowę obiektu rekreacyjnego - placu zabaw wraz z boiskiem do 
piłki siatkowej w Starym Toruniu; zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez 
plenerowych oraz renowację „Krzyża upamiętniającego miejsce uprowadzenia ks. Je-
rzego Popiełuszki” w Górsku.
 Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” przygotował wniosek na zakup sprzętu do 
prowadzenia zajęć animacyjnych dla podopiecznych stowarzyszenia.
 Fundacja Piękniejszego Świata wnioskowała o dotację na wydanie publikacji pt. 
„Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie”
 Osoba fizyczna złożyła wniosek na zakup kołowrotka i krosien do przerobu weł-
ny owczej.

LGD „Podgrodzie Toruńskie”

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Podgrodzie Toruńskie”, ul. Słoneczna 28 pok.11 tel. 605 786 466

Siedem wniosków z Gminy Zławieś Wielka
w konkursie na dotacje z  „Małych Projektów”

5 wniosków na działania aktywizujące
„Mikro Granty Podgrodzia Toruńskiego”

 z gminy Zławieś Wielka

 Projekt powstał ze względu na wielkie zaintere-
sowanie uczniów szkoły podstawowej w Łążynie za-
jęciami dodatkowymi prowadzonymi w ramach za-
jęć regionalizmu, w tej szkole już od 15 lat dyrektor 
szkoły p. Bogusław Ziółkowski przekazywał swoim 
uczniom wiedzę dotyczącą historii naszego regionu. 
Uczniowie zaś chętnie uczestniczą w tych zajęciach, 
Takiego potencjału nie można było zmarnować… po-
wstał więc projekt Regionalizacja – poznajemy swoja 
historię”.

 Projekt trwał od 01.09.2011 r. do 28.02. 2013 r. 
a w jego ramach prowadzone były zajęcia teoretyczne 
i praktyczne oraz wydano książkę. Podczas zajęć przeka-
zana została wiedza z zakresu dziedzictwa historycznego, 
kulturalnego i geograficznego z dążeniem do populary-
zacji twórczości lokalnej. Bezpośrednimi odbiorcami byli 
uczniowie szkół podstawowych z Gminy Zławieś Wielka, 
z których 219 wzięło udział w projekcie. To sprawiło, że 

nasz projekt był jednym  z największych realizowanych 
w ramach działania 9.5
Zasadnicza część projektu: 
- prowadzenie zajęć teoretycznych  (60 h) przez Andrzeja 
Walczyńskiego oraz Bogusława Ziółkowskiego – pozna-
wanie historii regionu oraz kapliczek przydrożnych 
- prowadzenie zajęć warsztatowych (50 h) przez Bogusła-
wa Ziółkowskiego na których dzieci miały okazje poznać 
praktyczne działania w zakresie garncarstwa, wikliniar-
stwa, tworzenia linorytów… 
Trzeba zaznaczyć, że Panowie przeprowadzili znacznie  
więcej zajęć z uczniami. 
- Prowadzenie zajęć terenowych, poprzez zorganizowanie 
rajdu rowerowego oraz zajęć z topografii terenu. W raj-
dzie rowerowym udział wzięło 22 uczniów We wrześniu 
2012 r.
- w ramach projektu zorganizowano również konkurs 
wiedzy,
- działania promocyjne, upowszechnienie zebranych 

materiałów szerszej grupie ludności wiejskiej poprzez 
wydanie książki (publikacji) o tematyce regionalnej 
i historycznej. Autorami książki są Andrzej Walczyński 
oraz Bogusław Ziółkowski, korekty książki dokonała 
Kamilla Aranin - Strzałkowska.

Finanse
Otrzymana dotacja - 46.385,00 zł.

 Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim 
zaangażowanym w realizację projektu, w szczególności 
dyrektorom szkół oraz nauczycielom, którzy prowadzi-
li zajęcia.
 Na naszej stronie można obejrzeć także film 
z podsumowania całego projektu www.zlawies.pl

Piotr Grodzki - koordynator projektu
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K Kultura i Sport

NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA - 2013 r.
KULTURALNO - SPORTOWYCH
KALENDARZ IMPREZ

DATA NAZWA I MIEJSCE ORGANIZATOR
27.05 Wieczorek z okazji Dnia Matki - Zławieś Mała GOKiS Zławieś Mała i WDK Górsk

maj Eliminacje ogólnopolskiego turnieju „Z podwórka na stadion” GOKiS Zławieś Mała

maj Eliminacyjne ogólnopolskiego turnieju im. Marka Wielgusa GOKiS Zławieś Mała

maj Gminny Konkurs Pieśni  i Piosenki Religijnej - Zławieś Mała GOKiS Zławieś Mała

26.05- 1.06 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU - cała gmina Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej i GOKiS Zławieś Mała

maj - sierpień Gminna liga tenisa ziemnego w kategorii OPEN 
kobiet i mężczyzn - Orlik Zławieś Mała GOKiS Zławieś Mała

1.06 Dzień Dziecka GOKiS Zławieś Mała i WDK Górsk

1.06 Festyn Rodzinny w Przysieku

9.06 III Festyn Parafialny w Złejwsi Wielkiej Parafia St. Kostki w Złejwsi Wielkiej

9.06 Festyn Rodzinny w Zaroślu Cienkim KGW Zarośle Cienkie

15.06 Festiwal Astrobaz (Zławieś Wielka) Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski, Zespół 
Szkół w Złejwsi Wielkiej i Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

16.06 (g.7-14) Zawody spławikowe - Jezioro Kozielec PZW koło Zławieś Wielka

21.06 Wielka Olimpiada Małego Sportowca 
- zmagania sportowe przedszkolaków GOKiS Zławieś Mała

22.06 100-lecie OSP Łążyn - Łążyn OSP Łążyn

23.06 Turniej piłki nożnej „Oldboys” GOKiS Zławieś Mała

29.06 Sobótka GOKiS Zławieś Mała i Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

30.06 Rodzinny Rajd rowerowy z PRZYGODĄ Oddzial Miejski PTTK w Toruniu, 
LZS „Blekitni” Gorsk oraz KTK Przygoda Torun 

czerwiec Forum Ochrony Środowiska - Przysiek Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie

czerwiec Zakończenie Roku Kulturalnego GOKiS Zławieś Mała i WDK Górsk

lipiec-sierpień Wakacje z Domem Kultury GOKiS Zławieś Mała i WDK Górsk

6.07 III Piknik Rodzinny Honorowych Dawców Krwi 
pt: „ Świat Legend” - Zespół Szkół w Górsku ul. Szkolna 2

Klub Honorowych Dawców Krwi 
przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej

7.07 III Festyn Rodzinny w Łążynie

7.07 (g. 7-13) Zawody spławikowo-gruntowe - Wisła Zławieś PZW koło Zławieś Wielka

14.07 Festyn Rodzinny w Siemoniu KGW Siemoń

17.07 Wakacyjny turniej dziewcząt i chłopców 
w koszykówkę (drużyn 3-os.) GOKiS Zławieś Mała

21.07 Festyn w Rzęczkowie Rada Sołecka i KGW Rzęczkowo

21.07 Turniej deblowy tenisa ziemnego w kategorii OPEN 
kobiet i mężczyzn - Orlik Zławieś Mała GOKiS Zławieś Mała

28.07 Karotka FEST - Zławieś Mała Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

11.08 Wakacyjny turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych GOKiS Zławieś Mała

31.08 DOŻYNKI GMINNE 2013 Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, 
GOKiS Zławieś Mała i WDK Górsk
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 W sobotę 11. maja 2013 r. na boiskach spor-
towych w Złejwsi Małej odbył się już po raz trzeci, 
Piknik Sportowy „Z Wisłą Pędzewo”. Pomimo nie-
sprzyjającej pogody, która sprawiła, że turniej pił-
ki siatkowej trzeba było przenieść do szkolnej hali 
sportowej, organizatorom udało się zrealizować 
cały program imprezy.

 Na boisku piłkarskim w ciągu całego dnia rozegra-
no aż pięć meczów piłki nożnej. I tak, w spotkaniach 
ligowych młodziacy Wisły wygrali aż 13:0 z UKS Szkół-
ką Piłkarską Chełmno, trampkarze natomiast przegrali 
z	Victorią	Lisewo	0:1.	Wydarzeniem	dnia	był	z	pewno-
ścią mecz seniorów z prowadzącym w lidze KP Wojow-
nikiem Wabcz. Po bardzo emocjonującym i – zdaniem 
wszystkich obserwatorów - stojącym na dobrym pozio-
mie spotkaniu zasłużone zwycięstwo 3:1 odnieśli piłka-
rze Wisły. Strzelcami bramek w tych zawodach byli P. 
Gadomski (2) i B. Janik.
 W turnieju piłki siatkowej o „Memoriał Wiesława 
Jóźwickiego” najlepszy okazał się zespół „Bajpasów” 
Toruń, wyprzedzając drużyny Hacom-Kamieniec 
i	Czarny	Bez.	MVP	zawodów	wybrany	został	Piotr	Kę-

III Piknik Sportowy „z Wisłą-Hacom Pędzewo”
dzierski z Torunia, natomiast najlepszą zawodniczką 
– Anna Gil.
 Ważną częścią składową pikniku był rajd rowerowy 
po naszej gminie, zorganizowany dzięki pomocy Klubu 
Turystyki Kolarskiej PTTK „Przygoda”. Może jednak 
najważniejsze w przypadku tej imprezy wcale nie były 
zawody stricte sportowe. Pada-
jący od rana deszcz nie wszyst-
kich zatrzymał w domach, a ci, 
którzy przyszli na piknik, bawili 
się dobrze. Dużo było konkursów 
towarzyszących, które wzbudzały 
zainteresowanie przybyłych, jak 
choćby przeciąganie Fiata 125p, 
czy bieg w płetwach. Była również 
loteria fantowa, w której główną 
nagrodę – rower górski – zdobyła 
mieszkanka Bydgoszczy Marty-
na Calik. Przede wszystkim była 
jednak świetna atmosfera, której 
nie zepsuł ani chłód, ani deszcz.
 Festyn odbył się dzięki zaan-
gażowaniu grupy działaczy LZS 

Wisły-Hacom Pędzewo i przy dużej pomocy Urzędu 
Gminy. Sponsorami imprezy byli Hacom Polyester Sp. 
z o.o., Skrawtech Głogowo, Starostwo Powiatowe w To-
runiu oraz Rada Wojewódzka LZS i GOKiS

A. Wiśniewski
LZS Wisła-Hacom Pędzewo
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 Dużo dobrej zabawy i moc atrakcji czekało na dzieci i dorosłych, którzy zago-
ścili 1 maja 2013 roku w Złejwsi Małej na II Pikniku Rodzinnym, zorganizowanym 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Przy amfiteatrze można było skorzystać 
między innymi z dmuchanego zamku, trampoliny czy też z porad odnośnie ubez-
pieczeń w PZU. Animatorzy sportu umilali czas konkursami sprawnościowymi 
z nagrodami, m.in.: skakanie w workach, tor przeszkód czy przeciąganie liny, któ-
re wzbudziło wśród mieszkańców najwięcej emocji. Podczas Pikniku Rodzinnego 
zaprezentowali się także soliści z sekcji wokalnej GOKiS, cheerleaderki  oraz ze-
spół folklorystyczny „Melodia”.

 Mieszkańcy licznie uczest-
niczyli w Gminnym Turnieju War-
cabowym o Puchar Dyrektor GO-
KiS. Mistrzem Warcab 2013 został  
Patryk Bełza.  Na zakończenie 
imprezy wystąpił zespół muzycz-
ny „Kamerton”, który umilał czas 
mieszkańcom podczas zabawy 
tanecznej trwającej do północy.  
Organizatorzy dziękują wszyst-
kim  za pomoc w zorganizowaniu 
„Majówki”.

GOKiS

 13 kwietnia 2013 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Złejwsi Małej odbył się uroczysty 
wieczór poświęcony 8-ej rocznicy 
śmierci Ojca Świętego bł. Jana Pawła 
II. Montaż słowny uświetniły dzieci 
z Wiejskiego Domu Kultury w Gór-
sku. Recytowały teksty o bł. Janie 
Pawle II i w poetyckiej formie przy-
bliżyły słuchaczom najistotniejsze 
wątki z nauczania papieża. 

 Mogliśmy ponownie usłyszeć 
wezwanie do modlitwy, poszanowa-
nia	 życia	 i	 dogłębnej	 refleksji	 nad	
istotą wiary. Recytacje przeplatane były piosenkami 
w wykonaniu instruktorów i solistów GOKiS  ulu-
bionymi pieśniami Ojca Świętego m.in. Barka, Abba 
Ojcze, w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Melodia”. 
Wśród gości był Jan Surdyka - Wójt Gminy Zławieś 
Wielka, Małgorzata Kutnik - Przewodnicząca Rady 
Gminy, radni, dyrektorzy szkół, sołtysi, przedstawi-
cielki Kół Gospodyń Wiejskich i licznie zgromadzeni 
mieszkańcy gminy.

Majówka Z GOKiS

Wieczór Pamięci Bł. Ojca Świętego Jana Pawła II w GOKiS

 Ten sobotni wieczór był dla nas wszystkich okazją 
do dzielenia się dziedzictwem duchowym jakie pozo-
stawił nam bł. Jan Paweł II. Czuć było naprawdę ducha, 
co było pozytywnym przeżyciem. Najważniejsze jednak 
to, że to co robione jest z serca dla innych jest najbar-
dziej wartościowe i daje najwięcej radości. Takie wystę-
py nabierają innego charakteru, gdyż nie jest to tylko 
reprezentowanie przed publicznością swojego kunsztu 
artystycznego, ale ma to także głębsze znaczenie gdyż 

jest indywidualnym przekazem swo-
ich uczuć w formie poetyckiej i arty-
stycznej ku czci drogiemu nam Ro-
dakowi. I taką właśnie różnorodność 
repertuaru dało się odczuć. Obchody 
rocznicowe z pewnością dostarczy-
ły licznych wzruszeń i przemyśleń 
ich odbiorcom. Pragniemy wyrazić 
wdzięczność wszystkim, dzięki któ-
rym to wspaniałe spotkanie mogło 
się odbyć, by uczcić pamięć naszego 
Wielkiego Polaka, Wspaniałego Czło-
wieka o wyjątkowej osobowości.
 Przesłanie pontyfikatu Jana 
Pawła II odzwierciedlały słowa wypo-

wiedziane przez niego na początku misji „Nie lękajcie 
się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie 
drzwi jego zbawczej władzy”..
 2 kwietnia na stałe zapisał się w świadomości Po-
laków jako dzień pamięci o bł. Janie Pawle II. Rocznica 
śmierci papieża zawsze będzie wyjątkową datą dla Pola-
ków, gdyż była zbyt znacząca, była wielką lekcją odcho-
dzenia i umierania.

GOKiS
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 Poznali się w 1962 roku na zabawie wiejskiej 
w Rzęczkowie. Pani Teresa pochodzi ze Skłudzewa, 
a Pan Lech z Łążyna. Po roku znajomości zdecydo-
wali się na ślub, który odbył się 23.03.1963 r. w USC 
w Rzęczkowie następnie w Kościele Parafialnym 
w Łążynie. Państwo Tchorzewscy dochowali się 
pięcioro dzieci – trzech córek i dwóch synów, dwa-
naścioro wnuków oraz trójkę prawnuków. Żyją ra-
zem już ponad 50 lat...

 Za młodych lat zajmowali się 11 hektarowym go-
spodarstwem rolnym położonym w miejscowości Łą-
żyn, zaś w wieku emerytalnym ulubionym zajęciem 
Pana Lecha jest czytanie lokalnej prasy oraz śledzenie 
programów informacyjnych. Natomiast ulubionym za-
jęciem Pani Teresy jest czytanie kolorowej prasy. Wiele 
czasu jubilaci poświęcają opiece nad dwiema wnuczka-
mi i domem, w którym wspólnie mieszkają.
 Państwu Tchorzewskim serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych wspaniałych lat razem.

Złote Gody Państwa 
Tchorzewskich

Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie 
w Ruchu Drogowym

 12 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół w Górsku 
odbył się Gminny Etap Turnieju Wiedzy o Bezpie-
czeństwie w Ruchu Drogowym. W konkursie udział 
wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 
z terenu Gminy Zławieś Wielka. 
 
 Gminny etap składał się z testu i zadań praktycz-
nych. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła dru-
żyna z SP Górsk w składzie: Maja Gondek, Szymon Wit-
kowski, i Bartłomiej Mylkie. W kategorii gimnazjalnej 
zwyciężyli uczniowie z GIM Rzęczkowo w składzie: Da-
wid Jabłoński, Cezary Rutkowski i Bartłomiej Melcer.
 Laureaci otrzymali puchary, nagrody rzeczowe, jak 
również reprezentowanie Gminy Zławieś Wielka w Po-
wiatowym Etapie Turnieju.
 Organizatorami i sponsorami nagród był: Urząd 
Gminy Zławieś Wielka, Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Złejwsi Małej i Zespół Szkół w Górsku.

 Dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy lau-
reatom i zapraszamy na przyszłoroczny Turniej BRD.

GOKiS

 6 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Przysieku w ramach akcji „Przyroda 
ma moje imię”, każdy uczeń otrzymał drzewko, któ-
re wraz z wychowawcami oraz zaproszonymi gośćmi 
posadził na terenie szkoły.

 Tego dnia zasadzone zostało również drzewko Wój-
ta. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie serdecz-
nie dziękują za obecność, pomoc i wsparcie Panu Wójto-
wi Gminy Zławieś Wielka, Panu Leśniczemu Robertowi 
Kłosowskiemu, Panu Nadleśniczemu Robertowi Pacio-
rek, Pani Radnej Małgorzacie Wiśniewskiej oraz toruń-
skiemu Nadleśnictwu.

SP Przysiek

Przyroda otrzymała imiona uczniów

 3 maja 2013 roku w Wiejskim Domu Kultu-
ry w Górsku odbyła się akademia upamiętniająca 
Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja. W uroczystości 
udział wzięli: Małgorzata Kutnik –  Przewodnicząca 
Rady Gminy, Mieczysław Więch – Prezes  Gminnego 
Koła Kombatantów, Grażyna Krystosiak – Sekretarz 
Gminy, dyrektorzy szkół, przedszkola, radni gminy 
i zebrani mieszkańcy.

 Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hym-
nu państwowego, następnie odczytany został referat 
przybliżający gościom fakty dotyczące Konstytucji 
3-go Maja. Centralnym punktem obchodów był spek-
takl przygotowany przez dzieci z biblioteki w Rzęcz-
kowie, pod kierownictwem bibliotekarzy, Pani Ewy 
Wysockiej i Bogumiły Lewandowskiej. Młodzi arty-
ści deklamowali teksty poetyckie ilustrujące atmos-
ferę w jakiej zrodziła się Konstytucja 3-go Maja oraz 
przywołali fakty historyczne, które wzbogaciły war-
stwę artystyczną o element merytoryczny. Część mu-
zyczną wykonał zespół śpiewaczy „Melodia”. W re-

222 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
pertuarze znalazły się pieśni poświęcone Uchwaleniu 
Konstytucji. Święto Konstytucji 3 Maja zorganizował 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. 

Akademia zakończyła się uroczystym odśpiewa-
niem Roty.

GOKiS
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Pani z dzieckiem szuka taniego mieszkania w bloku 
TEL: 722 021 848
Sprzedam WÓZEK DZIECIĘCY Kadex Piko 2 w 1: głę-
boki + spacerówka. Kolor jasnozielony. Wózek w stanie 
bardzo dobrym, czysty, zadbany, kompletny. W zesta-
wie: folia przeciwdeszczowa, moskitiera, torba, kosz na 
zakupy itp. Cena: 200 zł Gratis 2 kombinezony zimowe, 
ładne ubranka niemowlęce, baldachim do łóżeczka, 
przewijak. (Zławieś Mała) 
TEL. 661 173 734
Oferuję usługi informatyczne na terenie Złejwsi Wiel-
kiej i okolic z bezpłatnym dojazdem do klienta. Ponad 
90% problemów mogę rozwiązać bezpośrednio w domu 
klienta. Wiekszość usług wykonuję w godzinę, a klient 
płaci tylko za wykonaną usługę. 
TEL. 661 240 730
Robimy remonty najtaniej w Toruniu i okolicach. Gla-
zura, terakota, malowania, fugowanie,elewacja,ogro-
dzenia i inne usługi. Zadzwoń i sprawdź. Dla pierw-
szych klientów zniżki. 
TEL: 515 679 319.
Sprzedam SAMSUNG GALAXY CH@T GT-B5330.
Nowy,nieużywany,gwarancja 2 lata, pudełko, ładowar-
ka, kabel USB, kolor biały. Cena 400 zł. Czarne Błoto. 
TEL: 603 409 484
Wózek trójkołowy X-LANDER,spacerowy, rozkładany 
do pozycji leżącej,duże pompowane koła. Cena 150 zł. 
Pędzewo 
TEL: 694 163 520.
Inwestycje ziemskie – najlepsze wyselekcjonowane lo-
kalizacje, atrakcyjne ceny, dogodne warunki zakupu, 
wysoki zysk. 
TEL: 792 435 840
Mam do sprzedania śliczną Renault Laguna - Kombi z sil-
nikiem 2,2 diesel 1996r. w bardzo dobrym stanie technicz-
nym i wizualnym. Cena 4 000, OC i przegląd aktualny
TEL: 664 544 795

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

Poszukuję do wynajęcia mieszkania lub domku na tere-
nie gminy Zławieś Wielka, 
TEL:  533 580 352
Sprzedam suknię ślubną rozmiar 36-38, wzrost 160cm, 
kolor ecru. Cena 200 zł Więcej informacji: 
TEL: 665 655 691, agnieszka2911@poczta.fm, 
DACHY, więźba, pokrycia. Domy drewniane, domki 
szkieletowe. 
TEL: 665 602 862
Opony letnie: 2 sztuki michelin energy 195/65/R15, 
2006 r. stan dobry. 50 zł za sztukę. 
TEL: 728 452 999
Rozdzielnia budowlana z fundamentem, używana, 
duża	obudowa	emiter,	3x230V,	1x	400V,	zamek	 i	klu-
czyki, bezpieczniki legrand. 250 zł (cena samej nowej 
obudowy bez wyposażenia powyżej 500 zł), na terenie 
gminy dostawa w cenie. 
TEL: 728 452 999
Sprzedam Opla Zafire 2000 r. Auto oszczędne na gaz 
[1,5 roczna instalacja gazowa], siedmio osobowe, za-
dbane, właściciel nie palący. Polecam; 
TEL:  510 447 443
Oferujemy wykonanie instalacji ogrzewania podłogo-
wego, kompletnych instalacji grzewczych z pompami 
ciepła, wykonanie dolnego źródła, odwiertów. Za-
praszamy do współpracy inwestorów, deweloperów, 
przedsiebiorców, przede wszystkim każdego kto chce 
bezobsługowo, tanio i ekologicznie ogrzewać swój 
dom. Zadzwoń i zapytaj o przykładowa cenę, przyjedź 
zobacz działająca instalację, przeanalizuj rachunki za 
ogrzewanie tego domu. Zapraszamy. 
TEL: 664 061 707, naturalhouse@wp.pl
Sprzedam	 alufelgi,	 bardzo	 dobry	 stan,	 do	 VW	 Polo	
1997 felgi TITAN (Niemcy) 5,5x 13, 4 śruby 
TEL: 665 091 951
Kurczęta zielononóżki kuropatwiane sprzedam, Górsk, 
TEL: 602 822 044

Działkę siedliskową 3700 m2, uzbrojoną ze stawem za-
rybionym w spokojnej okolicy sprzedam. Cena bardzo 
atrakcyjna, więcej informacji 
TEL: 885 624 564
Wynajmę mieszkanie trzy pokojowe 100 m2, osobne 
wejście, w centrum Złejwsi Wielkiej więcej informacji 
TEL:  885 624 564
Zlecę wykonanie w Złejwsi Małej ogrodzenia z siatki 
o długości 80 metrów. Osoby lub firmy zainteresowane 
proszę o kontakt
TEL:  501 717 212
MIESZKANIA LOKATORSKIE, ODRĘBNA WŁA-
SNOSĆ – 3.400 m² SM „Przylesie” w Górsku
TEL: 56 678 13 13
Firma eBroker poszukuje osób chętnych podjąć pracę 
we własnym domu. Praca polega na sprzedaży przez 
internet atrakcyjnych produktów finansowych i ubez-
pieczeniowych (między innymi kredytów, lokat, kont, 
ubezpieczeń, OFE). Bez nakładów finansowych każdy 
może sobie stworzyć stałe lub dodatkowe źródło do-
chodu. Już na sam start Firma daje 50 zł oraz odpo-
wiednie narzędzia i gotową w pełni wyposażoną stronę 
internetową - Pasaż Handlowy (bez żadnych opłat) do 
sprzedaży produktów. Po zapisaniu się do pracy moż-
na kontaktować się mailowo lub telefonicznie (w godz. 
8-16) ze swoim Opiekunem ,który chętnie służy radą 
i pomocą. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: 
email: borek211@o2.pl
Sprzedam słomę w dużych balotach, siano i jęczmień jary 
TEL: 533 308 489
sprzedam głowicę kompletnę, z wałkami rozrządu 
	i	pokrywą	do	Toyoty	RAV	4,	2,5	l	tdi,	2004	rok. 
TEL.: 605 517 323
W ciągłej sprzedaży ziemniaki jadalne z własnego 
gospodarstwa, odmiana Wineta, pakowane po 15 kg 
Czarnowo
TEL:  668 387 441, (56)-678 01 10

ZAPRASZA DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU SALI BANKIETOWEJ NA: 
• WESELA • IMPREZY RODZINNE •  STYPY • KONFERENCJE

Zławieś	Mała,	ul.	Topolowa	6,	tel.	56	678	09	31	•	fax.	56	678	09	31
Istnieje również możliwość wynajmu Sali GOKiS w Złejwsi Małej

WDK GÓRSK

WDK GÓRSK ul. Leśna 13 Górsk
tel. 56 / 610 21 28, 503 054 020
e-mail: wdkgorsk@wp.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 Okres letni to czas wzmożonej aktywno-
ści domokrążców plądrujących nasze dobytki. 
Tym razem dostaliśmy sygnały od mieszkań-
ców naszej gminy, o zuchwałych włamaniach 
do domów i mieszkań w Górsku i Złejwsi Wiel-
kiej, podczas obecności właścicieli. Złodzieje 
złapani na gorącym uczynku tłumaczą się, że 
mają sprawę do sołtysa. Według zeznań świad-
ków rabusie poruszają się czarnym BMW. 
 Prosimy o zachowanie szczególnej ostroż-
ności i zamykanie domów, nawet gdy są w nich 
jego mieszkańcy.

W naszej gminie 
grasują złodzieje 

„na sołtysa”
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Głos Gminny
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

 Drodzy mieszkańcy! Na naszym oficjalnym 
portalu internetowym www.zlawies.pl zamierzamy 
uruchomić kolejny dział pn. KATALOG FIRM i IN-
STYTUCJI. W związku z tym faktem każdy właści-
ciel 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 po-
każ się! Wypełnij poniższy formularz i wyślij go na ad-
res: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7,  
87-134 Zławieś Wielka lub dostarcz go osobiście do se-
kretariatu w siedzibie Urzędu Gminy.

KATALOG FIRM   -   REFERAT ROZWOJU i PROMOCJI p. 14

Nazwa firmy

Rodzaj
prowadzonej 
działalności 

Adres firmy 
+ e-mail 

+ strona www

Opis firmy

Katalog firm 
i instytucji

Kultura/Ciekawostki

 18 maja 2013r. w siedzibie Fundacji  Piękniejsze-
go Świata w Skłudzewie w parku, galerii i amfiteatrze 
odbyły	 się	doroczne,	 już	V	Majowe	Spotkania	Twór-
ców Nieprofesjonalnych Powiatu Toruńskiego organi-
zowane przez Starostwo Powiatowe przy współudziale 
Gminy Zławieś Wielka i Fundacji Piękniejszego Świa-

V Majowe Spotkania Twórców 
Kultury Powiatu Toruńskiego

ta. Imprezę poprowadził toruński muzyk – Maciej Ko-
rzeniowski, a wśród artystów amatorów prezentowali 
swoją twórczość poeci, kapele i chóry, zespoły teatral-
ne, malarze, rzeźbiarze, hafciarki, twórczynie papiero-
wych kwiatów i wycinanek.

FPŚ


