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Informator Gminy Zławieś Wielka

Zapraszamy
do lektury
Dożynki 2013

Już 31 sierpnia w naszej gminie będziemy obchodzić Gminne Dożynki 2013 r. To najważniejsze wydarzenie, a zarazem święto rolników, którzy
ciężko pracują na swoich polach. Z tej okazji w całej gminie pojawiły się „Witacze Dożynkowe”...
Więcej str. 9

Inwestycje

nr 10, wrzesień - październik 2013

Powstał Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
Od 01.07.2013r, w związku z nowelizacją Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach
zaczął obowiązywać nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Zakład Usług
Komunalnych Zławieś Wielka Sp.
z o.o. został podwykonawcą Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., które wygrało przeprowadzony przez Gminę Zławieś
Wielka przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
W ramach umowy ZUK obsługuje
miejscowości: Cegielnik, Cichoradz,
Czarne Błoto, Czarnowo, Gierkowo,
Górsk, Gutowo, Łążyn, Pędzewo,
Rzęczkowo, Siemoń, Skłudzewo, Toporzysko, Zarośle Cienkie, Zławieś
Mała, Zławieś Wielka.
Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp.
z o.o. z siedzibą w Rzeczkowie dla prawidłowego wykonywania usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Zławieś

Wielka zakupił dwa samochody – śmieciarki (Volvo
i Mercedes).
Ponad to zakupiliśmy już 1790 szt. pojemników
typu MGB 120, MGB 240, PA 1100 które systematycznie rozprowadzane są po naszym terenie. Ilość ta jest za
W celu realizacji zadań Gminy Zławieś Wielka
w zakresie:
- poboru, uzdatniania i dostarczania wody,
- odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- czystości i porządku
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i ich zagospodarowania,
Gminny Zakład Komunalny Zławieś Wielka został

przekształcony w spółkę prawa handlowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp.
z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie 48A.
W związku z poszerzeniem działalności Zakładu
o gospodarkę odpadami, ZUK Zławieś Wielka Sp. z o.o.
zatrudnił byłych pracowników S.U. – P.K.R. „Agrotech”
w Rzęczkowie ( 9 pracowników) - co ma istotny wpływ
na zmniejszenie bezrobocia na terenie Gminy.

Inicjatywy społeczne
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mała w stosunku do liczby obsługiwanych gospodarstw,
a mamy ich ok 2500 i liczba ta stale rośnie. W związku z powyższym Zakład Usług Komunalnych systema-

tycznie zamawia i zaopatruje się w pojemniki w ramach
swoich możliwości finansowych.
Przypominamy iż żółte worki są na odpady suche
i można w nich gromadzić miedzy innymi: tworzywo
sztuczne, papier, makulaturę i drobny
złom żelazny, worki białe przeznaczone są do szkła.
Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami jest dla nas wszystkich nie lada wyzwaniem. Zwracamy
się zatem do Państwa z gorącą prośbą o pomoc i wyrozumiałość, w tym
trudnym dla nas wszystkich okresie.
Liczymy na współpracę z Państwem.
Ewentualne uchybienia z naszej strony i Państwa uwagi lub sugestie prosimy zgłaszać do ZUK Zławieś Wielka
Sp. z o.o. pod nr telefonu 56 678-1590 lub na nasz adres e-mail: gzk@zlawies.pl Będziemy
starali się je naprawiać najszybciej jak to jest możliwe.
Wierzymy, że wspólnie zdołamy sprawnie przebrnąć
przez ten trudny i nowy etap naszej współpracy.
Prezes ZUK Wiesław Kazaniecki

Nieodzownym elementem rozwoju gminy są
inwestycje, które napędzają lokalną gospodarkę,
dzięki nim tworzone są miejsca pracy, mają wreszcie wpływ na podniesienie atrakcyjności terenu ...
Więcej str. 4 – 5

Bardzo cieszy aktywność społeczna w naszej
Gminie. Mieszkańcy wykazują się niezwykłą kreatywnością i chęcią udzielania się w wydarzeniach
kulturalnych organizowanych na terenie naszej
Gminy...
Więcej str. 7

www.zlawies.pl
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Nowy system gospodarki odpadami
czyli zmiany po 1 lipca 2013 r.

Najczęściej zadawane pytania przez mieszkańców:
1. Kiedy otrzymam umowę na odbiór odpadów?
Odp. Po 1 lipca jedną wspólną umowę w imieniu wszystkich mieszkańców z firmą wywozową zawarła Gmina
Zławieś Wielka. Właściciele nieruchomości składali
do Urzędu Gminy deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest
dokumentem wiążącym obie strony i zastępuje dotychczasowe umowy.
2. Czy muszę zakupić nowe pojemniki na odpady ?
Odp. Nie, wszystkie niezbędne pojemniki i worki do
gromadzenia odpadów dostarczy Państwu nieodpłatnie firma, która wygrała przetarg.
3. Jak często odbierane będą odpady ?
Odp. W przypadku zmieszanych odpadów komunalnych, odbierane są z częstotliwością 1 raz na dwa
tygodnie. W przypadku odpadów selektywnych, częstotliwość odbioru wynosi 1 raz na miesiąc. Harmonogram wywozu został dostarczony przez pracowników firmy wywozowej. Dostępny jest także na stronie
internetowej Urzędu Gminy- www.zlawies.pl
4. W jaki sposób prowadzić segregację odpadów ?
Odp. Odpady segregowane zbierane będą do worków,
oznaczonych następującymi kolorami:
- kolor biały – odpady szklane
- kolor żółty – tworzywa sztuczne, papier, metal, opakowania materiałowe
-pozostałe odpady wrzucamy do pojemnika na odpady
zmieszane
Szczegółowe informacje dotyczące prowadzenia segregacji odpadów znajdują się w dostarczonej przez
firmę wywozową broszurce informacyjnej oraz na
stronie internetowej Urzędu Gminy- www.zlawies.pl
w zakładce „Odpady komunalne”.

5. Co zrobić z popiołem powstającym w gospodarstwach domowych ?
Odp. Popiół jest traktowany jako zmieszany odpad komunalny i trafia do pojemnika na tego typu odpady.
6. Czy muszę składać deklarację do urzędu gminy,
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej ?
Odp. Nie, Gmina nowym systemem gospodarki odpadami objęła tylko nieruchomości zamieszkałe tj.
domy jednorodzinne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, ich właściciele zobowiązani są do składania
deklaracji. Właściciele pozostałych nieruchomości
, podpisują umowy z firmą wywozową działającą na
terenie gminy.
7. Czy po 1 lipca 2013 roku będę otrzymywał faktury?
Odp. Nie, w nowym systemie gospodarki odpadami
nie będzie rozliczania na podstawie faktur indywidualnych od firmy wywozowej ani z Urzędu Gminy.
8.W jaki sposób regulowana jest odpłatność za odbiór odpadów ?
Odp. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania, przelewem, na
rachunek bankowy Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej Nr 06 9511 0000 0025 0320 2000 0310. Termin
pierwszej opłaty upłynął w dniu 31 lipca 2013r, pozostałe opłaty w terminach do 20 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. W przypadku problemów
z prawidłowym dokonaniem przelewu, mieszkańcy
mogą zgłaszać się do Sołtysów, po częściowo wypełnione druki przelewów.
		 Wszelkie informacje, dotyczące terminu i sposobu
uiszczania opłat, zostały zamieszczone w broszurce
informacyjnej oraz na stronie internetowej Urzędu
Gminy- www.zlawies.pl

		 Przypominamy stawki opłat za odpady komunalne
w nieruchomościach zamieszkałych, które wynoszą:
w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
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 komunalnych:
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.

9. Co się stanie jeśli nie zapłacę za świadczone usługi?
Odp. Opłata za wywóz odpadów czyli tak zwany
„podatek śmieciowy” jest obowiązkowy. W przypadku nieuiszczenia opłaty lub wpłaty mniejszej
od należnej, zgodnie z przepisami, właściciel nieruchomości otrzyma upomnienie, wzywające do
zapłaty zaległości. Nie uregulowanie tej należności, skutkować będzie wszczęciem postepowania
egzekucyjnego.
10. Kto i jak sprawdzi czy segreguję odpady ?
Odp. Sprawdzą to bardzo dokładnie pracownicy firmy
odbierającej odpady. Za każdym razem gdy odpady
będą zbierane w sposób inny niż deklarowany, pracownicy wykonają dokumentację fotograficzną i sporządzą protokół, który przekażą do Urzędu Gminy.
11. Od czego jest uzależniona wielkość pojemnika,
który otrzymam ?
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Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła od 1lipca 2013 r. prawdziwą „rewolucję śmieciową”, zarówno dla gmin, właścicieli nieruchomości jak i firm zajmujących się wywozem
odpadów. To właśnie na gminach spoczywa ustawowy
obowiązek organizacji odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych oraz kontroli nad nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
gminy. Zapisy nowej ustawy nakładają także obowiązki
na właścicieli nieruchomości, którzy muszą nauczyć się
przestrzegać wielu nowych zasad postępowania z odpadami z nowym systemem musza poradzić sobie również firmy odbierające odpady komunalne z uwagi na
bardzo krótki czas przewidziany na przygotowanie się,
do spełnienia stawianych przedsiębiorstwom wymagań.
Odbiorem odpadów na terenie gminy Zławieś Wielka
od 1 lipca 2013 r. zajmuje się MPO Toruń, które wygrało ogłoszony przetarg.
Aby przypomnieć wszystkim mieszkańcom nowe
zasady postepowania z odpadami i zmiany jakie nastąpiły po 1 lipca 2013 r., przedstawiamy odpowiedzi na
najczęściej pojawiające się pytania dotyczące „rewolucji
śmieciowej”.
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Odp. W przypadku nieruchomości zamieszkałych,
wielkość pojemnika zostanie dostosowana do liczby
mieszkańców danego lokalu, którą zdeklarują właściciele nieruchomości w deklaracji. Dlatego tak istotne
jest prawidłowe wypełnienie deklaracji.

12. Dlaczego na odpady selektywne są worki a nie pojemniki, czy można domagać się pojemnika?
Odp. Otrzymają Państwo pojemnik do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, natomiast do odpadów zbieranych selektywnie
np. papier , szkło, tworzywa sztuczne, przeznaczone
są worki. System dwuworkowy do prowadzenia selektywnej zbiórki jest dopuszczalny i obowiązuje zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Zławieś Wielka.
13. Dlaczego w naszej gminie jest tak drogo? Przecież
system segregacji miał być tańszy a opłata wzrośnie
prawie o 100 %?
Odp. Zgodnie zapisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Rada Gminy Zławieś Wielka obowiązana
była do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów „u źródła” ustawodawca nakazał określić niższą stawkę, jeżeli odpady są zbierane w sposób
selektywny.
Uchwalając stawkę opłaty, uwzględnia się liczbę
mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych
oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania,
transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej
tego systemu oraz koszty selektywnego zbierania odpadów.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zostaną wyposażone

w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych i w worki do selektywnej zbiórki. Ustalona
uchwałą stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera również koszty tworzenia
i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz cykliczne zbiórki objazdowe
odpadów nietypowych np. odpadów wielkogabarytowych. Koszty te w całości muszą być pokrywane
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Obecna opłata za odbiór odpadów nie dotyczy wielkości posiadanego pojemnika, jak do tej pory, a jej
wysokość jest uzależniona od ilości osób w danym
gospodarstwie domowym.

14. Czy w dniu odbioru śmieci śmieciarka dojedzie
do każdej posesji czy trzeba np. wystawić kubeł na
szosę?
Odp. W dniu odbioru zgodnie z harmonogramem (informacje te udostępnione są również na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.zlawies.pl) śmieciarka
podjeżdżać będzie do posesji o ile dojazd jest możliwy
dla tego typu samochodu, w przypadku utrudnionego
dojazdu proszę wystawiać pojemnik. Przypominamy, że właściciel nieruchomości jest zobowiązany do
wystawienia pojemników i worków w dniu wywozu,
w taki sposób, aby były dostępne dla pracowników firmy wywożącej odpady.
15. Czemu w ulotce o segregacji nie ma informacji
o tym gdzie dać opakowania po środkach chemicznych, worki po nawozie, folie po kiszonce sznurek
od bali, które powstają w gospodarstwie rolnym?
Odp. Ulotka dotycząca segregacji dotyczy tylko i wyłącznie odpadów komunalnych. Worki po nawozach,
folie po kiszonce nie są odpadami komunalnymi.
Sposób ich zagospodarowania nie zmienił się i tak jak
do tej pory, tego typu odpady obowiązany jest przyjąć
sprzedawca (dostawca). Jednakże wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Związku istnieje możliwość przekazania tego typu odpadów do Punktu

wrzesień – październik 2013

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie, który przyjmuje odpady w soboty w godz. od
9.00 do 13.00

16. Nie mogę zrozumieć co można wrzucać do odpadów komunalnych ? Z treści tej ulotki wynika, że
nic.
Odp. Do pojemników na odpady zmieszane komunalne można wrzucać wszystkie odpady komunalne niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające
zbiórce selektywnej tj.: artykuły higieniczne, w tym
pieluchy jednorazowe, podpaski (patyczki higieniczne, wata, itp.), zużyte ręczniki papierowe, wystudzony
popiół, porcelanę, talerze, zabawki, resztki organiczne, torebki z herbat, skorupki z jajek, przeterminowana/zepsuta żywność, tłuste papiery, opakowania po
oleju spożywczym.
17. Witam, w jaki sposób będą nam przekazywane
worki do segregacji, przy dostarczeniu pojemników
zostawione były dosłownie po 1-2 sztuki z rodzaju,
obecnie żółte worki mam już wszystkie pełne. Dodam, że nie ma mnie w domu podczas odbioru odpadów.
Odp. Worki do segregacji wydawane są na zasadzie
wymiany pusty za pełny. Można powiedzieć kierowcy aby zostawił więcej worków lub jeśli nie ma takiej
możliwości , można zadzwonić prośbę o dostarczenie
większej ilości worków. Również w siedzibie firmy
można pobrać dodatkowe worki.
Na pewno w pierwszych miesiącach wprowadzania
nowego systemu gospodarki odpadami jest wiele problemów, pytań i wątpliwości czy w naszej Gminie jest on
zorganizowany prawidłowo. Jak wiadomo wszystko co
robimy pierwszy raz jest trudne i wymaga czasu i zaangażowania, dlatego liczymy na wyrozumiałość i cierpliwość
mieszkańców oraz pomoc w udoskonalaniu systemu odbioru odpadów komunalnych.
Mariola Musiał

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W ZŁEJWSI MAŁEJ
OGŁASZA
N A B Ó R C H Ę T N Y C H NA ZAJĘCIA SEKCJI KULTURALNYCH I KURSY:
- zajęcia wokalne połączone z wyjazdami na Festiwale Piosenki
- śpiew solowy i zespołowy (tel. 665 871 625)
- nauka gry na keyboardzie, pianinie, gitarze i akordeonie (tel. 607 134 413)
- zajęcia plastyczne i rzeźbiarskie
- zajęcia fotograficzne (teoretyczne i praktyczne)
- język angielski dla dzieci i dorosłych
- język niemiecki dla dzieci i dorosłych
- aerobik dla pań
- zumba dla pań
- zespół cheerleaderki
- zespół śpiewaczy „Melodia”
- zajęcia wokalno-instrumentalne (zespołowe)

ZAPISY tel. 665 871 625
M
K
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Inwestycje gminne
Szanowni mieszkańcy,
nieodzownym elementem rozwoju gminy są inwestycje, które napędzają lokalną gospodarkę. Dzięki nim tworzone są miejsca pracy. Mają wreszcie
wpływ na podniesienie atrakcyjności terenu zarówno dla inwetorów jak i osób, które chcą tu zamieszkać. Dlatego pragnę zaprezentować kilka wybranych inwestycji (zrealizowanych, bądź będących w trakcie realizacji), przyczyniających się, poprzez poprawę bezpieczeństwa, większą dbałość
o środowisko naturalne, rozbudowę bazy oświatowej czy infrastruktury drogowej do rozwoju naszej małej ojczyzny i poprawy jakości życia.
Wójt Gminy Jan Surdyka
1. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
w gminie Zławieś Wielka – etap 2”
Projekt współfinansowany 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.
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
Umowa o przyznanie pomocy Nr OWI.052.2.110.413.2012 00090-6921-UM0200110/12
z dnia 31 lipca 2012 r.
Przetarg został ogłoszony dwukrotnie. Pierwszy przetarg
został unieważniony ze względów formalno – prawnych.

Wybrany wykonawca: Firma usługowa Transkop,
Grzegorz Drozdowski, Zławieś Mała, ul. Sosnowa, 87134 Zławieś Wielka.
Wykonanie inwestycji – wybudowanie 146 przydomowych oczyszczalni ścieków – do dnia 31 października 2013 r.
Trwa realizacja zadania.
2. „Zakup tablic informacyjno – turystycznych wraz
z wydaniem mapy turystycznej Gminy Zławieś
Wielka”
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013. Została podpisana umowa na realizację
projektu.
Koszt całkowity wynosi 33 030,60 zł (słownie:
trzydzieści trzy tysiące trzydzieści złotych 60/100)
Koszt kwalifikowalny wynosi 27 820,00 zł (słownie:
dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100)

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 18
529,36 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 36/100)
Tablice informacyjno – turystyczne zamieszczone będą w miejscowościach: 2 x Zławieś Wielka, 1 x
Zławieś Mała, 1 x Czarnowo, 1 x Górsk, 1 x Czarne
Błoto, 2 x Stary Toruń, 1 x Rozgarty, 1 x Rzęczkowo.
Wydanie mapy turystycznej w ilości 3 000 egzemplarzy.
Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim.
Otrzymaliśmy mapy turystyczne w ilości 3 000 egz.
Płatność została dokonana.
Trwa realizacja zadania.
3. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego działań gaśniczych”
Całkowity koszt 660 000,00 zł. Promesa udzielenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 350 000,00 zł.
MF
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Bardzo ważna jest ochrona mieszkańców przed pożarami i innymi zagrożeniami, dlatego w naszej gminie powstała nowa remiza OSP w Złejwsi Małej (przy GOKiS), natomiast budowa garażu OSP w Łążynie związana jest z włączeniem tamtejszej jednostki do struktur KSRG i zakupem nowego
samochodu gaśniczego.
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W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym i samochodowym w ciągu ulic Handlowej
i Słonecznej w Złejwsi Wielkiej został wybudowany parking znajdujący się naprzeciwko Urzędu
Gminy. W dalszym etapie zostaną wykonane zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych wraz
z nową organizacją ruchu.

II etap modernizacji Szkoły Podstawowej w Przysieku. W pierwszym wybudowany został łącznik między
budynkami, w którym miejsce znalazły sanitariaty wcześniej znajdujące się na zewnątrz. W II etapie wymieniono
poszycie dachowe na blachodachówkę. Stare azbestowe zostało zdjęte i przekazane do utylizacji.
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Trwa budowa 146 przydomowych oczyszczalni w ramach programu „Podstawowe usługi dla gospodarki
ludności wiejskiej”
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HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
Uprzejmie informujemy, iż zbliżają się terminy zebrań sołeckich.
Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram.
Sołectwo

Data zebrania

Dzień tygodnia

Godzina zebrania

Miejsce zebrania

1

Stary Toruń

19 sierpnia

poniedziałek

18.00

Remiza OSP

2

Zławieś Wielka

23 sierpnia

piątek

18.00

Świetlica

3

Rzęczkowo

25 sierpnia

niedziela

18.00

Remiza OSP

4

Cegielnik

26 sierpnia

poniedziałek

18.00

Była szkoła w Czarnym Błocie

5

Toporzysko

28 sierpnia

środa

18.00

Remiza OSP

6

Pędzewo

2 września

poniedziałek

18.00

Świetlica

7

Rozgarty

4 września

środa

18.00

Była szkoła

8

Skłudzewo

7 września

sobota

18.00

Remiza OSP

9

Łążyn

8 września

niedziela

11.15 (po mszy)

10

Górsk

9 września

poniedziałek

18.00

Wiejski dom Kultury

11

Zławieś Mała

11 września

środa

18.00

GOKiS

12

Czarne Błoto

13 września

piątek

18.00

Była szkoła

13

Przysiek

14 września

sobota

18.00

Szkoła Podstawowa

14

Gutowo

16 września

poniedziałek

18.00

Świetlica Gutowo

15

Zarośle Cienkie

18 września

środa

18.00

Była szkoła

16

Czarnowo

20 września

piątek

18.00

Szkoła Podstawowa

17

Cichoradz

21 września

sobota

18.00

Świetlica

18

Siemoń

22 września

niedziela

godz 12.00 (po mszy)

Świetlica

Świetlica
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Bardzo cieszy aktywność społeczna w naszej Gminie. Mieszkańcy wykazują się niezwykłą kreatywnością
i z wielkim zaangażowaniem udzielają się, w licznie organizowanych festynach sołeckich, imprezach
charytatywnych i sportowych. Na kolejnych stronach prezentujemy relacje z wydarzeń,
które miały miejsce w ostatnich tygodniach.

Galeria Jubileuszowego X Rajdu Honorowych Dawców Krwi
przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej
Zławieś Wielka – Dąbrowa Chełmińska

M
K

7

8

wrzesień – październik 2013

Kultura

C M

Głos Gminny

Y

K

Karotka -Fest
W dniu 28 lipca 2013 w Złejwsi Małej odbył
się festyn KAROTKA - FEST zorganizowany przez
LGD „ Podgrodzie Toruńskie” przy wsparciu firmy
Marwit. Dużym zaangażowaniem wykazał się również Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie
Gminy Zławieś Wielka, który przeprowadził liczne
konkursy rodzinne.
Ogromnym zainteresowaniem cieszył się występ zespołu DIXIE BROTHERHOOD. Ich muzyka z początku
XX wieku, była pełna dynamiki i ekspresji. Pani Anna
Szotek – „NordicMania” – zajęła się promocją sportu
i propozycją aktywnego wypoczynku. Udzieliła instruktażu z Norndic Walking, a potem z chętnymi paniami
wybrała się na przemarsz.
Koła Gospodyń Wiejskich z Gutowa i Złejwsi Wielkiej zaprezentowały różne potrawy i wypieki. W konkursie na najsmaczniejszą potrawę na bazie marchwi wygrały panie: Iwona Bulińska i Ewa Łobaczewska za klopsiki
z KGW Zławieś Wielka. Ogromnym zainteresowaniem
cieszył się „Pasztet marchewkowy” pani Anny Galczak
z KGW Gutowo – LGD „Podgrodzie Toruńskie” przyznało wyróżnienie za tę potrawę. Stowarzyszenie „Promyk
Nadziei” przeprowadziło loterie fantową. Zebrana kwota pieniędzy ma być dofinansowaniem do planowanego
wyjazdu integracyjnego dzieci i ich opiekunów. Przeprowadzono dla dzieci konkurs plastyczny pt.: „Życie zdrowej marchewki”, na którym przyznano trzy równorzędne
nagrody. Wielu zwolenników miało stoisko z dżemami,
marynatami i innymi zaprawami. Dzieci mogły korzystać z zabaw na pokładzie Double Deckera w BUS Party.
Do zabawy tanecznej przygrywał zespół „Gest”. Impreza nie doszłaby do skutku bez wsparcia Urzędu Gminy
Złejwsi Wielkiej, za co organizatorzy serdecznie dziękują
Wójtowi Gminy Janowi Surdyce.
Wioleta Malesza

Czar sobótkowej nocy w Złejwsi Małej
występy instrumentalistów GOKiS, występ zespołu folklorystycznego „Melodia”, występ cheerleaderek GOKiS,
występ zespołu folklorystycznego „Solecczanie”, muzyka cygańska, rosyjska, węgierska w wykonaniu zespołu
„Grand Kwartet”, konkursy sprawnościowe z nagrodami
dla dzieci, przeciąganie liny dla dorosłych, klaun dla dzieci,
dmuchawce , pieczone kiełbaski, kebab, słodkości i napo-

je. Swoje stoiska z domowymi wyrobami zaprezentowały
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zławieś Wielka. Były także okolicznościowe fajerwerki, które uczciły
tradycję imprezy. Na zakończenie, do późnych godzin
nocnych przygrywał zespół muzyczny „Bliźniacy”, który
porwał do tańca mieszkańców gminy.
GOKiS
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29 czerwca 2013 roku w Amfiteatrze przy GOKiS
odbyła się „Sobótka 2013”. Impreza ta nawiązuje do tradycji Starosłowiańskiego Święta Nocy Sobótkowej i została
zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej oraz Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej.
Na licznie przybyłych mieszkańców gminy czekało mnóstwo atrakcji, między innymi: występy solistów GOKiS,
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Zapraszamy na Dożynki
Już 31 sierpnia w naszej gminie będziemy obchodzić Gminne Dożynki. To najważniejsze wydarzenie, a zarazem święto rolników, którzy ciężko pracują na swoich polach. Z tej okazji w całej
gminie pojawiły się „Witacze Dożynkowe”. Poniżej
prezentujemy zdjęcia wszystkich, jednocześnie za-

chęcamy do udziału w głosowaniu na Facebooku
(poprzez kliknięcie „lubię to”) na najpiękniejszy
z nich. Sołectwo, które uzbiera najwięcej głosów,
do 30 sierpnia do godziny 22:00, zostanie nagrodzone podczas Dożynek w Złejwsi Małej.
PM

WITACZ: ŁĄŻYN

WITACZ: ZŁAWIEŚ WIELKA

WITACZ: GÓRSK

WITACZ: PRZYSIEK

WITACZ: RZĘCZKOWO

WITACZ: GUTOWO

WITACZ: RZĘCZKOWO

WITACZ: STARY TORUŃ

WITACZ: CZARNE BŁOTO

WITACZ: SIEMOŃ

WITACZ: SKŁUDZEWO
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WITACZ: CEGIELNIK

WITACZ: ZAROŚLE CIENKIE
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Jednostka OSP z Łążyna istnieje już 100 lat!
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22 czerwca 2013 r. to data, która wpisze się
na stałe do annałów gminy Zławieś Wielka. Tego
dnia miała miejsce jedna z najważniejszych, odbywających się w tym roku uroczystości, bowiem
Strażacy z OSP w Łążynie obchodzili jubileusz
100 lecia istnienia. Na tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz gminy, powiatu oraz województwa. Prezentujemy galerię
zdjęć tego podniosłego wydarzenia.
PM
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Festyn Górsk HDK
Działalność krwiodawców w naszej gminie nie
ogranicza się tylko do oddawania krwi. W dniu 6 lipca
2013r Klub HDK wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Podgrodzie Toruńskie”, już po raz trzeci zorganizował Rodzinny Piknik Honorowych Dawców Krwi.
Tym razem na terenie Zespołu Szkół w Górsku. Impreza zawsze jest otwarta dla wszystkich mieszkańców,
a propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i właśnie pobór krwi w podstawionym ambulansie, jest
corocznie nadrzędnym celem tych festynów. W tym
roku krew oddało 26 osób, powiększając zasoby Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
o 11.700 ml krwi. Czas letni, wybrany do organizacji
imprezy, nie jest przypadkowy. Okres wakacji i urlopów to wzmożony ruch na drogach, zwiększona ilość
wypadków, a tym samym większe zapotrzebowanie na
niezastąpiony lek, jakim jest krew.
Zaproszenie na piknik przyjął Wicestarosta Powiatu Toruńskiego Dariusz Meller, Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka, a gospodarzem festynu był
Dyrektor Zespołu Szkół w Górsku, a zarazem Radny
Powiatu Toruńskiego Andrzej Walczyński.
Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji.
Na scenie wystąpiły zespoły wokalno-taneczne oraz
Gminna Orkiestra Dęta. Ze swoimi wyrobami wystawiali się twórcy ludowi. Koła Gospodyń Wiejskich
częstowały przygotowanymi smakołykami, były również kiełbaski z grilla i grochówka z kuchni polowej.
Na pikniku można było zobaczyć warsztaty dawnych
zawodów: powroźniczy, kowalski, prząśniczy. Prezentowanych było wiele sprzętów dawnego wyposażenia
gospodarstwa chłopskiego, można było spróbować
swoich sił w mieleniu mąki w drewnianym młynie
żarnowym. Mogliśmy zobaczyć średniowieczne obozowisko, stroje, pokazy uzbrojenia i walk rycerskich.
Gminna Ochotnicza Straż Pożarna przeprowadziła
pokaz pierwszej pomocy po wypadku drogowym. Na
najmłodszych czekała dmuchana zjeżdżalnia, przejażdżki kładami, malowanie twarzy. Organizatorzy
przygotowali wiele rodzinnych konkursów z nagrodami.
W trakcie pikniku nastąpiło uroczyste wręczenie
nagród w jeszcze jednym bardzo ważnym konkursie.
W kwietniu 2013r. przeprowadzone były pogadanki
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na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa, we wszystkich gimnazjach z terenu naszej gminy, a po nich ogłoszony został konkurs, na hasło promujące honorowe
krwiodawstwo.
Wyróżnione zostały hasła: Agnieszki Witkowskiej
z Gimnazjum w Górsku, Karoliny Metera z Gimnazjum w Rzęczkowie i Oliwii Michalskiej z Gimnazjum
w Górsku.
Nagrody zaś otrzymali:
III miejsce Weronika Marchlik z Gimnazjum
w Złejwsi Wielkiej za hasło:
„Oddaj krew, nawet nieliczne kropelki,
a inny człowiek będzie zdrowy, a ty wielki.”
II miejsce Angelika Paradowska z Gimnazjum w Złejwsi
Wielkiej za hasło:
„Kiedy masz za dużo krwi,
oddaj trochę, pomóż mi.”
I miejsce Dominika Muchewicz z Gimnazjum w Rzęczkowie za hasło:
„Życie tkwi w kropli krwi.”
Gratulujemy i dziękujemy młodzieży za udział
w konkursie.

Nasi krwiodawcy zorganizowali również 19 maja
2013r. X Rajd Rowerowy Krwiodawców propagując
w ten sposób aktywny wypoczynek, a w dniach 28-30
czerwca klubowa drużyna brała udział w V Memoriale im. Kazimierza Derendy w Strzelaniu Sportowym
z KBKS Honorowych Dawców Krwi w Kobylnikach.
Zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętne ludzkie zdrowie i życie do współpracy i wstępowania
w szeregi krwiodawców. Więcej informacji o działalności
klubu na stronie: www.khdk.zlawies.pl
Agnieszka Drzewiecka
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Co nowego
w Stowarzyszeniu Razem dla Przyszłości
Półkolonie
W Górsku i Przysieku odbyły się półkolonie, w których wzięło udział po 38-ro, dzieci z terenu naszej gminy.
Pierwszy turnus odbył się w Górsku w WDK, a drugi,
sierpniowy w Szkole Podstawowej w Przysieku.
Na zorganizowanie półkolonii otrzymaliśmy dofinansowanie od wójta Jana Surdyki, któremu bardzo dziękujemy
w imieniu dzieci biorących udział w półkoloniach.
Dzieci miały możliwość przebywania w Kinder
Parku, Cinema City w Toruniu, w Aqua Parku w Nieszawce, a także na Barbarce.
Wychowawcami na koloniach i półkoloniach były
osoby związane od wielu lat z naszym stowarzyszeniem,
dzieci i rodziny naszych kolegów i koleżanek.
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować moim
koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia za pomoc przy
zorganizowaniu obu form wypoczynku, a także pani dyrektor GOKiS w Złejwsi Małej Marii Karpińskiej i dyrektorowi szkoły w Przysieku panu Jarosławowi Sobczakowi
za bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na zorganizowanie półkolonii.
Prezes stowarzyszenia
Renata Dobrowolska
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Kolonie
Jak co roku Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Razem dla Przyszłości” zorganizowało wypoczynek
letni dla dzieci z naszej gminy.
Na początku lipca odbyły się warsztaty ekologiczne pod nazwą „Powiat Toruński Skarbcem Przyrody”.
W warsztatach wzięło udział 26-ro dzieci z terenu
powiatu toruńskiego, w tym 20-cioro z Gminy Zławieś Wielka.
Kolonie te zorganizowaliśmy dzięki finansowemu
wsparciu Starosty Toruńskiego – otrzymaliśmy dofinansowanie na warsztaty ekologiczne, które odbyły się
w dniach od 8 do 14 lipca, w Zespole Szkół Rolniczych
w Gronowie.
Warsztaty te wsparli finansowo również sponsorzy
prywatni: Pan Wiesław Witkowski z Torunia i Państwo
Katarzyna i Aleksander Krawcewicz z Jarocina, którym
chcielibyśmy podziękować w imieniu dzieci, które brały udział w koloniach.
Fundusze na kolonie pozyskaliśmy też z corocznego balu charytatywnego, organizowanego w ODR Przysiek.
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Kosmici odwiedzili Złąwieś Wielką
15 czerwca w Złejwsi Wielkiej odbyła się kosmiczna impreza pn. Astro-festiwal, na której pojawił sam
Mirosław Hermaszewski! Zabawie towarzyszyła moc
atrakcji związanych z obchodami Święta Województwa Kujawsko Pomorskiego, m.in. bicie rekordu w ilości teleskopów w jednym miejscu,Akademia Jedi, koncerty z muzyką z Gwiezdnych Wojen oraz MAPPING
SHOW NA ASTROBAZIE, ze słowno-muzyczną podróżą przez Układ Słoneczny.
PM

MIKRO GRANTY „Podgrodzia Toruńskiego”
	 Mikro Granty „Podgrodzia Toruńskiego” w gminie Zławieś Wielka już ruszyły.Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Toporzyska, rozpoczęły swoje warsztaty
malowania na szkle. Na zajęciach nauczyć się można
było nakładania wzorów, szablonów na szkło. Wszyscy aktynie brali udział w zajęciach i powstało wiele
prac, które będą kończone już we wrześniu. We wrześniu rozpoczną się także warsztaty:
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- „Nie siedź w domu, filcuj razem z nami” przeprowadzone będę przez grupę nieformalną Sympatycy
Gminnej Biblioteki w Złejwsi Małej
- „Poznaj swój TALENT – rękodzieło dla każdego”
przeprowadzone będą przez Klub Honorowych Dawców Krwi.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
LGD

13

Ciekawostki
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Wakacje w bibliotece
Gminna Biblioteka publiczna wraz z filiami
w Górsku i w Rzęczkowie zorganizowała zajęcia
w czasie wakacyjnym dla dzieci uczęszczających do
naszych placówek.
Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów,
podczas których poznawane były różne techniki artystyczne m.in. zdobienie materiału kredkami i farbami.
Dzieci własnoręcznie wykonywały lampiony z włóczki,
kolorową kredę, którą później rysowały na boisku, kolorowe ozdoby z soli kuchennej, białą porcelanę i figurki z masy papierowej oraz lustrzankę. Nasze warszta-
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ty ukierunkowane zostały na rozwijanie umiejętności
manualnych ,wyobraźni oraz kreatywności. Młodzież
świetnie się bawiła wykonując maskotki z tkaniny,
próbując uporać się z igłą i nitką. Wielką atrakcją było
tworzenie biżuterii z koralików, sznurków, a także
zdrowych, kolorowych kanapek. Dużym powodzeniem
cieszyły się wyjazdy autokarowe do: Torunia na basen,
do kina, na łyżwy; do Grudziądza na basen solankowy
oraz na Barbarkę.
Dziękuję za współpracę KGW z Rzęczkowa, Panu
Januszowi Lemke oraz rodzicom.
Ewa Wysocka
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Orkiestra
w Górach
Po pracowitym roku Gminna Orkiestra Dęta wyjechała na zasłużony wypoczynek w Tatry. Pięć dni wykorzystaliśmy do maksimum. Zdobyliśmy Giewont,
Kasprowy Wierch, dolinę 5 stawów, Gubałówkę i Nosal.
Jechaliśmy kolejką górską, wyciągiem i wozami konnymi.
Nie zabrakło także udanych zakupów na Krupówkach.
Dziękujemy za wsparcie finansowe Urzędowi Gminy w
Złejwsi Wielkiej. Od 26 sierpnia zaczynamy próby przed
gminnymi dożynkami oraz nabór chętnych do gry z całej
gminy. Zapraszamy na facebooka.
Krzysztof Kędzierksi
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Głos Gminny

wrzesień – październik 2013
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Dekoracje sal i innych pomieszczeń na uroczystości rodzinne,
wesela, komunie, chrzciny,18-stki itp.
Wypożyczanie pokrowców na krzesła
tel. 696 422 282 lub 606 998 523

WDK GÓRSK ul. Leśna 13 Górsk
tel. 56 / 610 21 28, 503 054 020
e-mail: wdkgorsk@wp.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ZAPRASZA DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU SALI BANKIETOWEJ NA: • WESELA • IMPREZY RODZINNE • STYPY • KONFERENCJE

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

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
Sprzedam wózek dziecięcy 3 w 1 Gondola + spacerówka + fotelik samochodowy. Kolor niebiesko-czarny.
Stan dobry. W komplecie pokrowce na wszystkie 3 części, osłona przeciwdeszczowa, torba i parasolka przeciwsłoneczna. Cena 450zł. Sprzedam również łóżeczko
oraz przewijak z wanienką - cena do uzgodnienia tel.
512-555-055 (Zławieś Wielka)
Przyjmę gruz i ziemię. Własny transport - 662 646
175.
Tuje żywopłotowe „BRABANT” w doniczkach wysokość 70-80 cm 7zł/szt.; wysokość 110-130 cm 10zł/szt.
Tuje kolumnowe „SZMARAGD” w doniczkach wysokość 50-60 cm 7 zł/szt. Zławieś Wielka Tel. 608 610
883
Rover 214i, 1,4 GAZ, 1996r., 205tys przebiegu, komplet
opon zimowych na felgach, ważny przegląd, ubezpieczenie do marca 2014, sprawny,TEL: 533 013 010
Telewizor SONY 28', srebrny, płaski kineskop, super
stan, tanio! tel. 660 442 371
WARSZTAT SAMOCHODOWY tel. 501220278 Naprawa z roczną gwarancją jakości! * Naprawy bieżące i
główne *Remonty kompleksowe *Czyszczenie nadwozia i podwozia z rdzy metodą hydropiaskowania oraz
zabezpieczenia antykorozyjne.
Urocze siedlisko w okolicy Złej Wsi Małej, miedzy
Toruniem a Bydgoszczą. Super na letnisko i spędzanie czasu wśród natury. Domek z początku wieku, o
dużych możliwościach adaptacyjnych w swojej nowej
części. Własny piec chlebowy. Otoczenie przyrodą i
sympatycznymi sąsiadami. Ziemia: 2 x 3000 m2 działki + 500m2 drogi. Jedna działka z domem ogrodzona
i zagospodarowana. Druga rolna 3000 m2. Kontakt w
sprawie informacji: tel. 0 506-220-983
Pani z nastoletnią córką (bez nałogów), pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia (najchętniej za opiekę), na
terenie Gminy Zławieś Wielka lub okolicznych miejscowości. Tel: 726 046 077
M
K

Oferuję pomoc w j.angielskim-tłumaczenia nieprzysięgłe, redagowanie tekstów,ewentualne lekcje indywidualne w wybranym zakresie.mgr po anglojęzycznych studiach w USA.więcej informacji pod adresem
e-mail:eluska7@yahoo.com
Sprzedam klatkę do przewozu zwierząt(np.królik,fretka), używana,w dobrym stanie.Cena 50zł.Oraz klatkę
dla królika(korytko plastikowe,klatka metalowa).Używana,w dobrym stanie.Cena 40zł tel. 603 409 484 Czarne Błoto.
Sprzedam działkę 11,7 hektara Zławies, Rzeczkowo w
tym 7 ha las 40 lat piekny sadzony ,reszta to pole i laka
,cena 4zl/m tel 508 985 371
Miałeś wypadek komunikacyjny, w pracy, na chodniku
zadzwoń.Być może należy Ci się odszkodowanie.Pytaj,chętnie pomogę. ODSZKODOWANIA, BEZ OPŁAT
WSTĘPNYCH . 601-62-59-66
Dekoracje sal i innych pomieszczeń na uroczystości rodzinne, wesela, komunie, chrzciny ,18-stki itp. Tel.784
372 856
SPRZEDAM VOLVO V40 KOMBI 1.9 TD 1998 czarny metalic klimatyzacja centralny zamek wspomaganie
kierownicy ABS elektyczne szyby/lusterka podgrzewane fotele radio/CD welurowa tapicerka bezwypadkowy
(oryginalny lakier) TEL. 661-173-734, 603-378-947
(ZŁAWIEŚ MAŁA) cena: 6.000 zł
Sprzedam WÓZEK DZIECIĘCY Kadex Piko 2 w 1: głęboki + spacerówka. Kolor jasnozielony. Wózek w stanie
bardzo dobrym, czysty, zadbany, kompletny. W zestawie: folia przeciwdeszczowa, moskitiera, torba, kosz na
zakupy itp. Cena : 200 zł Gratis 2 kombinezony zimowe, ładne ubranka niemowlęce, baldachim do łóżeczka, przewijak. KONTAKT: TEL. 661 173 734 (Zławieś
Mała)"
Zakład Elektryczny wykonuje: instalacje elektryczne,
RTV, teletechniczne, odgromowe, pomiary eletryczne,
nadzory, odbiory budynków. TEL: 696 102 355

OKAZJA! Do sprzedaży bardzo atrakcyjne mieszkanie
M3/47,10 m 2 usytuowane na parterze w miejscowości
Toporzysko. W skład mieszkania wchodzą 2 pokoje,
kuchnia,łazienka, wc i przedpokój. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 607 107 187.
geodeta uprawniony - wytyczenia, inwentaryzacje,
mapy do celów projektowych, ustalenia granic, podziały i rozgraniczenia nieruchomości tel. 606-446-401, 56
660-15-69
Sprzedam VW Vento 1994, od pierwszego właściciela
kupione w kraju, serwisowane w ASO Toruń, przebieg
97 tys, stan b.dobry, cena 6800, tel: 793761419
USŁUGI BIUROWE i RACHUNKOWE dla małych i
mikro firm, dla lekarzy, dla jednoosobowych działalności gospodarczych: prowadzenie książki przychodów
i rozchodów, ZUS, podatki, kadry i płace - ceny konkurencyjne. Rozliczenia VAT od materiałów budowlanych. Biuro ponosi pełną pełną odpowiedzialność za
prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń przed
Urzędem Skarbowym oraz ZUS . Rozliczenia roczne z
wysyłką e-pitów. Toruń, Rozgarty i okolice tel: 601 558
048 , adres mailowy : emacak@poczta.onet.pl
USŁUGI OGRODNICZE Serdecznie zapraszamy do
skorzystania z usług firmy ogrodniczej Kośnik. Oferujemy mi.in. koszenie trawy, wykaszanie nieużytków
i zarośli, wertykulację, spulchnianie ziemi glebogryzarką, cięcia pielęgnacyjne roślin, wycinkę drzew, wykonywanie nasadzeń. Gwarantujemy rzetelność oraz
konkurencyjne ceny. Tel. 728 959 069, e-mail: kosnik@
kosnik.agro.pl
Posiadam mieszkanie do wynajęcia około 40 metrów
kwadratowych pokój ,pokój z aneksem kuchennym
,korytarz,łazienka osobne wejście i miejsce parkingowe
na posesji cena wynajmu 600 zł plus kaucja 500 zł plus
opłaty woda ciepła, zimna, prąd gaz ,śmieci,W Górsku
ulica Handlowa tel;696 468 049

Kultura/Ciekawostki

16 wrzesień – październik 2013

Tanie mieszkania lokatorskie
- odrębna własnosć
3.400 zł/m² „pod klucz”
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Przylesie” w Górsku,
informacje dodatkowe
- zadzwoń tel. 56 678 13 13.
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103 jubileusz
W dniu 7 czerwca 2013 roku Pani Elżbieta Walkowiak – mieszkanka naszej gminy ukończyła 103 lata.
Z tej okazji Wójt Gminy Jan Surdyka wraz z kierownikiem urzędu stanu cywilnego Katarzyną Cimoch
odwiedzili dostojną Jubilatkę i złożyli na jej ręce, w dowód głębokiego szacunku kosz kwiatów wraz z życzeniami zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz doczekania w zdrowiu kolejnych jubileuszy.
Życie Pani Elżbiety jest niewątpliwie skarbnicą

wielu doświadczeń, tych trudnych i tych radosnych.
Wierzymy, że dla bliskich są one źródłem cennych rad
i wskazówek.
Gratulując jubileuszu, życzymy Pani Elżbiecie pogody ducha, wielu powodów do radości oraz życzliwej
opieki najbliższych na wiele kolejnych lat.
Katarzyna Cimoch
Kierownik USC

Spiesz się, pozostało
tylko kilka mieszkań.

Już w kolejnym numerze Głosu Gminnego
ukaże się dodatek - Kupiec Gminny.
który, będzie zawierał oferty firm z naszego regionu.
Wszystkie firmy z terenu Gminy Zławieś Wielka będą traktowane
priorytetowo z uwzględnieniem specjalnych rabatów.

Chcesz skutecznie wypromować swoją firmę?
Dotrzeć do szerokiego grona odbiorców Głosu Gminnego?
Już teraz dowiedz się więcej!
tel. 790 520 803 lub 533 013 010
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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