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Inwestycje

Fundusz Sołecki

W sierpniu i wrześniu b.r. we wszystkich sołectwach

w naszej gminie odbyły się zebrania, na których mieszkańcy 

zadecydowali, na jakie cele zostanie 

przeznaczony fundusz sołecki na 2014 r. 

Sołectwo 

Zadania 

Plan 
Suma

Cegielnik
1. remont drogi 

7 468,71 7 468,71

Cichoradz

1. założenie monitoringu

10 000,00
10 311,63

2. zakup gazu propan-butan 

do ogrzania świelicy

311,63

Czarne Błoto

1. nauka języka angielskiego przez

    p. A. Wojtowicz

6 400,00

23 056,62

2. zakup wyposażenia kuchni

2 000,00

3.festyn

1 200,00

4. modernizacja boiska

11 356,62

5. zakup węgla do świetlicy

1 100,00

6. palenie w piecu (umowa zlecenie)
300,00

7. zakup farby olejnej, emulsji

500,00

8. malowanie świetlicy (umowa zlecenie)
200,00

Czarnowo 

31. czyszczenie rowów

8 912,06

22 912,06

2. remont dróg w Czarnowie

9 000,00

3. rozwój sportu

2 000,00

4. remont placu zabaw

3 000,00

Górsk 
1. naprawa ulicy Nadwiślańskiej

24 092,60  24 092,60

Gutowo

1. zadaszenie wejścia do świetlicy

1 000,00

11 492,00

2. remont i czyszczenie pieca w świelticy
1 000,00

3. utrzymanie wokół świetlicy porządku
500,00

4. doposażenie świetlicy

1 600,00

5. wymiana okien w świetlicy

5 892,00

6. festyn rodzinno-integracyjny

1 500,00

Łążyn

1. drzwi zewnętrzne

2 672,00

21 803,80

2. montaż drzwi-usługa

300,00

3. podbitka dachu i zadaszenie

2 780,00

4.usługa podbitka i zadaszenie

2 100,00

5. zakup wentylatora

648,00

6. kultura i wizualizacja wsi

1 803,80

7. meble do szkoły podstawowej

3 000,00

8. wyposażenie samochodu strażackiego
8 500,00

Pędzewo

1. podkaszarka spalinowa zakup

300,00

19 611,38

2. organizacja festynu

2 500,00

3. do�nansowanie lzs „ Wisła”

1 000,00

4. rozbudowa swietlicy wiejskiej
15 811,38

Przysiek

1. organizacja festynów 

3 546,56

23 562,56

2. dokończenie ogrodzenia szkoły
6 000,00

3. budowa parkingu przy szkole

9 116,00

4. utrzymanie czystości (umowa zlecenie)
500,00

5. wykaszanie terenu (umowa zlecenie)
500,00

6. zakup i montaż zewnętrznego stołu do 

ping-ponga

3 900,00

Sołectwo 

Zadania 

Plan 
Suma

Rozgarty 

1. plan przestrzenny i plan swietlicy
10 000,00

24 092,60

2. oświelenie przy ulicy Długiej

12 092,60

3. festyn

2 000,00

Rzęczkowo 

1. remont świetlicy

7 200,00

11 120,64

2. zakup patelni elektrycznej

3 700,00

3. zakup sprzętu specjalistycznego
7 600,00

4. zabezpieczenie środków na festyn
1 500,00

5. zabezpieczenie środków 

    na utrzymanie

1 020,64

6. usługa koszenia traw

1 000,00

Siemoń

1. mundur bojowy strażacki

3 760,00

23 514,38

2. doposażenie przedszkola

1 500,00

3. do�nansowanie kultury i rozwoju wsi
2 000,00

4. parking przy świetlicy

16 254,38

Skłudzewo

1. wykonanie monitoringu na terenie 

    wsi Skłudzewo

10 000,00 13 395,46

2. organizacja festynu

3 395,46

Stary Toruń

1. festyn dzień dziecka

1 000,00

23 490,29

2. festyn dzień kobiet

1 000,00

3. dokończenie placu zabaw

8 000,00

4. wykończenie i doposażenie 

    pomieszczeń przy świetlicy

13 490,29

Zarośle Cienkie

1. funkcjonowanie boiska 

rekreacyjno-sportowego

5 000,00

11 612,63

2. wyposażenie świetlicy wiejskiej
2 812,63

3. kultura i integracja społeczna

2 000,00

4. zakup namiotu

1 800,00

Toporzysko 

1. remont pomieszczenia kuchennego
6 000,00

20 960,56

2. promocja sportu

3 000,00

3. utwardzenie drogi gminnej

9 960,56

4. organizacja festynów

2 000,00

Zławieś Mała

1. zakup siedzisk oraz elementów
9 000,00

24 092,60

2. zakup stolików

3 000,00

3. zakup krzeseł

2 000,00

4. regał i szafa

1 092,60

5. torba medyczna

2 000,00

6. system DSP

7 000,00

Zławieś Wielka 
1. wyposażenie świetlicy wiejskiej

10 000,00 24 092,60

2. budowa chodnika

14 092,60

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2014 ROK 

www.zlawies.pl

 31 sierpnia w kościele w Czarnowie, a na-
stępnie w „Gościnnej Chacie” odbyły się uroczy-
stości z okazji 104 urodzin Pana Józefa Żurka...

Więcej str. 16

104 lata

Rodzina zastępcza na medal

 27 maja br. rodzina państwa Rutkowskich 
wraz z Wójtem Janem Surdyką została zaproszo-
na do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Pan 
Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył pa-
nią Hannę i pana Janusza ,,Złotym Krzyżem Za-
sługi”...

Więcej str. 4

Fundusz sołecki

 W sierpniu i wrześniu b.r. we wszystkich so-
łectwach w naszej gminie odbyły się zebrania, na 
których mieszkańcy zadecydowali, na jakie cele 
zostanie przeznaczony fundusz sołecki. 

Więcej str. 5

Nadeszła w końcu pora na 
gaz ziemny w naszej gminie

 W celu poprawienia warunków i jakości życia co-
dziennego mieszkańców Gmina realizuje wiele inwe-
stycji. Są to m.in.: budowa przydomowych oczyszczal-
ni ścieków, rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa 
parkingu w Złejwsi Wielkiej, remiz w Łążynie i Złejw-
si Małej, lamp oświetleniowych, utwardzanie dróg na-
wierzchnią bitumiczną i inne. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców gminy kolejną ważną in-
westycją, która będzie realizowana, jest budowa sieci 
gazociągowej w miejscowościach Przysiek, Rozgarty 
i Stary Toruń. O tę inwestycję Urząd Gminy, a przede 
wszystkim wójt pan Jan Surdyka zabiegał od dłuż-
szego czasu. Gaz ziemny jest czystym, ekologicznym 
źródłem energii. Użytkowanie instalacji grzewczej na 
gaz ziemny jest praktycznie bezobsługowe i nie wy-
twarza zbędnych zanieczyszczeń typu popiół i żużel. 
Do końca kwietnia 2014 roku ma być oddane około 20 

kilometrów sieci gazociągowej i 40 przyłączy. W razie 
potrzeby jest możliwość zwiększenia ilości przyłączy. 
W późniejszym okresie będzie możliwość podłącze-
nia do sieci gazociągowej innych miejscowości. Jest to 
kamień milowy w rozwoju naszej gminy. Mieszkańcy 
trzech sołectw, jak również osoby, które są w trakcie 
budowy domu, bądź na etapie jego planowania, będą 
mieli możliwość zmiany źródła i sposobu ogrzewania. 
Inwestycja ta jest również ważnym elementem ochro-
ny środowiska, prowadzi w konsekwencji do zmniej-
szenia emisji szkodliwych gazów oraz uciążliwości dla 
sąsiedztwa z powodu stosowania ogrzewania węglo-
wo-miałowego. Jest to z pewnością dobra wiadomość 
dla mieszkańców  naszej gminy. Projektem budowy 
sieci gazowniczej na terenie naszej gminy, jak i dalszą 
obsługą techniczną zajmuje się Polska Spółka Gazow-
nictwa.

 W celu przyłączenia do sieci gazowej, należy 
w pierwszej kolejności złożyć wniosek o określenie 
warunków przyłączenia do sieci gazowej (dostępny na 
stronie internetowej http://www.osd.pgnig.pl/posd/
dlaklienta/przylaczenia. W odpowiedzi na ten wnio-
sek określone zostaną warunki przyłączenia do sieci 
gazowej. Kolejnym etapem jest zawarcie umowy o przy-
łączenie do sieci gazowej, w której określone są między 
innymi terminy przyłączenia, wysokość opłaty przyłą-
czeniowej oraz zakres wymaganych czynności, jakie po-
winien wykonać klient, aby mógł korzystać z gazu. Do 
tych czynność należą między innymi wykonanie projek-
tu, uzyskanie pozwolenia na budowę instalacji gazowej, 
wykonanie tej instalacji, przygotowanie miejsca w linii 
ogrodzenia pod usytuowanie skrzynki gazowej w której 
umieszczony będzie gazomierz. 
 Wszystkich mieszkańców Przysieka, Rozgart 
i Starego Torunia, zainteresowanych przyłączeniem 
zachęcamy do składania wniosków. 
 W przypadku pytań w tym zakresie prosimy 
o kontakt z osobami:  Kinga Zwolankiewicz 52 328 53 
16, Marcin Wojnarowski 52 328 53 15, Piotr Czernie-
jewski 52 328 53 10 .
Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Gdańsku
Zakład w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz 

Ważna informacja dla mieszkańców 
Przysieka, Rozgart i Starego Torunia
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Z działalności ZUK
 Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy 
Zławieś Wielka, Zakład Usług Komunalnych Zławieś 
Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie opracował 
dokumentację techniczną wraz z  pozwoleniem na bu-
dowę sieci wodociągowej dla  miejscowości:  Gutowo, 
Skłudzewo, Zławieś Wielka, Siemoń oraz budowę stacji 
podnoszenia ciśnienia wody Rzęczkowo – Skłudzewo. 
Ostatnia z wymienionych powyżej inwestycji zostanie 
oddana do użytku na przełomie października i listopa-
da. Instalacja wybudowana w miejscowości Rzęczkowo 
w pełni zabezpieczy dostawę wody dla miejscowości 
Skłudzewo. Obecnie woda dostarczana jest z sąsiedniej 
Gminy Dąbrowa Chełmińska. Wykonawcą prac jest 
ZUK Zławieś Wielka Sp. Z o.o. z siedzibą w Rzęczko-
wie.

 W sierpniu br. została podpisana umowa pomiędzy 
Gminą Zławieś Wielka, a Zakładem Usług Komunalnych 
Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie, na 
budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Zławieś 
Mała, Zarośle Cienkie, Gutowo, Skłudzewo. Łączna dłu-
gość nowo wybudowanej sieci wynosi 1735 m.b., termin 
zakończenia i oddania do użytkowania sieci 30.10.2013r. 
Głównym celem powyższych inwestycji jest poprawa 

warunków życia mieszkańców gminy Zławieś Wielka, 
poprzez zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodocią-
gowej, jak również zabezpieczenie dostaw wody dla Skłu-
dzewa i Gierkowa wobec jej niedoborów w sieci Gminy 
Dąbrowa Chełmińska.

Zarząd Zakładu Usług Komunalnych

Dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności UE 2013
 W roku bieżącym otrzymaliśmy z Caritas nastę-
pujący asortyment dla naszych podopiecznych: kasza, 
dżem, groszek z marchewką, klopsiki w sosie pomido-
rowym, makaron świderki, mleko, mielonka wieprzo-
wa, płatki kukurydziane, olej, herbatniki, ryż biały, 
mąka pszenna, koncentrat pomidorowy, cukier.  Łącz-
nie ok. 64 tony żywności.
 Z pomocy mogły skorzystać osoby i rodziny:
- posiadające obywatelstwo polskie, mające miejsce za-

 Głównym celem projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa ku-
jawsko - pomorskiego” jest poprawa niekorzystnych 
wskaźników, dotyczących naszego województwa, 
związanych z ilością gospodarstw domowych, które 
nie posiadają dostępu do Internetu. 

 Projekt polega na przekazaniu osobom wykluczo-
nym cyfrowo: sprzętu komputerowego, w tym także 
sprzętu specjalistycznego dostosowanego do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, zapewnieniu łącza interneto-
wego na okres 7 lat, organizacji szkoleń z podstaw ob-
sługi komputera oraz wsparcia technicznego w całym 
siedmioletnim okresie realizacji projektu.
 1. O udzielenie wsparcia mogą ubiegać się mieszkań-

cy województwa kujawsko-pomorskiego, pozbawieni 
możliwości korzystania z Internetu w miejscu zamiesz-

kania, tj.: nie posiadający sprawnego komputera oraz 
aktywnego łącza internetowego, z powodu trudnej sy-
tuacji materialnej lub niepełnosprawności, będący:  

a) osobami niepełnosprawnymi legitymującymi 
się aktualnym orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orze-
czeniem równoważnym, typowanymi do otrzymania 
wsparcia przez OPS właściwy dla miejsca zamieszka-
nia Wnioskodawcy;  lub 

b) dziećmi lub młodzieżą uczącą się z rodzin w trud-
nej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej 
do uzyskania stypendiów socjalnych, typowaną do 
otrzymania wsparcia przez OPS właściwy dla ich 
miejsca zamieszkania:  lub 

c) osobami z gospodarstw domowych spełniających 
kryterium dochodowe upoważniające do otrzyma-
nia wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej 

(zgodnie z ustawą ) z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej, Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), 
lub świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 4 Ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-
nych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), 
typowanych do otrzymania wsparcia przez OPS 
właściwy dla miejsca zamieszkania.

 Nabór wniosków do II edycji projektu trwa do 31 
października 2013r. Druki wniosków można pobrać 
w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, po-
kój  numer  14 ( pani Monika Foksińska  tel.  674 13 36, 
http://www.wejdzwsiec.pl/2/zasady.html ) Serdecznie 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych, spełniających 
kryteria grupy docelowej do wzięcia w nim udziału. 

GOPS Zławieś Wielka

Trwa nabór wniosków w II edycji projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego”

mieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

- spełniające kryterium dochodowe uprawniające do 
udzielenia pomocy na poziomie: dla osoby samotnie 
gospodarującej 813,00 zł netto, a dla osoby w rodzinie 
684,00 zł netto.

GOPS
Zławieś Wielka

 W ramach umowy zawartej pomiędzy Toruń-
skim Centrum Caritas im. Błogosławionej Marii Kar-
łowskiej a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Złejwsi Wielkiej w okresie marzec, czerwiec, wrze-
sień, październik 2013 r.  nastąpiło nieodpłatne prze-
kazanie gotowych artykułów spożywczych, dostar-
czanych w ramach realizacji programu„Dostarczanie 
nadwyżek żywności najuboższej ludności UE”, dla 
1.050 mieszkańców gminy Zławieś Wielka.

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. 
Z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie informuje, iż do koń-
ca października 2013 r. wszystkie nieruchomości 
zamieszkałe i obsługiwane przez Zakład zostaną 
wyposażone w pojemniki na odpady komunalne.
Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość w ocze-
kiwaniu.
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Zmiany 
w Radzie Gminy
 Uprzejmie informujemy, że od dnia 26 
września 2013r. funkcję przewodniczącego 
Rady Gminy w Złejwsi Wielkiej pełni radny 
Piotr Pawlikowski. Przewodniczący pełni dy-
żury w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 
16.00. W razie nieobecności przewodniczącego 
dyżur pełni wiceprzewodniczący Rady Gminy 
lub wyznaczony radny. Informacja o ewentual-
nej przeszkodzie w pełnieniu dyżuru zostanie 
umieszczona na stronie internetowej urzędu 
gminy. Telefon do kontaktu w czasie dyżuru – 
56 674 13 29.

Sylwia Sypek

Wspominamy Dożynki Gminne 2013

Co nowego w Domu Kultury w Górsku

 Wspaniała pogoda, duża frekwencja i cała masa 
atrakcji. Tak w skrócie można opisać Dożynki Gminne 
2013r. Tak wspaniała impreza nie udałaby się bez  za-
angażowania lokalnej społeczności, dlatego aby nikogo 
nie pominąć  Wójt Gminy  Jan Surdyka  składa gorą-
ce podziękowania wszystkim osobom, które pomogły 
przy organizacji Dożynek Gminnych 2013. Jednocze-
śnie obiecujemy, że zrobimy wszystko,  aby w przyszłym 
roku impreza utrzymała tak wysoki poziom.

(PM)

 Pokazy drobnego inwentarza, drobiu ozdobne-
go, liczne kiermasze żywności ekologicznej i degusta-
cje, zdrowa ekologiczna żywność, pokazy wyrobów, 
to i wiele atrakcji czekało 14 września w Przysieku 
na wszystkich tych, którzy pojawili się na festynie „ 
Barwy Lata Dary Jesieni”. Podczas festynu, który pro-
mował ekożywność, można było również zaopatrzyć 
się w produkty lokalne i regionalne pochodzące z go-
spodarstw ekologicznych.

 Tego dnia w Przysieku nie zabrakło niczego, co 
związane z ziemniakiem. Wystawa odmian ziemniaka, 
konkurs konsumencki z ziemniakiem w roli głównej, 
degustacje ziemniaków, konkurs kulinarny – wszyst-
ko na cześć najczęściej spożywanego w naszym kraju 
warzywa. Na święcie ziemniaka nie mogło zabraknąć 
stoiska naszej gminy. Każdy kto odwiedził nasz namiot 
mógł skosztować przepysznych wyrobów Pań z Kół 

  Dom Kultury w Górsku, od 1 października stał się  
samodzielnym ośrodkiem kultury. W związku z tym 
zapraszamy na zajęcia dzieci, młodzieży i dorosłych do 
udziału w:
- zajęcia fitness: poniedziałki i środy godz. 17.oo  aero-

bik dla pań.
-  zumba dla dorosłych, czwartki godz.18.oo, a w naj-

bliższym czasie zumba dla dzieci /prowadzimy zapisy 
chętnych/.

-zajęcia z języka angielskiego, środa godz.17.oo, angiel-
ski dla dzieci, 18.oo angielski dla dorosłych.

 Prowadzimy też bezpłatne zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży w sekcjach: wokalnej, teatralnej i plastycznej. 
Szukamy chętnych do nauki gry na instrumentach, gdyż 
zamierzamy prowadzić tez sekcję muzyczną.
 23 października o godz.18.15  ruszają spotkania 
w Klubie Seniora, które odbywać się będą cyklicznie 
co 2 tygodnie. W programie zajęć m.in.:  warsztaty pla-
styczne, warsztaty muzyczne, turnieje gier planszowych, 
klub brydżowy, wyjazdy do teatru, koncerty dzieci ze 

W Przysieku prezentowali dary jesieni
Gospodyń Wiejskich z Gutowa oraz otrzymać gadżety 
gminne prezentujące walory naszej gminy .Natomiast 
stoisko  LGD Podgrodzie Toruńskie pachniało daniami 
KGW ze Złejwsi Wielkiej, którego „klopsiki Ali”  zosta-
ły wyróżnione w konkursie na potrawę ziemniaczaną.

(KR)

szkoły muzycznej, nauka obsługi komputera i spotkania 
przy kawie i dobrej muzyce.
 Ogłaszamy nabór  do zespołu flecistów /dzieci 
i młodzież/, który ma być wizytówką Domu Kultury. 
Szukamy także chętnych do udziału w kursie florystycz-
nym /płatny/.
 Ponadto Dom Kultury wraz ze Stowarzyszeniem 
Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” orga-
nizuje 2 wyjazdy do teatru. Pierwszy - dnia 1 grudnia 
do Bydgoszczy Opera Nova operetka „Baron Cygański”, 
drugi - do Warszawy do Teatru Roma dnia 7 grudnia na 
musical „Deszczowa piosenka”. Wyjazd do stolicy bę-
dzie połączony ze zwiedzaniem Stadionu Narodowego.
Wszelkie informacje na temat zajęć, kursów i wyjaz-
dów można uzyskać pod telefonem  56 610 21 28 lub 
606 998 523.
 Serdecznie zapraszamy do Domu Kultury w Gór-
sku. Otwarte dla wszystkich, tych małych i tych du-
żych.

Renata Dobrowolska
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KAktualności

Rodzina Zastępcza na medal!
Wizyta Wójta i Państwa Rutkowskich u Prezydenta Bronisława Komorowskiego

 Opieka nad dzieckiem to praca trudna, wyma-
gająca  wiele czasu, energii i poświęcenia, ale wy-
chowywanie szóstki dorastających dzieci jest już 
nie lada wyzwaniem. Należy dodać, że są to dzieci 
w pieczy zastępczej. Każde z nich wymaga dużo po-
świecenia i uwagi, a przede wszystkim ogromnej 
dozy miłości. Należy nadmienić, że mąż pani Han-
ny od pewnego czasu stał się osobą niepełnospraw-
ną, pomimo to na miarę swoich możliwości pomaga 
małżonce w codziennej pracy.

 To nie przypadek, państwo Hanna i Janusz Rut-
kowscy ze Złejwsi Małej dokonali świadomego wybo-
ru. Gdy odchowali trójkę własnych pociech postano-
wili, że będą dalej tworzyć rodzinę dla dzieci, które 
tego najbardziej potrzebują. Najpierw funkcjonowali 
jako Zawodowa Wielodzietna Rodzina Zastępcza, 
a od lipca tego roku działają jako Rodzinny Dom 
Dziecka. „Nie jest łatwo zwłaszcza w środowisku wiej-
skim, gdzie nie można być anonimowym. Cały czas 
odczuwamy zainteresowanie środowiska. Zdarza się, 
że funkcjonowanie takiej rodziny jak nasza, oceniane 
jest poprzez pryzmat dramatycznych wydarzeń w kra-
ju, to bolesne i przykre. Mimo wszystko nie poddaje-
my się, bo nie robimy tego dla chwały, tylko dla tych 
dzieci, które potrzebują pomocy” komentuje pani 
Hanna.
 27 maja br. rodzina państwa Rutkowskich wraz 
z Wójtem Janem Surdyką została zaproszona do Pałacu 
Prezydenckiego w Warszawie. Prezydent Bronisław Ko-
morowski odznaczył panią Hannę i pana Janusza „Zło-
tym Krzyżem Zasługi”. Taki zaszczyt spotkał tylko 16 
rodzin zastępczych  z całej Polski. 

 Dodatkową nagrodą ufundowaną przez Pre-
zydenta były dwutygodniowe wakacje w Imiołkach.  
„Poznać pana Prezydenta i jego małżonkę, to niezwy-
kłe przeżycie, tym bardziej, że ktoś tak ważny zauwa-
żył nasze poświęcenie, czujemy się docenieni i szczę-
śliwi. W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować 
Dyrekcji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 
wyróżnienie i docenienie naszej pracy. Dziękujemy 

również panu wójtowi Janowi Surdyce za okazaną życz-
liwość i bezinteresowną  pomoc, w zapewnieniu prze-
jazdów do Warszawy i Imiołek” - dodaje Pani Hanna.  
 
 Państwu Rutkowskim serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszej wytrwałości, energii w dążeniu do posta-
wionych życiowych celów.

(PM)
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K Aktualności

Fundusz Sołecki
W sierpniu i wrześniu b.r. we wszystkich sołectwach

w naszej gminie odbyły się zebrania, na których mieszkańcy 
zadecydowali, na jakie cele zostanie 

przeznaczony fundusz sołecki na 2014 r. 

Sołectwo Zadania Plan Suma
Cegielnik 1. remont drogi 7 468,71 7 468,71

Cichoradz
1. założenie monitoringu 10 000,00

10 311,632. zakup gazu propan-butan 
do ogrzania świelicy 311,63

Czarne Błoto

1. nauka języka angielskiego przez
    p. A. Wojtowicz 6 400,00

23 056,62

2. zakup wyposażenia kuchni 2 000,00
3.festyn 1 200,00
4. modernizacja boiska 11 356,62
5. zakup węgla do świetlicy 1 100,00
6. palenie w piecu (umowa zlecenie) 300,00
7. zakup farby olejnej, emulsji 500,00
8. malowanie świetlicy (umowa zlecenie) 200,00

Czarnowo 

31. czyszczenie rowów 8 912,06

22 912,06
2. remont dróg w Czarnowie 9 000,00
3. rozwój sportu 2 000,00
4. remont placu zabaw 3 000,00

Górsk 1. naprawa ulicy Nadwiślańskiej 24 092,60  24 092,60

Gutowo

1. zadaszenie wejścia do świetlicy 1 000,00

11 492,00

2. remont i czyszczenie pieca w świelticy 1 000,00
3. utrzymanie wokół świetlicy porządku 500,00
4. doposażenie świetlicy 1 600,00
5. wymiana okien w świetlicy 5 892,00
6. festyn rodzinno-integracyjny 1 500,00

Łążyn

1. drzwi zewnętrzne 2 672,00

21 803,80

2. montaż drzwi-usługa 300,00
3. podbitka dachu i zadaszenie 2 780,00
4.usługa podbitka i zadaszenie 2 100,00
5. zakup wentylatora 648,00
6. kultura i wizualizacja wsi 1 803,80
7. meble do szkoły podstawowej 3 000,00
8. wyposażenie samochodu strażackiego 8 500,00

Pędzewo

1. podkaszarka spalinowa zakup 300,00

19 611,38
2. organizacja festynu 2 500,00
3. dofinansowanie lzs „ Wisła” 1 000,00
4. rozbudowa swietlicy wiejskiej 15 811,38

Przysiek

1. organizacja festynów 3 546,56

23 562,56

2. dokończenie ogrodzenia szkoły 6 000,00
3. budowa parkingu przy szkole 9 116,00
4. utrzymanie czystości (umowa zlecenie) 500,00
5. wykaszanie terenu (umowa zlecenie) 500,00
6. zakup i montaż zewnętrznego stołu do 

ping-ponga 3 900,00

Sołectwo Zadania Plan Suma

Rozgarty 

1. plan przestrzenny i plan swietlicy 10 000,00

24 092,602. oświelenie przy ulicy Długiej 12 092,60

3. festyn 2 000,00

Rzęczkowo 

1. remont świetlicy 7 200,00

11 120,64

2. zakup patelni elektrycznej 3 700,00

3. zakup sprzętu specjalistycznego 7 600,00

4. zabezpieczenie środków na festyn 1 500,00

5. zabezpieczenie środków 
    na utrzymanie 1 020,64

6. usługa koszenia traw 1 000,00

Siemoń

1. mundur bojowy strażacki 3 760,00

23 514,38
2. doposażenie przedszkola 1 500,00

3. dofinansowanie kultury i rozwoju wsi 2 000,00

4. parking przy świetlicy 16 254,38

Skłudzewo
1. wykonanie monitoringu na terenie 
    wsi Skłudzewo 10 000,00

13 395,46
2. organizacja festynu 3 395,46

Stary Toruń

1. festyn dzień dziecka 1 000,00

23 490,29
2. festyn dzień kobiet 1 000,00

3. dokończenie placu zabaw 8 000,00

4. wykończenie i doposażenie 
    pomieszczeń przy świetlicy 13 490,29

Zarośle Cienkie

1. funkcjonowanie boiska 
rekreacyjno-sportowego 5 000,00

11 612,632. wyposażenie świetlicy wiejskiej 2 812,63

3. kultura i integracja społeczna 2 000,00

4. zakup namiotu 1 800,00

Toporzysko 

1. remont pomieszczenia kuchennego 6 000,00

20 960,56
2. promocja sportu 3 000,00

3. utwardzenie drogi gminnej 9 960,56

4. organizacja festynów 2 000,00

Zławieś Mała

1. zakup siedzisk oraz elementów 9 000,00

24 092,60

2. zakup stolików 3 000,00

3. zakup krzeseł 2 000,00

4. regał i szafa 1 092,60

5. torba medyczna 2 000,00

6. system DSP 7 000,00

Zławieś Wielka 
1. wyposażenie świetlicy wiejskiej 10 000,00

24 092,60
2. budowa chodnika 14 092,60

FUNDUSZ SOłECKI Na 2014 ROK 



październik – listopad 20136 Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

KAktualności

 W sobotę  21 września w Zespole Szkół w Gór-
sku odbył się finał akcji „Sprzątanie Świata”. Podczas 
krótkiej prezentacji na temat gospodarki odpadami, 
dzieci dowiedziały się jak segregować odpady, jakie 
są sposoby ich przetwarzania oraz jak można ponow-
nie je wykorzystać. ale to nie wszystko. 

 Dla dzieci zostały przygotowane liczne konkursy 
i zabawy, a rywalizacja była oceniana przez jury, w któ-
rym zasiadał również Wójt Jan Surdyka. Uczniowie 
brali udział między innymi w rozwiązywaniu krzyżów-
ki z wiedzy o ekologii, odpowiadali na pytania doty-
czące ochrony środowiska. Najwięcej zainteresowania 
wywołał pokaz mody „ekologicznej”, który ukazał po-
mysłowość dzieci na wykorzystanie przedmiotów co-
dziennego użytku np.: gazet, worków na odpady czy też 
plastikowych butelek. W tym dniu można było również 
obejrzeć wystawę prac plastycznych przygotowanych 
przez uczniów, których tematem była segregacja odpa-
dów. Podczas przeprowadzania konkursów było dużo 
zabawy i śmiechu, a cała akcja miała na celu pokazanie 
dzieciom i młodzieży, że dbanie jest potrzebne i może 
być przyjemne.  Finał akcji sprzątanie świata  był do-
finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Mariola Musiał

Nasza Gmina 
sprzątała razem z całym światem
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 Trwa ponowny nabór wniosków o udzielenie 
dofinansowania na pokrycie kosztów związanych  
z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem 
wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gminy 
w roku 2014. W ramach II edycji programu o dofi-
nansowanie mogą się starać właściciele budynków, 
których dachy są pokryte materiałami zawierającymi 
azbest.

 Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do-
stępny jest w pokoju nr 14 u P. Moniki Foksińskiej oraz 
na stronie Urzędu Gminy www.zlawies.pl. Inwestycja 
dofinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy 
udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 Termin naboru wniosków do dnia 31 grudnia br. 
Wszelkie informacje nt. programu usuwania azbestu 
można uzyskać pod nr telefonu 56 674 13 36.

(MF)

Azbest – II edycja

Nowe miejsce na zabawy dla najmłodszych

Podsumowanie wyjazdu z Fundacji La Soleil

 Dnia 1 października w Zaroślu Cienkim zamon-
towano plac zabaw. Przypomnijmy, inwestycja współ-
finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii dzia-
łania” w zakresie małych projektów. Koszt całkowi-
ty wyniósł 21 000,00 z, dofinansowanie w wysokości 
11 780,37 zł.

 Na placu zabaw najmłodsi będą mogli korzystać 
m.in. z zestawu zabawowego, który składa się z wieży, 
przeplotni drewnianej oraz zjeżdżalni; bujaka konika 
i koguta; piaskownicy z bali; huśtawek. Budowa miejsca 
zabaw dla dzieci jest częścią większego projektu polega-
jącego na stworzeniu prawdziwego centrum wsi - miej-
sca spotkań jej mieszkańców. W zeszłym roku zostało 
stworzone boisko do gry w piłkę nożną, uporządkowano 

 Dzięki wsparciu LGD „Podgrodzie Toruńskie” 
w ramach projektu MIKROGRaNTY „Podgrodzia 
Toruńskiego” w Gminnej Bibliotece Publicznej odby-
ły się warsztaty plastyczne pt.” Nie siedź w domu, filcuj 
i haftuj razem z nami”.

 Autorami projektu są sympatycy Gminnej Bibliote-
ki Publicznej.
 Na zajęciach można było poznać technikę haftowa-
nia wstążkowego oraz wykonać ozdoby z filcu. Uczestni-
cy wykonali wiele niepowtarzalnych prac. 
 Kolejne warsztaty aktywizujące „Poznaj swój TA-
LENT – rękodzieło dla każdego”, zostały przeprowadzo-
ne przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie 
Gminy Zławieś Wielka. Zajęcia odbyły się w Domu Kul-
tury w Górsku, w dniach 14, 16, 21 października 2013r. 

Kierownik biura LGD Wioletta Malesza

Tworzyli wyjątkowe dzieła dzięki 
MIKROGRANTOM

 Realizacja zadania publicznego 
pod nazwą: „aktywny wypoczynek 
dzieci i młodzieży z Gminy Zławieś 
Wielka”

 W dniach 27–31 sierpnia Funda-
cja La Soleil realizowała zadanie pu-
bliczne finansowane przez Urząd Gminy Zławieś Wielka, 
polegające na organizacji wypoczynku dzieci i młodzie-
ży mieszkających na terenie gminy. Z bezpłatnego wyjaz-
du do nadmorskiego Ośrodka Wypoczynkowego Viva 
w Jantarze, skorzystało 16 dzieci w tym 1 z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego wraz  z opiekunem.
 Na każdy dzień zaplanowano dla uczestników 
szczególne atrakcje – takie jak: przejazd kolejką wą-
skotorową, zwiedzanie muzeum bursztynu, przejście 
„Bursztynowym szlakiem”,  kąpiele w morzu, dyskoteka, 
konkurs plastyczny, gry  i zabawy sportowe na boiskach 

zlokalizowanych na terenie Ośrodka. 
Dzieci nauczyły się kolonijnej piosen-
ki, brały udział w konkursie: „Mam 
talent” . Wieczorami, organizowane 
było „kino”, natomiast na zakończenie 
odbył się „chrzest kolonijny” z udzia-
łem Neptuna  i Prozerpiny - jego żony. 

Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego, dzieciom najbar-
dziej podobał się kompleks basenów, w których dzięki 
łaskawości pogody, mogły się kąpać do woli.
Dzięki uprzejmości darczyńcy: firmie Hacom Polyester 
sp. z o.o. dzieci miały możliwość otrzymania nagród 
konkursowych, zwiedzania Gdańska, jak również roz-
koszowania się pysznym jedzeniem w restauracji MC 
Donald’s.
 Codzienne gry, zabawy i konkursy realizowane były 
pod pilnym okiem opiekunki – Emilii Tkacz. Pilot ko-
lonii Grażyna Borkowska organizowała wycieczki oraz 

i zniwelowano teren, a całą działkę ogrodzono estetycz-
nym ogrodzeniem. Obecnie trwają prace  nad przygo-
towaniem dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej, 

której budowa wraz z miejscem na grilla i ognisko jest 
planowana w przyszłości.

(MF)

znajdowała ciekawe atrakcje przyrodnicze. Nad całością 
czuwała prezes Fundacji La Soleil Monika Ciszewska. 
07 listopada 2013 roku o godz. 16.00 w Domu Kultury 
w Górsku, ul. Leśna 13  odbędzie się podsumowanie wy-
jazdu, gdzie dzieci będą miały możliwość spotkania się 
ponownie, a rodzice oraz zaproszeni goście obejrzą film 
i zdjęcia. Swoją obecnością zaszczycą nas także: Pan Wójt 
Jan Surdyka oraz Sołtysi z Gminy Zławieś Wielka. Za-
praszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby przeżyć 
z nami wspomnienia z wakacji. 
 Serdecznie dziękujemy darczyńcom za możliwość 
urozmaicenia dzieciom wyjazdu oraz wszystkim, którzy 
pomogli w zaplanowaniu i realizacji tak wspaniałego wy-
poczynku. Dziękujemy również pracownikom Ośrodka 
Wypoczynkowego Viva w Jantarze za doskonałe jedzenie 
i wspaniałą atmosferę.

Monika Ciszewska
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z a p r a s z a m y
kom. 607 914 454
SKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWYCH
CZYNNE:

w godz. 7.30 - 16.30
soboty: 8.00 - 13.00

Toporzysko 16C przy drodze krajowej nr 80.
PROPONUJEMY NAJWYŻSZE CENY !!!

Kupiec Gminny
Przedsiębiorcy Regionu Gminy zakŁad 

elektryczny
Jan Witkowski

87-134 Zławieś Wielka
ul. Młodzieżowa 16

tel. 56 678 09 72
696 102 355

rok zał. 1983

NaRESZCIE POWSTał!
dodatek - Kupiec Gminny - to przestrzeń dla Ciebie 

i TWOJEJ FIRMY!
Chcesz skutecznie wypromować swoją firmę? 

Dotrzeć do szerokiego grona odbiorców Głosu Gminnego? 
Zarezerwuj powierzchnię reklamową!

Zadzwoń i dowiedz się więcej!
tel. 790 520 803 lub 533 013 010
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USłUGI ELEKTRYCZNE JaWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

e-mail:witkowski_janusz@wp.pl • tel. 510 066 037

KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:
• instalacji elektrycznych
• instalacji odgromowych
• pomiarów elektrycznych
• podłączenia sprzętu AGD
• montaż osprzętu
• odbiory budynków
• wystawianie zaświadczeń do energetyki
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Serwujemy smaczne i przepięknie udekorowane dania.

Oferujemy:

• Profesjonalną obsługę przyjęcia.

• Piękną dekorację sali i stołów.

• Hotel dla gości.

• Zadaszone miejsce do grillowania na świeżym powietrzu.

Zapewniamy profesjonalną obsługę przy organizowaniu przyjęć.

Stylowe i eleganckie wnętrza restauracji

położone są w malowniczym parku zaledwie 8 km od Torunia,
przy trasie nr 80 między Toruniem a Bydgoszczą.

Wiemy jak zaplanować i przygotować

dla Ciebie ważne uroczystości.

Napisz | Zadzwoń | Zarezerwuj

56 678 92 42/43
668 445 764

e-mail: hotel@daglezja.turystyka.pl

www.daglezja.turystyka.pl

Daglezja to wyjątkowe miejsce
na Twoje idealne wesele.
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Dyrektorzy i Nauczyciele 
w odwiedzinach u Wójta

 14 października w Dzień Edukacji Narodowej 
Wójt Gminy Jan Surdyka oraz Inspektor Oświaty Mał-
gorzata Kapsa oficjalnie podziękowali Nauczycielom 
i Dyrektorom placówek w naszej gminie za całoroczny 
trud pracy.  Nauczyciele i Dyrektorzy wykazujący się 
w swojej pracy największym zaangażowaniem, otrzy-
mali nagrody Wójta Gminy Zławieś Wielka.

 Nowe, kolorowe i przyjazne dzie-
ciom przedszkole Jagoda, mieszczące 
się w Górsku przy ul. Nadwiślańskiej 
już działa i wciąż prowadzi rekrutację 
dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

 Dzięki dofinansowaniu unijne-
mu miesięczny koszt pobytu dziecka 
w Przedszkolu Niepublicznym Jagoda 
łącznie z wszystkimi zajęciami dodat-
kowymi i wyżywieniem wynosi jedynie 
150 zł
 Przedszkole jest czynne od ponie-
działku do piątku w godzinach od 6 do 
17.  Placówka dysponuje własną kuch-
nią, aby zapewnić dzieciom smaczne, 
domowe posiłki oraz uwzględniać potrzeby żywienio-
we dzieci z alergiami pokarmowymi. 
 W ramach pobytu dziecka w przedszkolu reali-
zowane są zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmika, 
zajęcia taneczne prowadzone przez doświadczonych 
nauczycieli. Wszechstronny rozwój dziecka i odkry-

 Dyrekcja oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej Sie-
moniu  informują, że na terenie szkoły rozpoczął  działal-
ność Punkt Przedszkolny „Słoneczko”.  Zajęcia prowadzo-
ne są w godz. 6.30 do 16.30  pod opieką pani Aleksandry 
Krawecińskiej. Powstanie Punktu Przedszkolnego w Sie-
moniu to świetna inicjatywa, która zapewnia lepszy roz-
wój dzieci poprzez kontakt z rówieśnikami oraz stanowi 
doskonałą alternatywę dla pracujących rodziców, którzy 
mogą zostawić swoje pociechy pod fachową opieką. „Sło-
neczko” nie zaświeciłoby w Siemoniu bez wsparcia Wójta 
Gminy Jana Surdyki, który ze zrozumieniem odniósł się 
do pomysłu utworzenia takiego punktu. „Systematycz-
ny wzrost dostępności wychowania przedszkolnego dla 
dzieci z terenu gminy jest bardzo ważny. Tylko w ten spo-
sób można wyrównać szanse startu w życie i zniwelować 
różnice pomiędzy wsią i miastem. Bardzo się cieszę, że 
taka inicjatywa została podjęta w Siemoniu” – skomen-
tował Wójt Gminy Jan Surdyka.

„Słoneczko” 
w siemońskim 

krajobrazie

Publiczna Szkoła 
Muzyczna I stopnia 

w Górsku

Kolorowe Przedszkole
Jagoda

 Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku 
inaugurowała swoją działalność 6 września b.r. Siedziba 
szkoły mieści się w budynku Zespołu Szkół w Górsku 
przy ulicy Szkolnej 2. Obowiązki dyrektora w placówce 
pełni Agnieszka Witki, inicjatorka powstania tejże pla-
cówki. W szkole rozpoczęło naukę 64 uczniów w wieku 
od 6 do 16 lat, którzy kształcą się pod okiem 11 wykwa-
lifikowanych nauczycieli w klasach: gitary klasycznej, 
fortepianu, fletu poprzecznego, klarnetu, altówki, sak-
sofonu, kontrabasu i gitary basowej. Oprócz zajęć indy-
widualnych odbywają się też zajęcia grupowe: z kształ-
cenia słuchu, rytmiki, audycji muzycznych oraz chóru 
połączonego z emisją głosu. Dostosowując wymogi 
programu do tak zróżnicowanych wiekowo odbiorców 
szkoła prowadzi dwa tryby nauki:
cykl sześcioletni – dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat;
cykl czteroletni – dla młodzieży w wieku od 9 do 16 
lat;
 Nauka odbywa się w trybie popołudniowym, 
a więc po zakończeniu zajęć w szkole podstawowej 
i gimnazjalnej.

wanie jego talentów oraz zainteresowań są nadrzędny-
mi celami opiekunów. Dodatkowo kilka razy w roku 
organizowane będą wyjazdy edukacyjne do muzeum, 
teatru, czy kina.
 W przedszkolu Jagoda mile widziane są, również 
dzieci niepełnosprawne lub dzieci z opinią o potrze-

bie kształcenia specjalnego, zaś kadra 
posiada wykształcenie i doświadcze-
nie w zakresie oligofrenopedagogi-
ki.  Oprócz uczestnictwa w zajęciach 
tradycyjnych, opartych na integracji 
wszystkich podopiecznych, na dzieci 
wymagające szczególnej troski będą 
czekać ćwiczenia logopedyczne, reha-
bilitacyjne, wspomagające prawidłowy 
rozwój.
 Rekrutacja TRWa, serdecznie za-
praszamy. Więcej informacji na www.
przedszkolejagoda.pl lub pod nume-
rem telefonu 509 130 360.
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Sprzedam działkę rekreacyjną, pięknie położoną w Czar-
nowie. Pow. 13000 m2. Cena 800 000 zł. Kontakt tel. 604 
283 250 , mail : katarzynadroszcz@poczta.onet.pl

Sprzedam działkę w Rzęczkowie 11,6 hektara ,pole orne 
,laki ponad 6 hektarow ,reszta las 40 lat sadzony sosna, 
świerk wiek 40 lat .cena do uzgodnienia .
telefon 508985371

Jeśli jeszcze nie zaopatrzyłeś swojej "domowej spiżar-
ni" w ziemniaki na zimę to nie zwlekaj i zakup pyszne 
ziemniaki. Polecam ekologiczne ziemniaki (wypro-
dukowane bez nawozów), nie rozgotowują się, dobrze 
przechowują się podczas zimy. Odmiana Jeli, 1 zł za 
kg, miejscowość Stary Toruń, telefon kontaktowy 
698666570 lub 665258344.

Agencja Pracy Tymczasowej zatrudni operatorów wóz-
ka widłowego.Praca w Czarnowie. Obowiązki: - obsługa 
wózków widłowych wysokiego składowania - rozładu-
nek i załadunek towarów - prace magazynowe - obsługa 
regałów wysokiego składu. Wymagania: - uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych - min. 3 mies. doświad-
czenie w pracy z użyciem wózka widłowego - mile 
widziane aktualne psychotesty - mile widziana aktu-
alna książeczka sanepidu - gotowość do pracy w sys-
temie 3-zmianowym Oferujemy: - umowę zlecenie 
- wynagrodzenie 9,50 zł/h netto. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt telefoniczny 660-567-159

Sprzedam 3ha ziemi rolnej w Bierzgłowie, na pograni-
czu gminy Łubianka i Zławieś Wielka. Ziemia w ciągłej 
uprawie.Cena - 80.000/1ha. Właściciel - 609571006

Poszukuję partnera do gry w tenisa w piątkowe popołu-
dnia w godz.16.30 – 18.00 (Zławieś Mała-orlik). 
Tel. 516 067 126

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

Sprzedam ciągnik rolniczy CLAAS AXOS 330, 2008 
rocznik w bardzo dobrym stanie. Tel. 42 292 01 82
Zapraszam w podróż z językiem rosyjskim! Kierunki 
podróży: język ogólny, język biznesowy. www.pociag-
do-rosyjskiego.pl 798538440
Kupię ziemię do wyrównania terenu, tel.691 997 948
Instalacje elektryczne wykonam na zlecenie. Wyso-
ka jakość, niskie ceny. Fachowe doradztwo, nowocze-
sne rozwiązania. Instalacje elektryczną tradycyjną lub 
z możliwością sterowania. Instalacje kamer, alarmu, In-
stalacje telewizyjną, biały montaż ( gniazda, włączniki, 
kinkiety, lampy). Automatykę budynkową i mieszka-
niową (możliwość sterowania oświetleniem, ogrzewa-
niem, mediami i wiele innych z telefonu komórkowego/
tabletu etc.). tel.730 774 269. Darmowa wycena
Dla Naszego klienta zatrudnimy Kierowcę ciągnika 
z przyczepą. Praca w Czarnowie. Obowiązki: - prze-
wożenie cebuli z pola do zakładu pracy. Wymagania: 
- doświadczenie w prowadzeniu ciągnika z przyczepą 
- prawo jazdy Kat C+E Oferujemy: - umowę zlecenie - 
wynagrodzenie 9,50 zł na rękę/ za godzinę Osoby zain-
teresowane proszę o kontakt telefoniczny 660-567-159
Na sprzedaż działka rolna nr 143/8 o powierzchni 
5 000 m kw. Jednostka ewidencyjna Zławieś Wiel-
ka (041509_2), obręb ewidencyjny Górsk (nr 0005). 
Działka nie posiada żadnych obciążeń hipotecznych. 
Proponowana cena to 20 zł za 1 m kw. Na życzenie 
udostępniamy wypis z rejestru gruntów oraz kopie map 
ewidencyjnych. W przypadku zainteresowania prosimy 
o kontakt na numer 604 117 337
Wezmę w dzierżawę grunty orne w promieniu 15km od 
miejscowości Siemoń. Atrakcyjne warunki współpra-
cy!!!  tel 797 274 802 

SPRZEDAM LUB DAM W DZIERŻAWĘ DZIAŁKĘ 
ROLNĄ 1,06 ha W MIEJSCOWOŚCI ŁĄŻYN. PRO-
SZĘ O KONTAKT 693-838-233

Sprzedam ziemię rolną w miejscowości Łążyn gm. Zła-
wieś Wielka o powierzchni 1,6ha. Działka w kształcie 
prostokąta, dojazd drogą asfaltową, ostatnie 800m dro-
ga utwardzona gminna. CENA DO UZGODNIENIA!!! 
tel. 693-838-233

Sprzedam ziemię rolną o powierzchni 1,06ha w miej-
scowości Łążyn. Działka w kształcie prostokąta, do-
jazd drogą asfaltową, ostatnie 800m droga utwardzona 
gminna. Serdecznie polecam, proszę o kontakt pod nr 
693838233. CENA DO UZGODNIENIA!!!

USŁUGI OGRODNICZE Serdecznie zapraszamy do 
skorzystania z usług firmy ogrodniczej Kośnik. Ofe-
rujemy mi.in. koszenie trawy, wykaszanie nieużytków 
i zarośli, wertykulację, spulchnianie ziemi glebogry-
zarką, cięcia pielęgnacyjne roślin, wycinkę drzew, wy-
konywanie nasadzeń. Gwarantujemy rzetelność oraz 
konkurencyjne ceny. Tel. 728 959 069, e-mail: kosnik@
kosnik.agro.pl

Piekarnia w Toporzysku zatrudni kierowcę z kat. prawa 
jazdy B do rozwożenia pieczywa. CV wraz z listem mo-
tywacyjnym prosimy wysyłać mail’em - biuro@mrmax.
pl lub składać osobiście w biurze piekarni w godzinach 
od 7:00 – 17:00

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

	 Zapraszamy	na	II	edycję	Jarmarku	Bożonarodzeniowego	w	Złejw-
si	Wielkiej.	Okres	przedświąteczny	nie	musi	oznaczać	nerwów	i	przy-
gnębienia,	spowodowanych	nadmiarem	pracy!	21	grudnia	na	terenie	
parkingu	 przy	 urzędzie	 odbędzie	 się	 Jarmark	Bożonarodzeniowy.	
Już	nie	trzeba	jeździć	do	Bydgoszczy	czy	Torunia,	aby	zaopatrzyć	
się	w	niezbędne	wyroby	i	artykuły	związane	ze	świętami.	Podczas	
Jarmarku	pragniemy	skupić	nie	 tylko	kupców,	ale	 także	stworzyć	
niepowtarzalną	atmosferę.	Na	ten	dzień	zaplanowaliśmy	uroczyste	
ubieranie	choinki,	wspólne	śpiewanie	kolęd,	gorącą	czekoladę,	za-
prosiliśmy	także	samego	Świętego	Mikołaja.

	 Istnieje	możliwość	REZERWACJI	STOISK	DLA	KUPCÓW	Złoże-
nie	i	odbiór	wniosku	odbywać	się	będzie	w	Urzędzie	Gminy	w	Złejw-
si	Wielkiej	p.13	lub	tel.	56	674	13	41

Jarmark Bożonarodzeniowy
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 Zwycięzcami konkursów zostali: w konkursie na 
najciekawszego ziemniaka puchar Wójta Gminy Zła-
wieś Wielka Pana Jana Surdyki otrzymał Krzysztof Pa-
rzych, w dwóch konkursach na celność rzutów ziem-
niakiem zwyciężył prawdziwy łowca nagród Sławomir 
Dalecki.
 Organizatorzy imprezy pragną podziękować za 
wsparcie w organizacji imprezy Wójtowi panu Janowi 
Surdyce oraz sołtysowi Złejwsi Małej panu Rafałowi 
Żelazkowi.

Prezes KTK „Przygoda” Waldemar Wieczorkowski,

 Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej wraz z Zespo-
łem Szkół w Złejwsi Wielkiej przeprowadził trzecią już 
edycję turnieju pn. „Gramy Razem”. Akcja ma na celu 
zjednoczenie lokalnego środowiska administracyjnego 
i społecznego jak również pokazanie jak „grając razem” 
można realizować szczytne cele. W tym roku zgroma-
dzone środki przeznaczone zostaną na zakup podręcz-
ników szkolnych dla uczniów z indywidualnym tokiem 
nauczania.
 Turniej rozegrany został 5 października na boisku 
sportowym przy Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej. Do 
zawodów zgłosiły się drużyny reprezentujące: Starostwo 
Powiatowe w Toruniu, Nauczycieli, Rodziców, Uczniów, 
Stowarzyszenie „Niedźwiadki”, Dziennikarzy oraz Urząd 
Gminy Zławieś Wielka. Po pasjonujących i zaciętych 
spotkaniach wygrała drużyna Nauczycieli przed Stowa-
rzyszeniem „Niedźwiadki” oraz drużyną uczniów.

 W niedzielę 13 października br. ponad 60 rowe-
rzystów, wzięło udział w Wycieczce Rowerowej pn. 
Ziemniak z „Przygodą”, zorganizowanej przez Od-
dział Miejski PTTK w Toruniu i Klub Turystyki Ko-
larskiej „PRZYGODa” w Toruniu oraz klub Honoro-
wych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy w Złejwsi 
Wielkiej oraz przy współpracy z Urzędem Gminy 
w Złejwsi Wielkiej. Inicjatorem i komandorem był 
Darek Parzych.

 Uczestnicy przybyli z Torunia, Bydgoszczy, Górska, 
oraz ze Złejwsi Wielkiej spotkali się przy Amfiteatrze w 
Złejwsi Małej, gdzie organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji: poza pieczeniem ziemniaków w ognisku, pysz-
ne placki ziemniaczane, kiełbaski, oraz pączki z kawą 
lub herbatą, a także konkursy z nagrodami. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali także pamiątkowe znaczki, oraz 
potwierdzenie punków na Kolarską Odznakę Tury-
styczną.

 13 października na wodach zalewowych Wisły 
w Złejwsi Wielkiej odbyły się  XII zawody spinnin-
gowe „O Puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka”. Do 
rywalizacji przystąpiło 44 wędkarzy z naszego woje-
wództwa.  Zawody te są bardzo popularne, głównie 
ze względu na formułę ich rozgrywania bowiem nie 
wystarczy złowić największej ryby, liczy się jeszcze 
czas i ilość ryb, co w dużym stopniu eliminuje przy-
padkowość.

 Imprezę zorganizowało Koło Wędkarskie w Złejw-
si Wielkiej, które głównie dzięki wsparciu Urzędu Gmi-
ny i Banku Spółdzielczego w Toruniu zapewniło dla 
uczestników zawodów poczęstunek oraz atrakcyjne na-
grody. Zawody trwały od 7.00 do 13.00. Po podliczeniu 
pkt najlepszymi spinningistami okazali się: 1. Tomasz 
Melkowski 6240 pkt, 2. Tomasz Owieśny - 4016 pkt, 3. 
Mariusz Kamiński– 1936 pkt 
 Zawody sędziowali: Artur Kalinowski, Jacek Gul-
czyński, Robert Jesionowski, Marek Łuczak

Tomasz Melkowski 
najlepszym spinningistą

Wycieczka Rowerowa 
Ziemniak z „Przygodą”

 W wojewódzkim finale „IV Turnieju Orlika o Pu-
char Premiera Donalda Tuska” nasz powiat, a w szcze-
gólności naszą gminę reprezentowały zawodniczki 
UKS ORKAN ZŁAWIEŚ WIELKA. W finale wystąpi-
ły cztery najlepsze drużyny z całego województwa ku-
jawsko-pomorskiego. Nasze zawodniczki powtórzyły 
sukces z ubiegłego roku, zajmując ostatecznie 2. miej-
sce w województwie! Osiągnięcie to jest tym bardziej 
cenne, gdyż jak się później okazało, nasze zawodniczki 
przegrały jedynie z mistrzyniami kraju - Szóstką Ino-
wrocław.
 Zespół UKS ORKAN ZŁAWIEŚ WIELKA grał 
w składzie: Karina Krzysztoń, Katarzyna Kowalska, 
Nikola Sztuwe, Weronika Szymańska, Wiktoria Mar-
lewska, Daria Sikorska, Angelika  Wojciechowska , 

Wielki sukces  zawodniczek 
Orkanu Zławieś Wielka

Zagraliśmy 
w szczytnym celu

Kinga Łukasik, Martyna Korol, Agnieszka Kochańska, 
Weronika Kubiak, Natalia Daranowska.
Trenerzy: Janusz Lemke, Adam Lubiński 

Sport i rekreacja
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 14 września br. Zespół „ MELODIA” gościł na IV 
Przeglądzie Chórów w Lubiczu Dolnym. Impreza zo-
stała zorganizowana przez Stowarzyszenie Kultural-
ne „POKOLENIA” z Lubicza Dolnego. W przeglądzie 
udział wzięły chóry i zespoły amatorskiego ruchu ar-
tystycznego, przedstawiając kilka utworów o tematyce 
dowolnej nawiązującej do tradycji ludowej. Na widowni 
zasiedli między innymi Mirosław Graczyk  Starosta To-
ruński, Marek Olszewski, Wójt Gminy Lubicz, Hanna 
Anzel  Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz, oraz radni 
gminy Lubicz i zaproszeni goście.

 To bardzo cenna impreza mobilizuje ludzi w „jesieni 
życia”, do podjęcia aktywnego gospodarowania czasem. 
W przyjemnej i wesołej atmosferze zespoły z łatwością 
nawiązywały kontakt, a także wymieniały doświadcze-
nia. Po części oficjalnej nastąpiła zabawa taneczna i bie-
siada przy bogato zastawionym stole.

GOKiS

glądu  było zachowanie w pamięci  przyśpiewek i pie-
śni ludowych oraz popularyzowanie muzyki i pieśni 
ludowej. W dzisiejszych czasach mamy coraz mniejszy 
kontakt z folklorem , więc warto o nim przypominać. 
Przegląd to sposób na przybliżenie i popularyzację 
kultury ludowej wśród mieszkańców, a także możli-
wość integracji środowisk folklorystycznych. Miłość 
do muzyki łączy ludzi bez względu na wiek, płeć, czy 
pochodzenie. Jest to sztuka zrozumienia wszystkich 
ludzi niezależnie od narodowości i ojczystego języka. 
Śpiewać każdy może i powinien. Za pomocą pieśni 
przekazujemy sobie zwyczaje, elementy tradycji i kul-
tury.
 Zespoły biorące udział w przeglądzie zaprezen-
towały bardzo różnorodny repertuar: pieśni ludowe, 
muzykę biesiadną oraz popularne przeboje muzyki 
rozrywkowej. Wszyscy bawili się wspaniale i zapowie-
dzieli swój udział w przyszłorocznym przeglądzie.
 Zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplo-
my.
 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
z Złejwsi Małej wraz z Zespołem „ MELODIA”  ser-
decznie dziękują wszystkim gościom i  uczestnikom 
przeglądu za zapał, entuzjazm, zaangażowanie i za 
fakt, że przez swoją muzykę i śpiew czynią świat pięk-
niejszym, postępując zgodnie z polskim przysłowiem 
„Gdzie Słowianin , tam i pieśń”.

GOKIS

 Kolejna grupa uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum ZS w Rzęczkowie rozpoczyna przygodę 
z orkiestrą. Lśniące instrumenty rozdane – rozpoczę-
ła się podróż przez tajniki świata muzyki. 

 W miłej atmosferze, wesoło i z wielką pasją zajęcia 
prowadzą Krzysztof Kędzierski i Tomasz Marczyński. 
Do wspólnego muzykowania zapraszamy uczniów z in-
nych szkół naszej gminy. Więcej informacji dot. Gmin-
nej Orkiestry Dętej  można uzyskać u Kapelmistrza 
Krzysztofa Kędzierskiego pod nr tel. 697 706 714 oraz 
w sekretariacie Zespołu Szkół w Rzęczkowie.

 Zapraszamy na bezalkoholową zabawę Andrzejko-
wą! Grupa Wsparcia A.A. „START” działająca przy Urzę-
dzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, serdecznie zaprasza na 
ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ, która odbędzie się w  dniu 
30 listopada 2013r. o godz. 18.00 w Sali Widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej ul. 
Topolowa 6. Koszt zabawy - 40 zł od osoby. Organizator 
zapewnia poczęstunek, zabawę taneczną przy akompa-
niamencie zespołu muzycznego AFERA. Wszelkich in-
formacji udziela Grzegorz Gawlak pod nr tel. 781 939 610 

 5 października br. po raz pierwszy Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zorgani-
zował na scenie Domu Kultury – I Przegląd Zespo-
łów Śpiewaczych i Folklorystycznych. Do przeglądu 
zgłosiły swój akces zespoły śpiewacze i folklory-
styczne z powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Swój 
dorobek artystyczny zaprezentowały: Zespół „ JU-
TRZENKa” z Czernikowa, Zespół „WSPOMNIE-
NIE” z Wielkiej Nieszawki, Zespół „ POKOLENIa” 
z Lubicza Dolnego,  Zespół „ DOLINa DRWĘCY” 
z Lubicza Górnego, Zespół „ KaWĘCZYNIaNKI”  
z Kawęczyna, Zespół „ SOLECCZaNIE” z Solca Ku-
jawskiego, Zespół „ MELODIa” ze Złejwsi Wielkiej

 W imieniu własnym i organizatorów gości powi-
tała Maria Karpińska – dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością 
byli:
P. Jan Surdyka – Wójt Gminy Zławieś Wielka wraz 
z małżonką, P. Piotr Pawlikowski – Przewodniczący 
Rady Gminy, P. Andrzej Walczyński – Radny Powiatu 
Toruńskiego, P. Henryk Lizak – Radny Gminy.

 I Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycz-
nych był wspaniałą okazją do zaprezentowania pu-
bliczności swojego dorobku kulturalnego,  jak również 
okazją do rozrywki , integracji i relaksu dla zespołów 
uczestniczących w Przeglądzie. Celem głównym Prze-

 Gminna Biblioteka w Złejwsi Małej wraz z filia-
mi w Górsku i w Rzęczkowie zapraszają na warsztaty 
rękodzielnicze, które odbędą się w listopadzie. Wię-
cej informacji pod numerem 56 674 15 52.

 Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza do wzięcia 
udziału w gminnym konkursie plastycznym na „Naj-
piękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”, który polega na 
własnoręcznym stworzeniu świątecznego stroika. Więcej 
szczegółów oraz regulamin ukaże się na stronie Urzędu 
Gminy w Złejwsi Wielkiej – www.zlawies.pl. Zapraszamy 
do udziału wszystkich bez względu na wiek.

Warsztaty 
Rękodzielnicze

Nabór do orkiestry dętej trwa Zabawa 
AAndrzejkowa

Zespół „ MELODIA” 
w Lubiczu DolnymI przegląd zespołów 

śpiewaczych i folklorystycznych

Kultura
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Informator gminy Zławieś Wielka
Nakład 5000 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

Kultura/Ciekawostki

 Państwo Janina i Tomasz Melkowscy, rodzice niepeł-
nosprawnego Karolka składają ludziom dobrej woli z gminy 
Zławieś Wielka podziękowanie za zbiórkę nakrętek. „W su-
mie zebraliśmy ok. 2,5 tony nekrętek, za które otrzymaliśmy 
2500 zł.  Pieniądze zostały przesłane z przetwórni twardego 
plastiku na subkonto Karolka. Nasz syn mógł dzięki temu 
pojechać na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny. Z całe-
go serca dziękujemy!”

Karol, Janina i Tomasz Melkowscy
 

Podziękowanie

 31 sierpnia w kościele w Czarnowie, a następnie 
w „Gościnnej Chacie” odbyły się uroczystości z okazji 
104. urodzin Pana Józefa Żurka. Podczas tak ważnego 
wydarzenia nie mogło zabraknąć Wójta Jana Surdy-
ki, który w imieniu mieszkańców naszej gminy zło-
żył wyrazy szacunku i uznania. „To najszczęśliwszy 
dzień mojego życia” - mówił ze wzruszeniem sole-
nizant”. „A ja szukałem tutaj najstarszego człowieka 
i się doszukać nie mogłem. Świetnie Pan wygląda!” 
dodał podczas wręczania kwiatów, Starosta Toruń-
ski Mirosław Graczyk. Najstarszy mieszkaniec naszej 
gminy otrzymał również od Sekretarza Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego  Marka Smoczyka niezwykły 
prezent - „Medal Marszałka Wójewództwa Kujawsko 
Pomorskiego w uznaniu zasług na rzecz walki o nie-
podległość Rzeczypospolitej Polskiej i Praw Człowie-
ka”. Podczas uroczystości obecny był także Przemysław 
Przybylski - Radny Kujawsko-Pomorskiego Sejmiku 
Wojewódzkiego.
 Pan Józef Żurek mieszka we wsi Czarnowo w gmi-
nie Zławieś Wielka. Urodził się 31 sierpnia 1909 roku 
w Gackach. Od drugiego roku życia mieszkał w Czar-
nowie. Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, 

Najstarszy mieszkaniec naszej gminy 
ma już 104 lata!

które objął i prowadził po śmierci ojca. Ukończył gim-
nazjum w Pelplinie, zasadniczą służbę wojskową od-
był w Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudzią-
dzu. Podczas II wojny światowej brał udział w bitwie 
nad Bzurą. Po przegranej wojsk polskich dostał się do 
niewoli w Sieradzu, skąd został wywieziony do Nie-
miec do obozu jenieckiego. Przydzielono go do prac 
w różnych gospodarstwach rolnych. Wrócił do Polski 
w 1946 roku do Solca Kujawskiego, a później do Czar-
nowa, gdzie wraz z żoną Teresą mieszka do dzisiaj

 24 września 2013 w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Złejwsi Małej oraz 30 września w Domu 
Kultury w Górsku odbyły się spotkania z Komendan-
tem i dzielnicowymi z Komisariatu Policji w Chełmży. 
Na spotkaniach zostały poruszone następujące tematy:  
1. Bezpieczeństwo i porządek na terenie gminy Zławieś 
Wielka. 2. Informacja o zdarzeniach występujących na 
terenie gminy. 3. Współpraca Policji z mieszkańcami.

Policjanci spotkali 
się z mieszkańcami 

gminy

Dekoracje sal i innych pomieszczeń  na uroczystości rodzinne, 
wesela, komunie, chrzciny,18-stki itp. 

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

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

Wypożyczanie pokrowców na krzesła 
tel. 696 422 282 lub 606 998 523


