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 W sobotę 21 grudnia na parkingu przy urzędzie 
gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się II Jarmark Bo-
żonarodzeniowy. Będzie można tam zaopatrzyć się 
w przygotowane przez koła gospodyń wiejskich tra-
dycyjne wyroby kulinarne.
            Więcej str. 16

WOŚP 2014

Nie-zwykły bohater

 Paweł Ostrowski ze Złejwsi Wielkiej został-
zwycięzcą ogólnopolskiej akcji „Zwykły Bohater”. 
Jego odwaga została nagrodzona podczas uroczy-
stej gali transmitowanej na całą Polskę przez telewi-
zję TVN.

Więcej str. 7

Nowy wóz strażacki w Łążynie

 Jednostka OSP w Łążynie wzbogaciła się o no-
woczesny wóz strażacki. Uroczyste przekazanie od-
będzie się 4 stycznia 2014 roku.

Więcej str. 7

 W niedzielę 12 stycznia 2014 roku  w Domu Kul-
tury w Górsku odbędzie się XXII Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. W tegorocznym finale 
gramy pod hasłem „Na Ratunek”. Zebrane przez kwe-
stujących pieniądze zostaną przeznaczone na zakup 
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ra-
tunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

 Gminny finał zaczynamy o godz. 16.00 powitaniem 
przez organizatorów i odegraniem przez gminną orkie-
strę dętą z Rzęczkowa hymnu WOŚP. Dla uczestników 
zabawy przygotowaliśmy moc atrakcji m.in. licytację 
gadżetów WOŚP i innych, występy i pokazy sportowe 
i artystyczne m.in. cheerleaderek 
i solistów GOKiS, Zumby, kara-
te, dzieci z przedszkola i szko-
ły muzycznej oraz zwycięzców 
konkursu ”Przebój mamy i taty”. 
W „salonie kosmetycznym” bę-
dzie się odbywało malowanie 
twarzy dzieciom. Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Czarnego Błota 
poprowadzi kawiarenkę, w której 
serwowane będą: gorąca czekolada, kawa, herbata i do-
mowe ciasto. Gwoździem programu będzie licytacja, 
ufundowanego przez Wójta gminy złotego serduszka. 

Wielka Orkiestra 
po raz kolejny rozgrzeje nasze serca

Na zakończenie, ok. godz. 20 – tej postaramy się dotrzeć 
światełkiem do samego nieba.
 Oczywiście orkiestra w gminie nie ograniczy się 
tylko do finału w Górsku. Zagramy również w Przysie-
ku – w szkole podstawowej odegrane zostaną jasełka, 
w Siemoniu – tu w świetlicy wiejskiej najmłodsi i trochę 
starsi będą zbierali pieniądz wspólnie kolędując, Łąży-
nie i Rzęczkowie. Kwestujący wolontariusze pojawią się 
przed kościołami i sklepami, zachęcając mieszkańców 
do przyłączenia się do orkiestry i wsparcia prowadzonej 
tego dnia zbiórki. 
 Tegoroczny XXII Finał WOŚP ma na celu pomoc 
dla dzieci i seniorów poprzez zakup specjalistycznego 

sprzętu ratunkowego. Każde włą-
czenie się w tę akcję jest wspa-
niałym gestem empatii i pochy-
leniem się nad losem drugiego 
człowieka. Dzięki inicjatywie 
Jurka Owsiaka, choć przez ten je-
den dzień, okazując wsparcie po-
trzebującym stajemy się lepszymi 
ludźmi. Głęboko wierzę, że idea 
niesienia pomocy innym jak co 

roku rozpali nasze serca i tego dnia wszyscy będziemy 
jedną wielką orkiestrą.

(KR)
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 Informujemy, że uchwałą Rady 
Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listo-
pada 2013 r. w sprawie wyboru meto-
dy ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty wprowadzona została 
nowa kategoria gospodarstw domo-
wych – jednoosobowe. Od 1 stycznia 
2014 r. stawka opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi dla tej gru-
py gospodarstw domowych wynosić bę-
dzie:
- 15 zł w przypadku gromadzenia od-

padów komunalnych w sposób selek-
tywny;

- 30 zł w przypadku gromadzenia od-
padów komunalnych  w sposób nie-
selektywny.

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, na właści-
ciela nieruchomości nałożony został 
obowiązek złożenia nowej deklaracji, 
w przypadku zmiany danych, będą-
cych podstawą ustalenia wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 Wszystkim właścicielom nierucho-
mości przypominamy, że wszelkie zmia-
ny związane z: liczbą osób będącą pod-
stawą do zmiany stawki opłaty, zmianą 
właściciela nieruchomości oraz zmianą 
danych adresowych nieruchomości, 
właściciel nieruchomości, użytkownik 
lub zarządca na obowiązek w ciągu 14 
dni zgłosić do Urzędu Gminy Zławieś 
Wielka i złożyć nową deklarację lub jej 
korektę. Właściciele budynków nowo 
powstałych zobowiązani są złożyć do 
Wójta Gminy Zławieś Wielka deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 
dni od dnia zamieszkania na danej nie-
ruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości od-
padów komunalnych.
  Ponadto od 1 stycznia 2014 r. opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi będzie można uiszczać również 
w Zakładzie Usług Komunalnych Zła-
wieś Wielka z siedzibą w Rzęczkowie, 
który na podstawie uchwały Nr XXXI
/217/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka 
z dnia 28 listopada 2013 r. został wy-
znaczony inkasentem tej opłaty. Mamy 
nadzieję, że będzie to dla mieszkańców 
ułatwieniem w dokonywaniu opłat. 
 W związku z pytaniami dotyczący-
mi umorzenia lub zwolnienia z opłaty 

z powodu braku wywozu lub pojem-
nika, wyjaśniamy, iż nowelizacja usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, nie daje właścicielowi nie-
ruchomości możliwości żądania obniże-
nia lub umorzenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami z tytułu niewłaściwego 
wykonania obowiązków (np. nietermi-
nowego wykonania wywozu odpadów) 
przez podmiot wyłoniony w drodze 
przetargu. Obowiązek wnoszenia opła-
ty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi powstaje za każdy miesiąc, 
w którym na danej nieruchomości za-
mieszkuje co najmniej jeden miesz-
kaniec, niezależnie od tego czy miesz-
kańcem jest właściciel, czy jakakolwiek  
inna osoba. Zamieszkanie, nawet jeden 
dzień w miesiącu, jest już podstawą do 
wymierzenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami. Nie ma zatem możliwo-
ści proporcjonalnego obniżenia opłaty 
w zależności od liczby dni faktyczne-
go zamieszkiwania na nieruchomości. 
Opłata za gospodarowanie odpadami 
nie jest rodzajem świadczenia wzajem-
nego, jaką właściciel nieruchomości 
wnosi w zamian za wykonywaną przez 
gminę usługę odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów, lecz publicznoprawnym 
, przymusowym i bezzwrotnym świad-
czeniem na rzecz gminy, na której ciąży 
ustawowy obowiązek wykonania zadań 
określonych w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

  W przypadku braku odbioru od-
padów lub też niedostarczenia  worków  
do selektywnej zbiórki odpadów pro-
simy o zgłaszanie zaistniałej sytuacji 
w przeciągu 3 dni od daty wyznaczonej 
w harmonogramie.
 W związku z dużą ilością nowych 
posesji, z których są odbierane odpady 
komunalne oraz objęciem nowym sys-
temem wszystkich nieruchomości za-
mieszkałych na terenie gminy, do których 
firma wywozowa miała problem doje-
chać, z powodu niewłaściwego lub braku 
oznaczenia numeru posesji, wszystkim 
właścicielom nieruchomości przypomi-
namy, że są zobowiązani do umieszcze-
nia tabliczki z numerem porządkowym 
i nazwą ulicy na budynku lub ogrodzeniu 
w widocznym miejscu. W przypadku, 
gdy budynek znajduje się w głębi pose-
sji, tabliczka powinna być umieszczona 
i na budynku, i na ogrodzeniu. Tablice 
z numerami porządkowymi powinny być 
utrzymane w należytym stanie.
 

HARMONOGRAM
Odpady komunalne zmieszane - 2014 r.

PONIEDZIAŁEK WTOREK
Rozgarty Przysiek Stary Toruń Rozgarty Przysiek Stary Toruń

Borowikowa Brzozowa Astrowa Chabrowa Cicha Baśniowa
Długa Cisowa Azaliowa Irysowa Kanarkowa Cedrowa

Grzybowa Fiołkowa Bratkowa Kwiatowa Krucza
Długa: 
- od Toruńskiej 
do Jaśminowej 

Jałowcowa Jaśminowa
Długa - od Jaśmi-
nowej do Leśnej

Toruńska Słowikowa Kręta

Jaśminowa Kasztanowa Goździkowa Spokojna Myśliwska
Jęczmienna Kościelna Jaśminowa Toruńska Przy Kanale
Kalinowa Krokusowa Konwaliowa Żurawia Prosta

Klonowa
Księdza 
Popiełuszki

Liliowa Sołecka

Leśna Leśna Nagietkowa Szeroka
Lisia Lipowa Paproci
Lotnicza Miła Rumiankowa
Łąkowa Morelowa Sasankowa
Magnolii Narcyzowa Słoneczna
Maślankowa Osiedlowa Słonecznikowa
Osikowa Parkowa Storczykowa
Piaskowa Przysiek- Błotka
Pieczarkowa Różana
Polanka Rzemieślnicza
Polna Sosnowa
Ptasia Świerkowa
Rydzowa Tulipanowa
Sarnia Wspólna
Siewna
Sowia
Spokojna
Truflowa
Wesoła
Wróblowa
Wrzosowa
Zacisze
Zajęcza
Zielona Polana
Zielony Zakątek
Żwirowa
Żytnia 
Pierwszy wywóz odpadów odbedzie sie 
07.01 (wtorek) kolejne wywozy odbywać się 
będą co 2 tygodnie w poniedziałki: 

Pierwszy wywóz odpadów odbędzie się 
08.01 (środa) kolejne wywozy odbywać 
się będą co 2 tygodnie we wtorki: 

styczeń: 
luty: 
marzec: 
kwiecień: 
maj:
czerwiec:
lipiec:
sierpień: 
wrzesień: 
październik:
listopad: 
grudzień:

20.01 
03.02 i 17.02 
03.03, 17.03 i 31.03
14.04 i 28.04
12.05 i 26.05 
9.06 i 23.06 
07.07 i 21.07 
04.08 i 18.08 
01.09, 15.09 i 29.09
13.10 i 27.10 
10.11 i 24.11
08.12 i 22.12

styczeń: 
luty: 
marzec: 
kwiecień: 
maj:
czerwiec:
lipiec:
sierpień: 
wrzesień: 
październik:
listopad: 

grudzień:

21.01
04.02 i 18.02
04.03 i 18.03
01.04, 15.04 i 29.04
13.05 i 27.05
10.06 i 24.06
08.07 i 22.07
05.08 i 19.08
02.09, 16.09 i 30.09
14.10 i 28.10
12.11 (przesunięcie 
   z powodu święta) i 25.11
09.12 i 23.12

Gospodarka odpadami 
- zmiany po 1 stycznia 2014 r.
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        HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
                                 STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2014R 

 

 
*Dotyczy odbiorców zamieszkałych po prawej stronie drogi krajowej nr 80 w kierunku Bydgoszczy oraz mieszkańców Osiedla Nasza Dolina do ul. Wrzosowej włącznie 
** Dotyczy mieszkańców Osiedla Nasza Dolina od ul. Wrzosowej oraz odbiorców zamieszkałych po lewej stronie drogi krajowej nr 80 w kier. Bydgoszczy 
*** Dotyczy mieszkańców Górska zamieszkałych po prawej stronie drogi krajowej nr 80 w kierunku Torunia 
*** Dotyczy mieszkańców Górska zamieszkałych po lewej stronie drogi krajowej nr 80 w kierunku Torunia 
 

MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 

Rzęczkowo doły, 
Zławieś Mała 2, 13, 27 10, 24 10, 24 7, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29 

Zławieś Wielka 2, 14, 28 11, 25 11, 25 8, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 11, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2, 15, 30 

Pędzewo, Górsk***  3, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 12, 27 10, 24 8, 22 5, 19 3, 16, 31 

Górsk****, Cegielnik, 
 Czarne Błoto 7, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 25 8, 22 5, 20 3, 17, 31 13, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 17 

Rzęczkowo, Zarośle 
Cienkie, Łążyn, 
Cichoradz  

7, 17, 31 14, 28 14, 28 11, 26 9, 23 6, 23 4, 18 1, 14, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 18 

Gutowo,  
Czarne Błoto,  
Zarośle Cienkie 

8, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 24 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 19 

Czarnowo*, 
Toporzysko* 8, 21 4, 18 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 25 8, 22 5, 19 2, 16, 30 14, 28 10, 25 9, 22 

Czarnowo**, 
Toporzysko**, 
Skłudzewo doły 

9, 22 5, 19 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 26 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 23 

Skłudzewo, 
Gierkowo, Siemoń 10, 23 6, 20 6, 20 3, 17 5, 15, 29 12, 27 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27 11, 24 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
styczeń – grudzień 2014 r.

                                               Zakład Usług Komunalnych   
 TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH                                                              Zławieś Wielka Sp. z o.o. 
          Z TERENU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA W 2014         z siedzibą w Rzęczkowie 48A 

                     tel. 56 678 -15-90 
                          gzk@zlawies.pl 
 
       

                         HARMONOGRAM 
                                                                                                                                                                                       wywozu odpadów komunalnych z terenu 
                                                                                                                                                                                                 gminy Zławieś Wielka w 2014r. 

                                                                                          
 Do odpadów wielkogabarytowych nie należy sprzęt eklektyczny i elektroniczny 
 oraz wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe                      Daty odbioru odpadów segregowanych zostały oparte na miesięcznym cyklu 

  wywozu i są oznaczone na czerwono w harmonogramie. Pokrywają się one 
             z ostatnim terminem wywozu odpadów zmieszanych każdego miesiąca.
 RZĘCZKOWO   05.05.2014  01.09.2014 

ZŁAWIEŚ MAŁA 06.05.2014   02.09.2014 
ZŁAWIEŚ WIELKA  07.05.2014  03.09.2014
PĘDZEWO         08.05.2014  04.09.2014
GÓRSK          12.05.2014  08.09.2014
CEGIELNIK          13.05.2014   09.09.2014
CZARNE BŁOTO  14.05.2014  10.09.2014
ZAROŚLE CIENKIE  15.05.2014  11.09.2014
ŁĄŻYN    02.06.2014  01.10.2014
CICHORADZ   03.06.2014  02.10.2014
GUTOWO   04.06.2014  06.10.2014
CZARNOWO   05.06.2014  07.10.2014
TOPORZYSKO   09.06.2014  08.10.2014
SKŁUDZEWO   10.06.2014  09.10.2014

              GIERKOWO             11.06.2014 13.10.2014
SIEMOŃ                                                                   Worki 12.06.2014 14.10.2014  oraz białe będą dostarczane każdorazowo podczas zbiórki Worki oraz białe będą dostarczane każdorazowo podczas zbiórkiżółte

                             w ilości równej workom zapełnionym i wystawionym do odbioru. 
             

          

PAMIETAJ 
Pojemnik na odpady zmieszane oraz worki do zbiórki selektywnej 
wystawiamy przed posesje do godz. 600 zgodnie z harmonogramem 
wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Zławieś Wielka. 
W przypadku braku drogi dojazdowej do posesji pojemnik na 
odpady zmieszane oraz worki do zbiórki selektywnej wystawiać 
należy do głównej drogi dojazdowej.  
 
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wystawi pojemnika lub worków  
do zbiórki selektywnej do godz. 600 odpady nie będą odbierane. 
 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające w naszych 
domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w  
standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, 
krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki 
dużych rozmiarów, itp.… 

 

                                               Zakład Usług Komunalnych   
 TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH                                                              Zławieś Wielka Sp. z o.o. 
          Z TERENU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA W 2014         z siedzibą w Rzęczkowie 48A 

                     tel. 56 678 -15-90 
                          gzk@zlawies.pl 
 
       

                         HARMONOGRAM 
                                                                                                                                                                                       wywozu odpadów komunalnych z terenu 
                                                                                                                                                                                                 gminy Zławieś Wielka w 2014r. 

                                                                                          
 Do odpadów wielkogabarytowych nie należy sprzęt eklektyczny i elektroniczny 
 oraz wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe                      Daty odbioru odpadów segregowanych zostały oparte na miesięcznym cyklu 

  wywozu i są oznaczone na czerwono w harmonogramie. Pokrywają się one 
             z ostatnim terminem wywozu odpadów zmieszanych każdego miesiąca.
 RZĘCZKOWO   05.05.2014  01.09.2014 

ZŁAWIEŚ MAŁA 06.05.2014   02.09.2014 
ZŁAWIEŚ WIELKA  07.05.2014  03.09.2014
PĘDZEWO         08.05.2014  04.09.2014
GÓRSK          12.05.2014  08.09.2014
CEGIELNIK          13.05.2014   09.09.2014
CZARNE BŁOTO  14.05.2014  10.09.2014
ZAROŚLE CIENKIE  15.05.2014  11.09.2014
ŁĄŻYN    02.06.2014  01.10.2014
CICHORADZ   03.06.2014  02.10.2014
GUTOWO   04.06.2014  06.10.2014
CZARNOWO   05.06.2014  07.10.2014
TOPORZYSKO   09.06.2014  08.10.2014
SKŁUDZEWO   10.06.2014  09.10.2014

              GIERKOWO             11.06.2014 13.10.2014
SIEMOŃ                                                                    Worki                                                               12.06.2014 14.10.2014  oraz białe będą dostarczane każdorazowo podczas zbiórki żółte

                                                w ilości równej workom zapełnionym i wystawionym do odbioru. 
             

          

PAMIETAJ 
Pojemnik na odpady zmieszane oraz worki do zbiórki selektywnej 
wystawiamy przed posesje do godz. 600 zgodnie z harmonogramem 
wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Zławieś Wielka. 
W przypadku braku drogi dojazdowej do posesji pojemnik na 
odpady zmieszane oraz worki do zbiórki selektywnej wystawiać 
należy do głównej drogi dojazdowej.  
 
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wystawi pojemnika lub worków  
do zbiórki selektywnej do godz. 600 odpady nie będą odbierane. 
 

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające w naszych 
domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w  
standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, 
krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki 
dużych rozmiarów, itp.… 
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Stawki podatków i opłat na rok 2014

 Na początku listopada 2013 r. 
rozpoczęło się wydawanie zmody-
fikowanych dowodów osobistych. 
Zmienione zostały niektóre elementy 
zabezpieczające dokument przed fał-
szerstwem.

 Jedno z nowych zabezpieczeń 
stanowią wypukłe wytłoczenia na po-
wierzchni dokumentu. W taki sposób 
umieszczone zostają informacje doty-
czące daty urodzenia oraz nazwisko po-
siadacza dowodu. 

 Zmodyfikowany został również 
znak identyfikujący dokument wyko-
nany alfabetem Braille’a. Zabieg ten ma 
poprawić jego czytelność. 
 Zmianie wizualnej uległ także 
znak holograficzny. Rewers dokumentu 

Nowe zabezpieczenia 
dowodów osobistych

zawiera nowe zabezpieczenie w postaci 
przezroczystych oznaczeń. Są one wy-
czuwalne w dotyku oraz widoczne pod 

odpowiednim kątem padania światła.
 Zmiany mają na celu podniesienie 
bezpieczeństwa i walorów użytkowych 

dokumentu. Modyfikacje nie zmieniają 
ogólnego wyglądu dowodów.
 Wprowadzenie zmodyfikowanych 
dowodów osobistych nie wiąże się z ko-
niecznością wymiany obecnie używa-
nych przez obywateli dokumentów!.

Kierownik USC
Katarzyna Cimoch

Informacje

 Każdy posiadacz dowodu osobiste-
go może sam sprawdzić kiedy upływa 
termin ważności dowodu osobistego. 
Data, do kiedy dokument pozostaje waż-
ny – jest określona na dowodzie osobi-
stym (pod informacją o numerze dowodu 
osobistego na awersie w prawym dolnym 
rogu). 

 Dowody osobiste są wydawane oso-
bom pełnoletnim na okres 10 lat. Nato-

miast dowody osobiste dla osób niepełno-
letnich, które nie ukończyły 18 roku życia 
ważne są 5 lat od daty wydania. Jedynie 
osoby, które złożyły wniosek o wydanie 
dowodu po ukończeniu 65 roku życia, po-
siadają dowody osobiste wydane na czas 
„nieoznaczony”.
 Bez aktualnego dokumentu nie weź-
miemy kredytu, nie dostaniemy paszpor-

Sprawdź termin ważności 
swojego dowodu osobistego 

tu, czy nie załatwimy sprawy w urzędzie 
bądź na poczcie. Aby ustrzec się przed 
takimi problemami sprawdźmy termin 
ważności swojego dowodu i aktualność 
danych w nim zawartych. 
 Pamiętać należy, że dowód osobisty 
traci ważność nie tylko w wyniku upły-
wu terminu na jaki został wydany.  Do-
kument przestaje być aktualny również 
w przypadku zmiany danych, które są na 
nim zamieszczone np. adresu. W tym wy-
padku dowód traci ważność po upływie 3 
miesięcy od dnia zmiany tych danych.
 Kiedy dokument zostanie uszko-
dzony, bądź zaistnieje inna okoliczność 
utrudniająca ustalenie tożsamości osoby, 
dowód osobisty również staje się nieważ-
ny. 
 Wniosek o wymianę dowodu osobi-
stego należy złożyć osobiście na 30 dni 
przed dniem upływu terminu jego waż-
ności.
 Od 1 stycznia 2010 roku dowody 
osobiste wydawane są bezpłatnie.
 Szczegółowe informacje w sprawach 
dotyczących wydawania dowodów oso-
bistych dostępne są w Biuletynie Infor-
macji Publicznej lub telefonicznie pod 
numerem (56) 674 13 51.

Kierownik USC    
Katarzyna Cimoch    

 Uprzejmie informujemy, że 
w roku 2014 stawki w podatku 
od nieruchomości oraz opłaty za 
psy i opłaty targowej nie ulegną 
zmianie i będą wynosić:
1. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,66 zł. za 1m2 

powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospo-
darczej – 17,00 zł. za 1m2,

c) zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu  kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 10,00 
zł. za 1m2,

d) związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w ro-
zumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych 
przed podmioty udzielające 
tych świadczeń – 4,50 zł. od 
1m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zaję-
tych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez or-

ganizację pożytku publicznego 
– 5,10 zł. od 1m2  powierzchni 
użytkowej,

f) od budowli 2 % ich wartości;
2. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej bez 
względu na sposób sklasyfi-
kowania w ewidencji gruntów 
i budynków – 0,80 zł. od 1m2 
powierzchni użytkowej,

b) pod jeziorami, zajętych na 
zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrownie wodne – 4,50 
zł. od 1 ha powierzchni ,

c) pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego 
– 0,22 zł. od 1m2 powierzchni 
użytkowej. 

3. Stawka dzienna opłaty targo-
wej wynosi 15,00 zł.

4. Wysokość opłaty od posiada-
nia psów wynosi rocznie : 

1) od jednego psa – 25,00 zł.,
2) w przypadku nabycia psa po 

30 czerwca stawka od jednego 

psa wynosi  12,50 zł.
Zwolnienia w podatku od nie-

ruchomości, w opłacie za psy 
i opłacie targowej również po-
zostają bez zmian.

5. Średnia cena skupu  żyta okre-
ślona w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego, została obniżona z kwo-
ty 69,28 zł. za 1 dt. do kwoty 
51,00 zł za 1 dt. W związku 
z tym stawki podatku rolnego 
w 2014 r. będą wynosiły: 

a) za 1 ha przeliczeniowy – 
127,50 zł

b) za 1 ha fizyczny – 255,00 zł
6. Uchwała w sprawie określe-

nia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych 
i zwolnień w tym podatku jest 
dostępna na oficjalnej stronie 
urzędu gminy www.zlawies.pl 
zakładka rada gminy/uchwały.

 Z treścią wszystkich uchwał 
można zapoznać się za pośred-
nictwem  oficjalnej strony in-
ternetowej urzędu gminy www.
zlawies.pl zakładka rada gminy/
uchwały 
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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Złejwsi Wielkiej od 2008 roku realizuje 
projekt systemowy współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII. Promocja integracji spo-
łecznej, 
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej.

 Projekt realizowany w 2013 roku pt. 
„Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro” miał na celu 
rozwój aktywnej integracji wśród klientów 
GOPS w tym: rozwój kompetencji życio-
wych i umiejętności społeczno-zawodo-
wych, wzrost poziomu integracji społecznej, 
wzrost samooceny, wiary we własne siły 
i motywacji do działania oraz poprawę sytu-
acji materialno-bytowej, a także upowszech-
nienie pracy socjalnej.
 Działaniami projektu w 2013 roku ob-
jętych zostało 30 osób bezrobotnych i nieak-

tywnych zawodowo z terenu naszej Gminy, 
w tym 22 osoby w ramach kontraktów so-
cjalnych i 8 osób w ramach Programu Ak-
tywności Lokalnej. Klienci GOPS, którzy 
wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie uzy-
skali dostęp do szeregu szkoleń związanych 
z aktywizacją społeczną, zawodową, edu-
kacyjną i zdrowotną, przy jednoczesnym 
wsparciu ze strony GOPS.
  W ramach aktywnej integracji 18 ko-
biet i 4 mężczyzn, z którymi podpisano kon-
trakty socjalne uczęszczało na zajęcia:

•	warsztaty	 kompetencji	 psychospołecz-
nych,

•	kurs	komputerowy,
•	warsztaty	ABC	zarządzania	budżetem	do-

mowym,
•	indywidualne	 poradnictwo	 psychologicz-

ne,
•	grupowa	 terapia	 psychologiczna,	 psycho-

społeczna i rodzinna – grupowa terapia 
w zakresie dysfunkcji rodzin, przemocy, 
współuzależnień,

•	warsztaty	doradztwa	zawodowego,

•	indywidualne	poradnictwo	zawodowe,	
•	ponadto	6	uczestniczek	Projektu	ukończy-

ło kurs zawodowy „Sprzedawca z obsługą 
kasy fiskalnej oraz 2 uczestników i 1 uczest-
niczka ukończyli kurs „Operatora wózków 
jezdniowych z wymianą butli gazowej”.

 W ramach Programu Aktywności Lo-
kalnej brało udział 8 młodych osób. Mło-
dzież skorzystała z następujących form ak-
tywizacji: 
•	warsztaty	 kompetencji	 psychospołecz-

nych,

•	warsztaty	„Mam	talent”,
•	warsztaty	 grupowe	 	 -	 planowanie	 ścież-

ki edukacyjnej w kontekście wymogów 
rynku pracy, mapa możliwości rozwoju 
zawodowego,

•	zajęcia	indywidualne	z	doradcą	zawodo-
wym,

•	grupowa	terapia	psychologiczna,	psycho-
społeczna i rodzinna.

 W ramach działań o charakterze 
środowiskowym uczestnicy Programu 
Aktywności Lokalnej w lipcu 2013 r. wy-

jechali do Kaczego Bagna – Miejsca Inicja-
tyw Pozytywnych, w którym uczestniczyli 
w następujących warsztatach: szczudlar-
skich, gry na afrykańskich bębnach, łucz-
niczych, strzeleckich oraz tańca z ogniem. 
Dodatkową atrakcją dla młodzieży był 
spływ kajakowy Rzeką Drwęcą. Młodzież 
z PAL uczestniczyła w wyjeździe o cha-
rakterze kulturalno-oświatowym do kina 
Cinema City w Toruniu oraz w wyjeździe 
sportowym do Aquaparku Centrum Spor-
tu i Rekreacji „OLENDER” w Wielkiej 
Nieszawce. 
 Dnia 14 listopada 2013 r. w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Złejwsi 
Wielkiej odbyło się seminarium końcowe 
projektu „Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro”, 
podsumowujące realizację zadań zwią-
zanych z projektem. W spotkaniu wzięli 
udział Jan Surdyka - Wójt Gminy, Mag-
dalena Knyt-Walas - Dyrektor Oddziału 
firmy Global TC, Aldona Michalska - Kie-

rownik GOPS, pracownicy socjalni reali-
zujący kontrakty z beneficjentami Projek-
tu oraz uczestnicy projektu. Beneficjentom 
szkoleń wręczono certyfikaty. Podczas 
spotkania przedstawiono działania w ra-
mach projektu, podsumowano przeprowa-
dzone przez firmę Global Training Centre 
Sp. z o.o. szkolenia oraz zaprezentowano 
zdjęcia wykonane podczas szkoleń. 

Pracownik socjalny
Magdalena Pawlewicz - Kucharska

Aktualności

Zadbaj dzisiaj o lepsze jutro 
– podsumowanie

 W sobotę, 19 października, ponad 
trzydziestoosobowa grupa uczestników 
konferencji CAP 2013 odwiedziła astroba-
zę w Złejwsi Wielkiej. Konferencja Com-
municating Astronomy with the Public  
(CAP 2013) odbywała się w Warszawie 
w dniach 14-18 października i poświęcona 
była szeroko pojętej popularyzacji astro-
nomii. Właśnie popularyzację astronomii 
ma na celu unikalny w skali Europy i świa-
ta projekt astrobaza. Aby poznać projekt 
i zobaczyć z bliska kujawsko-pomorskie 
przyszkolne obserwatoria astronomiczne 
popularyzatorzy astronomii z tak odle-
głych krajów jak Indie, Australia, USA, Sri 
Lanka, Kolumbia, Japonia, Indie, Chiny 
czy Zambia postanowili po zakończeniu 
konferencji pozostać w Polsce trochę dłu-
żej i spędzić sobotę i niedzielę w naszym 
województwie. 
 Pierwszym punktem wizyty zagra-
nicznych gości w astrobazie w Złejwsi 

Zagraniczni goście w astrobazie 

Wielkiej było zaprezentowanie budynku 
obserwatorium oraz wyposażenia. Podczas 
oprowadzania popularyzatorów astronomii 
z całego świata koordynator merytoryczny 
projektu astrobaza Wiesław Skórzyński za-

poznał ich także z głównymi celami oraz 
filozofią projektu. Uczniowie gimnazjalne-
go koła astronomiczno - fizycznego poka-
zywali i opisywali zwiedzającym gościom 
w jaki sposób pracują i uczą się przy wyko-

rzystaniu wyposażenia oraz oprogramo-
wania dostępnego w astrobazie.  
 Następnie goście przeszli do specjal-
nie przygotowanej sali gimnastycznej gdzie 
przedstawiona została zarówno krótka hi-
storia projektu astrobaza, jak i dokonania 
koordynatorów oraz uczniów na polu astro-
fotografii w przeciągu dwóch lat działalności 
astrobaz. Kolejnym punktem programu były 
warsztaty prowadzone przez gości – przed-
stawicieli międzynarodowego projektu Uni-
verse Awareness. 
 W warsztatach tych brali udział ucznio-
wie, lokalni koordynatorzy projektu astrobaza 
oraz zagraniczni goście. Po warsztatach wszy-
scy uczestnicy spotkania w Złejwsi Wielkiej 
długo dyskutowali i wymieniali się swoimi do-
świadczeniami w popularyzacji astronomii.

Wiesław Skórzyński
koordynator merytoryczny projektu 

ASTROBAZA
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 Osoby, które przeżyły w jednym 
związku 50 lat, nagradzane są w naszym 
kraju  specjalnym medalem przyznawa-
nym przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.
 Na żaden medal nie pracuje się tak 
długo – przeszło 18 250 nocy i dni. I tylko 
najważniejsza osoba w gminie ma prawo 
wręczyć go Jubilatom w imieniu Prezyden-
ta RP.
 W tym roku Medalami za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie, odznaczeni przez 
Wójta Gminy Zławieś Wielka Jana Surdy-
kę zostali Państwo:
1. Bożena i Marian Dynasińscy z Siemo-

nia;
2. Janina i Marian Zamorowscy z Górska;
3. Zofia i Kazimierz Kwiatek z Górska;
4. Urszula i Leon Krajewscy z Cichoradza.
 Spotkanie z Jubilatami było okazją, 
aby zatrzymać się na chwilę i spojrzeć 
wstecz na to, co osiągnięte w ciągu trwa-
nia małżeństwa. Czas zarezerwowany na 
wspomnienia.
 Państwo Bożena i Marian Dynasiń-
scy poznali się przypadkowo w pociągu. 
Po roku znajomości dnia 9 lutego 1963r. 
wzięli ślub. Ślub kościelny odbył się w ko-
ściele parafialnym w Bierzgłowie, nato-
miast cywilny w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Łubiance. Potem przyszło twarde 
życie - praca i budowa domu. Wychowali 
syna i córkę. Mają trzy wspaniałe wnuczki 
i jednego wnuka.
 51 lat temu podczas zabaw organizo-
wanych w Pędzewie poznali się Państwo 
Janina i Marian Zamorowscy. Po roku 
znajomości postanowili założyć rodzinę. 
Oświadczenie o wstąpieniu w związek 
małżeński złożyli dnia 23 lutego 1963r. 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Górsku. 

Po ślubie zamieszkali w Górsku, i pomimo 
wielu przeprowadzek powrócili do Górska, 
gdzie mieszkają do dzisiaj, ponieważ tutaj, 
jak twierdzą, czują się najlepiej. Wspólnie 
wychowali ośmioro dzieci (4 synów i 4 
córki). Dzieci obdarowały ich dwudzie-
stoma wnukami. Doczekali także czterech 
prawnuków.

 Jubilaci Zofia i Kazimierz Kwiatek 
związek małżeński zawarli 19 październi-
ka 1963r. w Górsku.
 W 1965 roku kupili gospodarstwo 
rolne w Starym Toruniu i tam wybudo-
wali budynek mieszkalny i gospodarczy. 
Wychowali trzech synów - Krzysztofa, 
Zbigniewa i Jarosława, którzy już założy-
li swoje rodziny. Doczekali się sześciorga 
wnucząt oraz dwójki prawnucząt.
 W 1978 roku kupili działkę budow-
laną w Górsku, gdzie pobudowali dom, 

„50 lat minęło …..”
„Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać.”

w którym mieszkają do chwili obecnej 
wraz z synem Zbigniewem i jego rodzi-
ną.
 Przez całe życie zawodowe pracowa-
li na gospodarstwie rolnym oraz zawo-
dowo. Pan Kazimierz pracował w służbie 
wojskowej. Obecnie przebywają na zasłu-
żonych emeryturach.
 W swoim środowisku cieszą się sza-
cunkiem i poważaniem.
 Państwo Urszula i Leon Krajewscy 
poznali się na zabawie. Była to miłość od 
pierwszego wejrzenia. 
 Przysięgę małżeńską: „ … i przyrze-
kam, że uczynię wszystko, aby nasze mał-
żeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe” 
złożyli dnia 9 listopada 1963 roku przed 
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
w Rzęczkowie. W ciągu tych 50-ciu lat 
wspólnego pożycia małżeńskiego docho-
wali się trzech córek i czworo wnucząt. 
Obecnie odpoczywają na zasłużonej eme-
ryturze i poświęcają się swoim pasjom.
 I chociaż nie było łatwo dzisiaj nasi 
Jubilaci są wzorem zgody i miłości mał-
żeńskiej dla tych wszystkich, którzy decy-
dują się związać węzłem małżeńskim. 
 50 lat temu złączeni węzłem małżeń-
skim wyruszyli na nową drogę życia  tak-
że Państwo Stefania i Edmund Mątewscy 
z Przysieka oraz Marta i Adolf Frontczak 

z Łążyna. Przyznane im Odznaczenia Ju-
bilaci odbiorą na uroczystości  zaplano-
wanej na dzień 18.12.2013r. Reportaż z tej 
uroczystości już  w następnym numerze. 

 Wszystkim Jubilatom składamy naj-
serdeczniejsze gratulacje oraz życzenia 
pomyślności, szczęścia oraz doczekania 
w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic. 

Katarzyna Cimoch
Kierownik USC

 Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych 
rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki.

 10 października 2013 r. w Warsza-
wie odbyła się wzruszająca uroczystość 
odsłonięcia ławeczki księdza Jana Twar-
dowskiego. Ten niezwykły pomnik sta-
nął na Krakowskim Przedmieściu w po-
bliżu Kościoła Sióstr Wizytek, w którym 
ksiądz poeta pełnił funkcję rektora. 

 Ławeczka nie tylko przypomina o „Ja-
nie od biedronki”, ale dzięki nowoczesnej 
technice pozwala obcować z jego poezją. 
Pomyślano bowiem, by każdy, kto choć na 
chwilę na niej przysiądzie, mógł posłuchać 
wierszy księdza Twardowskiego. 
 Na tej uroczystości nie mogło oczy-
wiście zabraknąć uczniów Gimnazjum 
w Złejwsi Wielkiej, które nosi zaszczytne 
imię księdza Jana Twardowskiego. Przed-
stawiciele gimnazjalistów wraz z pocztem 
sztandarowym, dyrektorem szkoły i opieku-
nami uczestniczyli w tym podniosłym wy-
darzeniu. Mieli okazję oddać hołd swojemu 
patronowi oraz wysłuchać kilku jego wierszy 
w interpretacji znanych polskich aktorów. 

Edyta Józefkowicz

Ławeczka 
księdza Jana

 
 O promocji zdrowego trybu życia 
pomyśleli nauczyciele z Zespołu Szkół 
w Złejwsi Wielkiej. Zorganizowali akcję 
„Żyj zdrowo”. Miała ona na celu uświado-
mienie uczniom, jak ważne jest zdrowe 
odżywianie. Dzięki lokalnym przedsię-
biorcom, którzy wspomogli ją finanso-
wo, w każdy wtorek w szkolnym sklepiku 
można było kupić zamiast chipsów kolo-
rową zdrową kanapkę. 

 Zebrane ze sprzedaży bułek pieniądze 
organizatorzy akcji postanowili przezna-
czyć  na szczytny cel i ufundować z okazji 
świąt paczki żywnościowe dla najbardziej 
potrzebujących rodzin uczniów ZS Zła-
wieś Wielka. Trwająca trzy miesiące akcja 
cieszyła się ogromną popularnością. Na 
początku zrobiono 20 bułek, ale kanapki 
błyskawicznie zniknęły ze szkolnego skle-
piku i w kolejne wtorki sprzedawano 50 
zdrowych kanapek. 

Edyta Józefkowicz

Żyj zdrowo
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  Po godzinie 23:00 Łążyn roz-
świetlił się na niebiesko, a wszystko 
za sprawą przyjazdu nowego sa-
mochodu. 
 Do miejscowej remizy dru-
howie przyprowadzili fabrycznie 
nowy, średni wóz ratowniczo – ga-
śniczy Mercedes – Benz Atego 1629 
AF, z napędem 4 X 4 oraz funkcją 
do ograniczania stref skażeń.
 Pojazd ten był długo wyczeki-
wany, ponieważ jego poprzednik, 
Star 244 był znacznie wyeksploato-
wany i już dawno powinien udać 
się na zasłużoną emeryturę.
 Początkowo samochód miał 
dotrzeć około godziny 16.00, jed-

nak z uwagi na nowe pomysły 
umieszczenia sprzętu przyjazd się 
przedłużał, a odległa droga wcale 
nie pomagała w dotarciu do jed-
nostki.
 Późna pora wcale nie znie-
chęciła druhów do przywitania 
nowego wozu, z niecierpliwością 
wyczekiwali przyjazdu. 
 W końcu dostaliśmy telefon – 
Jesteśmy w Toruniu – mówi jeden 
ze strażaków, szybko się zebraliśmy 
i ruszyliśmy do Zarośla Cienkiego, 
aby już stamtąd eskortować nasz 
nowy wóz! 
 Radości i szczęścia nie było 
końca, jednak z uwagi na póź-

ną porę wieczorną musieliśmy 
ograniczyć się tylko do sygnałów 
świetlnych, co i tak dało wspaniały 
efekt - mówi prezes OSP.
 Jazdy próbne, dokładne oglę-
dziny, a także poznawanie tajników 
samochodu przełożono na drugi 
dzień, tak aby ci najmłodsi i naj-
starsi mogli wspólnie podziwiać 
wóz. 
 Mercedes został przyjęty 
z pełnymi ramionami, a żeby czuł 
się jak w domu, druhny z Łążyna 
upiekły pyszny tort, a prezes OSP 
zdmuchiwał świeczki. 
 Odbiór jakościowo – tech-
niczny trwał niespełna trzy dni, to 
właśnie tyle czasu łążyńscy strażacy 
spędzili w firmie Bocar, aby dopro-
wadzić swój wóz do perfekcji. Nie-
łatwym zadaniem było odpowied-
nie i ergonomiczne rozmieszczenie 
sprzętu, dopełnienie wszelkich for-
malności oraz odbycie wymagają-
cego szkolenia z zakresu obsługi 
samochodu. 
Jak podkreśla sam naczelnik jed-
nostki – Staraliśmy się ułożyć 
sprzęt tak, aby był maksymalnie 
zbliżony do ułożenia na drugim 
samochodzie, co bardzo ułatwia 
pracę. Dzięki przychylności firmy 
Bocar i wspaniałej współpracy, 
udało nam tego dokonać. 
 Samochód posiada zabudowę 
kompozytowa, w której umiesz-
czony jest duży zbiornik wodny 
o pojemności 4500l. oraz zbiornik 

na środek pianotwórczy o pojem-
ności 500l. Z uwagi na teren ty-
powo wiejski jest to bardzo duży 
atut nie tylko samochodu, ale także 
jednostki. Ponadto samochód jest 
wyposażony w zdalnie sterowa-
ny pneumatyczny ledowy maszt 
oświetleniowy, który nie wymaga 
użycia agregatu prądotwórczego, 
ponieważ prąd czerpie z alterna-
tora samochodu. Na jego wypo-
sażeniu znajduje się także szybkie 
natarcie wysokociśnieniowe o dłu-
gości 60m, wyciągarka elektryczna 
o sile 8 ton z przodu pojazdu, czte-
ry aparaty powietrzne w oparciach 
foteli załogi, sześć dysz zraszaczy, 
działko przenośne, klimatyzacja, 
niezależne ogrzewanie przedziału 
autopompy i kabiny oraz kame-
rę cofania i nawigację GPS. Całe 
oświetlenie w zabudowie kompo-
zytowej zostało wykonane w tech-
nologii LED,.  
 Należy dodać, iż z okazji  100-
lecia jednostki, firma Bocar poda-
rowała zestaw sprzętu burzącego, 
za co jesteśmy bardzo wdzięczni 
– podkreśla naczelnik. W wyposa-
żeniu dodatkowym wraz z wozem 
przyjechały cztery latarki Survivor 
LED oraz cztery radiostacje nasob-
ne Motorola.
 Wóz został doposażony przez 
Komendę Miejską PSP w środek 
pianotwórczy, po czym wprowa-
dzono go do podziału bojowego 
i czeka na wyjazd do akcji. 

 „Park maszynowy OSP w Łą-
żynie pozostawiał wiele do życze-
nia, a jest to przecież wyróżniająca 
się jednostka włączona niedawno 
do struktur KSRG. Dlatego zapadła 
decyzja, którą poparła Rada Gminy 
aby doposażyć właśnie OSP w Łą-
żynie. W tym miejscu muszę zło-
żyć podziękowania dla miejscowej 
społeczności, a w szczególności dla 
koordynatorki wszystkich działań 
Pani Marii Gulczyńskiej - sołtys 
Łążyna za pomoc i zaangażowanie. 
Wszyscy możemy teraz podziwiać 
jak nowy sprzęt pewnie nieraz 
przyczyni się do uratowania komuś 
życia.” – dodaje wójt Jan Surdyka
 Cały koszt tej inwestycji wy-
niósł 628 560 tysięcy złotych i był 
możliwy dzięki finansowemu 
wsparciu Urzędu Gminy w Złejw-
si Wielkiej w kwocie 348 260 zł, za 
sprawą pożyczki jaką Gmina zacią-
gnęła w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Toruniu (pożyczka 
ta zostanie w dalszym terminie 
w 30% umorzona). Pozostałą część 
280 300 zł jednostka otrzymała 
z Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej ze środków finan-
sowych Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego.
 Oficjalne poświęcenie i prze-
kazanie pojazdu nastąpi 4 stycznia 
2014 roku. 

OSP Łążyn

Nowy wóż strażacki w Łążynie

Aktualności

Nasz nie-„Zwykły Bohater”

 - Nie muszę mówić, jakie 
warunki panują w przepompow-
ni, a gdy nastąpiła awaria, to nie 
było czym oddychać. Straciłem 
przytomność, próbowało mnie 
ratować dwóch pracowników 
firmy, która przeprowadzała 
z nami modernizację. Oni nie 
byli świadomi zagrożenia i tak-
że padli bezwładnie obok mnie. 
Na szczęście całą sytuację wi-
działa moja mama, która prze-
rażona zaczęła wołać o pomoc. 
Właściwie minuty decydowały 
o naszym życiu. Na szczęście 
bez chwili wahania z pomocą 
ruszył Paweł, który wskoczył do 

przepompowni i zaczął nas wy-
ciągać… To jakiś cud, że akurat 
wtedy warunki się zmieniły, a on 
nie stracił przytomności tak jak 
my. Jego odwaga zasługuje na 
szczególne słowa uznania. Nie 
wiem, jak sam zachowałbym się 
w takiej sytuacji - kontynuuje 
Marcin Cudak.
 Choć te wydarzenia miały 
miejsce ponad cztery lata temu, 
to właśnie teraz żona pana Pawła 
postanowiła zgłosić go do tele-
wizyjnego programu.
 - Nagle zrobił się szum, a ja 
nic nie wiedziałem o nominacji. 
Magda zrobiła to w tajemnicy 

 - Zawdzięczam mu życie i życzę mu z całego serca, aby wygrał 
główną nagrodę - tak o zwycięzcy programu „Zwykły Bohater” wy-
powiada się Marcin Cudak - jeden z poszkodowanych,  który dzię-
ki bohaterskiej postawie Pawła Ostrowskiego został wyciągnięty 
z przepompowni ścieków w Złejwsi Wielkiej. 

 Piąty listopada br. na długo pozostanie w pamięci mieszkańców 
Łążyna, a w szczególności tamtejszych strażaków.

przede mną. Z tego co wiem, to 
spośród kilkuset zgłoszeń tylko 
moja kandydatura została od 
razu zaakceptowana przez jury 
bez dodatkowych eliminacji. 
Gdy usłyszałem krzyk sąsiadki, 
to od razu wybiegłem z domu 
z pomocą. To był impuls, ani 
chwili się nie zastanawiałem, 
bo nie było czasu nawet myśleć. 
Skoczyłem, bo wiedziałem, że 
muszę im pomóc. W każdej in-
nej sytuacji zareagowałbym tak 
samo - wspomina bohater.
 Co ciekawe, oprócz podzię-
kowań od uratowanych oraz wielu 
wyróżnień, Paweł Ostrowski dostał 
odznaczenie od Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. Na pytanie o ży-
cie prywatne, skromnie dodaje: 
-  Mam 30 lat, jestem mieszkańcem 
Złejwsi Wielkiej, zawodowym żoł-
nierzem. Trochę nerwusem, który 

zawsze uparcie dąży do celu.  Po-
nadto uwielbiam spacery po gó-
rach.
 Paweł Ostrowski dzięki bo-
haterskiej postawie z czerwca 
2009 roku został nominowany do 
głównej nagrody trzeciej edycji 
programu „Zwykły bohater”, który 
organizował Bank BPH i stacja te-
lewizyjna TVN. Ku naszej ogrom-

nej radości podczas gali finałowej 
8 grudnia Paweł odebrał statuetkę  
oraz nagrodę w wysokości  200 tys. 
zł. Na pytanie co zrobi z wygraną 
odpowiada: „zamierzam dokoń-
czyć budowę domu, ale część wy-
granej na pewno przekażę na rzecz 
dzieci chorych na białaczkę”.

PM

fot. materiały prasowe TVN
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KAktualności

 20 listopada 2013 w Świe-
tlicy Wiejskiej w Wytrębowi-
cach (gmina Łysomice) odbyły 
się eliminacje powiatowe XXIII 
Olimpiady Wiedzy Rolniczej, 
do przeprowadzenia których 
na terenie powiatu toruńskie-
go zobowiązany był Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Toruniu z/s w Chełmży.

 Uczestnicy olimpiady w cią-
gu 60 minut rozwiązywali test 
składający się z 46 pytań.
 Na uroczystości obecni byli 
przedstawiciele Urzędu Gminy 
Łysomice, Starostwa Powiato-
wego w Toruniu, Biura Powiato-
wego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w To-
runiu, przedstawiciel KRUS 
i Izby Rolniczej, pracownicy 
urzędów gmin oraz pracownicy 
Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego.

 Tematyka dotyczyła pro-
dukcji roślinnej, zwierzęcej, eko-
nomiki, ochrony środowiska, 
ekologii, Unii Europejskiej i za-
gadnień z BHP.

I miejsce Krzysztofa Żbikowskiego w eliminacjach powiatowych 
 XXIII Olimpiady Wiedzy Rolniczej

 W Świetlicy Wiejskiej 
w Złejwsi Wielkiej odbyła się 
impreza z okazji 55-lecia po-
wstania Koła Gospodyń Wiej-
skich Zławieś Wielka. Obcho-
dów 55 – lecia KGW Zławieś 
Wielka nie udałoby się zorgani-
zować bez wsparcia finansowego 
darczyńców – Pana Jana Surdyki 
– Wójta Gminy Zławieś Wiel-
ka oraz Regionalnego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych z Torunia. Podczas 
uroczystości Orderem Matki 
Polki odznaczon 5 długoletnich 
działaczek kół: Zofię Gawlak, 
Stanisławę Gorzkowskę, Pelagię 
Mutkowską, Irenę Korzenec-
ką i Genowefę Ficner. Jubileusz 
to nie tylko zabawa ale również 
świetna okazja, do przybliże-
nia mieszkańcom gminy ponad 
półwiecznej historii działalności 
KGW Zławieś Wielka.

Początki
 Kółko Rolnicze w naszej 
wsi powstało w 1957 r. Pod ko-
niec 1958 roku z inicjatywy 
miejscowej nauczycielki, Pani 
Franciszki Strzeleckiej, w miej-
scowej Szkole Podstawowej za-
częły spotykać się te bardziej 
aktywne panie, które z biegiem 
czasu zgromadziły wokół siebie 

spore grono kobiet i postanowi-
ły działać w grupie. Ówczesne 
prawo pozwalało na zarejestro-
wanie Koła Gospodyń Wiejskich 
przy Kółku Rolniczym, co też 
uczyniono aby działać formalnie 
i zgodnie z prawem, ponieważ 
możliwości wsparcia działań 
były spore. Pierwszą przewod-
niczącą Koła Gospodyń została 
Pani Julianna Gorczyca. W skład 
Zarządu weszły najaktywniejsze 
działaczki tegoż okresu, Pani 
Franciszka Strzelecka oraz Pani 
Janina Zamor - znana i ceniona 
wówczas pielęgniarka miejsco-
wego Ośrodka Zdrowia. Kolejną 
przewodniczącą, przez długie 
lata, aż do roku 2005 była rów-
nie aktywna i prężnie działająca 
Pani Antonina Bala.

Wzloty i upadki.
 Od samego początku koło 
działało bardzo aktywnie. Po-
zyskiwane z budżetu państwa 
dotacje pozwalały na organizo-
wanie różnego rodzaju kursów 
jak na przykład – kurs gotowa-
nia, szycia. Organizowano także 
wyjazdy na imprezy kulturalne 
do kina i teatru, a także wyciecz-
ki turystyczno-krajoznawcze 
do różnych ciekawych miejsc. 
Oprócz dotacji panie starały się 

o pozyskiwanie środków wła-
snych, poprzez organizowanie 
dochodowych zabaw wiejskich 
wraz z własnym bufetem, w ist-
niejącej wówczas drewnianej 
świetlicy przy Szkole Podstawo-
wej w Złejwsi Wielkiej. Posiada-
no także własną wypożyczalnię 
naczyń w pomieszczeniach G.S. 
z której również uzyskiwano do-
chody. 
 Najaktywniejszy okres 
działania przypadł na lata 1970-
1980. Starsze panie z łezką w oku 
wspominają czasy wspólnych 
zabaw i imprez organizowanych 
przez pełną energii i pogody du-
cha Panią Tośkę – tak właśnie 
zdrobniale mówiono o ówcze-
snej przewodniczącej Pani An-
toninie. Panie śpiewały wspólnie 
różnego rodzaju pieśni i piosen-
ki, co zaowocowało utworze-
niem chóru, w który włączyli się 
także niektórzy panowie. Opra-
wę muzyczną zapewniał nie-
zwykły społecznik, mąż jednej 
z członkiń śp. Pan Roman Gaw-
lak. Swymi występami, ubrani 
w okolicznościowe stroje, ak-
tywnie włączali się w organizo-
wanie imprez gminnych. Jedną 
z pierwszych był czynny udział 
w spotkaniu z okazji otwarcia 
nowego budynku Banku Spół-

dzielczego w Złejwsi Wielkiej 13 
listopada 1980 roku. 
 Na czas trwania stanu wo-
jennego, Koło zmuszone było za-
wiesić swoją działalność i prak-
tycznie już nigdy nie powróciło 
do swojej świetności, chociaż ni-
gdy nie zapominano o wieńcach 
dożynkowych, które zawsze bu-
dziły ogólny zachwyt i zdobywa-
ły nagrody. Przemijający czas też 
zrobił swoje, brakowało powiewu 
nowej energii. Po niespodziewa-
nej śmierci Pani Antoniny Bala 
w 2005 r, Koło zatrzymało się 
w martwym punkcie.

Reaktywacja
 Wiosną 2006 r. reaktywowa-
no koło, a jego przewodniczącą zo-
stała Pani Hanna Gorczyca, której 
to w udziale przypadła organizacja 
jubileuszu 50-lecia istnienia koła, 
(obchodzony w 2008 r). Dzięki 
bardzo dobrej współpracy z Gmi-

KGW Zławieś Wielka ma już 55 lat

ną i Lokalną Grupą Działania koło 
zaczynało być coraz bardziej ak-
tywne. Od 2010 roku koło pracuje 
pod przewodnictwem Zarządu, 
którego przewodniczącą została 
Ewa Łobaczewska. W skład Za-
rządu wchodzą: Jolanta Wituch, 
Alina Armińska, Krystyna Miłek. 
Obecnie koło liczy 17 działających 
bardzo aktywnie członkiń. Koło 
uczestniczy w imprezach i festy-
nach organizowanych na terenie 
naszej Gminy takich jak: Dożynki 
Gminne, „Karotka Fest”, „Festyn 
Parafialny”, „Święto ziemniaka”, 
czy „Gęsina na Św. Marcina”. Przez 
kolejne dwa lata, w organizowa-
nych w ramach „Święta Plonów” 
konkursach na najładniejszy wi-
tacz dożynkowy sołectwo Zławieś 
Wielka dzięki wsparciu członkiń 
KGW, zajmowało I miejsce w gmi-
nie. 

KGW Zławieś Wielka

 W zmaganiach najlepszy 
okazał się pan Krzysztof Żbikow-
ski z Rzęczkowa, gm. Zławieś 
Wielka, drugie miejsce zajął pan 
Adam Łubianka z Dębin, gm. Łu-

bianka, trzecie miejsce przypadło 
panu Piotrowi Wałachowskiemu 
z Brąchnówka, gm. Chełmża. 
 Tradycyjnie każdy uczest-
nik otrzymał nagrodę rzeczo-

wą ufundowaną przez licznych 
sponsorów: Bank Spółdzielczy 
w Brodnicy O/Chełmża, Kujaw-
sko-Pomorska Izba Rolnicza, 
Starostwo Powiatowe w Toru-
niu, Urzędy Gmin: w Chełmży, 
Czernikowie, Lubiczu, Łubian-
ce, Łysomicach, Obrowie, Wiel-
kiej Nieszawce, Złejwsi Wielkiej 
oraz Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Łowiczu Zakład 
w Toruniu, Rolpest spółka 
z o.o.
 Już dziś zachęcam i zapra-
szam wszystkich młodych pro-
ducentów rolnych do wzięcia 
udziału w konkursie w roku na-
stępnym, a Panu Krzysztofowi 
Żbikowskiemu serdecznie gra-
tulujemy zwycięstwa i życzymy 
dalszych sukcesów. 

Anna Trepanowska Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolniczego 

w Toruniu z/s w Chełmży
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K Aktualności

 Decyzją komisji konkursowej – spośród 
autorstwa ponad 160 prac wyłoniono 12 lau-
reatów oraz przyznano 18 wyróżnień w trzech 
kategoriach: klasa I, klasa II,  klasa III SP.
 Sponsorem wspaniałych nagród- przy-
jętych przez dzieci z ogromnym entuzjazmem 
i okrzykami radości – był dyrektor Zespołu 
Szkół w Złejwsi Wielkiej 
 Kolejna, VI edycja …już za rok! Zapra-
szamy!

mgr Karolina Drabkowska

 28.listopada 2013r. w Zespole Szkół 
w Złejwsi Wielkiej odbyło się uroczyste 
podsumowanie V edycji Międzyszkolnego 
Konkursu Plastycznego „Miś ekolog– Miś 
dba o środowisko”, organizowanego w ra-
mach obchodów Światowego Dnia Pluszo-
wego Misia.
 Organizatorami konkursu byli na-
uczyciele ZS Zławieś Wielka:  mgr Danuta 
Gil – nauczyciel świetlicy oraz mgr Karolina 
Drabkowska – logopeda.
 W konkursie wzięli udział uczniowie 
klas I-III SP z następujących szkół:
- Szkoła Podstawowa w Siemoniu
- Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu
- Zespół Szkół w Rzęczkowie
- Zespół Szkół w Górsku
- Zespół Szkół w Łubiance
- Zespół Szkół nr 28 w Toruniu
- Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy
- Zespół Szkół Zławieś Wielka

Kolejna edycja Konkursu „MIŚ” 
w SP w Złejwsi Wielkiej

 10 i 11 listopada Przysiek stał się stolicą polskiej gęsi. Mnóstwo wystawców, zwiedzających i kupujących do tego 
warsztaty kulinarne, konkursy i wielu znakomitych gości pod wielkim namiotem. To wszystko działo się na placu przed 
Kujawsko Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Oczywiście na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć także 
rezprezentacji naszej gminy, którymi tym razem były Koła Gospodyń Wiejskich z Gutowa i Złejwsi Wielkiej.

W Przysieku rządziła gęsina

 Dajemy dzieciom możliwość pre-
zentowania się na forum klasy, szkoły, 
środowiska lokalnego…a czemu by nie 
rozwinąć przed nimi szerszych horyzon-
tów?

 Taką możliwość daje projekt Polskiej 
Akademii Dzieci, w którym młodzi na-
ukowcy w wieku od 6 - 12 lat sami decy-
dują jaką dziedziną chcą się zająć, o czym 
przygotować prezentacje do przedsta-
wienia szerszemu gronu słuchaczy. PAD 
współpracuje między innymi Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Po-
litechnikę Gdańską, dzięki czemu dzieci 
mogą współdziałać z najlepszymi naukow-
cami. Młodzi prelegenci realizują własne 
pomysły naukowe, w które są niezwykle 
zaangażowani i oddani oraz mają szansę 
„zarazić” pasją odkrywania swoich ró-
wieśników. A wszystko zaczyna się od ich 
zainteresowań, chęci zdobywania nowej 
wiedzy, odwagi w poszerzaniu swoich ho-
ryzontów i otwartości umysłu.  
 Uczniowie klasy 2 i 3 Zespołu Szkół 
w Rzęczkowie dołączyli w poczet grupy 
słuchaczy, którzy będą mieli okazję uczest-
niczyć w cyklu wykładów przez cały rok 

Rozwinąć skrzydła…
szkolny 2013/ 2014. Udział w projekcie 
jest darmowy, a wykładowcy uczestniczą 
w nim również nieodpłatnie. Patronat nad 
projektem objęli między innymi Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej.
 Dnia 25 października odbyła się in-
auguracja roku akademickiego, na której 
słuchacze otrzymali indeksy, a także wy-
słuchali wykładu profesora uniwersytec-
kiego dotyczącego funkcjonowania mó-
zgu. Największe jednak wrażenie wywołało 
wystąpienie młodego prelegenta - Marka 
Rauchfleisza, który zaprezentował samo-
dzielny wykład, dotyczący własnoręcznie 
skonstruowanego łazika marsjańskiego. 
Marek przygotował prezentację multime-
dialną, w której dokładnie wyjaśnił budo-
wę i funkcje swojego wynalazku, zaprezen-
tował pojazd oraz odpowiadał na pytania 
dzieci. A było ich mnóstwo… Atmosferę 
towarzyszącą temu spotkaniu nie jeden 
nauczyciel chciałby stworzyć na swoich za-
jęciach. Dzieci chłonęły nowe wiadomości 
pełne ciekawości i otwartości na więcej.
 Spontaniczne reakcje słuchaczy, za-
ciekawienie tematem oraz odwaga w zada-
waniu licznych pytań wskazują, że wiedza 
przekazywana przez dzieci swoim rówie-
śnikom, to nieoceniona recepta na osią-
gnięcie sukcesu edukacyjnego. Co wię-
cej- wielu uczniów naszej szkoły samemu 
chciałoby wystąpić przed tak liczną grupą 
słuchaczy, prezentując swoje pasje. Udział 
w projekcie Polskiej Akademii Dzieci daje 
im taką możliwość.

ZS Rzęczkowo

 Kolejny raz uczniowie ZS Zławieś Wielka wzięli udział w konkursie plastycz-
nym promującym znajomość praw dziecka i znów udało się osiągnąć w nim suk-
ces. Jak co roku organizatorem konkursu była szkoła nr 28 w Toruniu. Jury pod 
przewodnictwem pani metodyk Anity Lewandowskiej postanowiło nagrodzić 
troje naszych uczniów. 

 Katarzyna Kołodziejczyk z klasy III gimnazjum zdobyła drugie miejsce, nato-
miast wyróżnienia przypadły Julii Swiontek Brzezińskiej (kl. 6) i Weronice Żywickiej 
(kl. 3). Dziewczęta wykonały swoje prace pod kierunkiem p. Danuty Gil. Opiekunce 
i laureatkom gratulujemy sukcesu oraz czekamy na kolejną edycję konkursu w przy-
szłym roku. 

 Edyta Józefkowicz

Konkurs Praw Dziecka
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 16 listopada 2013 r., w Ze-
spole Szkół w Górsku, ponad 
200 urzędników z powiatów to-
ruńskiego i bydgoskiego stanęło 
do sportowej rywalizacji w „II 
Samorządowym Festynie Spor-
towym Powiatów Bydgoskiego 
i Toruńskiego”. Festyn rozpoczął 
uroczysty przemarsz Gminnej 
Orkiestry Dętej z Rzęczkowa 
oraz reprezentacji gmin z sztan-
darami i flagami. Wszystkich 
uczestników serdecznie powi-
tał gospodarz Wójt Jan Surdyka 
oraz Starosta Toruński Mirosław 
Graczyk i Starosta Bydgoski Woj-
ciech Porzych.
 W ubiegłym roku w Solcu 
Kujawskim zwyciężył powiat to-
ruński, tym razem triumfował 
powiat bydgoski. „To tylko kolej-

 20 listopada w ZS w Rzęczkowie odbył się finał konkursu 
„Skarby Powiatu Toruńskiego”. W szranku stanęło 15 uczniów 
z 5 szkół powiatu toruńskiego. Do Rzęczkowa przyjechali 
konkursowicze z Chełmży, Czernikowa, Dobrzejewic (gmina 
Obrowo), Lubicza, a gminę Zławieś Wielka reprezentowa-
li uczniowie gospodarzy. Uczestnicy musieli wykazać się nie 
tylko znajomością herbów czy umiejscawiania poszczegól-
nych gmin na mapie ale przede wszystkim olbrzymią wiedzą 
na temat historii naszego powiatu. Konkurs stał na bardzo 
wysokim poziomie, a o wyrównanym współzawodnictwie 
świadczy chociażby klasyfikacja końcowa. Pierwsze miejsce 
ex aequo zajęli Karolina Majda z Czernikowa i Jędrzej Kozak 
z Rzęczkowa, którzy zdobyli 70 punktów na 80 możliwych. 
Zdobywcy drugiego miejsca – Martyna Oryl (Dobrzejewice) 

Dominacja Rzęczkowa w Skarbach Powiatu Toruńskiego

 W 2013 roku nasi krwiodawcy oddali w sumie 40.050 
ml krwi. W tym 18.900 ml z inicjatywy własnej krwiodaw-
ców, 19.800 ml w czasie organizowanych przez klub akcji 
i 1.350 ml na tzw. „HASŁO” dla osób natychmiast potrzebu-
jących.

 W dniach 22 -26 listopada przypadają Dni Honoro-
wego Krwiodawstwa. Jak co roku są one okazją, dla klubu 
HDK przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka, do uroczyste-
go spotkania podsumowującego miniony rok działalności 
klubu. 

Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa
 W trakcie uroczystości uhonorowano najbardziej 
zasłużonych krwiodawców. Medale z okazji 55 lecia Ho-
norowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża: 
Stanisława Bielska, Halina Wojciechowska oraz Zbi-
gniew Piskalski.

Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” odebrali: 
- Arkadiusz Bielski - odznaka I , II i III stopnia
- Karol Szmit  - odznaka I , II i III stopnia 
- Jarosław Kaczanowicz - odznaka I i  II stopnia
- Zbigniew Szymański - odznaka II stopnia
- Tomasz Sokołowski - odznaka II stopnia
- Katarzyna Młyńska - odznaka II stopnia
- Andrzej Majchrzak - odznaka III stopnia
- Marcin Szejner - odznaka III stopnia
 Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy za 
oddawanie krwi oraz zaangażowanie w propagowanie tej 
szczytnej idei. To dzięki waszemu poświęceniu i dobrej 
woli klub może funkcjonować.
 Dziękujemy również wszystkim instytucjom, sympa-
tykom, sponsorom i organizacjom, które z nami współpra-
cują lub w jakikolwiek sposób wspierają naszą działalność 
i rozwój. 

Zapraszamy na: www.khdk.zlawies.pl
e-mail: klubhdkzlawies@interia.pl

Udany rewanż powiatu bydgoskiego 

i Miłosz Wiśniewski (Rzęczkowo) zdobyli punktów 69. Na 
trzecim miejscu uplasowała się Lidia Gackowska z Dobrzeje-
wic. Wspaniałe nagrody ufundował starosta powiatu toruń-
skiego.  

K.B.

ny dowód, że oba nasze powiaty 
są bardzo gościnne. Wiedziałem, 
co robię wymieniając się koszul-
kami ze starostą bydgoskim, bo 
i tak jesteśmy znowu pierwsi” - 

Aktualności

żartował Starosta Toruński Miro-
sław Graczyk.
 Integracja przez sport, to 
efekt podpisanej w ubiegłym 
roku umowy współpracy mię-

dzy Starostą Powiatu Bydgo-
skiego Wojciechem Porzychem, 
a Starostą Powiatu Toruńskiego 
Mirosławem Graczykiem, który 
zakłada m.in.: tworzenie spójnej 

sieci dróg rowerowych, łączą-
cych najatrakcyjniejsze zakątki 
obu powiatów.

PM

 Już jesteśmy! Dzień 
09.10.2013 r. to początek 
działania naszej Funda-
cji Akademia Aktywnych 
z siedzibą przy ul. Jasnej 
14 w Złejwsi Wielkiej. Je-
steśmy zespołem składają-
cym się z osób, które mają 
otwarte umysły, kreatywne 
spojrzenie, chęć do pracy 
i pomocy innym. Gmina Zławieś Wielka to nasza „mała 
ojczyzna”, w której jest wiele do zrobienia. Nasi miesz-
kańcy posiadają ogromny potencjał wiedzy, doświad-
czenia, otwartości i gościnności. Fundacja Akademia 
Aktywnych ma wiele planów i celów. Chcemy skupić 
się na szeroko pojętej pomocy - zdrowotnej, edukacyj-
nej czy społecznej. Naszą misją jest ustawiczne dbanie 
o podnoszenie jakości życia naszych mieszkańców, gdyż 
według nas człowiek jest największą wartością. Przyszły 
rok to czas, kiedy rozpoczniemy konsekwentnie realizo-
wać nasze zadania. Szukajcie nas, czekamy na Was.

Adres e-mail:
biuro@akademiaaktywnych.org.pl
Tel. 787 196 194
KRS 0000480496        
NIP 879 267 20 95
Regon 341499099

FUNDACJA
AKADEMIA

AKTYWNYCH

Fundacja 
Akademia Aktywnych

 W nadchodzącym czasie świątecznym, 
życzymy wszystkim mieszkańcom spokoj-
nych, radosnych i spędzonych w gronie naj-
bliższych Świąt Bożego Narodzenia.
 Z pozdrowieniami
 Zarząd  Fundacji Akademia Aktywnych
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 27 listopada 2013 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej 
śpiewano utwory polskich wykonawców. 
W szranki stanęło 21 solistów. 

 Na festiwal „Przebój Mamy i Taty” 
przybyli nauczyciele, rodzice wraz z młody-
mi artystami. Zebranych gości uroczyście 
powitała Maria Karpińska – dyrektor GO-
KiS. Swoją obecnością zaszczycił nas Jan 
Surdyka – Wójt Gminy. Wśród jurorów za-
siedli: jako przewodniczący Arnold Itrich – 
muzyk, pedagog, Tomasz Bojarczuk – mu-
zyk, Maria Karpińska – dyrektor GOKiS.
 Wykonawcy byli podzieleni na cztery 
kategorie wiekowe:
I kat. – przedszkola
II kat. Kl. I-III
III kat. Kl IV-VI
IV - gimnazja
 Przesłuchania uczestników rozpoczę-
ły się od najmłodszej kategorii – przedszko-
la. W tej kategorii przyznano trzy nagrody 
i trzy wyróżnienia.
I miejsce Pola Niewiemska – SP Siemoń 
,utwór „ Stokrotka”
II miejsce Martyna Czajkowska – SP Sie-
moń, utwór „ Czary, mary”
III miejsce Adrian Nowak – Gminne Przed-
szkole w Złejwsi Małej, utwór „ Na zawsze 
i na wieczność”

 Swą jesienna działalność rozpo-
częliśmy od „Światowych Dni Marszu”. 
W marszu udział wzięło kilkudziesięciu 
mieszkańców gminy i Torunia. Instruk-
cji chodzenia z kijkami udzielali profe-
sjonalni instruktorzy nordic-walking. 
Organizacja imprezy nie byłaby możli-
wa bez wsparcia ze strony Wójta Gminy 
Jana Surdyki oraz toruńskiego oddzia-
łu TKKF. Kolejnym wydarzeniem były 
„Zaduszki słowno-muzyczne”. Aktorami 
w spektaklu były dzieci z Górska i okolic. 
Wykonywano utwory słowne i muzyczne 
zmarłych poetów i piosenkarzy.

 W dniu 11 listopada odbyła się uroczy-
sta akademia z okazji Dnia Niepodległości. 
Akademię tę przygotował szczep harcer-
ski „Błękitna  Jedynka” prowadzony przez 
Państwa Krystynę i Jerzego Rębaczów, przy 
współudziale instruktorów z Domu Kultu-
ry - Michała Babiarza i Małgorzaty Bętkow-
skiej.
 Wraz z Panią Joanną Dydowicz-Prze-
kwas – prowadzącą Bibliotekę w Górsku, 
zorganizowaliśmy zabawę Andrzejkową.
 Dużym zainteresowaniem wśród star-
szych mieszkańców gminy cieszą się or-

ganizowane cyklicznie spotkania „Klubu 
Seniora”, prowadzone początkowo w for-
mie wieczorków tanecznych, ostatnio jako 
warsztaty plastyczne.
 Najbliższe spotkanie odbędzie się 
w dniu 18 grudnia i będzie okazją podzie-
lenia się opłatkiem i złożenia życzeń świą-
tecznych. Na następne spotkania, wszyst-
kich w wieku 50+, zapraszamy już w 2014r., 
co dwa tygodnie, w środy o godzinie 18.15.
W dniu 11 grudnia odbył się I Festiwal 
Piosenki Europejskiej. W występach brały 
udział dzieci ze szkół z terenu gminy. Lau-
reatką została Jagoda Jasińska z Zespołu 
Szkół w Górsku. Oprawą plastyczną i mu-
zyczną zajęli się instruktorzy Domu Kultu-
ry Małgorzata Bętkowska i Michał Babiarz.
 W dniu 20 grudnia 2013r. w Domu 
Kultury odbędą się „Jasełka”, przygotowa-
ne przez dzieci i utalentowanych wokalnie, 
pod kierunkiem instruktora Domu Kultu-
ry Natalii Kapsy. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców na godzinę 19.00.
 Zapraszam wszystkich mieszkańców 
gminy do Domu Kultury w Górsku. Nasz 
dom jest otwarty dla ludzi w każdym wieku.

DK Górsk

Jesień w Domu 
Kultury w Górsku

Festiwal „Przebój mamy i taty” w GOKiS
 Wyróżnienie otrzymali:
Amelia Miś, Igor Skrzynecki, Zosia Szwej-
kowska
 W kategorii II klas I-III
I miejsce Adam Kwiatek SP Górsk, utwór „ 
W górze tyle gwiazd”
II miejsce Martyna Jabłońska SP Przysiek, 
utwór „ Dmuchawce, latawce , wiatr”
III miejsce Amelia Pindel SP Przysiek, 
utwór „ Rudy rydz”
 Wyróżnienie otrzymali:
Aleksandra Hamerla, Edyta Drużyńska, Fi-
lip Rębacz, Bartosz Grabowski
 Kategoria III Kl. IV-VI
I miejsce Michalina Jankowska SP Przysiek, 
utwór „ Chodź , pomaluj mój świat”
II miejsce Paulina Łoboda SP Zławieś Wiel-
ka, utwór „ Pędzi, pędzi pociąg”
III miejsce Marta Kwiatkowska SP Zławieś 
Wielka , utwór „ Przyjaciel potrzebny od 
zaraz”
 Wyróżnienie otrzymali: 
Marta Wojna, Maja Gondek, Jan Fifielski
 Kategoria IV gimnazja
W tej kategorii pierwszego miejsca nie 
przyznano.
II miejsce ex aequo przyznano Jagodzie Ja-
sińskiej i Natalii Drzewickiej. Obie z Gim-
nazjum w Górsku.
 Nagrodę GRAND PRIX zdobyła Pola 
Niewiemska.

Spotkanie autorskie
 21 listopada GBP w Złejwsi Małej go-
ściła w swych progach znaną polską pisarkę 
- Monikę Szwaję. Autorka zaprezentowała 
swoją nową książkę pt. „Anioł w kapeluszu”.

 Monika Szwaja na spotkaniu z czytelni-
kami opowiadała o swoim życiu, marzeniach, 
planach oraz pracy dziennikarskiej i nauczy-
cielskiej. Autorka bardzo szybko nawiązała 
nić sympatii z uczestnikami chętnie odpo-
wiadając na pytania zadawane przez czytel-
niczki. Następnie Pani Monika z wielką przy-
jemnością składała dedykacje na książkach. 
Mam nadzieję, że spotkanie z tak niezwykle 
miłą i sympatyczną pisarką zostanie długo 
w naszej pamięci i będziemy często sięgać po 
powieści jej autorstwa

GBP

 Organizatorzy dziękują wszystkim 
występującym w festiwalu , nauczycielom, 
rodzicom i zapraszają na kolejny festiwal za 
rok.

GOKIS

 Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej 
informuje, iż trwa ponowny nabór 
wniosków o udzielenie dofinansowa-
nia na pokrycie kosztów związanych 
z demontażem, transportem i uniesz-
kodliwieniem wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu naszej gminy 
w roku 2014. 

 Wniosek wraz z niezbędnymi za-
łącznikami dostępny jest na stronie 
Urzędu Gminy w zakładce – „Wnio-
ski tymczasowe” oraz w pokoju nr 14 
(parter). Inwestycja dofinansowana jest 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu przy udziale środków Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie. Termin naboru wniosków został 
przedłużony do dnia 31 stycznia br.
 Wszelkich informacji udziela pani 
Monika Foksińska tel.: 56 674 13 36.

MF

Azbest 
- II edycja
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KKupiec Gminny
Przedsiębiorcy Regionu Gminy

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

zakŁad 
elektryczny
Jan Witkowski

87-134 Zławieś Wielka, ul. Młodzieżowa 16

• instalacje elektryczne
• pomiary

tel. 56 678 09 72, 696 102 355

rok zał. 1983

• odbiory
• przewijanie silników

PROFESJONALNIE SPRZĄTAMY:
•	mieszkania	•	domy	
•	biura	•	zaplecza

tel. 664 37 27 85, 56 678 98 42
biuro@spring-clean.pl
www.spring-clean.pl

cZYŚcIMY:
•	wykładziny	i	tapicerki
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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.

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

Stylowe i eleganckie wnętrza restauracji położone są w malowniczym parku zaledwie 8 km od Torunia,

przy trasie nr 80 między Toruniem a Bydgoszczą

Daglezja to wyjątkowe miejsce na Twoje idealne wesele.

Wiemy jak zaplanować i przygotować

dla Ciebie ważne uroczystości.

PIEROGI I KROKIETY szt.
Pierogi z kapustą i grzybami 10 szt. 10 zł
Pierogi z mięsem 10 szt 10 zł
Pasztecik z kapustą i grzybami 2 zł
Pasztecik z mięsem 2 zł
Krokiet z kapustą i grzybami 3 zł
Krokiet z mięsem 3 zł
ZUPY
Barszcz czerwony 1 l. 6 zł
MIĘSA
Kotlet schabowy 4,50 zł
Kotlet Devolay z serem 4,50 zł
Kotlet Devolay z pieczarkami 4,50 zł
Zawijas wieprzowy z serem 5 zł
Zawijas wieprzowy z pieczarkami 5 zł
Zawijas wieprzowy z szynką i ogórkiem 5 zł
Udko drobiowe 5 zł
Szaszłyk drobiowy 5 zł
Zraz wieprzowy 5 zł
Rolada ze schabu 6 zł
Rolada z karkówki 7 zł
Udko faszerowane 7 zł
MIĘSA I RYBY W GALARETACH 1 szt
Szynka z jajkiem w galarecie 3,50 zł
Szynka ze szparagami w galarecie 4,50 zł
Galantyna drobiowa z warzywami 3,50 zł
Rolada ze schabu z warzywami 4 zł
Rolada drobiowa z warzywami 4 zł
Rolada ze schabu z pieczarkami 4 zł
Rolada ze schabu ze śliwką 4 zł
Schab po warszawsku (z masłem czosnkowym) 5 zł
Pstrąg w galarecie 4 zł
Galareta drobiowa 2 zł

tel: 606 101 007
56 637 62 08

lub osobiście: Bar na stacji 
paliw w Górsku i w Łubiance

COŚ NA ZAKĄSKĘ
Ryba po japońsku (miska) 20 zł
Ryba po grecku (miska) 20 zł
Śledź w śmietanie (miska) 15 zł
Klopsiki w occie (miska) 10 zł
Sałatka grecka (z serem feta)(miska) 15 zł
Sałatka z kurczakiem (miska) 15 zł
Sałatka z porem (miska) 15 zł
Sałatka warzywna (miska) 15 zł
DOMOWE CIASTO blacha
Sernik łaciaty 50 zł
Sernik z brzoskwinią 50 zł
Shrek (idealny dla dzieci) 45 zł
W-Z 45 zł
Jabłecznik 45 zł
Ciasto z galaretką 45 zł
Ptasie mleczko 45 zł
3-Bitt 45 zł
Makowiec zawijany 45 zł

szybko
tanio

smacznie

NA ŚWIĘTA OFERUJEMy:

przyjmujemy 
zamówienia świąteczne 
do 22 grudnia
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 W Szkole Podstawowej w Łążynie 7 
grudnia 2013 r. odbyły się indywidualne mi-
strzostwa gminy Zławieś Wielka w tenisie sto-
łowym. W zawodach uczestniczyli uczniowie 
ze szkół podstawowych w Łążynie, Górsku, 
Złejwsi Wielkiej oraz z gimnazjów w Gór-
sku, Złejwsi Wielkiej oraz Rzęczkowie. Bar-
dzo dobrze spisali się uczniowie Zespołu 
Szkół w Górsku. Poniżej szczegółowe wyniki:

Dziewczęta rocznik 2003 i młodsze:
1. Agata Rękas SP Zławieś Wielka
2. Julia Wołowska SP Górsk

Chłopcy rocznik 2003 i młodsi:
1. Hubert Nowakowski SP Górsk

2. Kacper Furgała SP Górsk
3. Patryk Puzon SP Górsk

Dziewczęta rocznik 2001-02:
1. Maja Gondek SP Górsk
2. Angelika Wojciechowska SP Górsk
3. Julia Rękas SP Zławieś Wielka
4. Wiktoria Partyka SP Górsk

Chłopcy rocznik 2001-02:
1. Szymon Wólczyński SP Górsk
2. Maciej Lewandowski SP Górsk
3. Michała Górecki SP Górsk
4. Paweł Orłowski SP Górsk
5. Artur Chachaj SP Łążyn
6. Jakub Ordon SP Łążyn

Indywidualne mistrzostwa gminy Zławieś Wielka 
w tenisie stołowym szkół podstawowych i gimnazjów

 Poza certyfikatem gmina otrzymała, 
także po raz drugi, zaproszenie do wysta-
wienia materiałów  promujących gminę 
i region podczas Międzynarodowych Tar-
gów Rowerowych KIELCE 2014 jako” Gmi-
na Przyjazna Rowerzystom”. 
 Należy wspomnieć, że w X rajdzie 

 Już po raz drugi z rzędu, 
dzięki Honorowym Dawcom 
Krwi  z klubu przy Urzędzie 
Gminy w Złejwsi Wielkiej 
oraz członkom KTK „Przy-
goda’’ w Toruniu, Gmina Zła-
wieś Wielka została laureatką 
konkursu Gmina Przyjazna  
Rowerzystom.

 Konkurs organizowany 
jest  przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki w Warszawie, Zwią-
zek Powiatów Polskich oraz  
prezesa Polskiej Organizacji 
Turystycznej. 
 6 grudnia 2013 r. na Sta-
dionie Narodowym w Warszawie odbyła 
się uroczysta gala, na której p. Jan Surdyka 
– wójt odebrał przyznany nam certyfikat 
„Gmina Przyjazna Rowerzystom”.
 To prestiżowe wyróżnienie jest wielką 
promocją dla naszej gminy i jej walorów 
turystyczno-krajobrazowych. 

Prestiżowy tytuł ponownie w Złejwsi Wielkiej

7. Mateusz Dądalski SP Łążyn

Dziewczęta rocznik 1998-2000:
1. Natalia Orłowska Gim. Górsk
2. Karolina Fladrowska Gim. Rzęczkowo
3. Julia Klempert Gim. Górsk
4. Weronika Klempert Gim. Górsk

Chłopcy rocznik 1998-2000:
1. Jakub Suchowiecki Gim. Zławieś Wielka
2. Maciej Suchowiecki Gim. Zławieś Wielka
3. Kacper Wiedeheft Gim. Rzęczkowo
4. Krzysztof Zieliński Gim. Górsk
5. Patryk Frątczak Gim. Rzęczkowo
6. Patryk Sztuczyński Gim. Rzęczkowo

Adam Lubiński

Honorowych Dawców Krwi uczest-
niczyło 130 osób, a w różnego typu 
rajdach i zlotach rowerowych or-
ganizowanych przez członków obu 
klubów, na terenie naszej gminy 
i nie tylko, uczestniczyło około 1000 
osób. 
   Podziękowania należą się wszyst-
kim, którzy brali czyny udział w re-
alizacji wspólnych imprez i poświę-
cali swój wolny czas w organizację 
rajdów rowerowych. Pragniemy bar-
dzo serdecznie podziękować Panu 
Janowi Surdyce - wójtowi gminy, za 
pomoc i wsparcie przy organizowa-
niu naszych wspólnych działań.
 W nadchodzącym 2014 roku 

klub HDK  przy Urzędzie Gminy Zławieś 
Wielka i KTK ‘’PRZYGODA” zaplanowały 
wspólną organizację 6 rajdów rowerowych 
na terenie naszej gminy.

Wiceprezes KTK „PRZYGODA” 
Dariusz Parzych

 Wychodząc naprzeciw potrzebom 
i oczekiwaniom mieszkańców, dzięki pozy-
skanym środkom unijnym, przy Zespole Szkół 
Zławieś Wielka wybudowane zostały obiekty 
rekreacyjne – tor do jazdy na rolkach i plac za-
baw. Realizacja tego projek-
tu ma na celu umożliwienie 
aktywnego wypoczynku 
zarówno dla mieszkańców 
miejscowości, jak i całej 
gminy. Na placu zabaw, 
dzieci i młodzież, mogą 
korzystać m.in. ze stołu do 
gry w szachy, huśtawki po-
dwójnej, piaskownicy.
 Projekt realizowany 
w ramach Działania 413 

Nowe obiekty rekreacyjne

 „Warsztaty malowania na szkle” – prze-
prowadzone przez Koło Gospodyń Wiej-
skich z Toporzyska, były ostatnim lokalnym 
partnerstwem konkursu, ogłoszonego przez 
Lokalną Grupę Działania „Podgrodzie To-
ruńskie” w roku 2013. W ramach podjęte-
go działania odbyły się cztery spotkania, na 
których uczestnicy zdobyli wiedzę na temat 
wykonania „galanterii szklanej – użytkowej, 
własnoręcznie zdobionej, mogącej służyć za-
równo potrzebom własnym jak również w ce-

lach handlowych”. Pod fachowym okiem pani 
Jolanty Brand, powstawały niepowtarzalne 
prace. W sprawozdaniu pani Halina Rutecka-
Miłek zaznaczyła, że wszyscy uczestnicy bar-
dzo pozytywnie ocenili pomysł takiej formy 
aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, 
która poza wspólnymi spotkaniami, wymia-
ny wiedzy i doświadczeń, mogli jednocześnie 
nabyć praktyczne umiejętności, które zostaną 
wykorzystane zarówno na potrzeby własne 
jak i promocję KGW Toporzysko, podczas 
lokalnych imprez plenerowych. 
 Przypomnimy, że dzięki wsparciu z MI-
KRO GRANTÓW, na terenie Gminy Zławieś 
Wielka, zostały przeprowadzone warsztaty: 
„Poznaj swój TALENT – rękodzieło dla każ-
dego” w partnerstwie z Klubem Honorowych 
Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zła-
wieś Wielka, które odbyły się w Domu Kul-
tury w Górsku. Warsztaty aktywizujące dla 
młodszego i starszego pokolenia – „Nie siedź 
w domu, filcuj i haftuj razem z nami”, zorgani-
zowane zostały przez Sympatyków Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej. 

LGD

MIKRO GRANTY

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

MF
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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

Ogłoszenia

Poszukuję jakiejkolwiek pracy na terenie gminy Zławieś 
Wielka. Uprawnienia na sprzęt ciężki (koparki,ładowar-
ki,koparko-ładowarki, węzeł betoniarski), prawo jazdy, 
wykształcenie wyższe budowlane w trakcie realizacji, do-
świadczenie zawodowe,biegła znajomość komputera, język 
angielski, dyspozycyjność. Mężczyzna 26 lat, sumienny, 
uczciwy. tel. 781 616 184
Sprzedam stemple budowlane ok.100szt. dlługość 2,60-
3,00m. cena 4zł/szt.odbiór Zławieś Mała Tel.665 655 691 
e-mail agnieszka2911@poczta.fm
Sprzedam działkę budowlaną położoną pod lasem, w Roz-
gartach ul Ptasia. powierzchnia 1128 m (media w ulicy) tel.: 
514 158 467
Sprzedam Volksvagena Golf 4. Rocznik 2000. Przebieg 61tys 
km. Benzyna poj,1.6 zalożone zimowe opony, klimatyzacja, 
regulowana wys. kierownicy, ABS, ESP, sprowadzany z nie-
miec, zarejestrowany w polsce, opłacone OC i aktualny prze-
gląd, srebrny oryginalny lakier, zadbany wewnatrz i na ze-
wnątrz. Gratis komplet alufelg. 9 100zł Zławieś 791 852 666
sprzedam działkę budowlaną w Rozgartach 1200m2..tel.697 
052 575
Szukam mieszkanie do wynajęcia w bloku w miejscowości 
Przysiek, Rozgarty lub Górsk.Tel.722 021 848
sprzedam dzialkę rolno-leśną w Rzęczkowie. Powierzchnia 
11,6 hektara w tym ponad 5 hektarow ziemi ornej, reszta to 
las sadzony sosna i świerk wiek 45 lat ,dzialka prostokat cena 
400 tysiecy zlotych tel. 508 985 371
Sprzedam ŁÓŻECZKO NIEMOWLĘCE FIRMY DREWE-
X-HIPPO, jasne, 90/120 cm, szuflada + CAŁKOWITE WY-
POSAŻENIE ŁÓŻECZKA: materac kokosowo-piankowy, 
3 komplety pościeli firmy FERETTI (poszewki na kołdrę 
i poduszkę oraz prześcieradła frotte), ochraniacz na łóżecz-
ko firmy FERETTI, kołdra i poduszka, ceratka ochronna na 
materac. Stan bardzo dobry! ŁÓŻECZKO TURYSTYCZNE 
(KOJEC) GRATIS!!! CENA: 200 zł Tel. 661-173-734, Zła-
wieś Mała
Sprzedam działkę w Rzęczkowie 11,6 hektara ,pole orne 
,laki ponad 6 hektarow ,reszta las 40 lat sadzony so-
sna, świerk wiek 40 lat .cena do uzgodnienia .telefon 
508985371

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

Poszukuję opiekunki do niemowlaka od stycznia do marca 
2014 r. Opieka będzie sprawowana w Złejwsi Wielkiej. Opie-
kunka powinna mieć doświadczenie w opiece nad niemow-
lakami, nie palić oraz mieć dużą cierpliwość do dzieci. Tel. 
607 107 187
Kupię lub wydzierżawię ziemię rolną ok 0, 5 ha z budyn-
kiem gospodarczym . Proszę o kontakt 664 915 222.
Działka budowlana położona w miejscowości Zławieś 
Wielka przy trasie Toruń - Bydgoszcz ok. 400m od szosy 
/ po drugiej stronie na ukos od firmy Marwit .Działka jest 
uzbrojona w sieć wodociągową i energię elektryczną oraz 
posiada dostęp do drogi gminnej. Kontakt 600 457 675
Firma sprzątająca oferuje swoje usługi na terenie Gminy 
Zławieś Wlk oraz Toruń i okolice. Sprzątanie, czyszczenie 
wykładzin i tapicerek, mycie okien etc... Zbliża się okres 
przed świąteczny. Tel.:664 372 785
Oferuje remonty i wykończenia mieszkań domów, gładzie, 
malowanie. glazura, terakoty już od 23 zł m2 (powyżej 100 
m2) płyty k-g podłogi oraz inne tel.: 693 058 463
Na sprzedaż - nowe domy jednorodzinne wolnostojące 
i w zabudowie bliźniaczej, przygotowane do indywidual-
nego wykończenia, w kameralnej zabudowie, zaledwie 5 
min. od Bydgoszczy (Czarnowo). Powierzchnia całkowita 
254,1m2 ; 178,90m2. Powierzchnia użytkowa 151,53m2 
; 109,32m2. Cena od 339000zł. Szczegółowe informacje 
693 367 532 lub 665 416 163
Zatrudnię kierowcę z kategorią prawa jazdy B, z Zławieś 
wieika i okolic. Tel.: 609 607 782
Mobilny salon kosmetyczny "MAJKA" zaprasza klientki 
z Górska i okolic do skorzystania z szerokiego zakresu 
usług z dojazdem do klienta. Tel. 725 552 551, www.ko-
smetyczka-majka.pl
Sprzedam - AB Rocket - sprzęt do ćwiczenia mięśni 
brzuszków i nie tylko. cena 50,00 zł tel.: 601 558 048
Mieszkanie 3 pokojowe w TBS, Toruń-Stawki : partycypa-
cja + kaucja + wyposażenie (zabudowa w kuchni z AGD, 
szafa "komandor" w pokoju, szafki w łazience i przedpo-
koju). Cena 125 000,- do negocjacji Informacje szczegóło-
we tel.: 609 889 288

Sprzedam nowy dom w Czarnowie 5 km od Bydgoszczy! 
tel. 693 367 532  
Firma O-W Pomorze Toporzysko poszukuje pracownika 
z wykształceniem średnim do działu handlowego telefon 
kontaktowy 604 468 558
Firma Start Comp - usługi informatyczne z dojazdem do 
klienta na terenie województwa kujawsko pomorskiego. 
Telefon: 510 798 561

Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe wykonam. tanio 
i solidnie. Teren gminy Zławieś Wielka i okolice. tel. 781 
616 184

Działka rolna z warunkami zabudowy o powierzchni 1,88 
h. Znajduje się w Górsku zaledwie 400m. od trasy Toruń-
Bydgoszcz. Do Torunia jest 15km., a do Bydgoszczy 30km. 
Do szkoły, sklepu oraz przystanku autobusowego jest 
400m. Działka jest położona w bardzo cichej i spokojnej 
okolicy przy drodze gminnej utwardzonej.MOŻLIWOŚĆ 
PODZIELENIA NA MNIEJSZE DZIAŁKI.Polecam 785-
310-705

Pilnie kupię grunt rolny około 3-5 hektarów, za cenę do 8 
zł/mkw. Tel.L 690 256 875

Przyjmę ziemię czarnoziem Toporzysko Tel.:513 081 461

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

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

Szukasz Mikołaja, który w Wigilię odwiedzi Twoje dzieci? 
Jestem do
Państwa dyspozycji. 15 minutowa wizyta to: wręczenie 
dzieciom prezentów
oraz pamiątkowe zdjęcie. koszt 50 zł. Dojadę we własnym 
zakresie. tel:
531 811 606
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Głos Gminny

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

 W sobotę 21 grudnia na 
parkingu przy urzędzie gminy 
w Złejwsi Wielkiej odbędzie się 
II Jarmark Bożonarodzeniowy. 
Będzie można tam zaopatrzyć się 
w przygotowane przez koła gospo-
dyń wiejskich tradycyjne wyroby 
kulinarne, które powinny znaleźć 
się na każdym świątecznym stole. 
Nie zabraknie stoisk z ekologicz-

II Jarmark Bożonarodzeniowy
w Złejwsi Wielkiej

nymi produktami i artykułami, 
niezbędnymi w okresie świątecz-
nym. W tym dniu zaplanowali-
śmy również uroczyste ubieranie 
choinki, występ orkiestry gminnej 
z Rzęczkowa, solistów GOKiS oraz 
wspólne śpiewanie kolęd. Będzie 
również święty Mikołaj i gorą-
ca czekolada. Harcerze z szcze-
pu „Błękitna Jedynka” z Górska 

przekażą światełko pokoju, które 
dotrze do naszej gminy z dale-
kiego Betlejem. Ponadto podczas 
Jarmarku zostanie rozstrzygnięty 
drugi konkurs szopek bożonaro-
dzeniowych organizowany przez 
GOKiS oraz konkurs na stroik bo-
żonarodzeniowy i prac plastycz-
nych „przy wigilijnym stole” pro-
wadzony przez bibliotekę gminną.

 Jak co roku Starostwo Po-
wiatowe w Toruniu, przy współ-
udziale Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Toru-
niu z/s w Chełmży oraz wójtów 
gmin powiatu toruńskiego zor-
ganizowało konkurs „Piękna Za-
groda”.

 Rywalizowano w dwóch kate-
goriach „Działka siedliskowa” oraz 
„Gospodarstwo rolne”. Do udziału 
w konkursie zgłoszenia dokonali 
mieszkańcy gmin Czernikowo, Lu-
bicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo 
oraz Zławieś Wielka.
 Komisja konkursowa odwie-
dzając osoby zgłoszone do kon-
kursu brała pod uwagę czystość 

i porządek w obejściu, ogródek 
przydomowy, dodatkowe urzą-
dzenia i wyposażenie ogrodowe 
oraz działania na rzecz środowi-
ska. Jury w składzie Danuta Wi-
lińska - kierownik Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Toruniu z/s w Chełmży, Hanna 
Zygmont – Starostwo Powiatowe 
w Toruniu oraz Agnieszka Jania-
czyk- Dąbrowska- Przewodniczą-
ca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, 

Ochrony Środowiska Rady Powia-
tu Toruńskiego wyłoniła laureatów 
w poszczególnych kategoriach:
1. Kategoria „Działka siedliskowa”
I miejsce – Zofia i Jerzy Klonow-

scy z Grębocina, gm. Lubicz
II miejsce – Maria i Rafał Puczka 

z Łysomic, gm.Łysomice
III miejsce – Ewa i Jacek Sztuczka 

z Czernikowa, gm. Czernikowo
III miejsce – Danuta Jóźwicka 

z Pędzewa, gm. Zławieś Wielka
Wyróżnienie dla Marii i Krzyszto-

fa Popowskich z Sąsieczna, gm. 
Obrowo 

2. Kategoria „Gospodarstwo Rol-
ne”

I miejsce – Agnieszka i Robert Ra-
falscy z Dzikowa, gm. Obrowo

II miejsce – Renata i Roman Po-
skart z Młyńca Drugiego, gm. 
Lubicz

III miejsce – Maria i Zbigniew 
Błaszkiewicz z Mazowsza, gm. 
Czernikowo

III miejsce – Adam Noworacki 
z Brąchnowa, gm. Łubianka

 Anna Trepanowska, Powiato-
wy Zespół Doradztwa Rolniczego 

w Toruniu z/s w Chełmży

III miejsce w kategorii „Działka 
siedliskowa” dla mieszkanki 

naszej gminy

Podziękowanie
 Składamy serdeczne po-
dziękowania za bezinteresowną 
pomoc przy gaszeniu pożaru, 
który wybuchł w naszym gospo-
darstwie 4 listopada br.
 Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności kierujemy do Pana wójta 
gminy Zławieś Wielka, strażaków, 
sąsiadów, Pań z KGW z Łążyna, 
Pani Sołtys, przyjaciół i znajo-

mych oraz wszystkich ludzi dobrej 
woli, którzy włączyli się w akcję 
ratowniczą.
 To, że jesteście z nami dodaje 
nam sił i umacnia wiarę w dru-
giego człowieka. Dobrze jest wie-
dzieć, że w trudnych chwilach nie 
pozostajemy sami.

Piotr Pawlikowski z rodziną


