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Podsumowanie roku 2013

- wywiad z wójtem gminy Janem Surdyką
najważniejszy, a zagrożenie powodziowe, jak mogliśmy się
przekonać w ubiegłych latach, jest bardzo duże, dlatego
musimy zrobić wszystko aby zabezpieczyć się przed takimi
nieprzewidzianymi i niebezpiecznymi sytuacjami.
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Zławieś Wielka
Górsk
Toporzysko
Pędzewo
Cichoradz
Skłudzewo
Rozgarty
Gutowo
Przysiek
Łążyn
Czarne Błoto
Zarośle Cienkie
Siemoń
Stary Toruń
Zławieś Mała
Czarnowo
Cegielnik
Rzęczkowo
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Świetlica
Dom Kultury
Remiza OSP
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Świetlica
Remiza OSP
Była szkoła
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Była Szkoła
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Świetlica
Remiza OSP
GOKiS
Szkoła Podstawowa
Była Szkoła
Remiza OSP
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Więcej str. 4

Ile tym razem uzbieraliśmy?

Finał WOŚP w Górsku był tylko zwieńczeniem
trwającej przez całą niedzielę akcji. Od samego rana
wolontariusze z naszej gminy kwestowali w okolicach kościołów i szkół.
Więcej str. 8

Oficjalne przekazanie wozu

Jednostka OSP w Łążynie wzbogaciła się o nowoczesny wóz strażacki. Uroczyste przekazanie odbyło się 4 stycznia 2014 roku.
Więcej str. 9

www.zlawies.pl

Miniony rok kalendarzowy obfitował w wiele
wydarzeń, które w mniejszym lub większym stopniu
wpłynęły na życie mieszkańców naszej gminy. Jaki tak
naprawdę był rok 2013, co udało się zrealizować, a jakie zamierzenia trzeba było przełożyć na przyszłość?
Czy w nadchodzącym roku czekają nas kolejne zmiany?
Na te i wiele innych pytań odpowiada Jan Surdyka, wójt
gminy Zławieś Wielka.
Mamy już połowę lutego, powoli wyczekujemy
wiosny i choć żyjemy już realiami 2014 roku, to chyba
najlepszy czas, aby móc na spokojnie podsumować wydarzenia roku ubiegłego. Może na początek przedstawi
Pan mieszkańcom naszej gminy jakie Pana zdaniem
najważniejsze inwestycje udało się zrealizować?
Jan Surdyka: Tak naprawdę trudno wskazać jedno
konkretne zadanie, ponieważ wszystkie na swój sposób
były ważne i mają wpływ na poprawę bytu naszych mieszkańców. Na pewno sukcesem jest, że wreszcie udało się
wybudować parking w Złejwsi Wielkiej. Ta inwestycja
pozwoliła rozładować ruch w centrum Złejwsi Wielkiej.
Jak bardzo jest tutaj potrzebny parking przekonaliśmy się
chociażby podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, gdy
właściwie wszystkie miejsca postojowe były zajęte. Potrzeby gminy są ogromne, cały czas musimy się zmagać ze
spłatą kredytów z lat ubiegłych. Mimo to wszystkie zadania zostały zrealizowane, a nawet jesteśmy na etapie finalizacji wielkiej inwestycji jaką jest budowa przepompowni
chroniącej osiedle w Czarnowie przed zalaniem wodami
Wisły. W tym roku udało nam się zabezpieczyć blisko 2
mln złotych na ten cel. Dobytek naszych mieszkańców jest

Rok 2013 był przełomowy, bowiem została wprowadzona, budząca wiele kontrowersji nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak
ocenia Pan jej funkcjonowanie na terenie gminy, z jakimi problemami trzeba było się zmierzyć? Czy wszystko
zostało zrealizowane zgodnie z planem?
To prawda, niestety musieliśmy się zmagać przede
wszystkim z wprowadzeniem ustawy, która nie została do końca dobrze przygotowana przez Państwo. Budzi
ona wiele kontrowersji. Muszę zaznaczyć, że zgodnie z jej
założeniami gmina na śmieciach nie zarabia, bo po prostu nie może. Mimo wszystko udało się zrealizować właściwie wszystkie jej założenia, co możemy uznać za nasz
mały sukces. Warto dodać, że firma, która wygrała przetarg ściśle współpracuje z Zakładem Usług Komunalnych
w Rzęczkowie i dzięki temu, gminna spółka miała możliwość utworzenia nowych miejsc pracy, dając utrzymanie
dla kilkunastu rodzin z terenu gminy. Choć nastąpiła poprawa, niestety cały czas notujemy przypadki powstawania
dzikich wysypisk. Wprowadzenie i funkcjonowanie nowego systemu odbioru śmieci generalnie oceniam na 4+,
ponieważ nie ma niepotrzebnych perturbacji z odbiorem
śmieci, a mieszkańcy wykazali się dużym zrozumieniem.
Ponadto, zgodnie z zapowiedziami, po kilku miesiącach
przeprowadziliśmy analizę kosztów. Na jej podstawie możliwe było wprowadzenie, wraz z początkiem 2014 roku,
nowej stawki dla gospodarstw jednoosobowych. Myślę, że
pod koniec bieżącego roku będziemy mieli klarowny obraz
funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych
w naszej gminie i jeszcze raz sprawdzimy czy i w jakiej wysokości możliwa jest obniżka obecnych stawek.
Wielu mieszkańców gminy wciąż zadaje pytania:
dlaczego powstał Zakład Usług Komunalnych i dlaczego jego siedzibą jest Rzęczkowo?
Myślę, że powstanie Zakładu Usług Komunalnych
w Rzęczkowie, to był jedyny słuszny kierunek umożliwiający usprawnienie gospodarki wodnej, ściekowej oraz
śmieciowej w naszej gminie. Usługi komunalne to jedne
z najważniejszych, wykonywanych dla mieszkańców gminy świadczeń. Uznaliśmy, że dobrze by było aby wszystkie
te usługi znajdywały się w jednym miejscu. „Centrum kierowania” jakie powstało w Zakładzie Usług Komunalnych
w Rzęczkowie poprawiło jakość usług i uporządkowało
obsługę mieszkańców. Uważam, że jest to dobry kierunek,
ponieważ nowopowstały ZUK „żyje” z własnego budżetu,
a ten fakt wymusza gospodarne działania, bez konieczności ich dofinansowywania z gminnej kasy. Warto dodać, że
korzystny wpływ na działanie Zakładu Usług Komunalnych ma także jego położenie w Rzęczkowie, ze względu
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Podsumowanie roku 2013

- wywiad z wójtem gminy Janem Surdyką - c.d.

Pozostańmy jeszcze na chwilę przy
temacie usług dla mieszkańców. Na jakim
etapie znajduje się budowa nitki gazociągu oraz czy planowane są kolejne dofinansowania dla mieszkańców np. na budowę
tzw. solarów?
Jeśli chodzi o gaz to są dalekosiężne
plany, na które nie do końca mamy wpływ.
Rozbudową sieci gazowej w Przysieku, Rozgartach i Starym Toruniu zajmuje się Polska
Spółka Gazownictwa z Bydgoszczy. Zima
spowodowała przerwanie prac instalacyjnych, ale zgodnie z przekazanymi do Urzędu Gminy informacjami zakończenie robót
planowane jest na kwiecień br. Są też propozycje doprowadzenia gazu od strony gminy
Łubianka, która „posiada” gaz tzw. wysokiego ciśnienia. Skorzystaliby na tym, z całą
pewnością mieszkańcy sąsiadujących z nią
terenów gminy. W 2013 roku ruszył II etap
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonaliśmy 100 takich oczyszczalni,
a w tym roku wybudowanych zostanie jeszcze 46. Jeśli tylko dostępne będą środki unijne, to postaramy się kontynuować działania
w tym zakresie. W naszych poczynaniach
nie zapominamy o ekologii i ochronie środowiska. Gmina konsekwentnie uczestniczy
w programie usuwania wyrobów zawierających azbest. Do 20 lutego mieszkańcy mogli
składać wnioski na demontaż płyt azbestowych, a dofinansowanie uzyskane z WFOŚiGW w 100 % pokryje koszty demontażu,
transportu i utylizacji azbestu. Widzimy
także potrzebę dofinansowania budowy
urządzeń solarnych na budynkach. W nowej perspektywie finansowej, w której dokonany został podziałów środków unijnych
na lata 2014-2020 znajdują się zapisy, dzięki
którym będzie można skorzystać z dofinansowania na ten cel. Czekamy na uruchomienie konkursów i na pewno w nich wystartujemy.
Na jakim etapie znajduje się rozbu-

dowa dróg gminnych oraz poprawa oświetlenia, jakie środki finansowe są przeznaczane na ten cel i czy są one w Pana opinii
zadowalające?
Uważam, że gmina szybko się rozwija,
a co za tym idzie wzrastają potrzeby związane z rozbudową dróg gminnych. Mimo tego,
że na bitumowanie dróg gminnych (w całej
gminie długość sieci drogowej to ok. 400 km przyp. red.) oraz na zakup gruntów pod drogi zarezerwowaliśmy w budżecie na 2014
rok ok. miliona złotych wciąż nie jestem
zadowolony z ich stanu. Chciałoby się robić
więcej ale zasobność gminnej kasy pozwala na ponoszenie wydatków tylko w takiej
wysokości. Systematycznie modernizowane
jest także oświetlenie - z energochłonnego
na oszczędnościowe tj. z rtęciowego na sodowe. Przy wymianie opraw dobierana jest
optymalna moc żarówek - chodzi głównie
o zracjonalizowanie kosztów zużycia energii. Zastanawiamy się również nad wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań - niestety są to wciąż instalacje bardzo drogie.
Pod koniec minionego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łążynie wzbogaciła się o nowiutki wóz strażacki, a dla OSP
w Złejwsi Wielkiej i Łążynie zostały wybudowane garaże. Czy to oznacza, że mieszkańcy naszej gminy mogą teraz czuć się
bardziej bezpiecznie w zakresie ochrony
przed pożarami?
Bezpieczeństwo mieszkańców naszej
gminy jest według mnie najważniejsze i kiedy tylko będę miał taką możliwość, to zrobię
wszystko, aby wspierać działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Nasze jednostki
często angażują się w ważniejsze wydarzenia
gminne i za każdym razem, kiedy wymaga
tego sytuacja, nam pomagają, . Unowocześnienie parku maszynowego jest więc niezbędne do dobrego funkcjonowania całej
gminy. Za doposażeniem strażaków z Łążyna przemawiał również fakt włączenia OSP
Łążyn do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego. Trzeba zaznaczyć, że jest to
wyróżniająca się na terenie gminy jednostka, która do tej pory dysponowała przestarzałym sprzętem. Wspomniana przez Pana
budowa garaży czy zakup przez OSP Toporzysko używanego samochodu to nie koniec
inwestycji, ponieważ mamy jeszcze wiele do
poprawienia.
W ocenie mieszkańców nie tyko
ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem
gminy, w ramach którego jest jeszcze wiele do zrobienia. Działania policji i służby
zdrowia nadal pozostawiają wiele do życzenia...
Jeśli chodzi o policję to niestety większość problemów powstała niezależnie od
nas, po spowodowanej względami oszczędnościowymi likwidacji posterunku w Złejw-

si Wielkiej. Umiejscowienie posterunku
w Chełmży powoduje wiele utrudnień dla
mieszkańców i co jak się wydaje być największym kłopotem wydłuża czas reakcji na
zdarzenia. Mimo wszystko współpraca z nowym Komendantem się ożywiła i widać, że
robi on wiele dla naszej gminy, co objawia
chociażby przez większą ilość patroli na naszych drogach. Na mocy wynegocjowanego
w ostatnim czasie porozumienia funkcjonariusze policji pełnią na terenie gminy dyżury. W każdy wtorek, w godzinach od 11 do
13, w budynku dawnego posterunku mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i wnioski. Służba
zdrowia to zdecydowanie nasza pięta achillesowa. Niestety najgorsze jest to, że niewiele
można zrobić, ze względu na obowiązujące
nas umowy. Chciałbym, żeby dostęp do lekarzy specjalistów, chociażby laryngologa
czy ortopedy był możliwy dla mieszkańców
gminy na miejscu, bez konieczności uciążliwej wyprawy do Bydgoszczy. Pomimo tego,
że w skali kraju nie wypadamy wcale tak słabo, wciąż próbujemy poprawić jakość świadczonych usług medycznych, prowadząc rozmowy z lekarzami, choć trzeba przyznać, że
przed nami jeszcze długa droga.
Podczas podsumowań nie sposób
pominąć tak ważnego tematu jakim jest
oświata. Czy jest Pan zadowolony z jej
obecnego funkcjonowania?
Muszę powiedzieć, że w momencie
obejmowania urzędu stan oświaty budził
wiele poważnych zastrzeżeń - szczególnie
infrastruktura w Przysieku, która wymagała
jak najszybszej reakcji. Mimo wybudowania
łącznika z zapleczem sanitarnym, konieczny jest dalszy rozwój tej placówki, dlatego
w planach jest kontynuacja rozbudowy poprzez nadbudowę dodatkowej kondygnacji
oraz budowę sali gimnastycznej. Posiadamy
odpowiednią dokumentację i mam nadzieję, że przewidywaną do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym inwestycję
uda się w przyszłym roku zrealizować. Problem braku miejsca na prowadzenie zajęć
lekcyjnych dotyczy również Zespołu Szkół
w Złejwsi Wielkiej. W niedługim czasie czeka nas rozbudowa tej placówki, gdyż bardzo
szybko się ona rozwija. Trzeba przyznać, że
nie będzie to zadanie proste ze względu na
objęcie budynków szkoły nadzorem konserwatora zabytków. (Trwa przygotowanie niezbędnej do rozbudowy dokumentacji - przyp.
red.) W Czarnowie, w tym roku wykonana
zostanie, wyczekiwana i umożliwiająca obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu,
termomodernizacja. Podpisaliśmy już stosowne umowy z Urzędem Marszałkowskim.
W Rzęczkowie nastąpi wreszcie poprawa infrastruktury sportowej. Powstanie kompleks
boisk z prawdziwego zdarzenia, podobny do
tego istniejącego w Złejwsi Wielkiej. Z pozytywnych aspektów warto wymienić tak-

że powstanie szkoły muzycznej w Górsku.
Wszystko to dzięki inicjatywie nauczycieli
z terenu gminy oraz podpisaniu umowy
z ministerstwem, umożliwiającej realizację
tego ciekawego zamierzenia. Cieszę się, że
uzdolniona młodzież będzie mogła dalej
się rozwijać. W znaczący sposób poprawiła
się również opieka przedszkolna na terenie
gminy. Przedszkole w Złejwsi Małej zostało
rozbudowane o jeden oddział, dzięki czemu już 100 maluchów może w komfortowych warunkach uczestniczyć w zajęciach.
Ponadto w Domu Kultury w Górsku oraz
w szkołach w Łążynie i Siemoniu funkcjonują punkty przedszkolne. Cieszy także powstanie przedszkola niepublicznego w Górsku i punktu przedszkolnego w Rozgartach.
Wszystko to sprawia, że rodzice nie muszą
już wozić swoich dzieci do Torunia czy Bydgoszczy. Dodam jeszcze, że w 2014 roku wydatki na oświatę wyniosą aż 17 696 800 zł, co
stanowi 46% ogółu wydatków gminy!
To bardzo dobre, pełne optymizmu
informacje. Ważne miejsce w Gminie
Zławieś Wielka zajmuje sport, turystyka i rekreacja. Wzrasta także aktywność
organizacji pozarządowych i środowisk
sportowych.
Dokładnie tak, wspólnie z PTTK odebraliśmy w Warszawie certyfikat „Gmina
Przyjazna Rowerzystom”. Dostrzeżono nasze
osiągnięcia i działania. To miłe i motywujące, co nie oznacza, że spoczniemy na laurach. Zamierzamy dalej, z jeszcze większym
zaangażowaniem realizować te cele bowiem
gmina od początku kładła nacisk na rozwój
w tym kierunku. Chcielibyśmy wreszcie połączyć drogą rowerową, z prawdziwego zdarzenia, Bydgoszcz i Toruń. Potrzebę tę widać chociażby we wnioskach mieszkańców.
Dzięki takiej inwestycji moglibyśmy bezpiecznie się poruszać wzdłuż ruchliwej drogi krajowej a gmina zyskałaby dodatkową
atrakcję, umożliwiającą pełniejszą prezentację jej walorów. Cały czas współpracujemy
również z PTTK i Urzędem Marszałkowskim w celu tworzenia nowych (Pod koniec
zeszłego roku została oznakowana i wyposażona w infrastrukturę nowa ścieżka rowerowa przyp. red.) i dalszego modernizowania
tras istniejących Jestem pełen optymizmu
jeśli chodzi o sport. Organizacje pozarządowe coraz aktywniej działają w gminie
i coraz chętniej starają się o dofinansowania
w organizowanych przez nas konkursach, co
sprawia, że rozwój sportu idzie w dobrym
kierunku. Równie ważne jak wspieranie
stowarzyszeń jest stworzenie odpowiednich
warunków sprzyjających zwiększeniu aktywności fizycznej mieszkańców. W ostatnim czasie ogrodzone zostało boisko do gry
w piłkę nożną w Złejwsi Małej. W Złejwsi
Wielkiej powstał tor do jazdy na rolkach,
a boisko przy Zespole Szkół w Górsku zyEXP32kB

na odpowiednio przygotowane zaplecze
oraz bliskie sąsiedztwo Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łążynie. Wierzę, że spółka będzie dalej prężnie
funkcjonować, rozszerzając swoje działania
o nowe zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Potrzeba oczywiście czasu, choć już
teraz widać, że mimo krótkiego okresu działalności udało się uporządkować gospodarkę
wodno – ściekową. Jest jeszcze jeden ważny
powód przenosin do Rzęczkowa. Zławieś
Wielka jako „stolica” gminy powinna posiadać miejsce rekreacji i spotkań mieszkańców, z urządzoną zielenią, boiskami i placem
zabaw, prawdziwe centrum miejscowości.
Stworzenie takiego centrum będzie możliwe
tylko po przeniesieniu „gminnej bazy” do
Rzęczkowa i uprzątnięciu nawarstwiającego
się w tym miejscu przez lata bałaganu.
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Głos Gminny
skało nową, równą nawierzchnię. Jak już
wspominałem, wkrótce powstanie wreszcie
kompleks sportowy w Rzęczkowie. Cieszy
nas także, że udało nam się wybudować
nowe place zabaw w Złejwsi Wielkiej i Zaroślu Cienkim, a już wkrótce kolejny powstanie także w Starym Toruniu. Chcemy
w dalszym ciągu systematycznie rozwijać
infrastrukturę sportową naszej gminy tak,
aby rodzice mieli możliwość aktywnego
spędzania czasu ze swoimi pociechami.
Zapewne wielu mieszkańców gminy i nie tylko zastanawia się co się dzieje
z Astro-bazą. Czemu nie jest jeszcze dostępna?
Problem powstał we wstępnym etapie, jeszcze przed realizacją inwestycji.

Zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski projekt budowlany nie przewidział odpowiedniego odprowadzenia wody z tarasu znajdującego się na dachu budynku.
I to właśnie kłopoty z cieknącą wodą uniemożliwiają uruchomienie przyszkolnego
obserwatorium. Trzeba zauważyć, że nie
jest to odosobniony przypadek, ponieważ
większość Astro-baz zmaga się z podobnymi problemami. Urząd Marszałkowski
poinformował nas, że wiosną tego roku
ponownie zostaną przeprowadzone prace remontowe i mam nadzieję, że w 2014
roku gwiazdy będą sprzyjały jej ponownemu uruchomieniu. Niestety koszty poniesie również gmina, chociaż nie przewidywaliśmy ich w tegorocznym budżecie.
W minionym roku zaszły zmiany
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w kulturze. Dom Kultury w Górsku został odłączony od Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej i stał
się odrębną jednostką. To oznacza, że dotychczasowy system się nie sprawdzał?
Dokładnie tak. W kulturze zaszły
zmiany, ponieważ system, który działał
do tej pory po prostu się nie sprawdził.
Ośrodki zostały rozdzielone, co wyzwoliło
motywację do działania, dzięki czemu powstało wiele nowych, ciekawych inicjatyw,
a oferta kulturalna poszerzyła się o nowe
sekcje, zajęcia czy działające przy instytucjach kluby. Myślę, że taka zdrowa konkurencja na dobre wyjdzie obu placówkom,
a skorzystają na tym mieszkańcy naszej
gminy.
Na koniec proszę powiedzieć jak
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wygląda sytuacja z mieszkaniami socjalnymi. Czy najubożsi mieszkańcy naszej
gminy mogą spodziewać się większej pomocy?
Jeśli chodzi o gospodarkę mieszkaniową, to ponosimy duże nakłady finansowe
na utrzymanie dotychczasowych mieszkań
socjalnych. Zdaję sobie sprawę, że cały czas
wiele osób czeka na pomoc, jednak w tej
chwili nie posiadamy wolnych lokali. Systematycznie dokonujemy remontów i oddajemy do użytku nowe mieszkania, które
wkrótce zostaną udostępnione kolejnym
rodzinom. Zdaje sobie sprawę, że jest to tak
naprawdę kropla w morzu potrzeb.

rozmawiał PM

Inwestycje gminne przeprowadzone w 2013 roku
W 2013 roku Gmina Zławieś Wielka
przeznaczyła na inwestycje kwotę w wysokości 4 981 274,92 zł
W ramach poprawy stanu infrastruktury gminy Zławieś Wielka wykonano:
Inwestycje drogowe o łącznej wartości
1 439 560,56 zł, w tym:
- budowa dróg gminnych,
- budowa parkingu w Złejwsi Wielkiej,
- wykonanie projektu przebudowy dróg
gminnych wraz z budową kanalizacji
deszczowej,
- budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej
w Siemoniu przy udziale środków Funduszu Sołeckiego,
- budowa chodników.
Inwestycje komunalne o wartości
1 779 182,47 zł, w tym:
- wykonanie projektu budowlanego dla
ujęcia wody w Czarnowie,
- budowa sieci wodociągowej na terenie
gminy,
- budowa kanalizacji w Pędzewie,
- poprawa gospodarki wodnej poprzez bu-

dowę stacji podnoszenia ciśnienia wody
w Skłudzewie,
- budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków etap II,
- utworzenie PSZOKu.
Inwestycje w celu poprawy bezpie-

czeństwa o wartości 560 078,91 zł, w
tym:

Zakupy inwestycyjne o wartości
491 967,99 zł, w tym:
- zakup gruntów pod drogi,
- zakup sprzętu.
Inne zadania (w tym oświetlenie)

130 308,09 w Złejwsi Wielkiej

- budowa garażu OSP w Złejwsi Małej
i w Toporzysku oraz budowa garażu
przy świetlicy w Łążynie (udział środków z FS)
- zakup samochodu dla OSP Łążyn.
Inwestycje oświatowe 354 952,38 zł
- wykonanie projektu budowlanego
nadbudowy istniejącego budynku SP
w Przysieku oraz sali gimnastycznej,
- remont dachu SP w Przysieku,
- montaż palnika na pelet w ZS w Górsku,
- rozbudowa przedszkola (kontynuacja),
- budowa ciepłociągu do Astro-bazy.
Sport i Rekreacja o wartości
255 249,67zł, w tym:
- budowa placu zabaw oraz toru do jazdy

Inwestycje oświetleniowe
na terenie Gminy w 2014 roku
W bieżącym roku na terenie gminy
przeprowadzony będzie szereg inwestycji
oświetleniowych. W ich zakres wchodzą
m. in. budowa ciągu oświetlenia ulic w sołectwach: Zławieś Mała – ulica Jagodowa
oraz dalsze oświetlenie ulicy Honorowych
Dawców Krwi, Rozgarty – ulica Piaskowa,
Przysiek - ulica Brzozowa, Stary Toruń
– odcinek ulicy Liliowej i Polnej. Przewidziana jest również budowa oświetlenia
w Rzęczkowie, przy drodze powiatowej
w kierunku Skłudzewa. Planowane jest
również ustawienie pojedynczych punktów
świetlnych w newralgicznych miejscach, tj.
przy skrzyżowaniach i przystankach autobusowych. Oprócz budowy oświetlenia
część środków przeznaczona jest na naprawę zniszczonych słupów oświetleniowych

na rolkach w Złejwsi Wielkiej,
- budowa placu zabaw w Zaroślu Cienkim,
- budowa placu rekreacyjnego w Rozgartach (udział środków z FS),
- wykonanie instalacji nawadniania boiska
w Zaroślu Cienkim (udział środków z FS),
- zakup tablic informacyjno – turystycznych wraz z mapami turystycznymi.

i opraw. Gmina dofinansowuje również inwestycje oświetleniowe realizowane w ramach funduszy sołeckich – taka sytuacja
będzie miała miejsce w Rozgartach.
Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy odbywa się na podstawie analizy potrzeb,
wynikających z szybko postępującej zabudowy i urbanizacji terenu oraz wniosków
spływających od mieszkańców. W bieżącym
roku na budowę oświetlenia przeznaczyliśmy
w budżecie kwotę 150000 złotych. Potrzeby
są znacznie większe, ale środki w budżecie
pozwalają na realizację tylko niektórych inwestycji. Poniżej przedstawiamy informację
o tym, w jaki sposób będzie się kształtowała rozbudowa oświetlenia na terenie gminy
w 2014 roku.
Grzegorz Chojnacki

Zestawienie wydatków związanych z oświetleniem
w budżecie na 2014 rok
1. Zławieś Mała – oświetlenie ulicy Jagodowej
2. Zławieś Mała – przedłużenie oświetlenia ulicy Honorowych Dawców Krwi
3. Rzęczkowo – oświetlenie drogi powiatowej od działki 587 do działki 98/1
4. Stary Toruń – oświetlenie ulicy Liliowej i Polnej
5. Łążyn – oświetlenie od działki 367/18 do działki 295/2
6. Zarośle Cienkie – oświetlenie drogi powiatowej nr 2004
7. Przysiek – oświetlenie ulicy Brzozowej
8. Rozgarty – dofinansowanie funduszu sołeckiego - oświetlenie ulicy Długiej
9. Rozgarty – oświetlenie ulicy Piaskowej
10. Rozgarty – naprawa słupa oświetleniowego przy ulicy Wesołej
11. Rozgarty – oświetlenie części ulicy Leśnej
12. Stary Toruń – projekt powykonawczy oświetlenia na działce nr 258/2
13. Stary Toruń – dofinansowanie budowy oświetlenia na działce nr 258/2
14. Toporzysko – oświetlenie przy drodze zjazdowej z drogi gminnej nr 100125 C
do posesji nr 51/13
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HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
LUTY – MARZEC 2014
Lp.

Sołectwo

Data zebrania

Dzień tygodnia

Godzina zebrania

Miejsce zebrania

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Zławieś Wielka
Górsk
Toporzysko
Pędzewo
Cichoradz
Skłudzewo
Rozgarty
Gutowo
Przysiek
Łążyn
Czarne Błoto
Zarośle Cienkie
Siemoń
Stary Toruń
Zławieś Mała
Czarnowo
Cegielnik
Rzęczkowo

10 lutego
13 lutego
18 lutego
19 lutego
22 lutego
26 lutego
28 lutego
3 marca
7 marca
9 marca
10 marca
15 marca
16 marca
18 marca
20 marca
22 marca
26 marca
28 marca

poniedziałek
czwartek
wtorek
środa
sobota
środa
piątek
poniedziałek
piątek
niedziela
poniedziałek
sobota
niedziela
wtorek
czwartek
sobota
środa
piątek

18.00
18.00
18.00
18.00
16.00
18.00
18.00
18.00
18.00
11:15
18.00
16.00
12:00
18.00
18.00
16.00
18.00
18.00

Świetlica
Dom Kultury
Remiza OSP
Świetlica
Świetlica
Remiza OSP
Była szkoła
Świetlica
Szkoła Podstawowa
Świetlica
Była Szkoła
Była szkoła
Świetlica
Remiza OSP
GOKiS
Szkoła Podstawowa
Była Szkoła
Remiza OSP

Informacja GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że osoby
niepełnosprawne (dzieci poprzez swoich
przedstawicieli ustawowych), mogą ubiegać
się o wsparcie finansowe w ramach rehabilitacji społecznej.
Podstawowymi warunkami do uzyskania
dofinansowania jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz
spełnienie kryterium dochodowego. Kryterium zmienia się co kwartał, a do 28 lutego
2014 r., wynosi odpowiednio:
- dla osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe- 2.373,62 zł netto (bez
kwoty dodatku pielęgnacyjnego),
- dla osoby mieszkającej przy rodzinie –
1.825,86zł netto, (bez kwoty świadczeń rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego).
Dla Powiatu Toruńskiego, zadania realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 (budynek
przylegający do Starostwa Powiatowego
w Toruniu).
O dofinansowanie można się ubiegać się
w 4 głównych obszarach:
1. Likwidacja barier architektonicznych:
Wsparcie można otrzymać na adaptację łazienki. Dofinansowaniem ze środków
Funduszu może być objęty zakup urządzeń
(wraz z montażem) lub wykonanie usług
w zakresie likwidacji barier architektonicznych.
Pomocy udziela się wyłącznie w celu
dostosowania istniejącej już łazienki na potrzeby osoby niepełnosprawnej.

Pomoc przyznaje się w pierwszej kolejności osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.
Wymagane dokumenty: akt własności
lokalu lub umowa najmu wraz ze zgodą właściciela lokalu na takowe prace, kosztorys
prac, szkic pomieszczenia oraz zaświadczenie lekarza specjalisty z zaleceniami przeprowadzenia prac związanych z likwidacją
bariery architektonicznej.
Uwaga! W stosunku do tego obszaru nie
ma zastosowania kryterium dochodowe.
2. Likwidacja barier w komunikowaniu się.
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne z problemem
mowy, słuchu oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich. Dofinansowaniu podlegaja m.in. aparaty słuchowe oraz komputery.
Głównym dokumentem jest zaświadczenie
lekarskie potwierdzające rodzaj niepełnosprawności, ze wskazaniem jakiemu celowi
ma służyć likwidacja bariery.
3. Przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.
O dofinansowanie mogą ubiegać się
osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
Wymagane dokumenty, m.in.: zaświadczenie lekarza specjalisty w zakresie potrzeby
prowadzenia rehabilitacji w warunkach
domowych, przy użyciu wnioskowanego
sprzętu rehabilitacyjnego (np. balkonik,
wózek, łóżko rehabilitacyjne) oraz dwie
oferty cenowe sprzętu.
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4. Turnusy rehabilitacyjne
Turnusy 14-to dniowe, mające na
celu poprawę kondycji psychofizycznej
oraz społecznej osoby niepełnosprawnej.
Warunkiem uzyskania dofinansowania
jest posiadanie skierowania na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza prowadzącego .
We wszystkich tych obszarach dofinansowaniu nie podlegają koszty realizacji zadania poniesione przed przyznaniem
dofinansowania i podpisaniem umowy.
Nie jest możliwe refinansowanie turnusów, w których wnioskujący już uczestniczył.
Wnioski o przyznanie dofinansowania na konkretny obszar można pobierać ze strony internetowej PCPR Toruń
- Biuletyn Informacji Publicznej, link
PFRON- rehabilitacja społeczna osób
niepełnosprawnych lub osobiście w siedzibie PCPR Toruń ul. Towarowa 4-6,
jak również w siedzibie GOPS w Złejwsi
Wielkiej, ul. Słoneczna 28.
Uwaga! Podane informacje wskazują jedynie główne obszary i najważniejsze z dokumentów, niezbędnych do
ubiegania się o dofinansowanie. Przed
kompletowaniem dokumentacji prosi się
o wcześniejszy kontakt z pracownikiem
PCPR Toruń - p. Karoliną Gorczyńską,
tel. 56 662-87-61, która udzieli szczegółowych informacji w tym temacie.

GOPS Zławieś Wielka
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Zmiany w GOPSie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej informuje, że
z dniem 1 lutego 2014r. nastąpiła zmiana
miejscowości, przypisanych poszczególnym pracownikom socjalnym:
Olga Cielas pracownik socjalny, pokój
nr 17 ( parter ) tel. 56 674-39-66 wew. 17,
obejmuje działaniem sołectwa: Toporzysko, Czarnowo, Zławieś Wielka;
Zdzisława Kozłowska starszy specjalista
pracy socjalnej, pokój nr 17 ( parter ) tel.
56 674-39-66 wew.17, obejmuje działaniem sołectwa: Górsk, Stary Toruń;
Magdalena Patyk starszy specjalista pracy
socjalnej, pokój nr 17 ( parter ) tel. 56 67439-66 wew.17, obejmuje działaniem sołectwa: Pędzewo, Gutowo, Zarośle Cienkie;
Sylwia Podgórska pracownik socjalny,
pokój nr 14 ( parter ) tel. 56 674-39-66
wew.14, obejmuje działaniem sołectwa:
Cichoradz, Siemoń, Łążyn;
Magdalena Pawlewicz – Kucharska pracownik socjalny, pokój nr 16 ( parter ) tel.
56 674-39-66 wew. 16, obejmuje działaniem sołectwa: Przysiek, Błotka, Czarne
Błoto, Cegielnik, Rozgarty;
Halina Rutecka-Miłek starszy specjalista
pracy socjalnej , pokój nr 14 ( parter ) tel.
56 674-39-66 wew.14, obejmuje działaniem sołectwa: Zławieś Mała, Rzęczkowo, Skłudzewo, Gierkowo.
Uwaga !
W związku ze zmianą organizacji pracy
w GOPS w Złejwsi Wielkiej, pracowników socjalnych można zastać w siedzibie
ośrodka w godzinach porannych tj. do
godziny 10ºº. Poza w/w godzinami, wnioski o pomoc będą przyjmowane przez pracownika administracyjno-biurowego – p.
Annę Laskowską , pokój nr 16 (parter) tel.
56 674-39-66, wew. 16.

GOPS Zławieś Wielka

Nowy zarząd
Klubu HDK
1 lutego 2014r. odbyły się wybory do
zarządu klubu HDK PCK przy Urzędzie
Gminy Zławieś Wielka. Nowym Prezesem
klubu został Marek Kruszyna. W skład
zarządu weszli: Zbigniew Szymański –
zastępca prezesa, Agnieszka Drzewiecka
– sekretarz, Dawid Buliński – skarbnik,
Marek Paliwoda – członek zarządu.
W tym miejscu należą się wyrazy
uznania dla Edwarda Lubasa, który przez
blisko 10 lat z ogromnym zaangażowaniem prowadził klub, starając się o jego
nieustanny rozwój.
EXP32kB
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Wsparcie finansowe dla
kultury fizycznej i sportu
Na początku br. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie
Zławieś Wielka.
Na 2014 rok dotację otrzymały:
1. 23 000 zł - Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Złejwsi Wielkiej na realizacja zadania pn. „Rozgrywki piłkarskie ligi seniorów, juniorów młodszych,
trampkarzy, młodzików, III ligi kobiet, rajdy rowerowe,
gminna liga darta”
2. 9 000 zł – Uczniowski Klub Sportowy Trójka Górsk na
wsparcie realizacji zadania pn. „Rozwój fizyczny i aktywizacja ruchowa dzieci poprzez szkolenie sportowe dzieci
oraz organizację imprez sportowych i udział w rozgrywkach sportowych w roku 2014
3. 8 000 zł – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Karate
Kiritsu w Górsku na realizację zadania pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacja sportowa oraz przygotowanie dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego”
4. 2 500 zł – Ludowy Zespół Sportowe „LZS Przysiek”
w Przysieku na realizację zadania pn. „Popularyzacja
sportu na wsi poprzez zajęcia ruchowe i dydaktyczne
z młodzieżą”
5. 2500 zł – Fundacja AKADEMIA AKTYWNYCH w Złejwsi
Wielkiej na wsparcie realizacji zadania pn. „Warsztaty sportowe z elementami profilaktyki zdrowotnej”.

Jak płacić za odpady komunalne?
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, że w roku 2014 nie ulegają zmianie:
dotychczasowy numer rachunku bankowego (tj. 06 9511 0000 0025 0320 2000 0310), na
który należy dokonywać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy wnoszenia opłat (tj. do 20 dnia każdego miesiąca). Przypominamy, iż od 1 stycznia
2014 r. wprowadzona została nowa kategoria gospodarstw domowych jednoosobowych,
a wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio:
W przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
15, -zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
30, - zł dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
46, - zł dla gospodarstwa domowego liczącego 3 do 5 osób,
59, - zł dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób;
w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych:
30, - zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
60, - zł dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,
92, - zł dla gospodarstwa domowego liczącego 3 do 5 osób,
118, - zł dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.
W związku z licznymi pytaniami o wystawienie faktur za wywóz odpadów informujemy, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter podatku lokalnego, co wyklucza możliwość wystawienia takiej faktury przez Urząd Gminy. Podstawą
do uiszczenia opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, złożona do tutejszego Urzędu przez właściciela nieruchomości.
Wszystkim właścicielom nieruchomości dokonującym opłat za odpady komunalne

zwracamy uwagę na prawidłowe wypełnianie treści przelewu, szczególnie na aktualny
miesiąc i rok 2014.
Dla ułatwienia poniżej przedstawiamy przykładowy, prawidłowo wypełniony druk
przelewu:
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Gmina w Unii
W styczniu i lutym odbyły się spotkania w Urzędzie Marszałkowskim,
na których wójt Jan Surdyka podpisał
umowy na realizację kolejnych zadań,
współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej. Poniżej prezentujemy ich
szczegółowy zakres.
Umowy przyznania pomocy na
operację z zakresu małych projektów
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 na projekty m.in.:
1. „Budowa obiektu rekreacyjnego – placu
zabaw wraz z boiskiem do piłki siatkowej
w miejscowości Stary Toruń”:
- urządzenia: piaskownica z bali, huśtawka podwójna, karuzela, bujak sprężynowy, huśtawka wagowa, ławka stała
metalowa z elementami drewnianymi;
- koszt całkowity: 24 359,63 zł
- kwota dofinansowania wg podpisanej
umowy wynosi 14 372,18 zł
2. „Zakup wyposażenia do Wiejskiego
Domu Kultury w Górsku”:
- zakup wyposażenia do pomieszczenia
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Ferie z „Razem dla Przyszłości”

pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej
mieszczącego się w Domu Kultury
w Górsku
- wyposażenie: sprzęt nagłaśniający, mikrofony ze statywami; zestaw oświetleniowy; ekran przenośny z projektorem; laptop z oprogramowaniem;
urządzenie wielofunkcyjne; zestawy
komputerowe wraz z programami
edukacyjnymi.
- koszt całkowity: 34 846,76 zł
- kwota dofinansowania wg podpisanej
umowy wynosi 20 559,58 zł
3. „Renowacja Krzyża upamiętniającego
miejsce uprowadzenia Ks. Jerzego Popiełuszki w miejscowości Górsk”:
- wykonanie prac renowacyjnych pomnika dla jego zabezpieczenia przed
niekorzystnym wpływem wilgoci,
grzybów, opadów itp., uzupełnienie
ubytków, odrestaurowanie obiektu
oraz zagospodarowanie terenu;
- koszt całkowity: 19 037,36 zł
- kwota dofinansowania wg podpisanej
umowy wynosi 11 232,04 zł

MF

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” wraz z Domem Kultury w Górsku i Szkołą Podstawową w Przysieku, wspomaganą przez
Panią Małgorzatę Wiśniewską – Radną
Sołectwa Przysiek, przygotowało dwa
turnusy półkolonii - zimowiska. Zajęcia
dla pierwszej grupy odbyły się w Górsku,
w dniach od 3 do 7 lutego br. W trakcie zimowiska przygotowano dla uczestników
liczne atrakcje – m. in. warsztaty plastyczne i wiele ciekawych wyjazdów.
Pierwszego dnia dzieci odwiedziły
Młyn Wiedzy. Ilość eksponatów, możliwość
wspaniałej zabawy, w trakcie której wykonywno różnego rodzaju doświadczenia
z dziedziny fizyki, chemii i anatomii - zrobiło na nich duże wrażenie. Następnego dnia,
koloniści oglądali w toruńskim Cinema City
film „Kraina Śniegu”. Część dzieci twierdziła, że film widziała, ale i tak było dużo śmiechu, a całość osłodził pobyt w Mac Donaldzie. W czwartek miejscem szalonej zabawy
był znajdujący się w grodzie Kopernika
Kinder Park. Koloniści byli też na spektaklu
w Baju Pomorskim. Pomimo początkowych
głosów pełnych obaw i narzekań, że „Baj to
już teraz nie bawi”, spektakl okazał się jedną
z najlepszych rozrywek. Wszystkim dopisywały humory, było dużo dobrej zabawy

a niektórzy udzielali nawet wywiadów dla
radia Gra.
Zimowisko to mogło się odbyć przede
wszystkim dzięki przychylności Wójta
Gminy Zławieś Wielka, który zatwierdził
kwotę dofinansowania, przyznanego przez
Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z środków funduszu alkoholowego. W ramach napisanego
przez Stowarzyszenie programu profilaktyki antyalkoholowej dzieci podczas kolonii
uczestniczyły w spotkaniach z terapeutą.
W trakcie zajęć poznały zarówno skutki
zażywania narkotyków i alkoholu, łatwość
z jaką można się od nich uzależnić, jak również ciekawe sposoby aktywnego spędzania
czasu oraz zdrowego stylu życia.
Drugi turnus odbył się w dniach od 10
do 14 lutego w Przysieku. Program zimowiska był podobny, a uśmiechnięte twarze
dzieci świadczyły o tym, że i tym razem
zabawa była przednia. Ilość chętnych do
wzięcia udziału w zajęciach pokazuje, jak
ważne jest tworzenie oferty dla maluchów,
których rodzice nie mogą pozwolić sobie na
wyjazd w góry czy nad morze. Takie zajęcia
uczą jak aktywnie spędzać czas i pokazują
w jaki sposób postępować z coraz częściej
pojawiającymi się zagrożeniami.

Renata Dobrowolska

IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
MARZEC – KWIECIEŃ
6.03

Wieczornica z okazji Dnia Kobiet

Dom Kultury, Zespół Szkół Górsk

7.03

Gminny Dzień Kobiet

GOKiS Zławieś Mała

9.03

Indywidualny Turniej Finałowy Tenisa Stołowego / Rzęczkowo

LZS / GOKiS

marzec

Gminny Konkurs Ortograficzny o Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka

GOKiS Zławieś Mała

marzec

II Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na salę” w kategorii chłopców do lat 10 / Górsk

A. Lubiński, Trójka Górsk

marzec

II Turniej Piłki Nożnej „Z podwórka na salę” w kategorii dziewcząt do lat 10 / Górsk

A. Lubiński, Trójka Górsk

marzec/kwiecień

Turniej Piłki Nożnej chłopców szkół podstawowych Orlik

GOKiS Zławieś Mała

marzec/kwiecień

Turniej Piłki Nożnej dziewcząt szkół podstawowych Orlik

GOKiS Zławieś Mała

marzec/kwiecień

Turniej Piłki Nożnej chłopców szkół gimnazjalnych Orlik

GOKiS Zławieś Mała

marzec/kwiecień

Turniej Piłki Nożnej dziewcząt szkół gimnazjalnych Orlik

GOKiS Zławieś Mała

kwiecień/maj

Gminna liga tenisa ziemnego w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn - Orlik

GOKiS Zławieś Mała

6.04

IX Rodzinny Rajd Rowerowy z Przygodą, GÓRSK i okolice

KTK Przygoda

23,04

Konkurs dla lokalnych twórców dziedzina literatura, sztuka

Dom Kultury, Biblioteka w Górsku

23.04

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej
EXP32kB

(harmonogram na 2014 rok dostępny na www.zlawies.pl)
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Według planu
Nowa świetlica wiejska funkcjonuje
już w ramach Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku
Ksiądz Paweł Nowogórski chce, by powstający obiekt sprawował funkcję oświaty
o szerszym znaczeniu. Jedną ze sztandarowych inicjatyw projektu jest Konkurs Wiedzy o Wielkich Polakach, organizowany na
skalę województwa kujawsko-pomorskiego. Jego drugi etap odbył
się 20 lutego. Tymczasem prace
nad budową Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku powoli
zmierzają ku końcowi.
Wiele wskazuje na to, że
uroczystość obchodów 30-lecia
śmierci ks. Jerzego Popiełuszki
w dniu 19 października będzie
jednocześnie datą otwarcia Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Jeden z elementów budynku
- nowa świetlica, oddany jest już
od użytku młodzieży. Reszta prac
postępuje planowo.
- Ten miesiąc przyniesie
ukończenie drugiej świetlicy tzw.
Starej Pasterówki - informuje ks.
Paweł Nowogórski - Dyrektor
CEM w Górsku. - W tym tygodniu ukończyliśmy już pokrycie
dachu starego budynku szkoły.
W tej chwili przechodzimy do
tynkowania całego jej wnętrza.
Co do części przygotowywanej

W związku z powyższym przypominamy, że:
„Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa nikt nie może zatrzymać dowodu
osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania
zawartego w przepisach prawa.
Oznacza to, że przedsiębiorcy nie
mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod
zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania
danych zawartych w dowodzie osobistym
(lub w innym dokumencie tożsamości)
klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę
osoby, której dane zostały wykorzystane.

7

Złote Gody…

pod przyszłe muzeum multimedialne, kończymy budowę ścian fundamentów. Powoli
przymierzamy się do pójścia w górę.
Konkurs Wiedzy o Wielkich Polakach
trwa mimo prac nad nową siedzibą CEM
-u. Jego finał będzie miał miejsce w Toruniu w Dworze Artusa.

„Każda miłość jest podróżą w głąb siebie, każde małżeństwo
jest odwagą wspólnego kroczenia przez wyboje i zakręt…”

Marcin Tokarz

Osoby, które przeżyły w jednym
związku 50 lat, nagradzane są w naszym
kraju specjalnym medalem przyznawanym
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 w imieniu Prezydenta RP wręczyć go Jubilatom.
Dnia 18 grudnia 2013 r. Medalami
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Wójt
Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka odznaczył Stefanię i Edmunda Mątewskich
z Przysieka oraz Martę i Adolfa Frontczak
z Łążyna.

Dzięki sprzyjąjącej pogodzie prace
nad nowym CEM idą zgodnie z planem

Ochrona tożsamości
Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych docierają sygnały o niedostatecznej
wiedzy obywateli w zakresie konieczności ochrony swoich danych osobowych
oraz dokumentów tożsamości.

luty – marzec 2014

Fakt utraty dowodu osobistego powinien zostać niezwłocznie zgłoszony w dowolnym organie gminy, a w przypadku
utraty dowodu osobistego poza granicami
kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje
gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi
dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez
nieuczciwego znalazcę.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła
dowód osobisty, fakt ten należy
zgłosić do dowolnego banku.
Powyższe zostanie odnotowane
w systemie informatycznym, do
którego dostęp mają wszystkie
banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez
przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.”

Katarzyna Cimoch
Kierownik USC

Spotkanie z Jubilatami było okazją, aby
zatrzymać się na chwilę i spojrzeć wstecz na
to, co osiągnięte w ciągu trwania małżeństwa. Czas zarezerwowany na wspomnienia.
Państwo Stefania i Edmund Mątewscy
poznali się w 1962 roku w kinie w Elblągu.
Właśnie do Elbląga Pani Stefania przyjechała z Gdańska na urodziny swojej mamy.
Już wtedy oboje pracowali. Pan Edmund
dodatkowo studiował zaocznie na II roku
Politechniki Warszawskiej. Tytuł naukowy
doktora uzyskał na Politechnice Gdańskiej.
Miłość przysięgali sobie rok później w 1963
r. w Elblągu. Państwo Mątewscy mają jedną
córkę. Doczekali się dwójki wnucząt: Klaudia lat 29 i Aleks lat 12. W chwili obecnej
są już na zasłużonych emeryturach. Często
uczestniczą w spektaklach operowych i ba-

letowych. Ich pasją są podróże. Zwiedzili m.
in. Francje, Hiszpanię, Wyspy Kanaryjskie,
Jugosławię , Tunezję i wiele innych zakątków świata. Warto dodać, że Pan Edmund
posiada kolekcję płyt DVD z opisami różnych krajów i ich kultur.
Państwo Marta i Adolf Frontczak spotkali się po raz pierwszy w rodzinnej miejscowości Pana Adolfa w Rzęczkowie na
zabawie wiejskiej. Sześć lat później w 1963
roku zawarli związek małżeński w Rzęczkowie. Zamieszkali w rodzinnej miejscowości Pani Marty w Łążynie, gdzie zbudowali
dom. Mieszkają w nim do dzisiaj z synem
i jego rodziną. Prowadzili 5 ha gospodarstwo, które było ich źródłem utrzymania.
Wychowali sześcioro dzieci - pięciu synów
i jedną córkę. Doczekali ósemki wnuków
oraz czwórki prawnuków. Szczęśliwi dziadkowie oczekują kolejnego prawnuka.
Dziś są już na zasłużonych emeryturach. Zwiedzili Islandzki park narodowy
Skaftafell, który kryje w sobie jeden z najbardziej spektakularnych cudów Ziemi.
Odwiedzili również Anglię, gdzie największą atrakcją było Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud.
Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia pomyślności, szczęścia oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic.

Karolina Majewska

8

Aktualności

luty – marzec 2014

C M

Głos Gminny

Y

K

Uzbieraliśmy 40344,92 złotych
podczas 22 FINAŁU WOŚP

Gminny finał wystartował o godzinie 16.00 dźwiękami hymnu WOŚP, odegranego przez Gminna Orkiestrę Dętą
z Rzęczkowa. Następnie oficjalnego otwarcia dokonał Pan Jan Surdyka Wójt Gminy Zławieś Wielka wraz z Panem Piotrem
Pawlikowskim Przewodniczącym Rady
Gminy. Część artystyczną rozpoczął występ
nauczycieli i uczniów – muzyków ze Szkoły Muzycznej w Górsku. Później zaprezentowały się dzieci z przedszkola ze Złejwsi
Małej. O godzinie 16.30 dotarł do Górska
gość honorowy – Adrian Miedziński. Znany i lubiany żużlowiec toruńskiego Unibaksu przekazał na licytację swój kombinezon,
noszący ślady zaciętej walki odbywającej się
na żużlowych torach. Fani speedway’a mieli
możliwość uzyskania zdjęcia z autografem
„Miedziaka”, a ofiarowany przez sportowca kevlar wzbogacił konto Orkiestry o 750
złotych. O utrzymaniu radosnego, pełnego
zabawy „WOŚP – owego klimatu” zadbały

Orkiestra z Rzęczkowa i zespół „Gest”, które tego dnia jeszcze kilka razy rozgrzewały
publiczność. Dalsza część finału obfitowała
w wiele atrakcji mi.n. pokaz cheerleaderek
z GOKiS – u, karate – zaprezentowanego
przez klub „Kiritsu” z ZS w Górsku oraz
Zumby, występów laureatów konkursu
piosenek dla mamy i taty, solistów GOKiS
oraz zespołu „Harmonia” z Górska, który
porwał do tańca licznie przybyłych mieszkańców. W przerwach między występami
przeprowadzone zostały licytacje, z których
najwięcej emocji wzbudziła aukcja ufundowanego przez Wójta złotego serduszka oraz
dołączonej do niego srebrnej monety przekazanej przez Klub Turystyki Kolarskiej
„Przygoda”. Zwycięzcą licytacji został Pan
Roman Zamiatowski z Górska, który zapłacił za serduszko 3000 złotych. Na zakończenie wszyscy przybyli przenieśli się na plac
przed Domem Kultury, żeby podziwiać pokaz fajerwerków – światełko, które dotarło
do samego nieba.
Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje.
Koło Gospodyń Wiejskich z Czarnego Błota
prowadziło kawiarenkę, w której serwowało przepyszne domowe ciasta, herbatę, kawę
i dostarczone przez restaurację „Leśniczanka” kanapki. Harcerze z Pierwszego Szczepu
„Błękitna Jedynka” w Górsku zorganizowali
„punkt wizażu” dla najmłodszych. Na każdego wolontariusza czekał kubek gorącej
czekolady, sok z „Marwitu” oraz przekaza-

ne przez Pana Jerzego Rębacza drożdżówki,
pomagające odzyskać siły po wielogodzinnym kwestowaniu.
Finał w Górsku był tylko zwieńczeniem trwającej przez całą niedzielę akcji.
Od samego rana wolontariusze z naszej
gminy kwestowali w okolicach kościołów
i szkół. W świetlicy w Siemoniu odbyło się
przedstawienie z okazji dnia Babci i Dziadka, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd
oraz licytacje gadżetów WOŚP. W Przysieku miały miejsce Jasełka, przegląd piosenki, wystawa plastyczna i dyskoteka. W ZS
w Górsku oraz ZS w Rzęczkowie można
było sprawdzić swoje umiejętności w zorganizowanych turniejach: w tenisie stołowymk, a także piłki siatkowej. W łążyńskiej
świetlicy odbyły się wystawy grafiki, występy dzieci i konkursy oraz zabawa na sali.
We wszystkich szkołach i świetlicach były
czynne kawiarenki oferujące ciasta, kawę,
herbatę, gofry i inne kulinaria.
Przez cały czas trwania XXII finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uda-

ło się nam uzbierać kwotę 40344,92 złotych
(+ok.200zł w obcej walucie). Padły również
kolejne rekordy kwot zebranych w puszkach.
Na szczególne słowa uznania zasługują wolontariusze: Sławomir Buczkowski (4204,18
zł), Kacper Frontczak (2860,82 zł) oraz Patryk Sztuczka (1511,74 zł).
Organizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa bez zaangażowania wielu osób,
organizacji i instytucji. Dlatego Szef Sztabu
Gminnego podczas XXII finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy Jan Surdyka
składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 12 stycznia włączyli się w akcję
niesienia bezinteresownej pomocy na rzecz
drugiego człowieka i pomagali w przeprowadzeniu tego wielkiego przedsięwzięcia,
jak również wszystkim osobom i firmom,
które przekazały przedmioty na licytację.
Niech radość z pomagania innym towarzyszy wszystkim przez cały rok, a Orkiestra
niech gra do końca świata i jeden dzień
dłużej.
Krzysztof Rak

EXP32kB

Tegoroczny gminny finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się
w Domu Kultury w Górsku. Trudno w to
uwierzyć, ale to już 22 raz gdy pomagamy
tym, którzy naszego wsparcia najbardziej
oczekują. Po raz drugi „zawartość puszek”
zostanie przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej
seniorów.
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Nowoczesny wóz oficjalnie przekazany
Jak już wielokrotnie informowaliśmy jednostka OSP Łążyn wzbogaciła się o nowoczesny wóz strażacki firmy Bocar z Korwinowa. Pojazd został oficjalnie przekazany 4 stycznia
br. W uroczystości, która odbyła się w Łążynie, uczestniczyło wielu znakomitych gości, m.in.:
Ewa Mes Wojewoda, Mirosław Graczyk Starosta Toruński, Tomasz Lenz poseł PO oraz Jan
Surdyka Wójt Gminy. Podczas spotkania odznaczono Brązowym Krzyżem Zasługi Piotra Lesińskiego i Jerzego Kalinowskiego. Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymał Tomasz Zakrzewski, a Krzysztof Pawłowski został wyróżniony Brązową Odznaką, „Zasłużony
Dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Wręczono również podziękowania i prezenty.

PM

Grand Prix dla gminy
Zławieś Wielka
25 stycznia 2014 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Kowalewie Pomorskim odbył się kolejny już Przegląd Kolęd i Pastorałek. Do konkursu zgłosiło się prawie 80 wokalnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z województwa kujawsko - pomorskiego. Gminę Zławieś Wielka reprezentowała Dominika Dreszler, na co dzień szkoląca
swój głos w Domu Kultury w Górsku, pod okiem instruktora wokalnego, mgr Michała Babiarza. Mimo ogromnej konkurencji, Dominika
okazała się najlepszą uczestniczką Festiwalu, zdobywając tym samym
Grand Prix Festiwalu!
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na następnych Festiwalach, które już wkrótce!

Michał Babiarz

Wielki sukces naszej solistki
18 stycznia 2014 roku
w Baju Pomorskim w Toruniu
odbył się XVII Ogólnopolski
Festiwal Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej im. Bpa Jana
Chrapka. Festiwal od lat wpisuje się w szereg najważniejszych
imprez kulturalnych województwa kujawsko – pomorskiego.
Do konkursu zgłosiło się prawie 500 wokalnie uzdolnionych
dzieci i młodzieży z całej Polski.

Po selekcji, w szranki o główne nagrody stanęło 50 najlepszych
wokalistów. Gminę Zławieś Wielka reprezentowała Dominika
Dreszler, na co dzień szkoląca swój
głos w Domu Kultury w Górsku,
pod okiem instruktora wokalnego, mgr Michała Babiarza. Mimo
ogromnej konkurencji, Dominika wystąpiła w Koncercie Galowym Festiwalu, zdobyła 1 miejsce
i odebrała nagrodę i gratulacje
z rąk Prezydenta Miasta Torunia,

Michała Zaleskiego i Dyrektora Wydziału Kultury, Zbigniewa
Derkowskiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wszystkie śpiewające dzieci
i młodzież, którzy chcą prezentować swój talent na Festiwalach
Piosenki i zdobywać nagrody tak
jak Dominika, zapraszamy na bezpłatne zajęcia wokalne do Domu
Kultury w Górsku.

Michał Babiarz,

Kultura
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„Razem dla Przyszłości”
bawiło się na balu
25 stycznia br. odbył się bal charytatywny, organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem
dla Przyszłości”. To już dziewiąta edycja
imprezy, której całkowity dochód przeznaczany jest na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy.
W tym roku, w odróżnieniu do lat
ubiegłych, bawiliśmy się w Domu Kultury w Górsku, korzystając z uprzejmości
Pana Wójta, który udostępnił nieodpłatnie
salę bankietową. Do tańca porywał nas,
grając różnorodną muzykę, zespół „La-

tino”, a smakowite jedzenie przygotowała i serwowała restauracja „Leśniczanka”
z Górska. Na gości czekały również pyszne
domowe ciasta, wypiekane przez panie –
członkinie stowarzyszenia. Zabawa trwała
do białego rana, a na organizację wyjazdu
dla dzieciaków udało się nam uzbierać
kwotę 4200 złotych.
W imieniu zarządu Stowarzyszenia
Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” pragnę podziękować wszystkim,
którzy włączyli się w organizację tego wydarzenia.
Krzysztof Rak

Zamalować szarości tego świata
Gdy była nastolatką podeszła do niej staruszka. Powiedziała, że dawno nie widziała tak wspaniałych rysunków.
Młoda dziewczyna nie zdawała sobie jeszcze wtedy sprawy, że kreska, kolor, grafika nadadzą jej życiu rytm

Można powiedzieć, że centrum Złejwsi Wielkiej powoli zamienia się w galerię
prac Izy Hamerli i jej chłopaka Łukasza.
W tej okolicy sprejami ozdobili już budynek pawilonu „Tęcza”, a także ściany sklepu „Odzież używana”. Ten pierwszy, odkąd
dwoje artystów wzięło go w swoje ręce,
przybrał wreszcie wygląd pasujący do swojej nazwy. Zdobią go teraz kwieciste wzory
i sylwetki bajkowych postaci.
- Muszę powiedzieć, że człowiek chętniej idzie robić zakupy, gdy wie, że czekać
go będą takie ładne malunki - przyznaje
Marlena, starsza pani, która codziennie
odwiedza „Tęczę”. - Od razu poprawiają humor.
Jednak Iza woli pokazać nam swoje
ostatnie dzieło - kobietę w fartuszku z opaską na włosach. Z jej ust wydobywa się dymek z nazwą lokalu, na którym widnieje.
- Gdy wyszliśmy z propozycją „wrzucenia” graffiti na ścianę lumpeksu, właścicielka zgodziła się od razu - mówi Iza Hamerla. - Poprosiła tylko, byśmy zachowali
napis „Odzież Używana”. Reszta zależała od
naszej wyobraźni.
Szkicowała, co popadnie
Pewnego letniego wieczoru podeszła do niej starsza pani. Zapytała, czy to

Iza Hamerla planuje pomalować gminne przystanki autobusowe,
każdy z motywem zaczerpniętym z miejscowości, w której się znajduje.
ona całe dnie przesiaduje nad jeziorem
z ołówkiem i szkicownikiem w rękach.
Płochliwa 17-latka pomyślała, że wpadła
w kłopoty.
- Okazało się, że chciała zobaczyć
moje szkice - wspomina Iza Hamerla,
której dom już od progu wita naściennymi grafikami. - Spędziłam z nią kilka
godzin słuchając, jak nieźle postrzegam
bryłę, jak operuję światłocieniem, a trzeba zaznaczyć, że były to szkice robione
do szuflady. Wtedy poczułam, że w moim
życiu zajdą chyba duże zmiany...
Uczęszczała do liceum muzycznego
w Toruniu. Jednak po tych wakacjach, zapragnęła obrać zupełnie nowy tor.
- Już wiem, idę na sztuki piękne! Iza oznajmiła rodzicom, a było to między
trzecią a czwartą klasą liceum, kiedy jej
rówieśnicy zaczynali naukę do matury.
W jeden rok przygotowywała się do
egzaminów, chodziła na zajęcia z rysun-

ku i malarstwa, na własną rękę uczyła się
historii sztuki. Żeby tego było mało, robiła kurs z prawa jazdy i brała udział w obowiązkowych lekcjach muzyki.
- Przygotowania do egzaminów były
dla mnie czasem wytężonej pracy, jednak
rodzice wspierali mnie na każdym kroku
- wskazuje Iza Hamerla, szczęśliwa z dokonanego wyboru. - W końcu po licznych
perturbacjach udało mi się dostać na Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
i ukończyć studia na kierunku Grafika.
Wytrwałość w osiągnięciu upragnionego
celu podtrzymywało wspomnienie słów
tamtej staruszki.
Ciężka praca popłaca
Życie Izy pokazało, że najważniejszych decyzji dokonuje przy wsparciu otaczających ją osób. Ponad rok temu, artystka ze Złejwsi Wielkiej posłuchała porady
swojej koleżanki.

- Do otworzenia Studia Graficznego
Izarysuje, namówiła mnie założycielka
Kreatywnej Kamienicy w Toruniu, miejsca
mojej inspiracji - opowiada Iza. - To właśnie dla jej firmy stworzyłam jedne z moich ciekawszych realizacji, np. wizytówki
wycinane laserem, zaprojektowane w taki
sposób, aby po rozłożeniu zamieniały się
w dziecięcy teatrzyk.
Iza, stale poszerza obszary swoich
możliwości. Te najbardziej ekstremalne
pomysły testuje na własnych rzeczach. Tak
było z jej samochodem, którego srebrny
lakier pokrywa teraz tusz markera układający się w pełną obłości ornamentykę.
Umiejętnościom artystki zaufało już całe
mnóstwo firm, gazet, redakcji. Obsługa
Photoshopa przychodzi jej z taką samą łatwością, jak chodzenie, czy oddychanie...
Za jego pomocą tworzy szaty graficzne
stron internetowych, banery i reklamy
prasowe, ulotki i wszystko to, co składa się
z koloru i kształtu.
Swój najnowszy projekt konsultuje jeszcze z władzami gminy. Kto wie,
być może zachęci on jej mieszkańców
do częstszego korzystania z komunikacji
miejskiej.
- Mam ogromną nadzieję, że uda mi
się zrealizować ciekawy projekt, chciałabym ożywić zabudowane przystanki
autobusowe naszej gminy - w oczach
Izy widać ekscytację. - Jeśli wójt wyrazi zgodę, pomaluję je w sposób symboliczny, nawiązujący do kultury, historii,
zdarzeń związanych z miejscem, w którym się znajdują. Byłaby to kontynuacja
mojego planu, zamalowania szarości
tego świata.
Adres internetowy działalności Izy Hamerli: www.izarysuje.pl
Marcin Tokarz
EXP32kB

Photoshop nie ma dla niej tajemnic,
a chodzą przecież słuchy, że nawet jego
twórcy nie opanowali w pełni możliwości programu. Iza Hamerla potrafi nadać
kształt i wygląd temu, co jej wyobraźnia
wskazuje na wyzwanie i jeszcze nieprzebyty szlak. Gdy ściany domu artystki
przestały mieścić eksperymenty graficzne, wyszła do mieszkańców Złejwsi Wielkiej z pomysłem ubarwienia ponurych
murów miejscowości. Efekt cieszy oczy,
ale i serca, bo malunki Izy tętnią wręcz
życiem.

C M
Y

K

Kultura

Głos Gminny

luty – marzec 2014

11

II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek w GOKiS
15 stycznia br. odbył się już II
Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek.
W tym roku swoje umiejętności wokalne przedstawiło łącznie 45 wykonawców
w kategoriach: soliści, duety i zespoły.
Organizatorem konkursu był Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Konkurs miał na celu prezentowanie
wartościowych pod względem religijnym
i artystycznym kolęd i pastorałek oraz kultywowanie pięknej, polskiej tradycji ich
śpiewania. Był również okazją odkrywania,
rozwijania i promocji talentów muzycznych wśród dzieci i młodzieży. Młodzi wykonawcy z niezwykłym zaangażowaniem
prezentowali przygotowane kolędy i pastorałki. „Spotkaliśmy się po to, by wyśpiewać
dobrą nowinę i nieść wartości chrześcijańskie poprzez wspólne wielkie kolędowanie”
podkreśliła na wstępie Maria Karpińska

– dyrektor GOKiS. Uroczystość zaszczycił
swoją obecnością ks. Wojciech Murawski –
proboszcz Parafii ze Złejwsi Wielkiej.
Wykonawców oceniało profesjonalne
jury pod przewodnictwem ks. dra Pawła Nowogórskiego – Dyrektora Centrum
Edukacji Młodzieży w Górsku.
Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia:
PRZEDSZKOLA
Kategoria solista:
I miejsce: Martyna Czajkowska – SP Siemoń
II miejsce: Zosia Szwejkowska – SP Przysiek
III miejsce: Pola Niewiemska – SP Siemoń
Wyróżnienia: Adrian Nowak, Paulina Miedzianowska
Kategoria duet:
I miejsce: Agata Urbańska, Konrad Pietrzak – Gminne Przedszkole w Złejwsi
Małej
II miejsce: Martyna Górka, Nikodem
Wochna – SP Zławieś Wielka
SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I – III
Kategoria solista:
I miejsce: Aleksandra Hamerla – SP Siemoń
II miejsce : SP Górsk
III miejsce Amelia Pindel – SP Przysiek
Wyróżnienia: Oliwia Jasik, Julia Melerska,
Adam Kwiatek
Kategoria: tria , zespoły:
I miejsce: Roksana Czarnecka, Julia Stępień, Anna Grącka, Oliwia Pszczulińska,
Jakub Czosnek – SP Zławieś Wielka
II miejsce : Edyta Drużyńska, Julia Drużyńska, Wiktoria Kowalska – SP Siemoń

Dzień Babci
w Domu Kultury w Górsku
W dniu 31 stycznia 2014 roku,
w Domu Kultury w Górsku, odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół
w Górsku. Dzieci z klasy
Pani Barbary Poprawskiej
wykonały drobne upominki dla każdej babci i dziadka. Przygotowany przez nie
bogaty program artystyczny
obfitował w tańce, wierszyki i piosenki o babciach
i dziadkach. Największy
aplauz wzbudził brawurowo wykonany przez dziewczynki z klasy pani Basi taniec do piosenki Cher. Na

koniec szanowni solenizanci zostali poczęstowani pysznymi, upieczonymi przez
rodziców, domowymi ciastami.
DK Górsk

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI
Kategoria solista:
I miejsca nie przyznano
II miejsce ex aequo Agata Konopa – SP
Zławieś Wielka i Weronika Piasecka SP
Górsk
III miejsce ex aequo Michalina Jankowska,
Oliwia Deleszek obie ze SP Przysiek, Julia
Mucha SP Rzęczkowo, Agata Paczkowska
– SP Górsk
Kategoria zespoły:
III miejsce : Katarzyna Foth, Klaudia Maćkiewicz, Marta Wojna, Agata Pawlikowska, Sandra Jasińska, Karolina Świeżawska,
Magdalena Grabowska – SP Łążyn
GIMNAZJA
Kategoria solista:
I miejsce Dominika Muchewicz Gimnazjum w Rzęczkowie
II miejsce Jagoda Jasińska Gimnazjum
w Górsku.

Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie, opiekunom za wkład włożony
w ich przygotowanie, rodzicom za motywowanie swoich pociech, a jurorom
za pracę w obradach. Dziękujemy firmie
Inco ze Złejwsi Małej za obdarowanie
uczestników słodkościami. Cieszymy się,
że dzieci i opiekunowie wyjechali z konkursu zadowoleni i usatysfakcjonowani.
Nie spodziewaliśmy się tak licznego odzewu na zaproszenia.
II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek był niezwykłym wydarzeniem.
Uniwersalne wartości zawarte w polskich
kolędach utrwaliły w nas świątecznego
ducha, ożywiając wszystko co dobre, rodzinne i szlachetne. Cieszmy się wszyscy,
że możemy propagować wartości chrześcijańskie, kulturowe i narodowe, których
nośnikiem są polskie kolędy i pastorałki.
GOKiS

Księżniczki, wróżki, cyganki, Batman i inni, czyli….

Bal przebierańców

W czasie ferii, w Domu Kultury w Górsku odbył się Bal Przebierańców, zorganizowany przez Dom Kultury i Bibliotekę Publiczną w Górsku. Rodzice i dzieci wykazali
się dużą fantazją w wykonaniu i doborze strojów. Były wróżki, motylki, pszczółki, bałwanki księżniczki i rycerze.
Nie zabrakło bohatera z Gotham
City czyli Batmana. Najważniejszą
i najbardziej oczekiwaną chwilą
były wybory króla i królowej balu.
Najciekawiej przebranym dzieciom
wręczono nagrody, a organizatorzy
zadbali aby wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali drobne upominki.
W doskonałej imprezie prowadzonej przez animatorów dziecięcych,

okraszonej porywającą do tańca muzyką
wzięło udział ponad trzydzieścioro dzieci
w wieku od 3 do 14 lat.
Następny bal w przyszłym roku.
DK Górsk

Kupiec Gminny
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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

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 !!!

rok zał. 1983

zakŁad
elektryczny

Jan Witkowski
• inspektor nadzoru
• instalacje elektryczne

• pomiary, odbiory
• przezwajanie silników

EXP32kB

tel. 56 678 09 72, 696 102 355
87-134 Zławieś Wielka, ul. Młodzieżowa 16
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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

Król - FIRMA BUDOWLANA
Mateusz Król
• więźby dachowe
• pokrycia dachowe
• podbitki dachowe
(PCV, drewno)

tel: 669 012 367
Pigża, ul. Spacerowa 26, 85-152 Łubianka
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Nauczyciel z ZS w Górsku w Atenach
Dawid Basak, nauczyciel fizyki i matematyki z Zespołu Szkół
w Górsku został przyjęty na międzynarodową konferencję dla
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na Uniwersytecie Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach, w dniach 31.01.-02.02.2014
r. Konferencja dotyczyła głównych celów i założeń międzynarodowego projektu S@TM Storytelling @ Teaching
Model. Wspólnie z dr Józefiną Turło (Instytut Fizyki
UMK oraz v-ce przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych) Dawid
Basak przygotował prezentację na temat: Propozycja
użycia materiałów projektu S@TM (opowiadania, filmy,
symulacje) do nauczania przedmiotów przyrodniczych.

wację, a nawet pomagają zrozumieć samych. siebie. Właściwe użycie opowiadań w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych może być heurystycznym, samowystarczalnym
i atrakcyjnym narzędziem nauczania. Treść projektu jest
oparta na podstawowych pojęciach z zakresu fizyki, chemii oraz biologii, które są nauczane w gimnazjum.

ZS Górsk

Partnerzy projektu proponują, aby tradycyjne akademickie podejście było podporządkowane humanistycznej
interpretacji nauk przyrodniczych, włączając w to historię
nauki, jako środek do głębszego zaangażowania uczniów.
Poprzez humanistyczne podejście, uczniowie powinni zacząć doceniać naukę, jako wartościową dziedzinę aktywności, gdzie kluczowe są takie cechy jak: obiektywność, ciekawość, dążenie do prawdy, intelektualna uczciwość, pokora
oraz zaangażowanie w dobro człowieka. Jako narzędzie poznawcze, opowiadania naukowe są wbudowane w kulturę
i dlatego mogą służyć jako pośrednik między dziecięcą
wyobraźnią a dążeniami naukowymi, ponieważ ułatwiają
one zrozumienie, powodują zaangażowanie, tworzą moty-

Kolorowy tydzień w Zespole Szkół w Rzęczkowie

EXP32kB

W dniach 27.01 – 31.01.2014 w naszej szkole samorząd
szkolny pod opieką Pani Małgorzaty Pietrzak oraz Pana Kamila Bielickiego zorganizował „kolorowy tydzień”. W poniedziałek (dzień czarny) odwiedził naszą szkołę kurator sądowy. W trakcie spotkań uczniowie klas IV – VI oraz I – III
gimnazjum uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich problemy
związane z obowiązującym prawem. We wtorek (dzień zielony) odwiedził nas leśnik, który bardzo interesująco opowiadał o miejscu swojej pracy. W środę (dzień biały), dzięki
Panu Konradowi Trokowskiemu, odwiedzili nas hokeiści
z Toruńskiego Klubu Młodzieżowego. Uczniowie mieli okazję poznać zasady gry w hokeja na lodzie. W czwartek (dzień
niebieski) zawitali do naszej szkoły policjanci. Na spotkaniach
odpowiadali na pytania stawiane przez uczniów. W piątek
(dzień żółty) wszyscy uczniowie utrwalili sobie zasady zdrowego odżywiania. Na zakończenie każda klasa przygotowała
kolorową, zdrową potrawę.
ZS Rzęczkowo
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Dekoracje sal i innych pomieszczeń na uroczystości rodzinne,
wesela, komunie, chrzciny,18-stki itp.
Wypożyczanie pokrowców na krzesła
tel. 696 422 282 lub 606 998 523

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

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

Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić? Napisz maila: gazeta@zlawies.pl
Ogłoszenia pojawiają się też na oficjalnej stronie Urzędu Gminy: www.zlawies.pl oraz w zakładce OGŁOSZENIA DROBNE. Znajdą tam też Państwo szczegółowy regulamin
zamieszczania anonsów. UWAGA! Ogłoszenia zamieszczane są bezpłatnie
USŁUGI OGRODNICZE - firma ogrodnicza „Kośnik”
zaprasza do korzystania z usług. Wczesną wiosną szczególnie polecamy: porządkowanie ogrodu po zimie, renowację trawnika (wygrabienie, aeracja, wertykulacja,
piaskowanie), przygotowanie gleby pod uprawy, wykonywanie nasadzeń. Gwarantujemy konkurencyjne ceny
i wysoką jakość usług. Tel. 728959069, 692797600, e-mail:
kosnik@kosnik.agro.pl, www.kosnik.agro.pl
Wezmę w dzierżawę grunty rolne w promieniu 15 km od
miejscowości Siemoń. tel.797 274 802
Oddam za darmo stolik komputerowy w dobrym stanie,kolor czarny,wysuwana półka na klawiaturę tel.665 091 951
Sprzedam:-używaną huśtawkę stojącą dla dziecka od
6-miesięcy do 18 kg firmy Adbor Luna 4 Kids, stan bardzo
dobry-bardzo mało używana. Stabilna i bezpieczna metalowa konstrukcja,pasy ,barierka,regulowane oparcie, cena
70 zł -używany fotelik samochodowy,nosidełko od 0-10 kg
polskiej firmy Karwala,stan bardzo dobry,fotelik posiada
3-punktowe pasy,odpinaną budkę,pokrowiec na nóżki,regulowaną rączkę,kolor zielony + zabawki-zawieszki,cena 60
zł tel.665 091 951

Kupię gospodarstwo rolne lub ziemię od 3 do 10 ha na terenie gminy Zławieś Wielka lub gmin ościennych. tel: 606
665 940
Poszukuję doświadczonej opiekunki do 7 miesiecznego
dziecka w Rozgartach. Początkowo jeden dzień w tygodniu. Od sierpnia na cały dzien. Tel. 600 323 264.
Sprzedam działkę budowlaną w Rozgartach k.Torunia,11
arów,wszystkie media,piękne okolice przy lesie sosnowym.
Dojazd od głównej ulicy.Cena 169 tys,Tel.797 59 32 82
Mobilny salon kosmetyczny "MAJKA" zaprasza klientki
z Górska i okolic do skorzystania z szerokiego zakresu
usług z dojazdem do klienta. Od stycznia nowe promocje!
Tel. 725 552 551,www.kosmetyczka-majka.pl
Usługi sprzątania tj. mycie okien, regularne i okazjonalne
sprzątanie, czyszczenia wykładzin i tapicerek. Kompleksowo i profesjonalnie. Obsługa zarówno firm jak i klientów
indywidualnych.www.spring-clean.pl TEL: 664372785

Sprzedam działkę siedliskową w Czarnowie,3000 m2,
z małym laskiem.Bardzo cicha okolica,w pobliżu stawy.
Raj dla wędkarzy.Cena 105 tys.TEL: 606 384 748
Sprzedam mieszkanie własnościowe.65m.kw. na parterze,
3 pokojowe,piwnica.Super okazja.175 .000 Lokalizacja
Górsk Ośr. ul.słoneczna 3/10 TEL.: 721 034 794
Sprzedam: fotelik samochodowy firmy RAMATTI VENUS COMFORT, 9-18 kg: regulacja pasów, pochylenia,
zdejmowany pokrowiec, kolor czerwono-szary, cena 80
zł; fotelik samochodowy firmy COTO BABY SALSA, 9-36
kg: regulacja zagłówka, siedziska, zdejmowany pokrowiec, kolor czarno-zielony, cena 150 zł; wózek spacerówkę, typu „parasolka”: pasy, hamulce, koszyk, zdejmowany
pokrowiec, kolor ciemnozielony, cena 50 zł; nocnik firmy
Fisher Price: grający, śpiewający po polsku, wyposażony
w uchwyt na papier toaletowy, imitację spłuczki, pokrywkę sedesową, cena 50 zł. Zławieś Mała, tel. 661-173-734.
Poszukuję jakiejkolwiek pracy na terenie gminy Zławieś
Wielka . Mężczyzna 50 lat , średnie techniczne , prawo jazdy B , sumienny , uczciwy , dyspozycyjny .Tel. 691128934
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Klub Seniora w Górsku
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Zespół „Harmonia”

To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące
(Paulo Coelho)
Wychodząc naprzeciw potrzebom
osób w wieku 50 + w Domu Kultury w Górsku, w dniu 18 listopada 2013r. odbyło się
pierwsze spotkanie Klubu Seniora, w którym udział wzięło kilkanaście osób. Wybrano już przewodniczącą, którą została Pani
Danusia Błędowska. Powoli powstaje kronika Klubu Seniora. Idea organizowania wolnego czasu dla tych trochę starszych mieszkańców naszej gminy „chwyciła” i obecnie
widują się oni cyklicznie, co dwa tygodnie,
w środy o godzinie 18.15. Seniorzy spotykają się, żeby potańczyć, zjeść kawałek domowego ciasta, ale i po to by sobie porozmawiać, poopowiadać dowcipy i historie
z życia wzięte. W trakcie spotkań odbyły się
warsztaty plastyczne, podczas których klubowicze wykonali ozdoby świąteczne, którymi przybrana była choinka stojąca przed
Urzędem Gminy. Klub seniora jest otwarty na współpracę i wymianę doświadczeń.
I właśnie temu celowi służyło przebiegające
w bardzo miłej atmosferze spotkanie z Klubem Seniora z Torunia. W planach na przy-
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szłość jest przeprowadzenie kursu komputerowego dla osób 50 + i innych kursów, na
które będzie zapotrzebowanie wśród seniorów. Chcemy także zorganizować wycieczki
m. in. do kina i opery, a także kilkudniowy
wyjazd w ciekawy region Polski.
Organizacja spotkań Klubu Seniora
jest ważną i potrzebną inicjatywą, ponieważ
do tej pory brakowało oferty skierowanej do
tej właśnie grupy mieszkańców gminy. Jej
trafność potwierdza również fakt uczestnictwa w spotkaniach seniorów z całej gminy.
Dom Kultury w Górsku serdecznie zaprasza
wszystkich chętnych do udziału w spotkaniach Klubu Seniora. Często największą barierą do pokonania jest po prostu „wyjście
z domu”. Zachęcamy wszystkich seniorów
do „zebrania w sobie odwagi” i potwierdzenia, że wspólne spędzanie czasu to świetna
sprawa o czym będzie można się przekonać
już 5 marca 2014r. o godzinie 18.15 podczas
najbliższego spotkania Klubu.
DK Górsk

O tym, że w mieszkańcach gminy
Zławieś Wielka drzemie wielki potencjał
było wiadomo już od dawna. Potrzeba
było tylko bodźca, który umożliwi jego
rozwój i „wyzwoli” go na zewnątrz. Takim
bodźcem było utworzenie Domu Kultury w Górsku. Już po kilku miesiącach od
powstania, w grudniu, dzięki zapałowi aktywnych mieszkańców powstał drugi już
na terenie gminy zespół śpiewaczy. Grupa
nosi nazwę „Harmonia” i choć trzon zespołu stanowią „obywatele” Górska to w jej
skład wchodzą również osoby z innych
miejscowości. Zespół
miał swoją premierę
w trakcie organizowanych w Domu Kultury
Jasełek. Publiczność
zdobył podczas brawurowego
występu
w ramach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Wykonywane utwory porwały do

tańca przybyłych na finał WOŚP a było
to tym trudniejsze, że „Harmonia” śpiewała a kapella. Pomimo tego, że zespół
działa dopiero od dwóch miesięcy, zapał
i animusz daje pewność na dalszy rozwój
i poszerzanie repertuaru. Najbliższy występ kultywującego swoją działalność pod
egidą Domu Kultury odbędzie się podczas
mszy za żużlowców, 16 marca w kościele
w Górsku.
DK Górsk

• duszności
• trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
• senność
• nudności
Osłabienie i znużenie. które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności
oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera
JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO?
Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
• natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę
• jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze
• rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp
do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.
Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe – tel. 999,
straż pożarną – tel: 998 lub 112.

CO TO JEST TLENEK WĘGLA?
Tlenek węgla jest bazbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez uklad oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i może powodować uszkodzenia mózgu
oraz innych narządów.
Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przegłądów nie rzadziej niż raz na
trzy miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz
na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji
wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.
JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA?
• ból głowy
• ogólne zmęczenie

CO ZROBIĆ, ABY BYĆ BEZPIECZNYM?
• zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
• stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
• z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych
i instalacji wentylacyjnej,
• nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane,
• zainstaluj czujki tlenka węgla w tej części domu, w której sypia twoja rodzina – to bardzo skuteczne urządzenia, które uratowaly już niejedno życie.
Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla.
W sprzedaży oprócz czujek tlenku węgla są także urządzenia wykrywające jednocześnie
tlenek węgla i inne groźne substancje.
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