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Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom Gminy Zławieś Wielka
życzymy dużo spokoju i radości, wszelkiej pomyślności,
miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie da nam siłę
do pokonywania trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Piotr Pawlikowski
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Surdyka
Wójt Gminy Zławieś Wielka

Tematem przewodnim konferencji były produkty lokalne, stanowiące jeden z filarów zintegrowanego
szlaku turystyczno-kulinarnego Doliny Dolnej Wisły.
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A „Niech Cię Zakole”
Jak słuszne musiały być argumenty, którymi kierowały się poprzednie władze naszej gminy z Wójtem
na czele, zezwalając na lokalizację budownictwa mieszkaniowego na terenach zalewowych w Czarnowie.
Więcej str. 2

Europejski Tydzień Sportu

XX edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin STMiG 2014. Największa impreza sportu masowego
w Polsce rozgrywana jest w ramach „VI Europejskiego
Tygodnia Sportu dla Wszystkich” pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Więcej str. 4

W dniach 10 – 11 kwietnia Gmina Zławieś Wielka
wraz z Lokalną Grupą Działania „Zakole Dolnej Wisły”
przeprowadziły Konferencję Zintegrowany produkt turystyczno-kulinarny Szlaku Tradycji i Smaku „Niech Cię
Zakole” oraz konkurs na Markę Lokalną. Część praktyczna konferencji odbyła się w restauracji w Ostromecku,
natomiast część praktyczna wraz z konkursem w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
Tematem przewodnim konferencji były produkty lokalne, stanowiące jeden z filarów zintegrowanego szlaku
turystyczno-kulinarnego Doliny Dolnej Wisły.
Podczas konferencji można było skosztować wspaniałych wielkanocnych przysmaków, jakie w przededniu
konferencji zostały przygotowane przez uczestników profesjonalnego szkolenia personelu gastronomii wiejskiej oraz
konkursu na Markę Lokalną Zakola Dolnej Wisły.
Podczas konferencji przedstawiono aspekty LGD Zakola Dolnej Wisły w ujęciu krajoznawczo – turystycznym,
potencjału Szlaku Tradycji i Smaku (wytwórcy, produkty, rękodzieło, folklor, agroturystyka, gastronomia, usługi
atrakcyjne turystycznie). Jan Surdyka, Wójt Gminy Zławieś
Wielka przedstawił charakterystykę gminy Zławieś Wielka,
plany i możliwości rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem
aspektu krajoznawczo – turystycznego, potencjał gminy
według wyżej wymienionych kryteriów oraz oczekiwania
związane z przystąpieniem do LGD Zakole Dolnej Wisły.

Zintegrowany produkt turystyczny na przykładzie dobrych
praktyk z podróży studyjnych do Alzacji i Katalonii – zaprezentowała przedstawicielka KSOW Pani Anna Dybowska kierownik biura sekretariatu regionalnej krajowej sieci
obszarów wiejskich(Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich).
Pan Piotr Lenart przedstawił panel konferencyjny dotyczący Marki Lokalnej jako jedenego z filarów zintegrowanego szlaku turystyczno – kulinarnego.
Potencjał Doliny Dolnej Wisły w aspekcie stworzenia
marki wspólnej dla obszaru Zakola i Ziemi Gotyku oraz zasadność i perspektywy utworzenia tematycznych szlaków
kulinarnych omówiła Pani Mariola Epa-Pikuła, wiceprezes
LGD „Ziemia Gotyku”.
Ciąg dalszy str. 2
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Laureaci IV edycji konkursu
Marka Lokalna „Zakola Dolnej Wisły”
A „Niech Cię Zakole” c.d.
Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu na Markę Lokalną „Zakola Dolnej Wisły”, który odbył się 10 kwietnia
w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Złewsi Małej. Nagrody

i wyróżnienia zostały przyznane
laureatom podczas konferencji
11 kwietnia. Pierwsze miejsca w 4
kategoriach nagradzone zostały
bonami na sprzęt rtv-agd o wartości 400 zł każdy.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyły następujące osoby:
- miejsce I w kategorii przetwory
z warzyw i owoców: Wojciech
Fałczyk - Królewski dżem wykwintny,
- miejsce I w kategorii potrawa –
danie obiadowe w Wielkim Poście: Beata Tomaszewska - Klopsik gryczany,
- miejsce I w kategorii potrawa –
danie główne na Wielkanocnym
stole: Małgorzata Gandziorska Smalec z jabłkiem i cebulką,
- miejsce I w kategorii wypieki na
Święta Wielkanocne: Wioleta
Warzocha - Sernik matuli.
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Kolejne ułatwienie
dla mieszkańców
Sieć drogowa w gminie ma
długość około 400 kilometrów.
Nie we wszystkich miejscowościach zasadne jest nadawanie
nazw ulic. Spowodowane jest to
głównie ograniczeniem kosztów
i problemów, na jakie narażeni byliby mieszkańcy w związku z koniecznością wymiany dokumentów, Taka sytuacja stwarza jednak

kłopoty z odnalezieniem dojazdu
do danej nieruchomości. Dlatego,
żeby zaradzić takim sytuacjom rozpoczęliśmy systematyczny montaż
tablic z numerami posesji tak aby
i kurier, poczta czy w razie potrzeby
karetka pogotowia bez problemów
dojechały do celu.
Krzysztof Rak

Piotr Grodzki

„Głupstwo jest wtedy najsroższe, kiedy
ma na swoją obronę słuszne argumenty” to słowa urodzonego w XIX wieku Tadeusza
Kotarbińskiego. Dziś można by zapytać, jak
słuszne musiały być argumenty, którymi kierowały się poprzednie władze naszej gminy
z Wójtem na czele, zezwalając na lokalizację
budownictwa mieszkaniowego na terenach
zalewowych w Czarnowie.
Co mogło usprawiedliwiać tak chybioną
decyzję? Pewnie nigdy się tego nie dowiemy,
ale skutki i konsekwencje powstania osiedla
„Nasza Dolina” będziemy niestety długo odczuwać. Głównie te finansowe. Trudno mieć
tu oczywiście jakiekolwiek pretensje do obecnych jej mieszkańców, można by nawet rzec,
że to prawo popytu i podaży skłoniło wiele
osób spoza naszej gminy, do osiedlenia się
na tych, jakże niebezpiecznych, bo obarczonych ryzykiem powodzi, terenach. Dziś, jak
wspomniałem powyżej, gmina ma obowiązek
udzielić pomocy naszym mieszkańcom, w sytuacji zagrożenia. Zagrożeniem jest oczywiście
woda. Żywioł, przed działaniem którego trudno uchronić swój dobytek, a czasem i życie.
Właśnie dlatego podjęliśmy zintensyfikowane

działania, aby na Kanale Górnym w Czarnowie powstała stacja pomp, która będzie miała
za zadanie ochronę mieszkańców i ich domów
przed podtopieniami i zalaniem. Główne zagrożenie stwarza woda wpływająca z Wisły do
Kanału Górnego. Cofając się zalewa „Naszą
Dolinę”. Niebezpieczeństwo stwarza również
zwiększający się w tej sytuacji poziom wód
gruntowych. Myślę, że pamiętamy wszyscy jak
na podwórkach domów pojawiały się samoistnie „oczka wodne”, a później woda podchodziła pod drzwi. W latach kiedy występowała
powódź na Wiśle, chociażby ostatnio w roku
2010, w pośpiechu organizowano akcje ratunkową zagrożonych terenów, której koszty
wynosiły kilkaset tysięcy złotych, czyniąc sporą „wyrwę” w budżecie gminy. Nie mogliśmy
czekać dłużej, nie mogliśmy zastosować zasady
mojego poprzednika „jakoś to będzie” i dlatego, mimo olbrzymich kosztów postanowiliśmy
zamknąć temat kłopotów wodnych z „Naszą
Doliną”. Budowa stacji pomp to wydatek rzędu 9 milionów złotych. To gigantyczna kwota,
biorąc pod uwagę, iż cały budżet gminy to ok.
38 milionów. Dzięki naszym staraniom inwestycja może liczyć na dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego, ale mimo to

suma, jaką gmina zarezerwowała w budżecie
na ten rok na tę inwestycję to ok. 4 500 000 zł.
Obecnie trwają prace poprawkowe nad dokumentacją techniczną, formułuje się zespół
osób odpowiedzialnych za poprowadzenie
tego zadania, na ukończeniu jest specyfikacja,
której efektem będzie ogłoszenie przetargu
i wyłonienie wykonawcy. Przygotowania do
największego zadania inwestycyjnego ostatnich lat dobiegają końca i w zasadzie mógłbym
na tym etapie poczuć się zadowolony z postępów, gdyby nie myśl o tym, jak dalece słuszne
musiały być argumenty dla mojego poprzednika, skoro przekonały go do udzielenia zgody
na budownictwo na terenach zalewowych. Teraz za cenę tych argumentów moglibyśmy wybudować np. salę gimnastyczną wraz z nową
placówka oświatową, utwardzić kilkadziesiąt
kilometrów dróg gminnych, zwolnić wszystkich mieszkańców gminy z opłat za odpady na
okres ok. 5 lat albo mieć opłacony rachunek za
oświetlenie uliczne na okres ponad 10 lat! Jednak jak mówi przysłowie „mleko się rozlało”
i jedyne, co możemy teraz zrobić, to skutecznie
zrealizować tę inwestycję. Nie pozostanie to
niestety bez wpływu na budżet gminny, a jak
pokazały zakończone niedawno zebrania wiej-

Jan Surdyka
EXP32kB

Trudne wybory

skie, oczekiwanie nowych inwestycji jest duże.
Choćby uwolnienie mieszkańców osiedla bloków w Górsku od przykrego zapachu, który
wydobywa się ze zlokalizowanej w pobliżu
oczyszczalni ścieków. Niemodernizowana
przez wiele lat, miała służyć niewielkiej ilości
mieszkających tam osób. Ekspansja osiedla
wielokrotnie przerosła możliwości odbierania
i oczyszczania ścieków przez tę instalację. Poprzedni Wójt Gminy wspaniałomyślnie przejął
oczyszczalnie od Spółdzielni Mieszkaniowej,
przez lata nie robiąc nic albo tylko pozorując
prace remontowe. Dziś sytuacja sama wymusza na nas konieczność zlikwidowania tego
jakże przykrego problemu. Rozwiązaniem
jest budowa kolektora tłocznego z Górska do
Przysieka i włączenie się tam w system kanalizacyjny prowadzący dalej w stronę Torunia.
Dokumentacja niezbędna do wykonania tego
zadania już jest gotowa, czekamy na ostateczne
informacje dotyczące kwoty dofinansowania,
jaką uda się nam pozyskać. Po raz pierwszy tak
znaczącą inwestycję przejmie na swoje barki
Zakład Usług Komunalnych, który w drodze
postępowania przetargowego wyłoni wykonawcę. Gdybyśmy w ubiegłym roku ugięli się
pod głosami sprzeciwu i nie powołali do życia
gminnej spółki, dziś realizacja wymienionych
tu przeze mnie inwestycji nie byłaby możliwa.
Łączna wartość tych zadań znacznie przekracza 10 mln złotych, a przecież tych zwykłych,
codziennych i jakże potrzebnych nam wszystkim prac wykonywanych przez administrację
i służby gminne nie możemy „zawiesić na kołku” i oznajmić Wam mieszkańcom „koniec,
pieniądze się skończyły”.
Podsumowując to krótkie wyliczenie,
trudno mi nie odnieść wrażenia, że tak bardzo
potrzebne działania, które tu opisałem, są jak
„gaszenie pożarów” po moim poprzedniku.
Zdążyłem się jednak do tego przyzwyczaić, bo
robię to niemal od początku kadencji na stanowisku Wójta Gminy Zławieś Wielka.

C M
Y

K

M
K

Aktualności

Głos Gminny

Przegląd wiosenny

kwiecień – maj 2014

Wiosenne Porządki
Początek wiosny to czas, kiedy zaczynamy sprzątać swoje domy i podwórka
- czas na wiosenne porządki. Właściciele
nieruchomości mają obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie swojej
posesji i wokół niej, jak również na bezpośrednio przylegających do niej chodnikach.
Obowiązki w tym zakresie określają m.in.
przepisy ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz Regulamin
utrzymania czystości i porządku w gminie
Zławieś Wielka.

W dniach od 29 marca do 12 kwietnia
2014 r. na terenie gminy przeprowadzony został przegląd stanu bezpieczeństwa
pożarowego i sanitarno-porządkowego
w gospodarstwach rolnych.
Przeglądu dokonali druhowie z poszczególnych jednostek OSP, którzy przed
jego rozpoczęciem wzięli udział w szkoleniu
przeprowadzonym przez przedstawiciela
PSP w Toruniu.
Kontrola prowadzona była przez co
najmniej 2 strażaków, w obecności zarządzającego obiektem lub osoby przez niego
upoważnionej.
W przypadku stwierdzenia podczas
kontroli uchybień, wskazane zostały występujące braki i usterki, oraz termin ich usunięcia.
Anna Sala
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Dla wielu z nas wiosenne porządki to
również palenie zeschłych liści i gałęzi. Wszyscy chcą mieć porządek wokół siebie, jednak
nie wszyscy chcą pamiętać o tym, że sprzątanie może być uciążliwe, nie tylko dla sprzątających, ale również dla sąsiadów. Spalanie
liści i części organicznych roślin nie tylko nie
jest przyjazne środowisku, ale dodatkowo

uciążliwe dla przebywających w sąsiedztwie
osób. Najprostszym sposobem na pozbycie
się odpadów zielonych jest ich kompostowanie, a powstały w ten sposób nawóz można
wykorzystać do użyźnienia ogrodu. Gdy nie
ma możliwości kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie, można je dostarczyć do znajdującego się w Łążynie punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Wykonując porządki wokół własnych
budynków popatrzmy także na przestrzeń,
którą wspólnie użytkujemy. Nie pozostawajmy bierni, jeśli widzimy, że zanieczyszczane
są chodniki lub miejsca zabaw dzieci. Nie
należy tego problemu bagatelizować, a każde nawet najmniejsze działanie zaowocuje
poprawą czystości otoczenia. Zróbmy tak,
aby zieleń i wspólna przestrzeń dawały nam
wszystkim przyjemność i radość.
Gabriela Krajewska.

Zasady utrzymania psów i opieki
nad zwierzętami bezdomnymi
Uchwała nr XXII/153/2013 z dnia
8.02.2013 r. w sprawie Regulaminu Rady
Gminy ustaliła m.in. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. Zgodnie
z przepisami tej uchwały osoby utrzymujące
zwierzęta, w szczególności psy, powinny je
utrzymywać w taki sposób, aby:
• nie stwarzać zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich,
• nie powodować szkód i uciążliwości dla
otoczenia,
• zapewniać stały i skuteczny nadzór nad
zwierzęciem.

Dodatek energetyczny
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Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje
zryczałtowany dodatek energetyczny. Za
odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej
uważa się osobę, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje
w miejscu dostarczania energii elektrycznej, oraz która ma ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego.

Aby otrzymać dodatek energetyczny
należy:
• posiadać ustalone prawo do dodatku
mieszkaniowego,
• złożyć wniosek o przyznanie dodatku
energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii
elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy
• zamieszkiwać w miejscu dostarczania
energii elektrycznej.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra
gospodarki zryczałtowany dodatek energetyczny w okresie od stycznia do kwietnia
2014r. wynosi:
- dla gospodarstwa jednoosobowego –
11,36 zł miesięcznie,
- dla gospodarstwa składającego się z 2-4
osób – 15,77 zł miesięcznie,
- dla gospodarstwa składającego się z co
najmniej 5 osób – 18,93 zł miesięcznie.

Druk wniosku o dodatek energetyczny jest do pobrania w Referacie Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
pok. Nr 7 oraz 8, także na stronie internetowej www.zlawies.pl w zakładce: Urząd
Gminy - Druki do pobrania – Referat
Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego).
Małgorzata Łoboda

W miejscach publicznych psy mogą
przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby,
która jest zdolna do sprawowania kontroli
nad zachowaniem się zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) psa należy prowadzić na smyczy;
2) psy należące do ras uznanych za agresywne w stosunku do ludzi i innych zwierząt,
należy prowadzić w kagańcu;
3) zwolnienie psa ze smyczy, jest dozwolone
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi tylko wówczas, gdy pies ma założony
kaganiec, a osoba, z którą przebywa w tym
miejscu ma możliwość sprawowania nad
nim bezpośredniej kontroli, oznaczającej
właściwą reakcję psa na komendę opiekuna, w każdej sytuacji.
Osoba, z którą zwierze przebywa
w miejscach publicznych, w szczególności
takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki
i inne tereny zielone, zobowiązana jest do
niezwłocznego usunięcia pozostawionych
przez nie zanieczyszczeń.
W związku z powyższym, uprzejmie
proszę o zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Zławieś Wielka, oraz przestrzeganie zasad określonych w Rozdziale 5,
regulaminu.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Zławieś Wielka
ma na celu:
Miejsca dla bezdomnych zwierząt zapewnia Schronisko dla Zwierząt w Toruniu,
mieszczące się przy ul. Przybyszewskiego 3.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywa się na zasadzie zgłoszenia i wykonywane
jest przez prowadzącego Schronisko dla Zwierząt. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne,
pozostawione bez opieki zwierzęta, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której
opieką dotychczas pozostawały.
W przypadku zauważenia bezdomnego
zwierzęcia należy zamknąć je w ogrodzonym,
uniemożliwiającym ucieczkę miejscu i następnie zgłosić ten fakt pod numer telefonu:
• Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, w czasie
pracy urzędu tj. w godzinach 700-1500 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) 800 – 1600
(wtorek) tel. 56 678 09 13 (sekretariat),
• Kierownika referatu rolnictwa, budownictwa i planowania przestrzennego tel. 56 674
13 33, kom. 531 084 037
• Posterunku Policji w Chełmży ul. Sądowa 2
tel. 56 675 18 00
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, realizowane jest
przez lekarza weterynarii mającego możliwość
całodobowego świadczenia usług – Gabinet
Weterynaryjny Andrzej Ryngwelski, Rzęczkowo 49 tel. 602 439 726.
Zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt
można całodobowo zgłaszać na Posterunek
Policji w Chełmży ul. Sądowa 2 tel. 56 675 18
00 lub w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej,
w czasie pracy urzędu tel. 56 678 09 13 (sekretariat).
Joanna Sucharska
Kierownik Referatu
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Kolejny projekt systemowy
realizowany przez PCPR
�����

sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługą komputera,
W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi��
fakturowanie lub magazynier z obsługą wózka jezdniowenie w Toruniu będzie realizowało kolejny projekt systego, fakturowanie,
mowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- uczestniczenia w warsztatach
i kompetencji
Program Operacyjny
Kapitał Ludzki.
��������� �����������������������������������������������������������������
������������ integracji
�� � ���������
społecznych
(cała
grupa)
�����!�"������ ��#��$���� ���%��������#�����#����&����������'�������(��� �)
- odbycia stażu.
Program jest skierowany do:
- 12 osób niepełnosprawnych - z aktualnym orzeczeniem
���#������ �� �����������*
PAKIET „AMAZONKI”- PROGRAM KOREKCYJNO –
o niepełnosprawności /PAKIET STAŻOWY/
EDUKACYJNY������-���.�/'0"��%�/1&�2.
obejmuje:
- 6 kobiet z chorobą
nowotworową
„Amazonki”
z
aktualnym
� ���� +���������� �������!��,���� ������������������������������
orzeczeniem o niepełnosprawności /PAKIET „AMAZON- a) warsztaty kompetencji społecznych (cała grupa),
� 3��KOREKCYJNO
���������!����4�����������4�5/�����
������-���.�/'0"��
warsztaty z doradcą zawodowym
(cała grupa),
KI”- PROGRAM
– EDUKACYJNY/ �6��,����b)������������������������������
- 5 osób - wychowanków rodzin zastępczych /PAKIET c) indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym,
5/7/8&9'06,���&:�/7�'&�"'�2;9&�<�"=>'/�2;92.
d) szkolenie ogólne przygotowujące do prac w administracji,
MŁODZIEŻOWY/
� ?�� +��,����!���� +����������� �������!�.�/'0"��7@&=80"1&�2.
e) kurs zawodowy specjalistyczny dla asystenta osoby niepełnosprawnej,
Uczestnicy PROGRAMU STAŻOWEGO będą mieli
f) wsparcie terapeutyczne (warsztaty grupowe),
możliwość:
- uczestniczenia
warsztatach z doradcą zawodowym (cała g) wsparcie psychologiczne (warsztaty grupowe),
>���w��������&:�/7>�%�/1&�":&����4���������A����-B*
h) indywidualne konsultacje z psychologiem
grupa),
� ���� ��������������� ������!���������4�����������C�����#����DE
Uczestniczki tego pakietu będą także uczestniczyły w 14- skorzystania z indywidualnego doradztwa zawodowego,
dniowym
turnusie rehabilitacyjnym, który zostanie zorgani- udziału w szkoleniach/kursach
zawodowych
do
wyboru:
� ���� ��������������������#��������������������#�E

Czy mogę coś z tym zrobić ?
�

���������� � �������!. �� ��!����������!����������*� �������������� ��#4� � ��F� ���������� ��#4�
��������E�F� ����������������#������������ ��#4��+� �����������#�E�F� ���������E

,������ ��������������� ������!�����#�������� ����������� ���������!�C�����#����D�

,�����������
��A�)przez jednego z członków
Nadużywanie
alkoholu
nera, osoba współuzależniona nieświadomie przejmuje odporodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu ro- wiedzialność i kontrolę za jego funkcjonowanie, co w efekcie
dzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpie- ułatwia pijącemu dalsze spożywanie alkoholu. U części osób
�/'0"��5/7/8&9'06,���&:�/7�'&�"'�2;9&�<�"=>'/�2;92���������*
nia dorosłych
i dzieci. Narastanie problemu alkoholowego współuzależnionych rozpoznaje się ostrą reakcję na stres,
skłania niepijących członków rodziny do szukania sposo- zaburzenia stresowe pourazowe lub zaburzenia adaptacyjne.
�D���� ������ ����������� ���������!�C�����#����DE
bów pozwalających im przetrwać w sytuacji permanent- Współuzależnienie diagnozuje się wyłącznie u osób doro�D����
��������������4�����������C�����#����DE
nego stresu, braku
poczucia
bezpieczeństwa i stabilizacji, słych, które formalnie mogą wybrać inną drogę poradzenia
niemożności zaspokojenia elementarnych potrzeb psycho- sobie z problemem picia partnera. Dzieci nie mają żadnego
�D����������������� ��������������4����������E�
logicznych, a czasami również biologicznych.
wyboru. Są skazane na życie w takich warunkach, jakie stwadla nich dorośli.
�D� � ��������#+��������#������4�������������������rzają
������E
Osoba pijąca z biegiem czasu coraz silniej koncentruje
Osoby współuzależnione wymagają pomocy i mogą
�D� �� ���������� ������� ������������ � ������� ������������ �������E
się na alkoholu, wycofuje
się z pełnienia ról życiowych, prze- uzyskać poprawę stanu zdrowia psychosomatycznego, jeśli
staje świadczyć na
rzecz
rodziny, a czasem nawet
interesować skorzystają z pomocy oferowanej im w placówkach terapii
FD��
���������������������C���
������#������DE
się swoimi bliskimi. Wymaga opieki i obsługi. Życie w długo- uzależnień, gdzie mają prawo korzystać z bezpłatnej pomo#D�� �������� ��!���#������C��� ������#������DE
trwałym stresie spowodowanym
piciem osoby bliskiej i brak cy terapeutycznej i medycznej. Niezależnie bowiem od tego,
skuteczności własnych
działań nakierowanych
na rozwiązanie czy pijący podejmie leczenie odwykowe, czy nie, czy zatrzy!D��������������
�� ����������� ��!���#����
problemu picia powodują poważne konsekwencje psycholo- ma picie, czy będzie pił dalej – osoby współuzależnione mogą
>��� ����� ����#���� ��������4��� A������ �������������,�������������
�����!�������������E�
giczne:
poprawić jakość swojego
życia i życia�+�����
swoich������
dzieci. Trudno
• zaburzenia psychosomatyczne:
jest im to jednak zrobić bez przyjęcia fachowej pomocy z ze���#��������������������E���0�������������-����������)
- nerwice,
wnątrz.
- zaburzenia życia emocjonalnego (chaos emocjonalny, huśPoza profesjonalną terapią współuzależnienia pomoc�������!��/'0"�>�7@&=80"1&�":&��� ���4���������������*
tawka nastrojów, stany lękowe i depresyjne, napięcie i stan ne dla osób mających pijących bliskich mogą być spotkania
�������D������������F���
�� �������A���G�C�����#����DE
ciągłego pogotowia
emocjonalnego),
w Grupie Wsparcia AA, której celem jest wspieranie się osób
- zakłócenia�������D����������
czynności poznawczych
chaos po- współuzależnionych
w trudnościach
wynikających z życia
�������� ��� (zagubienie,
���C�����#����D����������������������
��!���#����,�����������
���������7)�����G
znawczy, brak poczucia sensu i celu, zakłócenie wzorców z osobą pijącą i w zmianie swojego funkcjonowania na barnormy i zdrowia, nierealistyczne oczekiwania),
dziej satysfakcjonujące.
• pustkę duchową i brak nadziei,
• samotność,
Jeżeli wśród twoich bliskich jest ktoś z problemem alko�holowym, szukasz pomocy, nie radzisz sobie w trudnych sytu• poczucie niemożności rozstania się,
• czasami nadużywanie substancji psychoaktywnych (zwłasz- acjach związanych z piciem alkoholu wsparcia udzielą Ci:
cza leków nasennych i uspokajających),
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo• trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb, w realizacji
wych w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś
własnych pragnień, ambicji i celów,
Wielka ( działająca przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ),
• wyraźnie odczuwane obniżenie jakości życia.
2) Grupa Wsparcia AA działająca przy świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28 (spotkania Grupy
Współuzależnienie nie jest chorobą - jest zespołem nieWsparcia AA w każdy czwartek godz. 18ºº ).
prawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej.
Koncentrując się na szukaniu sposobu ograniczenia picia partGOPS Zławieś Wielka
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zowany nad morzem, w I połowie września 2014 r.
W ramach PAKIETU MŁODZIEŻOWEGO zostaną przeprowadzone:
a) zajęcia profilaktyki uzależnień (cała grupa),
b) radzenie sobie ze stresem (cała grupa)
c) zajęcia wyjazdowe z psychologiem - tereny rekreacyjne M.
Toruń
d) program psychoedukacyjny (cała grupa)
e)terapia krótkoterminowa ( Indywidualna terapia dla młodzieży)
f) szkolenia/kursy zawodowe do wyboru:
- hotelarsko-gastronomiczny, stanowiska pracy: recepcjonista, barman, pokojowa,
- pomocnik kucharza z przygotowaniem posiłków fast-food - na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
w obiektach gastronomiczno-restauracyjnych,
g) warsztaty z doradcą zawodowym (cała grupa)
h) indywidualne doradztwo zawodowe ( konsultacje indywidualne).
Udział w ww. formach wsparcia i zajęciach umożliwi
ich uczestnikom powrót i przygotowanie do wejścia na rynek
pracy, podniesienie wiedzy i kwalifikacji, przystosowanie do
panujących warunków na rynku pracy oraz wsparcie specjalistyczne i zawodowe.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są
o kontakt z p. Iwoną Fabich - BIURO PROJEKTU PCPR, ul.
Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, tel. 56 662 87 67, e-mail: projekty.efs@pcpr-torun.pl.
GOPS

Europejski Tydzień Sportu
W dniach 17-23 maja 2014 roku odbędzie się Jubileuszowa XX edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin STMiG 2014. Największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana jest w ramach „VI Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich” pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Na terenie naszej gminy rozegrane zostaną między innymi:
- III Mistrzostwa Sołectw w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka;
- na boisku przy kościele odbędą się po raz trzeci Mistrzostwa
Gminy w siatkówkę plażową;
- nasi najmłodsi mieszkańcy będą stawać w szranki podczas
Olimpiady Maluszków organizowanej przez Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej;
- nie zabraknie również emocji podczas III Gminnej Olimpiady klas I-III dla szkół podstawowych organizowanej przez
Zespół Szkół w Górsku;
- na boiskach Centrum Sportowego w Złejwsi Wielkiej zagości królowa sportu – lekkoatletyka.
Ostatnim akcentem imprezy będzie organizowany 31
maja, w Przysieku marsz nordic walking oraz bieg przełajowy
połączony z Festynem Rodzinnym i Festynem Sołeckim.
Jest to tylko część zaplanowanych imprez, które odbędą
się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Jesteśmy przekonani, że jak co roku nie zabraknie wrażeń. O szczegółowym
harmonogramie już wkrótce będziemy Państwa informować
na naszej stronie internetowej, a już teraz gorąco zachęcamy
do wzięcia aktywnego udziału w rozgrywkach oraz do kibicowania naszym mieszkańcom.
Paulina Zakierska
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KALENDARZ IMPREZ KWIECIEŃ - CZERWIEC 2014
Gminna liga tenisa ziemnego w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn - Orlik
Konkurs dla lokalnych twórców dziedzina literatura, sztuka
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
Festiwal Gier Zespołowych
Święto Konstytucja 3 - maja
Wernisaż pierwszej z cyklu wystawy dedykowanej Janowi Pawłowi II w roku Jego kanonizacji - WIARA NADZIEJA MIŁOŚĆ - malarstwo i asamblaże Leszka Warmbiera
Spinningowe Mistrzostwa Koła / Wisła wody zalewowe
Spotkanie przedszkolaków z okazji Światowego Dnia Książki i Praw autorskich

GOKiS Zławieś Mała
Dom Kultury, Biblioteka w Górsku
Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej
ZS w Złejwsi WIelkiej
GOKiS Zławieś Mała

Koło Wędkarskie Zławieś Wielka
Gminna Biblioteka Publiczna

Spotkanie autorskie

Spotkanie z podróżnikiem – Roman Pankiewicz „Matuszka Rosija pierwszy żywioł”

Gminna Biblioteka Publiczna Filia Rzęczkowo

Spotkanie autorskie

09.05

Wieczornica z okazji 10-lecia wejścia Polski do Unii

Dom Kultury w Górsku

Dzieci z sekcji Domu Kultury, zespół Harmonia, występ laureatów Festiwalu Piosenki Europejskiej

10.05
14.05

„Dzień Strażaka”
Spotkanie autorskie z Roksaną Jędrzejewską Wróbel pisarką dla dzieci

17.05

VI Majowe Spotkania Amatorów Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego

Zarząd Gminny Związku OSP
Gminna Biblioteka Publiczna oraz DK Górsk
Starostwo Powiatowe przy współudziale Gminy Zławieś Wielka i Fundacji Piękniejszego Świata
Parafia St.Kostki w Złejwsi Wielkiej
HDK Zławieś Wielka i KTK Przygoda
Koło Wędkarskie Zławieś Wielka

Zapisy do 20.04
23.04
23.04
28.04
03.05
03.05
03.05, 6:00
05.05
08.05 godz.
8:20

18.05
18.05
18.05, g. 6:00

IV Festyn Parafialny w Złejwsi Wielkiej
IX Rajd Honorowych Dawców Krwi Zławieś Wielka - Łubianka
Spławikowe Mistrzostwa Koła / Jezioro Kozielec

Mistrzostwa Sołectw Piłce Nożnej, Mistrzostwa
Siatkówki Plażowej, olimpiady, konkursy

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU

17-23.05
17-23.05
17-23.05
17-23.05
23.05

II Gminna Olimpiada klas I-III szkól podstawowych/ Górsk
Wielka Olimpiada Małego Sportowca – zmagania sportowe przedszkolaków
Piłka nożna chłopców i dziewcząt Szkół podstawowych i gimnazjum.
Zawody w Piłce Nożnej Oldboy’ów
Wieczornica z okazji Dnia Matki

A. Lubiński, Trójka Górsk, Zespół Szkół w Górsku
GOKiS
Orlik
LZS / GOKiS
Dom Kultury w Górsku

29.05

Gminny konkurs na interpretację poezji Wandy Chotomskiej pt. : Kram z wierszykami”

Gminna Biblioteka Publiczna

31.05

Festyn Rodzinny w Przysieku

04.06
04.06

Dzień Dziecka
III Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej

sołectwo Przysiek, radna Małgorzata Wiśniewska,
Szkoła Podstawowa w Przysieku
GOKiS Zławieś Mała
GOKIS Zławieś Mała

6.06

Dzień Dziecka

Dom Kultury, Biblioteka w Górsku

07.06
08.06

Festyn Rodzinny w Zaroślu Cienkim / (boisko)
X Rodzinny Rajd Rowerowy z Przygodą

15.06

„Karotka Fest” Filia Szkoły Podstawowej Zławieś Wielka, Festyn Rodzinny w Czarnowie

KGW Zarośle Cienkie
KTK Przygoda
LGD „Podgrodzie Toruńskie”, Iwona Owieśna i Szkoła w
(w przygotowaniu)
Czarnowie

17.06

Zawody Spławikowe

Występ teatrzyku z Domu Kultury, gry i zabawy
dla dzieci

Fundacja Piękniejszego Świata pod honorowym paWernisaż wystawy II.Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci i
tronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w
Młodzieży MOJE PIĘKNE - BEZPIECZNE MIEJSCE
Bydgoszczy,przy współudziale Gminy Zławieś Wielka
GOKiS Urząd Gminy

25.06

Zakończenie Roku Kulturalnego

GOKiS

28.06

Festyn integracyjny w Gutowie

Rada Sołecka Gutowa

II Ogólnopolska E-spartakiada w lekkiej atletyce / Górsk

A. Lubiński, Zespół Szkół w Górsku

Czerwiec

Spektakl Kopciuszek
Powiatowy konkurs odbędzie się 4 czerwca o
godz. 10:00 w GBP W łubiance ul. Toruńska 4

Koło Wędkarskie Zławieś Wielka

21.06 lub 28.06 Sobótka

Konsultacje z GOPS
Na przełomie lutego i marca 2014 r.
we wszystkich sołectwach gminy Zławieś
Wielka odbyły się konsultacje społeczne,
w których brali udział : radni gminy, sołtysi, członkowie rad sołeckich oraz pracownicy socjalni ośrodka pomocy społecznej.
Podczas spotkań zostały przedstawione
działania jakie podejmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w celu rozpoznania potrzeb mieszkańców, sposoby realizacji zadań pomocy społecznej.
Misją konsultacji społecznych było
nawiązanie współpracy, partnerstwa, wypracowanie rozwiązań na rzecz rozwoju

K

Fundacja Piękniejeszego Świata w Skłudzewie

17-23.05

15.06, g.6:00

M

Zorganizowanie otwartego konkursu

społecznego oraz maksymalne wykorzystanie potencjału społeczności lokalnych.
Omówiono największe problemy i zjawiska
zachodzące w danej społeczności lokalnej.
Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem i chęcią wypracowania najefektywniejszych rozwiązań problemów społecznych danego sołectwa.
Wszystkim radnym, sołtysom i członkom rad sołeckich, którzy brali udział w konsultacji oraz przyczynili się do zorganizowania takiego spotkania serdecznie dziękujemy
i liczymy na dalszą współpracę.
GOPS Zławieś Wielka

W Górsku działa Pracownia
Wspierania Rozwoju AiM
Misją Pracowni jest tworzenie warunków do rozwoju dziecka zgodnie
z jego możliwościami oraz wspieranie
rodziców w działaniach opiekuńczych,
wychowawczych i edukacyjnych.
Wczesna interdyscyplinarna diagnoza oraz podjęcie terapii jest niezwykle
istotne ze względu na dużą plastyczność
centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju dziecka.
W ramach działań Pracowni zajęcia
odbywają się w następujących formach:

wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia
rewalidacyjno – wychowawcze: indywidualne i grupowe, terapia pedagogiczna,
diagnoza logopedyczna, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia grupowe metodą Veroniki
Sherborne, konsultacje psychologiczne.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.aim.
edu.pl , tel. 507 070 969 lub 601 087 558.
GOPS Zławieś Wielka
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Aktywna Akademia
zbędny do ćwiczeń. PrzeprowaSzanowni Państwo
dzenie takich warsztatów uświaFundacja
Akademia
domiło ćwiczącym jak istotnym,
Aktywnych dzięki wsparwręcz niezbędnym elementem
ciu otrzymanemu w ramach
otwartego konkursu ofert na
jest ruch. Program szczególnie
realizację zadań publicznych
doceniają Panie z kategorii wieFUNDACJA
w zakresie upowszechniakowej 50+, dla których do tej
AKADEMIA
nia kultury fizycznej i sporpory nie było takiej oferty na teAKTYWNYCH
tu w Gminie Zławieś Wielka,
renie gminy. Chcemy gorąco poogłoszonego przez Wójta Jana Surdy- dziękować za udział w zajęciach.
kę, zorganizowała „Warsztaty sportowe
Szczególne podziękowania kierujemy
z elementami profilaktyki zdrowotnej”.
do Jana Surdyki Wójta oraz osób współpracujących, za okazane zaufanie i powierzenie
Pierwsze zajęcia zostały przeprowadzo- środków publicznych w ręce tak młodej orne w marcu 2014r. Cykl spotkań poprzedzo- ganizacji, jaką jest nasza Fundacja. Dzięki
ny został wykładem na temat budowy oraz zaangażowaniu i entuzjazmowi uczestnischorzeń kręgosłupa. Uczestniczki miały czek wiemy, że zaufania tego Fundacja nie
możliwość przedstawić i omówić swoje pro- nadużyła. Daje nam to nadzieję na kolejne
blemy zdrowotne z fizjoterapeutką Joanną wspólne działania dla poprawy jakości życia
Niewiemską. Po zajęciach teoretycznych naszych mieszkańców.
przyszedł czas na praktykę. Wszystkie Panie
Ewa Borzęcka
zostały wyposażone w sprzęt sportowy nieprezes Fundacji Akademia Aktywnych

Dnia 12 marca 2014 r. odbyła się Konferencja Kobiet z Inicjatywą ,, Jestem Kobietą” z udziałem Pani Anny Komorowskiej
Pierwszej Damy RP i Pani Ewy Mes Wojewody Kujawsko – Pomorskiej. Organizatorkami konferencji były: Zofia Kozłowska
Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW
w Bydgoszczy i Małgorzata Małecka Przewodnicząca Gminnej Rady
KGW w Mogilnie. Tematem
panelu dyskusyjnego było
zdrowie kobiet. W spotkaniu
zorganizowanym w ramach
obchodów wojewódzkiego
Dnia Kobiet dla pań z kół gospodyń wiejskich, powiat toruński reprezentowały członkinie KGW Zławieś Wielka
Ewa Łobaczewska i Alina Armińska.
Przewodnicząca KGW
Zławieś Wielka
Ewa Łobaczewska

W nadchodzącym czasie świątecznym, życzymy wszystkim mieszkańcom
spokojnych i spędzonych w gronie najbliższych
Świąt Wielkanocnych.
Z pozdrowieniami

Zarząd Fundacji Akademia Aktywnych

Zapraszamy do Skłudzewa
Z okazji święta patronalnego kaplicy p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w dniu 3 maja br. o godz 12.00
w siedzibie Fundacji Piękniejszego Świata
w Skłudzewie zostanie odprawiona uroczysta msza odpustowa.
Po zakończeniu ok.godz.13.30 w galerii w piwnicach pałacu odbędzie się wernisaż malarstwa i asamblaży Leszka Warmbiera pt. „Wiara Nadzieja Miłość” w hołdzie
Janowi Pawłowi II w roku Jego kanonizacji.
Serdecznie zapraszamy.

KONKURS
Gminna Orkiestra Dęta działająca przy ZS w Rzęczkowie
ogłasza konkurs na:

nazwę i logo orkiestry.

Konkurs organizowany jest z okazji 10-lecia działalności orkiestry.
Nazwa i logo powinny kojarzyć się z orkiestrą, gminą, strojami.
Zwycięzcę wybierze powołane przez organizatora jury.
Nagrodą dla zwycięzcy będzie dysk zewnętrzny 500GB.
Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie internetowej
Zespołu Szkół w Rzęczkowie. Konkurs trwa do 15 maja.
Dodatkowe informacje można uzyskać
u kapelmistrza Krzysztofa Kędzierskiego (697 706 714).

Informacje o orkiestrze są dostępne na stronie internetowej szkoły, gminy,
facebooku i youtubie.

Krzysztof Kędzierski
Gminna Orkiestra Dęta

„Odpust”
3-go Maja to ważna data
Chociaż afiszy nie ma na drzewie
Wie o tym dziecko mama i tata,
Że to jest odpust w naszym Skłudzewie.
Przeżywa go z nami razem Maryja,
Która nas sobie tu upatrzyła,
Nie tylko zieleń wokół rozwija,
Lecz i kaplicę nam otworzyła.
Idźmy więc wszyscy do tej kaplicy,
By przyjąć od Niej łaskę miłości,
Starsi i dzieci oraz rolnicy,
Pochylmy głowy ku Jej radości.
W dniu uroczystym dla naszej Pani
Oddajmy cześć Jej jak się należy,
Klęknijmy i módlmy się więc kochani,
Bo przecież każdy w Maryję wierzy.
I ja tam będę razem z wszystkimi,
By Maryji okazać akt swojej skruchy
Będę się modlił słowami swymi,
By nie kusiły już mnie złe duchy.
Słowo więc jedno Pani swej dajmy,
Mówię to do was, jej przyjaciele.
Nie tylko w odpust się spotykajmy,
Lecz bądźmy na mszy w każdą niedzielę.
Waldemar Trawiński
luty 1995 r.
EXP32kB
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Zdobywamy środki zewnętrzne
Wójt Gminy Zławieś Wielka podpisał kolejne umowy z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy na operację z zakresu tzw. małych projektów.
Umowy dotyczyły:
• „Budowy obiektu rekreacyjnego – placu
zabaw wraz z boiskiem do piłki siatkowej
w miejscowości Stary Toruń”. Szacowany
koszt projektu wynosi 24 359,63 zł, w tym
dofinansowanie w wysokości 14 372,18 zł
W ramach projektu planowana jest budowa boiska do gry w piłkę siatkową oraz
placu zabaw dla dzieci w skład którego
wejdą m.in. piaskownica z bali, huśtawka
podwójna, karuzela, bujak sprężynowy,
huśtawka wagowa.
• „Renowacji krzyża upamiętniającego
miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki w miejscowości Górsk”. Szacowany
koszt projektu wynosi 19 037,36 zł, w tym
dofinansowanie w wysokości 11 232,04 zł.
Realizacja projektu umożliwi wykonanie
prac renowacyjnych pomnika dla jego
zabezpieczenia przed niekorzystnym
wpływem wilgoci, grzybów, uzupełnienie
ubytków oraz zagospodarowanie terenu.
• „Zakupu wyposażenia do pomieszczenia pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej mieszczącego się w Domu Kultury
w miejscowości Górsk”. Szacowany koszt
projektu wynosi 34 846,76 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 20 559,58 zł.

Dom Kultury wzbogaci się o następujące
wyposażenie: sprzęt nagłaśniający ze statywami aktywnymi, zestaw oświetleniowy, ekran przenośny, laptop z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne
oraz zestawy komputerowe.
W ostatnim czasie w naszej gminie
pojawiły się tablice informacyjno – turystyczne z planami sołectw oraz wykazem
najważniejszych atrakcji turystycznych.

Plansze zostały umieszczone w następujących miejscowościach: Czarnowo,
Czarne Błoto, Górsk, Rozgarty, Rzęczkowo, Stary Toruń, Zławieś Mała, Zławieś
Wielka. Realizacja zadania była możliwa
dzięki podpisaniu umowy o przyznanie
pomocy na realizację projektu pn. „Zakup tablic informacyjno – turystycznych
wraz z wydaniem mapy turystycznej
Gminy Zławieś Wielka” z zakresu małych projektów.

Orły Natury 2000
Uczniowie Zespołu Szkół w Rzęczkowie wzięli udział
w projekcie „Zostań Orłem Natury 2000”. „Obszar Natura
2000” to forma ochrony najcenniejszych siedlisk i gatunków
na obszarze Unii Europejskiej. Głównym powodem utworzenia „Obszaru Natura 2000” jest zachowanie europejskiego
dziedzictwa przyrodniczego, poprzez ochronę różnorodności biologicznej oraz siedlisk przyrodniczych. Uczestnicząc
w projekcie dzieci, poprzez zabawy ruchowe na specjalnej tematycznej planszy, poznawały tajniki przyrody. Bez większego problemu uczniowie poradzili sobie z quizami, puzzlami
czy zagadkami przyrodniczymi dotyczącymi zwierząt, roślin
i innych cudów natury. Nie zabrakło drobnych prezentów,
które będą naszym małym przyrodnikom przypominały, że
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ochrona przyrody i zagrożonych gatunków jest dla wszystkich bardzo ważna.
ZS Rzęczkowo

Dofinansowania unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy
Regionalnego Programu Operacyjnego
to nie jedyne źródła z których gmina
pozyskuje środki na realizację projektów. Dzięki uzyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowaniu w br. planujemy realizację
trzech działań:
• Przeprowadzenie „Kampanii informacyjno – edukacyjnej o znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w Gminie Zławieś Wielka”.
Obowiązek jej prowadzenia wynika
z ustawy, a głównym celem jest motywowanie działań proekologicznych.
• Kontynuację „Demontażu, transportu
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś
Wielka”, w ramach którego zamierzamy
usunąć ok. 300 ton wyrobów zawierających azbest z 50 posesji zgłoszonych
do programu.
• „Zadrzewianie i zakrzewianie terenu
Gminy Zławieś Wielka” które na pewno wpłynie na atrakcyjność terenów
zielonych znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu szkół, domów kultury, przedszkola i świetlicy.
Monika Foksińska

Liga zadaniowa
Uczennica klasy szóstej Zespołu Szkół w Rzęczkowie,
Paulina Machnicka uzyskała tytuł finalisty konkursu Ligi
Zadaniowej z matematyki, organizowanego przez Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
i Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, pod patronatem Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W konkursie
brała również udział uczennica klasy szóstej Julia Mucha,
która także zmagała się z zadaniami. Nauczycielem matematyki i opiekunem laureatki ligi jest Pani Sylwia Mikulska.
Gratulujemy!
ZS Rzęczkowo
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Szkoła muzyczna
Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Publiczna Szkoła
Muzyczna I stopnia w Górsku otrzymała dofinansowanie na zakup instrumentów muzycznych w ramach programu
Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Przyznana dotacja zwiększy
dostępność i różnorodność wysokiej
klasy instrumentów muzycznych, które pozwolą podnieść jakość kształcenia
w naszej szkole.
Szkoła muzyczna w Górsku zainaugurowała swoją działalność 6 września 2013 r. Rozpoczęło w niej naukę 64
uczniów w wieku od 6 do 16 lat, którzy
kształcą się pod okiem 11 wykwalifikowanych nauczycieli w klasach: gitary klasycznej, fortepianu, fletu poprzecznego,
klarnetu, altówki, saksofonu, kontrabasu
i gitary basowej. Efektem funkcjonowania naszej szkoły był Koncert Wigilijny
zorganizowany dla lokalnej społeczności w Domu Kultury w Górsku oraz na
XXII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na których nasi uczniowie
mogli zaprezentować nabyte do tej pory
umiejętności muzyczne. Obecnie naszych
uczniów można posłuchać podczas mszy
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Majówka
Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół w Rzęczkowie organizuje
w dniu 24.05.2014 r. (sobota) w godzinach
od 11.00 do 14.00 „Rodzinną majówkę”.

nią tańczący uczniowie najmłodszych
klas, przygotowani przez instruktora tańca Studia Tańca LET’S DANCE. Swoje
umiejętności zaprezentują dzieci biorące
udział w zajęciach karate, prowadzonych
przez instruktorkę rekreacji ruchowej
z Toruńskiego Klubu Karate Tradycyjnego KUMADE. Zaplanowany jest konkurs
na wykonanie najpiękniejszej i kolorowej
„Eko-Zdrowej kanapki”. Rodzice przygotują poczęstunek w postaci Eko-ciasteczek, Eko-soków, kanapek. Nie zabraknie
integracyjnego ogniska i kiełbasek. Oprawę muzyczną zapewni nauczyciel muzyki
i utalentowana wokalnie młodzież
naszej szkoły. Na majówkę zapraszamy rodziny
z dziećmi z Rzęczkowa i okolic. To bardzo
dobra okazja na rodzinne spędzenie sobotniego dnia w miłej
atmosferze.

świętej dla dzieci o godz. 12.30 w kościele parafialnym w Górsku, gdzie aktywnie
włączają się one w oprawę muzyczną EuW harmonogramie imprezy przecharystii.
widujemy pokaz mody ekologicznej, zaPonadto kadra nauczycielska ak- prezentowanej przez naszych uczniów.
tywnie promuje szkołę, koncertując na Rozstrzygnięty zostanie konkurs na plakat
różnego rodzaju imprezach okoliczno- dotyczący tematyki ekologicznej lub zdrościowych, m. in. na koncercie zorgani- wego odżywiania. Gry i zabawy sprawnozowanym przez Gminę Zławieś Wielka ściowe zapewnią wszystkim uczestnikom
z okazji Dnia Kobiet, podczas rekolekcji miłe wspomnienia. Dobrą zabawę zapewwielkopostnych dla nauczycieli i pracowników administracji w Wyższej Szkole
Dziennikarstwa w Toruniu.
Szkoła organizuje wyjazdy na wykłady i koncerty dla naszych uczniów, na
których rozwijają oni estetykę muzyczną
i percepcję muzyki klasycznej.
Pod koniec marca odbył się cykl
audycji muzycznych promujących naszą placówkę w wybranych szkołach
powszechnych, prowadzonych przez
Serdecznie
Gminę Zławieś Wielka. Aktualnie trwa
zapraszamy!
nabór do szkoły muzycznej na rok szkolRada Rodziców przy
ny 2014/2015. Serdecznie zapraszamy do
ZS Rzęczkowo
składania kwestionariuszy, które dostępne są na naszej stronie internetowej:
www.zsgorsk.pl/muzyczna oraz w sekre- ���� � ������ � � ���������� � ���� � ������� � ��� � � � � ���������� � ���������� � � � �����
tariacie Zespołu Szkół w Górsku.

Na wiosnę wszyscy czekamy
z utęsknieniem. Wreszcie przyszła!

�������� � � �� � !��"�#�$ � � � ��������% � �� �

��� � �� � ���� ���������� ����������

Agnieszka &�%��'������'�������������'��������'����������������(���������#�������������������%�
Witki

Sukces młodych
łyżwiarek
Dwie uczennice Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Przysieku - Paulina
Drążkowska i Maria Długosz należące do
Teamu Le Soleil, brały udział w Mistrzostwach Europy w jeździe synchronicznej

Głos Gminny

����� �� � ����#�������#� � ���#���� � ������� � �� � �����# � ��#������ � #�'�#��� � ������������ � ��"�
�����������)���������*�������"�����������+��������������������#��'������#����'��'����

����'��������,�"�����"��������������#�-�������������������'�������%�����(�������#������
W dniu 21 marca w Zespole Szkół
���������#���#����#�-����#�����.�-���/0.1��,2340���������'����#��+�����������#�����������
w Rzęczkowie przywitano ją wesoło
i kolorowo.
Samorząd
Uczniowski,
pod kie"������ � ������
� � � ��������%
� ����#�(
� �����������%
� ����� � ���#���#���� � ��������� � ���%���� �
runkiem Pani Małgorzaty Pietrzak, przy� �.���-������
� 5��"�
� 5���#�
� .�����������
� 5672,0� � & � ������'�� � ����������� � ���#�
gotował
konkursy
i zagadki
przyrodnicze.
Każda
klasa
zaprezentowała
plakaty
o wio- � 80��9������� � �������:� � ��������
�������
na łyżwach. Zawody odbyły się w marcu
br. � �� � ��������� � ��������������� � � � ���������
śnie,
ciekawostki
ze
świata
przyrody
i wiow Szkocji. Dziewczynki zdobyły brązowy
������#���senną
� � ������#����
� �Zgodnie
� ���#��� z� 0��9����#�����(
piosenkę.
tradycją
tego � 0��9��� �( � �������( � ��� � ��"�������
medal.
dnia uczniowie
��#�����������
� ������� � i� nauczyciele
� ����"����� �wyglądali
;����� � ina'������� � ������� � ���������� � '����� �
czej
niż
zwykle:
kolorowo
i
zabawnie.
Cała
Marta Olszewska
���#����#���������������'������)����������������3��'�� ������������'����������������<'��
szkoła radośnie przywitała tę porę roku.
����������������������.��"��������"����������������������������������"�#�������������'�����
ZS Rzęczkowo
�#'��=�������������������������'�>
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Seniorzy na start

W marcu w Domu Kultury w Górsku odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Kobiet. Uczestniczki po raz kolejny miały przyjemność
podziwiać dzieci z Zespołu Szkół w Górsku, z klasy Pani Basi Poprawskiej. Później był czas na „ploteczki”, kawę i ciasto.
Dom Kultury zmienił też
swoje oblicze, ponieważ można
w nim podziwiać prace wyko-

nane przez dzieci uczestniczące
w zajęciach sekcji plastycznej,
prowadzonej przez Panią Mał-

kwiecień – maj 2014

Sukces naszej solistki

gorzatę Bętkowską. Prace tworzą
jedyną w swoim rodzaju galerię,
a część z nich została wysłana na
konkursy plastyczne.
W trosce o zdrowie osób
50+, w ramach Klubu Seniora
przy Domu Kultury w Górsku,
powstała nowa sekcja - nordic
walking dla seniorów. Zajęcia
odbywają się w każdy wtorek
od godziny 11.00. Są otwarte
dla wszystkich zrzeszonych i nie
zrzeszonych w Klubie oraz dostosowane do wieku uczestników
i sprawiają seniorom, a głównie
seniorkom wiele „frajdy”, a przy
tym umożliwiają półtoragodzinne, aktywne spędzenie czasu na
świeżym powietrzu.
Na najbliższym spotkaniu
Klubu Seniora, które odbędzie
się 23 kwietnia, zainagurowane
zostaną zajęcia zumby, również
dostosowanej do wieku uczestników. Gorąco zachęcamy do
udziału.
Renata Dobrowolska
WDK Górsk

1 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Olsztynie odbył się XV Jubileuszowy Konkurs Piosenki Europejskiej. W szranki o tytuł najlepszego wokalisty stanęło ponad
70 uzdolnionych wokalnie dzieci i młodzieży. Gminę Zławieś
Wielka reprezentowała Dominika Dreszler, na co dzień szkoląca swój głos w Domu Kultury
w Górsku, pod okiem instruktora

W swojej ofercie posiadamy szeroki wybór książek dla
dorosłych, dzieci i młodzieży.
W czytelni można poczytać prenumerowane przez bibliotekę
czasopisma oraz skorzystać z czytelni komputerowej i darmowego
dostępu do Internetu.

Z wyobraźnią witamy Wiosnę

To już dziewiąta edycja wydarzenia, podczas którego gospodarze oraz nasi mili Goście
zaprezentowali przygotowane
programy artystyczne pełne inwencji twórczej, a także wspaniałych popisów aktorskich.
Dzięki
dofinansowaniu
otrzymanemu od Gminnej Ko-
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misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszyscy
uczestnicy otrzymali upominki.
Ten dzień, pełen wrażeń
i radosnej zabawy, to pomysł na

realizację, przez naszą szkołę,
zadań z zakresu programu przeciwdziałania uzależnieniom.
SP Siemoń

wokalnego mgr Michała Babiarza.
Mimo ogromnej konkurencji, Jury
pod przewodnictwem Grzegorza
Lewandowskiego – specjalisty od
emisji głosu i nauczyciela akademickiego UWM w Olsztynie,
postanowiło przyznać Dominice
I miejsce! Gratulujemy sukcesu
i życzymy powodzenia na kolejnych festiwalach.
Michał Babiarz

Zapraszamy do biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Filiami w Górsku
i w Rzęczkowie zaprasza do odwiedzin i przeglądania zbiorów.

Tradycyjnie, jak co roku,
w połowie marca Szkoła Podstawowa w Siemoniu, wraz
z zaprzyjaźnionymi dziewięcioma placówkami z terenu naszej gminy oraz Lubicza, witała
wiosnę na przeglądzie Wierszy
i Piosenek Znanych i Nieznanych pod hasłem „ Z wyobraźnią Witamy Wiosnę – co nam
w duszy gra….”
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W dniu 23 kwietnia 2014
r. o godz. 17.00 zapraszamy na
spotkanie autorskie z Romanem
Kłosowskim (polskim aktorem
filmowym i teatralnym). Spotkanie odbędzie się w Gminnej Bibliotece w Łubiance (cena biletu
– 5 zł ) Informacje związane ze
spotkaniem udzielane pod nr: 56
6741552 GBP Zławieś Mała.
Serdecznie zapraszamy
GBP

Sport
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Sukces na miarę Europy
W dniu 02.03.2014 w Herstal
(Belgia) odbyła się kolejna edycja
europejskiego turnieju „Open de
la Ville de Herstal” Karate WUKF
(World Union of Karate-Do Federations). Kolejny bardzo udany występ na europejskich tatami zaliczyli zawodnicy Klubu Kiritsu Górsk.
W zawodach wzięło udział aż 250
zawodników z 10 krajów (Belgia,
Rumunia, Dania, Hiszpania, Francja, Ukraina, Włochy, Anglia, Irlandia oraz Polska), a w tym, skromna
7 osobowa reprezentacja z Klubu
Karate Kiritsu Górsk (Maja Gondek, Justyna Pęcak, Julia Wołowska,
Philippe Zagubień, Patryk Puzon,

Adrian Łojko, Iwo Licznerski).
Złoty medal - wspólnie z kolegami
z drużyny: Pawłem Bombolewskim,
Massimo Reale (Bushikan Szczecin)

zdobył Iwo Licznerski - Zawodnicy
zwyciężyli w finale drużynowego
kumite seniorów (Shobu Ippon)
z reprezentacją z Włoch. Brązowe

medale wywalczyły: Maja Gondek
- kumite dziewcząt 12-14 lat, która
w walce o trzecie miejsce spotkała
się z klubową koleżanką, Justyną

UKS Orkan Zławieś Wielka
o krok od mistrzostw Polski
Mistrzostwa województwa
w piłce nożnej dziewcząt w turnieju „Z podwórka na stadion”
o puchar Tymbarku, rocznik
2004 i młodsze.
Na
stadionie
miejskim
w Świeciu rozegrany został wojewódzki finał turnieju o puchar
tymbarku, w którym brała udział
drużyna UKS orkan Zławieś Wielka. W finałach uczestniczyło 12
drużyn, które musiały zakwalifikować się w eliminacjach. Po dwóch
zwycięstwach i remisie w grupie

Zławieś Wielka awansowała do
półfinału. W półfinale z Aleksandrowem Kujawskim był wynik 1-1,
w rzutach karnych 6-5 dla orkanu.
W finałowym spotkaniu z zespołem z UKS Wielgie (miejscowość
położona niedaleko Lipna), po
zaciętej walce nasze piłkarki przegrały 1-2. Najlepszą bramkarką
turnieju została zawodniczka UKS
Orkan Zławieś Wielka, ucząca się
w Czarnowie Karolina Sikora.
Drużyna UKS Orkan Zławieś
Wielka grała w składzie:
Maria Przybyszewska, Dominika

Krzysztoń, Karolina Sikora, Agata Rękas, Wiktoria Ładniak, Julita
Wietrzykowska, Justyna Wietrzykowska, Oliwia Wyrzykowska,
Laura Majka, Anastazja Czyżycka,

Julia Wołowska, Wiktoria Wasilewska.
Trener: Janusz Lemke, Adam Lubiński
Janusz Lemke

Pęcak wygrywając w doliczonym
czasie 4:3 oraz Julia Wołowska kumite dziewcząt 10-11 lat.
Iwo Licznerski

Wyniki orkanu:
UKS Orkan Zławieś Wielka
1-1
– Aleksandrów Kujawski
UKS Orkan Zławieś Wielka
1-0
– Grudziądz
UKS Orkan Zławieś Wielka
6-0
– Żnin
Półfinał: po losowaniu:
UKS Orkan Zławieś Wielka
1-1
– Aleksandrów Kujawski
k. 6-5
Finał:
UKS Orkan Zławieś Wielka
1-2
– UKS Wielgie
Klasyfikacja końcowa:
1. UKS Mustang Wielgie
2. UKS Orkan Zławieś Wielka
3. Aleksandrów Kujawski
4. UKS Tęcza Bydgoszcz

Sukces Orkanu
Na
stadionie
miejskim
w Świeciu rozegrany został finał
wojewódzki o puchar tymbarku,
w którym brała udział drużyna
UKS Orkan Zławieś Wielka, która

otrzymała „dziką kartę” .w finałach uczestniczyło 16 drużyn, które
musiały zakwalifikować się w eliminacjach. Po dwóch zwycięstwach
w grupie Zławieś Wielka awansowała do ćwierćfinału. W ćwierćfinale Orkan okazał się lepszy od
lokalnego rywala z Górska. W półfinale zespół Orkana trafił na mistrza polski, z którym po zaciętym
boju przegrał. W meczu o 3 miejsce

zwyciężył drużynę z Bydgoszczy.
Najlepszą bramkarką turnieju została zawodniczka UKS Orkan Zławieś Wielka, Nikola Sztuwe.
Drużyna UKS Orkan Zławieś Wielka grała w składzie:
Daria Sikorska, Karina Krzysztoń, Wiktoria Marlewska, Nikola

Sztuwe, Katarzyna Kowalska, Weronika Szymańska, Natalia Daranowska, Martyna Nicińska, Natalia Szafrańska, Iga Lens, Wiktoria
Stadnik.
Trener: Janusz Lemke, Jacek Wiński
Janusz Lemke

Wyniki Orkanu:
UKS Orkan Zławieś Wielka
– Aleksandrów Kujawski

3-1

UKS Orkan Zławieś Wielka
– Żnin

3-1

Ćwierćfinał:
UKS Orkan Zławieś Wielka
– Trójka Górsk

5-0

Półfinał:
UKS Orkan Zławieś Wielka
– Szóstka Inowrocław

1-3

Mecz o 3 miejsce:
UKS Orkan Zławieś Wielka
– Tęcza Bydgoszcz

5-1

Finał:
Szóstka Inowrocław
– Gol Brodnica

3-0

Klasyfikacja końcowa:
1. Szóstka Inowrocław
2. Gol Brodnica
3. UKS Orkan Zławieś Wielka
4. UKS Tęcza Bydgoszcz
EXP32kB

Mistrzostwa województwa
w piłce nożnej dziewcząt w turnieju „Z podwórka na stadion”
o puchar Tymbarku rocznik
2002/2003.
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Zasady selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka
W celu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie Gminy Zławieś
Wielka zgodnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku, stosuje się pojemniki
i worki oznaczone następującymi kolorami:
- żółtym – dla łącznego zbierania tzw. odpadów suchych, tj. papieru, metalu, opa-

kowań wielomateriałowych i tworzyw
sztucznych;
- białym – dla zbierania szkła białego i kolorowego;
- pojemniki z tworzywa lub metalu – do
gromadzenia odpadów komunalnych
zmieszanych (pozostałości po selekcji).

BIAŁY WOREK LUB POJEMNIK
,,Szkło” - przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe
Wrzucamy:
- butelki i słoiki szklane po napojach
i żywności(bez korków, nakrętek i kapsli)
- szklane opakowania po kosmetykach

Nie wrzucamy:
(obok właściwe miejsce składowania)

ŻÓŁTY WOREK LUB POJEMNIK
,,OdpadyZasady
Suche” - przeznaczony
na plastik,
papier,
selektywnej
zbiórki
metal i opakowania wielomateriałowe
Wrzucamy:

odpadów komunal
Gminy Zławieś Wielka

Nie wrzucamy:
(obok właściwe miejsce składowania)
W
celu
selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy
- gazety i czasopisma
- zabrudzonego i tłustego papieru (odpady
Regulaminem
utrzymania
czystości i porządku, stosuje się pojem
- kolorowe magazyny
zmieszane)
następującymi kolorami:
- katalogi, prospekty, ulotki
- worków po cemencie (odpady zmieszane)
- czysty niezatłuszczony papier
- artykułów
higienicznych
tj. pieluch,
waci-tj. papieru, m
- żółtym – dla łącznego
zbierania
tzw. odpadów
suchych,
- kartony, pudła, torby i workiwielomateriałowych
papierowe
ków (odpady
zmieszane)
i tworzyw
sztucznych;
- tekturę
- tape t(odpady zmieszane)
- białym – dla zbierania szkła białego i kolorowego;
- opakowania po sokach i napojach, mle- - styropianu(odpady zmieszane)
- pojemniki
metalu –torebek
do gromadzenia
ku i śmietanie, przyprawach
(wykonanez tworzywa
- brudnychlubi mokrych
foliowych odpadów k
(pozostałości
po
selekcji).
z co najmniej dwóch surowców np. pa- i opakowań foliowych(odpady zmieszane)

- ceramiki, porcelany, naczyń typu arco,
kryształów i szkła żaroodpornego(odpapier i folia lub plastik i metal)
- opakowań po olejach spożywczych i techdy zmieszane)
plastikowe
butelki
po
napojach
nicznych(odpady
Punkt
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnychzmieszane)
- szkła budowlanego np. okiennego, zbroŻÓŁTY
WOREK
LUBi POJEMNIK
plastikowe
opakowania
po
kosmetykach
pojemników
po aerozolu,
farbach
rozPamiętaj:
jonego(odpady zmieszane lub PSZOK)
,,Odpady
Suche” /
i
chemii
gospodarczej
puszczalnikach
(odpady
zmieszane
1. Wrzucaj czyste i suche opakowania
- szyby samochodowe(odpady Od
zmieszane
1 lipca 2013
r. funkcjonuje
Punkt
Selektywnej Zbiórki
Komunalnych
- przeznaczony
na plastik, papier, metal i
- plastikowe
torebki, worki
i reklamówki
PSZOK) Odpadów
2. Nie tłucz szkła przed wrzuceniem
lub PSZOK)
/PSZOK/, zlokalizowany
nazakrętki
terenie byłego wysypiska odpadów
komunalnych
w Łążynie.
opakowania
wielomateriałowe
plastikowe
zabawek(odpady
zmieszane)
- luster(odpady zmieszane)
Wrzucamy:
PSZOK
czynny
jest
w
każdą
sobotę
w
godz.
9-13.
Właściciele
nieruchomości
mogąNie wrzucamy:
plastikowe
opakowania
po
produktach
tekstyliów
(PSZOK)
- żarówki (odpady zmieszane lub punkt
(obok
właściwe miejsce
spożywczych
np.
po
jogurtach,
serkach,
opakowań
po
nawozach
i
środkach
ochrosamodzielnie
i
bez
dodatkowej
opłaty
dostarczyć
do
PSZOK
następujące
frakcje
odpadów
sprzedaży)
- zabrudzonego
margarynie
ny
roślin(PSZOK)
gazety
i
czasopisma
komunalnych zebranych w sposób selektywny:
- lampy neonowe i halogenowe(PSZOK)
(odpady zmie
- pojemniki i naczynia -z kolorowe
tworzyw sztuczmagazyny
- ekrany telewizyjne(PSZOK)
worków po c
nych np. doniczki plastikowe
- katalogi,
prospekty,
 papier i tektura, opakowania z papieru
i tektury,
szkło,ulotki
opakowania ze szkła, tworzywa
(odpady zmie
folie
opakowaniowe
- czysty
niezatłuszczony
ODPADY ZMIESZANE
sztuczne, opakowania z tworzyw
sztucznych,
metale,papier
opakowania z metali oraz
puszki
po
napojach
i
konserwach
artykułów hig
(pozostałe po wyselekcjonowaniu)
- kartony,
i workiwielkogabarytowe
papierowe
opakowania wielomateriałowe,
meble pudła,
i innetorby
odpady
– w
- drobny złom i metale kolorowe
wacików(odp
- tekturę
przypadku,
gdy ich
pozbycie
jest konieczne poza harmonogramem odbioru z
Wrzucamy:
Nie wrzucamy:
- metalowe
nakrętki
i kapsle
tapet(odpady
- opakowania po sokach i napojach, mleku i
nieruchomości,
- zabrudzony, tłusty i mokry papier
- odpadów niebezpiecznych np. baterii, akuprzyprawach
z co
odpady budowlane
prac prowadzonych
we(wykonane
własnym zakresie
- w ilości - styropianu(od
Pamiętaj: i rozbiórkoweśmietanie,
- art. higieniczne np. pieluchy jednora- mulatorów, leków(punkt sprzedaży lub
- brudnych i m
najmniej
dwóch
surowców
np.
papier
i
folia
lub
nieprzekraczającej
1 tony
z jednej
nieruchomości w ciągu roku,
- Usuń zszywki
i części
metalowe
zowe, waciki
PSZOK)
opakowań fo
plastik
i
metal)
 odpady komunalne
z papieru i ulegające
kartonów biodegradacji, za wyjątkiem odpadów spożywczych i
- brudne i mokre torby i opakowania - odpadów wielkogabarytowych
opakowań po
kuchennych,
plastikowe butelki po napojach
- Wrzucaj czyste i suche-opakowania
foliowe
- odpadów zielonych z ogrodu
technicznych
 odpady zielone,
- plastikowe
opakowania po kosmetykach i chemii
- Zgniataj butelki i puszki
przed
- opakowania po olejach spożywczych i
pojemników
 przeterminowane
leki,
gospodarczej
wrzuceniem
technicznych
rozpuszczaln
 zużyte baterie i akumulatory, - plastikowe torebki, worki i reklamówki
- zabawki
(odpady zmie
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- plastikowe
zakrętki BIODEGRADACJI
- pojemniki po aerozolu, farbach i rozODPADY
ULEGAJĄCE
zabawek(odp
 odzież i tekstylia,
- plastikowe
opakowania po produktach
puszczalnikach
odpady
zielone
z
ogrodu
np.
trawa,
liście,
chwasty,
drobne
gałęzie
- tekstyliów (P
 chemikalia,
spożywczych np. po jogurtach, serkach,
- ceramikę, porcelanę, szkło żaroodpor- odpady kuchenne np. obierki po ziemniakach, skórki po owocach,

zużyte
opony.
- opakowań po
margarynie
ne, naczynia typu arco, kryształy
skorupki po jajkach, resztki z obiadu
roślin(PSZOK
- potłuczone szkło przeznaczone do se- pojemniki i naczynia z tworzyw sztucznych np.
Odpady
zielone
z
ogrodu
kompostujemy
we
własnym
zakresie
lub
wywozimy
do
punkW
ramach
„opłaty
śmieciowej”
nie
będą
odbierane:
azbest,
papa,
odpady
nieoznaczone,
lekcji
doniczki plastikowe
selektywnej zbiórkiodpady
odpadów.
niemożliwe dotuzidentyfikowania,
wskazujące na źródło pochodzenia inne niż
- popiół(zimny)
- folie opakowaniowe
Odpady
kuchenne
kompostujemy
wrzucamy
do pojemnika na odpady zmieszane.
- odpady kuchenne
gospodarstwo domowe.
- puszki polub
napojach
i konserwach
- drobny złom i metale kolorowe
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- metalowe nakrętki i kapsle
Pamiętaj:
Od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje Punkt • odpady budowlane i rozbiórkowe prac
- Usuń zszywki i części metalowe z papieru i
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalprowadzonych we własnym zakresie kartonów
nych /PSZOK/, zlokalizowany na terenie
w ilości nieprzekraczającej 1 tony z jednej
- Wrzucaj czyste i suche opakowania
byłego wysypiska odpadów komunalnych
nieruchomości w ciągu roku,
- Zgniataj butelki i puszki przed wrzuceniem
w Łążynie. PSZOK czynny jest w każdą • odpady komunalne ulegające biodegradasobotę w godz. 9-13. Właściciele nieruchocji, za wyjątkiem odpadów spożywczych
mości mogą samodzielnie i bez dodatkowej
i kuchennych,
opłaty dostarczyć do PSZOK następujące • odpady zielone,
frakcje odpadów komunalnych zebranych • przeterminowane leki,
w sposób selektywny:
• zużyte baterie i akumulatory,
• papier i tektura, opakowania z papieru • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i tektury, szkło, opakowania ze szkła, two- • odzież i tekstylia,
rzywa sztuczne, opakowania z tworzyw • chemikalia,
sztucznych, metale, opakowania z me- • zużyte opony.
tali oraz opakowania wielomateriałowe, W ramach „opłaty śmieciowej” nie będą
meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane: azbest, papa, odpady nieozna– w przypadku, gdy ich pozbycie jest ko- czone, niemożliwe do zidentyfikowania,
nieczne poza harmonogramem odbioru odpady wskazujące na źródło pochodzenia
z nieruchomości,
inne niż gospodarstwo domowe.
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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
C M
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USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT

K

ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała
e-mail:witkowski_janusz@wp.pl • tel. 510 066 037

PIZZA

1. Margerita sos pomidorowy, ser
2. Capri sos pomidorowy, ser pieczarki
3. Vesuvio sos pomidorowy, ser, szynka
4.Romana sos pomidorowy, ser, pieczarki, kiełbasa
5. Wiejska sos pomidorowy, ser, pieczarki, kiełbasa, cebula
6. Havana sos pomidorowy, ser, pieczarki, szynka
7. Mexicana sos pomidorowy, ser, pieczarki, szynka, papryka
8. Tuńczyk sos pomidorowy, ser, pieczarki, tuńczyk
9. Salami sos pomidorowy, ser, pieczarki, salami
10. Sycyliana sos pomidorowy, ser, pieczarki, szynka, cebula, papryka
11. Rancho sos pomidorowy, ser, pieczarki, kurczak
12. Hawajska sos pomidorowy, ser, szynka, ananas
13. Italiana sos pomidorowy, ser, szynka, kurczak
14. Chłopska sos pomidorowy, ser, pieczarki, kiełbsasa, cebula, ogórek, boczek
15. Włoska sos pomidorowy, ser, pieczarki, szynka, kurczak

10 zł
9 zł
9 zł
11 zł
12 zł
11 zł
12 zł
12 zł
12 zł
14 zł
14 zł
12 zł
14 zł
16 zł
16 zł

17 zł
17 zł
17 zł
20 zł
21 zł
20 zł
21 zł
21 zł
21 zł
23 zł
23 zł
21 zł
23 zł
26 zł
26 zł

DANIA OBIADOWE
1. Kotlet schabowy ziemniaki lub frytki, surówki
2. Kotlet devolay ziemniaki lub frytki, surówki
3. FIlet z kurczaka ziemniaki lub frytki, surówki
4. Kotlet Drwala ziemniaki lub frytki, surówki
5. Kebab w zestawie frytki, surówki

14 zł
15 zł
14 zł
17 zł
14 zł

zapraszamy również na:
ZUPY, DANIA SZYBKIE, NALEŚNIKI I SAŁATKI!
Sosy w cenie • Karton do pizzy 30 cm, 40 cm - 1 zł
Karton do pizzy 50 cm - 2 zł • Opakowanie do obiadów, naleśników - 1 zł

M
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KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:
• instalacji elektrycznych
• instalacji odgromowych
• pomiarów elektrycznych
• podłączenia sprzętu AGD
• montaż osprzętu
• odbiory budynków
• wystawianie zaświadczeń do energetyki

USŁUGI ELEKTRYCZNE
gawlak lukasz

14 kwiecień – maj 2014

Aktualności

Wiosna u krwiodawców
Wiosna dla krwiodawców z naszej gminy jest okresem wytężonej pracy. 4 kwietnia br.
zorganizowaliśmy wyjazd do Warszawy, gdzie w Centrum Zdrowia Dziecka oddawaliśmy
krew na rzecz chorych dzieci. W godzinach popołudniowych mieliśmy okazję zwiedzić historyczny cmentarz na Powązkach. Bogatsi o nowe wrażenia i wiedzę, zmęczeni, ale w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, późnym wieczorem wróciliśmy do domów.
Obecnie przygotowujemy się do kolejnych akcji bezinteresownego oddawania
krwi.
W najbliższym czasie planujemy:
- udział w Festynie Parafialnym, który odbędzie się 18 maja br. przy Kościele w Złejwsi
Wielkiej. Podczas pikniku będzie także prowadzona rejestracja potencjalnych dawców
szpiku kostnego,
- orgaizację XI Rajdu Rowerowego HDK. Rajd

odbędzie się 31 maja br. i będzie połączony
z obchodami Dnia Dziecka. Zapraszamy
wszystkich mieszkańców do rodzinnego spędzenia tego dnia. Zapewniamy wiele atrakcji,
w tym różne konkursy i zabawy, zarówno dla
samych dzieci, jak i całych rodzin.
Wszystkich chętnych chcących się przyłączyć do klubu prosimy o kontakt:
- 501 436 937 p. Marek Kruszyna, lub zgłoszenie się do siedziby klubu, który znajduje
się w budynku Świetlicy
Integracyjnej (tam gdzie
GOPS) w Złejwsi Wielkiej
na ul. Słonecznej 28 w każdy czwartek w godz. 18.30
– 21.00.
Zapraszamy również do
odwiedzania naszej strony
internetowej:
http://khdk.zlawies.pl
www.facebook.com/HDKZlawiesWielka
e-mail: klubhdkzlawies@
interia.pl
Marek Kruszyna
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Obchody rocznicy zakończenia
II wojny światowej
Gdzie żołnierzy naszych kwiat? Tych sprzed laty
Gdzie żołnierzy naszych kwiat? - Czas zatarł ślad
Gdzie żołnierzy naszych kwiat? Tam, gdzie w polu krzyża znak
Kto wie, czy było tak... Kto wie, czy było tak.
Informujemy, że w dniu 4 maja 2014r.
(niedziela) w gminie Zławieś Wielka odbędą
się obchody 69 rocznicy zakończenia II wojny
światowej. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11.30 przy figurce Matki Boskiej w Złejwsi
Wielkiej. Z tego miejsca wyruszy poczet sztandarowy do kościoła w Złejwsi Wielkiej pod
wezwaniem św. Stanisława Kostki, gdzie odbędzie się uroczysta msza święta. Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Zławieś Wielka
do wzięcia udziału w tej uroczystości.

Tragedia związana z II wojną światową wycisnęła olbrzymie piętno na naszym
Narodzie i narodach całego Świata. O nieszczęściach, które Nas dotknęły pamiętamy
do dziś. Pamiętamy również o żołnierzach,
którzy polegli w obronie Naszej Ojczyzny,
a także o wielu pomordowanych w obozach
zagłady.
Mieczysław Więch
Prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP

Z wizytą w Licheniu
Koło Gminne Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
działające przy Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej organizuje w dniu 17 maja
2014 r. wyjazd integracyjny do Bazyliki
Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski
w Licheniu. (wyjazd o godzinie 6.00 rano
z Czarnowa). Koszt wyjazdu do Lichenia
35zł.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Zgłoszenia przyjmowane są pod
numerem telefonu (56) 674 39 66 (każdego
dnia roboczego w godz. od 8.00 do 15.00)
lub pod numerem telefonu (56) 678 13 35,
kom. 783 968 346 u Pani Heleny Przekwas.
Mieczysław Więch
Prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP

Konkurs BRD w Górsku

W Turnieju wzięło udział 5 czteroosobowych drużyn w kategorii szkół podstawowych i 3 drużyny trzyosobowe w kategorii
szkół gimnazjalnych. Turniej obejmował zarówno test wiedzy o bezpieczeństwie ruchu
drogowego, znajomość udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz praktyczną
umiejętność pokonywania rowerowego toru
przeszkód.
Nad prawidłowością przebiegu eliminacji w Górsku czuwała komisja sędziowska
w składzie:
Przewodniczący:
Podkomisarz Grzegorz Hajduk - WRD
KMP w Toruniu
Członkowie:
Agnieszka Bubień Starsza Posterunkowa WRD KMP w Toruniu
Krzysztof Kucicki – Naczelnik Wydziału
Szkoleń i BRD WORD Toruń
Maciej Gulczyński - ratownik medyczny
OSP Łążyn

Ostateczne wyniki eliminacji powiatowych w kategorii drużynowej:
Szkoły Podstawowe:
1. SP Grzywna
2. SP Steklin
3. SP Łysomice
4. SP Górsk
5. SP Siemoń
Gimnazjum:
1. Gimnazjum Lubicz Górny
2. Gimnazjum Turzno
3. Gimnazjum Górsk
Do udziału w etapie okręgowym zakwalifikowano drużyny z SP w Grzywnie
i Gimnazjum w Lubiczu Górnym.
Najlepszymi zawodnikami w klasyfikacji indywidualnej okazali się w kategorii szkół podstawowych Paweł Trzpil z SP
w Grzywnie, a kategorii szkół gimnazjalnych – Szymon Witkowski z Gimnazjum
w Górsku oraz Mateusz Kozłowski z Gimnazjum w Turznie, którzy uzyskali identyczną liczbę punktów.
Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Toruniu, WRD komendy
Miejskiej Policji w Toruniu i Urząd Gminy
Zławieś Wielka.
Maciej Siudowski
EXP32kB

W dniu 12 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół w Górsku jak co roku odbyły
się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
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SZWED
z tą gazetą rabat

40%
na usługi
fotograficzne

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
Sprzedam tanio działki budowlane w Złejwsi Małej
o pow.- 0,1395 arów, 0,1761 arów, 0,1124 arów.Działki
znajdują się na ul.Topolowej,dojazd do działek drogą asfaltową, Tel.: 792 007 248
Sprzedam używaną kabinę prysznicową narożną 80x80
z brodzikiem, szyby z tworzywa mrożone Kabina jest bez
uszkodzeń mechanicznych sprawna w 100% . Cena 250 zł
tel: 505 461 446
Sprzedam Skodę Fabię 1,9 SDI, 2002rok. II Wlasciciel,
samochód w bardzo dobrym stanie technicznym, ważny
przegląd techniczny i ubezpieczenie OC. Kolor czarny
perła. Serwisowany. Duży, pojemny bagażnik, wspomaganie kierownicy, immobiliser, radiomagnetofon. Dodatkowo 4 kolła z oponami zimowymi. Garażowany. Uzytkowany przez osobę niepalącą. Cena 11 700 zl.
Tel. 500 118 568 Rozgarty
Sprzedam działkę budowlaną w Złejwsi Małej o powierzchni 21 arów zabudowana budynkiem mieszkalnym
do remontu (rok budowy 1970). Działka położona jest na
nowym osiedlu mieszkaniowym, uzbrojona (wodociąg,
kanalizacja, prąd, telefon). Cena 190 tyś zł.
Kontakt: tel. 603 702 162
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Jestem ze Złejwsi Wielkiej. Szukam pracy, mam 25lat. Jestem dyspozycyjna i szybko się uczę. Mogę zająć się dzieckiem lub starszą osobą, posprzątać domy, mieszkania.
Telefon: 697 360 287
Kupię działkę od 15-30 ha w jednym rozłogu z możliwością inwestycji AG pod magazyny na podstawie MPZP lub
WZ, z bezpośrednim dostępem do drogi krajowej nr 80.
Tel. 607 099 942.
Mieszkanie własnościowe w Górsku przy ul. Słonecznej
SPRZEDAM. Pow.50,70m2, cegła, p.III, cena 148 tys zł
tel. 886 709 585
Felgi stalowe sprzedam 15” 5x112 ET37 oryginalne vw
stan idealny jak nowe z naklejkami do vw, audi,skody,
mercedesa Pędzewo, tel. 517 672 206
Mam do sprzedania dwie działki 30 arowe w zaroślu cienkim, znajdują się przy lesie, cena atrakcyjna 70 tys za działkę, serdecznie zapraszam do oglądania, tel. 698 462 307
Firma handlowa poszukuje pracownika do działu magazynowego na pełen etat, wymagania : uprawnienia do obsługi dźwigu typu polan, znajomość branży stalowej mile
widziana, oferujemy: szkolenia, umowę o pracę
tel. 515 074 728

Zaopiekuję się dzieckiem po południu i w weekendy. Pomogę osobie starszej, niepełnosprawnej. tel. 880 584 719
Sprzedam działkę budowlano-usługową w miejscowości
Cichoradz - Gmina Zławieś Wielka - 4300m2, link do ogłoszenia: http://tablica.pl/oferta/dzialka-budowlano-uslugowa-4300m2-gmina-zlawies-wielka-cichoradz-CID3ID50AWD.html
TEL 669 843 396
Sprzedam ładne mieszkanie 3-pokojowe 55 m2 znajdujące
się w bloku położonym przy samym lasie w Górsku
tel. 697 914 637
Sprzedam ubiór do gry w hokeja. Uzywany przez dziewczynę przez 1 sezon (4 miesiące). Rozmiar 110-145 cm. Łyżwy, ochraniacze, kask, getry, szelki, koszulka. Kolor czarny.
Cena za wszystko 400 zl. Mozliwość zakupu pojedynczych
elementów. tel. 500 118 568
Szukam niani do 10 miesięcznej dziewczynki 2-3 dni
w tygodniu, najchętniej doświadczonej. Opieka w Czarnowie. Tel. 695 970 602
Wezmę w dzierżawę łąki z miejscowości Gutowo, Zamek
Bierzgłowski, Czarne Błoto oraz z okolic. tel. 723 483 769
Szukam pracy jako pracownik ochrony, tel. 722 021 848

Aktualności
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Jarmark Wielkanocny
12 kwietnia w Przysieku odbył się Jarmark Wielkanocny organizowany przez
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku. Mieliśmy
okazję zobaczyć rękodzieła twórców ludowych, skosztować wyrobów ekologicznych,
a także podziwiać konkursowe pisanki, które są nieodłącznym elementem kultury
chrześcijańskiej i narodowej.
Na Jarmarku nie mogło zabraknąć
Kół Gospodyń Wiejskich, które reprezentowały naszą gminę. KGW Zławieś Wielka,
którego przedstawicielkami były Przewodnicząca Pani Ewa Łobaczewska oraz Panie:
Iwona Bulińska, Teresa Iskrzak i Krystyna
Miłek. KGW Czarne Błoto reprezentowanym przez przewodniczącą Marię Laskowicz oraz Panie: Mariannę Rassak, Bożenę
Miler, Elżbietę Zalewską i Urszulę Karwaszewską. KGW Skłudzewo w osobach:

przewodniczącej Pani Wiesławy Osińskiej
oraz Pani Bożeny Drewnowskiej. Przedstawiły one szeroką gamę tradycyjnych, świątecznych przysmaków oraz ozdób, które
cieszyły się ogromną popularnością wśród
odwiedzających. Jarmark był świetną okazją do zakupów związanych ze zbliżającymi
się Świętami Wielkanocnymi, jak i poznania różnorodnych smaków regionalnych.
Paulina Zakierska

Głos Gminny

EXP32kB

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, Paulina Zakierska. Kontakt do redakcji: gazeta@zlawies.pl, tel: 56 674 13 35
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