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Gala absolwentów 2014
Zakończenie roku szkolnego dla większości
uczniów to przede wszystkim początek wakacji. Jednak
dla absolwentów klas VI szkół podstawowych oraz III
gimnazjum to początek nowego etapu w ich życiu.

Inwestycje budowlane w Gminie

Po okresie wytężonej nauki, zdaniu egzaminów
i odebraniu świadectw stoją przed wyborem nowej drogi.
25 czerwca mieliśmy okazję wyróżnić absolwentów naszej
gminy, którzy osiągnęli imponujące wyniki w nauce oraz
są laureatami różnorodnych konkursów. Na zaproszenie
Jana Surdyki Wójta Gminy do świetlicy w Złewsi Wielkiej
przybyli najlepsi uczniowie naszych szkół, ich nauczyciele
i wychowawcy oraz dyrektorzy. Po krótkim wystąpieniu
wójta oraz Małgorzaty Kapsy inspektor ds. oświaty wręczone zostały wyróżnienia i nagrody. Patrząc na osiągnięcia tych młodych ludzi widzimy głód wiedzy, ciekawość
i przede wszystkim młodzieńczą pasję. Młodzież ta wie,
że sukces ma swoją cenę i nie prowadzi do niego droga na
skróty. Wysiłek podjęty na poszerzanie wiedzy, umiejętności i rozwijanie zainteresowań zaprocentuje w przyszłości.
Wszystkim uczniom i nie tylko, życzymy udanych,
radosnych, a co najważniejsze bezpiecznych wakacji. Aby
ten pogodny i beztroski czas spędzony wśród rodziny
i przyjaciół dał wam dużo siły i pozwolił sprostać wyzwaniom, jakie postawi nowy rok szkolny.
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Pełną parą ruszyły przygotowania do realizacji
budowy pompowni przeciwpowodziowej na Kanale
Górnym w miejscowości Czarnowo.
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Więcej str. 5

Europejski Tydzień Sportu

Ideą Europejskiego Tygodnia Sportu jest propagowanie aktywności fizycznej i aktywizacji ruchowej dla jak największej liczby osób, a w szczególności
wśród tych, którzy na co dzień nie uprawiają sportu
i nie prowadzą aktywnego trybu życia.
Więcej str. 10

Sobótka

Umiem Pływać
		 W sobotę 21 czerwca przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbył się festyn „Sobótka”. Mimo
niesprzyjającej, wietrznej i deszczowej pogody, mogliśmy spędzić popołudnie pełne muzycznych oraz
kulinarnych wrażeń.
Więcej str. 15

Od września 2014 r. po raz pierwszy w naszej
Gminie wprowadzony zostanie program finansowany
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Umiem Pływać”. Nauka pływania prowadzona w ramach projektu
stanowi uzupełnienie zajęć ogólnorozwojowych i adresowana jest do uczniów klas III szkoły podstawowej.
Program obejmuje 20 godzin zajęć, które pozwolą
nabyć umiejętności w zakresie pływania, nauczą bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zapewnią rozrywkę oraz aktywny wypoczynek po zajęciach
w szkole oraz będą zapobiegać i korygować wady po-

stawy. Celem programu jest dotarcie do jak największej liczby uczniów zamieszkałych w miejscowościach,
w których nie ma krytej pływalni. Ma również wyrównać szanse dzieci niezależnie od statusu materialnego
rodziców, a także pozwoli na pełniejsze wykorzystanie infrastruktury sportowej. Koszty zajęć na basenie,
opieki instruktora oraz opiekunów dla dzieci pokrywają środki przekazane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, natomiast nasza gmina pokrywa koszty dowozu
dzieci na basen.
PZ
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Wiosna w kulturze

W Czernikowie i Skłudzewie na ludowo
Zespół folklorystyczny Melodia pod
kierownictwem pani Marii Karpińskiej
gościł na II Przeglądzie Zespołów Ludowych w Czernikowie oraz na X Przeglądzie
Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka
w Dobrzejewicach. Imprezy te mają na celu
zachowanie tradycji ludowej i podniesienie
świadomości kulturowej, pokazanie podobieństw i różnic w kulturze ludowej, a także
współpracę pomiędzy zespołami. Ważnym
celem jest także podniesienie jakości życia
na obszarach wiejskich poprzez stworzenie
możliwości uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym. Założone cele przyczyniają się nie
tylko do upowszechniania kultury, ale także
promocji gminy.
Zespół śpiewaczy Harmonia działający przy Domu Kultury w Górsku uświetnił swoją obecnością VI Majowe Spotkania
Amatorów Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego w Skłudzewie, obchody Dnia
Seniora w Łążynie, festyn parafialny w Złejwsi Wielkiej, Jarmark Zakola Dolnej Wisły.
Obydwa zespoły zaprezentowały się
również na festynie Sobótka w Złewsi Małej.
Kanonizacja Jana Pawła II
Niezwykle ważnym wydarzeniem minionej wiosny była kanonizacja Jana Pawła II.
Z tej właśnie okazji Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złewsi Małej przygotował
uroczysty koncert, w trakcie którego wpatrywaliśmy się w osobę Jana Pawła II, w obszar świadectwa wiary, jakie dawał Kościołowi. Jan Paweł II dołączy do grona wielkich
świętych z Polski. Święty, którego znaliśmy

osobiście, słuchaliśmy jego słów, uczestniczyliśmy w spotkaniach z nim. Wielu z nas
przechowuje zdjęcia z papieżem, a wszyscy
nosimy w sercu jego głos i jego postać. Ufamy, że uroczystości związane z kanonizacją
i z dziękczynieniem za nią, zachęcą nas do
ponownego sięgnięcia do bogatego dziedzictwa myśli Jana Pawła II, do podążania drogami jedności i miłości, które wskazywał, do
otwierania się na potrzeby człowieka.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy
koncertu odśpiewali „Barkę” ulubioną pieśń
papieża, a także mieli możność skosztowania kremówki wadowickiej, którą uwielbiał
Jan Paweł II.
Święto Konstytucji
Uroczystą akademię zorganizowaną
w dniu 3 maja, poświęconą 223 rocznicy
uchwalenia Konstytucji Trzeciomajowej
z 1791 roku, uświetnił występ słowno – muzyczny zespołu Melodia.
Wśród uczestników byli pan Jan Surdyka – Wójt Gminy, Piotr Pawlikowski
– Przewodniczący Rady Gminy, Radni:
Małgorzata Kutnik, Teresa Balicka, Helena
Przekwas, Bogdan Pawłowski, Joanna Michalska – dyrektor Gminnego Przedszkola
oraz Robert Swiontek Brzezinski – dyrektor
Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu
narodowego, po czym pani Maria Karpińska dyrektor GOKiS skierowała do zebranych krótkie przemówienie, nawiązujące do
wydarzeń uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Słowa wypowiedziane w trakcie przedsta-

wienia dobitnie świadczyły o tym, że doceniamy wartość działań podjętych przez
naszych przodków.
X lat Europy bez granic
Z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej Dom Kultury w Górsku
9 maja zorganizował akademię. Przygotowany przez pracowników ośrodka program
artystyczny przybliżył wszystkim obecnym
na uroczystości historię Unii Europejskiej,
od trudnych początków, kiedy Europa
dźwigała się z ruin powojennej zawieruchy
poprzez wstąpienie do niej naszej Ojczyzny,
aż do czasów obecnych, czyli ostatniego
rozszerzenia wspólnoty o Chorwację. O ten
punkt obchodów rocznicy zadbała pani Natalia Kapsa i dzieci z prowadzonego przez
nią kółka teatralnego. Zespół Harmonia występujący pod kierownictwem pana Macieja
Gołaszewskiego, wykonał utwory pochodzące z krajów Unii. Nie zabrakło również
występów kółka tanecznego prowadzonego
przez panią Reginę Biegańską, a także często goszczących w Domu Kultury, uczniów
Szkoły Muzycznej, którzy wykonali „Odę
do radości”. Całości towarzyszył pokaz multimedialny prezentowany na sprzęcie, który
dzięki staraniom Urzędu Gminy, udało się
zakupić ze środków pozyskanych oczywiście z Unii Europejskiej! Po występach na
wszystkich przybyłych czekał poczęstunek
przygotowany z produktów charakterystycznych dla poszczególnych krajów wspólnoty
m. in. z Grecji, Węgier, Hiszpanii, Szwecji,
Włoch, Polski i Francji.

Pierwsze wolne wybory
6 czerwca 2014 roku w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
odbyły się obchody 25. rocznicy wyborów
parlamentarnych z 1989 roku – częściowo
wolnych, zakończonych zwycięstwem Solidarności.
W uroczystości udział wzięli: Jan
Surdyka – Wójt Gminy, Henryk Lizak –
Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Radne: Helena Przekwas, Małgorzata Kutnik,
Jarosław Sobczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przysieku, Ewa Wysocka –
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Złejwsi Małej, sołtysi: Czesława Walkowiak, Józef Rassak, Aleksander Hamerla
i Rafał Żelazek oraz zainteresowani goście.
Śpiewajmy Razem
8 maja 2014 roku w Chełmży odbył się
XIII Festiwal Piosenki „Śpiewajmy Razem”.
W konkursie udział brali uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego. Gminę
Zławieś Wielka reprezentowała Martyna
Joachimiak z Rozgart. Mimo dużej konkurencji Martyna zdobyła I miejsce i nominację do finału Młodzieżowego Przeglądu
Piosenki „Debiut 2014”!
Natomiast 11 maja 2014 w Kowalewie Pomorskim odbył się XX Jubileuszowy Wojewódzki Festiwal Piosenki Dzieci
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Maj i czerwiec obfitowały w wiele
wydarzeń kulturalnych. Był to szczególnie pracowity okres dla ośrodków kultury,
których przedstawiciele dumnie reprezentowali naszą gminę podczas różnego
rodzaju festiwali i konkursów, a także
przygotowywali obchody niezwykle istotnych dla naszej historii wydarzeń, takich
jak kanonizacja Jana Pawła II, rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 maja, Narodowe Święto Wolności, czy obchody 10-lecia
wejścia Polski do Unii Europejskiej.
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Głos Gminny
i Młodzieży. Gminę Zławieś Wielka reprezentowała Dominika Dreszler, która zajęła
III miejsce, jak również nominację do Finału Młodzieżowego Przeglądu Piosenki
„Debiut 2014”.
Obie laureatki na co dzień szkolą swój
głos w Domu Kultury w Górsku pod okiem
instruktora wokalnego mgr Michała Babiarza.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych festiwalach piosenki,
które już wkrótce!
Pieśni religijne wypełniły GOKiS
10 czerwca 2014 roku w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
odbył się już III Gminny Festiwal Pieśni
i Piosenki Religijnej. Podczas tegorocznego festiwalu gościliśmy uczestników ze
szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy wraz z ich opiekunami. Tego
dnia w całym Ośrodku rozbrzmiewała
muzyka i piękne pieśni o tematyce religijnej. Organizatorem Festiwalu był GOKiS
w Złejwsi Małej. Tak jak w poprzednich
latach uczestnicy podzieleni zostali na
trzy kategorie. Jury pod przewodnictwem
księdza Wojciecha Murawskiego pro-

boszcza parafii p.w. Św. Stanisława Kostki
w Złejwsi Wielkiej oceniało m.in. interpretacje utworu, wyraz artystyczny, zaangażowanie, a także zwracało uwagę na
wszelkie nieczystości wokalne. Przyznano
nagrody i wyróżnienia w następujących
kategoriach:
Kategoria I: Przedszkole
I miejsce – Agata Urbańska – Gminne
Przedszkole w Złejwsi Małej
II miejsce – Emilia Jasik – Zespół Szkół
w Złejwsi Wielkiej
III miejsca nie przyznano
Wyróżnienia: Martyna Szczęsna, Adrian
Nowak
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Kategoria II: Szkoła Podstawowa klasy I-III
I miejsce – Martyna Jabłońska – Szkoła
Podstawowa w Przysieku
II miejsce- Wiktoria Seweryńska – Zespół
Szkół w Złejwsi Wielkiej
III miejsce Aleksandra Hamerla – Szkoła
Podstawowa w Siemoniu
Wyróżnienie Edyta Drużyńska – SP Siemoń
Kategoria III: Szkoła Podstawowa klasy
IV-VI
I miejsce Jan Fifielski – Zespół Szkół
w Złejwsi Wielkiej
II miejsce Agata Pawlikowska – Szkoła Podstawowa w Łążynie
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III miejsce ex aequo - Oliwia Deleszek, Michalina Jankowska obie SP Przysiek.
Wszyscy wykonawcy otrzymali upominki wraz z dyplomem. Warto podkreślić, że Festiwal pieśni religijnej, to takie
wydarzenie, w którym nie jest najważniejsze kto wygra. Doskonałym podsumowaniem tego wydarzenia mogą być słowa
Stanisława Moniuszki „Muzyka sakralna
powstaje tylko z porywu serca, z potrzeby
ducha”.
M. Karpińska
M. Babiarz
R. Dobrowolska

Kolorowa majówka,

czyli 15-lecie Powiatu Toruńskiego
24 maja 2014 r. w Zespole
Szkół w Górsku zorganizowano
„Kolorową Majówkę”, która stanowiła jeden z elementów obchodów
15-lecia Powiatu Toruńskiego.
Przedsięwzięcie, w którym
uczestniczyło łącznie około 400
osób, miało na celu zaproszenie
społeczności Powiatu Toruńskiego w mury naszej szkoły. Gościliśmy władze Powiatu Toruńskiego
– Starostę Mirosława Graczyka,
Przewodniczącego Rady Powiatu,
Andrzeja Siemianowskiego (jednocześnie Kujawsko-Pomorskiego
Wicekuratora Oświaty), Wicestarostę Dariusza Mellera, Radnych
Powiatu Toruńskiego Mirosława
Nawrotka i Andrzeja Walczyńskiego, władze Gminy Zławieś Wielka
– Jana Surdykę Wójta, Piotra Pawlikowskiego
Przewodniczącego
Rady Gminy, Krzysztofa Raka Za-

stępcę Wójta, Przemysława Przybylskiego Radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
radnych, prezesów, dyrektorów
i sołtysów. Nie zabrakło także duchowieństwa Proboszcza Parafii
w Górsku ks. Stanisława Pyzika,
ks. dra Pawła Nowogórskiego Dyrektora Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, ks. Krzysztofa
Szynkowskiego,
Wicedyrektora
Szkoły Salezjańskiej w Toruniu.
Podczas imprezy przygotowano wiele atrakcji. Można było
podziwiać występy na dużej scenie, m.in. Orkiestry Dętej z ZS
w Rzęczkowie, uczniów Szkoły
Muzycznej w Górsku, zwiedzić
szkołę i uczestniczyć w zajęciach
przygotowanych przez nauczycieli ZS w Górsku. Dzieci, młodzież
i dorośli bardzo aktywnie brali
udział w zajęciach plastycznych,
językowych, przyrodniczych, che-

micznych i sportowych. Sprawdzano swe umiejętności w konkursach
przeprowadzonych przez Klub Honorowych Dawców Krwi Gminy
Zławieś Wielka, Bank Spółdzielczy
w Toruniu i PKO. Podczas „Kolorowej Majówki” dzieci prezentowały swe umiejętności wokalne,
taneczne, sportowe i językowe.
Byliśmy świadkami pokazów chemicznych zorganizowanych przez
Centrum Chemii w Małej Skali,
a druhny i druhowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łążynie w ten
skwarny dzień zaprezentowali
swoje dwa samochody i doskonałe
wyszkolenie. Niewątpliwą atrakcją
imprezy stał się czołg Renault FT
17 i stoisko przygotowane przez
Fundację Polskiej Broni Pancernej
z Torunia. O nasze żołądki zadbały panie z Rady Rodziców naszej
szkoły i Koła Gospodyń Wiejskich
z Czarnego Błota.

Głównym punktem programu było przeprowadzenie doświadczenia związanego z półkulami magdeburskimi. Doświadczenie
to było przeprowadzone w 1654 r.
przez Otto von Guericke, niemieckiego fizyka i wynalazcę (16021686), który wykonał je w Magdeburgu. Celem eksperymentu było
udowodnienie istnienia ciśnienia
atmosferycznego oraz pokazanie
jak duże wartości mają siły, którymi powietrze atmosferyczne
działa na nas i otaczające nas ciała.
Guericke zestawił razem dwie mosiężne półkule o średnicy około 42
cm, a następnie z tak otrzymanej
kuli wypompował powietrze. Aby
półkule te rozerwać, trzeba było
użyć szesnastu koni – w naszym
pokazie za liny chwyciło ponad 80
osób (dzieci, młodzież, dorośli), zaś
huk towarzyszący rozrywaniu pół-

kul przypominał wystrzał armatni.
Ponowne wpuszczenie powietrza
do wnętrza kuli powodowało, że
półkule mógł z łatwością rozdzielić
jeden człowiek. Po wypompowaniu powietrza z wnętrza kuli obie
półkule utrzymywane były razem
przez siłę parcia związaną z ciśnieniem atmosferycznym. Doświadczenie pokazało, jak dużą wartość
może mieć ta siła.
Na zakończenie składamy podziękowania Starostwu Powiatowemu w Toruniu i Urzędowi Gminy
w Złejwsi Wielkiej za pomoc przy
organizacji imprezy. Bardzo cieszymy się, że w naszej „Kolorowej
Majówce” uczestniczyło tak wiele
osób. Już teraz planujemy spotkanie za rok…
Andrzej Walczyński, Dawid Basak,
Violetta Urbańska, Anna Zaradzka
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Z prac Rady Gminy
W ostatnim kwartale br. Rada Gminy
Zławieś Wielka obradowała trzykrotnie.
Na sesji nadzwyczajnej, zwołanej na
7 kwietnia, radni wyrazili zgodę na uczestnictwo Gminy w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w ramach związku ZIT
wojewódzkiego. Porozumienie w sprawie
realizacji ZIT dla Bydgosko – Toruńskiego
Obszaru Funkcjonalnego zostało zawarte
w Ostromecku w dniu 8 kwietnia 2014 r.
Podpisane porozumienie ma na celu:
• wzmocnienie powiązań oraz zapewnienie
partnerskiego modelu współpracy pomiędzy stronami porozumienia,
• wspólne diagnozowanie, w ramach Związku ZIT, problemów i barier rozwojowych
dla całego obszaru funkcjonalnego oraz
sposobów ich rozwiązania,
• przygotowanie i realizację wspólnej strategii ZIT,
• aktywne współdziałanie na rzecz pozyskania środków zewnętrznych, które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych potrzeb obszaru funkcjonalnego.
Kolejna sesja odbyła się 24 kwietnia.
Podjęto na niej dziewięć uchwał, w tym:
• w sprawie udzielenie pomocy finansowej
Województwu Kujawsko - Pomorskiemu
na realizację zadań w trybie procedury
Drogowa Inicjatywa Samorządowa. Pomoc finansowa, udzielona w formie dotacji,
zostanie przeznaczona na przebudowę drogi
wojewódzkiej nr 546. Dzięki tej inwestycji, na
odcinku od Złejwsi Wielkiej do Złejwsi Małej, powstaną 3 zatoki autobusowe oraz chodniki: łączący ul. Jagodową z Piekarską oraz
przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu,
• w sprawie zmiany budżetu Gminy Zławieś Wielka na rok 2014. Dochody budżetu gminy na br. ustalono na kwotę
38 680 640,97 zł, natomiast wydatki na
40 704 005,97 zł
• w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. Zmiana Regulaminu była konieczna
ze względu na przekształcenie Gminnego
Zakładu Komunalnego w spółkę z o.o. oraz
nowelizacje przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odbiorze ścieków oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
• w sprawie dopłat dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków
realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie, na terenie Gminy Zławieś Wielka.
Określono w niej dopłatę do 1 m3 ścieków
odbieranych z gospodarstw domowych

i obiektów użyteczności publicznej w wysokości 1,62 zł brutto.
• w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków określonych
przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie 48A. Na podstawie tej uchwały dotychczasowe ceny wody i odbioru ścieków
będą obowiązywały do 30 czerwca 2015 r.
• w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości. Nowa deklaracja obowiązuje od 5 maja 2014 r.
• w sprawie uchwalenia Wieloletniego
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zławieś Wielka
na lata 2014-2018. Uchwałą tą określono
m.in. wielkość oraz stan techniczny zasobu
mieszkaniowego gminy oraz zasady polityki czynszowej.
• w sprawie określenia zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na
czas dłuższy niż 3 lata i na czas nieoznaczony. W uchwale zawarto szczegółowe zasady gospodarowania, przez wójta gminy,
nieruchomościami gruntowymi i zabudowanymi,
• w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Zespole szkół w Złejwsi Wielkiej.
Oddział sportowy o profilu piłka nożna zacznie funkcjonować od 1 września br.
Na sesji w dniu 26 czerwca 2014 r. Rada
Gminy, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2013, udzieliła wójtowi
gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.
Ponadto:
• ponownie zmieniono budżet gminy na
rok 2014 r., ustalając dochody na kwotę 39 138 634,1 zł oraz wydatki na kwotę
41 161 999,41 zł,
• zdecydowano o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zławieś
Wielka na lata 2015 – 2023,
• podjęto decyzję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych
w Czarnym Błocie,
• uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Toporzysku.
Piotr Pawlikowski
Przewodniczący Rady Gminy

Dbaj o środowisko z Trójką Górsk
Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Górsk prowadzi zbiórkę zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. W zamian możemy uzyskać sprzęt sportowy. Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej akcji. Przynosząc do nas zużyty sprzęt elektryczny pozbywasz się kłopotu, dbasz o środowisko i wspierasz nasz Klub. Zużyty sprzęt
zbieramy w Zespole Szkół w Górsku w godzinach pracy szkoły. Wszelkich informacji
udziela: Adam Lubiński: tel.696-077-968, e-mail: lubina@op.pl.
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Kontrola nieruchomości
w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi
Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie kontrola w zakresie realizacji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Kontrole będą przeprowadzane „wyrywkowo” lub na zgłoszenie nieprawidłowości dokonane przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych.
Z dotychczasowych obserwacji wynika,
że nie każdy właściciel nieruchomości złożył
do tutejszego urzędu deklaracje o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nie każda nieruchomość wyposażona jest w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych i prowadzenia ich
selektywnej zbiórki.
Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Zławieś Wielka, stosuje się
pojemniki i worki oznaczone następującymi
kolorami:
• żółtym do łącznego zbierania tzw. odpadów
„suchych” czyli papieru, metalu, opakowań
wielomateriałowych i tworzyw sztucznych;
• białym do zbierania szkła białego i kolorowego;
• pojemniki z tworzywa lub metalu do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych (pozostałych po selekcji).
Podejmowane kontrole mają na celu
poprawić czystość i porządek oraz estetykę
na terenie Gminy Zławieś Wielka oraz dodatkowo zapobiegać:
• powstawaniu nielegalnych składowisk
odpadów komunalnych, budowlanych
i poremontowych, na poboczach dróg,
w lasach, na terenach nieużytkowanych,
• nielegalnemu spalaniu odpadów komunalnych, głównie tworzyw sztucznych
w instalacjach grzewczych budynków, na
powierzchni gruntu i innych miejscach.
• nielegalnemu wprowadzaniu odpadów
komunalnych do ziemi przez ich zakopywanie na terenie nieruchomości,
• nielegalnemu podrzucaniu odpadów ko-

munalnych do pojemników na odpady
komunalne, znajdujących się na terenie
zabudowy wielorodzinnej, tj. Spółdzielni
Mieszkaniowych i innych osiedli mieszkaniowych, na terenie przedsiębiorstw,
firm, szkół i urzędu.
Przeprowadzana na nieruchomości
kontrola będzie obejmowała sprawdzenie:
• wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do prawidłowego gromadzenia odpadów komunalnych,
• prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez sprawdzenie
zawartości pojemnika na odpady zmieszane oraz worków.
Okazanie przez właściciela kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do
Urzędu Gminy Zławieś Wielka oraz dowodów opłaty za odpady komunalne.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do umożliwienia osobom wykonującym kontrole wejścia na teren nieruchomości, a także dokonania oględzin
zawartości zgromadzonej w pojemnikach
na odpady.
Świadome i zamierzone nieudostępnienie nieruchomości do przeprowadzenia
kontroli podlega sankcji zawartej art. 225 §
1 Kodeksu karnego: ”Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie
ochrony środowiska lub osobie przybranej
jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonywanie czynności służbowej, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.”
Mariola Musiał

Przydomowe
oczyszczalnie ścieków
Dobiega już końca druga edycja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zławieś Wielka.
W pierwszej zbudowano 84 przydomowe
oczyszczalnie, w obecnej kolejne 146.
Inwestycja umożliwiła wprowadzenie
systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej, a jej rozbudowa jest bardzo kosztowna.
Zadanie zostało zrealizowane przez
Firmę TRANSKOP ze Złejwsi Małej za

łączną sumę 1 489 000,00 zł, z czego Gmina
Zławieś Wielka uzyskała dofinansowanie na
kwotę 930 628,00 zł w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
– 2013. Mieszkańcy partycypowali w kosztach budowy oczyszczalni kwotą zaledwie
2-2,5 tys. zł.
Zamówienie zostało udzielone 2 lipca 2013 r., a odbiór końcowy nastąpił 30
czerwca 2014 r.
Piotr Grodzki
Inspektor ds. inwestycji i Zamówień Publicznych
EXP32kB
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Przegląd inwestycji
budowalnych

Gmina wspiera
inwestorów

Druga połowa roku 2014 będzie czasem intensywnej realizacji zadań budowalnych. Przed nami kilka bardzo istotnych inwestycji, które muszą zostać wykonane
w krótkim terminie, chociażby ze względu na otrzymane dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej i związany z nim niedługi okres rozliczeniowy

Rada Gminy Zławieś Wielka na sesji w dniu 13 marca br. podjęła uchwałę w sprawie określenia obniżonych stawek podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją. Stawka podatku od nieruchomości została ustalona na kwotę 10,- zł od 1 m2
powierzchni użytkowej i jest o 7,- zł niższa od stawki podstawowej.

Pełną parą ruszyły przygotowania do
realizacji budowy pompowni przeciwpowodziowej na Kanale Górnym w miejscowości
Czarnowo. Nie trzeba przypominać, że inwestycja ta jest bardzo istotna ze względu
na zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów naszej gminy, w szczególności obszarów, gdzie następuje intensywna zabudowa
mieszkaniowa, tj. w miejscowości Czarnowo, Toporzysko oraz Zławieś Mała. Niestety
realizacja przedmiotowego zadania wiąże się
z poniesieniem dużych kosztów. Szacuje się,
że inwestycja może kosztować około 9 mln
złotych, co stanowi około 25% budżetu całej
gminy. Aby zrealizować tak dużą inwestycję,
został złożony wniosek o dofinansowanie
do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
w wysokości 6 115 966,19 zł.
Dla przedmiotowego zadania
jest rozpisana procedura przetargowa, najprawdopodobniej
przyszłego wykonawcę zadania
poznamy już w sierpniu, wybrany oferent będzie musiał zrealizować zadanie do II kwartału
2015 r.
Kolejną inwestycją, na
którą czekają w szczególności uczniowie Zespołu Szkół
w Rzęczkowie, ale również pozostali mieszkańcy miejscowości
jest budowa boiska wielofunkcyjnego. Początkowo zakładano, że inwestycja będzie zrealizowana za 800 000 zł, jednak
już dzisiaj możemy powiedzieć,
że inwestycja będzie kosztowała mniej. Wykonawcą zadania będzie firma
Stawbud Krzysztof Stawski z Jedwabna,
która zaoferowała cenę 539 403,79 zł. Zakończenie przewiduje się na drugą połowę
września 2014 r. W ramach realizowanego
zadania Gmina Zławieś Wielka uzyskała
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 75%.
Termomodernizacja budynku szkoły w Złejwsi Wielkiej – filia w Czarnowie to kolejna bardzo ważna inwestycja.
Jej realizacja możliwa jest ze względu na
otrzymane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata
2007 – 2013 w wysokości 267 448,68 zł.
W ramach realizacji zadania dokonana
zostanie wymiana poszczególnych okien
z drewnianych na PCV, ocieplenie ścian
zewnętrznych oraz ocieplenie stropodachu. Koszt inwestycji szacowany jest na
około 400 tys. zł. Obecnie trwa procedura
przetargowa, która zakończy się wyłonieniem wykonawcy w lipcu br.

Rada Gminy Zławieś Wielka podjęła uchwałę w sprawie udzielenie pomocy
finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na realizację zadań w trybie
procedury Drogowej Inicjatywy Samorządowej współfinansowanej ze środków RPO
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Uchwała ta będzie podstawą do podpisania umowy partnerskiej z Województwem
Kujawsko – Pomorskim dotyczącej zadań
drogowych na drodze wojewódzkiej nr
546 relacji Zławieś Wielka – Rzęczkowo.
Powstaną między innymi zatoki autobusowe przy Urzędzie Gminy w Złewsi Wielkiej oraz przy tzw. ogródkach działkowych
w Złejwsi Małej oraz chodnik pomiędzy ul.
Wrzosową a ul. Jagodową w Złejwsi Małej.

Obniżenie podatku dotyczy budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej, w których nowa
inwestycja powstała po 31 grudnia 2013 r.,
z wyłączeniem budynków zajętych na:
• działalność instytucji bankowych i instytucji finansowych;
• działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego prowadzoną w budynkach lub ich częściach o powierzchni
użytkowej większej niż 150 m2
• stacje paliw.

Preferencyjna stawka podatku będzie
obowiązywała przez 3 lata od dnia jej zastosowania.
Liczymy na to, że dzięki wprowadzonym ulgom zachęcimy przedsiębiorców do
inwestowania na naszym terenie, że gmina
stanie się dla nich bardziej atrakcyjna. Nowe
inwestycje przyniosą nie tylko większe dochody z podatków, ale wpłyną również na
utworzenie nowych miejsc pracy.
Grażyna Krystosiak

„Akcja segregacja”
W ramach umowy pomiędzy Gminą Zławieś Wielka a Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Toruniu od kwietnia do czerwca br. w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy odbyły się zajęcia edukacyjne w zakresie gospodarowania i prawidłowego postepowania z odpadami.
Podczas zajęć przeprowadzonych
w klasach 0-VI Szkół podstawowych oraz
I-III gimnazjów, pracownik firmy MPO
przekazywał w ciekawy i dostosowany w odpowiedni do wieku dzieci sposób informacje o tym, co to są odpady, jak postępować
poszczególnymi ich rodzajami, czyli gdzie
się ich prawidłowo pozbywać, co można
uzyskać ze zużytych i prawidłowo posegregowanych odpadów, np. szkła czy butelek

Szacunkowy koszt inwestycji to łącznie 477
tys. zł, z czego udział gminy to 286 tys. zł.
Zakłada się realizację inwestycji do końca
2014 r.
Omawiając najważniejsze inwestycje
należy również wspomnieć o budowie kolektora tłocznego z miejscowości Górsk do
miejscowości Przysiek. Inwestorem będzie
Zakład Usług Komunalnych w Rzęczkowie,
który planuje finansowanie inwestycji ze
środków własnych oraz środków w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje
się wybudowanie 7 km odcinka sieci kanalizacyjnej, który będzie łączył przestarzałą już
oczyszczalnią ścieków w Górsku z istniejącą
siecią kanalizacyjną w Przysieku. Połączenie
ma na celu przekierowanie ścieków komunalnych do oczyszczalni w Toruniu. Zakończenie inwestycji planuje się na grudzień
2014 r.
Piotr Grodzki
Inspektor ds. inwestycji i Zamówień Publicznych

plastikowych. Uczniowie mogli na filmach
i prezentacjach zobaczyć jak wyglądają poszczególne etapy postępowania z różnymi
rodzajami odpadów i poznać sposoby ich
ponownego wykorzystania. W czasie zajęć
dzieci rozwiązywały testy i zadania sprawdzające zdobytą wiedzę na temat postępowania z odpadami i dbania o środowisko.
Mariola Musiał

INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, że przetarg na przedsięwzięcie demontaż, transport
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zławieś Wielka
wygrała firma ECO-POL Sp. z o.o.
Osoby, które zgłosiły udział w projekcie mogą uzyskać szczegółowe informacje
pod nr tel. 52 332 08 26.

czerwiec – lipiec

„EU-geniusz i szkoła
tajemnic”
Gimnazja z naszej gminy wraz z gminami powiatu toruńskiego wzięły udział
w partnerskim projekcie „EU-geniusz i szkoła tajemnic”. Projekt wychodzi naprzeciw
problemom niskich wyników egzaminów gimnazjalnych i maturalnych w szkołach na
terenie powiatu toruńskiego. Przedsięwzięcie dofinansowanie jest ze środków unijnych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniesienie jakości
procesu kształcenia poprzez wdrożenie
programów rozwojowych. Liczba uczniów
z naszej gminy biorących udział w projekcie wyniesie 505 osób.
Uczniowie naszej gminy będą uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych,
języków obcych oraz ICT, które mają na
celu wzbogacenie zainteresowań, poszerzenie horyzontów z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych (matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia), j. obcych
(j. angielski i j. niemiecki), ICT (informatyka, grafika komputerowa, projektowanie).
Projekt swoim zakresem będzie obejmował również realizację ścieżek edukacyjnych, z zakresu: edukacji ekologicznej,
przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji
kulturalnej, tożsamości regionalnej i wy-

chowania patriotycznego oraz wsparcie
dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zajęcia skierowane są do osób
wybitnie zdolnych w postaci kółek zainteresowań, tj. humanistyczne, matematyczne,
biologiczno – chemiczne, przyrodnicze,
astronomiczne, intelektualne, geograficzne, fizyczne, lingwistyczne, szachowe oraz
zajęcia przygotowujące do olimpiad przedmiotowych z biologii i geografii, zaś dla
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – zajęcia terapeutyczne, artterapia, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, dramatoterapia,
ortograficzne, grafometryczne oraz zajęcia
terapeutyczne na basenie).
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
prowadzone będą z języka polskiego, matematyki, chemii, historii, fizyki, geografii,
biologii, angielskiego i niemieckiego”.
Monika Foksińska
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Karta Dużej Rodziny
Dnia 16 czerwca 2014 r. weszło
w życie rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755). Program określa
wprowadzenie Karty Dużej Rodziny.
Karta ta przewiduje system zniżek
dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez
podmioty prywatne. Jej posiadacze będą
mieli możliwość korzystania z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Uprawnione do korzystania z niej będą rodziny
z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie
od dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do
ukończenia nauki, maksymalnie do 25
roku życia. W przypadku osób niepełno-

sprawnych karta wydawana jest na czas
orzeczenia o niepełnosprawności. Karta
Dużej Rodziny przyznawana będzie po
okazaniu oryginałów lub odpisów dokumentów potwierdzających uprawnienie
(dokumentów tożsamości, aktów urodzenia, zaświadczenia ze szkoły o planowanym terminie ukończenia nauki w danej
placówce – dot. dzieci w wieku powyżej 18
roku życia, orzeczenia o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka, postanowieniu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka).
Sprawy związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny prowadzi w naszej Gminie, Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (pokój nr 7 i 8),
tel. 56 678 13 46
Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego

Oferta z „JESTEM” Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym
i Osobom Potrzebującym Wsparcia w Toruniu
Wczesne wspomaganie rozwoju to program kompleksowych działań diagnostycznych, terapeutycznych i wychowawczych, które mają na celu poprawienie funkcjonowania dziecka poprzez pobudzanie jego psychoruchowego i społecznego rozwoju oraz
udzielenie wsparcia jego rodzinie.
Informujemy, że Centrum Wczesnej
Interwencji i Wspierania Rozwoju Dziecka
oferuje dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do 9 lat bezpłatne:
1. Indywidualne zajęcia specjalistyczne
(w indywidualnie ustalonych godzinach,
również popołudniowych).
2. Codzienne zajęcia grupowe (trening
funkcjonowania codziennego od godz.
800 do 1230) . Zapewniany jest dowóz dla
dzieci spoza Torunia (do 30 km).
Zespół dostępnych specjalistów dla
Twojego dziecka: pedagog specjalny, logo-

peda, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta, pedagog.
Zajęcia będą odbywać się w Toruniu.
Program współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz województwa kujawsko-pomorskiego.
Zapraszamy rodziców z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością do skorzystania z oferty przy ul. Żółkiewskiego 37/41,
tel. 782 345 020.
GOPS Zławieś Wielka

Pomogą uwierzyć w siebie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu po raz kolejny oferuje niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu toruńskiego szeroki wachlarz różnorodnych form pomocy, współfinansowanych ze środków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tegoroczna edycja została wzbogacona o wiele nowych form wsparcia, m.in. o staże.
Z myślą o objęciu wsparciem większej
liczby potrzebujących, PCPR przystąpił do
partnerskiego projektu konkursowego pn.:
„Pełnosprawni w pracy II”. Nabór uczestników trwa od stycznia 2014 r. Są jeszcze wolne miejsca na szkolenia oraz staże dla osób
do 30 roku życia. Dostępne szkolenia to:
• pracownik magazynowy z obsługą wózka
jezdniowego
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej z modułem językowym
• mała gastronomia z usługą cateringową.

Uczestnicy zajęć mogą liczyć na stypendia szkoleniowe oraz stażowe, zwrot kosztów dojazdu, opiekę doradcy zawodowego,
trenera pracy oraz vouchery rehabilitacyjne.
Zainteresowanych udziałem w programie
prosimy o kontakt z p. Michałem Banickim
pracownikiem Biura Projektu, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul.
Towarowa 4-6 (wejście przez sekretariat), tel.
56 662 87 50 e-mail: pelnosprawni2@wp.pl
GOPS
EXP32kB
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Łążyn dzieciom
2 czerwca 2014 w godzinach od 8.30
do 14.00 odbył się Dzień Dziecka dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Łążynie oraz grupy przedszkolnej
fundacji ,,Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”. Do organizacji imprezy, przygotowanej przez Panią Jolantę Michalską,
wychowawczynię klasy „0”, bardzo chętnie włączyli się rodzice oraz licznie osoby wspierające. Dzięki aktywnej pracy
wszystkich ludzi dobrej woli z naszej wsi
i nie tylko, mimo płaczącego nieba, był to
dzień pełen czarów, śmiechu i wspaniałej
zabawy dla dzieci.
Spotkanie rozpoczęło się w klasie od
powitania dzieci, rodziców i zaproszonych
gości. Nagły głośny dźwięk syreny alarmowej łążyńskiej OSP niezwykle zainteresował
dzieci - był to alarm – na szczęście oznaczający, jak się później okazało, rozpoczęcie
wspaniałego, pełnego przygód, prezentów
i niespodzianek, dnia. Po kilku zdaniach
Druha Prezesa Józefa Drapiewskiego strażacy prześcigali się w pomysłach na przeróżne

konkursy i zabawy dla maluchów. Sprawnością musiały się również wykazać mamy
i panie wychowawczynie. Na zakończenie spotkania ze Strażą druhowie wręczyli
dzieciom prezenty, również te podarowane
przez Pana Wójta Jana Surdykę, który wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy Piotrem
Pawlikowskim objął ten szczególny dzień

czerwiec – lipiec

Dzień Dziecka w Gminie
Wiosna w naszej Gminie obfitowała w wiele wydarzeń kulturalno-sportowych. Z okazji Dnia Dziecka moc atrakcji
dla swoich wychowanków zapewniła pani
Joanna Michalska dyrektor przedszkola
w Złejwsi Małej, organizując piknik rodzinny przy GOKiS.

swym patronatem. Dzieci odwdzięczyły się
kwiatami, podziękowaniami i laurkami oraz
wspólnym i gromkim: DZIĘKUJEMY.
Ledwo pożegnano się z OSP, a już czekała na dzieciaki kolejna niespodzianka –
Panowie z Komisariatu Policji w Chełmży
oddali maluchom do dyspozycji na niekrótką chwilę samochód policyjny i inne ciekawe
gadżety. Największą frajdę sprawiły jednak
kajdanki.
Następnym wspaniałym gościem było
Koło Łowieckie Szarak z Łążyna, które reprezentowali Panowie Leszek Szałek, Leopold Cybulski oraz Piotr Pawlikowski, którzy przywieźli dla dzieci smaczne przekąski
– frytki i lody.
Ale na tym nie koniec! Jak się okazało była to dopiero połowa atrakcji! Dzięki
uprzejmości rodziców małych podopiecznych, można było „podnieść sobie adrenalinę” i pojeździć quadem Pana Tomka
Ordona lub rozkoszować się uspakajającą
i relaksującą przejażdżką bryczką, zaprzężoną w najlepszego „araba” we wsi, będącego
własnością Pana Leszka Misia. Po wojażach
dzieciaki „wcinały” watę cukrową ufundowaną przez Panią Alinę Kryspin. Na koniec
wszyscy - rodzice, opiekunowie i dzieci- zasiedli do wspólnego grilla i zajadali kiełbaski
ufundowane przez Radę Rodziców, przegryzając je bułkami ufundowanymi przez
Państwa Rębacz z Górska. Imprezę wspierał
Bank Spółdzielczy w Toruniu.
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Dzieci występowały na scenie, prezentując swoje umiejętności taneczne, miały
okazję przejechać się na kucyku, bądź motorem. Panie wychowawczynie przygotowały
konkurencje sportowe, zapraszając do zabawy rodziców. To wszystko odbywało się przy
pysznym poczęstunku i masie słodkości. Impreza zakończyła się ogniskiem, przy którym
każdy mógł przygotować kiełbaskę.
Rada Rodziców szkoły w Przysieku,
wraz z Panią Małgosią Wiśniewską Radną, zorganizowali festyn w Przysieku. Dla
dzieci zapewniono wiele atrakcji takich
jak dmuchana zjeżdżalnia czy trampolina,
zorganizowano konkursy plastyczne i sportowe. Na scenie mieliśmy okazję zobaczyć
występy uczniów oraz orkiestry dętej. Nie

mogło zabraknąć pysznych ciast, kiełbaski
z grilla czy swojskiego żurku. W ramach
Europejskiego Tygodnia sportu zorganizowano II Bieg przełajowy wokół Stawów
Przysieckich na dystansie 5 km. Pani Renata Dobrowolska z Domu Kultury w Górsku
zorganizowała krótkie szkolenie z zasad
nordic walking oraz zaprosiła wszystkich
chętnych do wspólnego „spaceru z kijkami”. Wiele emocji zapewnili strażacy organizując pokaz pierwszej pomocy, a także
dając możliwość zabawy z wodą, tworząc
ogromną fontannę.
Strażaków nie mogło zabraknąć również na pikniku rodzinnym w Skłudzewie.
Dzieci miały możliwość obejrzenia samochodu strażackiego oraz pokazu gaszenia
pożaru pianą. Animatorka prowadziła dla
dzieci konkursy i zabawy. Z przepięknie pomalowanymi buźkami dzieci brały udział
w zajęciach plastycznych. Pyszny poczęstunek przygotowały panie z KGW Skłudzewo,
a strażacy dopilnowali kiełbasek na grillu.
PZ

Piotr Pawlikowski

Mistrzynie Województwa z Łążyna
14 czerwca br. w Baruchowie (pow. Włocławski) odbyły się V
Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP. W zawodach brali udział zwycięzcy eliminacji powiatowych. Reprezentantami
naszego powiatu byli druhny i druhowie z ŁĄŻYNA! To właśnie oni
przed rokiem nie mieli sobie równych podczas eliminacji powiatowych w Toruniu. Warto dodać, iż oprócz naszych zawodników, powiat
toruński reprezentowała także zaprzyjaźniona jednostka z Bierzgłowa, która broniła tytułu Mistrza Województwa sprzed czterech lat.

Wśród konkurencji zawodów były: sztafeta 7x50 m z przeszkodami, ćwiczenia z musztry,
ćwiczenia bojowe. W ostatecznej
klasyfikacji drużyna żeńska zajęła
1. Miejsce, drużyna męska uplasowała się na 7 miejscu.
Po wręczeniu nagród i odczytaniu wyników nastąpiło zakończenie zawodów oraz odjazd do
macierzystych jednostek. A w Łążynie? Dźwięk syreny alarmowej,
błyski świateł samochodów oraz
głośne trąby wozów świadczyły
o powrocie drużyn. Mieszkańcy nie
mieli wątpliwości, na pewno jest
dobrze! Jak tylko usłyszałem syrenę
oraz dźwięk alarmowy samochodów od razu pojechałem gratulować – mówi Przewodniczący Rady

Gminy Pan Piotr Pawlikowski. Jak
przyznają kierowcy autobusów,
strażacy z Łążyna z pierwszego czy
ostatniego miejsca cieszą się zawsze
tak samo – głośno i hucznie!
W jednostce na zawodników
czekał szampan, rozpalony grill,
tort, zimne napoje, a także rodzinny, przyjaciele i mieszkańcy! Po
wypakowaniu całego sprzętu oraz

po chwili oddechu, wozy alarmowo
ruszyły na tradycyjną już rundę po
miejscowości, aby oznajmić wszystkim tym, którzy nie mogli dotrzeć
pod remizę, że mistrzostwo województwa jest nasze! Drużynom
jeszcze raz gratulujemy wyników
i życzymy dalszych sukcesów!
Andrzej Michalski
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IV Festyn Parafialny
Organizatorzy dbają, aby nasi parafianie mogli zjeść smaczny posiłek, poczęstować się pysznym ciastem, a przede wszystkim
spędzić miłe popołudnie wśród przyjaciół
i znajomych. W tym roku na scenie wystąpili: jako prowadzący Pan Rafał Żelazek oraz
Zespół Harmonia z DK w Górsku, scholka
parafialna, schola św. Rodziny z Torunia, soliści GOKiS-u, a wieczór taneczny poprowadzili Państwo Orłowscy.
Na uczestników czekała moc atrakcji
takich jak np. loteria fantowa, dmuchańce
dla dzieci, prezentacja motoru żużlowego
należącego do Andrieja Karpowa, przeciąganie liną traktora, przejazd bryczką i wiele innych atrakcji. Jak co roku nie mogło
zabraknąć rozgrywek sportowych – turniej siatkówki „O Puchar Proboszcza”, który

po zaciętej rywalizacji wygrali „Mężczyźni”,
przed drużyną „Kobiet”, Honorowych Dawców Krwi i pracownikami Urzędu Gminy
Zławieś Wielka, pod przewodnictwem pana
Jana Surdyki. Na boisku przy kościele odbył
się turniej piłki nożnej plażowej dla dzieci
ze szkół podstawowych oraz inne rozgrywki dla dzieci i dorosłych. Nad porządkiem
czuwali strażacy z naszej gminy. W tym
roku udało się zebrać 5200 zł, które zostaną
przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego dla scholki parafialnej oraz oświetle-

Sukces dzieci
z Domu Kultury w Górsku
Od dawien dawna człowiek patrzył
z tęsknotą w gwiazdy, dostrzegając piękno i bogactwo otaczającej go przestrzeni.
Wszyscy marzymy o podróży do gwiazd.
Uczniowie Zespołu Szkół w Górsku
znaleźli się blisko nich, po raz wtóry uczestnicząc w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Bliżej Gwiazd”. 7.06.2014 r.
Zamek w Golubiu-Dobrzyniu miał przyjemność gościć laureatów tegoż konkursu.
Uczniowie Zespołu Szkół w Górsku, działając pod kierunkiem Małgorzaty Bętkowskiej „dotknęli gwiazd” zdobywając następujące lokaty:
I NAGRODA - Fatima Alsayed Omar lat 8
II NAGRODA - Kacper Dydowicz lat 10
WYRÓŻNIENIA - Jowita Taper lat 13 oraz
Milena Macuga lat 15.
Goście honorowi w osobach generała
Mirosława Hermaszewskiego i Piotra Całbeckiego wręczając nagrody gratulowali

wszystkim uczestnikom konkursu. Honorowy patronat nad drugą edycją twórczych
potyczek dzieci i młodzieży objął Piotr Całbecki Marszałek Województwa KujawskoPomorskiego i Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Uczniowie
naszej szkoły zafascynowani „podróżą w kosmos” wyrazili deklarację wzięcia udziału
przyszłorocznym konkursie.
Małgorzata Bętkowska

nia przy kościele. Festyn ten nie mógłby się
odbyć bez ludzi dobrej woli, którzy służyli
pomocą materialną, rzeczową, czy siłą rąk.
W imieniu organizatorów gorące podziękowania składam tym, którzy pomagali
w organizacji festynu, wszystkim darczyńcom i sponsorom oraz artystom, a przede
wszystkim uczestnikom bez których nie
byłoby tak udanej zabawy. Wielkie „Bóg
zapłać”.
Ks. Wojciech Murawski

Laureatka Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego
Uczennica Zespołu Szkół w Rzęczkowie
Gabriela Gurbada zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Obrona Cywilna Wokół Nas - Obrona Cywilna
Chroni Ciebie i Twoje otoczenie”. Spośród
618 prac nadesłanych na konkurs, Komisja
wyróżniła uczniów w grupie szkół podstawo-

wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Wśród nich znalazła się Gabrysia, która godnie reprezentowała naszą gminę.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Danuta Gill

Kolejny sukces w konkursie
recytatorskim
W dniu 4 czerwca br. w Gminnej Bibliotece w Łubiance odbył się powiatowy
konkurs na interpretację wierszy Wandy
Chotomskiej pt. „Kram z wierszykami”. Naszą Gminę reprezentowali laureaci gminnego konkursu recytatorskiego: Dorota
Nowacka SP Rzęczkowo, Wiktoria Kowalska SP Siemoń oraz Franciszek Cychowski.
Młodzi recytatorzy świetnie poradzili sobie
z prezentacją twórczości znanej i popularnej autorki. II miejsce po raz drugi zdobył
Franciszek Cychowski uczeń klasy II Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej. Gratulujemy
Wiktorii i Dorotce, które otrzymały dyplo-

my i nagrody za ciekawą interpretację i stroje. Poziom konkursu był bardzo wysoki, tym
bardziej więc cieszymy się z tych sukcesów.
Ewa Wysocka
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Festyn Parafialny organizowany jest
w naszej Parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki od czterech lat. Głównymi
inicjatorami są ks. Proboszcz Wojciech
Murawski oraz Rada Parafialna.
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Piknik ekologiczny w Rzęczkowie
W dniu 24.05.2014 r. Rada Rodziców
przy Zespole Szkół w Rzęczkowie zorganizowała piknik rodzinny. Motywem przewodnim imprezy była ekologia. W szkole
zorganizowano konkurs na plakat ekologiczny. Wśród wielu atrakcji można było
podziwiać: taneczne zdolności naszych
uczniów, których występ przygotował instruktor, prowadzący na co dzień zajęcia
tańca w naszej szkole.
W pokazowym tańcu wzięli również
udział rodzice. Najmłodsze dzieci zaprezentowały umiejętności karate. Uczniowie
starszych klas przygotowali pokaz strojów
ekologicznych, wykonanych z tworzyw organicznych i nieorganicznych. Harcerze pod
opieką Kamila Bielickiego przygotowali kolorowe, ekologiczne i zdrowe kanapki. Rada Rodziców serwowała owocowe przekąski i własnoręcznie pieczone ciasteczka oraz rogaliki.
W trakcie zabawy Ochotnicza Straż Pożarna
z Rzęczkowa zademonstrowała na manekinie
wykonywanie sztucznego oddychania, czyli
jak ratować ludzkie życie. Umilając śpiewem
naszą majówkę, swoje umiejętności wokalne
zaprezentowały uczennice prowadzone przez

Krzysztofa Kędzierskiego. Gościnnie wystąpiła Ania Borzęcka, laureatka wielu wokalnych
nagród powiatowych i wojewódzkich.
Dzięki wielu atrakcjom nasz Piknik cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
Zorganizowanie pikniku rodzinnego
nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu osób.
Nagrody sponsorował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu, Andrzej Trzciński, Firma Marwit, Bank Spółdzielczy w Złejwsi Wielkiej,
Stanisław Kuzera, Krzysztof Finc, Bożena

Jarmark
w Zakolu Dolnej Wisły
W Czarżu w Gminie Dąbrowa Chełmińska 7 czerwca odbył się „Czwarty
Jarmark w Zakolu Dolnej Wisły” zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania
Zakole Dolnej Wisły.
Urząd Gminy w Złewsi Wielkiej zorganizował darmowy przejazd autokarem
dla 40 naszych mieszkańców.
Jarmark ma na celu popularyzację produktów lokalnych, starego rzemiosła, a także promowanie artystów, dając im możliwość rozwoju oraz wymiany doświadczeń.
Podczas festynu swoje wyroby mogli
sprzedawać lokalni twórcy oraz koła gospodyń wiejskich. Naszą gminę reprezentowały i promowały przepysznymi wyrobami
KGW Górsk oraz KGW Zławieś Wielka. Na

scenie swój program artystyczny zaprezentował również zespół „Harmonia” z Górska
pod przewodnictwem Pana Macieja Gołaszewskiego oraz Pani Renaty Dobrowolskiej.
Podczas festynu nie zabrakło emocji
sportowych, organizatorzy przygotowali
konkursy sprawnościowe, takie jak: wyścig
w podwójnych spodniach, slalom na ślepo,
ludzki supeł, walory sołtysowej, ubijanie
piany. Reprezentanci naszej gminy, na czele
z sołtysem z Czarnego Błota oraz z Rozgart,
zdobyli 2 miejsce, tracąc zaledwie jeden
punkt do ekipy z Kijewa Królewskiego oraz
wyprzedzając tym samym Dąbrowę Chełmińską oraz Unisław.
KR

i Darek Gwizdała, Maciej Ziółkowski, przedsiębiorcy z pasażu Tęcza w Złejwsi Wielkiej,
Elżbieta Lipska ze Złejwsi Wielkiej, Fundacja Piękniejszego Świata, Nitstal Rzęczkowo,
Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż
Pożarna z Rzęczkowa, Gwizdała z Dąbrowy
Chełmińskiej, Rębacz z Górska. Za okazaną pomoc dziękujemy Panu Janowi Surdyce
Wójtowi oraz pracownikom z Referatu Promocji Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej.
Zapraszamy już za rok!
Ewa Borzęcka
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X Jubileuszowy Rodzinny Rajd
Rowerowy z „Przygodą”
W niedzielę 8 czerwca br.
przy prawdziwie letniej pogodzie,
ponad 50 rowerzystów, spotkało
się na X Jubileuszowym Rodzinnym Rajdzie Rowerowym z „Przygodą”.

wodach spławikowych. Największą popularnością wśród społeczności całej gminy
cieszyły się III Mistrzostwa Sołectw w piłkę
nożną „O Puchar Wójta”. Do turnieju przystąpiło 12 sołectw. Uwieńczeniem ETS był
II Bieg Przełajowy wokół Stawów Przysieckich na dystansie 5 km oraz marsz Nordic
Walking (na chętnych do wspólnego spacerowania czekały darmowe kijki), które odbyły się 31 maja w Przysieku.
PZ

Sukcesy Klubu Karate
8 czerwca 2014 r. Klub Karate Kiritsu
brał udział w I Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży Polskiego Zrzeszenia Karate
we Wrocławiu. W zawodach startowało 360
zawodniczek i zawodników z 19 klubów.
Medale dla klubu zdobyli:
Gracjan Grobelny- srebro (Kumite indywidualne chłopców 2007 open)
Fatima Alsayed Omar – srebro (Kumite indywidualne dziewcząt 2005 i młodsze -29kg)
Philippe Zagubień- srebro (Kumite indywidualne chłopców 2004-2003 -40kg)
Justyna Pęcak – srebro (Kumite indywidualne dziewcząt 2000-1999 -45kg)
Oliwia Puzon – brąz (Kumite indywidualne
dziewcząt 2005 i młodsze +29kg)

Y

Patryk Puzon – brąz (Kumite indywidualne
chłopców 2004-2003 +40kg)
Iwo Licznerski

W imprezie, której celem była
popularyzacja rodzinnej turystyki rowerowej, promocja Gminy
Zławieś Wielka oraz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
uczestniczyli rowerzyści z Bydgoszczy,
Solca Kujawskiego, Torunia oraz terenu
Gminy Zławieś Wielka.
Trasa rajdu wiodła z Górska, przez
Zarośle Cienkie, Skłudzewo, Złąwieś Małą,
Toporzysko do Czarnowa. W Złewsi Małej organizatorzy poczęstowali wszystkich
pączkami i napojami. Zakończenie rajdu
odbyło się w pizzerii państwa Niemczyków w Czarnowie, gdzie gospodarze wraz
z Komandorem Rajdu Darkiem Parzychem poczęstowali uczestników jubileuszowym tortem i symboliczną lampką
szampana.
Dziękując za udział w rajdzie prezes
Klubu „Przygoda” Waldemar Wieczor-

kowski zaprosił do licznego uczestnictwa
w następnych rajdach i wycieczkach rowerowych oraz do udziału w kolejnej edycji
Rodzinnego Rajdu Rowerowego z „Przygodą”, która odbędzie się 7 września br.
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania Janowi Surdyce Wójtowi
Gminy Zławieś Wielka za wsparcie naszej
inicjatywy oraz Panu Krzysztofowi Niemczykowi za gościnę i pomoc w przeprowadzeniu imprezy.
Organizatorem rajdu był Oddział
Miejski PTTK w Toruniu oraz Klub turystyki PTTK „Przygoda” w Toruniu.
Waldemar Wieczorkowski

Mistrzostwa Europy Karate
WUKF 2014 - VERONA (ITALY)
Górsk), wspólnie z kolegami
z drużyny: Pawłem Bombolewskim, Amaury Charlier,
Massimo Reale (Bushikan
Szczecin) zwyciężyli w finale
drużynowego kumite seniorów (Shobu Ippon Rotation)
z reprezentacją Węgier i tym
samym obronili tytuł z zeszłego roku oraz zwyciężyli
w finale drużynowego kumite seniorów (Shobu Ippon)
gdzie przyszło walczyć z silną
W dniach 11-15.06.2014 w Weronie (Włochy) odby- osadą z Rumuni.
Bardzo udany start zaliły się Mistrzostwa Europy Karate WUKF (World Union
czyła Maja Gondek (Kiritsu
of Karate-Do Federations).
Górsk) jak i Justyna Pęcak
W zawodach wzięło udział aż 1572 (Kiritsu Górsk). Maja Gondek w konkurenzawodników z 27 krajów w tym skromna cji kumite indywidualne dziewcząt 13-14 lat
3-osobowa reprezentacja z Klubu Karate (Shobu Nihon) przegrała minimalnie z reKiritsu (Justyna Pęcak, Maja Gondek, Iwo prezentantką Rosji i tym samym uplasowała
Licznerski). Po raz drugi w historii odbyły się się na drugim miejscu. Brązowy medal przyone dla wszystkich grup wiekowych podczas padł w tej samej konkurencji Justynie Pęcak.
Były to pierwsze starty na tak silnie objednej imprezy. Młodzi adepci karate mieli okazje zobaczyć zmagania starszych do- sadzonej imprezie sportowej naszych zawodświadczonych zawodników. Reprezentacja niczek z Górska. Ostatni i zarazem bardzo
Polski przywiozła w tym roku do kraju łącz- trudny sprawdzian przed zbliżającymi się
nie 43 medale: 10 złotych, 13 srebrnych i 20 wielkimi krokami - Mistrzostwa Świata Karabrązowych, i tym samym uplasowała się na te WUKF Dzieci, Kadetów i Juniorów, które
3-miejscu w klasyfikacji medalowej imprezy, odbędą się w Szczecinie w październiku tego
roku można uznać za jak najbardziej udany.
za reprezentacjami Rumunii oraz Włoch.
Zawodnik reprezentacji Polski, zdobył
Iwo Licznerski
dwa złote medale. Iwo Licznerski (Kiritsu
EXP32kB

W dniach 17- 23.05.2014 roku na terenie całego kraju odbył się VI Europejski
Tydzień Sportu, w ramach którego przeprowadzono jubileuszowy XX Sportowy Turniej Miast i Gmin pod patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jest
to największa impreza sportu masowego
organizowana na terenie całego kraju. Ideą
Europejskiego Tygodnia Sportu jest propagowanie aktywności fizycznej i aktywizacji
ruchowej dla jak największej liczby osób,
a w szczególności wśród tych, którzy na co
dzień nie uprawiają sportu i nie prowadzą
aktywnego trybu życia. Gmina Zławieś
Wielka już po raz trzeci zorganizowała rozgrywki sportowe dla swoich mieszkańców.
Wciągu całego tygodnia udało nam się zaangażować do czynnego udziału prawie 1000
uczestników. Najwięcej imprez sportowych
zorganizowano dla naszych najmłodszych.
Rozpoczynając od Olimpiady Maluszków
3 i 4 latków w Szkole Podstawowej w Łążynie, przez Ruchowe Potyczki Przedszkolaków w przedszkolu w Złejwsi Małej, po II
Olimpiadę dla klas I-III szkół podstawowych
w Górsku. W ramach ETS udało nam przeprowadzić gminne oraz powiatowe zawody
lekkoatletyczne dla uczniów gimnazjów.
Wśród młodzieży został przeprowadzony
test Coopera – próba wytrzymałościowa
polegająca na przebyciu jak najdłuższego
dystansu w ciągu 12 minut. Mieszkańcy
mieli okazję wziąć udział w rozgrywkach
piłki siatkowej, rajdzie rowerowym czy za-
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Bitwa Sołectw
Tradycją w gminie Zławieś Wielka stało się, że ostatnie dni maja są czasem wzmożonej aktywności fizycznej i sportowych zmagań mieszkańców. Nie inaczej było w tym roku a jednym z najważniejszych wydarzeń Europejskiego Tygodnia Sportu była organizowana na boiskach w Złejwsi Małej III Bitwa Sołectw.
Tym razem do turnieju piłki
nożnej stanęło 12 drużyn reprezentujących: Cichoradz, Czarnowo, Górsk, Gutowo, Rozgarty,
Rzęczkowo, Siemoń, Stary Toruń,
Toporzysko, Zarośle Cienkie, Złąwieś Małą i Złąwieś Wielką. Po
losowaniu zespoły zostały podzielone na cztery grupy, w których
rywalizacja toczyła się w systemie
„każdy z każdym”. Po zaciętych
i emocjonujących spotkaniach
poznaliśmy czwórkę półfinalistów – reprezentacje Czarnowa,
Rozgart, Siemonia i Złejwsi Małej. Mecze półfinałowe obfitujące
niczym dreszczowce w zmiany

akcji i piękne bramki, wyłoniły
dwie najlepsze ekipy – Czarnowo
i Siemoń, prawdziwego „czarnego
konia” turnieju. W finale ubiegłoroczny zwycięzca, po serii rzutów
karnych, musiał uznać wyższość
drużyny z Siemonia, która została nowym mistrzem gminy. Na
trzy najlepsze zespoły czekały puchary i nagrody rzeczowe, które
zwycięzcom wręczył Jan Surdyka
Wójt Gminy Zławieś Wielka. Wyróżnieni zostali również Mirosław
Buliński z Czarnowa uznany za
najlepszego zawodnika oraz Tomasz Całbecki, najlepszy bramkarz
zawodów. Tocząca się w pikniko-

wej atmosferze, ciesząca się dużym
zainteresowaniem impreza była
okazją nie tylko do udziału w sportowej rywalizacji, ale również do
spotkania ze znajomymi, spędzenia czasu na świeżym powietrzu
z całą rodziną. Do wyjścia z domu
zachęcała również piękna pogoda
oraz roznoszący się w powietrzu
zapach grillowanych kiełbasek,
przygotowanych dla wszystkich
przybyłych przez organizatorów.
- Jest mi niezwykle miło, że
impreza, która na stałe wpisała
się do kalendarza gminnych wydarzeń i stale się rozwija, cieszy
się tak dużym uznaniem a miesz-

kańcy z niecierpliwością oczekują
na możliwość sportowej, toczonej
w zgodzie z zasadami fair play
rywalizacji. Wierzę, że wszyscy
dobrze się bawili, gratuluję zwycięzcom i zachęcam do udziału
w przyszłorocznym, IV już Turnieju Piłki Nożnej o Mistrzostwo

Dzień Strażaka w GOKiS

Gminy – powiedział na zakończenie zawodów Jan Surdyka. Nie pozostaje nic innego jak dołączyć się
do słów Wójta Gminy i zaprosić
wszystkich na IV bitwę Sołectw.
Do zobaczenia za rok.
K.R

Spływ kajakowy
W kwietniu br. już po raz drugi odbył się „Spływ kajakowy Kanałem Górnym”. W spływie udział wzięło 5 osób –
Janusz Lemke, Tomasz Tomkiewicz, Bartosz Janik, Bartosz
Jakubczak oraz Damian Klima. Ze względu na zarastający
roślinnością kanał, spływ należy odbyć wczesną wiosną.
Chcąc pokonać trasę z Zarośla Cienkiego do Czarnowa
trzeba przepłynąć ok 12 km. Nie obyło się bez wywrotek,
jednak najwięcej wrażeń dostarcza przepłynięcie pod mostami znajdującymi się na kanale. Wszystkich chętnych zapraszamy na kolejne spływy kajakowe, najbliższy odbędzie
się 11-13 lipca. Informacja na tablicy ogłoszeń boiska Orlik
w Złejwsi Małej.
Janusz Lemke

W dniu 10 maja z okazji Dnia Strażaka odbyła się
uroczysta msza św. w kościele w Złejwsi Wielkiej, w której wraz ze strażakami udział wzięli Pan Jan Surdyka
Wójt Gminy, Pan Piotr Pawlikowski Przewodniczący
Rady Gminy, Pan Andrzej Walczyński Radny Powiatu
Toruńskiego oraz Pan Henryk Lizak Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy. Po mszy św. ulicami Złewsi
Wielkiej, przy akompaniamencie orkiestry dętej odbył
się uroczysty przemarsz strażaków, któremu towarzyszył przejazd wozów strażackich.
Na uroczystych obchodach w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Pan Jan Surdyka wręczał Brązowe Medale za Zasługi
dla Pożarnictwa , Odznaki Wzorowy Strażak, Odznaki za wysługę lat oraz srebrne i brązowe Odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony
przeciwpożarowej Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali :
Andrzej Walczyński - Radny Powiatu Toruńskiego członek
wspierający w OSP Łążyn
Wiesław Voss - członek wspierający w OSP Rzęczkowo
Tomasz Dynasiński - OSP Siemoń
Przemysław Strzyżewski - OSP Siemoń
Zbigniew Hoffmann OSP Siemoń
Anna Sala

III Samorządowy Festyn Sportowy Powiatu Bydgoskiego i Toruńskiego
Już po raz trzeci 14 czerwca odbył się Samorządowy
Festyn Sportowy Powiatu Bydgoskiego i Toruńskiego. Głównym celem tej imprezy jest integracja samorządowców podczas rywalizacji sportowej. Tym razem organizatorzy zaprosili nas do Koronowa, gdzie w Miejsko Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji 8 gmin z powiatów bydgoskiego i toruńskiego rywalizowało w 10 konkurencjach. Impreza rozpoczęła się od przemarszu i oficjalnego powitania uczestników,
po czym do pierwszych potyczek przystąpiły drużyny VIP
powiatu toruńskiego pod wodzą wicestarosty Dariusza Mellera oraz powiatu bydgoskiego pod wodzą starosty Wojcie-

cha Porzycha. Po trzech konkurencjach „Urzędowa pieczęć”,
„Rzut do kosza” oraz „Lot szybowców” drużyna powiatu
toruńskiego wysunęła się na prowadzenie. W kolejnych rozgrywkach udział wzięli pracownicy samorządowi. Ośmioosobowe drużyny rywalizowały przy gorącym dopingu publiczności. Z każdą konkurencją, niewielką ilością punktów,
drużyna powiatu toruńskiego zwiększała swoją przewagę,
wygrywając cały turniej 122 do 114. Wśród uczestników
rozlosowane zostały drobne upominki, a dla wszystkich zorganizowano poczęstunek.
PZ

Kupiec Gminny

C M
Y

K

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
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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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

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

Aktualności
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IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA W 2014 ROKU
data

organizator

atrakcje (w skrócie)

Organizacja wypoczynku dla dzieci „Na wakacjach się nie nudzę”

Dom Kultury ,Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem Gry i zabawy na terenie Domu Kultury i boisk w Górsku,
dla Przyszłości”
dodatkowo raz w tyg. rytmika dla dzieci
Od 1 lipca
Zajęcia dla seniorów Nordic Walking: wtorki 10:15, Piątki 10:00, Dla zaawanso- Dom Kultury
wanych czwartki 17:00
07-18.07
Spotkania z biblioteką
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęczkowie
09.07
Wakacyjny turniej dziewcząt i chłopców w koszykówkę ( drużyny 3 osobowe) - GOKiS
Orlik
12.07
Festyn Rodzinny w Rozgartach
Sołectwo Rozgarty
13.07, g.6:00
Spławikowe - gruntowe
Koło Wędkarskie Zławieś Wielka
20.07
Turniej deblowy tenisa ziemnego w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn - Orlik
GOKiS
20.07
Festyn Rodzinny w Siemoniu
sołectwo i KGW Siemoń,
21-25.07
Tydzień z biblioteką
Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej
27.07
Festyn Rodzinny w Rzęczkowie
sołectwo i KGW Rzęczkowo
27.07
Turniej deblowy mix w tenisie ziemnym
18-28.07
XII Ogólnopolski Plener Profesjonalistów „Przestrzeń Przyrody - Skłudzewo 2014 Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie
I Turnus
Organizacja półkolonii na terenie Górska i okolic „Moje wakacje bez używek i al- Dom Kultury ,Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem Gry i zabawy na terenie szkół, wyjazdy w atrakcyjne
28.07 -01.08
koholu”
dla Przyszłości”
miejsca
II Turnus 04.08. – Organizacja półkolonii na terenie Górska i okolic „Moje wakacje bez używek i al- Dom Kultury ,Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem Gry i zabawy na terenie szkół, wyjazdy w atrakcyjne
08.08
koholu”
dla Przyszłości”
miejsca
sierpień
Wakacje z GOKiS – harmonogram dostępny od lipca w GOKiS
GOKiS
Zajęcia plastyczne, wokalne konkursy, zabawy
9-10.08
Zawody nocne towarzyskie
Koło Wędkarskie Zławieś Wielka
10.08
Wakacyjny turniej piłki siatkowej drużyn miesznych
GOKiS
17.08
Wernisaż drugiej z cyklu wystawy dedykowanej Janowi Pawłowi II w roku Jego Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie
kanonizacji pt. POWINNOŚĆ - malarstwa i grafiki Danuty Sowińskiej-Warmbier
30.08
Dożynki Gminne
Urząd Gminy/ GOKiS/DK
18-22.08
Warsztaty fotograficzne dla dzieci „Moja wakacyjna przygoda z fotografią”
Dom Kultury, Biblioteka w Górsku
Zajęcia warsztatowe i plenerowe związane z fotografia wystawa prac
5.09
Zorganizowanie święta Ziemniaka
Dom Kultury, Biblioteka i KGW w Górsku
Przygotowanie potraw z ziemniaka, muzyka, gry i
zabawy dla mieszkańców Górska
06.09
Maraton Nordic Walking 5-10km (Zławieś Wielka - Górsk)
DK Górsk, Maria Moulis
7.09
XI Rodzinny Rajd Rowerowy Górsk i okolice
KTK Przygoda i HDK Zławieś Wielka
25-29.08
Tydzień z biblioteką
Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej
26-27.09
10 lecie Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy ZS w Rzęczkowie
Orkiestra, ZS w Rzęczkowie, Urząd Gminy Zławieś Wielka, przyjaciele. miejsce: ZS w Rzęczkowie
wrzesień
Spotkania w Klubie Seniora 2x w miesiącu
Dom Kultury Górsk
Powakacyjne spotkania przy kawie i herbacie
wrzesień
Turniej piłki nożnej kategorii OPEN - Orlik
GOKiS
Wrzesień
Mistrzostwa gminy Zławieś Wielka w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców szkół A. Lubiński, Zespół Szkół w Górsku
podstawowych i gimnazjów / Górsk
wrzesień
Turnieje eliminacyjne o Puchar Donalda Tuska - Orlik
GOKiS

69 rocznica zakończenia II wojny światowej
Z okazji przypadającej rocznicy zakończenia II wojny światowej w dniu 4
maja odbył się uroczysty przemarsz pocztu sztandarowego, przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej do kościoła
w Złejwsi Wielkiej. W mszy świętej od-

prawionej w intencji poległych uczestniczyli pan Jan Surdyka Wójt, pan Piotr
Pawlikowski Przewodniczący Rady Gminy, pan Mieczysław Więch prezes Gminnego Koła ZKRPiBWP wraz z zaproszonymi kombatantami. Na spotkaniu,

które odbyło się w Świetlicy Integracyjnej
w Złejwsi Wielkiej złożono podziękowania, a przybyłych gości uhonorowano orderami i dyplomami.
PZ

Zaproszenie
na wernisaż
Fundacja Piękniejszego Świata zaprasza na otwarcie wystawy, które odbędzie się w niedzielę, dnia 27 lipca 2014
roku.
Na wystawie zostaną zaprezentowane
dzieła wykonane podczas dwunastu Ogólnopolskich Plenerów Profesjonalistów
w Skłudzewie, w których uczestniczyli artyści z całej Polski w latach 2003-2014.
O godzinie 12.00 w kaplicy pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
w Skłudzewie zostanie odprawiona Msza
Święta za zmarłych Artystów i Przyjaciół
Fundacji Piękniejszego Świata.
Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się o godzinie 13.30 w Galerii „Stary
Dwór”.
EXP32kB
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Moje piękne, bezpieczne miejsce
Dnia 17 czerwca 2014 r. na zaproszenie Fundacji Piękniejszego Świata przybyli
do Skłudzewa dostojni Goście, Pedagodzy
i Uczniowie na uroczystość otwarcia Wystawy „Moje Piękne Bezpieczne Miejsce” –
Skłudzewo 2014.
W XIX-wiecznym zabytkowym zespole
pałacowo-parkowym zakończono wojewódzki II Kujawsko-Pomorski Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci I Młodzieży pod Honorowym Patronatem Anny Łukaszewskiej
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
w Bydgoszczy. Gości w imieniu organizatorów powitali Danuta i Leszek Warmbierowie
i prowadzący imprezę Maciej Korzeniowski.
Muzycznym przemarszem przez park Gminna
Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w Rzęczkowie
pod batutą Krzysztofa Kędzierskiego zaprosiła
uczestników wernisażu do galerii Stary Dwór.
Otwarcia wystawy dokonała Pani Anna Wolska
-Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty kierując gratulacje i podziękowania laureatom, ich
rodzicom i pedagogom oraz organizatorom.
Koordynator Programów Edukacyjnych
Fundacji Danuta Sowińska-Warmbier przedstawiła słowa skierowane do uczestników uroczystości przez Jury Przeglądu.pod przewodnictwem prof. Mariana Stępaka, z udziałem dr
Anny Wysokiej, dr Justyny Grzebieniowskiej
i dr Witolda Jurkiewicza z Wydziału Sztuk
Pięknych UMK w Toruniu.
Być bezpiecznym, to podstawowa potrzeba każdego z nas. Jeśli nie czujemy się bezpiecznie, to tak naprawdę wszystko inne traci
dla nas znaczenie.
Celem zebrania informacji o miejscach,
które dzieci i młodzież naszego województwa uważają za bezpieczne i piękne oraz aby
poznać z kim i z czym te miejsca są związane
w Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie odbyła się druga edycja Kuj.-Pomorskiego
Przeglądu Twórczości Plastycznej Dzieci
i Młodzieży pod honorowym patronatem Kuj.Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy,
przy wsparciu Starostwa Powiatu Toruńskie-

go, Urzędu Gminy Zławieś Wielka,Toruńskich
Zakładów Materiałów Opatrunkowych i Geofizyki Toruń. Kolejna edycja pozwoliła Fundacji nawiązać kontakty z nauczycielami różnych
placówek dla twórczej wymiany doświadczeń
oraz inspirowania, przygotowywania i organizowania wspólnych akcji plastycznych.
Na Przegląd nadesłano 677 prac dzieci
i młodzieży w wieku 5-16 lat z 61 placówek
województwa.
Uczestnicy w swoich pracach pokazali, że najbezpieczniej czują się z rodziną we
własnym mieszkaniu, w domu, na balkonie,
z zabawkami, w gospodarstwie wiejskim,
w otoczeniu przyrody: na łące, wśród pól,
w lesie, przy ognisku, nad jeziorem i morzem.
Ciekawie autorzy ukazywali piękne i bezpieczne miejsca takie jak: kościół, serce człowieka,
szkoła – klasa lekcyjna i boisko szkolne, także basen, plac zabaw z domkiem na drzewie.
Dla dziewczynek bezpieczne miejsce to scena
w domu kultury i w teatrze. Inne dzieci czują się bezpiecznie w towarzystwie domowych
zwierząt, głównie koni, kotów i psów. Kilkoro
młodych malarzy namalowało obrazy ukazujące piękne i bezpieczne dalekie egzotyczne
kraje. Jeden uczestnik zobrazował bezpieczną
przestrzeń malując mapę terytorium Unii Europejskiej. Wszystkie te prace są radosne, kolorowe, zapraszające na piękne tereny, na spotkania z przyjaznymi osobami i zwierzętami.
Uwagę zwróciły dwa szczególne obrazki, zupełnie inne od tych opisywanych powyżej.
Pierwszy niepokojący obrazek ukazuje czarne
koło, w środku którego namalowana została skurczona dziewczynka przytulająca lalkę
Na zewnątrz tego czarnego koła znajdują się
dwie szarpiące się postacie kobieta i mężczyzna ze śladami ran i krwi. Drugi obraz składa
się z dwóch części, ukazuje dwa światy. Górny słoneczny – żółto-błękitny z uśmiechniętym dzieckiem, to świat dobra, dolny obraz
to obraz przemocy, czarno-karminowo-szary z wyrazistymi postaciami czyniącymi zło:
niszczącymi drzewa, dokonującymi grabieży.
Młodzi artyści wybierali zróżnicowane środki

wyrazu plastycznego obrazowania w technikach: ołówek, kredki ołówkowe i świecowe,
pastel, tusz, batik, wycinanki, wyklejanki bibułkowe i z plasteliny, wydzieranki z gazet;
malarstwo – klejówka, gwasz, tempera na
podkładzie papieru ściernego; grafika – monotypia i holografia; przestrzenne makiety.
Jury nagrodziło uczestników w czterech kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13-lat
i 14-16 lat przyznając I, II i III miejsce oraz 3
wyróżnienia. Przyznano również 3 nagrody
zespołowe dla placówek i jedna nagrodę specjalną organizatora Przeglądu.
Jury wyróżniło również uczestników
kwalifikując prace do udziału w wystawie.
Laureaci indywidualni Przeglądu otrzymali nagrody w postaci sztalug, kompletów
pędzli i farb olejnych, akrylowych, temper
i pasteli, encyklopedii, baśni, wydawnictw turystycznych, ceramiki użytkowej ufundowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Starostwo Powiatowe w Toruniu, Gminę
Zławieś Wielka, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Geofizykę Toruń, Sklep
Blik w Toruniu i Fundację Piękniejszego
Świata. Fundacja w formie nagród zespołowych za cztery najciekawsze i najliczniejsze
zestawy prac zgłoszonych do Przeglądu, zaprosiła stu uczestników z czterech placówek
na 25-osobowe jesienne plenery połączone
z warsztatami plastycznymi. Wręczono również podziękowania nauczycielom, którzy
bezinteresownie włączyli się w pomoc przy
organizacji przeglądu. Podczas uroczystości
koncertowała Gminna Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w Rzęczkowie. Z okazji 1O- lecia Orkiestry w sposób szczególny uhonorowano jej
dyrygenta i Dyrekcję Szkoły.
Spotkanie kontynuowano wśród bujnej
zieleni ogrodu przy galerii, gdzie można było
zobaczyć rzeźby plenerowe profesjonalistów
oraz zrelaksować się podczas pieczenia w ognisku kiełbasek i degustowania skłudzewskich
smakołyków. Następnie goście zwiedzali XIXwieczny zespół pałacowo-parkowy – miejsca
realizacji Programu edukacji Plastycznej dla-

dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzonegoprzez Fundację Piękniejszego Świata.
Jury nagrodziło i wyróżniło autorów najwyżej ocenionych prac w podanych kategoriach wiekowych.
KATEGORIA 5-7 LAT
I –Wiktor Krakowski – Przedszkole – Kikół
II – Wiktor Mądry – SP 1 – Kruszwica
III – Milena Duszkiewicz – SP – Zębowo
Wyróżnienia:
Maryna Nosewicz – Przedszkole „Mały Światek” – Toruń
Magdalenia Wiwatowska – Przedszkole Niepubliczne „Bim-Bam-Bino” – Aleksandrów
Kujawski
Maria Zgolińska– Przedszkole Niepubliczne
„Bim-Bam-Bino” – Toruń
KATEGORIA 8-10 LAT
I – Nina Latecka – SP 3 – Lipno
II – Izabela Jabłońska – SP 1 – Aleksandrów
Kujawski
III – Natalia Sowa – SP 3 – Lipno
Wyróżnienia:
Anna Grącka – ZS – Zławieś Wielka
Barbara Włodarska – SP 16 – Grudziądz
Patrycja Norkowska – SP – Łążyn I
KATEGORIA 11-13 LAT
I – Dominika Jenziołowska – SP 1 – Kruszwica
II – Klaudia Łuczka – SPa – Sławsk Wielki
III – Oliwia Mikołajczak- SP 1 – Kruszwica
Wyróżnienia:
Martyna Woda – SP 1 – Kruszwica
Michalina Kwiatkowska – SP 1 – Kruszwica
Barbara Dołżyc – SP 16 – Grudziądz
KATEGORIA 14-16 LAT
I – Maja Twardowska – Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - Aleksandrów Kujawski
II – Paulina Malczewska – Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego -Aleksandrów Kujawski
III – Wiktoria Wysocka – ZS – Zławieś Wielka
Wyróżnienia: Marta Kamińska – Publiczne
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego –
Aleksandrów Kujawski
Leszek Warmbier
Fundacja Piękniejszego Świata

Sobótka
W sobotę 21 czerwca, przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbył się festyn „Sobótka”. Mimo niesprzyjającej, wietrznej i deszczowej pogody, mogliśmy spędzić popołudnie pełne muzycznych oraz kulinarnych wrażeń. Na
scenie zaprezentowali się młodzi artyści z Domu Kultury
w Górsku oraz GOKiS-u, zespoły Harmonia oraz Melodia,
instruktorki Zumby pokazały swoje umiejętności, zaprasza-

jąc do wspólnych ćwiczeń. Przez całą imprezę goście mieli
do dyspozycji kiełbaskę z grilla, zapiekanki oraz zimne napoje. Nie mogło zabraknąć KGW, które jak zwykle przygotowały smaczne dania oraz przepyszne ciasta. Dmuchana
zjeżdżalnia, karuzela oraz basen z kulami to część atrakcji,
które czekały na dzieci zaproszone na nasz festyn. Animatorzy sportu z GOKiS oraz animatorzy dla dzieci prowadzili

zabawy i konkursy. Największą popularnością cieszył się rzut
5 kg kulą oraz przeciąganie liny. Gwiazdą wieczoru był Maciej Krystowiak, który podczas występu zaprezentował covery znanych utworów, a także własne kompozycje. Zabawę
taneczną poprowadził zespół Latino, a o 22:00 mieszkańcy
mieli możliwość obejrzenia pokazu fajerwerków.
PZ
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Festyn Rodzinny w Przysieku
Dnia 31 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka odbył się kolejny już Rodzinny Festyn Szkolny.
Nasi goście mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez nauczycieli szkoły przy współpracy z Panią Małgorzatą Wiśniewską Radną Przysieka.
Na scenie wystąpili uczniowie prezentując swoje talenty taneczne oraz wokalne.
Przesympatyczni strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łążynie przygotowali
pokaz pierwszej pomocy i wręczyli dzieciom prezenty niespodzianki z okazji Dnia
Dziecka. Dużym zainteresowaniem cieszył
się też pokaz karate z zaprzyjaźnionego klubu Karate Kiritsu Górsk. Dzieci oraz dorośli
mogli sprawdzić swoje możliwości fizyczne na ergometrze, który służy do pomiaru ilości wykonanej pracy przez mięśnie,
a wszystko to dzięki uprzejmości Coperni-

cus - Akademia Michała Kwiatkowskiego.
Nie zabrakło również toruńskich motocyklistów. Na najmłodszych gości czekał
dmuchany plac zabaw i Busparty. Niezawodni rodzice przygotowali kącik kulinarny, gdzie można było zjeść żurek, chleb ze
smalcem, kiełbaskę z grilla, a później pójść
na kawę i pyszne ciasto.
Dyrektor Szkoły oraz Rada Pedagogiczna serdecznie dziękują za wszelką pomoc w organizacji festynu.
Marta Olszewska

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
Wydzierżawię ziemię rolną 1,01 ha w jednym rozłogu cena
do uzgodnienia Miejscowość: Siemoń,Telefon: 880 044 602
Sprzedam 2 działki budowlane w Górsku w przepięknej
okolicy 7 km od Torunia. Klasa ziemi V , nie ma problemu
na otrzymanie pozwolenia na budowę. Czas dojazdu 15 min
z centrum miasta!!! Działka położona jest ok 300 metrów
od trasy Toruń-Bydgoszcz. Prąd jest na działce, kanalizacja
oraz woda w ulicy. CENA 120 TYS ZŁ TEL KONTAKTOWY: 880-044-602
Miła i uczciwa rodzina z dzieckiem szuka w miarę możliwości finansowych wynajmu mieszkania lub domku gospodarczego najlepiej w Górsku.Proszę o kontakt 721120489
Sprzedam działkę budowlaną położoną w Złejwsi Małej,
przy. ul. Honorowych Dawców Krwi. Działka jest skrajna,
ładnie położona. Powierzchnia 1250 metrów. Cena za 1
metr 80 zł (do negocjacji). Telefon: 66-195-111-3 lub mail:
tanieopakowanie@wp.pl
Sprzedam działkę budowlaną położoną w Złejwsi Wielkiej
po drugiej stronie firmy Marwit po ukosie. Działka jest położona od szosy ok. 400 -500m. Ładne położenie i dużo zieleni w koło,Są wszystkie stosowne dokumenty do budowy
domu.Uzbrojona.Wielkość działki 1010 metrów.Kwota za
1m2 90zł.Kontakt telefoniczny: 600457675.
Mam 51 lat , posiadam orzeczenie o niepełnosprawności
w stopniu umiarkowanym , posiadam umiejętności tzw.
„złotej rączki”, jestem uczciwy, rzetelny i sumienny. Poszukuję pracy na terenie gminy Zławieś Wielka.
Tel. 691128934

Sprzedam mieszkanie własnościowe w Toporzysku. Powierzchnia: 47,1 m², na pierwszym piętrze, 2 pokojowe, piwnica, 2 garaże, pomieszczenie gospodarcze, działka ogrodnicza. Cena: 140 tys. Tel.: 697 978 002.
Zatrudnię 3 osoby na stanowisku „Doradca klienta”. Wymagania: niekaralność, niezaleganie w BIK, posiadanie własnego
środka transportu, wiek powyżej 25 lat. Zapewniamy bezpłatne profesjonalne szkolenie produktowe oraz szkolenie interpersonalne. Elastyczne godziny pracy, łatwość pogodzenia
pracy doradcy z obecnym zatrudnieniem, możliwość awansu
zawodowego. Infolinia 600 400 338 lub Marcin Rokicki tel.
606 660 761
Koszenie trawy, wykaszanie rowów, nieużytków, w miejscach
trudno dostępnych, wycinanie drzew gałęzi itp. Prace wykonywane są markowymi kosami i piłami. Kontakt 513081461,
email arkme@o2.pl
PRACA - krawcowa. Szukam doświadczonej krawcowej.
Kontakt - 509 967 321.
Sprzedam działkę 30 ar, położoną w Czarnym Błocie, przy ul.
Leśnej. Cena 40 zł/m2 - do negocjacji.
KONTAKT TEL. 885-204-196.
Zaopiekuję się dzieckiem od poniedziałku do piątku w okolicy
Zławieś Wielka. (możliwość w weekendy) Jestem miłą, sympatyczną,dyspozycyjną, mobilną i opiekuńczą osobą. Bardzo
lubię dzieci. Posiadam bardzo dobre referencje. Możliwość
opieki u niani. Wynagrodzenie do ustalenia. Tel 515-529-030
Sprzedam w okazyjnej cenie dom całoroczny, drewniany
-Czarże powierzchnia całkowita 132m2/pow. działki 1382m2
kontakt 606-674-652”

Renowacja mebli, przywracanie dawnego blasku drewnianym
sprzętom. Toporzysko, tel. 66 106 23 24.
Zlecę koszenie trawy i prace ogrodnicze w Górsku
Tel 606 361 346
Piekarnia w Toporzysku zatrudni kierowcę kat.B. CV i podanie
proszę składać na: biuro@mrmax.pl lub osobiście w siedzibie
firmy (Toporzysko 15, 87-134 Zławieś Wielka).
Sprzedam wózek dla dziecka firmy Jedo, klasyczny, wygodny,
na paskach. W skład wchodzą :spacerówka, nosidełko- w kolorach jasny brąz z beżem środek w maleńką krateczkę beżbrąz. Łóżeczko drewniane w kolorze białym z funkcją kołyski.
Gratis bujaczek, który posiada szereg funkcji plus ciuszki dla
chłopca. Cena 1200zł.tel. 605 058 271
Sprzedamy działkę rolną o powierzchni 2 hektarów w miejscowości Toporzysko wraz z warunkami zabudowy. Kontakt
- 609486788. Cena do uzgodnienia.
Sprzedam VW Golfa 2 rok produkcji 1996. Benzyna +Gaz. Cena
1400zł. Części są na bieżąco wymieniane. Samochód użytkowany przez kobietę. Stan dobry. Polecam. Tel.: 669 324 499
Geodeta - 783 375 118
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej tel. 505461446
Usługi budowlane i wykończeniowe, fachowiec z doświadczeniem w pracy w Polsce i za granicą. Szeroka gama robót
i technik wykonania. Tel. 609 302 208
Szukam mieszkania do wynajęcia,może być kawalerka
w Gminie Zławieś Wielka (najchętniej Zławieś Wielka), tel
722-254-710
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