Informator Gminy Zławieś Wielka

Fundusze
sołeckie

Zapraszamy
do lektury
Vademecum mieszkańca
Co trzeba zrobić, aby uzyskać pozwolenie na
wycinkę drzewa? Jakie dokumenty należy złożyć,
aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?

Są to pytania, na które mieszkańcy często nie
znają odpowiedzi, uzyskując ją dopiero podczas wizyty w Urzędzie Gminy. W celu ułatwienia przejścia
przez procedurę uzyskiwania pozwoleń i decyzji, rozpoczynamy publikację cyklu pt. Vademecum Mieszkańca. W bieżącym numerze wszystko o świadczneiach opiekuńczych
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Fundusz sołecki to pieniądze zagwarantowane w budżecie gminy na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.
Wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie następuje poprzez uchwałę Rady Gminy, a jego wysokość
uzależniona jest od liczby mieszkańców danego sołectwa
i dochodów gminy. Za wykonanie funduszu sołeckiego odpowiada wójt, jednak o przeznaczeniu pieniędzy decydują
bezpośrednio mieszkańcy sołectw. To właśnie oni w trakcie
zebrań wiejskich podejmują decyzję na co dany fundusz
ma zostać przeznaczony. Pieniądze z funduszu mogą zostać
wydane na zadania, które służą poprawie warunków życia
mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy i są zgodne
ze strategią rozwoju gminy. Każde sołectwo ubiegające się
o fundusze zobowiązane jest do przekazania wniosku wraz
z uchwałą i protokołem z zebrania wiejskiego do 30 września roku poprzedzającego wydatkowanie funduszu. Jest to
jedyne rozwiązanie w Polsce, w ramach którego o części budżetu decydują mieszkańcy.
Zmienione przepisy dotyczące funkcjonowania funduszy
dają nowe możliwości do tej pory niedostępne dla sołectw:
Jest to m.in. realizacja wspólnych projektów z innymi sołectwami oraz możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez
mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa,
Dzięki środkom z funduszu sołeckiego, w latach 2011 –
2014, zrealizowano zadania, opisane na stronie 4.
PZ

www.zlawies.pl

Fundusz sołecki 2015 rok
Wysokość środków przypadająca na dane sołectwo

Lp.

Liczba
ŚRODKI
mieszkańców
przypadające
wg stanu na dzień na sołectwo
30 czerwca 2014
2015

Sołectwo

1

Cegielnik

118

8 279,64

2

Cichoradz

233

11 273,85

3

Czarne Błoto

797

25 958,49

4

Czarnowo

777

25 437,76

5

Górsk

1938

26 036,60

6

Gutowo

290

12 757,93

7

Łążyn

709

23 667,27

8

Pędzewo

613

21 167,76

9

Przysiek, Błotka

797

25 958,49

10

Rozgarty

1163

26 036,60

11

Rzęczkowo

709

23 667,27

12

Siemoń

765

25 125,32

13

Skłudzewo,
Gierkowo

350

14 320,13

14

Stary Toruń

798

25 984,53

15

Toporzysko

668

22 599,77

16

Zarośle Cienkie

17

Zławieś Mała

18

Zławieś Wielka

283

12 575,68

1072

26 036,60

963

26 036,60

13043

382 920,29

Harmonogram zebrań wiejskich
Gorąco Państwa zapraszamy w dniu 30 sierpnia
2014 r. do udziału w tej niezwykłej Uroczystości. Rozpocznie się ona Mszą Św. o godz. 14:00, a następnie
barwny korowód przejdzie ulicą Handlową do Amfiteatru w Złejwsi Małej, gdzie odbędzie się festyn.
Więcej str. 8

Serce dla Ali

Alicja urodziła się w lutym tego roku. Już po kilku dniach zauważono u dziewczynki ataki padaczki.
Okazało się, że wywołuje je guz, który umiejscowił
się w jej mózgu.
Więcej str. 5

Uprzejmie informujemy, iż zbliżają się terminy zebrań sołeckich, na których mieszkańcy poszczególnych
sołectw zdecydują, na jaki cel będą przeznaczane w przyszłym roku środki z funduszu sołeckiego. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

Data zebrania
18 sierpnia (poniedziałek)
19 sierpnia (wtorek)
22 sierpnia (piątek)
23 sierpnia (sobota)
24 sierpnia (niedziela)
25 sierpnia (poniedziałek)
27 sierpnia (środa)
29 sierpnia (piątek)
1 września (poniedziałek)
3 września (środa)
5 września (piątek)
6 września (sobota)
7 września (niedziela)
8 września (poniedziałek)
10 września (środa)
12 września (piątek)
13 września (sobota)
15 września (poniedziałek)

Godz. zebrania
18.00
18.00
18.00
16.00
Po mszy
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
20.00
16.00
Po mszy
18.00
18.00
18.00
16.00
18.00

Miejsce zebrania
Remiza OSP
Wiejski Dom Kultury
Świetlica
Świetlica u sołtysa
Świetlica
Świetlica
Szkoła Podstawowa
GOKiS
Była szkoła
Świetlica Gutowo
Remiza OSP
Była szkoła w Czarnym Błocie
Świetlica
Była szkoła
Szkoła Podstawowa
Remiza OSP
Remiza OSP
Była szkoła
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XII Ogólnopolska Wystawa Profesjonalistów
„Przestrzeń Przyrody - Skłudzewo 2014
W celu pozyskania wartościowych
dzieł sztuki profesjonalnej w rożnych dyscyplinach plastycznych oraz dla potrzeb
Programu Edukacji Plastycznej Fundacja
Piękniejszego Świata nawiązała w 2002r.
współpracę ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków okręgu toruńskiego.
Wspólnie zorganizowano trzy plenery
zapoczątkowując organizację wernisaży
poplenerowych, tworzenie katalogów, powstanie Kolekcji Skłudzewskiej i stałe eksponowanie prac w XIX-wiecznym pałacu
oraz w przestrzeniach parku i w nowych
ogrodach w Skłudzewie.

liczni turyści odwiedzający Skłudzewo w dni
wolne od pracy.
Wystawa została zorganizowana w kilku
przestrzeniach Skłudzewa - w parku, pałacu
i w galerii Stary Dwór. Tradycyjnie wernisaż poprzedziła, msza św. w intencji Zmarłych Artystów i Przyjaciół Fundacji Piękniejszego Świata.
Została ona odprawiona przez Ks. kanonika
Mariana Szańcę w kaplicy pw. Najświętszej
Marii Panny Królowej Polski.
Po zakończonej Eucharystii przybyli artyści i goście zostali powitani stworzonym w powietrzu przez dzieci i wiatr efemerycznym „dziełem” z płatków kwiatów.
O swoich pracach ze   szkła, metalu i drewna
opowiadała dr Anna Kola z UMK w Toruniu.
Prace te można podziwiać w różnych porach

roku, usytuowane są   w parku, ich rozmieszczenie i ilość stanowią kolekcję autorską.
Również inne kolekcję autorskie wybitnych
artystów można oglądać przed pałacem. Są to
rzeźby w granicie Stanisława Gierady z Gdańska oraz drewniane instalacje Waldemara Rudyka z Chełmka. W wernisażu wzięli osobiście udział także artyści : Władysław Kozioł,
dr Adriana Zych, prof. Kazimiera Błaszczyk,
Katarzyna Wesołowska, Bogusław Ziółkowski, Małgorzata i dr Krzysztof Mazurowie,
Danuta i Leszek i Krzysztof Warmbierowie.
Podczas wystawy goście w indywidualnych
rozmowach z artystami i dzięki wydrukowanym biogramom mogli pełniej poznać
działania artystyczno-edukacyjne każdego
twórcy. Warto podkreślić, że na wystawie

Na wystawie zaprezentowane zostały
prace 56 artystów:
Katarzyna Blekiewicz/Gdańsk/,
Dr Zbigniew Blekiewicz/Gdańsk/,
Prof. Kazimiera Błaszczyk/Łódź/,
Prof. Grażyna Borowik/Kraków/,
Dr Stanislaw Brach/Kraków/,
Irina Bołdina- Styczeń/-St.Petersburg -Rosja
Hanna Cikorska-Kalinowska/Bydgoszcz/,
Prof. Zofia Dąbrowska/Toruń/,
Magdalena Dworzańczyk/Lidzbark/,
Czesława Gucz/Toruń/,
† Marek Hoffman/Toruń/,
† Mieczysław Gogola/Olszyny/k.Krakowa/,
Prof. Stanisław Gierada/Gdańsk/,
Dr Justyna Grzebieniowska/Toruń/,
Elżbieta John-Józefowicz/Grudziądz/,
Maciej Józefowicz/Grudziądz/,
Monika kamieńska/ Opole/
Tomasz Karasiewicz/Toruń/,
Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz/Toruń/,
Dr Anna Kola /Rozgarty k.Torunia/,
Elżbieta Kopacz/Toruń/,
Dr Ireneusz Kopacz/Toruń/,
Władysław Kozioł/Toruń/,
Maria Krupska/Toruń/,
Stanislaw Lackowski /Złotoria k.Torunia/,
Małgorzata Mazur/Biskupice/k.Torunia/,
Dr Krzysztof Mazur/Biskupice k.Torunia/,
† Dr Tadeusz Marciniak/Toruń/,
Wojciech Maciejewski/Bydgoszcz/,
Eugeniusz Molski/Wiśnicz/
Zbigniew Ogielski/Toruń/,
Dr Aleksander Pieniek/Kraków/,
Anna Pieniek/Delhi – Indie/,
Olga Pleśniak/Wrocław/,
Prof. Maria Pokorska/Toruń/,
Prof. Kazimierz Rochecki/Toruń/,
Prof. Mirosława Rochecka/Toruń/,
Waldemar Rudyk/Chełmek/,
Justyna Smoleń/Kraków/,
Danuta Sowińska–Warmbier/Skłudzewo
k.Torunia/,
Wojciech Sęczawa/Gdańsk/,
Ananth Singh/Delhi-Indie/,
Klara Stolp/Grudziądz/,
Andrzej Szewczyk/Bochnia/,
Jolanta Tacakiewicz /Nysa/,
Anna Wiatr/Kraków/,
Dr Maciej Wierzbicki/Toruń/,
Dr Anna Wysoka/Toruń/,
Krzysztof Warmbier/Skłudzewo k.Torunia/,
Leszek Warmbier/Skludzewo k.Torunia/,
Sławomir Warmbier/Lębork/,
Prof. Marian Stępak/Toruń/,
Dr Adriana Zych/Łódź/,
Bogusław Ziółkowski/Łążyn k.Torunia/,
Mirosław Żurawski/Nysa/
Fundacja Piękniejszego Świata
EXP32kB

Zgromadzone zbiory prezentowane
były także poza siedzibą fundacji w galeriach Torunia, Grudziądza, Solca Kujawskiego i Krakowa. Kolejne plenery fundacja organizowała samodzielnie pozyskując
środki od zaprzyjaźnionych firm. Współpraca z artystami zapoczątkowana w 2002r zaowocowała dalszymi działaniami. Wspólne,
wieloletnie projekty edukacyjno-artystyczne
wspomagają rozwój fundacji, a artystom dają
możliwość twórczych poszukiwań własnego
wyrazu plastycznego. 27 lipca br. w Skłudzewie odbył się wernisaż XII Ogólnopolskiej Wystawy Profesjonalistów pod hasłem
„Przestrzeń Przyrody - Skłudzewo 2014”. Zaprezentowano dzieła 56 artystów, będących
jednocześnie wykładowcami na uczelniach
artystycznych w Gdańsku, Toruniu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Opolu lub realizujących własne programy autorskie w szkołach
średnich i ośrodkach edukacji plastycznej.
Od 2003 roku do chwili obecnej w Skłudzewie tworzyli artyści malarze, rzeźbiarze,
graficy, twórcy instalacji i multimedialni,
performerzy, fotograficy i twórcy ikon. Każdy autor przekazywał jedną lub dwie prace
na potrzeby Fundacji. Wszystkie powstałe
dzieła Fundacja pokazywała na wystawach
poplenerowych zapraszając mieszkańców
gminy Zławieś Wielka, gości z Torunia, Bydgoszczy i okolic.
Najliczniejszą grupę odbiorców stanowili w każdym roku szkolnym uczniowie
i nauczyciele z różnych stron Polski, biorący
udział w warsztatach plastycznych i plenerach, pod hasłem „Twórczość i Relaks” oraz

zaprezentowana została twórczość nie tylko
wybitnych autorów z uznanym dorobkiem
artystycznym, ale także młodych – z dopiero
kilkuletnim stażem, utalentowanych absolwentów toruńskiej i krakowskiej uczelni artystycznej .
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„Barwy lata, dary jesieni”
w Przysieku
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku
zaprasza na festyn „Barwy Lata, Dary Jesieni” połączony ze Świętem Ziemniaka.
Przysiek koło Torunia 13 września 2014
roku, w godzinach 10-15
W PROGRAMIE:
• prezentacje i konkurs dla Lokalnych Grup
Działania,
• prezentacje oferty i kiermasz produktów
regionalnych i lokalnych,
• kiermasz z produktami ekologicznymi,
rękodziełem, miodem, roślinami ozdobnymi i inne,
• konkurs „Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw”,
• prezentacja odmian ziemniaka połączona
z konkursem konsumenckim,
• podsumowanie konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne – etap wojewódzki,

• konkurs wiedzy ekologicznej „Z Ekologią
na Ty”,
• degustacje, konkursy, zabawy i pokazy dla
publiczności,
• wystawa drobnego inwentarza,
• występy zespołów folklorystycznych.
Szczegóły na stronie: www.kpodr.pl
KPODR

Zapisy na zajęcia dla dzieci
Zapisy na zajęcia dla dzieci w Domu Kultury w Górsku na rok szkolny 2014/2015
Dom Kultury w Górsku przyjmuje zapisy chętnych do udziału w zajęciach dla dzieci
i młodzieży
W nowym roku szkolnym 2014/2015 działać będą następujące sekcje i grupy:
- sekcja teatralna
- sekcja rytmiki
- zespół taneczny
-sekcja astronomiczna
- nauka gry na akordeonie

- aerobik
- zumba
Zapisy pod nr 606 998 523 lub 56 610 21 28
Inauguracja nowego roku w Klubie Seniora we
środę 3 września 2014r. o godzinie 18.00
Renata Dobrowolska

I Przegląd Ludowych Zespół
Śpiewaczych
Dyrektor Domu Kultury w Górsku
wraz z zespołem śpiewaczym „Harmonia”,
mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców gminy na I Przegląd Ludowych
Zespołów Śpiewaczych, który odbędzie
się dnia 6 września 2014r. w godzinach od

14.oo do 16.oo. na boisku przed Domem
Kultury w Górsku.
Poza występami w programie przewidziano wiele atrakcji.
Renata Dobrowolska

Wielki sukces Gminnej Orkiestry Dętej
W dniu 28 czerwca 2014r. na X Ogólnopolskim Borowiackim Festiwalu Orkiestr
Dętych w Bysławku zdobyła uznanie jury,
organizatorów i publiczności zdobywając
trzy nagrody:
- III miejsce w klasyfikacji ogólnej- nagroda
finansowa
- III miejsce za koncert estradowy -puchar
- nagrodę od sponsora – puchar.
Tak znaczący sukces orkiestry jest ukoronowaniem 10- letniej pracy. Jubileuszowy
koncert Gminnej Orkiestry Dętej uświetni
Dożynki Gminne w dniu 30 sierpnia.
Krzysztof Kędzierski
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Fundusze sołeckie
Dzięki środkom z funduszu sołeckiego, w latach
2011 – 2014, zrealizowano następujące zadania:

2. Czarnowo:
modernizacja ogrodzenia SP
remont boiska sportowego
wykonanie lampy oświetleniowej
wykonanie projektu chodnika
budowa chodnika
progi zwalniające
remonty dróg
remont placu zabaw
Łączna wartość: 89 224,66
3. Czarne Błoto:
udrożnienie rowów melioracyjnych
organizacja festynów
zakup materiałów dydaktycznych
remont i wyposażenie świetlicy
modernizacja boiska sportowego
Łączna wartość: 88 538,41

6. Gutowo:
utrzymanie porządku na wsi
doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej
modernizacja boiska sportowego
wykonanie lamp ulicznych
organizacja festynu rodzinnego
Łączna wartość: 47 245,82
7. Łążyn:
wymiana kostki brukowej
remont i zakup sprzętu do remizy OSP
i świetlicy, rozbudowa zaplecza kuchennego i socjalnego
zakup mebli do szkoły podstawowej
kultura i wizualizacja wsi
Łączna wartość: 89 274,32zł

10. Rozgarty:
organizacja festynu rodzinnego
doposażenie świetlicy wiejskiej
budowa placu rekreacyjno – sportowego
oświetlenie uliczne
Łączna wartość: 99 417,50zł

15. Zławieś Mała:
doposażenie OSP i świetlicy
budowa chodników i progów zwalniających
ogrodzenie boiska sportowego
zakup systemu DSP
wykonanie oświetlenia ulic
Łączna wartość: 99 417,50

4. Górsk:
udrożnienie rowów melioracyjnych
progi zwalniające
doposażenie Domu Kultury
plac zabaw
naprawa ulic
Łączna wartość: 99 417,50

8. Pędzewo:
remont i rozbudowa świetlicy wraz z tarasem
zakup sprzętu sportowego
organizacja festynu
doposażenie świetlicy
oświetlenie uliczne
Łączna wartość: 78 116,42
9. Przysiek:
wykonanie ogrodzenia przy SP Przysiek
wizualizacja wsi
wykonanie oświetlenia
szerzenie kultury na wsi
parking przy szkole
SUMA: 95 233,58
5. Cichoradz, Gierkowo:
utwardzenie dróg gminnych
zakup progów zwalniających
zakup wiat przystankowych
wyposażenie świetlicy w materiały oraz
w instalację grzewczą
czyszczenie rowów melioracyjnych
zakup wyposażenia dydaktycznego
założenie monitoringu na terenie wsi
wyposażenie placu zabaw
Łączna wartość: 44 122,31

11. Rzęczkowo:
progi zwalniające
wyposażenie świetlicy
festyn
zakup systemu DSP
modernizacja i wyposażenie remizy OSP
Łączna wartość: 91 091,96
12. Siemoń:
budowa parkingu przy świetlicy
doposażenie i remont świetlicy
zakup urządzenia DSP
doposażenia przedszkola
zakup mundurów strażackich
dofinansowanie kultury i rozwoju
Łączna wartość: 97 574,02
13. Toporzysko:
wymiana drzwi garażowych
termomodernizacja świetlicy
remont remizy OSP
utwardzenie dróg gminnych
organizacja festynów
SUMA: 86 008,37
14. Skłudzewo, Gierkowo:
naprawa dróg
dobudowa tarasu do remizy
plac zabaw
wykonanie monitoringu na wsi
organizacja festynu
Łączna wartość: 51 959,09
EXP32kB

1. Cegielnik:
zakup materiałów na drogi
udrożnienie rowów melioracyjnych
remont dróg
Łączna wartość: 31 537,75
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16. Stary Toruń:
budowa placu zabaw
remont i wyposażenie świetlicy
modernizacja remizy OSP
organizacja festynów
Łączna wartość: 92 097,41

17. Zarośle Cienkie:
budowa boiska sportowego wraz z nawadnianiem
wyposażenie świetlicy
organizacja festynów
zakup namiotu
Łączna wartość: 46 649,64
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18. Zławieś Wielka:
udrożnienie rowów melioracyjnych
budowa chodników
doposażenie świetlicy wiejskiej
zakup progów zwalniających
rozbudowa miejsc wypoczynku i rekreacji
Łączna wartość: 87 724,50

Serce dla Ali
Pod takim hasłem odbył się w maju koncert zorganizowany dla chorej Alicji Górskiej. Alicja urodziła się w lutym tego roku. Już po kilku dniach zauważono u dziewczynki ataki padaczki. Okazało się, że wywołuje je guz, który
umiejscowił się w jej mózgu. Na domiar złego rozpoznano
u niej stwardnienie guzowate, rzadką chorobę genetyczną, która powoduje zmiany w wielu narządach człowieka,
m. in. w nerkach, sercu, mózgu czy płucach.
Alicja potrzebowała natychmiastowej operacji, która
niestety nie mogła odbyć się w Polsce. Koszt operacji w klinice w Hanowerze został oszacowany na ok. 200 tys. zł. Dzięki temu, że mieszkańcy naszej gminy oraz znajomi rodziców
dziewczynki szybko zareagowali na tę wiadomość, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Promyk Nadziei”, 10 maja udało
się zorganizować charytatywny koncert. Mimo, że tego dnia
aura nie była sprzyjająca przybyło bardzo dużo osób chcących

wesprzeć Alicję. Wyniki zbiórki były zaskakujące. W ciągu
zaledwie kilku godzin udało się zebrać, aż 16 870 zł, z tego
14 170 zł do puszek kwestarskich i 2 700 zł z licytacji, które
były prowadzone w trakcie koncertu. Cały dochód z koncertu
został przesłany na konto Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą, która utworzyła specjalne subkonto dla Alicji.
Dzięki wysiłkom wielu osób udało się uzbierać całą kwotę potrzebną na przeprowadzenie operacji. My również cieszymy się z tego, że wspólnymi siłami dołożyliśmy „tę małą
cegiełkę”. 17 czerwca odbyła się bardzo poważna, trwająca 7
godzin operacja wycięcia guza z główki dziewczynki. Wszystko przebiegło pomyślnie i mała Ala, po prawie 2 tygodniowym pobycie w klinice wróciła do domu. Jak dowiedzieliśmy
się od jej mamy dziewczynka rozwija się prawidłowo i co najważniejsze nie ma już ataków padaczki. Ta wiadomość cieszy
wszystkich, którzy włączyli się w tę szlachetną akcję.
SS

Podziękowanie

W imieniu swoim oraz naszej córeczki Alicji Górskiej chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu Janowi Surdyce –
wójtowi gminy, Państwu Hartman, Stowarzyszeniu „Promyk Nadziei”, firmom Mat-Bud oraz Marwit, Anicie Janczarskiej
i Pawłowi Trzeciakowi, pracownikom urzędu gminy oraz wszystkim ludziom dobrej woli za ogromne serce, jakie okazaliście
naszej córeczce. Dzięki Waszej pomocy nasza Alusia otrzymała szansę na nowe, lepsze życie. To Wasze gorące serca sprawiły,
że udało się w tak krótkim czasie zebrać kwotę potrzebną na operację. Na ręce wszystkich, którzy byli z nami w tych trudnych
chwilach oraz zaangażowali się w ratowanie naszego maleństwa składamy najszczersze podziękowania.
Monika Rynkowska i Szymon Górski

Dom Kultury w Górsku
dysponuje klimatyzowaną
salą bankietową,
na której możecie Państwo
zorganizować wesele czy też
inne uroczystości.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Szczegóły dostępne pod nr tel.
606 998 523 lub 56 610 21 28

INFORMACJA
Na terenie Gminy Zławieś Wielka trwają prace geodezyjne i kartograficzne. Dotyczą one pomiarów i aktualizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz terenów zabudowanych i zurbanizowanych. Do wykonania
prac geodezyjnych Starosta Toruński upoważnił pracowników firmy: LOGIK Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, 80-172
Gdańsk.
Dodatkowe informacje dostępne są w Urzędzie
Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś
Wielka oraz telefonicznie 56/678-09-13; 56/678-02-08
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HARMONOGRAM IMPREZ
wrzesień - październik 2014 r
NAZWA I MIEJSCE

ORGANIZATOR

ATRAKCJE

30.08

Dożynki Gminne

Urząd Gminy/ GOKiS/DK

5.09

Święto Ziemniaka

Dom Kultury, Biblioteka i KGW
w Górsku

06.09 godz. 14:00

I Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych

DK Górsk,

7.09 XI

Rodzinny Rajd Rowerowy Górsk i okolice

KTK Przygoda i HDK
Zławieś Wielka

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

wrzesień

Turniej piłki nożnej kategorii OPEN - Orlik

GOKiS

wrzesień

Mistrzostwa gminy Zławieś Wielka w biegach
przełajowych dziewcząt i chłopców szkół
podstawowych i gimnazjów / Górsk

A. Lubiński, Zespół Szkół
w Górsku

wrzesień

Turnieje eliminacyjne o Puchar Donalda Tuska
- Orlik

GOKiS

04.10

„Chcę być zdrowy” - Marsz Nordic Walking

Maria Moulis

12.10, godz. 7:30

Zawody Spinningowe o Puchar Wójta

Koło Wędkarskie Zławieś Wielka

12.10

II Rajd Rowerowy „Ziemniak z Przygodą”

KTK Przygoda i HDK Zławieś
Wielka

19.10

III Niedzielna Wycieczka Rowerowa
„Podziwiam Złotą Polską Jesień”

KTK Przygoda i HDK Zławieś
Wielka

19.10, godz. 7:30

Puchar Prezesa Koła

Koło Wędkarskie Zławieś Wielka

październik

Wystawa pod nazwą „Skarby z szuflady i z szafy”
pamiątki po naszych przodkach

Dom Kultury, Biblioteka w Górsku

Przygotowanie wystawy targów
staroci

październik

Październik Miesiącem dla Zdrowia

Dom Kultury Górsk

Zajęcia z nordicwalking, zumba,
aerobik badania ciśnienia krwi
i pomiar cukru

październik

Światowe Dni marszu

Dom Kultury Górsk

Przemarsz trasy w okolicach
Górska

Październik

Gminny Konkurs Piosenki

GOKiS

październik

Mistrzostwa gminy Zławieś Wielka w sztafetach
przełajowych dziewcząt i chłopców szkół
podstawowych i gimnazjów / Górsk

A. Lubiński, Zespół Szkół
w Górsku

Październik

II Wojewódzki Przegląd Zespołów Śpiewaczych
i Folklorystycznych

GOKiS

październik

Mistrzostwa gminy w piłce nożnej dziewcząt
i chłopców GM

GOKiS

Październik

Mistrzostwa gminy w piłce nożnej dziewcząt
i chłopców SP

GOKiS

31.10

Zaduszki słownomuzyczne Dom Kultury
w Górsku,

Biblioteka w Górsku

Przygotowanie potraw
z ziemniaka , muzyka, gry
i zabawy dla mieszkańców Górska

Powakacyjne spotkania przy
kawie i herbacie

marsz nordic walking i imprezy
towarzyszące

Spektakl przygotowany przez
dzieci z sekcji teatralnej
w Górsku
EXP32kB
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Dożynki 2014
Dożynki odbywające się co roku w naszej gminie to jedna z niewielu okazji
dająca możliwość docenienia oraz nagrodzenia rolników za trud i wysiłek podejmowany każdego dnia.
Gorąco Państwa zapraszamy w dniu 30 sierpnia 2014r. do udziału w tej niezwykłej Uroczystości. Rozpocznie się ona Mszą Św. o godz. 14:00, a następnie barwny
korowód przejdzie ulicą Handlową do Amfiteatru w Złejwsi Małej, gdzie odbędzie
się festyn.
O godzinie 17:15 zaplanowany jest występ gwiazdy wieczoru zespołu Trubadurzy. Poza tym w programie jubileuszowy koncert Gminnej Orkiestry Dętej, występy
solistów i zespołów śpiewaczych, zabawy i konkursy, ogłoszenie wyników na najładniejszy witacz i wieniec dożynkowy, mnóstwo atrakcji dla dzieci, pyszny poczęstunek
i wiele, wiele innych...
Już teraz zapraszamy do udziału w głosowaniu na najładniejszy witacz dożynkowy. Na naszym profilu: www.facebook.com/zlawieswielka
możecie oddać swój głos na ten, który waszym zdaniem powinien zwyciężyć.

Rzęczkowo

PZ

Cichoradz

Siemoń

Zławieś Wielka

Pędzewo

EXP32kB

Zarośle Cienkie
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Łążyn

Przysiek

Skłudzewo

Stary Toruń

Górsk

Gutowo
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Zawody spinningowe
„O puchar Wójta”:

Uczniowski Klub Sportowy Trójka wraz z zaprzyjaźnionymi Salezjanami z Torunia gościli
w Wielkopolsce, w Niepruszewie, na zorganizowanym już po raz drugi obozie sportowym.
Nasi podopieczni trenowali
na Orliku i w sali gimnastycznej.
Grali turniej piłkarskich czwórek
oraz sparingi z Salezjanami. Poza
tym odbył się turniej tenisa stołowego, konkurs plastyczny oraz
bieg przełajowy nad jeziorem.
W chwilach wytchnienia dzieci
miały okazję korzystać z kąpieli
w jeziorze Niepruszewskim oraz
zwiedzić Poznań – nowe ZOO,
starówkę, jezioro Malta oraz stadion Lecha Poznań.
Opiekunami na obozie były
panie Basia Mrugalska i Krzysztofa Orczykowska – Wołowska,
natomiast kierownikiem obozu
trener Adam Lubiński.
Obóz mógł odbyć się dzięki
finansowemu wsparciu Urzędu
Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz
Starostwa Powiatowego w Toruniu za co serdecznie dziękujemy.
Więcej zdjęć można obejrzeć
w galerii na naszej stronie klubowej: www.trojkagorsk.pl.

Zgodnie z kalendarzem Kapitana Sportowego Koła Wędkarskiego nr 67 w Złejwsi Wielkiej w dniu 12.10.2014r odbędą się zawody
spinningowe „O puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka”
Zbiórka zawodników o godzinie 7:30 w Złejwsi Wielkiej
ul. Wiślana (za wałem). Opłatę
w wysokości 25 zł. od osoby prosimy wpłacać u skarbnika Koła
Zławieś Wielka w siedzibie koła
ul Słoneczna 28 (świetlica wiejska w Złejwsi Wielkiej) w dniach
19.09.2014 oraz 26.09.2014 w godzinach 18:00-19:00
lub na konto Banku Spółdzielczego w Złejwsi Wielkiej: 77 9511
0000 0028 2796 3000 0010
do dnia 30.09.2014r

Zgłoszenia dokonane po
tym terminie, z przyczyn organizacyjnych, nie będą przyjmowane
(ilość zawodników ograniczona).
Zawody rozegrane zostaną
w jednej turze 5h. Obowiązuje
regulamin zawodów na rybie bitej. Bliższych informacji uzyskać
można pod nr tel. 785 993 191
Zarząd Koła nr 67 w Złejwsi Wielkiej
V-ce prezes Jacek Gulczyński

Nocne zawody spławikowogruntowe na rzece Wiśle
W nocy z 9 na 10 sierpnia
w godzinach 18:00 – 8:00 odbyły
się zawody spławikowo-gruntowe na rzece Wiśle. Do rywalizacji przystąpiło 14 dwuosobowych
drużyn. Numer startowy ”1”

Adam Lubiński

Rajd Rowerowy Trasą Wiślaną

okazał się szczęśliwy dla panów
Mariana Barańskiego oraz Jacka
Gulczyńskiego, którzy zwyciężyli
zawody z wynikiem 10 900 pkt
(10,9 kg). Pozostała klasyfikacja
przedstawiała się następująco:

II miejsce: Janusz Kamiński i Rafał Walczak – 5119 pkt
III miejsce: Andrzej Sztuwe i Grzegorz Walczak – 4190 pkt
IV miejsce: Tomasz Kominek i Maciej Murawski – 3752 pkt
V miejsce: Mariusz Kamiński i Paweł Ciesielski – 3615 pkt
VI miejsce: Dariusz Arseniuk i Krzysztof Rak – 3050 pkt

W niedzielę 3 sierpnia br. odbył się Rajd Trasą Wiślaną, organizowany przez Oddział Miejski PTTK,
klub KTK Przygoda, Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego.
W rajdzie uczestniczyło
ok. 40 osób. Celem rajdu była
promocja Trasy Wiślanej przebiegającej na terenie gminy Zławieś Wielka. Uczestnicy mieli
okazję odpocząć przy nowo wybudowanej wiacie dla cyklistów
w Górsku. Trasa Wiślana wiodła
rowerzystów uroczymi zakątkami
naszej gminy. Rajd prowadzony
ze Starego Torunia przez Górsk,
Zarośle Cienkie, Skłudzewo do
Czarnowa po raz kolejny pozwolił
na aktywne spędzenie niedzielnego przedpołudnia.
W Czarnowie, dzięki uprzejmości Państwa Niemczyk, uczestnicy mogli posilić się grillowaną
kiełbaską. Wszyscy cykliści zostali
wyróżnieni upominkami przygotowanymi przez Urząd Marszałkowski.
Komandor rajdu Dariusz
Parzych gorąco zaprasza na kolejne rajdy.

EXP32kB
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Półkolonie w Przysieku i Górsku

NORDIC
Walking
Działania zdrowotne
w Gutowie
W marcu 2014 r powstała grupa
uczestnicząca w zajęciach rekreacyjnozdrowotnych nordic walking.
Zajęcia odbywają się w każdą sobotę
od godz. 9:00 do godz. 11:15 na terenach
leśnych. Spotkania mają na celu przede
wszystkim, poprawić zdrowie i sprawność.
Grupa pokonuje swoje słabości zdrowotne i zdobywa umiejętności prawidłowego
chodzenia, co prowadzi do poprawy samopoczucia i lepszej sprawności fizycznej.
Chodzenie odbywa się w trzech etapach
podstawowym, sportowym i zaawansowanym. Każdy może znaleźć coś na miarę
swoich możliwości.
Przed treningiem wykonywane są ćwiczenia rozgrzewające, w trakcie relaksujące,
a na zakończenie rozciągające. Ćwiczenia
te wykonuje się przy użyciu kijków, które
w ten sposób stają się „przenośnym” fitness
klubem.
Wszystkich zainteresowanych uprawianiem Nordic Walking zapraszamy do
Gutowa 4 kontakt tel. 509532242 instruktor
Marią Moulis.
Maria Moulis

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” wraz z Domem Kultury w Górsku, zorganizowały trzy turnusy półkolonii dla prawie 120
dzieci w wieku 7 do 13 lat z terenu gminy
Zławieś Wielka. Pierwszy turnus odbył
się w dniach od 21 do 25 lipca 2014r.
w Przysieku w Szkole Podstawowej,
a udział w nim wzięło 38 dzieci. W ramach półkolonii nasi najmłodsi mieli
okazję zwiedzić Muzeum Etnograficzne,
planetarium, płynęli statkiem po Wiśle
oraz bawili się w Aquaparku w Nieszawce
oraz Family Parku w Bydgoszczy.
Tę formę wypoczynku udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze Starostwa Powiatowego w Toruniu
oraz wsparciu Wójta Gminy Zławieś Wielka.
Stowarzyszenie uzyskało dotację w kwocie
5400 zł od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Półkolonie odbywały się pod hasłem ”Patrzymy
trzeźwo na świat – potrafię bawić się bez
alkoholu”, Pozostałe koszty pobytu pokryło
stowarzyszenie oraz rodzice.
Następne dwa turnusy odbywały się
w Domu Kultury w Górsku. Na ten wypoczynek uzyskaliśmy dotację ze Starostwa
Powiatowego w Toruniu w kwocie 6300
zł. Warsztaty- półkolonie odbywały się pod
hasłem „Powiat Toruński miejscem rozwijania zainteresowań ekologicznych i przyrodniczych dzieci i młodzieży”. W dwóch

turnusach wzięło udział prawie 80 dzieci
z terenu gminy. Był to wypoczynek w formie warsztatów ekologicznych. Koloniści
odwiedzili farmę ekologiczną w Przecznie,
Muzeum Etnograficzne, planetarium i wiele innych miejsc. Kierownikiem kolonii
była pani Renata Jakubowska, a opiekę nad
dziećmi sprawowała pani Natalia Kapsa i studentki UMK w Toruniu: Marta
Ziółkowska, Kinga Żywiecka i Aleksandra Wojciechowska. Korzystając z okazji
chciałabym, w imieniu dzieci, podziękować
Mirosławowi Graczykowi Staroście Powiatu Toruńskiego i Janowi Surdyce Wójtowi Gminy Zławieś Wielka za przekazane
wsparcie i pomoc w zorganizowaniu wypoczynku dla dzieci z terenu naszej gminy.
Renata Dobrowolska

Sportowe wakacje z GOKiS
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej, w okresie wakacyjnym
przygotował dla naszych mieszkańców moc
atrakcji. Przez cały okres wakacji w godzinach 11:00 – 14:00 obywały się zajęcia
umuzykalniające, plastyczne oraz zabawy
ruchowe. Na boisku wielofunkcyjnym Orlik prowadzone były rozgrywki sportowe,
a nagrody dla zwycięzców ufundował GOKiS.
- 9 lipca odbył się turniej koszykówki dla
dzieci ze szkół podstawowych
- 20 lipca rozegrane zostały mecze tenisa

ziemnego w kategorii debel mężczyzn. Turniej wygrała drużyna: Janusz Lemke i Tomasza Tomkiewicza
- 27 lipca w turnieju tenisa ziemnego w kategorii debel mieszany zwyciężyła Katarzyny
Mikoska i Janusz Lemke
- 10 sierpnia mieliśmy okazję kibicować drużynom w trakcie rozgrywek piłki siatkowej.
Przy przepięknej, letniej pogodzie nagrodę
główną zdobyła drużyna „Ewa i reszta”
Nad prawidłowym przebiegiem imprez
czuwali animatorzy sportowi Janusz Lemke
i Tomasz Tomkiewicz.
GOKiS
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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
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
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Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Uprzejmie informujemy, że z dniem
1 października 2014 r. rozpoczyna się nowy
okres świadczeniowy 2014/2015 w świadczeniach rodzinnych, natomiast z dniem
1 listopada 2014 r. rozpoczyna się nowy
okres zasiłkowy 2014/2015 w funduszu alimentacyjnym.
Świadczenia rodzinne
Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz do
specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy
okres zasiłkowy 2014/2015 składać można
od 1 września br. Formularze wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych dostępne będą od dnia 1 września br.
w Urzędzie Gminy (pok. nr 7).

W przypadku złożenia wniosku (wraz
z dokumentami) na nowy okres zasiłkowy
w terminie:
- do dnia 30 września – ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następuje
do dnia 30 listopada,
- od dnia 1 października do dnia 30 listopada - ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia
31 grudnia.
Jednocześnie informujemy, że w przyszłym okresie zasiłkowym obowiązuje nowe
kryterium dochodowe uprawniające do
otrzymania świadczeń rodzinnych, które wynosi 574,00 zł na osobę w rodzinie (netto),

a w przypadku gdy członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne lub z orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 664,00 zł (netto). Kwota
przysługującego zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku nie uległa zmianie.
Fundusz alimentacyjny
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy 2014/2015 składać można od
dnia 1 sierpnia br. Formularze wniosków są
dostępne w Urzędzie Gminy (pok. nr 8).
W przypadku złożenia wniosku (wraz
z dokumentami) na nowy okres świadczeniowy w terminie:
- do dnia 31 sierpnia – ustalenie prawa do

świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata świadczeń przysługujących za
październik następuje do dnia 31 października;
- od dnia 1 września do dnia 31 października - ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
Do wniosków o zasiłek rodzinny oraz
fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy
2014/2015 należy dołączyć informację o dochodach za 2013 r.
Referat Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego

Karta Dużej Rodziny - wsparcie dla rodzin wielodzietnych

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 transporto-

wej 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.
W przypadku zagubienia karty za
ponowne wydanie karty wymagane będzie uiszczenie opłaty w wysokości 8,76
zł. Rodzice będą mogli korzystać z karty
dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub
do ukończenia nauki, maksymalnie do 25
roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych 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).
Lista instytucji oferujących zniżki dla
posiadaczy KDR znajduje sie na stronie

Wyprawka szkolna w 2014 roku
W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy
1 września otrzymają rządowy podręcznik.
I. DOFINANSOWANIE zakupu podręczników w Gminie Zławieś Wielka będzie udzielane uczniom:
· rozpoczynającym w roku szkolnym
2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły
podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza 539 zł netto.
· uczniom wymienionym powyżej, niespełniającym kryterium dochodowego, pochodzącym z rodzin, w których występuje:
- ubóstwo;
- sieroctwo;
- bezdomność;
- bezrobocie;
- niepełnosprawność;
- długotrwała lub ciężka choroba;
- przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar
handlu ludźmi;
- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
- trudność w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizm lub narkomania;
- zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
- bez względu na dochód uczniom:
- słabowidzącym;
- niesłyszącym;
- słabosłyszącym;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym;
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym
z afazją;
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi
w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona
wyżej;
- posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku
szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem kl. I), gimnazjów.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy
to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego
podręcznika), dofinansowanie obejmuje
również zakup materiałów edukacyjnych
(są to w szczególności: książki pomocnicze,
karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz
opracowania wykorzystywane w edukacji
przedszkolnej, które są wykorzystywane
przez nauczycieli w procesie kształcenia
tych uczniów).
Wzory wniosków zostały zamieszczone
na stronie internetowej Urzędu Gminy:
www.zlawies.pl.
Przypominamy także, że 15 września
2014 r. mija termin na złożenie wniosku o stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015.
Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej, pokój nr 15,
I piętro.
Karolina Majewska

internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej (www.rodzina.gov.pl – zakładka Duża rodzina lub www.mpips.gov.pl)
Sprawy związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny prowadzi w naszej Gminie, Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (pokój nr 7 i 8).
Druk wniosku jest do pobrania na stronie www.zlawies.pl w zakładce Urząd Gminy- Druki do pobrania-Referat Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
Referat Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego

Zaświadczenie
ze szkoły
do 10 września
Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Urzędu Gminy
w Złejwsi Wielkiej przypomina, że osoby
które mają ustalone prawo do:
• dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko
nauki poza miejscem zamieszkania na
okres od dnia 1 września 2014r. do dnia
31 października 2014 r. (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych)
• dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dziecko w wieku powyżej 16 lat
funduszu alimentacyjnego na dziecko
w wieku powyżej 18 lat
• mają obowiązek dostarczyć do dnia 10
września br. zaświadczenie ze szkoły albo
oświadczenie o kontynuacji przez dziecko
nauki w roku szkolnym 2014/2015. Niedostarczenie ww. zaświadczenia lub oświadczenia będzie skutkowało wstrzymaniem
wypłat świadczeń.
Referat Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
EXP32kB

Dnia 16 czerwca 2014 r. weszło
w życie Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r , poz. 755). Program
określa wprowadzenie Karty Dużej Rodziny.
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Świadczenia opiekuńcze
Od roku 2004 r. pomoc dla opiekunów
osób niepełnosprawnych realizowana w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych
ulegała licznym zmianom. Początkowo docelowym zasiłkiem rekompensującym niemożność podjęcia zatrudnienia na rzecz
sprawowania opieki było świadczenie pielęgnacyjne wypłacane w kwocie 420,00 zł.
Pomoc ta była skierowana przede wszystkim do rodziców, których dzieci wymagały
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Wprowadzone w styczniu 2010 r. zmiany
tj. powiększenie grona osób mogących ubiegać
się o świadczenie pielęgnacyjne (o krewnych

np. dzieci niepełnosprawnych rodziców, wnuków, którzy mogli pobierać zasiłek na osobę,
u której niepełnosprawność powstała także
po 25. roku życia) oraz zniesienie kryterium
dochodowego spowodowało znaczny wzrost
liczby uprawnionych do tego zasiłku.
Wprowadzone w roku 2013 kolejne
zmiany miały na celu ograniczenie grona
osób nadużywających prawa do tego rodzaju
pomocy. Ze statystyk jakie prowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, że aż
83 proc. wszystkich osób korzystających z zasiłku, stanowiły osoby inne niż rodzice dzieci
niepełnosprawnych, do których początkowo
kierowana była pomoc. Podjęte przez rząd
działania spowodowały, że wszystkie osoby
pobierające świadczenie pielęgnacyjne utraciły
prawo do niego z dniem 1 lipca 2013 r. Od tej
daty weszła również w życie znowelizowana
ustawa o świadczeniach rodzinnych, na mocy

Świadczenie pielęgnacyjne
Na kogo
można
pobierać

- na osobę, u której niepełnosprawność powstała do ukończenia 18 roku życia
- na osobę, u której niepełnosprawność powstała w trakcie nauki w szkole lub w szkole
wyższej i legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem z łącznym wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Kto może
- matka lub ojciec
pobierać
- opiekun faktyczny dziecka (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka
- inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny względem osoby niepełnosprawnej (np. córka/syn, wnuczka/wnuk, babcia/dziadek) jeżeli nie legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
- osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, jeżeli
1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są
małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. nie ma osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Podstawowe - Niepodejmowanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo rezygnacja z zatrudwarunki
nienia
otrzymania - Wyrejestrowanie z rejestru osób bezrobotnych
zasiłku
- W przypadku rolników wymagane jest zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego, co potwierdza się stosownym oświadczeniem. Natomiast w przypadku małżonków
rolników lub domowników ubiegających się o przyznania zasiłku wymagane jest zaprzestanie przez nich prowadzenie gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, co potwierdza się stosownym oświadczeniem.

Kwota
zasiłku
oraz okres
przyznania

Uwagi

której świadczenie pielęgnacyjne przysługuje
do wyłącznie niepracującemu rodzicowi oraz
najbliższemu krewnemu jeśli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała
przed 18 rokiem życia albo w trakcie trwania
nauki w szkole lub w szkole wyższej. Z kolei
dla pozostałych osób, które utraciły uprawnienia do świadczenie pielęgnacyjnego przygotowano nowy – specjalny zasiłek opiekuńczy
w wysokości 520,00 zł, przy czym aby otrzymać prawo do tego zasiłku należy spełnić łącznie kilka warunków. Przede wszystkim należy
zrezygnować z zatrudnienia, co oznacza rezygnację z zatrudnienia nawiązanego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie lub innej
formy zatrudnienia na wniosek pracownika.
Odebranie ok. 140 tys. osobom prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego spowodowało, że
sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z wydanym wyrokiem TK, rząd

wprowadził kolejne zmiany, które umożliwiły
przywrócenie odebranego świadczenia w postaci zasiłku dla opiekuna. Zasiłek dla opiekuna
przysługuje wyłącznie osobom, którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa 30.06.2013
r. O zasiłek dla opiekuna można ubiegać się
za okres od 01.07.2013 r. składając stosowny
wniosek do 15.09.2014 r.
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat świadczeń opiekuńczych,
o które można aktualnie się ubiegać. Więcej
informacji na temat świadczeń można uzyskać
pod nr tel. (56) 674 13 45. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej urzędu (www.zlawies.pl), można je również pobrać
w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
Referat Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłek pielęgnacyjny

na osobę (w tym - małżonka) legitymującą się orzeczeniem na dziecko legitymujące się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem z łącz- o niepełnosprawności lub orzeczeniem
nym wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwo- niepełnosprawności (wniosek składa matka,
ścią samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współ- ojciec opiekun ustawowy)
udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji.
- osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny względem osoby - małżonek
niepełnosprawnej
- osoba, która ukończyła 75 rok życia,
- osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16
roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności
- osoba niepełnosprawna w wieku powyżej
16 roku życia legitymująca się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
do ukończenia 21 lat jeżeli nie posiada prawa
do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego
przez KRUS/ZUS
- rezygnacja z zatrudnienia tzn. rezygnacja z zatrudnienia nawiązanego na podstawie umowy o pracy, umowy zlecenie lub innej formy zatrudnienia na wniosek pracownika w związku z koniecznością
sprawowania opieki nad osoba niepełnosprawną
Od dnia 01.01.2015 r. zostanie zniesiony obowiązek rezygnacji z
zatrudnienia.
- dochód na 1 osobę w rodzinie na 1 miesiąc nie może przekroczyć
kwoty 623 zł.
Z dniem 01.11.2014 r. kryterium to zostanie podniesione do kwoty
664 zł.
- W przypadku rolników wymagane jest zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego, co potwierdza się stosownym oświadczeniem. Natomiast w przypadku małżonków rolników lub domowników ubiegających się o przyznania zasiłku wymagane jest
zaprzestanie przez nich prowadzenie gospodarstwa rolnego albo
wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, co potwierdza się
stosownym oświadczeniem. .
520,00 zł

- posiadanie przez
osobę w wieku powyżej 16 roku życia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności
- posiadanie przez osobę niepełnosprawną
w wieku powyżej 16 roku życia orzeczenia o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
do ukończenia 21 lat

01.05.2014 r. - 31.12.2014 r. 800 zł
153,00 zł
01.01.2015 - 31.12.2015 r. 1200 zł
od 01.01.2016 r. 1300zł
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres za- Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala sie
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego będzie ulegała corocznej waloryzacji od dnia 1 stycz- siłkowy trwający od 01 listopada danego roku do 31 października na czas ważności orzeczenia.
nia każdego roku.
następnego roku kalendarzowego.
Dodatkowo do dnia 31.12.2014 r. osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego
przyznawana jest pomoc finansowa w miesięcznej kwocie 200 zł.
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas ważności orzeczenia.
Osoba posiadająca prawo do ww. świadczeń jest zobowiązana do informowania właściwego organu o każdej zmianie mogącej mieć wpływ na prawo do zasiłku.
Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy tutejszy Organ może opłacać składki emerytalno-rentowe oraz zdrowotne.
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Piękna Zagroda 2014
W połowie lipca ogłoszony został
konkurs „Piękna zagroda”, którego organizatorem jest Starostwo Powiatowe oraz
urzędy gmin Powiatu Toruńskiego wraz
z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Chełmży.
W tegorocznej edycji zgłoszenia dokonało 11 osób – dwie w kategorii działki siedliskowej oraz dziewięć jako działka ogrodnicza. Założeniem konkursu
jest podniesienie estetyki polskiej wsi.
Działki i ogródki, które oglądała Gminna
Komisja pokazały jak bardzo wieś zmieniła
się w ciągu ostatnich lat. Wszystkie ogrody
wzbudzały zachwyt, pokazywały pasję oraz
ogrom pracy włożonej przez właścicieli.
Po burzliwych dyskusjach oraz wnikliwej
analizie zrobionych zdjęć, komisja zadecydowała o zakwalifikowaniu do kolejnego
etapu działki siedliskowej państwa Mirosławy i Andrzeja Słupczewskich z Górska
oraz ogródka przydomowego państwa Ewy
i Krzysztofa Duszy z Gutowa.
Osoby które zgłosiły swój udział w konkursie to: 1. Mirosława Słupczewska, Górsk
2. Renata Pietras Gutowo

3. Angelika Ostrowska Rzęczkowo
4. Ewa i Krzysztof Dusza, Gutowo
5. Danuta Krużewska Rzęczkowo
6. Urszula Lewandowska Górsk
7. Regina Satława, Górsk
8. Anna Harabia, Górsk
9. Anna Gurzyńska, Czarne Błoto
10. Edyta i Wojciech Stefańscy, Czarne Błoto
11. Bożena i Michał Przepierscy, Czarne Błoto
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za
miłe przyjęcie i zaprezentowanie swoich ogrodów. Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym
życzymy powodzenia w następnej edycji.
PZ

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
Do sprzedania zabudowania gospodarcze o pow.206mkw
i 56mkw., które znajdują się na działce o pow.1,2346mkw z
możliwością wydzielenia na mniejsze. Budynek wchodził
w skład gospodarstwa rolnego i został wykonany z solidnych konstrukcji. W budynku znajdują się dwa mieszkania o pow 52mkw.(dwa pokoje,kuchnia,korytaż,łazienka,altana) możliwość adaptacji poddasza.
Wydzierżawię ziemię w Górsku 6 hektarów (łąki) III klasa,
cena do uzgodnienia telefon kontaktowy : 787-323-684
Kupię grunt rolny - łąka, torfowisko (ziemia kwaśna). Teren może być podmokły, wręcz nieużytek w jednym kawałku i płaski. Kontakt 516 067 009
Działka rolna z warunkami zabudowy o powierzchni 1,88
h. w Górsku, zaledwie 400m od trasy Toruń-Bydgoszcz.
Do Torunia jest 15km, a do Bydgoszczy 30km.Do szkoły,
sklepu oraz przystanku autobusowego jest 400m.Działka
położona przy drodze gminnej utwardzonej. MOŻLIWOŚĆ PODZIELENIA NA MNIEJSZE DZIAŁKI 661636-226
Sprzedam mieszkanie własnościowe w bloku 45.35 m2
dwa pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarnia, przedpokój,
okna PCV, piwnica, budynek gospodarczy 20.4m2 oraz
działkę 0.1416 ha z warunkami zabudowy. Lokalizacja
Czarnowo, tel. 691 735 800

Sprzedam ok.5m3 desek szalunkowych. Cena 450zl m3
do małej negocjacji. Tel. 665655691
Sprzedam ziemię rolną 2.5 ha w Zaroślu Cienkim, ziemia
posiada warunki zabudowy, tel 609-038-812
W mieszkaniach znajdują się wszystkie media :prąd,woda,odprowadzenie ścieków(szambo) pozostałą część budynku stanowią pomieszczenia gospodarcze.
Działka wraz z budynkami znajduje się w pięknej i cichej
okolicy zdala od zgiełku, a w pobliżu przepływa kanał niziny Toruńskiej
Więcej informacji pod num tel.721595265
Sprzedam skuter marki.Aprilia SR50 rok.prod.1998.Więcej informacji pod num.tel.721595265
Poszukuję niani dla dziewczynki w wieku rok i trzy miesiące. Praca w Czarnym Błocie przy ul. Rajskiej. Około 80
godzin miesięcznie. Warunki finansowe do ustalenia. Telefon 785198296
Poszukuję dyspozycyjnej i rzetelnej opiekunki do rocznej
dziewczynki od poniedziałku do piątku /czasami soboty/
od końca sierpnia, z okolic Rzęczkowa, Złejwsi Małej lub
Złejwsi Dużej. Tel.: 664-046-893.
Sprzedam mieszkanie własnościowe 52m2 na osiedlu Przylesie w Górsku. Stan lokalu bardzo dobry, trzy rozkładowe pokoje, nowe okna PCV, duża piwnica i balkon. tel: 506 40 99 44

Działka las 8,25 hektara sadzony sosną,brzozą,dębem wiek
45 lat cena 150 tśs do uzgodnienia tel 508985371. Druga
działka leśna 15,35h za 250 tyś zł.
Sprzedam dwie kury oraz koguta rasy kochin olbrzymi.
(7 miesięczne), cena 100 za trzy sztuki .Tel. 669-744-830,POLECAM.
Zatrudnię do codziennej pomocy przy opiece nad osobą
starszą. Zławieś Wielka tel. 607-897-202
Mam 18 lat, jestem bardzo dobrze zorganizowaną, punktualną i odpowiedzialną osobą, która chętnie podejmie
się pracy na okres wakacji (Zławieś Wielka oraz okolice)
- opieka nas dziećmi w wieku minimum rok, sprzątanie,
mycie okien, proste prace w ogrodzie itp. Szybko się uczę
i chętnie podejmę się pracy, która nie będzie ciężka fizycznie. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem
500 131 735
Zatrudnię Pana do drobnych prac wokól domu, glownie
porzadkowych, ziemnych, ogrodowych. Zlawieś Mala. 10
zł/h. Tel 661 86 91 91
Wezmę w dzierżawę grunty orne lub łąki z terenu gminy
Zławieś Wielka. Tel 535391896
Meblościanka 3,5m x 2m wysokości, cena 220zł, krzesełko
do karmienia dziecka 30zł, tel: 787 123 934. Toporzysko
Kupię gospodarstwo lub grunt (chętnie nieużytki) od 1 ha
do 5 hektarów 514 676 004

Nowe godziny urzędowania Starostwa

Szanowni Państwo od dnia 1 sierpnia 2014r. Starostwo Powiatowe w Toruniu, dostosowuje godziny urzędowania do potrzeb klientów urzędu:
- poniedziałki, środy i czwartki - będzie czynne od 7:30 - 15:30 - we wtorki od 7:30 - 16:30 - w piątki od 7:30 - 14:30.

Głos Gminny
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