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GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA

 W trosce o Państwa bezpieczeństwo, kierując się 
dobrem zarówno klientów jak i urzędników, w Urzę-
dzie Gminy w Złejwsi Wielkiej od 22 czerwca 2020 r. 
stosuje się organizację bezpośredniej obsługi interesan-
tów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów 
i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii. 

więcej na str. 5

 Informacja o pracy Urzędu

Termomodernizacja ośrodka Zdrowia

Czego nie wiesz o segragacji?

 Zmiany w systemie gospodarowania odpadami ko-
munalnymi w wprowadzone w Polsce od lipca 2013 r. 
zgodnie z Dyrektywami Unijnymi wprowadziły szereg 
ograniczeń i przepisów dotyczących tego gdzie i jak 
pozbywać się odpadów wytwarzanych w naszych do-
mach. 

wiecej na str. 3 i 4

  Puste ulice i place, obawa przed 
nieznanym, o zdrowie własne i naj-
bliższych, odmieniane przez wszystkie 
przypadki słowa pandemia, dystans 
społeczny czy choroby współistniejące, 
zdalna szkoła zmuszająca do odnalezie-
nia w sobie talentów pedagogicznych, 
przyprawiające o skurcze żołądka ob-
razy szpitalnych oddziałów zakaźnych 
– tego wszystkiego doświadczyliśmy 
w ciągu minionych czterech miesięcy. 
Wciąż uczymy się funkcjonować z wie-
loma ograniczeniami dotyczącymi 
choćby obowiązku zakrywania twarzy 
w miejscach publicznych. Epidemia 
pokazała również jak krucha jest sta-
bilność krajowej gospodarki i jak moc-
no jest ona powiązana z gospodarkami 
innych krajów. 
 Będąc odpowiedzialnymi za gminę 
z niepokojem patrzymy na pogarszają-
cą się sytuację na rynku pracy, zwłasz-

 Po długim czasie przekazujemy Państwu kolejny numer Gminnego Informatora. Czasie, który mocno wyrył się 
w naszej pamięci sprawiając, że patrzymy na otaczający nas świat z zupełnie innej perspektywy. 

Podziękowania 
dla mieszkańców

 Wójt Gminy Zławieś Wielka składa najserdeczniejsze podziękowa-
nia wszystkim mieszkańcom Gminy Zławieś Wielka za udostępnie-
nie materiałów na naprawę zniszczonej nawierzchni drogi w miejsco-
wości Rzęczkowo (Borek).
 Jestem pełen uznania za Państwa odpowiedzialną postawę wobec 
zaistniałego problemu.
 Dzięki niej udało się odtworzyć zniszczony przez ulewne deszcze 
odcinek drogi prowadzący do zabudowań zlokalizowanych na Borku.
 Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuje.

       Wójt Gminy 
        Jan Surdyka

cza przedsiębiorców, którzy mają 
coraz większe problemy z płaceniem 
danin publicznych, stanowiących je-
den z podstawowych dochodów samo-
rządów. 
 W tej nowej i trudnej rzeczywistości 
musiała się również odnaleźć Gmina. 
I choć trudno jest przewidywać roz-
wój wypadków na przyszłość, to jako 
zarządzający robimy wszystko, aby 
nasza mała ojczyzna dalej rozwijała się 
w zrównoważony sposób. Urząd, choć 
pod rygorem sanitarnym i epidemiolo-
gicznym, przez cały czas funkcjonuje 
i każdy z mieszkańców może załatwić 
każdą sprawę. Gmina nieprzerwanie 
realizuje wszystkie swoje obowiązki, 
co przedstawiamy w Głosie Gminnym, 
szczególnie podkreślając wykonywane 
inwestycje. 

 Te prowadzone m.in.  przez gmi-
nę są szczególnie ważne, gdyż w czasie 
spowolnienia spowodowanego koro-
nawirusem to na samorządy spada cię-
żar napędzania gospodarki. To dzięki 
samorządowym inwestycjom powstają 
miejsca pracy, a gospodarce łatwiej jest 
przetrwać ten trudny czas. 
 Wart odnotowania jest fakt, że więk-
szość prowadzonych przedsięwzięć ko-
rzysta z wsparcia z UE bądź ministerial-
nego, pozwalając na realizację w jeszcze 
większym zakresie. To bardzo ważne, 
aby skutecznie wykorzystać środki ze-
wnętrzne, umożliwiające przezwycięże-
nie pojawiających się problemów, aby 
nasza mała ojczyzna dalej rozwijała się 
w zrównoważony sposób.

Krzysztof Rak

 Termomodernizacją została objęta większość gmin-
nych budynków użyteczności publicznej w gminie.  

więcej na str. 6
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Termomodernizacja i parking w ZUKu

Ścieżka rowerowa

 To właśnie budynek mieszczący gminną 
spółkę przeszedł gruntowną modernizację 
obejmującą termomodernizację obiektu, ele-
wacja zyskała nową estetyczną kolorystykę, 
wymieniona została stolarka okienna i drzwio-
wa, zmieniony został układ komunikacyjny 
w budynku, który jest dostosowany do potrzeb 
mieszkańców. 
 Całość prac pochłonęła około 1,3mln zł., 
z czego dofinansowanie ze środków UE stano-
wi około 700 tys. zł. Biura, w których mieszczą 
się punkty obsługi interesanta, zostały przebu-
dowane tak, aby mieszkańcy w jeszcze przyjaź-
niejszym otoczeniu mogli załatwiać sprawy 
dotyczące gospodarki wod-kan czy odpadów. 
 Konieczne było również wykonanie parkin-
gu przy wyremontowanym budynku, zabezpie-
czającego miejsca parkingowe dla interesantów, 
jak i pracujących w samorządowej spółce. Jego 
wykonanie pochłonęło kwotę 100 tys. zł.

Krzysztof Rak

 Zgodnie z przyjętymi kilka lat temu za-
łożeniami, w Rzęczkowie na bazie budynków 
po Spółdzielni Kółek Rolniczych, powstaje 
siedziba gminnych służb komunalnych: bry-
gad urzędu - budowlanej i drogowej oraz Za-
kładu Usług Komunalnych. 

 Dzięki ich realizacji następuje nie tylko 
ograniczanie emisji szkodliwych gazów i spalin 
do atmosfery, ale również przez odseparowanie 
ruchu rowerowego od samochodowego znaczą-
co wzrasta poziom bezpieczeństwa mieszkań-
ców poruszających się wzdłuż drogi krajowej. 
 Wykonane odgałęzienie do Barbarki po-
zwala skorzystać z tego atrakcyjnego, otoczo-
nego pięknymi lasami miejsca wypoczynku. 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa 
i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie 
niskoemisyjnego transportu drogowego. 
 Zadanie w ramach którego wybudowane 
zostanie 10 kilometrów drogi rowerowej z To-
runia do Górska i z Przysieka do Barbarki, re-
alizowane jest w kooperacji pomiędzy gminą 
Zławieś Wielka, gminą miasta Toruń i powia-
tem toruńskim. Dofinansowywane pochodzi 
ze środków Regionalnego Programu Opera-

  Budowa ścieżek rowerowych to jedna ze sztandarowych inwestycji gminnych, korzystają-
cych z największego dofinansowania pochodzącego z UE. 

cyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych. Zadanie pochłonie 6.4 mln zł, z czego 
4.3 mln zł to dofinansowanie. 
 Wkład gminy Zławieś Wielka to 1.5 mln zł. 
Powiat toruński wesprze projekt kwotą 500 tys. 
zł. Podobną sumę na realizację zadania prze-
znaczy także gmina miasta Toruń. 
 Wykonawca, firma Transbruk z Pigży, pro-
wadzi właśnie prace związane z układaniem dy-
wanika z masy asfaltowej, a planowany termin 
oddania inwestycji do użytkowania to lipiec br. 
Warto wspomnieć, że gmina złożyła wnioski 
o dofinansowanie budowy kolejnych odcinków 
ścieżki rowerowej, dzięki którym możliwe bę-
dzie bezpieczne przemieszczanie się jednośla-
dami od Złejwsi Wielkiej do Torunia.  

Krzysztof Rak
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Czy wiesz, czego nie wiesz o segregacji?

 Coraz większą uwagę w naszym kraju zwraca się na ekologię, a ściślej – na segregację i prze-
twarzanie odpadów. Dotyczy to zwłaszcza miast, których mieszkańcy generują tony śmieci 
miesięcznie. Zmiany w systemie gospodarki odpadami, a w szczególności wyższe koszty ich 
zagospodarowania i coraz bardziej restrykcyjne zasady segregacji sprawiają, że dziś nie powin-
niśmy zadawać sobie pytania: „czy segregować? ” ale „jak robić to dobrze? ”. 
 Jeśli nie zainteresujemy się recyklingiem, stopniowo będą się kurczyć miejsca do składowa-
nia odpadów, co grozi rychłą katastrofą ekologiczną. Ale to tylko jeden z aspektów; drugim po-
winna być troska o nasze portfele. Opłaty za odbiór śmieci, zwłaszcza tych niesegregowanych 
rosną, zatem segregacja po prostu nam się opłaca.

 Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wdrożone w Polsce od lipca 2013 r. zgodnie z Dyrektywami Unijnymi wprowadziły szereg ograniczeń i przepisów doty-
czących tego gdzie i jak pozbywać się odpadów wytwarzanych w naszych domach. 

Cele systemu gospodarki odpada-
mi komunalnymi
System powinien zapewniać:
1. Ograniczenie masy odpadów ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania 
(odpady organiczne pochodzenia zwierzęce-
go i roślinnego, tekstylia i odzież z włókien 
naturalnych);

2. Poprawę stanu środowiska (likwidacja „dzi-
kich wysypisk, zaniechanie praktyk spalania 
w piecach, ograniczenie składowania odpa-
dów);

3. Upowszechnienie segregacji „u źródła”;
4. Realizację zasady – każdy wytwórca odpa-

dów płaci za ich zagospodarowanie;
5. Zwiększenie poziomu odzysku recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia odpa-
dów surowcowych takich, jak: papier, plastik, 
metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, 
odpady budowlane.

 Stawiasz pierwsze kroki w segregacji? 
A może po prostu nie do końca masz pew-
ność, do jakich pojemników powinny trafiać 
poszczególne odpady? Spokojnie. Wystarczy 
opanowanie kilku podstawowych zasad, aby 
segregacja odpadów stała się dla Ciebie pro-
stym nawykiem. Zapoznaj się z naszym mini 
vademecum i segreguj bez wysiłku!

Podział surowców do recyklingu

 Od 1 lipca 2017 r. w całym kraju obowiązuje 
jednolity system segregacji odpadów komunal-
nych. Zadecydowało o tym pod koniec 2016 r. 
Ministerstwo Środowiska, wydając rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowego sposobu se-
lektywnego zbierania wybranych frakcji odpa-
dów. 
 Według niego surowce wtórne dzielimy na 
4 frakcje. Warto przygotować dla nich osobne 
worki lub pojemniki w mieszkaniu, co ułatwi 
nam ich segregację. Odpady, których dotyczy 
recykling to szkło (zielony pojemnik), papier 
(niebieski), metale i tworzywa sztuczne (żółty) 
oraz bioodpady (brązowy). 
 Wszystko poza tymi kategoriami należy do 
opadów resztkowych (zmieszanych, 5 frakcja), 
a więc odpady, które nie nadają się do umiesz-
czenia w workach lub pojemnikach na segrega-
cję (czarny lub szary pojemnik).

Zasady postępowania z odpadami komunalnymi określone 
przez dyrektywy unijne
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Zanim wyrzucisz…

 Jak sprawnie i prawidłowo segregować od-
pady? Po zapoznaniu się z podstawowymi za-
sadami czynność tę warto zmienić w codzien-
ny nawyk ponieważ prawidłowa segregacja 
odpadów komunalnych zaczyna się w domu.  
 Pierwszy krok to właściwa ocena danego 
odpadu – z jakiego materiału jest wykonany 
i do jakiego pojemnika powinien być wrzuco-
ny. Pamiętajmy przy tym, że nie segreguje się 
opakowań z resztkami jedzenia czy kartonów 
z płynami w środku. 
 Powinny one być przed wyrzuceniem 
opróżnione, ponieważ zanieczyszczą inne 
surowce w pojemniku. Nie jest natomiast 
konieczne płukanie butelek czy zrywanie na-
klejek. Proste, prawda? Dobrą praktyką jest 
również odkręcanie nakrętek i zgniatanie pla-
stikowych butelek, kartonów, puszek z alu-
minium, przez co oszczędzimy dużo miejsca 
w koszu lub worku. 
 Niestety często zdarza się, że niektóre ro-
dzaje odpadów wywołują w nas konsternację 
lub po prostu błędnie wrzucamy je do nie-
odpowiednich pojemników. Zgodnie z hie-
rarchią sposobów postępowania z odpadami 
należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, 
a te już wytworzone ponownie wykorzysty-
wać lub poddać recyklingowi. Składowanie 
odpadów jest najgorszą metodą ich zagospo-
darowania, dlatego warto przyswoić sobie na-
stępujące podziały:

POJEMNIK NA PAPIER
Tu trafia papier biurowy, kartony, torby papie-
rowe, gazety, magazyny, wszelkiego rodzaju 
opakowania papierowe. Nie wyrzucamy do 
niego jednak papieru zanieczyszczonego (np. 
tłuszczem), odpadów higienicznych, papieru 
lakierowanego i foliowanego, itp.

POJEMNIK NA SZKŁO
Możemy tu wrzucić szklane butelki białe i ko-
lorowe, słoiki bez nakrętek oraz opakowania 
szklane po kosmetykach. Jednak nie każdy 
rodzaj szkła nadaje się do segregacji, np. zni-
cze, ceramika – porcelana, talerze czy szkło 
żaroodporne powinny trafić do odpadów 
zmieszanych.

POJEMNIK NA METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE
Powinny trafić tu opakowania plastikowe oraz 
metalowe: puszki po napojach i konserwach, 
kartony po mleku i sokach, folia aluminiowa, 
kubki po jogurtach, reklamówki i woreczki 
foliowe, opakowania po środkach czystości, 
itp. Natomiast nie wrzucamy zabawek elek-
trycznych, opakowań po farbach, lakierach, 
olejach, opakowań z gumy oraz sprzętu elek-
tronicznego i części samochodowych (nawet 
wykonanych z plastiku).

POJEMNIK NA BIOODPADY
Nie wrzucamy tu popiołu, ziemi, kamieni, 
resztek mięsnych, kości i odchodów zwie-
rzęcych. Do tego pojemnika powinno trafić 

dokończenie ze strony 3

Czy wiesz, czego nie wiesz o segregacji?
wszystko, co jest organiczne i podlega rozkła-
dowi, a więc np.: trociny, skoszona trawa, kora 
drzew,  drobne gałęzie, liście, odpady spożyw-
cze i kuchenne, ale bez worków foliowych. 

PUNKT SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH
 Obok wyżej wymienionych kategorii jest 
jeszcze jedna - inne odpady, tj. np. leki, zuży-
te baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpa-

dy budowlane, które osobno powinny trafić 
do tzw. PSZOK-ów. Ile razy zdarzało Ci się 
zastanawiać, gdzie właściwie oddać zużyte 
opony lub akumulatory? 
 Często mamy też problem z zagospoda-
rowaniem mebli, odpadów budowlanych czy 
zużytych sprzętów elektronicznych, AGD, 
RTV itp. Tymczasem to dostępne na terenie 
każdej gminy Punkty Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych przyjmują 
tego typu odpady. To bardzo ważne, by tra-
fiły właśnie tam, gdyż te artykuły podlegają 
specjalnemu przetwarzaniu ze względu na 
zawarte w nich substancje toksyczne. 
 Na przykład jedna zużyta bateria z zegar-
ka elektronicznego jest w stanie zatruć aż 400 
litrów wody! Niedopuszczalną praktyką jest 

pozostawianie problematycznych odpadów 
w lasach. Leki najlepiej wyrzucać do pojem-
ników w aptekach.
 W naszej gminie istnieje jeden PSZOK 
i zlokalizowany jest w Łążynie, gdzie w każ-
dą sobotę w godz. 9:00 – 13:00 mieszkańcy 
mogą oddać odpady zgodnie z zasadami ich 
przyjmowania i pracy punktu.
Do PSZOK przyjmowane są:
a) szkło, 
b) papier i tektura,

c) tworzywa sztuczne, metal,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) meble i odpady wielkogabarytowe,
f) odzież i tekstylia,  
g) odpady komunalne  ulegające biodegrada-

cji, za wyjątkiem odpadów spożywczych 
i kuchennych,

h) odpady zielone,
i) przeterminowane leki,
j) chemikalia (pozostałości rozpuszczalni-

ków, farb, olejów),
k) zużyte baterie i akumulatory,
l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
m) zużyte opony w ilości niewskazującej na ich 

pochodzenie z działalności gospodarczej 
lub rolniczej,

n) odpady budowlane i rozbiórkowe prac 

prowadzonych we własnym zakresie w ilo-
ści  nieprzekraczającej 1 m3 z jednej nieru-
chomości  w ciągu roku.

W PSZOK nie są przyjmowane: 
a) zmieszane odpady komunalne,
b) odpady zawierające azbest,
c) odpady rolnicze,
d) odpady, dla których nie ma możliwości 

ustalenia frakcji odpadowej,
e) odpady w ilości wskazującej na ich pocho-

dzenie z działalności gospodarczej,

f) wszelkie odpady wskazujące na źródło po-
chodzenia inne niż z gospodarstwa domo-
wego (np. kwasy, zasady, sole chemiczne, 
odczynniki chemiczne),

g) części samochodowe. 

Co zyskujemy na segregacji odpadów? 
 Pamiętajmy, że od naszej segregacji zależy 
to, ile drzew ocalimy (papier), ile energii zaosz-
czędzimy (szkło), ile ropy naftowej nie zużyje-
my (tworzywa sztuczne) oraz ile wartościowe-
go nawozu uzyskamy dla życia organicznego 
(bioodpady), a im mniej będzie w naszych ko-
szach odpadów, tym mniejszy obszar składo-
wisk i wynikających z nich zanieczyszczeń. 
Dbajmy o to razem!

Sławomir Jakubowski
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Informacja o pracy Urzędu Gminy 

Informacja o nowej odsłonie 
strony internetowej

 Oznacza to realizację zadań 
w szczególnym trybie:
• Jeżeli sprawa pozwala na zała-
twienie jej drogą elektroniczną lub 
korespondencyjną zaleca się kontakt 
z Urzędem Gminy w Złejwsi Wielkiej 
przede wszystkim z wykorzysta-
niem komunikacji elektronicznej, 
telefonicznej, a także koresponden-
cji tradycyjnej;
• Bezpośrednia obsługa intere-
santów realizowana jest na parterze 
w holu głównym Urzędu Gminy 
w Punkcie Obsługi Klienta, bądź 
w razie konieczności w biurach;
• Dopuszczalna liczba interesan-
tów przebywających, w tym samym 
czasie, nie może być większa niż 1 
osoba na jedno stanowisko obsługi/
biuro, z zastrzeżeniem, że w stosun-
ku do:

 - dziecka do ukończenia 13. roku 
życia;
 - osoby z orzeczeniem o niepełno-
sprawności, osoby z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności, 
osoby z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub osoby, 
która ze względu na stan zdrowia 
nie może poruszać się samodziel-
nie;
 - osoby o ograniczonej możliwo-
ści prowadzenia własnych spraw 
w urzędzie;
 - osoby wymagającej pomocy tłu-
macza;
 - innej osoby, w przypadkach wyni-
kających z odrębnych przepisów, 
tej zasady nie stosuje się;

• Pracownicy Urzędu w trakcie wy-
konywania bezpośredniej obsługi in-
teresantów zobowiązani są zakrywać, 
przy pomocy odzieży lub jej części, 
maski, maseczki albo przyłbicy, usta 
i nos;
• Osoby wchodzące do urzędu 
zobowiązane są do zakrywania ust 
i nosa (maseczką, szalikiem, apaszką 
itp.), dezynfekcji rąk lub używania 
rękawiczek jednorazowych;
• Celem zwiększenia bezpieczeń-
stwa oraz uniknięcia kolejek i ogra-
niczenia do minimum czasu ocze-
kiwania na miejscu, rekomenduje się 
wcześniejsze uzgadnianie – telefo-
niczne lub mailowe – terminu wizyty 

 W trosce o Państwa bezpieczeństwo, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej od 22 czerwca 2020 r. stosuje się organizację bezpo-
średniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

w Urzędzie;
• Osoby chcące sprawnie i szybko 
(bez potwierdzenia odbioru) złożyć 
korespondencję mogą korzystać ze 
skrzynki podawczej umiejscowionej 
w głównym wejściu do Urzędu Gmi-
ny;
• Osoby oczekujące na korytarzu 
powinny zachować bezpieczne odle-
głości min. 2 m.

 Do Państwa dyspozycji pozostają 
adresy i numery ogólne do Urzędu:
adres: ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
adres e-mail: ug@zlawies.pl

Świetlice wiejskie
 W związku z możliwością organi-
zowania imprez rodzinnych do 150 
osób, swoją działalność wznowiły 
świetlice wiejskie oraz ośrodki kultu-
ry. 
 Udostępnianie sal najemcom 
możliwe jest po spełnieniu przez 
osobę organizującą imprezę warun-
ków określonych w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 
r. w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epi-
demii (stan na 03.07.2020).  
 Organizator zobowiązany jest 
również na bieżąco śledzić i bez-
względnie przestrzegać przepisów 
organów państwowych dotyczących 
przyjętych regulacji związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 oraz in-
nych chorób zakaźnych.
 W związku z zakazem przepro-
wadzania imprez masowych Wójt 
Gminy Zławieś Wielka podjął decy-
zję o odwołaniu tegorocznych im-
prez organizowanych przez sołectwa, 
w tym także dożynek gminnych.
Place zabaw
 Zgodnie z rozporządzeniem, któ-
rego zapisy obowiązują od 30 maja 
2020 r. dzieci mogą korzystać z pla-
ców zabaw, jednak dopiero 16 czerw-
ca 2020 r. Główny Inspektor Sanitar-
ny przedstawił wytyczne, które mają 
na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia dzieci. 
 Niestety obowiązki postawione 

właścicielom utrudniają możliwość 
otwarcia działających na terenie gmi-
ny placów zabaw i siłowni zewnętrz-
nych. Do głównych z nich należą:
• Dezynfekcję zabawek używanych 
na placu zabaw przeprowadza się 
zgodnie z przeznaczeniem danego 
produktu biobójczego. Wykaz pro-
duktów biobójczych przeznaczonych 
również do dezynfekcji powierzch-
ni zabawek znajduje się na stronie 
BIP Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych;
• Właściciel lub zarządca placu za-
baw utrzymuje i użytkuje go zgodnie 
z przeznaczeniem, w szczególności 
dotyczy to zachowania należytego 
stanu sanitarno-technicznego i este-
tycznego poprzez nie dopuszczanie 
do nadmiernego pogorszenia jego 
właściwości użytkowych i sprawno-
ści technicznej;
• W przypadku korzystania z pla-
ców zabaw przez grupy zorganizowa-
ne (np. grupy żłobkowe/przedszkol-
ne/wczesnoszkolne nieposiadające 
własnego terenu do rekreacji) zaleca 
się, aby właściciel lub zarządca pla-
cu zabaw w regulaminie obiektu 
wskazał godziny użytkowania dedy-
kowane tym grupom, wywieszając 
go w widocznym miejscu na tablicy 
ogłoszeń. Zaleca się korzystanie z pla-
cu zabaw przez dzieci z jednej grupy, 
środowiska;
• Właściciel lub zarządca placu 
zabaw zapewnia właściwy stan sani-
tarno-higieniczny obiektu m.in. po-
przez zlokalizowanie odpowiedniej 
liczby pojemników na odpady komu-
nalne, zależnie od wielkości obiektu 
i liczby przebywających osób;
• Właściciel lub zarządca placu za-
baw monitoruje codziennie prace po-
rządkowe, ze szczególnym uwzględ-
nieniem regularnego czyszczenia 
sprzętu i wyposażenia placu zabaw 
z użyciem detergentu i/lub dezynfe-
kowania powierzchni dotykowych. 
Dezynfekcja przestrzeni placu za-
baw powinna odbywać się w czasie, 
gdy nie będzie na jego terenie innych 
osób.
• W przypadku, gdy na placu za-
baw zlokalizowana jest piaskownica, 

Kontakt telefoniczny do referatów:
Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka 56 674 13 11
Zastępca Wójta Gminy Zławieś Wielka 56 674 13 28
Sekretariat 56 674 13 11
Sekretarz Gminy 56 674 13 22
Referat Świadczeń Rodzinnych i funduszu alimenta-
cyjnego 56 674 13 45

Referat Finansowy – podatki 56 674 13 39
Referat rolnictwa, budownictwa i gospodarki komu-
nalnej 56 674 13 40

Odpady Komunalne 56 671 13 13
Urząd Stanu Cywilnego 56 674 13 50
Działalność gospodarcza 56 674 13 16
Inwestycje i zamówienia publiczne 56 674 13 35
Środki zewnętrzne 56 674 13 36
Promocja 56 674 13 41
Energetyka i ewidencja drogowa 56 674 13 41
Planowanie przestrzenne 56 674 13 47
Stanowisko ds. oświaty i archiwum zakładowe 56 674 13 29

właściciel lub zarządca zobowiązany 
jest do zapewnienia spełnienia wy-
magań higienicznych poprzez:

 - ogradzanie terenów placów za-
baw,
 - zasłanianie piaskownic na noc 
i w innych okresach, gdy nie jest 
użytkowana,
 - wymienianie piasku w piaskowni-
cy co najmniej przed oraz w trakcie 
sezonu letniego,
 - wymienianie piasku w piaskow-
nicy każdorazowo po stwierdzeniu 
w nim obecności widocznych za-
nieczyszczeń (odpadów, odchodów 
zwierzęcych i innych).

• Zaleca się (w miarę możliwości) 
wywieszanie na tablicy ogłoszeń 
przy placu zabaw ogólnych zasad za-
chowania bezpieczeństwa epidemio-
logicznego, oraz numerów telefonów 
do stacji sanitarno-epidemiologicz-
nej właściwej ze względu na lokali-
zację placu zabaw, w tym również do 
służb medycznych.
 Wytyczne GIS nakładają rów-

nież szereg obowiązków na opie-
kunów przebywających z dziećmi 
w miejscach rekreacji, którzy przede 
wszystkim powinni zachować 2m 
dystans społeczny między sobą i być 
wyposażeni w środki pozwalające na 
utrzymanie higieny taki jak np. chu-
steczki do mycia rąk. GIS nie zaleca 
przebywania z dziećmi osób powyżej 
60 roku życia lub istotnymi proble-
mami zdrowotnymi. 
 Dzieci powinny unikać kontaktu 
z rówieśnikami twarzą w twarz oraz 
korzystać z własnych zabawek, bez 
możliwości udostępniania ich innym 
dzieciom. 
 W związku z brakiem możliwości 
spełnienia wszystkich zaleceń Wójt 
Gminy Zławieś Wielka zdecydował 
o podtrzymaniu zakazu użytkowa-
nia placów zabaw i siłowni zewnętrz-
nych do odwołania.
 Aktualne informacje związane 
z COVID-19 znajdą Państwo na stro-
nie www.gov.pl/koronawirus. 

Paulina Zakierska

 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 na-
rzuca na podmioty publiczne obowią-
zek zapewnienia dostępności cyfrowej 
stron internetowych i spełnienia wyma-
gań zawartych w załącznikach ustawy. 
W nowej odsłonie strony znajduje się 

  W  związku  z  koniecznością  dostosowania  stron  internetowych  oraz 
aplikacji mobilnych do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami 
Gmina Zławieś Wielka z dniem 1  lipca 2020  r.  zmieniła  szatę graficzną 
strony internetowej www.zlawies.pl.

deklaracja dostępności, w której inter-
nauci znajdą najistotniejsze informacje 
np. odnośnie skrótów klawiaturowych 
umożliwiających nawigację na stronie 
czy też o dokumentach zawierających 
warstwę OCR. 

 Zastosowany dotychczas standard 
WCAG 2.0 zapewniał odpowiedni do-
bór kontrastu czy możliwość zmiany 
wielkości czcionki, natomiast bieżą-
ce zmiany i dostosowanie strony do 
standardu WCAG 2.1 wiążą się rów-
nież z zapewnieniem responsywno-
ści stron internetowych, określeniem 
odstępów treści czy informowaniu 
o czasie i występowaniu sesji. 
 Przekazywane treści publikowa-
ne są w sposób zrozumiały dla opro-
gramowania temu służącemu. 

Paulina Zakierska
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KInwestycje

Samochód z HDS 
dla ekipy robotniczej

Droga w Złejwsi Małej

HarcówkaTermomodernizacja Ośrodka 
Zdrowia w Górsku

  Harcerstwo to organizacja niezwykle ważna 
dla naszej ojczyzny, co znajduje potwierdzenie 
na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat.

 Harcerze nabywają wiele potrzebnych 
w dalszej drodze życiowej umiejętności, 
a przede wszystkim uczą się obowiązkowo-
ści, niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, 
pracy w zespole. Członkostwo w organizacji 
kształtuje charakter młodych ludzi, sprawia-
jąc, że w przyszłości będą stanowić podwaliny 
dla społeczeństwa obywatelskiego. 
 Gmina Zławieś Wielka realizuje inwestycję 
rozbudowy Harcówki w Górsku, która dzięki 
wykonanym pracom pomieści 120 harcerzy, 20 
instruktorów 1 Szczepu Harcerskiego „Błękit-
na Jedynka”. Szczep zrzesza „skautów” z Gór-
ska, Przysieka i Rzęczkowa, którzy działają 
w ramach drużyny wędrowniczej, gromady zu-
chowej, drużyny harcerskiej i staroharcerskiej. 

 W celu zwiększenia sprawności działania ekip budowlanej i drogowej oraz oszczędności 
publicznych środków zakupiony został przez Gminę Zławieś Wielka samochód ciężarowy 
marki MAN. 
 Pojazd wyposażony jest w dźwig typu HDS, co znacznie rozszerza jego możliwości trans-
portowe. 
 Skrzynia ładunkowa posiada tylny i boczny wysyp, dzięki czemu prace drogowe na pobo-
czach wykonywane są bezpośrednio z samochodu. 

Krzysztof Rak

 Zadanie, którego koszt opiewa na 400 
tysięcy złotych jest realizowane przez gmin-
ną brygadę budowlaną. Środki pochodzą 
w połowie z budżetu gminy oraz Kujawsko-
Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, za 
pośrednictwem Chorągwi Kujawsko-Pomor-
skiej ZHP. 
 W ramach inwestycji do starego bu-
dynku zostanie dobudowana nowa część 
o powierzchni kilkuset mkw. Zaplanowano 
w niej dwie duże sale zebrań dla harcerzy, 
aneks kuchenny i nową toaletę, przystoso-
waną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Dodatkowo, został rozebrany cały węzeł sa-
nitarny, a w jego miejsce powstał nowy. Wy-
konany zostanie również remont starej części 
harcówki, która objęta będzie kompleksową 
termomodernizacją.

Krzysztof Rak

 Termomodernizacją została objęta więk-
szość gminnych budynków użyteczności pu-
blicznej w gminie.

 Ostatnią zaplanowaną do realizacji inwe-
stycją jest docieplenie Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Górsku. Unijne dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko Pomorskiego opiewa na 
kwotę 166 tys. zł. Realizująca zadanie firma 
Mariusza Suleckiego wykona docieplenie ścian 
i dachu oraz nową estetyczną elewacje. 
 Przeprowadzone zostaną również wszyst-
kie niezbędne prace towarzyszące tj. obróbki 
blacharskie, instalacja odgromowa, rynny, 
kosze i rury spustowe, opaski dookoła bu-
dynku, remont daszków i kominów, ukrycie 

 
przewodów instalacyjnych, wymiana opraw 
oświetleniowych, odnowienie elementów 
metalowych (m.in. krat, balustrad i poręczy) 
i wykonanie krat wentylacyjnych remont 
schodów przy wejściu głównym i podestu 
przy wejściu bocznym a także remont zjazdu 
do piwnicy i montaż nowej bramy garażo-
wej. 
 Realizacja projektu pozwoli z jednej strony 
zwiększyć efektywność energetyczną budyn-
ku i tym samym obniżyć koszty eksploatacji, 
a z drugiej zmniejszyć emisję szkodliwych ga-
zów i pyłów do atmosfery. 
 Wykonawca planuje zakończyć zadanie, 
którego całkowity koszt wynosi 255 tys. zł  do 
końca lipca br. 

Krzysztof Rak

 Jest to ważne zadanie ponieważ umożliwia  do-
jazd nie tylko do wybudowanych osiedli domów 
jednorodzinnych, ale również spina ring two-
rząc alternatywną drogę dla drogi krajowej nr 80.  
 Inwestycja wykonywana jest w formule 
zaprojektuj i wybuduj przez firmę Transbruk 
z Pigży. Przedmiotem projektu jest budowa dro-
gi gminnej w miejscowości Zławieś Mała o dłu-

 Kolejną inwestycją drogową jest budowa drogi gminnej w Złejwsi Małej od skrzyżowania 
ul. Piekarskiej, Sosnowej i Jasnej po starym torowisku do granicy sołectwa.

gości  około 1397 mb, z nawierzchnią asfaltową, 
utwardzonymi poboczami odwodnieniem. 
 Roboty budowlane podzielone zostały na 
dwa etapy, których realizacja została zaplano-
wana I etap 31.12.2020 r. II etap 31.12.2021 r. 
 Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wyso-
kości 625 293 tys. zł.

Krzysztof Rak
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K Inwestycje

Mała retencja

Kanalizacja 
w Starym Toruniu 

Remont ul. Cedrowej 
w Starym Toruniu

Budowa sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Łążyn – etap I

Rewitalizacja w Złejwsi Wielkiej

 Pomimo tego, że często suma rocznych 
opadów jest większa niż w latach ubiegłych, 
to występują one w okresie gdy uprawy nie 
potrzebują dużej ilości wody do wzrostu. 
Wszystkiego dopełnia brak pokrywy śnieżnej 
zimą. 
 Gmina Zławieś Wielka podjęła działa-
nia, aktywnie angażując się w projekt małej 
retencji. W tym celu została przygotowana 
dokumentacja projektowa obejmująca swoim 
zakresem budowę pięciu zastawek na Kanale 
Górnym. Ich powstanie umożliwi regulowa-
nie tempa spływu wody, dzięki czemu w okre-

 Remont obejmuje wykonanie nowej war-
stwy profilującej oraz dywanika asfaltowego, 
które zastąpią zniszczoną  nawierzchnię utwar-
dzoną emulsją i grysami o łącznej szerokości 
4,5m. 
 Wykonane zostaną również: obustronnie 
pobocza drogowe o szerokości 0,75m i remont 
istniejących zjazdów drogowych indywidual-
nych i publicznych. 28 sierpnia 2019 r. złożo-

  Inwestycja, która współfinansowana jest z pieniędzy pochodzących z Funduszu Dróg Sa-
morządowych, zlokalizowana jest w miejscowości Stary Toruń. 

ny został wniosek o dofinansowanie zadania, 
na którego wykonanie gmina planuje wydać, 
zgodnie z przygotowanym kosztorysem inwe-
storskim 804 539,48 zł. 
 Gmina może liczyć na wsparcie w wysoko-
ści 442 496 zł. Obecnie trwa procedura wyłania-
nia wykonawcy zadania.

Krzysztof Rak

 To dzięki nim, ścieki przetwarzane 
w oczyszczalniach, spełniających wyśrubowa-
ne normy, nie wpływają negatywnie na środo-
wisko naturalne. 
 Oczywiście są one realizowane tylko w miej-
scach, w których budowa zbiorczych systemów 
oczyszczania ścieków komunalnych jest eko-
nomicznie uzasadniona i dzięki temu możliwe 
jest otrzymanie wsparcia Unijnego. Kanaliza-
cja w Starym Toruniu w ramach projektu pn. 
„Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitar-

 Niezwykle ważne, choć często niedoceniane, bo skryte głęboko pod ziemią są inwestycje 
z zakresu wod-kan. 

nej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomo-
wej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. 
Zławieś Wielka”, została wykonana przez firmę 
KENEZ z Włocławka. 
 Jej przeprowadzenie umożliwiło podłącze-
nie do sieci 25 nieruchomości w tym świtlicy 
wiejskiej. Na jej realizację gmina pozyskała do-
finansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Krzysztof Rak

 Dokument ten określa miejsca, w których 
rozbudowa kanalizacji jest opłacalna ekono-
micznie, tzn. na kilometr sieci będzie przyłą-
czonych co najmniej 90 osób. 
 W naszej gminie takim miejscem jest Łą-
żyn i właśnie w tej miejscowości realizowane 
będzie kolejne zadanie z zakresu gospodarki 
ściekowej. 

  Otrzymanie dofinansowania z RPO w ramach instrumentu finansowego jakim są Zinte-
growane Inwestycje Terytorialne na budowę sieci kanalizacyjnej, możliwe jest tylko dla obsza-
ru wpisanego do Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

 W ramach ogłoszonego właśnie przetargu, 
wybrany w nim wykonawca zrealizuje budowę 
kanalizacji (grawitacyjnej, tłocznej, odgałęzień 
bocznych i 4 przepompowni ścieków) o długo-
ści 2,411 km. Gmina Zławieś Wielka otrzymała 
na realizację tej inwestycji, której planowany 
koszt wynosi 1 620 999,99 zł dofinansowanie 
w wysokości 1 117 439,01 zł.

Krzysztof Rak

 Susza to problem, który dotyka wszystkich mieszkańców, choć zdecydowanie z najwięk-
szymi trudnościami borykają się rolnicy.

sach niedoborów możliwe będzie jej magazy-
nowanie. 
 Podniesienie poziomu wód gruntowych 
zapewni lepsze nawodnienie przylegających 
do kanału upraw. Projekt małej retencji po-
chłonie około 1 mln. złotych. 
 Zadanie jest realizowane w partnerstwie 
z Wodami Polskimi, które sfinansują budowę 
urządzeń natomiast gmina przygotowała nie-
zbędną dokumentację techniczną. Planowany 
termin realizacji to koniec 2020 roku.

Krzysztof Rak

 Ten ważny projekt pozwoli na przywró-
cenie mieszkańcom terenu znajdującego się 
w centrum miejscowości, eliminując z prze-
strzeni publicznej straszące relikty z minionej 
epoki. 
 Zadanie obejmuje swoim zakresem remont 
i przebudowę istniejącego budynku biurowo 
administracyjnego, w którym zostaną stwo-
rzone miejsca dla organizacji pozarządowych 
wraz z salą szkoleniową, zmianę użytkowania 
istniejącego budynku gospodarczego na toaletę 
zewnętrzną, utwardzenie terenu przez wykona-
nie chodników, dojazdów, miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych, budowę podjaz-

  Już niebawem na terenie po byłej bazie Spółdzielczych Kółek Rolniczych w Złejwsi Wiel-
kiej zostanie utworzone Gminne Centrum Aktywności Społecznej.

du dla niepełnosprawnych, montaż zewnętrz-
nych urządzeń do ćwiczeń dla osób starszych, 
montaż oświetlenia zewnętrznego oraz sfinan-
sowanej z funduszu sołeckiego wiaty. 
 Inwestycję, której zakończenie planowane 
jest w grudniu br. zrealizuje wykonawca wy-
łoniony w trwającym właśnie postepowaniu 
przetargowym. Gmina na przeprowadzenie 
projektu uzyskała wsparcie unijne z środków 
dystrybuowanych przez Lokalną Grupę Dzia-
łania „Zakole Dolnej Wisły” wysokości 977 
098,75 zł. Planowany koszt inwestycji to 1 221 
373,44 zł.

Krzysztof Rak
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KAktualności

Komputery do szkół

Plac rekreacyjny w GórskuFotowoltaika 

 Nowe standardy prowadzenia 
zajęć edukacyjnych wiążą się z ko-
niecznością wsparcia uczniów z ro-
dzin wielodzietnych lub o niskim 
statusie społecznym.

 Gmina Zławieś Wielka mogła 
wnioskować o 70 tys. zł w ramach 
programu Polska Cyfrowa i skorzy-
stała z tej możliwości.
 Od 1 kwietnia wszystkie gminy 
oraz powiaty mogą wnioskować o sfi-
nansowanie zakupu laptopów, table-
tów oraz dostępu do internetu dla 
uczniów, którzy nie posiadają sprzę-
tu umożliwiającego im realizację 
zdalnych lekcji. Wykluczenie cyfro-
we to jeden z głównych problemów 
kształcenia na odległość. Uczniowie, 
którzy nie dysponują odpowiednim 
sprzętem komputerowym, często po-
siłkują się telefonami komórkowymi. 
Smartfon jest jednak niewystarczają-
cy do wykonania wielu zadań. 
 Zwróciliśmy się z prośbą do dy-
rektorów szkół, żeby przeanalizowali 
potrzeby swoich uczniów i rozeznali 
się, jakie jest zapotrzebowanie wśród 
nich na sprzęt komputerowy. Okaza-
ło się, że zapotrzebowanie jest w na-
szym przypadku duże. Wyniosło 
ponad 133 laptopy – informuje Alina 
Khalaf, inspektor ds. oświaty w Urzę-
dzie Gminy Zławieś Wielka. 

 Ministerstwo Cyfryzacji przy-
gotowało projekt „Zdalna Szkoła” 
i przeznaczyło 186 mln zł na walkę 
z wykluczeniem cyfrowym. Zago-
spodarowane fundusze to pieniądze 
zaoszczędzone w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Sa-
morządy, wnioskujące o dofinanso-
wanie, będą miały pół roku na rozli-
czenie projektu. Maksymalna kwota 
dofinansowania zależy od kategorii, 
w której znajduje się gmina lub po-
wiat. Głównym kryterium przydzia-
łu jednostek samorządu terytorial-
nego do poszczególnych kategorii 
była liczba uczniów. 
 Sugerowana cena jednego kom-
putera lub laptopa nie powinna prze-
kroczyć 3 500 zł, a tabletu 1 500 zł. 
Co ważne, samorządy mogą wnio-
skować nie tylko o dofinansowa-
nie, ale także o refundację kosztów, 
ponieważ we wniosku można ująć 
sprzęt zakupiony po 16 marca. Zło-
żenie wniosku daje gwarancję wy-
płaty środków. Z takiej możliwości 
skorzystała gmina Zławieś Wielka. 
 Zapotrzebowanie na sprzęt w na-
szej gminie znacznie przewyższyło 
ilość środków, jaką mogliśmy pozy-
skać w ramach programu. Wniosko-
waliśmy o maksymalną wysokość 
dofinansowania, jakie przysługiwało 
naszej gminie, czyli 70 tys. zł. Osta-

tecznie poprosiliśmy dyrektorów 
szkół o zweryfikowanie potrzeb 
i w efekcie zakupiliśmy 70 sztuk lap-
topów ze środków własnych, które 
po rozpatrzeniu wniosku zostaną 
zrefundowane – wyjaśnia Alina 
Khalaf.   Zdecydowaliśmy 
się na taki krok, ponieważ sprzęt 
komputerowy zaczął bardzo drożeć 
i trzeba było podjąć szybkie dzia-
łanie. Najważniejsze było jak naj-
szybsze przekazanie notebooków 
uczniom.
 Komputery, laptopy i tablety to 
nie jedyne zakupy, możliwe do sfi-
nansowania w ramach projektu. Za-
kłada on bowiem także możliwość 
sfinansowania potrzebnego oprogra-
mowania, ubezpieczenia sprzętu czy 
mobilnego dostępu do internetu. 
Beneficjentem programu jest gmi-
na lub powiat i to one, jako organy 
prowadzące, dokonują przekazania 
sprzętu szkole. 
 Sprzęt, zakupiony w ramach pro-
gramu, przekazywany jest uczniom 
na zasadach użyczenia. Oznacza to, 
że musi zostać zwrócony po powro-
cie do zajęć stacjonarnych. Laptopy 
i tablety będą służyć szkołom po za-
kończeniu okresu kwarantanny.

Monika Chmielewska 
Poza Toruń

 Lokalizacja inwestycji została wy-
brana w uzgodnieniu z Radą Sołecką, 
która optowała za stworzeniem kom-
pleksu sportowo – rekreacyjnego 
w okolicach jedynego w gminie jezio-
ra. 
 W ubiegłych latach została zbu-
dowana siłownia zewnętrzna z ple-

  Już w tym roku, w Górsku, przy ul. Nadwiślańskiej miejsce rekreacji zostanie rozbudowane o plac zabaw dla 
najmłodszych mieszkańców gminy. 

nerowymi urządzeniami do ćwiczeń 
oraz miejsce spotkań i integracji 
mieszkańców wyposażone w grille, 
miejsce na ognisko oraz zapewniają-
ce schronienie przed deszczem zada-
szone ławostoły. 
 W ramach projektu planuje się 
montaż: zestawu zabawowego, huś-

tawki, dwóch sprężynowców, dwóch 
huśtawek wagowych, piaskownicy, 
karuzeli, ławek, koszy i regulaminu. 
 Planowane koszty realizacji za-
dania wynoszą 50 677,83 w tym dofi-
nansowanie: 32 246,00 zł.

Krzysztof Rak

 Dzięki fotowoltaice ograniczany 
jest negatywny wpływ na środowi-
sko, a przede wszystkim beneficjenci 
projektu mają możliwość obniżenia 
wydatków na energię elektryczną. 
 Gmina aplikuje o środki w każ-
dym ogłaszanym naborze wniosków. 
Przedmiotem II edycji programu jest 
montaż 73 instalacji fotowoltaicz-
nych na terenie Gminy Zławieś Wiel-
ka, w ramach którego beneficjentami 
ostatecznymi są mieszkańcy gminy, 
2 instalacje zamontowane zostaną na 
budynkach użyteczności publicznej 
– w świetlicach wiejskich w Zaroślu 

 Montaż instalacji fotowoltaicznych cieszy się olbrzymim zaintereso-
waniem ze strony mieszkańców. 

Cienkim i Rozgartach, które do ogrza-
nia budynków wykorzystują energię 
elektryczną. W ogłoszonym w lutym 
2020 przetargu został wyłoniony wy-
konawca: firma Eprosument. 
 Kwota inwestycji: 1 421 569,21 
z czego pozyskane dofinansowanie 
obejmujące 50% kosztów kwalifiko-
walnych zadania. Pozostałą część 
wnoszą właściciele nieruchomości, na 
których zamontowane zostaną insta-
lacje. Gmina planuje zakończyć reali-
zację zadania do końca sierpnia br. 

Krzysztof Rak



EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K 9czerwiec - lipiec 2020Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K Aktualności

Wizyta pani minister

Budowa dróg, chodników 
i oświetlenia w gminieDotacje

 To dzięki ich wykonaniu zwiek-
sza się komfort życia i przede wszyst-
kim bezpieczeństwo korzystających 
z gminnej infrastruktury osób. 
W związku z wystąpieniem pan-
demii, negatywnie wpływającej na 
kondycję przedsiębiorców, a co za 
tym idzie ograniczającej wpływy do 
budżetu gminy i wielością inwestycji 
współfinansowanych z środków ze-
wnętrznych, konieczne było ograni-
czenie zakresu zadań wykonywanych 
z środków własnych gminy, głównie 
z zakresu drogowego. 
 Planowane do wykonania w br. 
chodniki realizowane będą w sołec-
twach, które przychyliły się do wnio-
sków zarządu gminy i przeznaczyły 
środki z funduszu sołeckiego na ten 
cel. Dzięki temu, że mieszkańcy wi-

  Budowa chodników, oświetlenia i asfaltowanie dróg gminnych to najbardziej wyczekiwane i wnioskowane do 
realizacji inwestycje w gminie. 

dzą potrzebę realizacji tego typu in-
westycji możliwe jest zrealizowanie 
większego zakresu zadań. 
 W bieżącym roku chodniki zosta-
ną wybudowane w Górsku – wzdłuż 
ul. Prostej, w Przysieku – wzdłuż ul. 
Osiedlowej, w Rozgartach i Starym 
Toruniu wzdłuż rozdzielającej so-
łectwa ul. Długiej. Energooszczędne 
oświetlenie LED zostanie zamonto-
wane w Czarnym Błocie przy ul. Pod 
Dębami – 6 opraw oraz w Górsku przy 
ul. ks. Br. Markiewicza – 6 opraw. 
 Asfaltowanie dróg gminnych 
obejmuje 500 metrowy odcinek ul. 
Nadwiślańskiej oraz remont ul. Sze-
rokiej w Starym Toruniu po budo-
wie kanalizacji.

Krzysztof Rak

 Jednym z partnerstw jest umowa za-
warta z powiatem toruńskim, na mocy 
której gmina wspiera realizację przebu-
dowy dróg powiatowych z Rzęczkowa 
do Skłudzewa (do świetlico – remizy). 
 Nawierzchnia tych ulic była bardzo 
zdeformowana, a niebezpieczeństwo 
na uczestników ruchu drogowego spro-
wadzały rosnące blisko skrajni drzewa 
oraz bardzo wąski pas asfaltu. Plano-
wany termin zakończenia realizacji 
inwestycji, którą gmina współfinansuje 
w wysokości 380 tys. zł to jesień br. 
 Niezwykle ważną inwestycją, re-
alizowaną w partnerstwie z Kujawsko 
– Pomorskim Urzędem Marszałkow-
skim jest budowa chodnika pod górę 
w Rzęczkowie. Na tym odcinku drogi 
wojewódzkiej wielokrotnie dochodziło 
do wypadków z udziałem samochodów 
ciężarowych, dlatego odseparowanie 
ruchu pieszego i rowerowego od samo-
chodowego znacząco poprawi bezpie-
czeństwo na drodze wojewódzkiej nr 
546. Wkład gminy w projekt opiewa na 
730 tys zł. 
 Nieco bardziej skomplikowana jest 
sytuacja dotycząca budowy przeprawy 
promowej pomiędzy Czarnowem i Sol-
cem Kujawskim. Realizacja zadania 
została ujęta w Kujawsko-Pomorskim 
Planie Spójności Komunikacji Drogo-

 Ważnym elementem budżetu inwestycyjnego są dotacje, których gmi-
na udziela innym samorządom, na wspólną realizację inwestycji. 

wej i Kolejowej na lata 2014-20. Jest ono 
sfinansowane w oparciu o Regionalny 
Program Operacyjny. 
 Środki na bieżące funkcjonowanie 
przeprawy, oprócz wpływów z biletów, 
zapewnią wspólnie samorząd woje-
wództwa oraz powiaty bydgoski i to-
ruński, a także gminy Solec Kujawski 
i Zławieś Wielka. Co prawda jednostka 
pływająca (długość konstrukcyjna - 24 
m, szerokość konstrukcyjna - 11 m, 
prędkość - 13 km/h, moc silników - każ-
dy 89-120 kW, pojemność - 15 samocho-
dów osobowych + 80 pasażerów) jest już 
gotowa, natomiast wciąż do wybudo-
wania są drogi dojazdowe i przyczółki 
umożliwiające bezpieczne cumowanie 
jednostki do brzegów rzeki. 
 Gmina Zławieś Wielka w tegorocz-
nym budżecie zabezpieczyła na realiza-
cję tego zadania kwotę blisko 330 tys. zł.

Krzysztof Rak

 Pani Minister jako pełnomocnik 
rządu ds. lokalnych inicjatyw współ-
pracuje z wiejskimi społecznościami, 
podejmując działania mające na celu 
popularyzację i promocję podejmo-
wania inicjatyw lokalnych. 
 W trakcie trwającego ponad go-
dzinę spotkania, którego gośćmi byli 
również Przemysław Przybylski Rad-
ny Sejmiku Kujawsko – Pomorskiego, 
Piotr Pawlikowski – przewodniczący 
Rady Gminy oraz Krzysztof Rak za-
stępca wójta gminy, przedstawicielki 
KGW poruszyły temat rejestracji 
KGW i związanych z tym procesem 
problemów. 
 Panie wyraziły chęć współpracy 
w zakresie organizacji szkoleń, spo-
tkań integracyjnych między KGW 
z różnych gmin i powiatów czy też 
podejmowania inicjatyw wspiera-
nych środkami zewnętrznymi. 
 Pani Minister podczas spotka-
nia podkreślała korzyści płynące 
z zrzeszania się w kołach gospodyń 
wiejskich jako niezależnych od ad-
ministracji rządowej i jednostek 
samorządu terytorialnego organiza-

 W dniu 29.06.2020 r. Anna Gembicka powołana w styczniu br. na stanowisko Sekretarza Stanu w Minister-
stwie Funduszy i Polityki Regionalnej przyjechała na spotkanie z Janem Surdyką Wójtem Gminy Zławieś Wielka 
i przewodniczącymi KGW naszej gminy. 

cjach społecznych. Na działalność 
zarejestrowanych KGW Sejm przy-
znał 40 milionów złotych z budżetu 
państwa, które pozwolą na rozwój 
oraz zwiększenie zakresu działania 
KGW, których działalność skupia się 
na zwiększaniu uczestnictwa miesz-
kańców wsi w propagowaniu kultury 
i tradycji. 
 Uzyskanie podmiotowości praw-
nej pozwoli KGW na ubieganie się 
o wsparcie finansami publicznymi 
w postaci dotacji. Następne spotka-
nie z przedstawicielkami KGW połą-
czone ze szkoleniem odbędzie już 18 
lipca 2020 r. 
 W trakcie spotkania Jan Surdyka 
Wójt Gminy Zławieś Wielka podzię-
kował wszystkim paniom działają-
cym w KGW za akcję szycia maseczek 
na terenie naszej gminy. W marcu 
i kwietniu, kiedy została ogłoszona 
pandemia COVID-19 panie zaanga-
żowały się w zapobieganie rozprze-
strzenianiu się wirusa poprzez do-
starczanie maseczek bawełnianych 
do toruńskich i bydgoskich szpitali 
oraz dla mieszkańców naszej gminy. 

W wyrazach uznania Wójt Gminy 
dziękował za bezinteresowną pomoc 
i postawę godną naśladowania.

Paulina Zakierska
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KAktualności

 Praca w rolnictwie indywidual-
nym znacząco różni się od produk-
cji przemysłowej.

 Charakteryzuje się sezonowo-
ścią i wiąże się z częstymi zmianami 
rodzaju czynności wykonywanych 
przez pracownika oraz warunków ich 
wykonywania. Rolnik jest zatem nara-
żony na wiele zróżnicowanych niebez-
piecznych czynników występujących 
podczas pracy.
 W okresie letnim apelujemy do 
wszystkich rolników oraz osób wyko-
nujących prace polowe podczas żniw, 
o przestrzeganie zasad, które mają 
wpływ na bezpieczeństwo. Oto kilka 
z nich:
• należy zadbać o sprawność technicz-

ną maszyn i urządzeń pracujących 
podczas żniw, maszyny pracujące 
po kilka godzin w upale przegrzewa-
ją się i często dochodzi do pożaru,

• podczas wykonywania prac polo-
wych należy zabezpieczyć podręcz-
ny sprzęt gaśniczy. Dobrze jest, 
gdy oprócz popularnych gaśnic 
dodatkowo zabezpieczymy się cią-
gnikami z pługami do oborywania 
miejsca pożaru oraz beczkowozami 
z wodą,

• zabezpieczyć urządzenia wydecho-
we silników spalinowych przed 

Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym

Rowy melioracyjne podtopienia i zalania

wylotem iskier, silniki spalinowe 
ustawiać na podłożu niepalnym, 
w odległości co najmniej 10 m od 
materiałów palnych,

• należy ze szczególną rozwagą uży-
wać otwartego ognia, palenie tyto-
niu jest dozwolone jedynie w miej-
scach pozbawionych materiałów 
palnych,

• podczas obsługi i napraw maszyn 
i urządzeń palenie tytoniu jest za-
bronione,

• w czasie naprawy maszyn przy uży-
ciu  spawarek i palników należy do-
datkowo takie miejsce zabezpieczyć 
i dozorować jeszcze przez kilka go-
dzin po skończeniu naprawy.

 Przy ustawianiu stert, stogów na-
leży zachować co najmniej następują-
ce odległości:
1) od budynków wykonanych z mate-

riałów:
a) palnych - 30 m,
b) niepalnych i pokryciu trudno za-

palnym - 20 m,
2) od dróg publicznych i torów kole-

jowych - 30 m,
3) od urządzeń i przewodów linii elek-

trycznych wysokiego napięcia - 30 m,
4) od lasów i terenów zadrzewionych - 

100 m,
5) między stertami, stogami stanowią-

cymi odrębne strefy pożarowe - 30 m,
6) od granicy działki - 4 m.
 Wokół nich należy wykonać 
i utrzymać powierzchnię szerokości 
co najmniej 2 m  pozbawioną mate-
riałów palnych. Produkty roślinne 
należy składować w sposób uniemoż-
liwiający ich samozapalenie. W przy-
padku konieczności składowania 
produktów niedosuszonych, należy 
okresowo sprawdzać ich temperaturę.
 Ponadto informuje się, że z chwilą 
wejścia Polski do Unii Europejskiej 
należy przestrzegać zakazu wypala-
nia: roślinności na łąkach, pastwi-
skach nieużytkach, rowach pasach 
przydrożnych, szlakach komuni-
kacyjnych lub w strefie oczeretów 
i trzcin, ściernisk, słomy oraz resztek 
pożniwnych. Konsekwencją nieprze-
strzegania powyższego zakazu, jest 
wstrzymanie pomocy finansowej - do-
tacji bezpośredniej AR i MR.
 Pracy rolnikom towarzyszy wiele 
różnorodnych zagrożeń związanych 
z obsługą maszyn, transportem plo-
nów, pracą na wysokości i dużym 
zapyleniem. Takie sytuacje często 
powodują wzrost zagrożeń i liczby 
wypadków w czasie żniw. 
 Przed przystąpieniem do prac 
letnich, w celu uniknięcia wypadku 
zwrócić uwagę na:

-  zabezpieczenie w kosiarkach wszyst-
kich części wirujących,

- w kombajnach uzupełnienie braku-
jących osłon i wyposażenie w sprzęt 
przeciw pożarowy,

- wszystkie koła zębate, przekładnie 
łańcuchowe, pasowe, wałki prze-
kaźnika mocy, muszą mieć nieusz-
kodzone osłony,

- każdy sprzęt koszący czy zbierający, 
powinien być skutecznie zabezpie-
czony przed wypadkiem.

 Przed uruchomieniem maszyny 
sprawdź:

- wszystkie wyłączniki i przyrządy 
kontrolne

- instalacje elektryczne i hamulcowe,
- zamocowania połączeń, osłon, za-

czepów,
- czy w strefie pracy maszyny nie po-

zostawiono narzędzi lub innych 
przedmiotów 

 Trzeba pamiętać, że w czasie pra-
cy maszyny nie wolno wykonywać 
żadnych prac pomocniczych:
- czyszczenie, usuwanie, gromadzą-

cych się innych materiałów,
- wymiana sznurka w prasie lub sno-

powiązałce,
- przebywanie pomiędzy pracującą 

maszyną i ciągnikiem,
- schodzenie i wchodzenie do ciągni-

ka lub maszyny w czasie ruchu.

- wymiana części, smarowanie, do-
kręcanie śrub, zmiana położenia 
lub nastawienia elementów robo-
czych,

- stawanie i jazda na zaczepach, ra-
mach, burtach, błotnikach i innych 
częściach maszyn i ciągników rolni-
czych,

 Wyłączając napęd ciągnika, ma-
szyny możesz uniknąć wypadku.
 Nieodłącznym elementem żniw 
jest praca dzieci w gospodarstwach 
rodziców. Dzieci podczas żniw wy-
konują prace wzbronione młodo-
cianym, często są pozostawione bez 
opieki i znajdują się w strefie bezpo-
średniego zagrożenia.
 Częstą przyczyną wypadków 
dzieci jest nie tylko nieostrożność 
dziecka, ale i lekkomyślność rodzi-
ców. Powierzając dziecku jakąkol-
wiek pracę w gospodarstwie trzeba 
przewidzieć potencjalne zagrożenia, 
wziąć pod uwagę wiek dziecka oraz 
zapewnić dziecku nabycie odpowied-
nich umiejętności.
 Nadzoruj prace wykonywane 
przez dzieci, bądź w pobliżu w celu 
udzielenia niezbędnych wskazówek. 
Małemu dziecku zapewnij bezpiecz-
ne miejsce do zabawy i opiekę.

Joanna Sucharska

 Obowiązek ten spoczywa na wła-
ścicielach wszystkich urządzeń wod-
nych – do których należą rowy melio-
racyjne.
 W obecnej sytuacji tj. przy ob-
fitych opadach deszczu, brak stałej 
systematycznej konserwacji rowów 
melioracyjnych oraz przepustów spo-
wodował lokalne podtopienia grun-
tów, zalania piwnic i ogródków.
 Właściciele i użytkownicy grun-
tów, na których znajdują się urządze-
nia melioracyjne tj. rowy są zobowią-
zani do:
- wykaszania roślinności ze skarp 
i dna rowu;

- wycinki drzew i krzewów ze skarp 
i dna rowów po uzyskaniu wcześniej-

 Wójt Gminy informuje, że generalną zasadą wynikającą z przepisów prawa wodnego jest spoczywający na wła-
ścicielu urządzenia wodnego obowiązek utrzymywania tego urządzenia, polegający na eksploatacji, konserwacji 
oraz remontach w celu zachowania ich funkcji.

szej zgody na  ich wycięcie od wójta 
gminy;

- wybierania namułu z dna rowów, 
oraz usuwanie wszelkich zatamo-
wań;

- naprawy uszkodzonych skarp i dna 
rowów;

- ochrony rowów przed pasącymi się 
zwierzętami;

- odmulanie studzienek drenarskich 
i ich naprawy;

- bieżącej naprawy wylotów drenar-
skich.

 Cieki wodne nie mają granic, 
zatem podtopienia powstają w przy-
padku, gdy właściciele gruntów nie 
konserwują urządzeń melioracyj-
nych.

 Właściciel nieruchomości powi-
nien sam dbać o stan rowów na tere-
nie własnej posesji. Ponadto właściciel 
gruntu, nie może zmieniać stanu wody 
na gruncie, a zwłaszcza kierunku od-
pływu znajdującej się na jego gruncie 
wody opadowej ani kierunku odpływu 
ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsied-
nich. Nie może też odprowadzać wód 
oraz ścieków na grunty sąsiednie.
 Niszczenie lub uszkadzanie urzą-
dzeń melioracyjnych jest wykrocze-
niem i podlega karze grzywny zgod-
nie z art. 155 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 821 z poźn. zm.). 

Joanna Sucharska

Wyposażenie Domu Kultury w Górsku

 Gmina Zławieś Wielka, korzy-
stając z środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich realizuje pro-
jekt w ramach którego zakupione 
zostanie wyposażenie do Domu 
Kultury w Górsku: kserokopiarka, 
2 szafy do akt, 5 kompletów mebli 

tarasowych, 40 stołów, 2 laptopy, 
kuchnia indukcyjna, piec konwek-
cyjny. 
 Zadanie obejmuje również mon-
taż rolet zewnętrznych, komory 
chłodniczej, markiz na tarasie oraz 
klimatyzatorów w pomieszczeniach 

biurowych. Całkowity koszt inwe-
stycji planowanej do realizacji do 
końca br. to 108 376,65 zł a pozyska-
ne przez Gminę środki z UE stano-
wią kwotę 68 960,00 zł.

Krzysztof Rak

 Stworzenie ciekawej oferty dla mieszkańców przez funkcjonujące na terenie gminy instytucje kultury jest 
możliwe w oparciu o dobrej jakości sprzęt.

Prace budowlane

 Pracownicy zachowując wyma-
gane środki ostrożności pracowali 
zgodnie z wcześniej zaplanowanym 
harmonogramem zadań. Rozpoczę-
to budowę nowego budynku komu-
nalnego w Rzęczkowie. 
 Obiekt docelowo będzie da-
chem nad głową dla 4 rodzin. Każde 
z mieszkań będzie miało ok. 45 m2 
i wyposażone będzie w oddzielne 
źródło ciepła. Na ten rok zaplano-
wana była budowa jednego mieszka-
nia, jednak ze względu na pandemię 
i ograniczone środki finansowe, prze-
rwaliśmy budowę na wykonaniu „sta-
nu zero”. 
 Poprzez przerwę w zajęciach 
szkolnych, mogliśmy wcześniej niż 
dotychczas przeprowadzić prace 
remontowe w szkołach. Wykonane 
zostały takie prace jak: remont za-
plecza Szkoły Podstawowej w Łąży-
nie, termomodernizacja dachu sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej 
Rzęczkowie oraz modernizacja C.O. 
w Szkole Podstawowej Złejwsi Wiel-
kiej. 
 Okres wiosenny sprzyja również 
pracom dekarskim. Systematycznie 
naprawiamy lub wymieniamy poszy-
cia dachów na budynkach gminnych. 
W ostatnim czasie takim pracom 
poddany został budynek posterunku 

 Okres pandemii koronawirusa nie był okresem wytchnienia w bryga-
dzie budowlanej Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej.

policji w Złejwsi Wielkiej oraz budy-
nek komunalny w Łążynie. 
 W ostatnim czasie trwają również 
prace związane z całkowitą odbudo-
wą mostku w Gutowie. Obiekt był 
w złym stanie technicznym i w pierw-
szym momencie planowany był tylko 
remont. 
 Jednak po rozpoczęciu prac i wy-
konaniu głębszych sond okazało się, 
że konstrukcja obiektu nie nadaje się 
do remontu tylko wymiany. Wylano 
nowe przyczółki mostu oraz wysta-
wiono konstrukcję stalową mostu. 
Ruch na moście zostanie udrożniony 
w pierwszej dekadzie lipca. 
 Ostatnie dni to również wzmożo-
ne kontrole Powiatowego Inspekto-
ratu Nadzoru Budowlanego. Objęły 
one budynki świetlic wiejskich, remiz 
oraz garaży OSP, boisk sportowych 
oraz placów zabaw. Budynki w naszej 
gminie zyskały uznanie w oczach in-
spektorów i stwierdzono, że są spraw-
ne technicznie i zadbane. 
 W porównaniu z innymi gmina-
mi w naszym powiecie jesteśmy w sa-
mej czołówce pod tym względem. 
Aktualnie przeprowadzamy prace 
związane z usuwaniem usterek po-
kontrolnych.  

Szymon Czajkowski
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Spis rolny

 Ostatni spis miał miejsce w 2010 
r. Tegoroczny pomoże określić, jak 
na przestrzeni tych lat zmieniło się 
polskie rolnictwo. 
 Dane do spisu będą zbierane 
przez rachmistrzów. W gminie 
Zławieś Wielka mogą kandydować 
pełnoletni i niekaralni mieszkańcy, 
którzy przejdą szkolenie i zdadzą eg-
zamin. 
 Powszechny Spis Rolny przepro-
wadzany jest przez Główny Urząd 
Statyczny raz na 10 lat. Zebrane dane 
pozwalają na analizę sytuacji ekono-
micznej, demograficznej i społecz-
nej na polskiej wsi. 
 To właśnie dzięki spisom rolnym 
można tworzyć miarodajną bazę 
informacyjną o gospodarstwach rol-

 Udział w Powszechnym Spisie 
Rolnym jest obligatoryjny dla każ-
dego rolnika.

nych i zmianach w rolnictwie. Obo-
wiązek realizacji spisów nałożony 
jest poza tym na wszystkie państwa 
członkowskie Unii Europejskiej. 
Najważniejsze informacja dla rolni-
ków jest taka, że udział w spisie rol-
nym będzie obowiązkowy.
 Spis rolny na terenie gminy Zła-
wieś Wielka będzie przeprowadzany 
w indywidualnych gospodarstwach 
rolnych, gospodarstwach rolnych 
prowadzonych przez spółki z o.o. 
oraz  w gospodarstwach rolnych 
bez osobowości prawnej, czyli np. 
prowadzonych przez spółki cywil-
ne – tłumaczy Grażyna Krystosiak, 
sekretarz gminy Zławieś Wielka.
 O co będą pytani rolnicy? Przede 
wszystkim o osoby, kierujące gospo-
darstwem, lokalizację gospodarstwa, 
typ własności użytków rolnych, 
rodzaj użytkowanych gruntów, po-
wierzchnię zasiewu, produkcję eko-

logiczną, zużycie nawozów, ilość 
zwierząt gospodarskich, rodzaj bu-
dynków gospodarskich czy o wkład 
pracy w gospodarstwo rolne. 
 Wszystkie informacje rolnicy 
mogą przekazywać samodzielnie za 
pośrednictwem mediów interneto-
wych. Osoby, które nie mają dostępu 
do internetu będą mogły skorzystać 
z pomieszczeń ze sprzętem kompu-
terowym w gminnym biurze spiso-
wym. Inne rozwiązanie to udział 
w wywiadzie, przeprowadzanym 
przez rachmistrzów spisowych bez-
pośrednio u rolnika lub w formie 
rozmowy telefonicznej. 
 Nabór na rachmistrzów roz-
począł się 15 czerwca i potrwa do 8 
lipca. Chętni do pełnienia funkcji 
rachmistrza muszą zgłosić się do 
tego czasu do Urzędu Gminy Zła-
wieś Wielka i spełnić odpowiednie 
warunki.

 Kandydaci na rachmistrzów 
muszą być osobami pełnoletnimi, 
mieszkać na terenie gminy Zławieś 
Wielka, posiadać co najmniej śred-
nie wykształcenie, płynnie posługi-
wać się językiem polskim w mowie 
i piśmie. Nie mogą to być poza tym 
osoby skazane za umyślne przestęp-
stwo, m.in. skarbowe – wymienia 
Grażyna Krystosiak.
 Kandydaci po zgłoszeniu 
w urzędzie gminy otrzymają infor-
macje o dacie oraz terminie szko-
lenia. Po zakończeniu szkolenia 
odbędzie się egzamin. Poprawna 
odpowiedź na co najmniej 60 proc. 
pytań to kolejny warunek do pełnie-
nia funkcji rachmistrza. Wszyscy 
rachmistrzowie będą posługiwać 
się specjalnymi identyfikatorami. 
Będą oni musieli także złożyć pi-
semne przyrzeczenie o dochowa-
niu tajemnicy spisowej. 

 Rachmistrzowie będą realizowa-
li swoje zadania na podstawie umo-
wy zlecenia, zawartej z dyrektorem 
Urzędu Statystycznego. W praktyce 
oznacza to, że za swoją pracę otrzy-
mają wynagrodzenie. Zostanie ono 
obliczone jako iloczyn stawki 37 zł 
brutto i liczby przeprowadzonych 
bezpośrednich i prawidłowo spisa-
nych wywiadów z użytkownikiem 
gospodarstwa rolnego. 
 W przypadku rachmistrzów te-
lefonicznych stawki będą wynosić 
20 zł brutto od przeprowadzonego 
wywiadu lub 12 zł brutto od dnia 
pełnienia dyżuru przy infolinii – 
precyzuje Grażyna Krystosiak.
 Powszechny Spis Rolny pochło-
nie z budżetu państwa prawie 25 
mln zł.

Monika Chmielewska
Poza Toruń

Remont ul. Młodzieżowej i Krótkiej
 Ulice Młodzieżowa i Krótka 
w Złejwsi Wielkiej od wielu lat wyma-
gały podjęcia działań naprawczych. 
Odkształcona nawierzchnia jezdni, 
brak chodników i wjazdów na pose-

  Jednymi z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w gminie są te dotyczące budowy dróg. To gminna infrastruktura, z której najczęściej korzystamy i która wymaga stale rosnących, wobec 
postępującego szybko rozwoju gminy nakładów finansowych. 

sje to nie jedyne mankamenty. Naj-
ważniejszą do rozwiązania sprawą 
jest odwodnienie ulicy, bez którego 
znajdujące się wzdłuż drogi posesje 
stale narażone są na zalanie wodami 

opadowymi. 
 Wykonawca, którym jest firma 
Bogmar z gminy Dąbrowa Chełmiń-
ska, wykonał już zakres obejmujący 
roboty ziemne tj. kanalizację desz-

czową i w tym tygodniu przystępuje 
do prac drogowych. Inwestycja po-
chłonie ponad 1,3 mln złotych, z cze-
go 60 % stanowi dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych. 

 Realizacja zadania obejmującego 
swoim zakresem niemal 500 metro-
wy odcinek szosy potrwa do końca 
sierpnia.

Krzysztof Rak
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Informator gminy Zławieś Wielka
Nakład 4500 egzemplarzy. Wydawca: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, tel. centrala: 56 678 09 13, 56 678 02 08, 56 678 09 82; fax 56 678 09 13.

Redaktor naczelny: Krzysztof Rak, skład redakcyjny: Grażyna Krystosiak, Monika Ryngwelska, Krzysztof Rak, Piotr Grodzki, Paulina Zakierska. Kontakt do redakcji: gazeta@zlawies.pl, tel: 56 674 13 35

Aktualności

 Pierwszy raz w historii naszej 
małej szkoły to wielkie wyróżnienie 
– Stypendium Ministra Edukacji Na-
rodowej - otrzymała Oliwia Niejadlik 
- gratulujemy!!! Wielkie gratulacje 
składamy także na ręce rodziców - 
Państwa Justyny i Przemysława Nieja-
dlik! Z rąk Pani Wicekurator dyplom 
odebrał dyrektor szkoły.
 Oliwia uzyskała wysokie wyniki 
w nauce - ukończyła szkołę ze śred-
nią 6,00!!! Ponadto, Oliwia uzyskała 
tytuł finalisty konkursu przedmio-
towego z matematyki dla uczniów 
szkół podstawowych.
 Co więcej, nasza uczennica osią-
gnęła wysokie wyniki we współza-
wodnictwie sportowym na szczeblu 
krajowym:
1. XIV Mistrzostwa Polski Juniorów 
do lat 18 SHINKYOKUSHIN Pol-
skiej Federacji KYOKUSHIN Karate, 
Solec Kujawski, 17.11.2018r. – II miej-
sce w konkurencji kumite dziewcząt 
13-14 lat – 50 kg,
2. Mistrzostwa Polski Północnej Pol-
skiej Federacji KYOKUSHIN KARA-
TE, Złocieniec, 30.03.2019r. – I miej-
sce w kategorii Kumite dziewcząt 

Stypendystka MEN w Gminie Zławieś Wielka
  10 marca 2020  roku w  internacie Uniwersyteckiego Liceum Ogólno-
kształcącego w Toruniu odbyła się uroczystość, podczas której Pani Maria 
Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty wręczyła dyplo-
my stypendystom Ministra Edukacji Narodowej oraz stypendystom Preze-
sa Rady Ministrów.

13-14 lat – 45kg,
3. Mistrzostwa Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego Kyokushin Karate, 
Chełmno, 24.02.2019r., III miejsce 
w konkurencji Kumite Dziewcząt 13-
14 lat – 50kg. oraz na szczeblu między-
narodowym w Otwartych Mistrzo-
stwach Holandii IKO Dutch Open 
w Bergen op Zoom, 08.06.2019r., 12-
13 lat – 45 kg – Mistrzyni Holandii 
– I miejsce.
 Stypendium Ministra Edukacji 
Narodowej jest jedną z form wyraże-
nia uznania dla uczniów uzyskują-
cych wybitne osiągnięcia edukacyjne, 
w szczególności laureatom między-
narodowych olimpiad, laureatom i fi-
nalistom olimpiad przedmiotowych 
o zasięgu ogólnopolskim, laureatom 
konkursu na pracę naukową organi-
zowanego przez instytucję naukową 
lub stowarzyszenie naukowe, a także 
uczniom uzyskującym najwyższe 
wyniki w nauce i uczniom, którzy 
uzyskali wysokie wyniki we współza-
wodnictwie sportowym na szczeblu 
krajowym lub międzynarodowym.

Dawid Basak

Rozbudowa SP Przysiek
 W tym roku placówka z Przy-
sieka obchodzi jubileusz 120-lecia 
swojego istnienia.

 Prowadzona inwestycja polegają-
ca na budowie łącznika, który będzie 
mieścił 5 nowych sal lekcyjnych oraz 
piękną, dużą świetlicę z zapleczem 
kuchennym, doskonale się w ten jubi-
leusz wpisuje. 
 Trzeba jednak wyraźnie zazna-
czyć, że jej realizacja nie jest podykto-
wana okrągłą rocznicą, ale realnymi 
potrzebami wynikającymi ze stale 
zwiększającej się liczby mieszkańców, 

którzy wybierają Przysiek i Rozgarty 
na swoje miejsce do życia. Zmiany 
wymusiła także reforma edukacji, 
tworząc z 6-klasowej placówki, miej-
sce, w którym naukę pobierają także 
uczniowie klas 7 i 8. Inwestycja jest 
finałem prowadzonych w jednostce 
robót, dzięki którym powstaje dosko-
nale wyposażony kompleks eduka-
cyjny. 
 W ramach inwestycji powstanie 
dwukondygnacyjny budynek o po-
wierzchni niemal tysiąca metrów 
kwadratowych. Budynek będzie speł-
niał standardy dostępności osób ze 

specjalnymi potrzebami, w tym nie-
pełnosprawnych, dzięki przystoso-
wanym do ich obsługi toaletom oraz 
zamontowanej w budynku windzie. 
 Przestronne korytarze pozwolą 
na spędzanie przerw w trakcie niepo-
gody poza salami lekcyjnymi. Inwe-
stycję, której koszt opiewa na blisko 
3,9 mln. zł realizuje firma BUDMAX 
Marka Paszyńskiego z Fabianek. 
 Kolejne 150 tysięcy gmina prze-
znaczy na wyposażenie nowopowsta-
łego skrzydła placówki.

Krzysztof Rak
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Przedsiębiorcy Regionu Gminy

Kupiec Gminny - to przestrzeń dla Ciebie i TWOJEJ FIRMY!
Chcesz skutecznie wypromować swoją �rmę? 

Dotrzeć do szerokiego grona odbiorców Głosu Gminnego? 
Zarezerwuj powierzchnię reklamową.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. tel. 698 014 033 lub 790 520 803, 
e-mail: gazeta@izarysuje.pl

SALA W GÓRSKU 
DO WYNAJĘCIA

DK GÓRSK ul. Leśna 13 Górsk, tel. 56/ 610 21 28, 606 998 523, e-mail: wdkgorsk@wp.pl   SERDECZNIE ZAPRASZAMY

tel. 56 610 21 28 lub 606 998 523

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ
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USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:

USŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ
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-

-

-

Ogłoszenia drobne
mieszkańców naszej gminy

Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić?  Napisz maila: gazeta@zlawies.pl 

UWAGA! 

-

-

-

Zapraszam do kontaktu 506-588-595 . 

-

-

-

-

-
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USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała
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Ogłoszenia drobne
mieszkańców naszej gminy

Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić?  Napisz maila: gazeta@zlawies.pl 

UWAGA! 

-
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Zapraszam do kontaktu 506-588-595 . 
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Nazwa  Kod 
rejestrujący 

Kod 
wyrejestrowujący

Aby zarejestrować się w systemie wystarczy 
wysłać SMSa na nr 661 000 112 i wpisać kod:

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store

 Pro�l zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, 
którym potwierdzasz swoją tożsamość przy załatwianiu spraw 
urzędowych przez Internet. Pro�l zaufany to oszczędność czasu, 
komfort, oszczędność pieniędzy, bezpieczeństwo i ułatwienia.

Jak założyć pro�l zaufany?
Wejdź na stronę ePUAP www.epuap.gov.pl i załóż konto. 
Na stronie ePUAP złóż wniosek o pro�l zaufany.
W ciągu 14 dni przyjdź z dowodem tożsamości 
do naszego Urzędu potwierdzić pro�l zaufany.

Zapraszamy 
do Punktu Potwierdzania 

Profilu Zaufanego

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
pokój: 22
telefon: 56 674 13 17
Otwarty codziennie 8:00 - 15:00


