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	 Wielka	Orkiestra	Świątecznej	Pomocy	już	po	raz	29	
zagra	31	stycznia	2021	r.	pod	hasłem	Finał	z	głową,	Zbie-
ramy	dla	laryngologii,	otolaryngologii	i	diagnostyki	gło-
wy.

więcej na stronie 6

W tym niezwykle trudnym dla Nas wszyst-
kich czasie, chcielibyśmy złożyć Państwu 

najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim zdrowia 
i spokoju, których szczególnie teraz potrzebujemy. 

Na te Święta Bożego Narodzenia, choć tak inne niż 
zwykle, życzymy otwartego serca i wytrwałości, 

a nadzieja na lepsze jutro niech Was nie opuszcza. 

Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Zławieś Wielka

     Piotr Pawlikowski         Jan Surdyka
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Inwestycje gminne
	 Powiedzieć,	 że	mijający	 rok	był	
inny	niż	poprzednie,	to	jak	nic	nie	
powiedzieć.	 Wciąż	 zmagamy	 się	
z	 epidemią,	pełni	 lęku	 sprawdzając	
czy	występujące	objawy	nie	zwiastu-
ją	niosącej	tak	wiele	obaw	choroby.	
Choroby,	 której	 pojawienie	 się	 wy-
wróciło	cały	nasz	świat	do	góry	no-
gami.	 No	 bo	 któż	mógł	 przypusz-
czać,	że	będziemy	pracować	zdalnie,	
o	 prowadzeniu	 na	 odległość	 nauki	
nie	wspominając.	
	 Z	 wytęsknieniem	 wypatrujemy	
powrotu	do	normalności,	która	po	
ogłoszeniu	 stworzenia	 szczepion-
ki	 zaczęła	 się	 mgliście	 rysować	 na	
przyszłorocznym	 horyzoncie.	 Pan-
demia	nie	ominęła	Złejwsi	Wielkiej,	
odciskając	 piętno	 na	 gminnym	
budżecie,	 zmieniając	 zasady	 funk-
cjonowania	 urzędu,	 ograniczając	
formy	 działania	 organizacji	 poza-
rządowych.	
	 Mimo	tych	okoliczności	wszyst-
kie	 zadania	 były,	 choć	 czasami	
w	 ograniczonym	 zakresie	 realizo-
wane.	Nie	inaczej	było	z	najbardziej	
wyczekiwanymi	 i	 zauważanymi	
przez	 mieszkańców	 inwestycjami.	 

Szkoła Podstawowa w Przysieku

	 Jedną	 z	 najważniejszych	 była	
rozbudowa	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Przysieku.	Obchodząca	jubileusz	
120	lecia	istnienia	placówka	zyskała	
łącznik,	 mieszczący	 5	 nowych	 sal	
lekcyjnych	 oraz	 przestronną	 świe-
tlicę	 z	 doskonale	 wyposażonym	
zapleczem	kuchennym.	Dzięki	 po-
zyskanemu	 ze	 środków	 zewnętrz-
nych	 dofinasowaniu,	 możliwy	 był	
zakup	 pomocy	 dydaktycznych	 do	
pracowni,	 umożliwiając	 zgłębianie	
tajników	 chemii	 czy	 fizyki	 w	 cie-
kawy,	 wypełniony	 doświadczenia-
mi	 sposób.	 Inwestycja	 jest	 finałem	
prowadzonych	 w	 jednostce	 robót,	
dzięki	 którym	 powstał	 doskonale	
wyposażony	kompleks	edukacyjny.	

	 Dwukondygnacyjny	 budy-
nek	 o	 powierzchni	 niemal	 tysiąca	
metrów	 kwadratowych	 jest	 przy-
stosowany	 do	 potrzeb	 osób	 z	 nie-
pełnosprawnościami,	 dzięki	 zasto-
sowanym	 w	 nim	 rozwiązaniom,	
zgodnie	 z	 zasadą	 projektowania	
dla	 każdego.	 Zamontowana	 winda	
umożliwi	dotarcie	na	drugie	piętro,	
a	przestrzenne	korytarze	umożliwią	

spędzenie	 przerw	 podczas	 złej	 po-
gody.	 Przedsięwzięcie	 kosztowało	
blisko	4,1	mln	złotych.

Szkoła Podstawowa 
w Złejwsi Wielkiej

	 Równie	 ważnym	 działaniem,	
ukierunkowanym	 na	 rozwój	 bazy	
oświatowej	w	 gminie,	 jest	 zaplano-
wana	na	przyszły	rok	renowacja	naj-
starszej	 części	 Szkoły	 Podstawowej	
w	 Złejwsi	 Wielkiej.	 Przedmiotem	
inwestycji	jest	przebudowa	i	remont	
historycznej	części	budynku	szkoły	
wraz	z	przebudową	i	nadbudową	są-
siadującego	z	nią	 łącznika.	Znajdu-
jący	 się	 nieopodal	 kościoła	 obiekt	
wymagał	pilnej	 interwencji.	Dzięki	
dotacji	w	wysokości	1	mln.	złotych	
z	RFIL	już	niedługo	wszystkie	uster-
ki	i	niedogodności	związane	z	użyt-
kowaniem	 zabytkowych	 pomiesz-
czeń	pójdą	w	niepamięć.	
	 Zakres	inwestycji	obejmuje	ada-
ptację	piwnicy	na	szatnie	dla	dzieci,	
budowę	nowej,	spełniającej	wymogi	
ppoż.	 klatki	 schodowej,	 poszerze-
nie	przejść	w	budynku,	 powiększe-
nie	 otworów	 okiennych,	 rozbiórkę	
zbędnych	 ścian,	 likwidację	 drew-
nianych	schodów,	budowę	nowych,	
osobnych	 toalet	 dla	 chłopców	
i	dziewczynek.	Wprowadzone	w	ra-
mach	 projektu	 rozwiązania	 umoż-
liwią	 powiększenie	 istniejących	 sal	
lekcyjnych,	 a	 przebudowa	 dachu	
pozwoli	 na	 adaptację	 powierzchni	
strychowej	 i	 przekształcenie	 jej	 na	
sale	plastyczną.	
	 W	 związku	 z	 objęciem	 budyn-
ku	 nadzorem	 konserwatorskim	
wszystkie	zastosowane	rozwiązania	
musiały	być	konsultowane	tak,	aby	
nawiązywały	do	jego	historycznego	
wyglądu.	 Mimo	 licznych	 obwaro-
wań,	 udało	 się	 stworzyć	 dokumen-
tację,	 która	 nie	 tylko	 pozwoli	 na	
poprawę	 warunków	 do	 nauki	 dla	
uczniów,	ale	również	dzięki	pracom	
termomodernizacyjnym	 umożliwi	
obniżenie	 wydatków	 eksploatacyj-
nych.	Planowany	koszt	zadania	to	1	
milion	725	tysięcy	zł.	

Gminne Centrum 
Aktywności Społecznej

	 Zaawansowane	prace	trwają,	rów-
nież	w	pobliżu	złowiejskiej	świątyni,	
z	tym	że	po	jej	południowej	stronie,	
na	placu	po	byłej	 bazie	 Spółdzielni	
Kółek	Rolniczych.	Tworzone	Gmin-
ne	Centrum	Aktywności	Społecznej	
stanie	 się	 już	 niebawem	 miejscem	
spotkań	 i	 integracji	 społeczności	
lokalnej.	Wyremontowany	budynek	
biurowy	przyjmie	organizacje	poza-
rządowe,	stwarzając	warunki	do	po-
wstania	 wielu	 ciekawych	 i	 cennych	
inicjatyw.	

	 Na	 przylegającym	 do	 obiektu	
placu	 stworzona	 została	 ścieżka	
spacerowa	 z	 miejscami	 wypoczyn-

ku	oraz	siłownią	zewnętrzną,	wypo-
sażoną	w	urządzenia	umożliwiające	
aktywność	 fizyczną	 zarówno	 dla	
młodszych,	 jak	 i	 trochę	 starszych	
użytkowników.	 Sołectwo	 Zławieś	
Wielka	przeznaczyło	środki	z	FS	na	
budowę	 wiaty	 szkoleniowej,	 która	
będzie	 doskonałą	 alternatywą	 dla	
organizacji	spotkań	w	ciepłych	mie-
siącach	roku.	

	 Nie	zabraknie	również	toalet	ze-
wnętrznych	 i	 oświetlenia,	 a	 całość	
dopełnią	 parkingi	 dla	 zmotoryzo-
wanych	gości	Centrum.	Inwestycja,	
której	koszt	opiewa	na	1	milion	200	
tysięcy	złotych,	umożliwiła	również	
poszerzenie	chodnika	od	strony	uli-
cy	Jasnej.

Modernizacja dróg 
na terenie gminy

	 Rozbudowa	infrastruktury	dro-
gowej	jest	jednym	z	kluczowych	za-

dań,	 jakie	 stoją	przed	 samorządem	
gminnym.	 Żeby	 sprostać	 oczeki-
waniom	 mieszkańców	 i	 zapewnić	
im	 możliwość	 bezpiecznego	 po-
ruszania	 się	 po	 naszych	 drogach,	
co	 jest	 trudne	w	 związku	 z	 bardzo	
dynamicznym	 rozwojem	 osadnic-
twa,	gmina	systematycznie	korzysta	
z	wszystkich	możliwości	uzyskania	
wsparcia	 środkami	 zewnętrznymi.	
Dzięki	 takiemu	 dofinansowaniu,	
pochodzącemu	z	Programu	Rozwo-
ju	Obszarów	Wiejskich,	 budowana	

jest	ulica	po	dawnym	nasypie	kole-
jowym,	która	 łączy	Złąwieś	Wielką	
z	Toporzyskiem.	

	 Koszt	 budowy	 realizowanego	
w	 formule	 zaprojektuj	 wybuduj	 za-
dania	 to	ponad	700	 tysięcy	 złotych,	
z	czego	dofinasowanie	to	450	tysięcy.	
	 Gmina	 również	 aktywnie	 ko-
rzysta	 z	 środków	 Funduszu	 Dróg	
Samorządowych.	 Z	 tego	 programu	
została	wykonana	modernizacja	uli-
cy	Młodzieżowej	i	Krótkiej	w	Złejwsi	
Wielkiej.	 Nawierzchnia	 asfaltowa,	
chodniki	 i	 wjazdy	 z	 kostki	 bruko-
wej,	 a	 przede	wszystkim	 kanalizacja	
deszczowa,	 zabezpieczająca	 nisko	
położone	posesje	przed	zalaniem,	to	
najważniejsze	elementy	przedsięwzię-
cia,	które	kosztowało	niemal	1	milion	
430	tysięcy	złotych.	Dofinansowanie	
opiewało	na	kwotę	ponad	800	tys.	zł.	
	 Fundusz	Dróg	Samorządowych	
to	 źródło	 środków	 zewnętrznych,	
które	wspomagają	realizację	remon-
tu	ul.	Cedrowej	w	Starym	Toruniu	
w	 wysokości	 ponad	 500	 tysięcy	
złotych.	Mocno	zniszczona	i	pood-
kształcana	nawierzchnia	wymagała	
podjęcia	 pilnych	 działań	 napraw-
czych.	Koniczne	było	wzmocnienie	
konstrukcji	 poprzez	 jej	 stabilizację	
cementem.	Przedsięwzięcie,	którego	
wartość	przekracza	900	tys.	złotych	
podzielone	jest	na	2	etapy	a	termin	
jego	 zakończenia	 przewidywany	
jest	na	czerwiec	przyszłego	roku.	
	 Wciąż	 czekamy	 na	 rozstrzy-
gnięcie	naboru	wniosków	z	Fundu-
szu,	 w	 ramach	 którego	 złożyliśmy	
wniosek	na	wsparcie	budowy	drogi	
łączącej	ulicę	 Sosnową	w	Czarnym	
Błocie	 z	 drogą	 krajową	 nr	 80.	 To	
niezwykle	ważne	zadanie	umożliwi	
skomunikowanie	dojazdu	do	dyna-
micznie	 rozwijających	 się	 osiedli	
we	 wschodniej	 części	miejscowości	
poprzez	przebudowane,	wyposażo-
ne	w	lewoskręty	skrzyżowanie	z	ul.	
Markiewicza.	

Gmina	stale	korzysta	także	ze	wspar-
cia	na	modernizację	dróg	dojazdo-
wych	 do	 gruntów	 rolnych.	W	 tym	
roku	 środkami	 dysponowanymi	
przez	 Marszałka	 Województwa	
w	wysokości	niemal	30	tys.	złotych	
dofinansowana	 została	 inwestycja	
na	ul.	Nadwiślańskiej,	która	koszto-
wała	ponad	100	tys.	złotych.	

	 Jedynym	 zadaniem	 drogowym	
realizowanym	 z	własnych	 środków	
budżetowych	jest	remont	ul.	Szero-
kiej	po	wykonywanej	wcześniej	bu-
dowie	kanalizacji	 sanitarnej.	Gęsto	
ułożone	w	działce	drogowej	przewo-
dy	oraz	konieczność	wykonania	ka-
nalizacji	 grawitacyjnej	 sprawiły,	 że	
niezbędna	 była	 całkowita	 odbudo-
wa	drogi.	Mieszkańcy,	którzy	przez	
kilka	 miesięcy	 znosili	 utrudnienia	
w	przemieszczaniu	się	po	nierównej	
i	 wypełnionej	 wodą	 nawierzchni	
już	mogą	cieszyć	się	z	nowego	asfal-
tu.	 Zgodnie	 ze	 zgłaszanymi	 postu-
latami	 wykonana	 została	 również	
zatoka	 postojowa,	 umożliwiająca	
zaparkowanie	pojazdów	przez	oso-
by	korzystające	z	świetlicy	wiejskiej	
i	przylegającego	do	niej	placu	rekre-
acyjnego.	Koszt	 remontu	 to	ponad	
500	tys.	zł.	
	 Nie	można	pominąć	partnerstw,	
w	 ramach	 których	 gmina	 udziela	
wsparcia	 innym	 jednostkom	 na	
wspólną	realizacje	inwestycji.	

	 Dzięki	 zawartej	 z	 Powiatem	
Toruńskim	 umowie	 możliwa	 była	
modernizacja	 dróg	 powiatowych	
z	Rzęczkowa	do	Skłudzewa	(do	świe-
tlico	 –	 remizy).	 Bardzo	wąska	 jezd-
nia	i	rosnące	przy	jej	krawędzi	drze-
wa	 sprowadzały	 na	 użytkowników	
ruchu	poważne	niebezpieczeństwo.	
	 Kwota	 niemal	 400	 tys.	 złotych	
jaką	 gmina	 partycypowała	 w	 kosz-
tach	 umożliwiła	 ponadto	 wybudo-
wanie	 chodników,	 prowadzących	
pod	górę,	aż	do	budynku	remizy.	
	 Również	budowa	chodnika	pod	
górę	 w	 Rzęczkowie,	 jest	 zadaniem	
wykonywany	 w	 partnerstwie.	 Tym	
razem	 współpraca	 między	 gminą	

dokoñczenie na stronie nr 4
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Informacja o pracy 
Urzędu Gminy 

Usługi zdrowotne 
 zmiana podmiotu 

	 W	 związku	 z	 aktualną	 sytuacją	 epide-
miologiczną	wprowadzono	zmiany	w	funk-
cjonowaniu	Urzędu	Gminy	w	Złejwsi	Wiel-
kiej.
	 Do	czasu	poprawy	sytuacji	epidemiolo-
gicznej	 w	 kraju	 ograniczony	 zostaje	 wstęp	
interesantów	 do	 Urzędu	 Gminy	 w	 Złejwsi	
Wielkiej.
	 Prosimy	o	załatwianie	spraw	pocztą	tra-
dycyjną,	poprzez	e-puap,	e-mailowo	lub	tele-
fonicznie.
	 Wykaz	numerów	telefonów	do	poszcze-
gólnych	 pracowników	 i	 referatów	 urzędu	
gminy	 znajduje	 się	 tutaj:	 https://www.zla-
wies.pl/9037,referaty	.	Adres	e-mail:	ug@zla-
wies.pl,	Elektroniczna	 skrzynka	podawcza:	
/w11bvlm80l/SkrytkaESP.
	 W	razie	konieczności	dostarczenia	papie-
rowych	wersji	dokumentów	należy	je	wysłać	
pocztą	lub	zostawić	w	skrzynce	w	korytarzu	
przy	 wejściu	 do	 budynku	 Urzędu	 Gminy.	
Wszystkie	 dokumenty	 złożone	 w	 skrzynce	
przejdą	dobową	kwarantannę.
 

	 Wizyta	w	Urzędzie	Gminy	możliwa	 jest	
jedynie	 w	 sprawach	 pilnych,	 wymagających	
bezpośredniego	 kontaktu	 z	 pracownikiem,	
po	 uprzednim,	 telefonicznym	 umówieniu	
terminu	spotkania.
	 Interesanci	przyjmowani	są:
•	w	 sprawach:	 rejestracji	 stanu	 cywilnego,	
ewidencji	 ludności	 i	 dowodów	 osobistych	
w	biurach	nr	15	i	16	na	I	piętrze,

•	w	pozostałych	sprawach	-	w	punkcie	przyjęć	
utworzonym	na	parterze	budynku.

W	tym	samym	czasie	mogą	być	obsługiwani:
•	1	interesant	w	punkcie	przyjęć	na	parterze,
•	1	interesant	w	biurze	nr	15	lub	16	na	I	piętrze.
Podczas	pobytu	w	urzędzie	należy	bezwzględ-
nie	 stosować	 się	 do	 nakazu	 zasłaniania	 ust	
i	nosa	oraz	dezynfekcji	rąk.
Każda	osoba	odwiedzająca	urząd	gminy	zo-
stanie	wpisana	do	Ewidencji	wejść	do	Urzędu	
Gminy	w	Złejwsi	Wielkiej,	zawierającej	nastę-
pujące	dane:	imię	i	nazwisko,	adres	zamiesz-
kania,	nr	telefonu	oraz	datę	i	godzinę	wejścia	
do	urzędu.

 Na jakość świadczonych w naszej gminie 
usług zdrowotnych mieszkańcy narzekali od 
wielu lat.

	 Niestety	sytuacji	w	tej	kwestii	nie	zmieni-
ła	także	dokonana	w	czerwcu	2018	r.	zmiana	
podmiotu	 leczniczego,	 zapewniającego	opie-
kę	 medyczną	 w	 przychodniach	 w	 Górsku,	
Rzęczkowie	 i	Złejwsi	Wielkiej.	W	ciągu	 tych	
ostatnich	dwóch	 lat	nie	było	chyba	zebrania	
wiejskiego,	na	którym	nie	zgłaszano	by	skarg	
na	jakość	usług	zdrowotnych,	do	tego	niezli-
czona	 ilość	 rozmów	 bezpośrednich	 i	 telefo-
nicznych	z	nie	zadowolonymi	pacjentami.
	 Każda	 skarga	 naszego	 mieszkańca	 była	
zgłaszana	 bezpośrednio	 osobie	 prowadzącej	
firmę	Revital	Medic	w	Toruniu,	 nie	 przyno-
siło	to	jednak	oczekiwanych	efektów,	a	ewen-
tualna	poprawa	obsługi	pacjentów	była	zniko-
ma	i	najczęściej	krótkotrwała.	
	 W	 czerwcu	 br.	 uznałem,	 że	 należy	 pod-
jąć	 bardziej	 radykalne	 kroki	 i	 dokonałem	
wypowiedzenia	 umowy	 dzierżawy	 i	 umowy	
na	 świadczenie	 usług	 zdrowotnych	 zawartej	
z	dotychczasowym	dzierżawcą.	Okres	wypo-
wiedzenia	upływa	z	końcem	bieżącego	roku.	

Wraz	 z	 wypowiedzeniem	 umów	 podjęliśmy	
działania	 zmierzające	 do	 wyłonienia	 pod-
miotu	 leczniczego,	który	od	 stycznia	2021	 r.	
przejmie	świadczenie	usług	zdrowotnych	dla	
naszych	mieszkańców.	W	odpowiedzi	na	wy-
słane	do	czterech	przychodni	zapytania	ofer-
towe	 otrzymaliśmy	 jedną	 ofertę,	 jedna	 przy-
chodnia	złożyła	także	ofertę	z	własnej	woli.
	 Po	 szerokich	 konsultacjach	 z	 Komisją	
zdrowia	 i	 spraw	 społecznych	 oraz	 radnymi	
Rady	Gminy	Zławieś	Wielka	podjąłem	decy-
zję	o	wyborze	Centrum	Medycznego	IKAR	–	
Borowicz	sp.	j.	w	Bydgoszczy,	jako	podmiotu	
świadczącego	od	roku	2021	opiekę	medyczną	
w	naszej	gminie.
	 Decyzja	 o	 rozstaniu	 się	 z	 dotychczaso-
wym	 świadczeniodawcą	 nie	 była	 łatwa,	 ale	
konieczna	 ze	 względu	 na	 dobro	 naszych	
mieszkańców.	Wyrażam	nadzieję,	że	 jej	 efek-
tem	będzie	zwiększenie	jakości	i	dostępności	
do	świadczeń	zdrowotnych	dla	każdego	z	nas,	
a	 opieka	medyczna	 przyjmie	 oczekiwany	 od	
wielu	 lat	 wymiar,	 zgodny	 z	 obowiązującymi	
standardami.

Jan Surdyka
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KAktualności Informacje

dokoñczenie ze strony nr 2

a	 wykonującym	 zadania	 Marszałka	 na	 dro-
gach	wojewódzkich	ZDW	pozwoliła	na	odse-
parowanie	ruchu	pieszego	na	bardzo	niebez-
piecznym,	 obfitującym	 w	 wypadki	 odcinku	
drogi	 wojewódzkiej	 nr	 546.	 Udział	 Gminy	
obejmuje	60	%	kosztów	i	wynosi	790	tys.	zł.	

Budowa PSZOK-u w Rzęczkowie

	 Wdrożona	 w	 2013	 roku	 reforma	 gospo-
darki	odpadami	komunalnymi	wprowadziła	
wiele	 ciążących	 na	 mieszkańcach	 obowiąz-
ków.	Oprócz	generalnej	zasady	ograniczania	
wytwarzania	 odpadów,	 najważniejsza	 jest	
jak	 największa	 ilość	 śmieci	 przeznaczonych	

Inwestycje gminne
do	 ponownego	 wykorzystania.	 W	 tym	 celu	
Gmina	 stworzyła,	 przy	 zrekultywowanym	
wysypisku,	Punkt	Selektywnej	Zbiórki	Odpa-
dów	Komunalnych,	do	którego	każdy	miesz-
kaniec	 może	 samodzielnie	 dostarczyć	 nie-
ograniczoną	 ilość	 posegregowanych	 śmieci	
(odpady	budowlane	 z	ograniczeniem).	 I	wła-
śnie	projekt	polegający	na	 stworzeniu	nowe-
go	PSZOKu	uzyskał	wsparcie	z	 środków	UE	
a	dokładnie	Regionalnego	Programu	Opera-
cyjnego	 Woj.	 Kuj-Pom	 w	 wysokości	 ponad	
1	mln	600	tys.	złotych.	Inwestycja	realizowana	
będzie	w	Rzęczkowie	na	działce	 sąsiadującej	
z	 budynkiem	 Zakładu	 Usług	 Komunalnych	
i	obejmie	wybudowanie	wiaty,	zakup	wszyst-
kich	niezbędnych	kontenerów	i	pojemników,	
stworzenie	ścieżki	edukacyjnej	oraz	wybudo-
wanie	parkingów	i	dróg	dojazdowych.	
	 Co	 najważniejsze	 Punkt	 będzie	 otwarty	
przez	6	dni	w	tygodniu,	zwiększając	swoją	do-
stępność	dla	mieszkańców.	Realizacja	zadania	
zaplanowana	jest	na	przyszły	rok.	W	obecnej	
chwili	trwa	ogłaszanie	przetargu

              Krzysztof Rak
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Ekipa remontowa

	 Aktualnie	 trawa	 remont	 świetlicy	wiejskiej	
w	 Skłudzewie.	 Malowanie	 elewacji,	 wymiana	
podbitek,	lamp	zewnętrznych,	malowanie	ścian	
wewnętrznych	remizy	czy	doposażenie	kuchni	
świetlicy	 to	 tylko	 niektóre	 prace	 jakie	 zostały	
zaplanowane	przy	okazji	tego	remontu.	
	 Zadaniem	 w	 ramach	 Funduszu	 Sołeckie-
go	 jest	wykonanie	 i	montaż	barier	na	mostku	
w	Starym	Toruniu.	Nowe	bariery	mają	popra-
wić	bezpieczeństwo	przy	wyremontowanej	uli-
cy	Szerokiej.	W	 trakcie	wykonywania	 są	 także	
drewniane	 altanki	 z	 ławo	 stołami	 	 na	 nowo	
powstałym	 placu	 rekreacyjnym	 w	 Siemoniu.	
W	 tej	 miejscowości	 zamontowany	 zostanie	
także	większy	przystanek	autobusowy,	aby	dać	
schronienie	dzieciom	dojeżdżającym	do	 szko-
ły.	Fundusz	sołecki	to	także	realizacje	o	mniej-
szym	zakresie,	takie	jak	zakup	i	montaż	nowych	
tablic	 sołeckich	 do	 Czarnego	 Błota	 i	 Złejwsi	
Małej,	 zakup	 i	 montaż	 stojaków	 rowerowych	
(Siemoń),	 czy	 montaż	 progów	 zwalniających	
w	Czarnowie.	
	 Środki	finansowe	z	Funduszy	Sołeckich	 są	
bardzo	ważnym	elementem	wsparcia	dla	inwe-
stycji	realizowanych	przez	Gminę	Zławieś	Wiel-
ka.	Budowa	chodników	w	Górsku	 (ul.	Prosta),	
Przysieku	(ul.	Osiedlowa),	Rozgartach	(ul.	Dłu-
ga)	jest	także	współfinansowana	z	tych	środków.	
Zakończenie	wspomnianych	 inwestycji	plano-
wane	jest	na	21.12.2020	r.	

 Koniec roku jest zawsze wytężonym okresem pracy w brygadzie budowlanej. Nie inaczej 
jest w tym roku. Brygada budowlana UG w Złejwsi Wielkiej kończy wykonywanie zadań 
w ramach Funduszu Sołeckiego. 

	 Wszystkim	 Mieszkańcom	 Gminy	 Zławieś	
Wielka,	 Współpracownikom	 i	 Przyjaciołom,	
brygada	budowlana	Urzędu	Gminy	życzy	peł-
nych	miłości	i	spokoju	Świąt	Bożego	Narodze-
nia.

Szymon Czajkowski

WOŚP

	 Jednak	 przyszłoroczne	 granie	 będzie	 zde-
cydowanie	 inne.	 W	 czasie	 pandemii	 narzucone	
zostało	 wiele	 ograniczeń,	 które	 uniemożliwiają	
przeprowadzenie	finału	w	tradycyjnej	formie.	Po	
raz	pierwszy	w	historii	WOŚP	nie	zostaną	zreali-
zowane	koncerty	na	żywo	czy	też	licytacje,	które	
cieszyły	się	ogromnym	zainteresowaniem	naszych	
mieszkańców.	

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już po raz 29 zagra 31 stycznia 2021 r. pod hasłem 
Finał z głową, Zbieramy dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

	 Zabraknie	 również	 naszej	 fantastycznej	 ka-
wiarenki.	 Zarejestrowanych	 zostało	 40	 wolonta-
riuszy,	 którzy	 będą	 kwestować	 na	 terenie	 naszej	
gminy.	Nie	będzie	to	jednak	łatwe	zadanie.	Nasi	
wolontariusze	w	trakcie	poprzednich	finałów,	nie-
złomnie,	mimo	różnych	warunków	pogodowych,	
zbierali	do	puszek	na	ulicach,	na	których	spotyka-
li	wiele	życzliwych	osób.	

	 Każdy	z	nich	stając	się	wolontariuszem	WOŚP,	
wierzy,	iż	nasi	mieszkańcy	mimo	panujących	wa-
runków,	z	zachowaniem	wszelkich	środków	bez-
pieczeństwa,	 również	 w	 przyszłym	 roku	 znajdą	
czas	 i	 chęci,	 żeby	 wrzucić	 przysłowiowy	 grosik	
do	puszek	WOŚP.	 	Poza	 tradycyjną	formą	wpłat	
w	tym	roku	założona	została	eSkarbonka	sztabu	
oraz	eSkarbonki	wolontariuszy,	do	których	wpłat	
można	dokonywać	blikiem	bądź	poprzez	PayU.	
Jest	to	idealne	rozwiązanie,	gdyż	można	wpierać	
WOŚP	 bez	 konieczności	 wychodzenia	 z	 domu.	
W	 przyszłym	 roku	w	 ramach	 finału	 zorganizo-
wany	zostanie	„Spacer	z	głową”.	Chcemy	zaprosić	
mieszkańców	 gminy	 do	 spaceru	 w	 dniu	 finału.	

Każdy	z	uczestników	może	zakupić	pakiet	starto-
wy,	który	będzie	mógł	odebrać	w	Urzędzie	Gminy	
w	Złejwsi	Wielkiej	 i	w	dniu	finału	wybrać	się	sa-
modzielnie	na	spacer.	
	 Każdy	 uczestnik	 „Spaceru	 z	 głową”	 będzie	
mógł	 pochwalić	 się	 zdjęciem	 umieszczonym	
na	 profilu	 Sztabu	WOŚP	 Zławieś	Wielka.	 Sztab	
planuje	 przygotować	 licytacje	 on-line,	 na	 któ-
rych	będą	dostępne	 jak	 co	 roku	 gadżety	WOŚP.	
Wszelkie	działania	podejmowane	przez	Fundację	
WOŚP	oraz	 sztaby	zależne	 są	od	 regulacji	praw-
nych	związanych	z	pandemią.	

Paulina Zakierska
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	 Właśnie	 do	 nich	 skierowane	 są	 programy	
dofinansowania	 inwestycji	 ekologicznych,	
wykonywanych	na	nieruchomościach	osób	za-
mieszkujących	gminę	Zławieś	Wielka.	
	 Pierwszym	z	nich	jest	prowadzony	od	wie-
lu	 lat	 program	 wspierający	 demontaż	 i	 utyli-
zację	 wyrobów	 zawierających	 azbest	 z	 połaci	
dachowych	wszystkich	budynków,	niezależnie	
do	 jakiego	 celu	 są	 wykorzystywane.	 Gmina	
aktywnie	 korzysta	 z	 dotacji	 Wojewódzkiego	
Funduszu	Ochrony	 Środowiska	 i	Gospodarki	
Wodnej	w	Toruniu,	dzięki	 czemu	mieszkańcy	
nie	 ponoszą	 kosztów	 zabezpieczenia	 eternitu.
Zadanie	 wykonywane	 przez	 firmę	 Groneko	
z	Mikorzyna	 zostało	 zakończone.	W	 jego	wy-
niku	usunięto	azbest	z	36	nieruchomości	o	łącz-
nej	wadze	ponad	95	ton.	Gmina	planuje	kolejną	
edycję	 programu,	 którego	 start	 przewidziany	
jest	na	koniec	I	kwartału	przyszłego	roku.	
	 Dofinansowaniem	 objęta	 jest	 również	
wymiana	 źródeł	 ciepła	 na	 paliwa	 stałe	 w	 bu-
dynkach	 i	 lokalach	mieszkalnych	na	kotły	ni-
skoemisyjne,	 spełniające	 normy	 ekologiczne.	
Każdy	 wnioskodawca	 zakwalifikowany	 do	
projektu	 może	 liczyć	 na	 3000	 złotych	 wspar-
cia.	 W	 tym	 roku	 dofinansowanie	 otrzymało	
29	mieszkańców.	Warto	 zaznaczyć,	 że	 Sejmik	
Województwa	 Kujawsko	 Pomorskiego	 przyjął	
uchwałę	 antysmogową,	 która	 określa	 katalog	
paliw	 stałych,	 których	 stosowanie	 jest	 zakaza-
ne	oraz	określa	standardy	emisyjne	i	w	zakresie	
efektywności	 energetycznej,	 którym	 wkrótce	
będą	musiały	podlegać	wszystkie	piece	central-
nego	ogrzewania,	inne	piece,	a	nawet	domowe	
kominki.	
	 Zawiera	 ona	 również	 okresy	 przejściowe,	
tak	aby	wymiana	wyeksploatowanych	urządzeń	
była	jak	najmniej	uciążliwa.	Tym	ważniejsze	jest	
stworzenie	programów,	zwłaszcza	na	poziomie	
krajowym,	których	gminne	działanie	Stop	dla	
Smogu	 jest	 lokalnym	 uzupełnieniem	 i	 wspar-
ciem.
 

Kalendarium wdrażania nowych zasad: 
•	zakaz	 palenia	 węglem	 brunatnym	 oraz	
mułami	 i	 flotokoncentratami	 węglowy-
mi	(także	ich	pochodnymi),	miałem	wę-
glowym	najgorszej	 jakości	 i	mokrą	bio-
masą	 (np.	 niesezonowanym	 drewnem)	
–	od	1	września	2019

•	obowiązek	 posiadania	 świadectwa	 ja-
kości	 używanego	 paliwa	 stałego	 –	 od	 1	
września	2019

•	zakaz	 eksploatacji	 tzw.	 pozaklasowych	
kotłów	grzewczych	–	od	1	stycznia	2024

•	zakaz	 używania	 ogrzewaczy	 pomiesz-
czeń	 (np.	 kominków)	 niemieszczących	
się	w	standardach	emisji	 i	 efektywności	
energetycznej	–	od	1	stycznia	2024

•	zakaz	 eksploatacji	 kotłów	 grzewczych	
poniżej	5.	klasy	–	od	1	stycznia	2028.

	 Najkrócej	 funkcjonującym,	 programem	
dotacyjnym	 dla	 mieszkańców	 jest	 wsparcie		
budowy	przydomowych	oczyszczalni	 ścieków	
na	 terenie	Gminy	Zławieś	Wielka.	 Z	 dofinan-

Kultura

Gospodarka niskoemisyjna w Gminie
 Gmina Zławieś Wielka w swoich działaniach wspierających stosowanie rozwiązań przyja-
znych dla środowiska nie zapomina o swoich mieszkańcach.

sowania	mogą	skorzystać	osoby	nie	posiadające	
zaległości	w	zobowiązaniach	wobec	gminy,	na	
nieruchomościach,	w	których	nie	istnieje	tech-
niczna	 możliwość	 podłączenia	 do	 istniejącej	
lub	planowanej	kanalizacji	zbiorczej.	Wsparcie	
w	wysokości	2000	zł.	otrzymało	5	wnioskodaw-
ców.	
	 Niezwykłą	 popularność	 zyskał	 program	
dofinansowania	 budowy	 instalacji	 fotowolta-
icznych	na	nieruchomościach	osób	fizycznych.	
W	tym	roku	Gmina	przeprowadziła	już	II	jego	
edycję.	 Dofinasowanie	 otrzymali	 wszyscy	 73	
wnioskujący	 o	 dotację	 mieszkańcy.	 Warun-
kiem	przystąpienia	do	projektu	było	podpisa-
nie	umowy	z	gminą	i	partycypacja	w	kosztach	
budowy	 urządzeń	 do	 produkcji	 prądu.	W	 ra-
mach	 inwestycji	wykonano	 również	 instalacje	
na	 świetlicach	 wiejskich	 w	 Zaroślu	 Cienkim	
i	 w	Rozgartach,	 które	 są	 w	 całości	 ogrzewane	
za	pomocą	grzejników	elektrycznych.	Zadanie	
przeprowadziła	 firma	 Eprosument,	 pomimo	
wielu	problemów	w	trakcie	jego	realizacji	,zwią-
zanych	 z	 opóźnieniami	 w	 dostawach,	 spowo-
dowanych	 epidemią	 koronawirusa.	 Gmina	
pozyskała	 środki	 z	 Regionalnego	 Programu	
Operacyjnego	Województwa	Kujawsko	Pomor-
skiego	w	kwocie	niemal	670	tys.	złotych.	Obec-
nie	trwa	weryfikacja	i	ocena	wniosku	złożonego	
w	Urzędzie	Marszałkowskim	w	ramach	III	edy-
cji	 programu.	 Informacje	 o	 rozstrzygnięciach	
zostaną	 zamieszczone	 na	 stronie	 internetowej	
Urzędu	Gminy.
	 Zadaniami	 wpisującymi	 się	 w	 strategie	
ograniczania	wysokiej	emisji	i	korzystnie	wpły-
wającymi	na	środowisko	są	budowy	dróg	rowe-
rowych.	W	bieżącym	roku	zakończona	została	
realizacji	 inwestycji	 wykonywanej	 w	 partner-

stwie	pomiędzy	Gminą,	Powiatem	Toruńskim	
i	Miastem	Toruń.	Działanie,	w	którym	gmina	
miała	 największy,	 bo	 przekraczający	 1	milion	
złotych	udział	wspófinansowane	było	ze	środ-
ków	UE	w	ramach	Zintegrowanych	Inwestycji	
Terytorialnych,	 a	 powstałe	 dzięki	 nim	 infra-
struktura	 pozwala	 przemieszczać	 się	 rowerem	
z	Torunia	do	Górska	i	Barbarki.	Kolejne	etapy	
przedsięwzięcia,	które	połączy	Złąwieś	Wielką	
z	Toruniem	zaplanowane	są	do	realizacji	na	ko-
lejne	trzy	lata.	
	 Na	 początku	 zostanie	 zrealizowany	 odci-
nek	 pomiędzy	 Górskiem	 i	 drogą	 powiatową	
Smolno-Łążyn.	To	bardzo	ważne	przedsięwzię-
cie	sprawi,	że	dzięki	rozdzieleniu	ruchu	rowero-
wego	od	samochodowego	podróż	jednośladem	
będzie	 nie	 tylko	 pożyteczna	 dla	 zdrowia,	 ale	
także	bezpieczna.	

Łączna	długość	zaplanowanych	do	wybudowa-
nia	dróg	rowerowych	–	6,89	km.
Koszt	całkowity:	ponad	3,6	mln	złotych
Dofinansowanie:	ponad	2,8	mln	złotych

Krzysztof Rak
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Fundusz sołecki
	 Fundusz	sołecki	to	ważny	element	zaangażowa-
nia	 społeczności	 lokalnej.	 Dzięki	 ciekawym	 pomy-
słom	 i	 umiejętnościom	 organizatorskim	 udaje	 się	
zrealizować	wiele	potrzebnych	i	ważnych	dla	miesz-
kańców	sołectwa	celów.	
	 W	tej	chwili	fundusz	sołecki	został	wykorzystany	
w	55%.	Trwają	jeszcze	prace	inwestycyjne,	które	będą	
zrealizowane	do	końca	tego	roku.	Są	to	m.in.	"Budo-
wa	chodnika	przy	ul.	Prostej	w	Górsku",	"Utworzenie	
gminnego	 centrum	aktywności	 społecznej	 i	 rewita-

LP. SOŁECTWO
ŚRODKI  

PRZEZNA-
CZONE NA 
SOŁECTWO

NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ 
ZADANIA

1. CEGIELNIK 13	240,43	zł 1.	Utrzymanie	porządku	i	zieleni	na	terenie	sołectwa 740,43	zł
2.	Zakup	urządzenia	do	koszenia	trawy 1	500,00	zł
3.	Rozbudowa	miejsca	rekreacyjnego	w	Cegielniku 11	000,00	zł

2. CICHORADZ 18	519,84	zł 1.	Budowa	placu	rekreacyjnego	w	miejscowości	
Cichoradz	–	kontynuacja 15	019,84	zł

2.	Zakup	monitoringu 2	500,00	zł
3.	Utrzymanie	świetlicy	wiejskiej 500,00	zł
4.	Utrzymanie	porządku	i	zieleni	na	terenie	sołectwa 500,00	zł

3. CZARNE	BŁOTO 41	900,10	zł 1.	Modernizacja	boiska	sportowego 3	500,00	zł
2.	Wyposażenie	świetlicy	wiejskiej 4	100,10	zł
3.	Budowa	miejsca	rekreacyjnego	w	Czarnym	Błocie 19	100,00	zł
4.	Zakup	i	montaż	tablic	informacyjnych 9	000,00	zł

5.	Zakup	i	montaż	tablicy	na	cmentarz	Ewangelicki 1	000,00	zł

6.	Dofinansowanie	OSP	Pędzewo 2	000,00	zł
7.	Utrzymanie	świetlicy	wiejskiej 1	000,00	zł
8.	Utrzymanie	porządku	na	terenie	sołectwa 2	200,00	zł

4. CZARNOWO 41	900,10	zł 1.	Organizacja	imprez	kulturalnych	i	sportowych	
dla	mieszkańców	sołectwa 800,00	zł

2.	Zakup	sprzętu	ratowniczego	dla	OSP	Toporzysko 3	500,00	zł
3.	Budowa	oświetlenia	ulicznego 27	800,10	zł
4.	Konserwacja	kosiarki 300,00	zł
5.	Zakup	wyposażenie	do	szkoły	w	Czarnowie 2	500,00	zł
6.	Zakup	i	montaż	markiz	zewnętrznych	do	filii	
Szkoły	Podstawowej	w	Czarnowie 5	000,00	zł

7.	Poprawa	bezpieczeństwa	poprzez	montaż	progów	
zwalniajacych 2	000,00	zł

5. GÓRSK 41	900,10	zł 1.	Zagospodarowanie	terenu	rekreacyjnego	
przy	Domu	Kultury	–	kontynuacja 7	958,10	zł

2.	 Budowa	 oświetlenia	 ulicznego	 przy	 przystanku	
PKS	przy	DK	80 13	942,00	zł

3.	Budowa	chodnika	przy	ul.	Prostej	–	kontynuacja 20	000,00	zł

6. GUTOWO 21	033,85	zł 1.	Organizacja	imprez	kulturalnych	dla	mieszkańców	
sołectwa	(wspólnie	z	sołectwem	Pędzewo) 543,43	zł

2.	Wizualizacja	wsi	–	utrzymanie	zieleni 2	000,00	zł
3.	Budowa	placu	rekreacyjnego	przy	ul.	Szkolnej	
w	Gutowie 18	490,42	zł

7. ŁĄŻYN 38	631,89	zł 1.	Budowa	boiska	szkolnego	przy	SP	w	Łążynie 10	500,00	zł
2.	Zakup	i	montaż	klimatyzacji	w	świetlicy	wiejskiej 10	000,00	zł
3.	Utrzymanie	świetlicy	wiejskiej 3	000,00	zł
4.	Utrzymanie	porządku	i	zieleni	na	terenie	sołectwa 15	131,89	zł

8. PĘDZEWO 35	321,78	zł 1.	Budowa	oświetlenia	ulicznego 23	377,27	zł
2.	Przegląd	urządzeń	klimatyzacyjno-grzewczych 600,00	zł
3.	Zakup	sprzętu	sportowego 700,00	zł
4.	 Organizacja	 imprez	 kulturalnych	 dla	 mieszkań-
ców	sołectwa	(wspólnie	z	sołectwem	Gutowo) 772,73	zł

5.	Dofinansowanie	OSP	Pędzewo 2	000,00	zł
6.	Wyposażenia	świetlicy	wiejskiej 4	000,00	zł
7.	Wizualizacja	wsi	–	utrzymanie	zieleni 3	871,78	zł

9. PRZYSIEK,	BŁOTKA 41	900,10	zł 1.	Budowa	chodnika	wzdłuż	ul.	Osiedlowej	
–	kontynuacja 28	400,10	zł

2.	 Zakup	 sztandaru	 dla	 SP	 w	 Przysieku	 (wspólnie	 
z	sołectwem	Rozgarty) 2	600,00	zł

3.	Utrzymanie	porządku	na	terenie	sołectwa 2	500,00	zł
4.	Budowa	oświetlenia	przy	ul.	Kasztanowej 6	400,00	zł
5.	Montaż	opraw	oświetleniowych	przy	ul.	Jaśmino-
wej 2	000,00	zł

10. ROZGARTY 41	900,10	zł 1.	Budowa	chodnika	przy	ul.	Długiej	
(wspólnie	z	sołectwem	Stary	Toruń) 13	533,00	zł

2.	Budowa	wiaty	rekreacyjnej 19	015,13	zł
3.	Wyposażenie	świetlicy	wiejskiej 1	200,10	zł
4.	Zakup	sztandaru	dla	SP		w	Przysieku 2	600,00	zł
5.	Budowa	ogrodzenia	boiska	sportowego 2	451,87	zł
6.	Utrzymanie	 czystości	placu	 zabaw	przy	 świetlicy	
wiejskiej 2	500,00	zł

7.	Zakup	monitoringu 600,00	zł

11. RZĘCZKOWO 37	165,39	zł 1.	Organizacja	imprez	kulturalnych	dla	mieszkańców	
sołectwa 384,99	zł

2.	Utrzymanie	porządku	i	zieleni	na	terenie	sołectwa 7	306,20	zł
3.	Modernizacja	świetlico-remizy	–	kontynuacja 738,00	zł
4.	Wyposażenie	świetlicy	wiejskiej 2	500,00	zł
5.	Budowa	wiaty	rekreacyjnej 20	836,20	zł
6.	Modernizacja	dróg	gminnych	w	Rzęczkowie 4	000,00	zł
7.	Doposażenie	OSP	Rzęczkowo 1	400,00	zł

12. SIEMOŃ 38	925,19	zł 1.	Wizualizacja	wsi	–	utrzymanie	zieleni 1	200,00	zł
2.	Utrzymanie	porządku	na	terenie	sołectwa 13	025,19	zł
3.	Budowa	placu	rekreacyjnego	w	Siemoniu 8	200,00	zł
4.	Zakup	i	montaż	wiaty	przystankowej 6	500,00	zł
5.	Zakup	umundurowania	specjalnego	
dla	OSP	Siemoń 7	000,00	zł

6.	Oczyszczanie	rowów	gminnych 3	000,00	zł

13. SKŁUDZEWO,	
GIERKOWO 23	296,46	zł 1.	Wyposażenie	świetlicy	wiejskiej 8	652,10	zł

2.	Zakup	namiotów 2	000,00	zł
3.	Przegląd	urządzeń	klimatyzacyjno-grzewczych 615,00	zł
4.	Zakup	butów	specjalistycznych	dla	OSP	Skłudzewo 3	905,00	zł
5.	Remont	świetlicy	wiejskiej 8	124,36	zł

14. STARY	TORUŃ 41	900,10	zł 1.	Utrzymanie	świetlicy	wiejskiej 4	700,00	zł
2.	Wizualizacja	wsi 1	200,00	zł
3.	Modernizacja	remizy 2	000,00	zł
4.	Doposażenie	OSP	Stary	Toruń 2	500,00	zł
5.	Budowa	oświetlenia 4	200,00	zł
6.	Modernizacja	mostku	przy	ul.	Szerokiej 2	000,00	zł
7.	Wyposażenie	świetlicy	wiejskiej 12	000,00	zł
8.	Budowa	chodnika	przy	ul.	Długiej	(wspólnie	z	so-
łectwem	Rozgarty) 11	800,10	zł

9.	Zakup	i	montaż	tablicy	informacyjnej 1	500,00	zł
15. TOPORZYSKO 39	302,29	zł 1.	Zakup	sprzętu	ratowniczego	dla	OSP	Toporzysko 3	302,29	zł

2.	 Zagospodarowanie	 terenu	 rekreacyjnego	 –	 placu	
zabaw 8	000,00	zł

3.	Montaż	monitoringu	wizyjnego 4	800,00	zł
4.	Utrzymanie	porządku	na	terenie	sołectwa 500,00	zł
5.	Wyposażenie	świetlicy	wiejskiej 12	000,00	zł
6.	Budowa	oświetlenia	ulicznego 10	700,00	zł

16. ZAROŚLE	CIENKIE 20	112,05	zł 1.	Wizualizacja	wsi	–	utrzymanie	zieleni 3	000,00	zł
2.	Wyposażenie	świetlicy	wiejskiej 7	112,05	zł
3.	Zakup	i	montaż	siłowni	zewnętrznej 10	000,00	zł

17. ZŁAWIEŚ	MAŁA 41	900,10	zł 1.	Doposażenie	placu	zabaw 12	000,00	zł
2.	Poprawa	bezpieczeństwa	poprzez	montaż	progów	
zwalniających 1	900,10	zł

3.	Serwis	traktorka 1	000,00	zł
4.	Organizacja	zawodów	sportowych 2	000,00	zł
5.	Zakup	umundurowania	specjalnego	dla	
OSP	Zławieś	Mała 7	500,00	zł

6.	Zakup	tablic	informacyjnych 4	730,00	zł
7.	Wyposażenie	GOKiS 6	000,00	zł
8.	Zakup	strojów	sportowych 1	000,00	zł
9.	Budowa	oświetlenia	ulicznego 5	770,00	zł

18. ZŁAWIEŚ	WIELKA 41	900,10	zł 1.	Doposażenie	świetlicy	wiejskiej 2	000,10	zł
2.	Utworzenie	gminnego	centrum	aktywności	
społecznej	i	rewitalizacja	terenu	po	SKR	w	Złejwsi	
Wielkiej	w	ramach	LSR

34	000,00	zł

3.	Zakup	kruszywa	na	ulicę	Prostą 5	900,00	zł
OGÓŁEM 620 749,97 zł

lizacji	 terenu	po	SKR	w	Złejwsi	Wielkiej	w	 ramach	
LSR".	
	 Okres	pandemii	uniemożliwił	realizację	wszyst-
kich	zamierzeń,	w	tym	przede	wszystkim	imprez	kul-
turalno	–	sportowych.	Wiązało	się	to	z	koniecznością	
zmiany	zaplanowanych	przedsięwzięć	we	wszystkich	
sołectwach.	Ostateczny	zakres	zadań	oraz	stopień	ich	
realizacji	przedstawia	poniższe	zestawienie.

Julita Wołowska
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Pary na medal

	 Określenie	„złote”	dla	tej	rocznicy	nie	jest	
przypadkowe.	 To	 bardzo	 szlachetna	 nazwa,	
która	symbolizuje	wysoką	wartość,	jaką	osiąga	
pięćdziesięcioletnie	 małżeństwo.	 Wytrwanie	
w	 sformalizowanym	 związku	 tak	 długi	 czas	
zasługuje	na	podziw	 i	uznanie.	Bez	prawdzi-
wej	miłości	i	wzajemnego	szacunku	z	pewno-
ścią	nie	jest	to	możliwe.	W	dobie	rosnącej	ilo-
ści	 rozwodów	 oraz	 chorób	 cywilizacyjnych,	
jest	to	ogromne	osiągnięcie.
	 Osoby,	które	przeżyły	w	jednym	związku	
50	lat,	nagradzane	są	w	naszym	kraju	specjal-
nym	 medalem	 przyznawanym	 przez	 Prezy-
denta	Rzeczypospolitej	Polskiej.	Jest	to	jedyne	
odznaczenie	 przyznawane	 przez	 głowę	 pań-
stwa	za	staż	małżeński.
	 I	tylko	najważniejsza	osoba	w	gminie	ma	
prawo	wręczyć	go	Jubilatom	w	imieniu	Prezy-
denta	RP.
	 W	 tym	 roku	 Prezydent	Rzeczypospolitej	
Polskiej	Andrzej	Duda	Medalem	za	Długolet-
nie	Pożycie	Małżeńskie	odznaczył	6	par	mał-
żeńskich	 zamieszkujących	 w	 gminie	 Zławieś	
Wielka.
Dostojni	Jubilaci	to:
Państwo Elżbieta i Stanisław Melcerowie z Siemonia
Państwo Maria i Ryszard Kurkowscy z Rzęczkowa
Państwo Regina i Kazimierz Bębnowie z Rzęczkowa
Państwo Maria i Stanisław Wiśniewscy z Łążyna
Państwo Halina i Jerzy Pawlikowscy z Łążyna
Państwo Janina i Henryk Janiszewscy z Rozgart.
 Z	 uwagi	 na	 obecnie	 panujące	 warunki 
związane	 z	 pandemią,	 a	 przede	 wszystkim	
w	 trosce	 o	 naszych	 Jubilatów	 zmuszeni	 byli-
śmy	 zmienić	 formę	 tegorocznych	 obchodów	
Jubileuszu	 50	 –lecia	 pożycia	 małżeńskiego.	
Zamiast	wspólnego	 świętowania,	 zaplanowa-
ne	zostały	kameralne	spotkania	z	Jubilatami.
	 Dnia	11	września	br.	Wójt	Gminy	Zławieś	
Wielka	 Jan	Surdyka	na	 specjalnie	zorganizo-
wanej	 uroczystości	 skierował	 słowa	 uznania	
pod	 adresem	 dostojnych	 Jubilatów	 Państwa	
Elżbiety	 i	 Stanisława	 Melcerów	 z	 Siemonia	
oraz	Państwa	Marii	 i	Ryszarda	Kurkowskich	
z	Rzęczkowa,	którzy	już	od	ponad	pół	wieku	
trwają	przy	złożonej	sobie	przysiędze.
	 Dokonując	 aktu	 dekoracji	 Medalami	 za	
Długoletnie	 Pożycie	 Małżeńskie,	 podzięko-
wał	Jubilatom	za	zgodne	i	długie	pożycie	mał-

 Złote gody oznaczają pięćdziesiątą rocznicę ślubu. Pół wieku trwania w małżeństwie jest 
z pewnością powodem do radości i dumy, bo taki staż osiągają nieliczni.

żeńskie,	za	ofiarny,	codzienny	trud,	współpracę	
dla	 dobra	 naszej	 „małej	 ojczyzny”,	 odpowie-
dzialność	oraz	za	piękny	przykład	dla	młodego	
pokolenia.
	 Małżonkowie:	Państwo	Regina	i	Kazimierz	
Bębnowie	 z	 Rzęczkowa	 oraz	 Państwo	 Maria	
i	 Stanisław	Wiśniewscy	 z	 Łążyna,	 celebrujący	
rocznicę	50.	 lat	 razem,	odebrali	przyznane	 im	
przez	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	od-
znaczenia	za	staż	małżeński	z	rąk	Wójta	Gminy	
dnia	18	września	br.	 I	 tym	razem	nie	zabrakło	
podziękowań,	wspomnień	i	wzruszeń.	Jubilaci	
w	swoim	środowisku	cieszą	się	szacunkiem	i	po-
ważaniem.	Są	wzorem	zgody	i	miłości	małżeń-
skiej	 dla	 tych	 wszystkich,	 którzy	 decydują	 się	
związać	węzłem	małżeńskim.
	 Wójt	podziękował	Jubilatom	za	dawanie	do-
brego	przykładu	i	udowadnianie	każdego	dnia,	
że	 można	 wytrwać	 w	 przysiędze	 małżeńskiej,	
choć	wymaga	 to	dużej	 pracy	 i	 zaangażowania	
obu	stron.	Bo	miłość	to	nie	tylko	róże	i	wspólne	
radości,	 ale	 też	 różnice	 zdań,	 smutki	 i	 trudne	
momenty.
	 Oprócz	 medali	 wszystkim	 Jubilatom	 wrę-
czono	także	symboliczne	bukiety	kwiatów,		listy	
gratulacyjne		oraz	pamiątkowe	upominki.			Nie	
zabrakło	toastu	oraz	tortu	okolicznościowego.
Mimo	niecodziennych	okoliczności,	atmosfera	
spotkań	była	 radosna,	przepełniona	uczuciem	
wdzięczności,	 serdeczności	 i	 miłości	 między	
małżonkami	 oraz	 towarzyszącymi	 im	 w	 tym	
wyjątkowym	dniu	bliskimi.
	 Na	pamiątkę,	chwile	ze	spotkania	z	Jubila-
tami	uwieczniono	na	fotografiach.
	 Z	 powodu	 wprowadzonych	 kolejnych	 ob-
ostrzeń	związanych	z	pandemią	koronawirusa,	
spotkanie	zaplanowane	na	dzień	23	październi-
ka	br.	zostało	przełożone.
	 Złoci	Jubilaci	Państwo	Halina	i	Jerzy	Pawli-
kowscy	oraz	Państwo	Janina	i	Henryk	Janiszew-
scy,	swoje	odznaczenia	odbiorą	w	późniejszym	
terminie,	podczas	uroczystości	na	którą	wszy-
scy	czekamy	z	niecierpliwością.
	 Szanownym	Jubilatom	raz	jeszcze	życzymy	
wszelkiej	pomyślności,	wielu	wspólnie	spędzo-
nych	 lat	w	 zdrowiu,	 szczęściu	 oraz	wzajemnej	
miłości	i	poszanowaniu.
	 Szczęśliwej	 podróży	 do	 kolejnych	 Jubile-
uszy!	

 Katarzyna Cimoch

Dotacje z LGD Zakole Dolnej 
Wisły – edycja 2020

Chryzantemy w gminie

	 Jednostki	 samorządu	 czy	 też	 organizacje	
pozarządowe	składając	wniosek	do	Agencji	Re-
strukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa	wspie-
rały	producentów,	którzy	poprzez	wprowadzo-
ne	zakazy	pozostali	z	tysiącami	kwiatów.	
	 Producenci,	 aby	 uzyskać	 zwrot	 kosztów,	
musieliby	na	własny	koszt	zutylizować	kwiaty,	

 W ramach pomocy finansowej dla producentów i sprzedawców kwiatów, związanej ze skut-
kami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze w trakcie tegorocznego Święta Zmarłych, 
Gmina Zławieś Wielka pozyskała bezpłatnie 700 szt. chryzantem doniczkowych. 

które	nie	zostałyby	odebrane.	W	akcję	zaanga-
żowało	się	wiele	miast,	powiatów	i	gmin,	które	
organizowały	akcję	bezpłatnego	rozdania	chry-
zantem	swoim	mieszkańcom.	10	listopada	2020	
r.	przed	Urzędem	Gminy	w	ciągu	kilku	minut	
odebrane	zostały	wszystkie	kwiaty.	

Paulina Zakierska

 Informujemy, że trwa nabór wniosków 
na działania związane z rozwojem przed-
siębiorczości na obszarze Zakola Dolnej  
Wisły (Gminy Kijewo Królewskie, Unisław, 
Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka) fi-
nansowane z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 (Poddziałanie 19.2)

	 Z	dotacji	mogą	skorzystać	Ci,	którzy	swoją	
przygodę	z	przedsiębiorczością	zamierzają	do-
piero	rozpocząć.	
Wysokość	dotacji	dla	starterów	wynosi	niemal	
90	tyś.	zł.
Ogłoszenie	 naborów	 wraz	 z	 wymaganymi	
dokumentami	dla	 chcących	ubiegać	 się	o	do-

finansowanie	na	 rozpoczęcie	działalności	 go-
spodarczej	jest	dostępne	na	stronie	www.zako-
lewisly.pl	.
	 Wnioski	należy	składać	do	biura	LGD.	
	 Nabór	trwa	od	17.11.2020	od	godz.	8:00	do	
16.12.2020	do	godz.	12:00.
	 Zachęcamy	 do	 odwiedzania	 strony	 inter-
netowej	 „Zakola”,	 gdzie	 publikowane	 są	 ma-
teriały	 pomocnicze	 i	 informacje	 niezbędne	
dla	 przyszłych	 Wnioskodawców,	 a	 także	 do	
korzystania	z	bezpłatnego	doradztwa	on-line,	
na	jakie	można	się	umówić	telefonicznie	56	676	
44	36,	796	757	161	lub	mailowo:		biuro@zakole-
wisly.pl

Anna Pawlak
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Z życia SP im. Janusza Korczaka w Przysieku

	 W	 ostatnim	 czasie	 w	 szkole	 or-
ganizowano	 wiele	 ciekawych	 akcji	
charytatywnych	oraz	ekologicznych,	
a	 uczniowie	 brali	 udział	 w	 konkur-
sach	 przedmiotowych	 rozwijających	
ich	wiedzę	i	udowadniających	ogrom-
ny	potencjał	młodego	pokolenia.	
	 W	październiku	tego	roku,	w	ra-
mach	 corocznej	 akcji	 “Sprzątania	
Świata”,	przeprowadzono	zbiórkę	ce-
bulek	kwiatów,	które	następnie	posa-
dzono	wokół	 terenu	szkoły.	Ucznio-
wie	 wykazali	 się	 zrozumieniem	
potrzeby	 dbania	 o	 estetykę	 świata,	
otaczającą	nas	zieleń	i	najbliższą	nam	
przestrzeń.	Tytułem	“Ekoklasy”	oraz	
największą	ilością	zebranych	cebulek,	
może	pochwalić	się	klasa	IB.	W	sumie	
w	szkole	udało	się	zebrać	prawie	trzy	
tysiące	cebulek.
	 Obchody	 Dnia	 Edukacji	 Naro-
dowej	 dały	 Samorządowi	 Szkolne-
mu	możliwość	wykazania	się	znajo-
mością	 nowoczesnych	 technologii	
i	 zorganizowała	 podziękowania	 dla	
nauczycieli	 online.	 Uczniowie	 klas	
8A	i	7	przygotowali	film,	w	którym	
wystąpili	 również	 młodsze	 dzieci	
i	 do	 którego	 obejrzenia	 serdecznie	
zachęcamy:	 https://przysiek.edupa-
ge.org/news/	(Dzień	Edukacji	Naro-
dowej	 2020).	 Tymczasem	 pozostali	
nasi	wychowankowie	zajęli	się	akcją	
“Zamień	kwiatka	na	karmę	dla	Łat-
ka”,	 w	 ramach	 której,	 zamiast	 tra-
dycyjnego	 kwiatka,	 do	 szkoły	 przy-
noszono	 karmę	 dla	 zwierząt,	 która	
następnie	trafiła	do	czworonożnych	
podopiecznych	 toruńskiego	 schro-
niska	dla	 zwierząt.	 Świętowanie	po-

 W kraju trwa zdalne nauczanie, na powrót do oddanego w tym roku 
szkolnym pięknego i nowoczesnego budynku szkoły trzeba będzie jeszcze 
zapewne poczekać, jednak uczniowie oraz pracownicy w Przysieku nie 
zwalniają.

przez	pomaganie!
	 Swoje	małe,	wielkie	święto,	mimo	
opuszczonych	 murów	 szkolnych	
i	 ograniczonej	 liczby	 gości,	 prze-
żywali	 przysieccy	 pierwszoklasiści.	
Uroczystość	 ślubowania	 naszych	
najmłodszych	odbyła	się	z	zachowa-
niem	 wszystkich	 zasad	 bezpieczeń-
stwa	w	dwóch	odrębnych	terminach.	
Było	 kameralnie,	 ale	 jak	 co	 roku	 -	
bardzo	wzruszająco.
	 Święto	 Niepodległości	 przypa-
dło	też	na	okres	nauczania	zdalnego,	
zatem	obchodzone	było	w	tym	roku	
“na	odległość”.	Uczniowie	wywiąza-
li	się	celująco	z	przypisanych	im	za-
dań	tematycznych	(np.:	“Zrób	sobie	
zdjęcie	 z	 flagą”	 czy	 “Przygotuj	 po-
trawę	w	 barwach	 narodowych”),	 co	
dokumentuje	galeria	zdjęć	dostępna	
na	stronie	szkoły.	
	 Dla	 wszystkich	 tych,	 którym	
czasy	 pandemii	 odejmują	 uśmiech	
z	twarzy,	Biblioteka	szkoły	w	Przysie-
ku	przygotowała	 spis	bajek	 terapeu-
tycznych,	które	mogą	pomóc	zrozu-
mieć	 i	 lepiej	 poradzić	 sobie	 z	naszą	
nową	 rzeczywistością,	 szczególnie	
najmłodszym.	 Aby	 dodatkowo	 roz-
weselić	 całą	 szkolną	 społeczność,	
z	okazji	Dnia	Życzliwości,	które	ob-
chodziliśmy	21.	listopada,	stworzono	
tematyczny	 album	 fotograficzny	na	
stronie	 szkoły,	 w	 którym	 dominują	
roześmiane	 buzie,	 wesołe	 wierszyki	
i	plakaty	oraz	dużo	koloru	żółtego.
	 Pierwszy	 semestr	 w	 szkole	 upły-
wa	też	pod	hasłem	pomocy	dla	Ma-
teusza	 Oźmina.	 Pośród	 licznych	
licytacji,	 w	 które	 zaangażowali	 się	

uczniowie,	ich	rodzice	oraz	pracow-
nicy	 szkoły,	 prowadzona	 była	 też	
zbiórka	nakrętek	 i	kasztanów.	Zbie-
rali	wszyscy,	a	każdy	kasztan,	który	
spadł	 z	 przysieckiego	 kasztanowca,	
trafił	w	tym	roku	na	szczytny	cel.	Ze-
brana	 ilość	wymagała	aż	dwóch	od-
rębnych	 transportów.	 Za	 Mateusza	
nieprzerwanie	 trzymamy	 kciuki,	
życzymy	wytrwałości	i	zdrowia!
	 Mimo	 trwającej	 pandemii,	 naj-
zdolniejszym	wychowankom	szkoły	
już	 udało	 się	 odnieść	 znaczne	 suk-
cesy	w	nauce.	Po	wcześniejszych	po-
tyczkach	 matematycznych	 z	 okazji	
Światowego	Dnia	 Tabliczki	Mnoże-
nia,	 próbowali	 oni	 swoich	 sił	 rów-
nież	 w	 kuratoryjnych	 konkursach	
przedmiotowych	i	z	dumą	informu-

jemy,	że	przysieccy	wychowankowie	
dostali	się	do	etapu	rejonowego	kon-
kursów	 z	 języka	 angielskiego,	 nie-
mieckiego	 oraz	matematyki.	Gratu-
lujemy	i	trzymamy	kciuki	za	kolejne	
etapy!
	 Mimo	 trudnych	 czasów,	 szkoła	
może	liczyć	na	ciągłe	wsparcie	rodzi-
ców	 oraz	 wielkodusznych	 sponso-
rów.	To	właśnie	dzięki	 ich	wsparciu	
udało	 się	 przyozdobić	 teren	 szkoły	
o	 nowe	 drzewka,	 doposażyć	 starszą	
część	szkoły	w	nową	armaturę,	a	tak-
że	odnowić	klasę	VI.	Szczególne	po-
dziękowania	należą	się	firmom:	Far-
by	KABE	Polska	SP.	z	o.o.	 i	SIG	Sp.	
z	o.o.	Oddział	Toruń.

Marta Licznerska
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KKultura Kultura

Kultura w pandemii
	 Mimo	 zaistniałego	 kryzysu	 Dom	 Kultu-
ry	w	Górsku	starał	 się	zachęcać	mieszkańców	
gminy	do	różnego	rodzaju	aktywności.	
	 Z	początkiem	roku	przystąpiliśmy	do	re-
alizacji,	wraz	z	Urzędem	Gminy	i	Gminnym	
Ośrodkiem	 Kultury	 i	 Sportu	 w	 Złejwsi	Ma-
łej,	 Wielkiej	 Orkiestry	 Świątecznej	 Pomocy.	
Na	 przełomie	 stycznia	 i	 lutego	 ze	 Stowarzy-
szeniem	 Inicjatyw	 Społecznych	 „Razem	 dla	
Przyszłości”	 zorganizowaliśmy	 dwa	 turnusy	
półkolonii	 dla	 dzieci	 z	 terenu	naszej	 gminy,	
a	wspólnie	z	filią	Gminnej	Biblioteki	w	Gór-
sku	prowadziliśmy	zajęcia	dla	dzieci	w	okre-
sie	 ferii	 zimowych.	 Jak	 co	 roku	 nie	 mogło	
w	 naszym	 kalendarzu	 imprez	 zabraknąć	
Dnia	Babci	i	Dziadka,	które	przygotowaliśmy	
wspólnie	 ze	 Szkołą	 Podstawową	 w	 Górsku.	
Szczególne	podziękowania	składam	pani	Bar-
barze	Poprawskiej,	która	już	od	kilku	lat	ściśle	
współpracuję	przy	tym	wydarzeniu	z	Domem	
Kultury	w	Górsku.	W	lutym,	na	zakończenie	
karnawału,	 odbyły	 się	 dwa	 bale.	 Dla	 dzieci	
zorganizowany	 został	 bal	 przebierańców	
z	animacjami,	podczas	którego	wybrano	kró-
la	 i	 królową	 balu.	 Natomiast	 w	 trakcie	 balu	
dla	 dorosłych,	 na	 którym	 bawiło	 się	 ponad	
100	 osób,	 odbyło	 się	 wiele	 konkursów	 oraz	
wybór	najciekawszego	stroju
	 Również	w	 lutym	udało	 się	 zorganizować	
wystawę	pt.	„One	budowały	Niepodległą	(Nie)
zwykłe	 kobiety	 z	 terenu	 dzisiejszego	 woje-
wództwa	kujawsko-pomorskiego”,	która	zosta-
ła	połączona	z	wykładem	Pani	Agnieszki	Wy-
sockiej,	 pracownika	 Kujawsko	 Pomorskiego	
Centrum	Kultury	i	Uniwersytetu	Kazimierza	
Wielkiego	w	Bydgoszczy.
	 Luty	to	także	Walentynki,	a	więc	Koncert	
Walentynkowy,	połączony	ze	spotkaniem	przy	
kawie.
	 Styczeń	 i	 luty	 to	 też	 spotkania	 Klubu	
Seniora	 50+,	 czyli	 grupy	 osób,	 które	 z	 dużą	
przyjemnością	spotykają	się	w	Domu	Kultury	
w	Górsku	od	kilku	lat	przy	kawie	i	ciastku.
	 W	 tym	 okresie	 udało	 się	 nam	 też	 zorga-
nizować	 grupowe	 wyjazdy	 do	 kina	 na	 film	
„Mayday”	i	do	Opery	Nova	w	Bydgoszczy	na	
spektakl	 operowy	 „Straszny	 Dwór”,	 którego	
twórcą	był	nasz	wielki	kompozytor	Stanisław	
Moniuszko,	którego	200-lecie	urodzin	obcho-
dziliśmy	w	roku	2019.	

 Kończący się rok 2020, był trudnym czasem dla wszystkich. Dotykająca nas każdego dnia 
pandemia i związane z nią regulacje i obostrzenia miały również ogromny wpływ na kulturę.

	 Mieliśmy	 wiele	 planów	 na	 dalszą	 cześć	
roku	min.	 kolejne	 wyjazdy	 do	 placówek	 kul-
tury,	wyjazd	na	wycieczkę	na	Dolny	Śląsk	i	do	
Pragi,	zajęcia	dla	dzieci	i	dla	dorosłych,	nieste-
ty	wszystko	przerwała	pandemia.
	 W	dalszej	części	roku	udało	się	jeszcze	zor-
ganizować	coroczny	kurs	florystyczny	dla	Pań,	
tym	razem	poświęcony	Świętu	Zmarłych,	kurs	
prowadziła	 jak	 zwykle	 Pani	 Magda	 Nastała,	
która	 jest	profesjonalnym	florystą	 i	prowadzi	
nasze	 kursy	 od	 kilku	 lat	 z	 dużym	 powodze-
niem	i	zainteresowaniem.
	 Pomimo	 pandemii	 odbyły	 się	 coroczne	
Światowe	 Dni	 Marszu,	 zorganizowane	 przy	
współpracy	 z	 Toruńskim	 TKKF,	 które	 pro-
wadziły	 ścieżkami	 leśnymi	 Przysieka.	 Pró-
bowaliśmy	 rozpocząć	 zajęcia	 stacjonarne	 od	
października,	 ale	 niestety	 gwałtowny	 wzrost	
zakażeń	koronawirusem	spowodował,	 że	mu-
sieliśmy	zajęcia	przerwać.
	 Nie	 poddajemy	 się	 jednak	 i	 nasza	 aktyw-
ność	 przeniosła	 się	 w	 świat	 wirtualny.	Udało	
się	 nam	 zorganizować	 spektakl	Mikołajkowy	
dla	 dzieci	 „Z	worka	Mikołaja”,	 którego	 auto-
rem	jest	Teatr	Vaska	z	Torunia.	Przeprowadzi-
liśmy	też	VIII	edycję	„Festiwalu	Piosenki	Euro-
pejskiej”,	tym	razem	w	wersji	on-line.
	 W	 trakcie	 jest	 nasz	 kolejny	 konkurs	 na	
naturalną	ozdobę	 choinkową	dla	dzieci	 i	 do-
rosłych,	 w	 przygotowaniu	 kolejne	 konkursy,	
których	ogłoszenie	wkrótce.
	 Korzystając	 z	 okazji	 chciałabym	 Państwu	
złożyć	życzenia	w	imieniu	pracowników	domu	
Kultury	 w	 Górsku	 i	 własnym,	 spokojnych	
i	zdrowych	Świąt	Bożego	Narodzenia	w	gronie	
najbliższych,	a	także	lepszego	nowego	Roku	bez	
pandemii	i	zagrożeń,	mam	też	nadzieję,	że	uda	
się	nam	spotkać	w	Nowym	Roku	w	Domu	Kul-
tury,	 a	 nam	 pracownikom	 kultury	 realizować	
nasze	zamierzone	cele	i	wydarzenia	kulturalne.

	 Dom	 Kultury	 w	 Górsku	 zaprasza	 dzieci	
i	młodzież	do	wzięcia	udziału	w	zajęciach	on	
–	line	z	języka	angielskiego/dwie	kategorie	wie-
kowe/	i	zajęć	plastycznych.
Zapisy	tel.	56	610	21	28	lub	mailowo:
info@domkulturygorsk.pl.
Przewidywany	początek	zajęć	15.01.2021	r.

Renata Dobrowolska



EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K 11listopad -grudzień 2020Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

Nazwa  Kod 
rejestrujący 

Kod 
wyrejestrowujący

Sołectwo	Cegielnik	 Tak.ctr091	 Nie.ctr091

Sołectwo	Cichoradz	 Tak.ctr092	 Nie.ctr092

Sołectwo	Czarne	Błoto	 Tak.ctr093	 Nie.ctr093

Sołectwo	Czarnowo	 Tak.ctr094	 Nie.ctr094

Sołectwo	Górsk	 Tak.ctr095	 Nie.ctr095

Sołectwo	Gutowo	 Tak.ctr096	 Nie.ctr096

Sołectwo	Łążyn	 Tak.ctr097	 Nie.ctr097

Sołectwo	Pędzewo	 Tak.ctr098	 Nie.ctr098

Sołectwo	Przysiek	 Tak.ctr099	 Nie.ctr099

Sołectwo	Rozgarty	 Tak.ctr0910	 Nie.ctr0910

Sołectwo	Rzęczkowo	 Tak.ctr0911	 Nie.ctr0911

Sołectwo	Siemoń	 Tak.ctr0912	 Nie.ctr0912

Sołectwo	Skłudzewo	 Tak.ctr0913	 Nie.ctr0913

Sołectwo	Stary	Toruń	 Tak.ctr0914	 Nie.ctr0914

Sołectwo	Toporzysko	 Tak.ctr0915	 Nie.ctr0915

Sołectwo	Zarośle	Cienkie	 Tak.ctr0916	 Nie.ctr0916

Sołectwo	Zławieś	Mała	 Tak.ctr0917	 Nie.ctr0917

Sołectwo	Zławieś	Wielka	 Tak.ctr0918	 Nie.ctr0918

Turyści	 Tak.ctr09t	 Nie.ctr09t

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

Sport/KulturaKultura

Narodowe Święto 
Niepodległości 2020

	 W	uroczystości	uczestniczyli:	Jan	Surdyka	–	Wójt	Gminy,	Helena	Przekwas	Prezes	Gminnego	
Koła	Kombatantów,	Maria	Karpińska	–Dyrektor	GOKiS	oraz	zebrana	publiczność.	W	tym	roku	
wydarzenie	miało	nieco	skromniejszy	charakter.	Nie	było	uroczystych	obchodów,	które	co	roku	
odbywały	się	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	i	Sportu	w	Złejwsi	Małej.	Młodzież	i	dzieci	z	sekcji	
wokalnej	GOKiS	–	u	przygotowały	on-line	pieśni	patriotyczne.	
	 Śpiewając	pieśni	i	piosenki	patriotyczne	oddaliśmy	hołd	wszystkim,	dzięki	którym	jesteśmy	
Polakami,	radujemy	się	wolnością,	mamy	własne,	suwerenne	państwo.	Poznajemy	naszą	historię,	
przekazujemy	młodemu	pokoleniu	miłość	do	Ojczyzny.

Maria Karpiñska

SterylizacjaWigilia z GOPS
	 W	tym	roku,	po	raz	pierwszy,	Gmina	Zławieś	Wielka	przeprowadziła	akcję	sterylizacji	zwie-
rząt.	Rada	Gminy	zdecydowała	o	przeznaczeniu	na	ten	cel	środków	w	kwocie	5.000	zł.	
	 Najlepszą	ofertę	złożył	gabinet	weterynaryjny	w	Przysieku,	który	w	ramach	akcji	przepro-
wadził	zabiegi	u	35	kotek	i	suczek.	
	 Akcja	 cieszyła	 się	 ogromnym	 zainteresowaniem.	 Już	 w	 ciągu	 pierwszej	 godziny	 naboru	
zgłoszone	zostały	73	zwierzęta.	

Joanna Sucharska

Stacja uzdatniania wody w Siemoniu
 W 2021 r. rozpocznie się modernizacja 
Stacji Uzdatniania Wody w Siemoniu. In-
westycja wykonywana w oparciu o program 
funkcjonalno-użytkowy w swoim zakresie 
zawiera kompletny remont istniejącej infra-
struktury.

	 Renowacji	 poddany	 zostanie	 budynek	 hy-
droforni,	wymienione	będą	zespoły	pompowe,	
umożliwiające	wydobycie	wody	z	dużej	 głębo-
kości.	

	 Wybudowany	 zostanie	 także	 nowy	 zbior-
nik	retencyjny,	dzięki	czemu	nawet	w	chwilach	
wzmożonego	poboru	północna	część	gminy	bę-
dzie	zabezpieczona	w	dostawy	wody.	Instalacja	
zostanie	wyposażona	w	agregat	prądotwórczy,	
na	wypadek	awarii	sieci	energetycznej.
	 Koszt	 zadania	 to	 1	910	435,41	a	dofinanso-
wanie	 z	Unii	 Europejskiej	 zapewni	 wpływ	 do	
budżetu	w	kwocie	1	215	610.

Krzysztof Rak

 Oświetlenie uliczne jest ważnym elemen-
tem podniesienia bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i pieszym w gminie.

	 Obecnie	na	terenie	naszej	gminy	jest	prawie	
1200	 opraw	 oświetleniowych.	 Gmina,	 tak	 jak	
w	 poprzednich	 latach,	 realizowała	 inwestycje	
budowy	 oświetlenia	 ulicznego.	 W	 tym	 roku	
wybudowanych	zostało	46	latarni	oświetlenio-
wych	w	miejscowościach	Czarnowo,	Pędzewo,	
Stary	Toruń,	Górsk,	Czarne	Błoto.	
	 Prawie	połowa	środków	na	inwestycje	budo-
wy	oświetlenia	pochodziła	z	funduszy	sołeckich.	
W	 czasie	 trwającej	 pandemii	 COVID-19	 nie-
wykorzystane	 środki	 funduszy	 sołeckich	 prze-

Oświetlenie
znaczone	na	działalność	 sportową	 i	kulturalną	
zostały	 przekazane	 na	 potrzeby	 min.	 budowy	
oświetlenia.	 Zamontowano	 również	 oprawy	
oświetleniowe	 na	 istniejących	 słupach	 energe-
tycznych	w	 sołectwach	Górsk,	 Przysiek,	 Pędze-
wo.	Dla	części	złożonych	wniosków	zrealizowane	
zostały	również	projekty	budowlane	oświetlenia	
ulicznego.	Istniejąca	infrastruktura	oświetlenio-
wa	w	związku	z	jej	działaniem	w	zmieniających	
się	warunkach	atmosferycznych	 jest	na	bieżąco	
konserwowana	i	naprawiana.	
	 Wszelkie	 usterki	 oświetlenia	 ulicznego	 na-
leży	 zgłaszać	 do	urzędu	 gminy	pod	numerem	
telefonu	56	6741341.

Grzegorz Chojnacki

	 Tegoroczne	 spotkanie	 nie	 mogło	 odbyć	
się	w	tradycyjnej	 formie,	przy	wigilijnym	stole	
i	 pysznym	poczęstunku,	 ze	względu	na	 panu-
jącą	 pandemię	 i	 związane	 z	 nią	 obostrzenia.	
Święta	Bożego	Narodzenia	to	jednak	taki	czas,	
w	którym	nikogo	nie	można	pozostawić	samot-
nym	 i	 zapomnianym.	 Pracownicy	 Gminnego	
Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	 przygotowali	
dla	 naszych	 seniorów	 65	 paczek,	 w	 których	
nie	mogło	zabraknąć	potraw	na	wigilijny	 stół.	
W	każdym	upominku	znalazła	się	przepiękna,	
ręcznie	 robiona	kartka	z	 życzeniami	 świątecz-
nymi,	przygotowana	przez	Gminną	Bibliotekę	

 11 listopada 2020 roku uczczono 102 rocznicę Odzyskania Niepodległości uroczystą Mszą 
Świętą w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej, którą 
celebrował Ksiądz Kanonik Wojciech Murawski.

w	 Złejwsi	 Małej.	 W	 taki	 bezpieczny	 sposób	
najserdeczniejsze	 życzenia,	 przede	 wszyst-
kim	zdrowia	i	pogody	ducha	w	tym	trudnym	
czasie,	 wszystkim	 podopiecznym,	 którzy	
otrzymali	 świąteczne	 upominki	 złożyli:	 Jan	
Surdyka	 Wójt	 Gminy	 Zławieś	 Wielka,	 Piotr	
Pawlikowski	 Przewodniczący	 Rady	 Gminy,	
Aldona	 Michalska	 Kierownik	 GOPS	 wraz	
z	pracownikami	oraz	Ewa	Wysocka	Kierownik	
Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Złejwsi	Małej	
wraz	z	pracownikami.

Aldona Michalska

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej, co roku organizował Wigilię dla 
osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych.

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store
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Sport

Turniej tenisa ziemnego Światowy Dzień Marszu Nordic Walking 

Sport

	 Po	 kilkugodzinnej	 rywalizacji	 najlepszy	
okazał	 się	 duet	Katarzyna	Mikowska	 i	 Janusz	
Lemke,	 drugie	miejsce	 zajęli	 Tomasz	 Tomkie-
wicz	 i	 Miłosz	 Sadurski,	 na	 trzecim	 miejscu	
uplasowali	 się	 Zygmunt	 Piotrowski	 i	 Kacper	
Piotrowski.	Najlepsze	trzy	pary	otrzymały	pu-
chary	ufundowane	przez	Dyrektor	Gminnego	
Ośrodka	Kultury	i	Sportu	w	Złejwsi	Małej.
	 Gratuluję	zwycięzcom,	wszystkim	pozosta-
łym	parom	gratuluję	podjęcia	walki	oraz	zacho-
wanie	 sportowego	 ducha	 Fair-Play	 do	 samego	
końca.
	 Dziękuję	wszystkim	uczestnikom	za	dobrą	
zabawę,	nieschodzące	uśmiechy	z	twarzy	mimo	
bardzo	dużego	wysiłku.	Dziękuję	Animatorom	
Boiska	 Orlik	 za	 organizację	 Turnieju	 Zapra-
szam	za	rok.

Maria Karpiñska

 Na Boisku Orlik w Złejwsi Małej w nocy z 17 na 18 lipca 2020 po raz kolejny odbył się noc-
ny turniej tenisa ziemnego w grze podwójnej o puchar Dyrektor GOKiS. 

	 W	tym	roku	szczególnym	powodem	do	spo-
tkania	 dla	 części	 z	 nas	 stało	 się	 podsumowanie	
wspólnych	cotygodniowych	treningów	rekreacyj-
no-sportowych	 trwających	od	 czerwca	br.	Tego-
roczne	 spotkanie	 z	 powodu	 panującej	 epidemii	
Covid-19	odbywało	się	z	zachowaniem	szczegól-
nych	 wymogów	 sanitarno-epidemiologicznych.	
Wszyscy	mieli	na	twarzach	maseczki,	udostępnio-
no	też	środki	do	dezynfekcji	rąk.		
Nasze	sobotnie	spotkanie	rozpoczęło	się	od	zapo-
znania	nowych	pasjonatów	z	zasadami	udanego	
treningu	Nordic	Walking	przez	instruktora	NW	
Franciszka	Rutkowicza.			
	 Po	wspólnej	rozgrzewce	ruszyliśmy	w	stronę	
przygotowanego	przez	naszą	Fundację	trasę	NW	
nazwaną”	GUTDROGĄ”	która	w	tym	dniu	zosta-
ła	oficjalnie	otwarta.	W	uroczystości	wzięli	udział	
i	przecięli	wstęgę	w	postaci	łańcucha	z	ziół	i	liści	
przedstawiciele	 tworzenia	 	 tego	 szlaku:	 Maria	
Moulis	z	Fundacji	Leśna	Droga	wraz	z	wnukiem	
Mateuszem,	podleśniczy		Tomasz		Chrobociński		
Lucyna	Gładysz,	Anna	Drewnowska,	przybocz-
ny	ho	Adrian	Bogdan,przedstawiciel	Rady	Senio-
rów	Miasta	Torunia	Franciszek	Rutkowicz	i	Pro-
boszcz	 	ks.	Wojciech	Murawski	z	parafii	pw.	św.	
Stanisława	Kostki	w	Złejwsi	Wielkiej,który	udzie-
lił	również		błogosławieństwa	zarówno	obecnym	
jak	 i	 tym	wszystkim,	którzy	będą	 tym	szlakiem	
maszerować	przez	wszystkie	kolejne	lata.	
	 Na	 szlaku	 oczywiście	 najważniejszy	 był	
wspólny	marsz	urozmaicany	dodatkowymi	ćwi-
czeniami	 ogólnorozwojowymi,	 rozgrzewający-
mi	 i	 rozciągającymi,	które	prowadziły	pp.	Mag-
dalena	 Bagniewska	 i	 Beata	 Smogorzewska.	 Pan	
podleśniczy	 Tomasz	Chrobociński	 opowiedział	
nam	 jakie	 okresy	 przerw	 pomiędzy	 wyrębem,	
a	 posadzeniem	 nowych	 drzew	 należy	 stosować,	
aby	 uniknąć	 gradacji	 szkodników,	 np.	 	 kornika	
i	 jak	 postępować,	 aby	 nie	 zniszczyć	 grzybów,	
które	współżyją	z	drzewami	w	lesie,	żeby	nowe	sa-
dzonki	jak	najszybciej	rosły.	Po	zatoczeniu	pętli	
wróciliśmy	grupą	do	 siedziby	Fundacji	w	Guto-
wie	i	zakończyliśmy	część	marszową	wspólnymi	
ćwiczeniami	rozciągającymi.	Uczestnicy	z	chęcią	
zjedli	 posiłek	 przygotowany	 z	 produktów	 eko-
logicznych,	 a	 po	 krótkim	 relaksie	 wzięli	 udział	
w	prezentacji	przygotowanej	przez	popularnego	
fizjoterapeutę	p.	Janusza	Danielczyka.	
	 Jak	 zwykle	 nasz	 marsz	 był	 powiązany	 z	 te-
matyką	 pszczelarską.	 Uczestnicy	 mieli	 okazję	

obejrzeć	tablice	edukacyjne	poświęcone	anatomii	
i	fizjologii	pszczół,	dotyczące	bartnictwa,	jego	hi-
storii	i	teraźniejszości	oraz	zakładania	ogródków	
przyjaznych	 pszczołom,	 a	 także	 zobaczyć	 tak	
zaaranżowany	ogródek	pszczelarski	i	domki	dla	
owadów	zapylających.	Opiekę	merytoryczną	nad	
tą	częścią	wydarzenia	sprawowali	dr	Przemysław	
Grodzicki	i	dr	Katarzyna	Piątkowska	z	Wydziału	
Nauk	 Biologicznych	 i	 Weterynaryjnych	 UMK	
w	Toruniu.
	 Marsz	sam	w	sobie	był	wielką	przyjemnością	
i	atrakcją	dla	uczestników.	Światowy	Dzień	Mar-
szu	organizowany	przez	Fundację	„Leśna	Droga”	
cieszy	się	rosnącym	zainteresowaniem	i	popular-
nością,	 sądząc	 po	 zwiększającej	 się	 rokrocznie	
liczbie	 uczestników.	 Nawet	 sytuacja	 panująca	
w	tym	roku	nie	przeszkodziła	w	odniesieniu	suk-
cesu.	Warto	skusić	się	na	marsz	z	kijkami	Nordic	
Walking	po	Gutowskich	lasach.	Nasze	spotkanie	
było	 możliwe	 dzięki	 pomocy	 i	 zaangażowaniu	
wielu	 osób	 i	 instytucji,	 którym	pragniemy	 jako	
Fundacja	z	całego	serca	podziękować.
	 Dziękujemy	 Starostwu	 Powiatowemu	 w	 To-
runiu,	Gminie	Zawieś	Wielka,	panu	Michałowi	
Zaleskiemu	 Prezydentowi	 Miasta	 Torunia,	 Wy-
działowi	 Promocji	 i	 Turystyki	 UM	 w	 Toruniu,	
MZK	w	Toruniu,	Leśnictwu	Gutowo,	 30	HDW	
im.	Szarych	Szeregów	ze	Złejwsi	Wielkiej	z	przy-
bocznym	ho	Adrianem	Bogdanem,	opiekunom	
i	podopiecznym	Dziennego	Domu	Pomocy	Spo-
łecznej	w	Toruniu	 i	Warsztatów	Terapii	Zajęcio-
wej	Polskiego	Związku	Niewidomych	w	Toruniu,	
wszystkim	 wymienionym	 wyżej	 instruktorom	
i	prelegentom,	a	przede	wszystkim	UCZESTNI-
KOM,	bez	których	to	co	robimy	nie	miałoby	naj-
mniejszego	sensu.

Maria Moulis

 3 października 2020 r. odbyła się VII edycja imprezy rekreacyjno-sportowej, pod honoro-
wym patronatem Prezydenta Torunia – Michała Zaleskiego “Idę po zdrowie”, organizowana 
przez Fundację Leśna Droga, we współpracy z Nadleśnictwem Toruń oraz Radą Seniorów Mia-
sta Torunia. 

IX Gminny Konkurs Szopek 
Bożonarodzeniowych

	 Celem	konkursu	jest	kultywowanie	wśród	
dzieci	 i	 dorosłych	 tradycji	wykonywania	 szo-
pek,	poznanie	i	zapamiętanie	wydarzeń	zwią-
zanych	z	narodzeniem	Jezusa,	przekazywanie	
zwyczajów	 bożonarodzeniowych	 z	 regionu	
kujawsko-pomorskiego,	 rozwijanie	 wrażliwo-
ści	estetycznej	dzieci	i	młodzieży,	a	także	doro-
słych	oraz	uzdolnień	plastycznych.
	 Szopkę	 należy	 wykonać	 własnoręcznie.	
Technikę	i	zestaw	wybierze	samodzielnie	każda	
rodzina.	Koniecznie	należy	uwzględnić	wyraź-
nie	elementy	tradycji	Bożego	Narodzenia.
	 Przedmiotem	konkursu	jest	wykonanie	ro-
dzinnej	szopki,	której	konstrukcja	powinna	być	
stabilna.
	 Konkursowe	prace	należy	opatrzyć	metrycz-
ką	zawierającą	dane:	imiona	i	nazwisko	rodziny	
,	dokładny	adres	zamieszkania,	kontakt	e-mail,	
lub	telefon,	informacje	na	temat	szopki	-	mate-
riały	 użyte	 do	 przygotowania	 szopki,	 oraz	 jej	
wymiary	(długość,	szerokość).
	 W	przypadku	zgłoszenia	szopki	o	szeroko-
ści/	długości	podstawy	powyżej	1	m,	organiza-
tor	prosi	o	kontakt	telefoniczny.	
	 Uczestnicy	 wypełniają	 kartę	 zgłoszenia	
i	obowiązkowo	dołączają	do	każdej	pracy	infor-
mację	kopię	karty	zgłoszenia	celem	identyfika-
cji	wykonawców.
	 Prace	 konkursowe	 należy	 dostarczyć	 do	
Gminnego	Ośrodka	Kultury	i	Sportu	w	Złejwsi	
Małej	przy	ul.	Topolowej	6,	do	dnia	22	grudnia	

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, ul. Topolowa 6 ogłasza 
KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH. 

2020	roku	wraz	z	kartą	zgłoszenia.
	 Po	Nowym	Roku	 każda	 rodzina	 odbierze	
swoją	pracę.	Za	prace	nieodebrane	w	tym	termi-
nie	organizator	konkursu	nie	ponosi	odpowie-
dzialności.
Ocena i nagrody:
	 Prace	oceniać	będzie	Komisja	Konkursowa	
powołana	przez	organizatora
	 Komisja	 oceniać	 będzie	 według	 następują-
cych	kryteriów:
•	pomysłowość
•	zgodność	z	tradycją
•	ogólne	wrażenie	artystyczne
•	estetyka	pracy
•	dobór	i	wykorzystanie	materiałów	/	bez	goto-
wych,	zakupionych	ozdób/

	 Jury	przyzna	nagrody:	I,	II,	III	miejsce.	Wy-
różnienia	w	kompetencji	 jury.	Wszyscy	uczest-
nicy	 konkursu	 otrzymają	 dyplom	 i	 gratulacje	
jury	za	udział	w	konkursie.
	 Laureaci	zostaną	powiadomieni	o	terminie	
wręczenia	nagród	i	wyróżnień.	Decyzja	Komi-
sji	Konkursowej	jest	ostateczna	i	nie	przysługu-
je	odwołanie	ani	nie	będzie	prowadzona	na	ten	
temat	żadna	korespondencja.
Nagrody ufundują:
I	-	Wójt	Gminy	Zławieś	Wielka
II	–	Przewodniczący	Rady	Gminy
III-	Dyrektor	Gokis

Maria Karpiñska

Książka na telefon
	 Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Złejwsi	Małej	oraz	Filie	GBP	w	Górsku	i	w	Rzęczkowie	od	dnia	30	.11.2020	
r.	wprowadzają	usługę	bezkontaktowego	wypożyczania	i	zwracania	książek	„Książka	na	telefon”.
•	Załóż	konto	w	katalogu	on-line	na	stronie	-	www.szukamksiązki.com.pl	i	wybierz	interesujące	Cię	pozycje		
bez	wychodzenia	z	domu.

•	Umów	się	telefonicznie	na	konkretny	dzień	i	godzinę	w	celu	odbioru	zamówienia	na	zewnątrz	biblioteki.

GBP	w	Złejwsi	Małej	-	(56)	6741552	|	Filia	GBP	w	Górsku	-	(56)	6781379	|	Filia	GBP	w	Rzęczkowie	-	(56)	6781595

Ewa Wysocka
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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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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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Z A P R A S Z A M Y
kom. 607 914 454
SKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWYCH
CZYNNE:

w godz. 7.30 - 16.30
soboty: 8.00 - 13.00

Toporzysko 16C przy drodze krajowej nr 80.

PROPONUJEMY NAJWYŻSZE CENY !!!
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 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

-

-

POSZUKUJĘ MIESZKANIA LUB DOMEK GOSPODARCZY DO WYNAJĘCIA OD 
-

-

tel 883 155 853
-

-

-

-

-

-

Ogłoszenia drobne
mieszkańców naszej gminy

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

UWAGA! 


