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 Stawki za odbiór śmieci w większości gmin i miast 
w ostatnich latach zwiększają się z roku na rok i są te-
matem wielu dyskusji. 
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 W końcowej fazie jest realizacja budowy dróg na 
terenie gminy Zławieś Wielka. W jej ramach nową 
asfaltową nawierzchnię zyskały ulice w Złejwsi Ma-
łej, Cichoradzu, Górsku, Czarnym Błocie, Przysieku, 
Rozgartach, Zaroślu Cienkim, Starym Toruniu.
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Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
świąt Narodzenia Pańskiego.

Odpoczynku od codziennego zabiegania
oraz chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku oraz spełnienia

w życiu osobistym i zawodowym życzą

Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Zławieś Wielka

     Piotr Pawlikowski         Jan Surdyka
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  W końcowej fazie jest realizacja budowy 
dróg na terenie gminy Zławieś Wielka. W jej 
ramach nową asfaltową nawierzchnię zyskały 
ulice w Złejwsi Małej, Cichoradzu, Górsku, 
Czarnym Błocie, Przysieku, Rozgartach, Za-
roślu Cienkim, Starym Toruniu. Gmina reali-
zując zadania w maksymalnym stopniu wyko-
rzystuje dostępne dofinansowania ze środków 
zewnętrznych, tak aby zwiększyć zakres realizo-
wanych prac, zmniejszając tym samym obcią-
żenie własnego budżetu. I tak droga w Złejwsi 
Małej, prowadząca do Toporzyska po dawnym 
nasypie kolejowym, której realizacja trwała dwa 
lata i zakończyła się w czerwcu br. objęta była 
wsparciem unijnym z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w wysokości 449 173 zł. Rów-
nież w okresie dwóch lat zrealizowany został 
remont ulicy Cedrowej w Starym Toruniu. Na 

jego wykonanie gmina pozyskała środki z FDS
-u w kwocie 442 496 zł. Zrealizowany w ramach 
asfaltowania dróg gminnych odcinek w Złejwsi 
Małej od ulicy Kolejowej do Kanału Górnego, 
w stronę ulicy Kanałowej, współfinansowany 
był z pieniędzy przyznanych od Marszałka Wo-
jewództwa Kujawsko Pomorskiego w ramach 
wsparcia na drogi dojazdowe do pól kwotą 25 
tys. zł. Natomiast na przeprowadzony w Przy-
sieku remont 400 metrowego odcinka jezdni sa-
morząd uzyskał dotację z Lasów Państwowych 
w kwocie 50 tys. zł. Wykonana w Cichoradzu, 

Aktualności

Inwestycje

na drodze w kierunku starej leśniczówki, na-
kładka asfaltowa kosztująca 78 tys. zł, finanso-
wana była środkami przeznaczonymi na ten cel 
przez byłych spółdzielców Agrotechu, z tytułu 
przejęcia mienia spółdzielni przez gminę. Naj-
większym zadaniem drogowym realizowanym 
w ramach budżetu na 2021 rok jest budowa 
nowego połączenia ulicy Sosnowej w Czarnym 
Błocie z drogą krajową nr 80. To niezwykle waż-
ne, poprawiające bezpieczeństwo i skomuniko-
wanie intensywnie rozbudowujących się osie-
dli we wschodniej części miejscowości osiedli 
korzysta z środków, otrzymanych przez samo-
rząd z RFRD w kwocie 807 345,00 zł. Poprawę 
bezpieczeństwa zwiększa również realizowana 
z pieniędzy unijnych, budowana wzdłuż drogi 
krajowej,  ścieżka rowerowa z Górska do Złejwsi 
Wielkiej. W tym roku wykonany został asfalt 
na odcinku do drogi powiatowej w kierunku 
Łążyna oraz krótki fragment z Przysieka do 
Torunia. Choć wymagają one poprawek i uzu-
pełnienia oznakowania to już umożliwiają 
poruszanie się rowerem, bez konieczności 
jazdy poboczem ruchliwej krajówki. Koszty 
zadania to 2 240 045,01 a dotacja obejmuje 
kwotę 1 904 038,25. Trwają również prace na 
gminnych chodnikach – w Przysieku, Starym 
Toruniu, Rozgartach, Górsku, Złewsi Wielkiej 
i Złejwsi Małej. W tej ostatniej realizowany jest 
odcinek wzdłuż bardzo ruchliwej i niebezpiecz-
nej drogi wojewódzkiej 546 od ul. HDK do dro-
gi gminnej, którego wykonanie kosztuje ponad 
250 tys. zł. Realizacje inwestycji budowy ciągów 
pieszych odbywa się w miejscowościach, w któ-
rych mieszkańcy przeznaczyli na nie pieniądze 
z Funduszy Sołeckich.
 Równie ważne miejsce w hierarchii gmin-
nych działań zajmują te dotyczące ochrony śro-
dowiska, w tym szczególnie z zakresu dostępu 
do dobrej jakości i o dobrym ciśnieniu wody. 
Dlatego gmina modernizuje Stację Uzdatnia-
nia Wody w Siemoniu wykorzystując na ten cel 
środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w wysokości 1 165 595 zł. Wyremon-
towana instalacja zyska nie tylko nowe zespoły 
uzdatniające i pompujące wodę z ujęć głębino-
wych, ale również drugi zbiornik retencyjny, 
który zabezpieczy w wodę północną część gmi-
ny, nawet w okresach wzmożonego jej poboru. 
Z kolei w Czarnym Błocie budowana jest magi-
strala wodociągowa, której budowa będzie roz-

wiązaniem problemu spadków ciśnienia wody 
w sieci w okresie letnim, na osiedlach położo-
nych wzdłuż ul. Leśnej. Niemniej ważny jest 
rozwój sieci kanalizacji sanitarnej. Największa 
jej rozbudowa prowadzona jest w Łążynie. W ra-
mach I etapu wykonywana jest budowa rurocią-
gów i przepompowni ścieków w Łążynku oraz 
części miejscowości położonej przy drodze po-
wiatowej w stronę Zarośla Cienkiego. 
 W celu ułatwienia dostępu dla mieszkańców 
wybudowany został nowy Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzęczkowie 
za budynkami Zakładu Usług Komunalnych. 
Dzięki inwestycji posegregowane śmieci będzie 
już niedługo można dostarczyć do PSZOKu 
przez 6 dni w tygodniu. I w tym przypadku 
gmina zdobyła dofinansowanie unijne tym ra-
zem z Regionalnego programu operacyjnego 
w wysokości 1 699 926,56 zł.
 Najkosztowniejszą inwestycją, której reali-
zację rozpoczyna samorząd w tym roku jest 
Przebudowa i remont historycznej części bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej. 
Ten objęty ochroną konserwatora zabytków 
obiekt wymagał pilnej interwencji. Zniszczony 
dach, rozszczelnione okna, stare instalacje i co 
istotne niedostosowane do potrzeb placówki 
rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń to tyl-
ko niektóre z mankamentów, które już w przy-
szłym roku zostaną poprawione. Wsparcie 
z rządowego funduszu, który ma na celu niwe-
lowanie negatywnych skutków pandemii w wy-
sokości 3 mln 250 tys. zł. nie pokrywa niestety 
całości kosztów, wymuszając uzupełnienie bra-
kującej kwoty 500 tys. zł. z środków własnych. 
 W swoich działaniach inwestycyjnych gmi-
na nie pomija sfery społecznej, realizując dzia-
łania infrastrukturalne umożliwiające zarówno 
jednostkom organizacyjnym samorządu, jak 
i organizacjom pozarządowym, prowadzenie 
aktywizacji i integracji. W Złejwsi Wielkiej 
w ramach rewitalizacji przywrócono dla miesz-
kańców teren po byłej bazie SKR. Rozległy, 
oświetlony i wyposażony w wiatę teren zielo-
ny umożliwia prowadzeni festynów, spotkań 
i szkoleń a wyremontowany budynek biurowy 
stanie się już niebawem siedzibą organizacji po-
zarządowych. Jak większość inwestycji również 

 Przez naszą gminę, tak jak i cały kraj, przetacza się właśnie czwarta fala pandemii koro-
nawirusa, która przewartościowała życie każdego z nas. Covid ma także olbrzymi wpływ na 
sferę gospodarczą, a w połączeniu z dużą inflacją, podwyżkami cen energii, paliw i notorycz-
nym brakiem pracowników, z którym borykają się wykonawcy oraz zaburzonymi łańcuchami 
dostaw powoduje znaczne trudności w realizacji zaplanowanych w budżecie inwestycji. Nie-
mniej, najbardziej wyczekiwane przez nas wszystkich działania, poprawiające warunki życia 
mieszkańców i wpływające na rozwój gminy są systematycznie wykonywane.

Rewitalizacja objęta była wsparciem Unijnym 
w wysokości 888 624,93 zł. Z kolei w Górsku 
wybudowana została nowa siedziba dla harce-
rzy z I Szczepu Harcerskiego Błękitna Jedynka. 
Budynek rozbudowany został o sanitariaty, 
aneks kuchenny, nową kotłownię oraz co naj-
ważniejsze sale zajęć umożliwiające realizacje 
przez harcerzy wielu cennych inicjatyw. Za-
danie realizowane było w partnerstwie i przy 
wsparciu Samorządu Województwa Kujawsko 
Pomorskiego i Powiatu Toruńskiego w łącznej 
kwocie 250 tys. zł.
 Również w Górsku, przy ośrodku zdrowia, 
trwa budowa budynku rehabilitacji. Obiekt 
w którym docelowo dla mieszkańców gminy 
będą świadczone zabiegi umożliwiające powrót 
do zdrowia zgodnie z planem powinien zostać 
ukończony w przyszłym roku. To zadanie jako 
jedno z nielicznych jest w całości finansowane 
z środków własnych gminy.

Krzysztof Rak

ul. Sosnowa, Czarne Błoto

Ścieżka rowerowa, Górsk-Zarośle

Rehabilitacja w Górsku

Cichoradz

SUW Siemoń
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 Kryteria dochodowe zmienią się 
na początku przyszłego roku. War-
to pamiętać, iż podlegają one wery-
fikacji co 3 lata, z uwzględnieniem 
wyniku badań progu interwencji 
socjalnej przeprowadzanego przez 
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. 
Wcześniejsza weryfikacja miała 
miejsce w 2018 r., dlatego kolejna 
przypadła na 2021 r. Nowe kryteria 
dochodowe zostały ustalone rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów dnia 
15 lipca 2021 r. Wejdzie ono w życie 
1 stycznia 2022 r. 
 W praktyce kryterium dochodo-
we dla osoby samotnie gospodarują-
cej wzrośnie o 75 zł i będzie wynosiło 
776 zł. Kryterium dochodowe dla 
osoby w rodzinie w 2022 r. wyniesie 
600 zł. Wzrośnie zatem o 72 zł. Kwo-
ta dochodu z 1 ha przeliczeniowego 
będzie wynosiła 345 zł (w 2021 r. – 
308 zł).
 Porównanie obowiązujących i przy-
szłorocznych kwot znajduje się w poniż-
szej tabeli:

Zmiana kryterium dochodowego

 Zmiany z jednej strony dotyczą 
osób, które będą ubiegały się o świad-
czenia, z drugiej zaś – mają wpływ na 
wysokość już wypłacanych świadczeń 
(tutaj będzie konieczne wszczęcie 
postępowania administracyjnego).  
Przykładowo maksymalna kwota za-
siłku stałego wzrośnie do kwoty 719 
zł. Kwota stanowiąca podstawę ustale-
nia wysokości pomocy pieniężnej na 
usamodzielnienie, kontynuowanie 
nauki i pomoc na zagospodarowanie 
w formie rzeczowej w 2022 r. wyniesie 
zaś 1837 zł.
 Spełnianie kryterium dochodo-
wego jest wymagane do uzyskania 
w szczególności takich świadczeń jak 
zasiłek stały, a także (poza określony-
mi wyjątkami) zasiłek okresowy czy 
zasiłek celowy.

GOPS  Zławieś Wielka 

Kryterium dochodowe 2022 r. 2021 r.
dla osoby samotnie 
gospodarującej 776 zł 701 zł

dla osoby w rodzinie 600 zł 528 zł

 Zmiana kryterium dochodowego w pomocy społecznej w 2022 r. to 
istotna kwestia dla osób ubiegających się o świadczenia. 

Pomocne dłonie
 W związku z zakończeniem 
z dniem 1 lutego 2021 r. projektu 
pn. Pomocne dłonie  współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi priory-
tetowej 9. Solidarne Społeczeństwo  
Działania 9.1 Włączenie społeczne 
i rozwój usług opiekuńczych w ra-
mach ZIT Poddziałania 9.1.2 Rozwój 
usług opiekuńczych w ramach ZIT 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko – Po-
morskiego, którego głównym celem 
była poprawa dostępu do usług opie-
kuńczych, informujemy, iż w ramach 
zachowania trwałości ww. projektu 
deklarujemy gotowość świadczenia 
usług opiekuńczych na terenie gmi-
ny Zławieś Wielka dla 12 osób przez 
okres 24 miesięcy tj. od lutego 2021 r. 
do 28 lutego 2023 r. o zakresie i jako-
ści zbliżonych do usługi świadczonej 
w ramach Projektu.
 Każdorazowo w sytuacji wystą-
pienia zapotrzebowania na usługę 

będzie zatrudniana kadra do świad-
czenia usługi opiekuńczej. 
 Szczegółowe informacje na ten 
temat można uzyskać od pracowni-
ków socjalnych w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, 

87-134 Zławieś Wielka, tel. 56 674 39 
66 , gops@zlawies.pl (w godzinach 
przyjęć interesantów: poniedziałek, 
środa, czwartek: 7.00 - 15.15, wtorek: 
7.45 - 16.00, piątek: 7.00 – 14.00)

GOPS Zławieś Wielka 
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Zmiana opłaty za odpady
 Stawki za odbiór śmieci w większości 
gmin i miast w ostatnich latach zwiększają się 
z roku na rok i są tematem wielu dyskusji.

 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach wszystkie niesegregowa-
ne (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady 
zielone powinny być przekazywane do Instala-
cji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wy-
łonionej w drodze przetargu. Niestety również 
tam podnoszone są ceny zagospodarowania. 
W ciągu ostatnich lat duże przedsiębiorstwa 
zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów stały się monopolistami i wyelimino-
wały konkurencję. A te które zostały, dyktują 
ceny i samorządy nie mają pola manewru, po-
nieważ odpady muszą być odbierane od miesz-
kańców na bieżąco. 
 Dodatkowo decyzją ministra środowiska 
wzrosła tzw. opłata środowiskowa, wzrosły 
teżceny benzyny, prądu i płaca minimalna. 
Gmina na śmieciach nie zarabia, wszystko co 
płacą mieszkańcy należy przeznaczyć na funk-
cjonowanie systemu gospodarowania odpada-
mi. Wprowadzony szereg zmian, które wprost 
przekładają się na koszty funkcjonowania sys-
temu gospodarowania odpadami, wymuszają 
na gminie zmianę stawek.
 Konieczność podwyższenia wysokości 

 
stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynika z ustalonych kosztów 
funkcjonowania gminnego systemu gospoda-
rowania w roku 2022 roku. Zalicza się do nich 
wynagrodzenie za odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych, koszty utrzymania Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych, koszty utylizacji odpadów z PSZOK 
oraz wynagrodzenie osób obsługujących 
gminny system gospodarowania odpadami 
komunalnymi. W ramach ponoszonej opłaty 
mieszkańcy mogą przekazać do PSZOK odpa-
dy powstałe w gospodarstwach domowych, tj. 
bioodpady, zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady 
budowlane i remontowe, zużyte opony, zużyte 
baterie i akumulatory, przeterminowane leki, 
opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, 
środkach ochrony roślin i inne.
 Kiedyś ogólnie przyjętym modelem było 
składowanie odpadów, dziś jest to ich prze-
twarzanie i ponowne wykorzystanie. Restryk-
cyjne normy unijne powodują, że technologia 
przekształcania odpadów jest coraz droższa. 
 W dniu 8 grudnia 2021 roku Rada Gminy 
podjęła uchwałę, w której określiła stawki za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2022.

 Od 1 stycznia 2022 r. wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi sta-
nowi iloczyn liczby osób zamieszkałych nieru-
chomość oraz stawki tej opłaty tj.:
Stawki opłaty, gdy odpady komunalne zbierane 
i odbierane są w sposób selektywny:
1) 28,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej, 

w  przypadku gdy na nieruchomości za-
mieszkuje od 1 do 5 osób;

2) 26,00 zł od osoby zamieszkałej, w przypadku 
gdy na nieruchomości zamieszkuje powyżej 
5 osób.

 Stawki podwyższonej opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, jeżeli właści-
ciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunal-
nych*:
1) 84,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej, 

w przypadku gdy na  nieruchomości za-
mieszkuje od 1 do 5 osób;

2) 78,00 zł od osoby zamieszkałej, w przypadku 
gdy na nieruchomości zamieszkuje powyżej 
5 osób.

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieru-
chomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu 
wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyż-
szonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiąz-
ku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

 Właściciele nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
kompostujący bioodpady w przydomowych 
kompostownikach zapłacą stawkę pomniejszo-
ną o 2 zł od osoby.
 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminie, Rada Gminy dokonuje wy-
boru metody ustalenia opłaty oraz ustala stawkę 
tej opłaty, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców 
zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych 
odpadów na terenie gminy, koszty funkcjono-
wania systemu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, tj. odbioru, transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzy-
mania punktów selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych, obsługi administracyjnej 
tego systemu, obowiązku prowadzenia edukacji 
ekologicznej w zakresie prawidłowego postępo-
wania z odpadami komunalnymi oraz wyposa-
żenia w worki przeznaczone do selektywnego 
gromadzenia odpadów.
 Jeśli w naszym podejściu do segregowania 
śmieci nic się nie zmieni, z roku na rok będziemy 
musieli liczyć się ze wzrostem opłat za składowa-
nie odpadów w Instalacji Przetwarzania Odpa-
dów Komunalnych, a co za tym idzie wzrostem 
stawek w kolejnych latach. Jedynym wyjściem 
z tej trudnej dla wszystkich sytuacji jest segregacja 
odpadów u źródła, czyli we własnym domu. Im 
więcej mieszkańcy zgromadzą odpadów w spo-
sób selektywny, tym mniej śmieci trafi do skła-
dowania, a w rezultacie Gmina Zławieś Wielka 
poniesie mniejsze koszty.

M.Musiał
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07.03 10.10
08.03 11.10
09.03 12.10
10.03 13.10
11.03 14.10
14.03 17.10
15.03 18.10

Przysiek 16.03 19.10
Rozgarty 17.03 20.10
Stary Toruń 18.03 21.10

Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych wystawiamy przed posesję do godz. 600 

zgodnie z harmonogramem wywozu. W przypadku braku drogi dojazdowej do posesji, pojemniki
i worki wystawić należy do najbliższej drogi utwardzonej. 

HARMONOGRAM
wywozu odpadów komunalnych z terenu

gminy Zławieś Wielka w 2022 r.

UWAGA: ZMIANA DNI WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Zarośle Cienkie, Łążyn, Skłudzewo
Czarnowo, Toporzysko

Zgłoszenia odbioru gabarytów przyjmowane są w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka pod nr. tel.
56 674-13-13 w terminie nie póżniej niż 5 dni przed planowanym wywozem.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych /PSZOK/ w Łążynie jest
czynny w każdą sobotę w godzinach od 900 

do 1300

Rzęczkowo, Siemoń, Cichoradz, Gutowo
Zławieś Mała, Zławieś Wielka
Pędzewo, Gierkowo
Górsk
Cegielnik, Czarne Błoto

Gmina Zławieś Wielka
Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 674-13-13

e-mail:opadykomunalne@zlawies.pl

tel. 56 678-15-90, e-mail: zuk@zlawies.pl
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Plenerowe Zajęcia NordicWalking 
Światowy Dzień Marszu NordicWalking

Aktualności

 Spotykali się młodzi, dorośli, mniej 
sprawni, mieszkańcy wsi i miasta. Uczestnicy 
spotkań otrzymali instruktaż wstępny, serię 
ćwiczeń rozgrzewających, zasadniczy trening 
NordicWalking, zestaw ćwiczeń izotonicznych 
i izometrycznych poprawiających siłę i wytrzy-
małość mięśni oraz zestaw ćwiczeń rozciągają-
cych
 Impreza zorganizowana 2 października 
z okazji Światowego Dnia Marszu NW „Idę po 
zdrowie” cieszyła się sporym zainteresowaniem, 
przyciągnęła liczne grono uczestników masze-
rujących na wyznaczonych i przygotowanych 
trasach. Wielką radością były zabawy z „nasze-
go dzieciństwa” (lata 50-te – 90-), i  rozgrywki 
w Pétanque na przygotowanym specjalnym bo-
isku tzw./ Bulodrom/
 NordicWalking jest dyscypliną, która nie-
sie ze sobą wiele korzyści. Jest odpowiednia 
dla osób zdrowych, ale nie tylko, ponieważ jej 
dużą zaletą jest to, że mogą uprawiać ją osoby 
z pewnymi ograniczeniami ruchowymi, bądź 
obciążeniami. Jest prosta w technice i można 
ją wykonać praktycznie wszędzie. Nasze zajęcia 
NW i spotkania w terenie nie ustają - trwają od 
wiosny do wiosny. 
 Dziękujemy mieszkańcom gminy za udział 
w zajęciach, za uczestnictwo w marszach 
NW oraz  za tworzenie grup indywidualnych 
i wspólne chodzenie.  
 Nasze spotkanie było możliwe dzięki po-
mocy i zaangażowaniu wielu osób i instytucji, 
którym pragniemy jako Fundacja z całego serca 
podziękować.
 Dziękujemy panu Michałowi Zaleskiemu 
Prezydentowi Miasta Torunia, Wydziałowi Pro-

 Plenerowe zajęcia rekreacyjno– sportowe, organizowane od wiosny do  jesieni przez na-
szych instruktorów pokazały, że każdy z nas, gdy tylko tego chce, może być aktywny fizycznie, 
niezależnie od wieku, kondycji, stopnia sprawności. 

mocji i Turystyki UM w Toruniu, MZK w To-
runiu, Starostwu Powiatowemu w Toruniu, 
Gminie Zławieś Wielka, Nadleśnictwu Toruń 
i Leśnictwu Gutowo, opiekunom i podopiecz-
nym Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
w Toruniu i Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Polskiego Związku Niewidomych w Toruniu, 
mieszkańcom domu pomocy społecznej w Pig-
ży, wszystkim instruktorom i prelegentom, 
a przede wszystkim UCZESTNIKOM, bez któ-
rych to co robimy nie miałoby najmniejszego 
sensu.

 Maria Moulis

Stop dla smogu 2021
 W dniach od 22 marca do 16 kwietnia 2021 r, trwał nabór wniosków 
na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym tzw. 
„kopciuchy” na ekologiczne źródła ciepła. W ramach programu na terenie 
gminy Zławieś Wielka umowy o dofinansowanie w kwocie 3 000 zł podpisało 
24 beneficjentów, a warunki określone w umowie spełniło 21 osób. 

Paulina Zakierska

Stalowy Anioł

 Celem konkursu jest promowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć 
oraz odwagi we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć, a także nagradzanie rzetelności i ofiarności w realizacji 
zadań z zakresu pomocy społecznej.
 Kandydatów do nagrody mogli zgłaszać:
1) przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej; 
2) przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 
3) przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomo-

cy społecznej;
4) laureaci wszystkich edycji nagród dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej. 
 Laureaci otrzymają nagrody w formie pieniężnej lub rzeczowej oraz listu gratulacyjnego i statuetki „Stalowego 
Anioła”.
Laureatami mogą zostać osoby indywidualne lub zespoły, będące animatorami zmian, prezentujący ciekawe, nowe 
podejście do idei rozwoju społeczności lokalnych, pomocnych przy rozwiązywaniu lokalnych problemów społecz-
nych.
 Wśród laureatów konkursu znalazła się mieszkanka gminy Zławieś Wielka  pani Irena Paczkowska wytypowa-
na do konkursu przez Wójta Gminy Jana Surdykę. Pani Irena Paczkowska dała się poznać społeczności lokalnej 
i nie tylko, jako osoba zaangażowana w pracę na rzecz innych oraz bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym,  
wspierająca i upowszechniająca wolontariat.
Pani Irenie Paczkowskiej serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.

GOPS  Zławieś Wielka 

 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  ogłosił  XIV edycję Nagród Zarządu Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego „Stalowy Anioł”. 
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Pomoc żywnościowa Warsztaty w ostoi pszczół 
i owadów zapylających

Informacje

 Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ 
mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się 
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria 
dochodowe, które wynoszą 1542,20 zł dla osoby 
samotnie gospodarujące oraz 1161,60 zł na oso-
bę w przypadku rodzin.
 Na dochód określony w przepisach ustawy 
o pomocy społecznej składają się przychody 
wszystkich członków rodziny, bez względu na 
tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesią-
cu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, 
a w przypadku utraty w tym miesiącu dochód 
z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Do dochodu nie wlicza się:
• świadczenia wychowawczego 500+, 
• świadczenia pieniężnego, o którym mowa 
w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 
o Karcie Polaka,

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej  prosi, aby osoby zainteresowane 
skorzystaniem z pomocy żywnościowej zgłaszały się do tut. Ośrodka w celu wypełnienia do-
kumentacji  uprawniającej do odbioru żywności. 

• jednorazowego pieniężnego świadczenia so-
cjalnego,
• zasiłku celowego,
• pomocy materialnej mającej charakter so-
cjalny albo motywacyjny, przyznawanej na 
podstawie przepisów o systemie oświaty,
• wartości świadczenia w naturze,
• świadczenia pieniężnego i pomocy pienięż-
nej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 
2015 r. o działaczach opozycji komunistycznej 
oraz osobach represjonowanych z powodów po-
litycznych,
• dochodu z powierzchni użytków rolnych 
poniżej 1 ha przeliczeniowego. 
 W przypadku prowadzenia gospodarstwa 
rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowe-
go uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 
308 zł.

GOPS Zławieś Wielka

 Prowadziliśmy edukację w terenie. Głów-
nie w siedzibie Fundacji w Gutowie i w ramach 
różnorakich imprez edukacyjnych w Toruniu. 
W tym roku zostaliśmy także zaproszeni do 
czynnego udziału w „Festiwalu Wisły ‘21”. 14 
i 15 sierpnia promowaliśmy ochronę pszczół ży-
jących dziko, zdradzaliśmy sekrety bartnictwa, 
propagowaliśmy bioróżnorodność w ogrodach 
i na polnych rozłogach.
 Aktywności rekreacyjno-sportowej w po-
staci marszu NW 2 październiku 2021 r towa-
rzyszyły warsztaty ekologiczno-pszczelarskie 
„Człowiek i pszczoły” prowadzone przez dr 
Przemysława Grodzickiego i dr Katarzynę Piąt-
kowską z Wydziału Nauk Biologicznych i We-
terynaryjnych UMK. Można było zajrzeć do 
wnętrza ula i posłuchać o jego mieszkańcach 
- pszczołach i ich życiu. 
 Przy okazji zabaw edukacyjnych (krzyżó-
wek, labiryntów, origami i innych zadań zwią-
zanych z tymi sympatycznymi i jakże ważnymi 
biologicznie owadami) dzieci poznawały cieka-
wostki związane z tymi owadami i ich życiem. 
Uczestnicy imprezy mogli też wzbogacić swoją 

 Letnie miesiące były dla Fundacji pracowitym okresem również na polu ekologii. Już od 
maja  rozpoczęliśmy  pierwsze warsztaty związane z ochroną pszczół i owadów zapylających.

wiedzę korzystając z tablic edukacyjnych przed-
stawiających problematykę pszczelą. Tegorocz-
na edycja spotkania miała na celu również 
promowanie bartnictwa, czyli hodowli pszczół 
w lasach, dlatego w czasie spotkania, w porozu-
mieniu z władzami leśnymi, na pięknym dębie 
zawieszono kłodę bartną. 
 Uczestnicy marszu, mogli poznać niektóre 
czynności bartnicze i przekonać się z jakimi 
trudami i niebezpieczeństwami wiąże się praca 
pszczelarza-bartnika. 
 Na szczęście, dzięki sprawnej pracy naszych 
bartników, barć znalazła się na swoim miejscu 
bez poważniejszych kłopotów i na wiosnę zo-
stanie zasiedlona przez pszczoły. 
 Akcja edukacyjna miała na celu uświado-
mienie słuchaczom kluczowej roli pszczół 
w przyrodzie i gospodarce człowieka, a tak-
że wskazać sposoby na zmiany w naszym oto-
czeniu, które mogłyby zapewnić im i innym 
owadom zapylającym dogodne warunki życia 
i funkcjonowania (łąki kwietne, hoteliki dla 
owadów zapylających). 

Maria Moulis
Unieszkodliwianie odpadów zawierający 

azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka

 W naborze wniosków trwającym do 
7.06.2021 r. zgłoszonych zostało 10 nieru-
chomości w których dokonano demontażu 
i unieszkodliwienie azbestu oraz 31 nierucho-
mości z których odebrano wyroby azbestowe. 
 Wyłoniony wykonawca firma Ekopol 
z Pruszcza zakończyła prace we wrześniu usu-
wając łącznie ponad 108 ton tego szkodliwego 
surowca. 
 W ramach umowy Gmina Zławieś Wielka 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 34 536,87 
zł, a 30% wkład własny wynosił 14 851,51 zł. 
Dzięki zawartemu porozumieniu łączna kwota 
dofinansowania na lata 2021 – 2023 na reali-
zację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Zławieś Wielka” wynosi 194 000 zł, a szacowany 
koszt realizacji wyniesie ponad 277 000 zł. 

Paulina Zakierska

 19 sierpnia 2021 r. Gmina Zławieś Wielka zawarła umowę dotacyjną z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach „Ogólnopolskiego 
programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
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Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przysieku

Kurs fl orystyczny!

Sukces zespołu 
śpiewaczego „Harmonia”

 Uczestniczki kursu pod kierun-
kiem Pani Magdy, super fl orystki 
z kwiaciarni Weronika, wykonały 
wiązanki na groby swoich bliskich.
Uczestniczki wykazały się dużą in-
wencją w projektowaniu i wykona-
niu wiązanek z materiałów natural-
nych i sztucznych.  
 Warsztaty są możliwością pozna-
nia technik fl orystycznych, użycia 
różnych materiałów, nie tylko tych 
zakupionych, ale i też tych z „ogród-
ka”. Dają możliwość poznania de-
koracji stołów na imprezy okolicz-
nościowe, uczą doboru materiałów 
i kolorów.

Renata Dobrowolska

 W październiku w Domu Kultury w Górsku odbył się kolejny kurs fl o-
rystyczny, tym razem dedykowany uroczystości Wszystkich Świętych.

 W niedzielę 26.09.2021 r. w Chełmnie odbył się konkurs pod Patronatem 
Honorowym Burmistrza Chełmna pn. Złoty Jesienny Liść. 
 W konkursie tym wziął udział zespół śpiewaczy „Harmonia”, działający 
przy Domu Kultury w Górsku.
 Zespół wykonał 3 utwory ludowe „Z góry jedź”, „Świeci miesiąc” i „Skow-
roneczku”. Występ został bardzo pozytywnie oceniony przez profesjonalne 
jury, a zespół otrzymał nie tylko pierwszą nagrodę w swojej kategorii, ale także 
główną nagrodę tj. Grand Prix całego konkursu.
 Chciałabym podziękować prowadzącemu i członkom zespołu za zaanga-
żowanie w przygotowanie występu i poświęcenie swojego czasu na wyjazd do 
Chełmna.

Renata Dobrowolska

 Uczniowie naszej szkoły już od 
samego początku zabrali się do pracy 
i 18 września wzięli udział w „Rodzin-
nym Sprzątaniu Świata”. Z tej też oka-
zji, Rada Rodziców zorganizowała 
konkurs plastyczny pt. „ Myślę, więc 
nie śmiecę”. Podtrzymując dotych-
czasową tradycję, wszyscy włączyli 
się w zbiórkę cebulek kwiatów, które 
już niebawem ozdobią naszą szkolną 
przestrzeń. 
 Uczniowie mieli również szansę 
wykazać się talentem krawieckim i sa-
modzielnie zrobili pluszowe misie na 
konkurs pt. „Uszyj misia”, przygoto-
wany przez panią Annę Meszyńską. 
11 października odbyły się wybory 
przedstawicieli do samorządu szkol-
nego. Po burzliwej kampanii, ucznio-
wie wybrali: Zofi ę Olszewską i Anielę 
Hudzik z klasy 7b oraz Natalię Dłu-
gosz z klasy 8. Samorząd wraz z opie-
kunem, panią Olgą Górską, przygoto-
wał wiele ciekawych akcji, jak Dzień 
Kropki, Dzień Chłopaka, Tydzień 
Uczniowskiej Supermocy, a wspól-
nie z UNICEF Międzynarodowy 

 1-szy września 2021 roku przywitaliśmy z radością i optymizmem, wierząc, że ten rok uda nam się spędzić 
w szkolnych ławkach, zamiast przed monitorami komputerów. 

Dzień Praw Dziecka, a także wróżby 
z okazji Andrzejek. Jeszcze do teraz 
trwa w naszej szkole pokaz talentów, 
w którym  póki co, obejrzeliśmy pra-
ce plastyczne i występy akrobatycz-
ne. 1 października obchodziliśmy 
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 
Pani Emilia Szczupakowska i Olga 
Górska przygotowały wiele zadań 
z tym związanych. 15 października 
świętowaliśmy Dzień Edukacji Naro-
dowej i ślubowanie Klas Pierwszych. 
Wszyscy wzięli udział w uroczystej 
akademii. Samorząd Szkolny wraz 
z panią Dorotą Anszperger przygoto-
wał konkurs „Rozpoznaj swojego na-
uczyciela”. Każdy pracownik naszej 
szkoły otrzymał swój portret nama-
lowany przez dzieci. 
 W październiku uczestniczyli-
śmy w obchodach „Miesiąca dobroci 
dla zwierząt”. Dzięki zaangażowaniu 
pani Aliny Fiedorek wspomogliśmy 
Schronisko w Toruniu, a na koryta-
rzach mogliśmy podziwiać zwierzęta 
dzieci i pracowników szkoły. Wszyscy 
aktywnie włączyliśmy się w Europejski 

Tydzień Sportu. Pani pedagog Anna 
Rozkowińska, zorganizowała obcho-
dy „Europejskiego Tygodnia Świa-
domości Dysleksji”. Przypomniała 
wszystkim,  z jakimi trudnościami bo-
rykają się uczniowie z tą dysfunkcją. 
29 października biblioteka szkolna, na 
czele z panią Martą Bartoszek-Ciesiun 
zorganizowała „Przerwę na czytanie”, 
gdzie każdy mógł podzielić się wra-
żeniami dotyczącymi jego ulubionej 
książki. 20-21 października natomiast 
odbył się kiermasz książek, gdzie każ-
dy mógł po okazyjnej cenie pozyskać 
ciekawe pozycje wydawnicze. 10 listo-
pada o godzinie 11:11 uczniowie naszej 
szkoły odśpiewali Hymn Państwowy, 
z którego fi lmik można obejrzeć na 
stronnie szkoły. 
 Mamy nadzieję,  że kolejne mie-
siące, okażą się równie obfi te w wy-
darzenia szkolne, a nasi uczniowie 
wciąż będą wykazywać się tak wiel-
kim zaangażowaniem.

Olga Górska
Sandra Kulasa

Teleopieka

 Teleopieka jest usługą dającą 
możliwość całodobowego wezwania 
pomocy w przypadku zagrożenia ży-
cia, zdrowia lub bezpieczeństwa, np. 
w sytuacji nagłego zasłabnięcia czy 
upadku.
 Usługi Teleopieki Domowej I ge-
neracji świadczone dla samotnych 
osób starszych i niepełnosprawnych 
w miejscu zamieszkania, w ramach 
tzw. „czerwonego przycisku alarmo-
wego” – zapewniają całodobowy kon-
takt z Centrum Operacyjno-Alarmo-
wym, które w przypadku odebrania 
sygnału z identyfi kacją Podopieczne-
go na skutek wciśnięcia przez niego 
przycisku, podejmują stosowne dzia-
łania (próbują nawiązać kontakt gło-
sowy z Podopiecznym, powiadamiają 
wskazane osoby z listy kontaktu oraz 
w razie konieczności powiadamia-
ją odpowiednie służby ratunkowe). 
Usługa Teleopieki wykorzystuje in-
nowacyjne technologie, oparte na 
współdziałaniu: osobistego nadajni-
ka noszonego przez podopiecznego 
na przegubie ręki,  umożliwiającego 
kontakt z operatorem w Centrum 
Operacyjno – Alarmowym.
 Organizatorem usługi Teleopieki 
jest gmina Zławieś Wielka, zaś reali-
zatorem – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Złejwsi Wielkiej.
 Usługa jest  dostępna dla wszyst-
kich mieszkańców Gminy Zławieś 
Wielka.
Szczegółowe informacje w sprawie 
usługi można uzyskać osobiście w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. 
Słoneczna 28, 87-134 Zławieś Wielka, 
bądź dodatkowo można się kontak-

 Gmina Zławieś Wielka dążąc do podwyższenia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, umożliwia do-
stęp do Teleopieki domowej I generacji.

tować pod numerem telefonu 56 674 
39 66 wew. 14 (p. Sylwia Podgórska, p. 
Magdalena Pawlewicz-Kucharska, p. 
Halina Rutecka – Miłek), wew. 17 (p. 

Zdzisława Kozłowska, p. Magdalena 
Patyk, p. Olga Cielas)

GOPS Zławieś Wielka
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Ponad pół wieku temu 
stanęli na ślubnym kobiercu

 Z okazji tego zacnego Jubileuszu, 
dnia 19 sierpnia br. w gminnej świe-
tlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej 
odbyła się miła uroczystość, na której 
Złoci Jubilaci udekorowani zostali 
Medalami Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie przyznanymi im przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie stanowi nagrodę dla 
osób, które przeżyły co najmniej 50 
lat w jednym związku małżeńskim.
Jest to jedyne odznaczenie przyzna-
wane przez głowę państwa za staż 
małżeński.
 Aktu dekoracji w imieniu Prezy-
denta RP dokonał Wójt Gminy Jan 
Surdyka.
Odznaczenia otrzymali Państwo:
- Krystyna i Zygmunt Baniowie 
z Przysieka,
- Teresa i Zdzisław Maćkiewiczowie 
z Górska,
- Joanna i Edmund Pomastowscy 
z Przysieka,

 „ Nie wystarczy pokochać
trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość 

w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

Auguste Bekante

 Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, 
którzy przeżyli razem ponad pół wieku.

- Czesława i Andrzej Walkowiakowie 
z Rozgart.
 Gratuluję Państwu tak pięknego 
jubileuszu. Od ponad 50 lat jesteście 
wierni słowom przysięgi małżeńskiej. 
Jesteście symbolem wspaniałej miło-
ści, wzajemnego szacunku, zrozumie-
nia i przyjaźni. 
 Najlepszym dowodem na to, że 
miłość nie jest pustym słowem, że 
naprawdę warto razem iść przez ży-
cie, wspólnie cieszyć się sukcesami 
i wspólnie pokonywać trudności. 
Ponad 50 lat temu podjęliście decy-
zję o wstąpieniu w związek małżeń-
ski i po tylu latach doskonale zdaje-
cie sobie sprawę, że małżeństwo to 
nie tylko zmiana stanu cywilnego, 
ale dar, który ofiarują sobie wzajem-
nie mąż i żona, szczęśliwi, że mogą 
sobie zaufać, że mogą się wspierać 
i uzupełniać, każdego dnia na nowo 
podejmując decyzję, że chcą być ze 
sobą na dobre i na złe, w zdrowiu 
i w chorobie, w dobrej i złej doli – 
mówił do Jubilatów Wójt Gminy 
Jan Surdyka.  
Dziękuję Wam za ofiarny, codzien-
ny trud, współpracę dla dobra 
naszej „małej ojczyzny”, odpowie-

dzialność oraz za piękny przykład 
dla młodego pokolenia, dla tych 
wszystkich, którzy decydują się 
związać węzłem małżeńskim zakła-
dając nową rodzinę – dodał.  
 Wraz z podziękowaniami, wy-
razami uznania i szacunku Jubilaci 
otrzymali symboliczne bukiety kwia-
tów, pamiątkowe upominki i listy 
gratulacyjne. Nie zabrakło również 
okolicznościowego tortu i toastu.
 Po części oficjalnej, przy dźwię-
kach nastrojowej muzyki jubilaci 
mieli okazję, by powspominać mi-
nione pięćdziesiąt wspólnych lat.
Wykorzystali ten czas także na roz-
mowę z wójtem, m.in. o bieżących 
sprawach gminy czy potrzebach ich 
miejscowości i mieszkańców.
 Dostojnym Jubilatom jeszcze 
raz serdecznie dziękujemy za udział 
w uroczystości, za chwilę refleksji, 
wzruszeń i niezwykłych emocji, któ-
rych nam dostarczyli.
 Życzymy kolejnych lat pełnych 
szczę ścia i radości, dużo zdrowia 
i miłości na kolejne lata.
Szczęśliwej podróży do kolejnych Ju-
bileuszy!

Katarzyna Cimoch

103 Rocznica Odzyskania 
Niepodległości

 Obchody 103 rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości rozpoczęły się 
od uroczystej Mszy Świętej koncele-
browanej w kościele pod wezwaniem 
Świętego Stanisława Kostki w Złejwsi 
Wielkiej. W uroczystości uczestni-
czyli: Pan Jan SurdykaWójt Gminy, 
Pan Krzysztof RakZastępca Wójta, 
Pan Piotr PawlikowskiPrzewodni-
czący Rady Gminy, Ksiądz Kanonik 
Wojciech Murawski, Ksiądz Roman, 
Zarząd Gminnego Koła Kombatan-
tów w Złejwsi Wielkiej wraz z Preze-
sem Heleną Przekwas, radni gminy, 
dyrektorzy szkół, domów kultury, 
sołtysi, kierownicy jednostek organi-
zacyjnych, harcerze i licznie zebrani 
mieszkańcy. 
 Na uroczystości pojawił się re-
daktor Radio Kuropatwa Pan Piotr 
Wiśniewski. Wydarzenie było emito-
wane w Radio Kuropatwa. Po Mszy 
świętej w intencji Ojczyzny dostojni 
goście udali się do Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu, by wspólnie, 
jako patrioci, obchodzić ten szczegól-
ny dzień. 
 Po wprowadzeniu sztandaru od-
śpiewano cztery zwrotki hymnu na-
rodowego. Bogaty program będący 
aktywną lekcją historii  przygotowali 
wokaliści sekcji wokalnej oraz zespół 
śpiewaczy „Melodia”. W słowno-wo-
kalno-instrumentalnym wystąpieniu 
przypomniano, czym jest wolność 
i jak należy o nią dbać w dzisiejszych 
czasach. 
 Piękne teksty i przywołane pieśni 
wprowadziły zebranych w bardzo 
podniosły, nostalgiczny nastrój. Pu-

 W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, jak co roku, 
uczczono dzień 11 listopada.

bliczność włączyła się do wspólnego 
śpiewu pieśni patriotycznych. Śpie-
waliśmy pieśni poświęcone ojczyźnie 
z okresu, gdy odradzała się nasza pań-
stwowość. 
 Na zakończenie odśpiewano 
hymn „Rota”. Po części oficjalnej 
i artystycznej gości podjęto rogala-
mi, gdyż zgodnie z tradycją sięgającą 
początkom połowy XIX stulecia, raz 
w roku, 11 listopada należy skonsu-
mować jednego słodkiego rogala.
 11 listopada z pewnością jest bar-
dzo ważną datą historyczną, a także 
znaczącym świętem narodowym. 
To symbol miłości ojczyzny, walki 
o wolność, symbol wiary i symbol 
zwycięstwa. To szczególny dzień 
dla każdego, kto czuje się Polakiem. 
W 103 Rocznicę Odzyskania Nie-
podległości łączyliśmy się z naszymi 
przodkami, którzy oddawali swe ży-
cie i zdrowie walcząc o wolność Oj-
czystej Polskiej Ziemi.
 Składam podziękowania wszyst-
kim osobom, które zaangażowały się 
w przygotowanie 103 ROCZNICY 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁO-
ŚCI. Wyrazy podziękowania kieruję 
do władz gminy, księży, kombatan-
tów, radnych, harcerzy Trzydziestego 
Szczepu w Złejwsi Wielkiej, kierowni-
ków jednostek organizacyjnych, soł-
tysów, pracowników GOKiS, zespołu 
śpiewaczego „ Melodia” wraz z muzy-
kami, dzieciom i młodzieży z GOKiS 
oraz licznie przybyłych mieszkańców 
naszej gminy.

Maria Karpińska

Punkt i informacja o czystym powietrzu

 W punkcie informacyjnym 
otrzymają również informację o ja-
kiego rodzaju wsparcie w ramach 
programu mogą się ubiegać. Dota-
cje przeznaczone są dla właścicieli 
lub współwłaścicieli jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wieczystą. 
Dofinansowanie przeznaczone 
jest na wymianę starych i nieefek-
tywnych źródeł ciepła na paliwo 

stałe na nowoczesne źródła ciepła 
spełniające najwyższe normy oraz 
przeprowadzenia niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych bu-
dynku. 
 Dotacja może wynosić do 30 
000 zł dla podstawowego pozio-
mu dofinansowania i 37 000 zł dla 
podwyższonego poziomu dofinan-
sowania. Program kierowany jest 
do właścicieli lub współwłaścicieli 

jednorodzinnych budynków miesz-
kalnych lub wydzielonych w bu-
dynkach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą 
wieczystą. 
 Dochód beneficjenta nie może 
przekroczyć 100 tys. zł lub 30-
krotności minimalnego wynagrodze-
nia, a przy podwyższonym poziomie 
dofinansowania – 1564 zł w gospo-
darstwie wieloosobowym i 2189 zł 

 Na mocy Porozumienia zawartego przez Wójta Gminy Zławieś Wielka z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu od 18 maja 2021 r. miesz-
kańcy Gminy mogą otrzymać pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”. 

w gospodarstwie jednoosobowym. 
 Dotację można przeznaczyć na 
demontaż nieefektywnego źródła 
ciepła i jego wymianę na nowy piec 
na paliwo stałe lub pompę ciepła, na 
docieplenie przegród budynku, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
montaż lub modernizację instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej, instalacje odnawialnych 
źródeł energii (kolektorów słonecz-

nych i instalacji fotowoltaicznej) 
czy montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła
 Punkt informacyjny znajduje 
się w Urzędzie Gminy w Złejwsi 
Wielkiej, w pok. nr 10  czynny 
jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9:00 - 11:00. Kontakt 
telefoniczny 56 674 13 41.

Gmina Zławieś Wielka
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GRAND PRIX dla zespołu 
śpiewaczego „ Melodia” 

Kultura

Zaduszki muzyczne 2021 

 Na scenie wystąpił sześcioosobowy zespół muzyków – Orkiestra Na Dużym Rowerze / Big 
Bike Orchestra. Muzycy zaprezentowali standardy we własnych aranżacjach. Była to już VII Edy-
cja Zaduszek, które wpisały się na stałe w kalendarz kulturalny naszej gminy. Zespół w składzie 
instrumentalnym: akordeon, klarnet, gitara, skrzypce, kontrabas i tarka. 
 Wyjątkowa atmosfera, wyjątkowy czas zawsze stwarza niepowtarzalny klimat, który stał się 
już muzyczną wizytówką naszej gminy. To piękne spotkanie porwało publiczność do owacji na 
stojąco, gdyż zespół nawiązał wspaniały kontakt z publicznością. Artyści podczas godzinnego 
koncertu dali popis wirtuozerskiej gry. 

 Organizatorem Zaduszek Muzycznych był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Ma-
łej. Dziękujemy Państwu, że zechcieliście przyjąć nasze zaproszenie na zaduszkowe spotkanie. 
Jestem przekonana, że muzyczny  koncert na długo pozostanie w Państwa pamięci, a to za sprawą 
wyjątkowych muzyków. Uczta dla ducha. Tym stwierdzeniem najtrafniej można określić czas, 
którym muzycy obdarzyli nas tego wieczoru. 
 Doskonały dobór repertuaru w połączeniu z mistrzostwem wykonania sprawił, iż wysłucha-
ny koncert stał się jednym z tych, które na długo zapadają w pamięci.

Maria Karpińska

 3 listopada 2021 roku miłośnicy muzyki spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Złejwsi Małej, by wysłuchać różnych gatunków i stylów całego muzycznego 
świata.

 Organizatorem imprezy był Wojewódzki 
Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rol-
niczych. Wsparcia udzielili: KCK Inowrocław, 
MDK w Inowrocławiu, LGD Czarnoziem na 
Soli i M-GOKSiR w Gniewkowie. Zmagania 
festiwalowe oceniane były w trzech katego-
riach: zespołów śpiewaczych z towarzyszeniem 
instrumentów muzycznych, zespołów śpiewa-
czych a capella i kapel ludowych. Wystąpiło 13 
zespołów. Grand Prix festiwalu jury przyznało 
Zespołowi Śpiewaczemu „Melodia” ze Złejwsi 
Małej. Imprezie patronowała „Gazeta Pomor-
ska”.
 W kategorii zespoły śpiewacze a capella na-
grodzono występ Radojewiczan z Radojewic. 
W kategorii zespoły śpiewacze z towarzysze-
niem kapeli pierwsze miejsce jury przyznało 
Jezioranom z Jezior Wielkich, drugie - Złot-
niczankom ze Złotnik Kujawskich, trzecie - 
Gniewkowianom z Gniewkowa. Wyróżniono 
występy Kołaczkowianek z gm. Szubin i Kujaw 
Bachornych Nowych z Osięcin. Jury przyznało 
nagrody specjalne dla najmłodszych uczest-
ników festiwalu - Adeli Ludkiewicz z Jezioran 
i Juliusza Pochylskiego z zespołu Pałuczanki 
ze Żnina. Nagrodzono też kapelę towarzysząca 
zespołowi Melodia ze Złejwsi Małej oraz naj-

 8 sierpnia w inowrocławskich Solankach odbył się jubileuszowy X Kujawski Festiwal Pie-
śni Ludowej oraz Jarmark Kujawski i Bukietów Zielnych w Inowrocławiu. 

lepszą solistkę festiwalu, którą została Karolina 
Krysińska z zespołu Nadwiślanie z Dąbrowy 
Chełmińskiej.
 W festiwalu uczestniczyło 13 zespołów:  
Zespół Śpiewaczy Melodia ze Złejwsi Małej,    
Zespół Ludowy Pakościanie z Pakości, Zespół 
Folklorystyczny Gniewkowianie z Gniewko-
wa, Zespół Folklorystyczny Jezioranie z Jezior 
Wielkich, Zespół Folklorystyczny Pałuczanki 
ze Żnina, Zespół Folklorystyczny „Nasze Ku-
jawy” z Rojewa, Zespół Ludowy Kołaczkowian-
ki z gm. Szubin, Zespół Ludowy Nadwiślanie 
z Dąbrowy Chełmińskiej, Zespół Ludowy Ra-
dojewiczanie z gm. Dąbrowa Biskupia, Zespół 
Śpiewaczy Złotniczanki z gm. Złotniki Kujaw-
skie, Zespół Ludowy Osieczanki z Osieka Wiel-
kiego, Klub Seniora Kujawy Bachorne Nowe 
z Osięcin, Zespół Ludowy Wierzchosławiczan-
ki z gm. Gniewkowo, Zespół Folklorystyczny 
Złoty Krąg z Bobrowa (poza konkursem).
 Bardzo cieszymy się z nagrody i gratulujemy 
wszystkim wykonawcom, którzy brali udział 
w tym pięknym przedsięwzięciu. Serdecznie 
dziękujemy Organizatorom za profesjonalną 
organizację Festiwalu.

Maria Karpińska

 6 listopada w świetlico-remizie w Topo-
rzysku zorganizowana została uroczystość 
z okazji Dnia Seniora. Przy akompaniamen-
cie kapelmistrza Krzysztofa Kędzierskiego, 
pysznym poczęstunku przygotowanym przez 
KGW Toporzysko, ponad 30 seniorów mia-
ło okazję do wspólnej zabawy. Imprezę swoją 
obecnością uświetnił zastępca wójta Krzysztof 
Rak oraz ksiądz kanonik Henryk Sychta. 
 Składam serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy wzięli udział w organizacji tej im-
prezy, a naszym seniorom życzę dużo zdrowia 
i kolejnych okazji do świętowania.

Iwona Owieśna 

Dzień Seniora w Toporzysku
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Zespół śpiewaczy „Melodia” 
„Dary Ziemi” w Gdyni Umiem Pływać

Kultura

 Wydarzenie organizowane jest od 28 lat 
i uznawane za  jedną z najstarszych imprez 
w Polsce oraz pierwszą w Trójmieście, promują-
cą zdrową żywność. Tradycja tego wydarzenia 
sięga 1993 roku. Coroczne spotkania organizo-
wane są pod honorowym patronatem Prezyden-
ta Miasta Gdynia dr. Wojciecha Szczurka oraz 
firmę “Haczet” wraz z Fundacją Dary Ziemi. 
Tegoroczna edycja poświęcona była bogactwu 
rolnemu i kulturalnemu Województwa Kujaw-
sko – Pomorskiego. 
 Wydarzenie to zabrało uczestników w ku-
linarną i kulturalną podróż po Kujawach. Ku-
jawy mają do zaoferowania ogromne bogactwo 
produktów spożywczych, owoców i warzyw, 
smaki kuchni kujawskiej oraz interesującą kul-
turę i unikalne rzemiosło.
Tradycyjnie w gdyńskim Parku Kolibki po-
jawiły się tłumy, a Park podzielony został na 
cztery strefy: Tradycji i Smaku, Biesiadna, Eko 
i Ogrodowa. Na stoiskach oferowano regional-
ne jedzenie, nalewki, miody, wędliny, pieczywo, 
dziczyznę, gęsinę, powidła i wiele innych wyro-
bów. Prezentowało je i sprzedawało niemal 250 
wystawców, a rodzinny piknik plenerowy trwał 
trzy dni. 
 Zespół "Melodia" z wielką przyjemnością 
wziął udział w obchodach "Darów Ziemi", gdzie 

 26 września 2021 roku zespół śpiewaczy „Melodia” z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Złejwsi Małej na zaproszenie Miasta Gdynia wystąpił w największej imprezie Pomorza pn. 
„Dary Ziemi”. 

zaprezentował folklor i strój ludowy Ziemi 
Kujawskiej. Podczas dwugodzinnego występu 
udało się zyskać sympatię licznie zgromadzonej 
publiczności, którą zaproszono do wspólnego 
śpiewania i zabawy. Można było poczuć wyjąt-
kowy klimat na największym pikniku rodzin-
nym, zrelaksować się na łonie natury i poznać 
bogactwo rolne i kulturalne na imprezie z dłu-
goletnią tradycją. Cieszymy się, że mogliśmy 
godnie reprezentować i promować Wojewódz-
two Kujawsko – Pomorskie, Powiat Toruński 
i Gminę Zławieś Wielka. 
 Dla naszego zespołu  to duma i ogromny 
zaszczyt. Szczególnie serdeczne podziękowania 
składam Panu Piotrowi Całbeckiemu - Marszał-
kowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 
Panu Markowi Olszewskiemu Staroście Toruń-
skiemu i Panu Janowi Surdyce - Wójtowi Gminy 
Zławieś Wielka, którzy przekazali Organizato-
rom upominki w postaci pierników i gadżetów 
promujących nasz region. 
 Ofiarowane dary są dowodem serdeczności 
i owocnej współpracy naszych regionów. Dzień 
taki jak ten upewnił nas w przekonaniu, że przy-
jaciele i wspólnie spędzony czas to najcenniejszy 
skarb, który należy pielęgnować i o niego dbać.

Maria Karpińska

 W semestrze wiosennym w zajęciach wzięło 
udział prawie 200 uczniów klas I-III, natomiast 
w semestrze zimowym 150. Uczniowie z naszej 
gminy dojeżdżali na basen w Chełmży oraz 
basen Uniwersyteckiego Centrum Sportowe-
go w Toruniu. Program obejmował 20 godzin 
lekcyjnych nauki pływania. Zajęcia odbywały 
się przez 10 tygodni po dwie godziny. Gmina 
Zławieś Wielka zawarła porozumienie z TUKS 
Meduza z Torunia, który otrzymał rządową do-
tację na prowadzenie programu. 
 Koszt wynajęcia basenu, zatrudnienia in-
struktorów i opiekunów oraz ubezpieczenia 
dzieci pokrył TUKS Meduza, natomiast Gmina 
zapewniła dowóz dzieci na basen. 

Paulina Zakierska

 W ramach programu „Umiem pływać” już po raz 8 w Gminie Zławieś Wielka kolejna gru-
pa dzieci rozpoczęła naukę pływania. 

Oferta kulturalna

 Na początku roku szkolnego 
przyjmowaliśmy zapisy na wiele za-
jęć, na dzisiaj udało się uruchomić za-
jęcia z języka angielskiego dla dzieci, 
plastykę dla dzieci i dorosłych, aero-
bik, naukę tańca dla dzieci. Ostatnio 
odbywają się zajęcia Zumby.
 Od kilku lat w Domu Kultury 
w Górsku prężnie działa Klub Senio-
ra 50+. Członkowie klubu spotykali 

się na wolnym powietrzu przez całe 
lato, od września spotkania wróciły 
do domu kultury.
 W ostatnim czasie członkowie 
klubu uczestniczyli w koncertach na 
Jordankach i w Operze Nova, wyjeż-
dżali tez do kina i na koncert Teresy 
Werner.
 Podczas ostatniego spotkania  Klu-
bu odbyły się tradycyjne Andrzejki.

 W ostatnim czasie wybraliśmy 
sie się do teatru im. Wiliama Ho-
rzycy na spektakl „Zemsta”. Jak 
czytamy w opisie spektaklu: „Cze-
śnik i Rejent żyją w małym zamku. 
Knują, przyjmują bojową pozycję, 
wyciągają broń… i zaczynają od 
nowa. Wśród dziecięcych mebel-
ków i sztucznych kwiatków bawią 
się w wojnę. Odgrodzeni od świata 
nie zauważają, że ten się zmienił, 
a oni już dawno są dorośli. Przyglą-
da im się Papkin – pocieszny błazen 
o przenikliwym spojrzeniu. Ponad-
czasowy utwór Aleksandra Fredry 
zajmuje szczególne miejsce w histo-
rii Teatru Horzycy. To właśnie pre-

mierą „Zemsty” w reżyserii Fran-
ciszka Frączkowskiego 28 listopada 
1920 r. zainaugurowano działalność 
polskiej sceny dramatycznej w To-
runiu, a w roku 1994 „Zemsta” w re-
żyserii Krystyny Meissner otwierała 
Scenę na Zapleczu.
 Spektakl zrobiony z rozma-
chem i zupełnie inną aranżacją, 
wniósł wiele humoru, a maksymy 
zastosowane przez Fredrę funkcjo-
nują do dzisiaj. Myślę, że spektakl 
przyniósł wiele radości oglądają-
cym. 
 Pomału rusza też Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, niestety czasami 
spotkania komplikuje COVID.

 Chcieliśmy uruchomić jeszcze 
kilka innych aktywności, ale nieste-
ty nie zawsze są na nie chętni i nie 
można rozpocząć zajęć.
 Od nowego roku planujemy 
uruchomić gimnastykę dla osób ze 
schorzeniami kręgosłupa.
 Rozpoczęliśmy Festiwal Piosen-
ki Europejskiej. To już IX edycja, 
drugi raz w wersji on-line. Mamy 
sporo zgłoszeń, ogłoszenie wyni-
ków już w najbliższym czasie.
 Planów mamy dużo, ale nie wia-
domo czy panująca pandemia po-
zwoli nam na ich zrealizowanie.

Renata Dobrowolska

 Mimo panującej na całym świecie pandemii, my staramy się wychodzić 
naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy, zachęcając ich do sko-
rzystania z naszej oferty kulturalnej.

 Gmina Zławieś Wielka otrzymała wsparcie finansowe w 2021 roku w ramach rządowego pro-
gramu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w łącznej wysoko-
ści 98.000 zł. Wkład własny Gminy wyniósł24.500 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania 
122.500 zł. 
Beneficjentami programu są:

 Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym 
samym umożliwią wykorzystanie nowych technologii w procesie kształcenia, korzystnie wpływając 
na rozwój kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

Program „Aktywna tablica” 

Lp. Szkoła Kwota 
dofinansowania

Wkłady 
własny

Całkowita 
wartość projektu

1. Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka w Przysieku 35 000,00 zł 8 750,00 zł 

(finansowy) 43 750,00 zł

2. Szkoła Podstawowa 
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku 35 000,00 zł 8 750,00 zł 

(rzeczowy) 43 750,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie 14 000,00 zł 3 500,00 zł 
(finansowy) 17 500,00 zł

4. Szkoła Podstawowa w Łążynie 14 000,00 zł 3 500,00 zł 
(finansowy) 17 500,00 zł

Razem 98.000,00 zł 24.500,00 zł 122.500 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 Gmina Zławieś Wielka otrzymała wsparcie finansowe w 2021 roku w ramach realizacji 
Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w łącznej 
wysokości 16.000 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 4.000 zł, natomiast łączny koszt całkowity 
zadania 20.000 zł. 

Beneficjentami programu są:

 Środki przeznaczone są na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do 
bibliotek szkolnych,

Gmina Zławieś Wielka

Lp. Szkoła Kwota dofinansowania Wkład własny Całkowita war-
tość projektu

1. Szkoła Podstawowa im. ks. 
Jerzego Popiełuszki w Gór-
sku

12.000,00 zł 3.000,00 zł 15.000,00 zł

2. Szkoła Podstawowa w Łą-
żynie

4.000,00 zł 1.000,00 zł 5.000,00 zł

Razem 16.000,00 zł 4.000,00 zł 20.000,00 zł



listopad - grudzień 202112 Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

Głos Gminny
Informator gminy Zławieś Wielka
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Sport

UKS Trójka Górsk na turnieju Miszkowice CUP

Zajęcia Szachowe

SP Górsk mistrzem Powiatu w piłce nożnej dziewcząt!
 16 listopada w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Górsku odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Toruńskiego w halowej piłce nożnej 
szkół podstawowych w kategorii dziewcząt 
rocznik 2009 i młodsze. 
 W zawodach uczestniczyły zespoły SP 
Górsk, SP Osówka i SP Pigża. Zawody wygrały 
uczennice SP Górsk po dwóch zwycięstwach 
bez straconej bramki. Bramki zdobyły: Amelia 
Jarych - 4, Weronika Rękas - 2, Agata Sztucka - 
2, Nikola Komorowska - 1. Poniżej szczegółowe 
wyniki zawodów: SP Osówka - SP Pigża 1:0, SP 
Górsk - SP Osówka 2:0, SP Górsk - SP Pigża 7:0
1. SP Górsk - 2 - 6 - 9 - 0
2. SP Osówka - 2 - 3 - 1 - 2
3. SP Pigża - 2 - 0 - 0 – 10
 SP Górsk: Amelia Gumowska, Zuzanna 
Podgórska, Martyna Szydlik, Sara Barlik, Mi-
chalina Szarszewska, Amelia Jarych (4), Wero-
nika Rękas (2), Agata Sztucka (2), Nikola Komo-
rowska (1), Oliwia Trzpil, Zofia Radzka. Trener: 
Adam Lubiński.

Adam Lubiński

Zespół śpiewaczy „MELODIA” 
na Festiwalu Chleba w Janiej Górze

Sport

 To był turniej przyjaźni, podczas którego 
nie były zapisywane wyniki meczów, nieważne 
były miejsca, tylko wspólna zabawa zaprzyjaź-
nionych zespołów. Każda z dziewcząt otrzy-
mała cenne nagrody: getry piłkarskie, piłkę, 
statuetkę, medal i kubek. 
 Najlepszą bramkarką została Amelia Gu-
mowska, najlepszą zawodniczką Zuzia Pod-
górska, najwszechstronniejszą zawodniczką 
Nikola Bonowicz, najmłodszą zawodniczką 
Weronika Rękas. UKS Trójka Górsk wystąpił 
w składzie: Kinga Lipka, Nikola Bonowicz, 

 W dniach 8-9 października 2021 r. zawodniczki UKS Trójka Górsk brały udział w ogólno-
polskim turnieju piłki nożnej Miszkowice Cup 2021 w Miszkowicach niedaleko Karpacza. 

Oliwia Hübner, Agata Sztucka, Amelia Jarych, 
Julia Jakubowska, Zuzanna Podgórska, Mar-
tyna Szydlik, Amelia Gumowska, Weronika 
Rękas, Oliwia Trzpil, Zofia Radzka. Trener: 
Adam Lubiński.
 Oprócz gry w piłkę spacerowaliśmy rów-
nież po prześlicznych terenach Karkonoszy. 
Pragniemy serdecznie podziękować Panu Mi-
chałowi Ramlau - Wicestaroście Toruńskiemu 
za wsparcie finansowe wyjazdu na turniej.

Adam Lubiński

 Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na zajęcia szachowe organizowane w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, przy ulicy Topolowej 6.
Nauka szachów to świetny sposób na rozwój takich cech jak:
-zdolność logicznego myślenia;
-utrzymanie koncentracji;
-naukę współzawodnictwa;
-wytrwałość i systematyczna praca.
 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w środy, w godzinach 17:30-19:30. Zajęcia prowadzi 
Mateusz Brzeziński licencjonowany instruktor Polskiego Związku Szachowego.
W przypadku pytań zachęcam do kontaktu:
Nr. telefonu: 732-834-539;
 e-mail: brzezinskimati@gmail.com

 Centralnym miejscem wioski jest trady-
cyjny piec chlebowy. Zbudowany z kamienia 
i szamotu na wzór konstrukcji, które dziesiątki 
lat temu stawały w centrach wsi, by mieszkańcy 
wspólnie mogli piec. Impreza rozpoczęła się od 
uroczystego wejścia korowodu na plac Festiwa-
lu Chleba. 
 Po części oficjalnej każdy kierował  kroki do 
pieca chlebowego, gdzie można było kupić jesz-
cze ciepły bochenek. Na stoiskach nie zabrakło 
wielu pysznych produktów. Oprócz słodyczy 
kusiły kluski z kapustą, podpłomyki, kiełbaski 
z grilla, bigos, syropy, nalewki, bułeczki i trady-
cyjnie chleb ze smalcem i ogórkiem.

 11 września 2021 roku w miejscowości Jania Góra, gmina Świekatowo, odbyła się XII Edycja 
Festiwalu Chleba, z mnóstwem swojskiego jadła, historycznymi spotkaniami oraz wspólnym 
śpiewaniem na ludową nutę.

 Przed publicznością wystąpiły zespoły lu-
dowe, śpiewacze i chór. m.in. zespół „ Melodia” 
z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejw-
si Małej. Janiogórski Festiwal Chleba przycią-
gnął mnóstwo uczestników. Były degustacje, 
konkursy, atrakcje dla dzieci, stoiska ze zdrową 
żywnością i rękodziełem.
 Serdecznie dziękujemy Organizatorom za 
zaproszenie, gościnę oraz profesjonalną organi-
zację. Było kolorowo, smacznie, muzycznie i ta-
necznie. To był niezapomniany wyjazd. Bardzo  
cieszymy się, że w ten sposób możemy promo-
wać gminę Zławieś Wielka, nasz folklor i naszą 
kulturę ludową .

Maria Karpińska
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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 !!!

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

tel. 56 652 90 84, 56 652 90 83
kom. 883 225 620 
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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

tel. 883-965-653tel. 883-965-653tel. 883-965-653

PELLET

tel. 883-965-653tel. 883-965-653

PELLET
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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
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-
lenia. 
Zapraszam do kontaktu Dorota 698659684

-

-

pod nr. 
511-911-834

-
-

tel. 609211349

-

tel.533 813 858.

Wielka. tel 662 629 263

-
taktu pod numerem 

tel. 606885168

Ogłoszenia drobne
mieszkańców naszej gminy

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

UWAGA! 

GMINNY PUNKT 
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

czystepowietrze.gov.pl
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
tel. 56 674 13 41
e-mail: czystepowietrze@zlawies.pl
godziny otwarcia: 9.00-11.00

Zadbaj o swój

Zad rodowisko Zadbaj o domo etZadbaj o zdrowie

GMINNY PUNKT 
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

czystepowietrze.gov.pl
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
tel. 56 674 13 41
e-mail: czystepowietrze@zlawies.pl
godziny otwarcia: 9.00-11.00

Zadbaj o swój

Zad rodowisko Zadbaj o domo etZadbaj o zdrowie

GMINNY PUNKT 
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

czystepowietrze.gov.pl
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
tel. 56 674 13 41
e-mail: czystepowietrze@zlawies.pl
godziny otwarcia: 9.00-11.00

Zadbaj o swój

Zad rodowisko Zadbaj o domo etZadbaj o zdrowie

GMINNY PUNKT 
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

czystepowietrze.gov.pl
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
tel. 56 674 13 41
e-mail: czystepowietrze@zlawies.pl
godziny otwarcia: 9.00-11.00

Zadbaj o swój

Zad rodowisko Zadbaj o domo etZadbaj o zdrowie


