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Zapraszamy
do lektury
SISMS

Gmina Z³awieś Wielka stajê siê coraz bardziej interaktywna. W ramach poprawienia kontaktu z mieszkañcami i turystami od marca 2013 r. wprowadzono
nowoczesny system informowania SMSowego.
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Wiêcej str. 3

Odpady „po nowemu”
POBIERZ Z

Google Play

Od stycznia 2015 r. do systemu gospodarki odpadami zosta³y wprowadzone nowe us³ugi w zakresie wywozu
odpadów komunalnych. Aby usprawApp Store
niæ i dostosowaæ system do potrzeb mieszkañców,
uchwa³¹ Rady Gminy wprowadzone zosta³y: odbiór
bioodpadów oraz us³uga dodatkowa odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Obni¿ce uleg³y
stawki op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wiêcej str.2
POBIERZ Z

Obowiązkowe skrzynki na listy
Znowelizowana ustawa Prawo Pocztowe obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2013 r. nak³ada na w³aścicieli nieruchomości obowi¹zek zainstalowania
skrzynek pocztowych. Dotyczy to nie tylko budynków wielorodzinnych, ale tak¿e jednorodzinnych.
Zgodnie z nowymi przepisami, brak skrzynki pocztowej mo¿e skutkowaæ dla w³aściciela lub
wspó³w³aściciela nieruchomości kar¹ ﬁnansow¹
nawet do 10 000 z³.
Wiêcej str. 3

Nowy dowód osobisty
Z dokumentów zniknie adres zameldowania.
Dziêki temu, przy ka¿dej zmianie meldunku nie
trzeba bêdzie wymieniaæ dowodu. Nie bêdzie tak¿e
informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza.
Wiêcej str. 10

Oświetlenie uliczne
Rok 2015 jest ju¿ kolejnym, w którym bêd¹ realizowane inwestycje w zakresie budowy oświetlenia ulicznego.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom
mieszkañców naszej gminy, w ramach
mo¿liwości bud¿etu, bêdzie budowane
oświetlenie uliczne w Toporzysku, £¹¿ynie, Zaroślu Cienkim, Rozgartach,
Starym Toruniu, Górsku, Pêdzewie
i Z³ejwsi Ma³ej.
W tym roku równie¿ w formie pilota¿owej bêd¹ zainstalowane oprawy
i ¿arówki LED w oświetleniu ulicznym.
Trzy oprawy o mocy 28W zast¹pi¹ dotychczasowe oprawy z ¿arówkami sodowymi na ulicy Jagodowej w Z³ejwsi Ma-

³ej. Wymienione bêd¹ równie¿ ¿arówki
24W w dwóch latarniach parkowych
przed Urzêdem Gminy. Monitorowanie
technologii oświetlenia LED w 2015 r.
pozwoli na potwierdzenie pozytywnych
opinii i korzyści zwi¹zanych z wymian¹
obecnego oświetlenia. Dotychczasowe
oświetlenie drogowe bazuje na oprawach
z ¿arówkami sodowymi, które generuj¹
¿ó³te świat³o, znaczne zu¿ycie energii
i w³¹czaj¹ siê z pewnym opóźnieniem.
Zastosowanie technologii LED w oświetleniu ulic i dróg powinno przynieśæ
znaczne oszczêdności w zu¿yciu energii
elektrycznej siêgaj¹ce nawet do 70 %.
Oświetlenie LED jest nie tylko energooszczêdne i ekologiczne w porównaniu

z ¿ó³tym świat³em sodowym, ale równie¿ bardziej przyjazne dla mieszkañców. Bia³e świat³o generowane przez
diody LED sprawia, ¿e otoczenie widziane jest jako jaśniejsze i bardziej
naturalne. Bia³e LED-owe świat³o jest
równie¿ wa¿nym elementem zwiêkszaj¹cym poczucie bezpieczeñstwa. Dziêki
niemu ³atwiejsze staje siê rozpoznawanie obiektów, kolorów i kszta³tów po
zmroku. Zastosowanie nowej technologii LED powinno co najmniej trzykrotnie zwiêkszyæ trwa³ośæ instalowanego
oświetlenia, co pozytywnie wp³ynie na
środowisko.
Grzegorz Chojnacki
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
W nowej perspektywie unijnej, doświadczaj¹c coraz to gwa³towniejszych zmian klimatu
i czêstszego wystêpowania zjawisk ekstremalnych, Bruksela stawia zdecydowanie na dzia³ania
proekologiczne. Dotycz¹ one m. in. gospodarki
odpadami (czego doświadczyliśmy w po³owie
2013 r.) gospodarki wodno – kanalizacyjnej oraz
szeroko rozumianej ochrony powietrza. Dlatego Gmina Z³awieś Wielka wype³niaj¹c wymogi
unijne oraz w celu sta³ego polepszania warunków ¿ycia mieszkañców i ochrony środowiska
naturalnego przyst¹pi³a do opracowania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej. Na jego stworzenie otrzyma³a doﬁnansowanie z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w wysokości 85 % kosztów
projektu. Plan jest dokumentem zawieraj¹cym
diagnozê obecnej sytuacji (z baz¹ danych o stanie gospodarki energi¹ i inwentaryzacj¹ emisji
gazów cieplarnianych) oraz wynikaj¹cymi z analizy dzia³ania ukierunkowanego na ograniczenie emisji, poprawê efektywności energetycznej,
a tak¿e zwiêkszenie ilości energii pochodz¹cej
z źróde³ odnawialnych. Wyposa¿y to gminê
i jej mieszkañców w instrumenty wspomagaj¹-

ce przechodzenie na gospodarkê
niskoemisyjn¹. W ramach tworzenia Planu zostan¹ przeprowadzone
szkolenia zarówno dla pracowników urzêdu jak i mieszkañców,
a tak¿e dzia³ania promocyjne.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
jest dokumentem bardzo wa¿nym,
systematyzuj¹cym wiedzê na temat
zarz¹dzania, efektywności i źróde³
pochodzenia wykorzystywanej na
terenie Gminy energii. Jest niezbêdn¹ przepustk¹ do korzystania przez
nasz samorz¹d z doﬁnansowañ
dostêpnych w ramach programów
unijnych nowej perspektywy ﬁnansowej na lata 2014-2020 (RPO,
PROW, ZIT). O postêpach prac nad
tym strategicznym opracowaniem
oraz o mo¿liwościach skorzystania z doﬁnansowania na poprawê
efektywności energetycznej gospodarstw domowych m. in. poprzez wykorzystanie nowych instalacji do wytwarzania pr¹du,
czy ciep³a z wykorzystaniem OZE czy termo-

Zmiany w systemie
gospodarki odpadami
Od stycznia 2015 r. do systemu gospodarki odpadami zosta³y
wprowadzone nowe us³ugi w zakresie wywozu odpadów komunalnych. Aby usprawniæ i dostosowaæ
system do potrzeb mieszkañców,
uchwa³¹ Rady Gminy wprowadzone zosta³y: odbiór bioodpadów
oraz us³uga dodatkowa odbioru
odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Od 01.04 obni¿ce uleg³y
stawki op³at za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Odbiór bioodpadów
Odbiór bioodpadów zosta³ wprowadzony na terenie zabudowy zwartej
w miejscowościach: Przysiek, Rozgarty i Stary Toruñ. Odpady te odbierane bêd¹ w br¹zowych pojemnikach
o pojemności 120 l z czêstotliwości¹
wywozu raz na dwa tygodnie, w okresie od 1 marca do 30 października.
Us³ugi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów budowlanych
i remontowych
Odbiór odpadów budowlanych
i remontowych jest dodatkow¹ us³ug¹, świadczon¹ przez gminê w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³aścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
polegaj¹c¹ na odp³atnym udostêpnianiu worka typu „big - bag” o pojemności 1 m3, przeznaczonego na
odpady budowlane i rozbiórkowe
z remontów prowadzonych samodzielnie.
Us³uga świadczona bêdzie, po
z³o¿eniu do Urzêdu Gminy zapo-

trzebowania na w/w us³ugê, na 5 dni
przed planowanym skorzystaniem
z us³ugi wraz z do³¹czonym dowodem uiszczenia op³aty. Za us³ugê,
o której mowa, w³aściciel nieruchomości bêdzie uiszcza³ op³atê w wysokości 220 z³ brutto, na rachunek
bankowy Urzêdu Gminy w Z³ejwsi
Wielkiej nr. 21 9511 0000 2005 0025
0320 0001.
Obni¿enie stawek op³aty za odpady komunalne
Najwa¿niejsz¹ jednak zmian¹
jest obni¿enie stawek dotychczasowej op³aty za śmieci. Gmina, zgodnie
z ustaw¹ o utrzymaniu czystości i porz¹dku w gminach ka¿dorazowo dokonuje weryﬁkacji kosztów funkcjonowania systemu odbioru odpadów
od mieszkañców. Przeprowadzona,
po postêpowaniu przetargowym,
który wy³oni³ ﬁrmê świadcz¹c¹ us³ugi wywozu śmieci komunalnych
od mieszkañców, analiza wykaza³a
mo¿liwośæ zmniejszenia wysokości
stawek op³at.

Op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale¿y uiszczaæ
bez wezwania, w terminie
do 20-tego dnia ka¿dego miesi¹ca
przelewem na rachunek bankowy
Urzêdu Gminy w Z³ejwsi Wielkiej
06 9511 0000 0025 0320 2000 0310
BS Toruñ O/Z³awieś Wielka
W tytule wpisuj¹c:
„op³ata za odpady komunalne za
m-c…2015 r.”,
W zwi¹zku ze zmian¹ stawki
op³aty za odpady komunalne od 1
kwietnia 2015 r., prosimy tych z Pañstwa, którzy dokonali op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesi¹c kwiecieñ lub kolejne
(za pó³ roku lub za ca³y rok z góry),
o kontakt w sprawie nadp³aty osobiście (pokój 42) lub telefonicznie
(56 674 13 13). Nadp³atê powsta³¹ po
zmianie stawki nale¿y na Pañstwa
wniosek zwróciæ lub zaliczyæ na poczet przysz³ych zobowi¹zañ.
Mariola Musia³, Gabriela Krajewska

Od 1 kwietnia 2015 r. op³aty wynosz¹:
w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
14,-z³
dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
28,- z³
dla gospodarstwa domowego licz¹cego 2 osoby,
44,- z³
dla gospodarstwa domowego licz¹cego 3 do 5 osób,
59,- z³
dla gospodarstwa domowego licz¹cego 6 i wiêcej osób;
w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych:
28,- z³
dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
56,- z³
dla gospodarstwa domowego licz¹cego 2 osoby,
88,- z³
dla gospodarstwa domowego licz¹cego 3 do 5 osób,
118,- z³
dla gospodarstwa domowego licz¹cego 6 i wiêcej osób.

modernizacjê budynków, bêdziemy szczegó³owo informowaæ mieszkañców.
Krzysztof Rak

OZE środki zewnętrzne
ogłoszenie o naborze wniosków
– program priorytetowy prosument

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu informuje o mo¿liwości
pozyskania po¿yczki wraz z dotacj¹
na przedsiêwziêcia zgodne z programem priorytetowym NFOŚiGW:
Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źróde³ energii, Czêśæ 4)
PROSUMENT – linia doﬁnansowania z przeznaczeniem na zakup
i monta¿ mikroinstalacji odnawialnych źróde³ energii w roku 2015.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7:00
– 15:00 albo przes³aæ drog¹ pocztow¹
lub kurierem na adres: Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry
8, 87-100 Toruñ w terminie:
od dnia 2 marca 2015 r. do wyczerpania bud¿etu programu, jednak nie
później ni¿ do dnia 30 września 2015 r.
do godziny 15:00.
Dla wniosków przes³anych poczt¹
lub kurierem za dzieñ wp³ywu wniosku uwa¿a siê dzieñ rejestracji wp³ywu ww. dokumentacji do sekretariatu
WFOŚiGW w Toruniu. Wnioski, z³o¿one po terminie określonym w og³oszeniu o naborze wniosków, nie podlegaj¹ dalszej procedurze oceny.
BENEFICJENCI:
1) osoby ﬁzyczne posiadaj¹ce prawo do dysponowania budynkiem
mieszkalnym
jednorodzinnym
albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie,
2) wspólnoty mieszkaniowe zarz¹dzaj¹ce budynkami mieszkalnymi

wielorodzinnymi,
3) spó³dzielnie mieszkaniowe zarz¹dzaj¹ce budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi.
Finansowane bêd¹ nastêpuj¹ce instalacje do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciep³a i energii
elektrycznej:
a) źród³a ciep³a opalane biomas¹ - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300
kWt,
b) pompy ciep³a – o zainstalowanej
mocy cieplnej do 300 kWt,
c) kolektory s³oneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
d) systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40
kWp,
e) ma³e elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40
kWe,
f) mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.
Szczegó³owe warunki doﬁnansowania określa Regulamin udzielania
doﬁnansowania przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach
programu priorytetowego NFOŚiGW: Wspieranie rozproszonych,
odnawialnych źróde³ energii, Czêśæ 4)
PROSUMENT- linia doﬁnansowania
z przeznaczeniem na zakup i monta¿
mikroinstalacji odnawialnych źróde³
energii w roku 2015.
Regulamin, w którym jest informacja określaj¹ca wysokośæ doﬁnansowania i za³¹czniki dostêpne na stronie:
http://www.wfosigw.torun.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=447&Itemid=143.
Piotr Grodzki
EXP32kB

Gmina Z³awieś Wielka z racji swojego po³o¿enia w Dolinie Wis³y, z du¿¹ ilości¹ lasów
i terenów podlegaj¹cych ochronie takich jak
Natura 2000 przywi¹zuje du¿¹ wagê do dzia³añ proekologicznych. Dzieje siê tak równie¿ na skutek polityki Unii Europejskiej,
wymuszaj¹cej na naszym kraju stosowanie
rygorystycznych norm dotycz¹cych wp³ywu
cz³owieka na otoczenie.
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ZUK – gminny sposób
na gospodarkę komunalną
W ramach obchodów 25-lecia samorz¹dności w Polsce chcielibyśmy w nowym cyklu
informacyjnym przybli¿yæ Pañstwu strukturê oraz zasady funkcjonowania Urzêdu
Gminy, jednostek organizacyjnych oraz
podmiotów prawa handlowego. W bie¿¹cym
numerze przedstawiamy historiê powstania
oraz zasady funkcjonowania spó³ki komunalnej, któr¹ jest Zak³ad Us³ug Komunalnych.
We wrześniu 2012 r. Uchwa³¹ Rady Gminy
Z³awieś Wielka Gminny Zak³ad Komunalny
przekszta³cony zosta³ w spó³kê prawa handlowego. Stworzenie Zak³adu Us³ug Komunalnych,
funkcjonuj¹cego w obrocie gospodarczym
w formie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialności¹, otworzy³o nowe mo¿liwości rozwoju.
Taka forma organizacyjno-prawna pozwala na
zarz¹dzanie w bardziej elastyczny sposób ni¿
w jednostkach sektora ﬁnansów publicznych.
Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialności¹
dzia³a na postawie rachunku ekonomicznego,
redukuje koszty i ma mo¿liwośæ zaci¹gania
zobowi¹zañ na w³asnych rachunek. W wyniku
takich przemian spó³ka jest zmotywowana do
poszukiwania dodatkowych mo¿liwości na danym rynku.
Zak³ad Us³ug Komunalnych jako osoba
prawna dzia³a poprzez swoje organy: zgromadzenie wspólników, radê nadzorcz¹ oraz
jednoosobowy zarz¹d. Ma ona wiêksz¹ swobodê w kszta³towaniu systemów zatrudnienia
i wynagrodzeñ – jej pracownicy nie s¹ ju¿, jak
w zak³adzie bud¿etowym, pracownikami samorz¹dowymi. Mo¿e te¿ bardziej koncentrowaæ siê na oczekiwaniach odbiorców us³ug, ni¿
jej w³aściciela, gdy¿ rozliczana jest z efektów
dzia³ania. Zak³ad Us³ug Komunalnych to spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialności¹, której jedynym, 100 % w³aścicielem jest Gmina. Spó³ka
Gminna sk³ada coroczne sprawozdania ze swojej dzia³alności Radzie Gminy, która decyduje
jakie bêdzie przeznaczenie wypracowanych zy-

sków – czy zostan¹ one przeznaczone na rozbudowê i rozwój spó³ki czy te¿ zasil¹ bezpośrednio bud¿et gminy. Takie rozwi¹zanie zapewnia
z jednej strony wykonywanie przez ZUK zadañ
z zakresu komunalnego, na³o¿onych na nasz¹
jednostkê przez ustawê o samorz¹dzie gminnym z drugiej dziêki kontroli Rady prowadzona polityka ﬁnansowa Spó³ki jest w pe³ni transparentna i przejrzysta.
Spó³ki mog¹ te¿ same – oczywiście w porozumieniu z w³aścicielem – zaci¹gaæ zobowi¹zania, przejmuj¹c na siebie ciê¿ar nie tylko świadczenia us³ug ale równie¿ wspomagaj¹c gminê
w prowadzeniu inwestycji. Jedn¹ z inwestycji,
prowadzonej samodzielnie przez Zak³ad by³a
budowa kana³u t³ocznego w miejscowościach
Górsk – Przysiek. Dziêki pozyskanym środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w kwocie 1 394 562 z³, mo¿liwe by³o wykonanie
zadania o ³¹cznym koszcie 1 844 967z³.
Kolejnym przywilejem z jakiego korzysta
Gminna Spó³ka to mo¿liwośæ, w odró¿nieniu
od gminy samodzielnie wykonuj¹cej zadania,
odliczania podatku VAT. W wiêkszości sytuacji jest to niemal ¼ ponoszonych kosztów. To
wszystko powoduje, ¿e ZUK, choæ dzia³a bardzo krótko (raptem nieca³e 2 lata) dzia³a prê¿nie i szybko siê rozwija.
Te wszystkie przytoczone argumenty powoduj¹, ¿e obrany przed kilku laty kierunek jest
s³uszny i nale¿y w dalszym ci¹gu rozbudowywaæ gminn¹ spó³kê komunaln¹, powierzaj¹c
jej coraz to wiêcej spraw z zakresu gospodarki
komunalnej. Inne gminy zrobi³y to wiele lat
wcześniej, a my musimy nadrabiaæ stracony
czas. Dlatego w najbli¿szych miesi¹cach Zak³ad przejmie prowadzenie prac budowlanych
wch³aniaj¹c zajmuj¹c¹ siê do tej pory ich wykonywaniem gminn¹ brygadê, a w nastêpnej kolejności gminna spó³ka weźmie odpowiedzialnośæ za drogi gminne i transport publiczny.
Paulina Zakierska

Prace monitoringowe
odczynu gleby
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowi¹za³o Okrêgowe Stacje
Chemiczno-Rolnicze do wykonania
badañ odczynu gleby. Zwi¹zane jest
to z trwaj¹cymi pracami nad ograniczeniami naturalnymi (ONW). Na

Pojawienie siê nowego podmiotu świadcz¹cego us³ugi dorêczania korespondencji
spowodowa³o powstanie wielu pytañ i w¹tpliwości, dotycz¹cych obowi¹zku mieszkañców w zakresie posiadania skrzynek pocztowych
Znowelizowana ustawa Prawo Pocztowe
obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia 2013 r. nak³ada
na w³aścicieli nieruchomości obowi¹zek zainstalowania skrzynek pocztowych. Dotyczy
to nie tylko budynków wielorodzinnych, ale
tak¿e jednorodzinnych.
Zgodnie z nowymi przepisami, brak
skrzynki pocztowej mo¿e skutkowaæ dla w³aściciela lub wspó³w³aściciela nieruchomości
kar¹ ﬁ nansow¹ nawet do 10 000 z³
W budynku jednorodzinnym skrzynkê
nale¿y umieściæ przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostêpnej
czêśæ nieruchomości.
W³aściciel/wspó³w³aściciel nieruchomości, w której wyodrêbniono przynajmniej 3
lokale, ma obowi¹zek umieściæ zestaw skrzynek w ogólnodostêpnej czêści domu.
Oznacza to, ¿e je¿eli brama wiod¹ca na
posesjê jest zamykana, to skrzynka powinna
byæ umieszczona na ogrodzeniu.
Oto fragmenty ustawy dotycz¹ce posiadania skrzynek pocztowych
Art. 40
1. W³aściciel lub wspó³w³aściciele:
1) nieruchomości gruntowych, na których
znajduje siê budynek mieszkalny,
2) budynku mieszkalnego stanowi¹cego odrêbn¹ nieruchomośæ
- s¹ obowi¹zani umieściæ oddawcz¹ skrzynkê
pocztow¹ spe³niaj¹c¹ wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie
ust. 5.
2. Obowi¹zek, o którym mowa w ust. 1, jest
realizowany:
1) w budynkach jednorodzinnych - przez
umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do
budynku lub w ogólnie dostêpnej czêści
nieruchomości;
2) w budynkach wielorodzinnych, w których

wyodrêbnione s¹ co najmniej 3 lokale przez umieszczenie w ogólnie dostêpnej
czêści nieruchomości zestawu oddawczych
skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadaj¹cej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu,
je¿eli posiadaj¹ osobny adres.
3. Operator wyznaczony ma prawo instalowania i u¿ytkowania na obszarach
wiejskich lub obszarach o rozproszonej
zabudowie w³asnych oddawczych skrzynek pocztowych, po uzgodnieniu z w³aściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem
miasta), na warunkach uzgodnionych
z w³aścicielem, u¿ytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê w przypadku
zainstalowania przez operatora wyznaczonego w³asnych oddawczych skrzynek
pocztowych zgodnie z ust. 3.
Art. 127
1. Karze pieniê¿nej podlega, kto nie realizuje obowi¹zku umieszczenia oddawczej
skrzynki pocztowej albo umieszcza oddawcz¹ skrzynkê pocztow¹ niespe³niaj¹c¹
wymogów, o których mowa w art. 40.
2. Karê pieniê¿n¹ wymierza siê po przeprowadzeniu kontroli wszczêtej na podstawie
zawiadomienia o naruszeniu obowi¹zków,
o których mowa w ust. 1.
3. Wysokośæ kary pieniê¿nej wynosi od 50
z³otych do 10 000 z³otych. Ustalaj¹c wysokośæ kary pieniê¿nej, Prezes UKE bierze
pod uwagê stopieñ szkodliwości czynu.
4. Prezes UKE mo¿e odst¹piæ od wymierzenia
kary, je¿eli stopieñ szkodliwości czynu jest
znikomy, a podmiot zaprzesta³ naruszania
prawa lub zrealizowa³ obowi¹zek.
Joanna Sucharska

System powiadamiania SMSowego w naszej
gminie wzbogacony o aplikację mobilną

terenie gminy Z³awieś Wielka w okresie od marca do maja 2015 roku bêd¹
prowadzone prace monitoringowe.
Badania s¹ bezp³atne oraz ca³kowicie
anonimowe.
Joanna Sucharska

Po dwóch latach dzia³ania systemu rozszerzyliśmy jego dzia³anie o aplikacjê mobiln¹
na tablety oraz smartfony. Pozwoli to na zwiêkszenie ilości grup odbiorców, co umo¿liwi wysy³anie informacji do wskazanych u¿ytkowników. Jeśli chcesz otrzymywaæ BEZP£ATNE
smsy z informacjami nt. wszystkich wa¿niejEwa Grobelska z Federacji.
szych wydarzeñ i zagro¿eñ zwi¹zanych z nasz¹
– Kampaniê spo³eczn¹ „1% re- gmin¹ wystarczy siê zarejestrowaæ wed³ug pogionalnie” dedykujemy fundacjom ni¿szych wskazówek.
i stowarzyszeniom z województwa,
Aby otrzymywaæ powiadomienia w apliktóre dzieñ po dniu realizuj¹ swoje kacji mobilnej zapraszamy do zapoznania siê
powo³anie, podejmuj¹c dzia³ania na z instrukcj¹.http://komunikator.sisms.pl/
rzecz potrzebuj¹cych, organizuj¹c
UWAGA: System w 100% zapewnia ochrowa¿ne wydarzenia, zmieniaj¹c świat nê danych osobowych i nie zawiera ¿adnych
wokó³ siebie na lepszy – podsumotreściGoogle
reklamowych!!!
Google Play
Play
wuj¹ sens akcji przedstawiciele FedeAby siê zarejestrowaæ w systemie wystarczy
racji.
wys³aæ SMSa na nr 661 000 112 i wpisaæ kod.
http://www.1procentregionalnie.pl/
Paulina Zakierska
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Skrzynka na listy obowiązkowa

Wspieraj regionalnie
W 2014 roku podatnicy z województwa
kujawsko-pomorskiego
przekazali ponad 22 miliony z³otych
dla organizacji po¿ytku publicznego.
Ale tylko 9 milionów z³otych traﬁ³o
do organizacji z regionu. – Dlatego
w kampanii „1% regionalnie” zachêcamy, aby kwotê podatku przekazaæ
na rzecz organizacji z województwa,
bo dziêki temu pieni¹dze wróc¹ do
regionu i bêd¹ s³u¿y³y potrzebuj¹cym z naszego otoczenia – opowiada

marzec – kwiecień 2015
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Garaż OSP w Toporzysku
Sta³e zwiêkszanie poziomu bezpieczeñstwa
na terenie gminy jest jednym z podstawowych
zadañ, które wype³nia nasz samorz¹d. Druga po £¹¿nie jednostka OSP, funkcjonuj¹ca
w strukturach KSRG, ma przypisane niezwykle wa¿ne zadania, zwi¹zane nie tylko z wynikaj¹cym z po³o¿enia tu¿ przy drodze krajowej
nr 80 ratownictwem drogowym, ale równie¿
dzia³aniami podejmowanymi na rzece Wiśle.
Dlatego tak wa¿ne by³o stworzenie warunków
do odpowiedniego przechowywania sprzêtu,
w tym ³odzi i samochodu, gwarantuj¹cego
jego sprawnośæ i mo¿liwośæ natychmiastowego wykorzystania w prowadzonej akcji. Dziêki
sprzyjaj¹cym warunkom pogodowym ju¿ pod

koniec lutego brygada budowlana Urzêdu Gminy rozpoczê³a prace zwi¹zane z dokoñczeniem
budowy gara¿u dla OSP Toporzysko. Powsta³y
na potrzeby stra¿y po¿arnej obiekt jest przyleg³y do istniej¹cej remizy OSP. Bêdzie spe³nia³
funkcjê gara¿u dla ³odzi oraz wozu stra¿ackiego. Budowa ﬁnansowana jest ze środków
bud¿etu Gminy Z³awieś Wielka, w tym z funduszu so³eckiego Toporzyska. Obiekt o wysokości 4,5 m ma powierzchniê u¿ytkow¹ 68 m2.
Wartośæ wykonania obiektu to ok. 40 tys. z³.
Termin zakoñczenia budowy przewiduje siê na
pocz¹tek kwietnia 2015 r.
Krzysztof Rak

Sprzątanie Górska
Mieszkañcy Osiedla Przylesie w Górsku
postanowili sami wysprz¹taæ okoliczny las, aby
przyjemniej korzysta³o im siê z wypoczynku
i rekreacji w tym piêknym miejscu. Do akcji
przy³¹czy³o siê kilkoro doros³ych mieszkañców
oraz liczna grupa m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³
w Górsku. Zaopatrzeni w worki i rêkawiczki
przez trzy godziny zbierali odpadki w najbli¿szej leśnej okolicy. Poza setkami opakowañ
Podobne akcje odbywaj¹ siê, mniej lub
bardziej cyklicznie, w innych so³ectwach naszej gminy, m. in. w Przysieku i Z³ejwsi Wielkiej, choæ by³oby lepiej, gdyby dbanie o środowisko i wspóln¹, u¿ywan¹ do odpoczynku
i pracy przestrzeñ by³o dzia³aniem codziennym. Smutek i z³ośæ powoduje to, ¿e uprz¹tniête miejsca, w krótkim czasie ponownie za-

Sukcesy
naszej solistki
14 stycznia 2015 r. w Zespole
Szkó³ Mechanicznych w Radziejowie, pod honorowym patronatem
Marsza³ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Ca³beckiego oraz Starosty Powiatu Radziejowskiego Jaros³awa Ko³tuniaka,
odby³ siê IV Regionalny Przegl¹d
Piosenki Szkó³ Ponadgimnazjalnych „King of the stage”. Dominika jako ubieg³oroczna laureatka 1
miejsca, wyst¹pi³a tym razem jako
gośæ specjalny daj¹c ma³y recital.
24 stycznia 2015 r. w Kowalewie
Pomorskim odby³ siê XVII Przegl¹d Kolêd i Pastora³ek. Do konkursu stanê³o 92 uzdolnionych
wokalnie uczestników z naszego
województwa. Gminê Z³awieś
Wielka reprezentowa³a ponownie
Dominika Dreszler, która mimo
du¿ej konkurencji, zdoby³a wysokie 2 miejsce.
Dominika na co dzieñ szkoli
swój g³os w Domu Kultury w Górsku pod okiem instruktora wokalnego mgr Micha³a Babiarza.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych
sukcesów.
Micha³ Babiarz
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po jedzeniu i napojach, uda³o siê im wydobyæ
z lasu wiele zu¿ytych i zniszczonych sprzêtów
AGD, opony samochodowe, stary fotel czy
dywan. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni
z efektów, a po naszym lesie spaceruje siê teraz
du¿o przyjemniej. W poniedzia³ek śmieci odbior¹ leśnicy, którzy bardzo ucieszyli siê z wieści o tym zdarzeniu.
Dorota Mentecka-Janek
pe³niaj¹ siê śmieciami. Mimo tego zachêcam
mieszkañców do udzia³u w podobnych przedsiêwziêciach. To miêdzy innymi od naszej postawy zale¿eæ bêdzie wygl¹d naszej najbli¿szej
okolicy, miejsca w którym mieszkamy. Wspomó¿my gminê i zadbajmy, by by³o to miejsce
przyjazne i czyste.
Krzysztof Rak

Y
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Sukces uczennicy Publicznego
Gimnazjum w Górsku
100 osób. Po zmaganiach na tym
etapie tytu³ Laureata Konkursu
otrzyma³o tylko 65 osób z ca³ego
województwa, w tym Natalia.
Dziêki swojej wytê¿onej
pracy Natalia zostaje zwolniona
z pisania trzeciej czêści egzaminu gimnazjalnego – jêzyka obcego nowo¿ytnego – i tym samym
uzyska³a z tej czêści wynik 100%.
Tytu³ Laureata daje jej te¿ pierwszeñstwo przyjêcia przy naborze
do wybranej przez siebie szko³y
ponadgimnazjalnej na terenie ca³ego kraju.
Natalii i jej opiekunowi serdecznie gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów.
ZS Górsk

W dniu 11 marca zosta³y
og³oszone wyniki wojewódzkiego konkursu Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty
w Bydgoszczy z jêzyka niemieckiego. Uczennica klasy IIIB
Gimnazjum w Górsku, Natalia Ziemczonek pod opiek¹
p. Anny Napierskiej, zdoby³a
najwy¿sze trofeum – tytu³ Laureata Konkursu.
Uczennica przesz³a przez trzy
etapy tego konkursu: szkolny,
rejonowy i wojewódzki. W etapie rejonowym, który odby³ siê
w Toruniu 2 grudnia ub.r. wystartowa³o ok. 250 uczestników,
z czego do szczebla wojewódzkiego zakwaliﬁkowa³o siê ok.

Uczennice ZS Rzęczkowo laureatkami
konkursu V Gminnych Potyczek z j. polskiego
11 marca 2015 r. odby³y siê V Gminne
Potyczki z j. polskiego. Realizowany przez
Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Z³ejwsi Ma³ej. Konkurs przeznaczony by³ dla uczniów
klas VI szkó³ podstawowych.
ZS w Rzêczkowie reprezentowa³y dwie dru¿yny. Ekipa w sk³adzie: Sara Lisiecka, Gabriela
Gurbada i Wiktoria Karpiñska, zajê³a I miejsce

i tym samym reprezentowa³y Gminê Z³awieś
Wielka w Powiatowym Konkursie „Potyczek
z jêzyka polskiego”, który odby³ siê 18 marca
w Ośrodku Kultury w Che³m¿y. Druga dru¿yna w sk³adzie: Aleksandra Machnicka, Zuzanna Sobczak i Michalina Michalska zajê³y III
miejsce. Gratulujemy.
ZS Rzêczkowo

45-letnia „Przygoda” rowerowa
Toruñ znany jest w ca³ej Polsce, i nie tylko, ze swych walorów turystycznych, jednak ma³o kto mo¿e poszczyciæ siê tak d³ugim sta¿em w propagowaniu aktywnej turystyki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jak
toruñski Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Przygoda”.
KTK „Przygoda” powsta³ 25 lutego
1970 r. jako ko³o PTTK dzia³aj¹ce przy
M³odzie¿owej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Skupia³o wówczas kilkunastu „zapaleñców” zamieszka³ych na
terenie Osiedla M³odych w Toruniu,
którzy pod opiek¹ doświadczonego
„obie¿yświata” Bronis³awa Zembki
organizowali pierwsze
biwaki, wycieczki, obozy oraz festyny na rzecz
osiedla.
W tym roku mija
45-lecie istnienia Klubu
„Przygoda” i z tej okazji
20 lutego 2015 r. w Klubie
„Kameleon” blisko 100
zaproszonych gości, sympatyków oraz cz³onków
Klubu wspólnie świêtowa³o ten wyj¹tkowy jubileusz. W uroczystości
uczestniczyli min.: Marek Smoczyk
Sekretarz Województwa KujawskoPomorskiego, Jaros³aw Wiêckowski
Dyrektor Wydzia³u Sportu i Turystyki
Urzêdu Miasta Torunia, Miros³aw Graczyk Starosta Toruñski, Jan Surdyka
Wójt Gminy Z³awieś Wielka, Zdzis³aw
Gawroñski Wójt Gminy Czernikowo
oraz Henryk Mi³oszewski Wiceprezes
Zarz¹du G³ównego PTTK, a jednocze-

śnie Prezes Oddzia³u Miejskiego PTTK
w Toruniu.
Podczas uroczystości, któr¹ poprowadzi³ wieloletni Prezes Klubu Waldemar Wieczorkowski, przedstawiono
historiê oraz dotychczasowe osi¹gniêcia Klubu. Zaproszeni goście mogli
równie¿ obejrzeæ wystawê fotograﬁi

oraz trofeów i pami¹tek klubowych
przedstawiaj¹c¹ minione 45 lat „na
ko³ach”. Niejeden z zaciekawieniem
czyta³ w udostêpnionych kronikach
wspomnienia ze zlotów i obozów
rowerowych. Uczestnicy podziwiali
równie¿ licznie zgromadzone puchary
i nagrody zdobyte przez cz³onków Klubu reprezentuj¹cych Toruñ na wielu
ogólnopolskich i miêdzynarodowych

imprezach rowerowych.
Na tak znakomitych urodzinach
nie mog³o oczywiście zabrakn¹æ
prezentów i gratulacji! Mi³o nam poinformowaæ, ¿e podczas jubileuszu,
KTK „Przygoda” zosta³ odznaczony
przez Piotra Ca³beckiego Marsza³ka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Medalem Unitas Durat Palatinatus
Cuiaviano-Pomeraniensis za zas³ugi
dla województwa i jego mieszkañców.
Odznaczenia i wyró¿nienia otrzymali
równie¿ poszczególni cz³onkowie Klubu. Z³ot¹ Odznakê Honorow¹ PTTK otrzyma³
Janusz Pucek i El¿bieta
Jarmoszewicz, Br¹zow¹
Odznak¹
Honorow¹
PTTK odznaczeni zostali: Daniela i Bogumi³
Michalakowie,
Marek
Soko³owski, Dariusz Parzych i Janusz Lipnicki.
Dyplomy Zarz¹du G³ównego PTTK otrzymali
Miros³aw Stañczyk i Maciej Wrzeszykowski. Piotr
Ca³becki uhonorowa³ równie¿ nagrodami: Danielê i Bogumi³a Michalaków, Dariusza Parzycha, Marka Kie³basiñskiego, Janusza Pucka. Starosta
Toruñski Miros³aw Graczyk wyró¿ni³:
Iwonê Wienconek. Jacka Joachimiaka,
Ryszarda Marciniaka. Micha³ Zaleski
Prezydent Miasta Torunia nagrodzi³:
Waldemara Wieczorkowskiego, El¿bietê Jarmoszewicz, Janusza Lipnickiego,

Ignacego Warejko i Miros³awa Stañczyka. Pan Prezydent sprezentowa³
równie¿ Klubowi okolicznościowego
anio³a oraz koszulki z herbem Torunia
i logo Klubu dla wszystkich jego cz³onków. Prezes KTK „Przygoda” Waldemar Wieczorkowski wrêczy³ gościom
oraz najbardziej zas³u¿onym cz³onkom Klubu okolicznościowe statuetki
z okazji jubileuszu. Otrzymaliśmy
równie¿ wiele ¿yczeñ i upominków od
Kolegów z zaprzyjaźnionych klubów
z terenu ca³ego województwa.
Po czêści oﬁcjalnej cz³onkowie
Klubu zaprosili zgromadzonych gości
na urodzinowy tort (oczywiście z logo
Klubu), toast oraz poczêstunek. Uroczystośæ by³a kolejn¹ okazj¹ by móc
spotkaæ siê w gronie ludzi, którzy na
urlop z rodzin¹ lub przyjació³mi zawsze zabieraj¹ rower, którzy na rowerze
odpoczywaj¹ i przyjemnie zwiedzaj¹
świat, którzy po prostu swoj¹ rowerow¹
pasj¹ potraﬁ¹ dzieliæ siê z innymi.
Jubileusz ju¿ za nami, jubilatom
¿yczono wielu lat aktywnej dzia³alności i dalszego uprawiania ulubionej
dziedziny turystyki.
Spotkania Klubu odbywaj¹ siê
w ka¿dy poniedzia³ek o godz. 18:00
w Oddziale Miejskim PTTK przy ul.
Piekary 41. Jeśli chcesz spotkaæ ciekawych ludzi, aktywnie zwiedzaæ tê
bli¿sz¹ i dalsz¹ okolicê, albo po prostu
chcesz pojeździæ na rowerze – przyjdź!
Zapraszamy!
Waldemar Wieczorkowski
EXP32kB
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Pierwsza Toruńska Senioriada Turniej Wiedzy Pożarniczej
Organizowana jest pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia, przez Stowarzyszenie
Trenerów Umiejêtności Psychospo³ecznych
i Radê Seniorów Miasta Torunia, przy wspó³pracy z Urzêdem Miasta Torunia, z udzia³em
przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej, w³adz Województwa KujawskoPomorskiego, Starostwa Powiatowego w Toruniu, Diecezji Toruñskiej, prasy, radia i telewizji. Patronat medialny objê³y TV Toruñ,
gazeta Nowości, radio Wawa, Radio Maryja,
telewizja Trwam.
Impreza skierowana jest do seniorów 60+
z miasta, gminy i powiatu toruñskiego i województwa kujawsko-pomorskiego, zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym, w tym szczególnie
osób starszych pozostaj¹cych w niekorzystnej
sytuacji. W obchodach Senioriady 2015 wezm¹
czynny udzia³ mieszkañcy miasta Torunia,
gminy i powiatu toruñskiego, stowarzyszenia,
fundacje, kluby i inne organizacje pozarz¹dowe
i instytucje maj¹ce w statucie dzia³ania na rzecz
seniorów, zak³ady, instytucje i przedsiêbiorstwa z terenu miasta poprzez swoj¹ dzia³alnośæ
zwi¹zane z problematyk¹ seniorów, dzia³aj¹ce
na ich rzecz lub zainteresowane rozpoczêciem
takiej dzia³alności.
W obliczu postêpuj¹cego zjawiska starzenia siê spo³eczeñstwa, najwa¿niejszym wydaje
siê byæ nieprzerwane, aktywne uczestnictwo
seniorów w ró¿nych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. Pierwsza Toruñska Senioriada, pod has³em „Jesteśmy”, to swoisty festiwal seniorów
z kilkudziesiêcioma wydarzeniami, w których
uczestniczyæ bêdzie ca³a spo³ecznośæ miasta.
To wielkie świêto osób w tzw. trzecim wieku,
a tak¿e ich przyjació³ i rodzin. To prezentacja
grupy spo³ecznej seniorów i seniorek – próba
pokazania ich energii, potencja³u, twórczości,

ale równie¿ problemów i postulatów. Ma pokazaæ wszystkim ró¿norodnośæ spo³eczności,
która staje siê coraz bardziej liczna i znacz¹ca,
która powa¿nie traktuje swoje sprawy i sama
chce byæ powa¿nie traktowana.
Senioriada odbêdzie siê 21 czerwca 2015 r.
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Toruniu, ul.
Gen. J. Bema 73-89 w godzinach 11.00 – 17.00.
Podczas imprezy nast¹pi prezentacja ofert stowarzyszeñ, fundacji, klubów i innych organizacji pozarz¹dowych i instytucji maj¹cych w statucie dzia³ania na rzecz seniorów.
Planowany jest równie¿ przegl¹d twórczości w³asnej seniorów (np. chóry, teatry, rêkodzie³o, malarstwo, zespo³y taneczne), dorobku
i osi¹gniêæ seniorów, pokazy ró¿nych mo¿liwych form aktywności zarówno ruchowej, jak
i w innych sferach ¿ycia.
Zorganizowanie Senioriady 2015, pierwszej
o takim wymiarze imprezy w województwie,
gromadz¹cej seniorów i wszystkich dzia³aj¹cych na ich rzecz ludzi, pozwoli prze³amaæ
wszelkie szkodliwe stereotypy dotycz¹ce licz¹cej siê grupy spo³ecznej – seniorów.
Senioriada 2015 niew¹tpliwie ma wszelkie
cechy, aby staæ siê imprez¹ cykliczn¹, odbywaj¹c¹ siê corocznie w Toruniu.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Pierwszej Toruñskiej Senioriady „Jesteśmy”
2015 serdecznie zapraszamy.
Przewodnicz¹ca Rady Seniorów
Lidia Chamarczuk-Mazurek
Koordynator Iwona Ziemiñska-B¹cal

Wszelkich informacji w sprawie Senioriady
2015 udziela Maria Moulis Koordynator pod
nr tel. 56 648 57 17; kom. 509 532 242
e-mail - Fundacja.lesnadroga@gmail.com

11 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku
Pomocy Spo³ecznej w Z³ejwsi Wielkiej odby³y siê gminne eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”.
Konkurs przeprowadzono w podziale na
trzy grupy wiekowe, I – szko³y podstawowe, II
– gimnazjum, III – szko³y ponadgimnazjalne.
Ka¿dy z uczestników musia³ odpowiedzieæ na
przygotowany w formie testu zestaw 30 pytañ
dotycz¹cych po¿arnictwa. Uczestnicy w napiêciu czekali na wyniki pierwszej czêści oraz poznawali sprzêt na samochodzie OSP £¹¿yn.
Po og³oszeniu przez komisjê wyników testu
uczestnicy przeszli do ﬁna³u ustnego. Do tego
etapu kwaliﬁkowa³y siê po trzy osoby z ka¿dej
grupy, które uzyska³y najwiêksz¹ ilośæ punktów. W ﬁnale czeka³y na uczestników koperty
z pytaniami. Ka¿dy uczestnik losowa³ kopertê
i w określonym czasie musia³ odpowiedzieæ na
piêæ pytañ przygotowanych przez komisjê.
M³odzie¿ oprócz wiedzy teoretycznej, musia³a wykazaæ siê równie¿ praktyk¹. Dla ka¿dego
by³ przygotowany jakiś rodzaj sprzêtu do opisania i zaprezentowania jego dzia³ania. Poziom

turnieju by³ bardzo wysoki, pytania niezwykle
trudne, a wiedza uczestników jeszcze wiêksza!
Klasyﬁkacja wygl¹da nastêpuj¹co:
- w grupie m³odszej: Agata Maækiewicz zdoby³a
1 miejsce, Klaudia Maækiewicz zdoby³a 2 miejsce oraz Oliwia Fladrowska zdoby³a 3 miejsce.
Wszystkie laureatki uczêszczaj¹ do Szko³y
Podstawowej w £¹¿ynie.
- w grupie starszej 1 miejsce Faustyna Grabowska z Gimnazjum w Rzêczkowie, 2 miejsce
Bartosz Babiarz z Gimnazjum w Górsku, 3
miejsce Magdalena Grabowska z Gimnazjum
w Rzêczkowie.
- w grupie ponadgimnazjalnej 1 miejsce Tomasz
Kominek z MDP £¹¿yn, 2 miejsce Agnieszka
Wo³owska równie¿ z MDP £¹¿yn. W najstarszej kategorii wiekowej startowa³o tylko dwoje
uczestników i to z jednej jednostki.
Nagrodê specjaln¹ – statuetkê otrzyma³a
Natalia Drzewiecka, za artystyczne i humorystyczne podejście podczas trwania turnieju.
Laureaci zostali uhonorowani dyplomami
i nagrodami ufundowanymi przez Jana Surdykê Wójta Gminy Z³awieś Wielka.
Gratulujemy zdobytych miejsc i ¿yczymy
dalszych sukcesów! Jak co roku, celem konkursu jest promowanie u dzieci i m³odzie¿y skutecznych sposobów reagowania w przypadku
wyst¹pienia po¿aru, wypadku lub innego zagro¿enia, dlatego te¿ mamy ogromn¹ nadziejê,
¿e coraz wiêcej m³odzie¿y i dzieci bêdzie chêtnie
bra³o udzia³ w Turnieju Wiedzy Po¿arniczej.
Zwyciêzcy poszczególnych grup zmagali
siê w Eliminacjach Powiatowych, które odby³y siê 14 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej
w Osówce o godz. 9:00.
ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA!!!
Anna Sala

„Mój dom marzeń”

– konkurs rysunkowy dla dzieci w Zespole Szkół w Rzęczkowie
29 stycznia 2015 r. w Zespole
Szkó³ w Rzêczkowie przeprowadzono konkurs rysunkowy pt.
„Mój dom marzeñ”.
Organizatorem konkursu by³o
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddzia³ w Bydgoszczy i Oddzia³ w Toruniu. G³ównym zadaniem obu oddzia³ów, dzia³aj¹cych
wspólnie w imieniu województwa
kujawsko - pomorskiego by³o przeprowadzenie konkursu architektonicznego p.t. „Dom rodzinny
w krajobrazie kujawsko-pomorskim”, skierowanego do architektów i studentów architektury.
W ramach konkursu architektonicznego organizatorzy postanowili przeprowadziæ równie¿ konkurs
dla m³odszych uczestników, sprawdziæ jakie wyobra¿enie o domu
rodzinnym, domu wymarzonym
maj¹ nasze dzieci.
Konkurs rysunkowy „Mój
dom marzeñ” - przeprowadzony
zosta³ w piêciu regionach województwa (Kujawy, Pa³uki, Ziemia

Che³miñska, Ziemia Dobrzyñska,
Kociewo) wśród uczniów szko³y
podstawowej i gimnazjum w wieku do lat 15, w wybranych piêciu
szko³ach. Jedn¹ ze szkó³ bior¹cych
udzia³ w przedsiêwziêciu by³a szko³a w Rzêczkowie. Celem konkursu
by³o sprawdzenie, czy m³ode poko-

lenie zwraca uwagê, gdzie mieszka,
w jakim regionie i czym ten region
siê charakteryzuje. Konkurs przeprowadzi³a Pani Paulina S¹dej,
cz³onek Stowarzyszenia Architektów Polskich. Nauczycielem prowadz¹cym by³a Pani El¿bieta Kononiuk. Do konkursu zg³osi³y siê

23 osoby. Dzieci mog³y wykonaæ
swoje rysunki w dowolnej technice:
rysunek o³ówkiem, kredkami, b¹dź
farbami. Konkurs trwa³ 2 godziny
lekcyjne. Wykonane podczas konkursu rysunki zosta³y opatrzone
god³em autora maskuj¹cym to¿samośæ twórcy podczas oceny prac.
O wy³onieniu zwyciêzców konkursu rysunkowego zadecydowa³a
komisja konkursowa architektów
oceniaj¹cych projekty w konkursie
architektonicznym. Z ka¿dej z wybranych szkó³ wytypowano I miejsce oraz 3 wyró¿nienia. W Zespole
Szkó³ w Rzêczkowie I miejsce wywalczy³a uczennica klasy IV – Wiktoria Drewnowska, wyró¿nienia
otrzyma³y: Wiktoria Dr¹¿yk i Oliwia Sulecka z klasy V oraz Gabriela
Gurbada z klasy VI.
Fina³ konkursu wraz z rozdaniem nagród odby³ siê 12 lutego
2015 roku w sali Urzêdu Marsza³kowskiego w Toruniu. Podczas gali
marsza³ek Piotr Ca³becki, przewodnicz¹cy jury konkursowego arch.
Jerzy Grochulski oraz arch. An-

drzej Malingowski wrêczyli nagrody. Na uroczystości towarzyszy³y
dziewczynkom Pani Paulina S¹dej
oraz Pani El¿bieta Kononiuk. Autorki zwyciêskich prac otrzyma³y
dyplomy, kwiaty oraz nagrody rzeczowe: za I miejsce - tablet, za wyró¿nienia – ksi¹¿ki. Przewidziano
równie¿ dyplom dla nauczyciela,
którego uczeñ otrzyma³ I miejsce
w konkursie. Ponadto ka¿dy uczestnik konkursu otrzyma³ upominek.
Nagrodzone i wyró¿nione prace
mo¿na by³o podziwiaæ podczas ceremonii, znalaz³y siê one na wystawie wśród plansz z projektami architektonicznymi. Na zakoñczenie
gali wszyscy uczestnicy konkursu
oraz goście zostali zaproszeni na
poczêstunek podsumowuj¹cy ca³e
wydarzenie.
Paulina S¹dej
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Działalność CEM

17 stycznia 2015 r. w sali kinowo-teatralnej odby³o siê kolejne spotkanie, podczas którego zaproszeni
goście mieli okazjê obejrzeæ widowisko grupy teatralnej „Ma³a Rewia”
z Torunia, bazuj¹ce na popularnych
motywach z bajek i ﬁlmów dla dzieci i m³odzie¿y. Niezwykle efektowna
choreograﬁa spektaklu w po³¹czeniu
z iście profesjonalnym przygotowaniem m³odych aktorów spotka³a siê
z owacj¹ na stoj¹co zgromadzonej
publiczności. Widzowie docenili zarówno ogrom pracy w³o¿onej w przygotowanie spektaklu, jak i wysoki
poziom artystyczny widowiska.
W dniach 7 i 8 lutego 2015 r.
Centrum Edukacji M³odzie¿y mia³o
przyjemnośæ gościæ przedstawicieli
Instytutu Pamiêci Narodowej. W sali
kinowej zaprezentowano ﬁlm „Eksterminacja Inteligencji Pomorskiej”,
ukazuj¹cy ogrom zbrodni dokonanej na polskim Pomorzu w latach
II wojny światowej. Pokazowi ﬁlmu

towarzyszy³a wystawa materia³ów
pod wspólnym tytu³em „Okupacja
i zbrodnie niemieckie na Kujawach
i Pomorzu”. Wystawa dostêpna by³a
dla wszystkich odwiedzaj¹cych Centrum.
Od 14 lutego do 18 lutego br.
w Centrum Edukacji M³odzie¿y, w ramach pó³kolonii
zimowych, przebywali harcerze z lokalnego Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego, opanowuj¹c ca³kowicie piêkny
obiekt. Korzystaj¹c z jego
mo¿liwości
organizowali
w salach szkoleniowych gry
i zabawy dla najm³odszych
uczestników, warsztaty twórcze i muzyczne prowadzone
przez najstarszych harcerzy.
W sali kinowo-teatralnej,
poza ogl¹daniem ﬁlmów
przygotowanych przez prowadz¹cych, harcerze próbowali swoich si³
w wystêpach wokalnych i insceniza-

cjach teatralnych. Mili goście wielokrotnie wracali równie¿ do multimedialnych wnêtrz Muzeum ks. Jerzego
Popie³uszki, odnajduj¹c w materia³ach w nim zgromadzonych wiele
ciekawych dla siebie faktów.
W niedzielê 8 marca 2015 r., we
wspó³pracy z klubami ¿u¿lowymi
z województwa kujawsko-pomorskiego oraz mi³ośnikami tej dyscypliny
sportowej, w s¹siaduj¹cym z Cen-

trum kościele pod wezwaniem Podwy¿szenia Krzy¿a Świêtego w Górsku, odprawiona zosta³a Msza Świêta

III Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
28 stycznia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej odby³ siê III Gminny Konkurs Kolêd i Pastora³ek. Do
udzia³u w konkursie zg³osi³o siê 22
solistów ze szkó³ z terenu naszej
gminy. Organizatorem Konkursu by³ Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.
Komisja w sk³adzie: Agnieszka
Witki – dyrektor Publicznej Szko³y
Muzycznej w Górsku,
Anita Przybyszewska-Pietrasiak –
metodyk w zakresie sztuki muzycznej i plastycznej,
Maria Karpiñska – dyrektor GOKiS,
po wys³uchaniu prezentacji artystycznych przyzna³a nagrody i wyró¿nienia:
Kategoria I - PRZEDSZKOLA
I nagroda Konrad Pietrzak – Gminne Przedszkole w Z³ejwsi Ma³ej,
II nagroda – Agata Urbañska – Gminne Przedszkole w Z³ejwsi Ma³ej.
Kategoria II - SZKO£Y PODSTAWOWE - KL. I – III
I nagroda Zuzanna Śmigiel – SP
w Górsku,
II nagroda Nadia Chojnowska – SP
w Górsku,
III nagroda Amelia Pindel – SP
w Przysieku.
Wyró¿nienie - Zosia Szwejkowska –

SP w Przysieku,
Kategoria III SZKO£Y PODSTAWOWE KL. IV – VI
I nagroda Katarzyna Foth – SP w £¹¿ynie,
II nagroda Alicja S¹dej – SP w Rzêczkowie,
III nagroda Zuzanna Klejbach – SP
w £¹¿ynie.
Równorzêdne wyró¿nienia:
Aleksandra Hamerla – SP Siemoñ,
Martyna Jab³oñska - SP Przysiek,
Julia Karczewska - SP Czarnowo.
Kategoria IV – GIMNAZJA
I nagroda Natalia Drzewiecka – Gimnazjum w Górsku,
Nagrodê Grand Prix III Gminnego

Konkursu Kolêd i Pastora³ek otrzyma³a Michalina Jankowska ze Szko³y
Podstawowej w Przysieku.
Podziêkowania dla nauczycieli:
Pani Teresie Czajkowskiej-Jêdras,
Pani Danucie Michalskiej, Pani Hannie Piekarskiej, Pani Ma³gorzacie
Waczyñskiej, Pani Violecie Deleszek,
Pani Agnieszce Starczewskiej, Panu
Krzysztofowi Kêdzierskiemu, Panu
Januszowi Heyka. Udzia³ w Konkursie świadczy o nies³abn¹cym zainteresowaniu imprez¹ w naszej gminie
i spe³nieniu podstawowych celów festiwalu, jakimi s¹ poznawanie bogatej
polskiej tradycji kolêdniczej, jak równie¿ uwra¿liwienie, przede wszystkim
m³odych ludzi, na jej piêkno i jeszcze
wiêksze rozbudzenie ruchu i śpiewu
kolêdowego w naszym regionie, poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich kolêd i pastora³ek oraz
prezentacja efektów pracy m³odych
wykonawców i ich nauczycieli.
Uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody i dyplomy.
Wszystkim
wystêpuj¹cym,
a w szczególności nagrodzonym
serdecznie gratulujemy. Zapraszamy wszystkich do udzia³u w przysz³orocznej edycji festiwalu.
Dyrektor GOKiS
Maria Karpiñska

w intencji ¿u¿lowców. Zgromadzeni
modlitw¹ podziêkowali za miniony udany sezon ¿u¿lowy. Zwrócili
siê równie¿ z prośb¹ o Bo¿¹ opiekê
na rozpoczynaj¹cy siê sezon roku
2015. We mszy uczestniczy³o wielu
obecnych i by³ych ¿u¿lowców, trenerów, cz³onków i dzia³aczy klubów
¿u¿lowych GT¯ Grudzi¹dz, Polonia
Bydgoszcz oraz KS Toruñ. Przybyli
goście licznie zwiedzili Muzeum ks.
Jerzego Popie³uszki, a dla m³odszych atrakcj¹ sam¹ w sobie
stanowi³ oryginalny motocykl
¿u¿lowy, wystawiony przed Kościo³em. Po mszy zaproszeni goście udali siê do Domu Kultury
na ufundowany przez Jana Surdykê Wójta miny Z³awieś Wielka
poczêstunek.
W dniach od 9 do 10 marca 2015 r. w rozbudowanym
kompleksie Centrum odby³y siê
rekolekcje dla uczniów Szko³y
Podstawowej z Przysieka. Blisko 150 dzieci i m³odzie¿y odwiedzi³o z przewodnikami Muzeum
ks. Jerzego Popie³uszki, przenosz¹c
siê w czasie do trudnych dni histo-

rii najnowszej Polski, oraz poznaj¹c
biograﬁê b³. Ks. Jerzego. M³odzie¿
wys³ucha³a lekcji rekolekcyjnych
oraz obejrza³a wiele interesuj¹cych
ﬁlmów, w tym piêkny dokument
o ks. Janie Bosko, za³o¿ycielu zgromadzenia Ojców Salezjanów.
12 marca 2015 r. CEM gości³o
wycieczkê cz³onków Klubu Seniora,
dzia³aj¹cego przy Spó³dzielni Mieszkaniowej KOPERNIK w Toruniu.
Przybyli goście rozpoczêli zwiedzanie od poznania rozbudowanego
kompleksu Centrum, po czym udali
siê na zwiedzanie Muzeum ks. Jerzego Popie³uszki. Dla przyby³ych by³a
to niezwyk³a, emocjonalna podró¿
w czasie do dni dobrze utrwalonych
w pamiêci i miejsc, które sami mieli okazjê wielokrotnie odwiedzaæ.
Po³¹czenie wspomnieñ i relacji
świadków tamtych dni, z materia³ami i informacjami zgromadzonymi w Muzeum, by³o równie¿ dla
prowadz¹cych Muzeum unikalnym
doświadczeniem, które na d³ugo pozostanie w pamiêci.
Pawe³ Fereniec

Soliści z GOKiS na I Wojewódzkim
Konkursie Kolęd i Pastorałek

31 stycznia 2015 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Osiu odby³
siê I Wojewódzki Konkurs Kolêd
i Pastora³ek. Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu reprezentowa³o
7 solistów. Jury pod przewodnictwem prof. Romana Gruczy przyzna³o nagrody i wyró¿nienia:
Kat. I
III miejsce Pola Niewiemska – br¹zowa statuetka
Wyró¿nienie Agata Urbañska
Kat. II
III miejsce ex aequo
Marta Kwiatkowska, Paulina £oboda – br¹zowa statuetka

Wyró¿nienie
Aleksandra
Hamerla,
Aleksandra Owieśna
Kat. III
I miejsce Jakub Jab³oñski – z³ota statuetka
Dzieñ 31 stycznia
okaza³ siê dla naszych solistów bardzo radosny i owocny. Cieszymy siê
z osi¹gniêæ naszych
solistów, ale najwa¿niejszym sukcesem
jest rozwijanie przez
dzieci swoich w³asnych zdolności
i umiejêtności, pokonywanie tremy i wspó³dzia³anie w grupie. Najwiêksze sukcesy to te, które zdobywamy w konfrontacji z innymi
solistami. Zachêcam naszych solistów, aby rozwijali siê nie tylko dla
sukcesów, bo muzyka sama w sobie
jest najwiêksz¹ nagrod¹.
Dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu to ogromny sukces, jak
równie¿ dla naszej Gminy.
GRATULUJEMY!
Dyrektor GOKiS
Maria Karpiñska
EXP32kB

16 stycznia 2015 r. w sali kinowo-teatralnej górskiego Centrum odby³a siê uroczysta gala, podsumowuj¹ca ostatnie 3 lata intensywnej pracy,
której efektem jest dzisiejszy kompleks Centrum Edukacji M³odzie¿y im.
b³. ks. Jerzego Popie³uszki. By³a to doskona³a okazja do podziêkowañ dla
wszystkich fundatorów, patronów, sponsorów i wielu osób i instytucji,
zaanga¿owanych w realizacjê tego ambitnego przedsiêwziêcia, a bez których zaanga¿owania sukces Centrum nie by³by mo¿liwy. Galê uświetni³o
równie¿ wielu znamienitych gości, pośród nich Ojciec Genera³ Zgromadzenia św. Micha³a Archanio³a oraz Marsza³ek Województwa Kujawsko
-Pomorskiego. Kameralne spotkania przy ﬁli¿ance kawy dla zebranych
gości poprzedzone by³o efektownym wystêpem mieszkañców £¹¿yna oraz
nauczycieli ze Szko³y Podstawowej z £¹¿yna.
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Przedsiębiorcy Regionu Gminy

Kupiec Gminny - to przestrzeń dla Ciebie i TWOJEJ FIRMY!
Chcesz skutecznie wypromować swoją firmę?
Dotrzeć do szerokiego grona odbiorców Głosu Gminnego?
Zarezerwuj powierzchnię reklamową.
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. tel. 790 520 803, e-mail: gazeta@izarysuje.pl

rok zał. 1983

ZAKŁAD
ELEKTRYCZNY

Jan Witkowski
• inspektor nadzoru
• instalacje elektryczne

• pomiary, odbiory
• przezwajanie silników

tel. 56 678 09 72, 696 102 355
87-134 Zławieś Wielka, ul. Młodzieżowa 16
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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 !!!

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała
FNBJMXJULPXTLJ@KBOVT[!XQQMtUFM
KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:

tJOTUBMBDKJFMFLUSZD[OZDI
tJOTUBMBDKJPEHSPNPXZDI
tQPNJBSØXFMFLUSZD[OZDI
tNPOUB˃PTQS[ʒUV
tPECJPSZCVEZOLØX
tXZTUBXJBOJF[BʯXJBED[FʤEPFOFSHFUZLJ
tUSŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ
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Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić? Napisz maila: gazeta@zlawies.pl


0HPT[FOJBQPKBXJBKʇTJʒUF˃OBPĕDKBMOFKTUSPOJF6S[ʒEV(NJOZXXX[MBXJFTQMPSB[X[BLBEDF0(04;&/*"%30#/&;OBKEʇUBNUF˃1BʤTUXPT[D[FHØPXZSFHVMBNJO[BNJFT[D[BOJBBOPOTØXUWAGA! 0HPT[FOJB[BNJFT[D[BOFTʇCF[QBUOJF
Drzewo kominkowe na sprzedaż 140 mp (brzoza osika olcha dąb)
tel..726176335
Usuwanie drzew trudnych (przy liniach energetycznych przy domach nad dachami) metodą alpinistyczną bez użycia podnośnika co zmniejsza koszt, prace
na wysokościach wycena na miejscu tel.726176335
Sprzedam vw passata 1.9tdi rok 1997 sedan cena do uzgodnienia tel 517 286
151 Górsk
Wózek dziecięcy „X-lander” gondola, sportówka, torba, nosidełko, folia przecideszczowa, kombinezon na zimę, parasolka - tanio. Stan bardzo dobry. Tel: 506
087 203
Wezmę w dzierżawę grunty orne 1600/ha lub łąki 900/ha. tel.535391896
Usługi wod-kan, melioracje, kopanie stawów oraz montaż przydomowych
oczyszczalni ścieków. Profesjonalnie. Wieloletnie doświadczenie. Kontakt
728149424
Sprzedam działkę 1200m wraz z domem (stan deweloperski). Czarne Błoto bardzo dobra lokalizacja. Więcej informacji na kontakt 728149424
Kompleksowe sprzątanie domów, biur, gabinetów etc. Mycie okien , pranie tapicerki meblowej, pranie dywanów i wykładzin.
Profesjonalna chemia do sprzątania. tel. 664372785
Zatrudnimy sumienne osoby do prac związanych z budową ogrodów. Mile widziane umięjetnosci stolarskie i prawojazdy. Kontakt : biuro@seedart.pl
Przybłąkała się urocza suczka ( wiek ok.10-12 miesiecy) - jamnik szorstkowłosy standart .Wlasciciela , bądź chętnych do adopcji proszę o kontakt tel.
884704116
Sprzedam bujaczkę stojącą dla dziecka (można postawić w domu jak i w ogrodzie - cena 50zł). Stan bardzo dobry, tel: 509748774
Jestem młodym dyzpozycyjnm, człowiekiem,podejmę pracę jako pomocnik na
budowie, praca w gospodarstwie i inne prace fizyczne. Kontakt 512749806
Sprzedam dom w Złejwsi Wielkiej,dobra lokalizacja,atrakcyjna cena. Więcej informacji pod numerem tel. 661 128 696
Działka rolna z warunkami zabudowy o powierzchni 1,88 h. w Górsku, 400m. od
trasy Toruń-Bydgoszcz. Do Torunia jest 15km., a do Bydgoszczy 30km. Do szkoły,
sklepu oraz przystanku autobusowego 400m. Działka położona w bardzo cichej
i spokojnej okolicy przy drodze gminnej utwardzonej.Cena za całość 320tyś.
Sprzedam nowy kwadratowy brodzik akrylowy 90x90 do kabiny natryskowej
150 zł. tel.505461446 Czarnowo

Uczciwa i miła rodzinka szuka mieszkania lub domku gospodarczego do wynajecia na dłużej, co najmniej dwa pokoje nieumeblowane, jesteśmy w stanie płacić
do 600 zł i osobno opłaty. Jeśli posiadasz wolne lokum proszę zadzwoń lub wyślij
sms ja zadzwonie. 721120489
Dąb 140 mp, brzoza;130 mp pozostale lisciaste 110 mp. sosna 80 mp. Drzewo
mieszane (do 7 cm pociete na metrówki) 60 mp. nr kont..667-979-986
Sprzedam działki rolno-budowlane 30 arowe cena 28 zł za m2 działki położone
sa w Rzęczkowie, blisko las, ładna i cicha okolica, na działce prąd i woda. Więcej
informacji pod nr tel. 566780659
Praca od zaraz: 2 solidnych mężczyzn,pracownikow fizycznych przyjmę do pracy
w Górsku.Bardzo korzystna stawka godzinowa!! Praca nie ciągła,wiec bardzo
korzystnie mozna dorobić!! Kontakt- 604201736
Wynajme samodzielne mieszkanie w Rozgartach- 54m2(2 pokoje+kuchnia+lazienka+garaz). Osobne wejscie, prad,ogrzewanie.
Cena 640zl+prad+woda+scieki.tel. 500-118-568
Oddam karton ubranek dla dziewczynki 3-12 miesięcy. Tel.665655691
Panią w średnim wieku do domowych prac raz w tygodniu zatrudnię - okolice:
Rzęczkowa ,Głażewa, Wybczyka -kontakt telefon : 697 427 140
Diałki budowlane o powierzchni od 1094mkw do 1431 mkw, działki rolne o powierzchni od.3000 mkw do 6000mkw. Położone w pięknej i cichej okolicy w otoczeniu pięknego lasu, który zadziwi każdego spacerowicza,a także miłośnika
rowerowych przejażdżek. Do centrum Bydgoszczy i Torunia ok.25 km.W pobliżu
wszystkie media:Urząd Gminy, Szkoła, Służba Zdrowia, sklepy. Działki objęte
są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,dopuszczalne usługi nieuciążliwe z dojazdem do drogi
gminej. Tel.kontakt.721595265
Sprzedam działkę o powierzchni 618 mkw. Atrakcyjnie położona działka z wydanymi warunkami zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego. Działka położona
w pięknej okolicy z dostępem do drogi gminnej (podłoże asfaltowe)na terenie
wszystkie media(prąd ,woda ,kanalizacja ) w odległości ok. 600m znajduje się
Szkoła, Urząd Gminy ,market,sklepy ,boisko , kościół ,przedszkole. W mojej ofercie również znajduję się działka sąsiadująca o pow.623mkw,Więcej informacji
pod num.tel.721595265
Sprzedam lodówkę wysokość 180cm, szer. 60cm, zamrażarka i lodówka oddzielne agregaty, kolor biały, w bardzo dobrym stanie. Cena do uzgodnienia 609 514
907
EXP32kB

Zatrudnię Pracowników do Działu Rozliczeń w firmie Marwit. Oczekiwania:
wykształcenie minimum średnie, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
obsługa urządzeń biurowych i telefonu telefon, otwartość na ludzi i współpracę
z nimi, samodzielność w działaniu. Oferujemy stałe zatrudnienie. Kontakt: 663
731 235
Budowa ogrodzeń murowanych z kamienia naturalnego, klinkieru, cegły, łupka,
bloczków emitujących kamień, ogrodzenia panelowe, chodniki i mury z kamienia, oczka, grille murowane w ogrodach, dekoracje murowane w ogrodach na
życzenie klienta, kafelkowanie tarasów, podłóg, łazienek. Zławieś Wielka 792
860 828
Usługi alpinistyczne wycinka drzew trudnych przycinanie koron (bez użycia podnośnika) tel. 726176335
Sprzedam vw passata 1.9tdi rok 1997 sedan cena do uzgodnienia tel 517 286
151 Górsk
Szukam Pani przed świętami do mycia okien i drobnych prac domowych. 665396-408
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej dla jednej z rodzin poszukuje sprawnej kuchenki gazowej z piekarnikiem. Osoby, które dysponują zbędnym sprzętem proszone są o kontakt z GOPS pod numerem tel.56 674-39-66.
Sprzedam słoneczne i ciepłe mieszkanie na osiedlu „Przylesie” w Górsku. Lokal
na trzecim piętrze składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.
Rok budowy 2000, 44,6m2. Cena 135 000. Tel 792922021.
Kompleksowe usługi budowlane, remonty, kostka brukowa, malowanie i wiele
innych usług wykończeniowych doświadczenie zdobywane w polsce i za granicą. Zadzwoń przyjadę zrobie wycenę za darmo. 609302208
Sprzedam wózek dziecięcy 3w1 bardzo wygodny,łóżeczko dziecięce z możliwością kołyski białe,laktator bardzo dobrej firmy,przewijak ,wanienkę. Sprzedam
wszystko razem lub osobno w bardzo atrakcyjnej cenie.Więcej informacji pod
numerem tel. 605058271
Tanio sprzedam duży dom z 2003 r. w Złejwsi Małej. Dom składa się z 6 pokoi,
dwóch łazienek i strychu. Całość domu jest podpiwniczona. Działka duża 2100
m2. Tel.: 504 012 587
Poszukuję pomieszczenia magazynowego do wynajecia na terenie gminy Zławieś Wielka, wymagania pow 10-25 mkw, minimalne standardy sanitarne. tel
502217536
Podejmę pracę jako operator koparko-ładowarki/koparki.Doświadczenie. 665602-862
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10-lecie Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych
„Razem dla Przysz³ości” obchodzi w tym
roku jubileusz 10-lecia dzia³alności.
Inicjatorem powstania i pierwszym prezesem by³ nie ¿yj¹cy ju¿
Konrad Dobrowolski.
Po jego nag³ej śmierci
obowi¹zki prezesa stowarzyszenia
przejê³a
Renata Dorbowolska.
Przez
wszystkie
lata swojej dzia³alności
Stowarzyszenie
podejmowa³o wiele inicjatyw, maj¹cych na celu rozwój naszej gminy.
Kwartalnik „Nasze g³osy”, którego redaktorem
naczelnym by³a Irena Śmieszek, zwraca³ uwagê
czêsto na trudne i niepopularne tematy. Obecnie redaktorem naczelnym jest Barbara Myrda,
która równie¿ nie boi siê podejmowaæ dyskusji
na ka¿dy temat.
Cz³onkowie stowarzyszenia wiele uwagi
w swojej dzia³alności poświêcaj¹ naszym najm³odszym, gdy¿ to w³aśnie oni ju¿ za kilka lat
bêd¹ troszczyæ siê o dobro naszego regionu.
Aby zapobiegaæ wykluczeniu spo³ecznemu
oraz wspieraæ ich rozwój organizowane s¹ ró¿ne
formy zajêæ i wypoczynku. Efektem starañ jest
otrzymywane wsparcie ﬁnansowe od Starostwa

Powiatowego w Toruniu oraz od Urzêdu Gminy
w Z³ejwsi Wielkiej, które to pozwala na stworzenie pe³nej ciekawych zajêæ i wyjazdów oferty dla
dzieci z terenu gminy.
Stowarzyszenie
jako
organizacja po¿ytku
publicznego mo¿e równie¿ pozyskiwaæ odpis
1% podatku, do czego
wszystkich Pañstwa gor¹co zachêcam. W tym
roku odby³ siê ju¿ po
raz 10 Bal Charytatywny, z którego ca³kowity
dochód przeznaczony
jest na organizacjê wypoczynku dla dzieci.
Dzia³alnośæ Stowarzyszenia opiera siê g³ownie na zaanga¿owaniu ludzi dobrej woli, dzia³aj¹cych w wolontariacie, takich jak np. Ma³gosi
Kapsy, jej córki Natalii Kapsy £apiñskiej, a tak¿e sióstr Agaty i Magdaleny Kutnik, Renaty Jakubowskiej.
Wyra¿amy nadziejê, i¿ pierwsza dekada naszej dzia³alności to tylko czêśæ drogi, któr¹ przebyliśmy dzia³aj¹c na rzecz mieszkañców naszej
gminy.
Prezes Stowarzyszenia
Renata Dobrowolska

Zimowe ferie w Domu Kultury w Górsku
obﬁtowa³y w moc atrakcji dla dzieci z terenu
gminy Z³awieś Wielka.
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla Przysz³ości”, we wspó³pracy z Domem
Kultury w Górsku, zorganizowa³o pó³kolonie,
w których udzia³ wziê³o prawie 80 dzieci. Podzielone zosta³y one na dwa turnusy - jeden w DK
w Górsku, a drugi w Szkole Podstawowej w Przysieku. Gościem specjalnym zimowisk by³ Artur
Cieciórski – uczestnik programu You Can Dance. Dzieci bior¹ce udzia³ w pó³koloniach mia³y
okazjê zwiedziæ Eksplozeum, Muzeum Myd³a
i Brudu, Muzeum Fotograﬁi. W M³ynie Wiedzy w Toruniu obejrza³y ekspozycjê oraz bra³y
udzia³ w warsztatach naukowych, a w Cinema
City w Toruniu bawi³y siê świetnie ogl¹daj¹c
„Pingwiny z Madagaskaru”.
W niedzielê 15 lutego zorganizowano wyjazd
dla dzieci do Opery Nova na spektakl baletowowokalno-teatralny „Jaś i Ma³gosia” Engelberta
Humperdincka. Spektakl przygotowany przez
dzieci dla dzieci, gdy¿ oprócz zawodowych solistów w spektaklu wystêpowa³y dzieci tj. Chór
Pracowni Wokalnej Pa³acu M³odzie¿y w Bydgoszczy. Inscenizacja pe³na barw, z przepiêkn¹
muzyk¹, bardzo podoba³a siê dzieciom i ukaza³a potrzebê organizacji takich wyjazdów.
Na zakoñczenie karnawa³u we wspó³pracy
Domu Kultury i ﬁlii Biblioteki Gminnej w Gór-

Babcia i dziadek to wa¿ni ludzie w ¿yciu
ka¿dego cz³owieka, chcemy i pamiêtamy
o nich wszyscy. W dniu 21 stycznia w Domu
Kultury w Górsku odby³a siê akademia
z okazji ich swiêta.

W sk³ad zespo³u wchodz¹ mieszkañcy naszej gminy. Kierownikiem zespo³u jest Pan Jerzy Grocholewski, natomiast przygotowaniem

sku zorganizowano Bal Przebierañców dla dzieci. Wykaza³y siê one du¿¹ fantazj¹ w wykonaniu
strojów. Uczestnicy świetnie bawili siê tañcz¹c,
maluj¹c buźki i bior¹c udzia³ w ró¿norodnych
konkursach.
Renata Dobrowolska

Podwórko
Nivea dla Górska

Wszystkie babcie i dziadkowie otrzymali
drobne upominki wykonane przez dzieci.
Renata Dobrowolska

Roczek „Harmonii”
Powsta³y w 2014 r. Zespó³ Śpiewaczy
Harmonia z okazji ukoñczenia pierwszego
roku swojej dzia³alności, zorganizowa³ wraz
z Klubem Seniora bal karnawa³owy dla swoich cz³onków oraz ich gości.
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Dzień Babci i Dziadka w Domu Kultury w Górsku

Wykonawcami programu artystycznego
by³y dzieci z klas „O” z Zespo³u Szkó³ w Górsku, przygotowane przez Panie: Basiê Poprawsk¹ i Basiê Mrugalsk¹. Babcie i dziadkowie
bawili siê dobrze ogl¹daj¹c swoich wnuków,
a rodzice z okazji tego wyj¹tkowego świêta
przygotowali pyszny poczêstunek.

marzec – kwiecień 2015

muzycznym zajmuje siê pan Dariusz Kubicki.
Dziêki ciê¿kiej pracy wszystkich obecnych
cz³onków, jak równie¿ poprzednich opiekunów,
panów Krzysztofa Kêdzierskiego i Macieja Go³aszewskiego, zespó³ zrobi³ ogromne postêpy,
a co za tym idzie osi¹ga znaczne sukcesy w ró¿nego rodzaju przegl¹dach. Bra³ udzia³ w wielu
konkursach dla zespo³ów śpiewaczych naszego regionu i zajmowa³ czo³owe miejsca m.in.

I miejsce w Przegl¹dzie Zespo³ów Śpiewaczych
Ziem Kujawskiej Dobrzyñskiej i Golubskiej.
Mimo, i¿ zespó³ liczy kilkunastu cz³onków
nadal poszukujemy osób chêtnych do wspólnego śpiewania.
Z okazji jubileuszu ¿yczymy zespo³owi
wszystkiego najlepszego!
Renata Dobrowolska

Osiedle „Przylesie” w Górsku startuje
w konkursie Podwórko Nivea, w wyniku którego zostanie wybudowanych 40 nowych placów zabaw na terenie Polski. Celem konkursu jest wy³onienie zwyciêskich lokalizacji
spośród zg³oszonych przez gminy lub spó³dzielnie, a które zostan¹ wybrane w ramach
g³osowania.
G³osowanie bêdzie odbywa³o siê poprzez
stronê internetow¹ Nivea. Ka¿da osoba bêdzie mog³a zag³osowaæ co dzieñ przez ca³y
czas trwania g³osowania – od 1 kwietnia
do koñca maja, podaj¹c swój adres e-mail.
Zapraszamy do g³osowania.

OGŁOSZENIE
KGW w Czarnym B³ocie serdecznie zaprasza osoby chêtne do powiêkszenia naszego ko³a. Organizujemy wycieczki, kiermasze,
festyny, zabawy taneczne i okolicznościowe
uroczystości dla cz³onkiñ i spo³eczności
wiejskiej. Spotykamy siê zawsze w środy!!!
Najbli¿sze spotkania odbêd¹ siê 25 marca
i 22 kwietnia o godzinie 17.00 Serdecznie zapraszamy - KGW Czarne B³oto”
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Błogosławiony Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski
na tle historii Kościoła i skautingu w Polsce w latach 1913 - 1945
Pod takim tytu³em odby³a siê trzecia edycja Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach z serii „Regionalnych
olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach”, adresowanego do m³odzie¿y
szkó³ gimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zwyciê¿y³a Weronika Wiêckowska z Publicznego Gimnazjum im. W³. St. Reymonta w B¹dkowie (powiat aleksandrowski). Gala nagród odby³a siê 19
marca br. w Centrum Edukacji M³odzie¿y im. ks. Jerzego Popie³uszki
w Górsku .
w Toruniu, wyrazi³ nastêpuj¹ce ¿yczenie: Pragnê tak¿e zwróciæ siê do ca³ej
rodziny polskich harcerzy, z któr¹
nowy b³ogos³awiony by³ g³êboko
zwi¹zany. Niech stanie siê dla was patronem, nauczycielem szlachetności,
orêdownikiem pokoju i pojednania.
Do zmagañ konkursowych przyst¹pi³o ok. 400 uczniów z 30. gimnazjów.
Eliminacje odbywa³y siê w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Przeprowadzony w formie
pisemnej konkurs obejmowa³ wiedzê
z zakresu historii, jêzyka polskiego,
religii, geograﬁi i wiedzy o spo³eczeñstwie. Do etapu wojewódzkiego
zakwaliﬁkowa³o siê 61 uczestników.
Laureaci zostali uhonorowani cenny-

mi nagrodami: wycieczki do W³och,
rowery i upominki.
Celem konkursów o wielkich
Polakach jest ukazanie postaci
szczególnie zwi¹zanych z regionem
kujawsko-pomorskim, popularyzowanie wiedzy na temat historii, przybli¿anie m³odzie¿y wartości etycznych i patriotycznych; rozwijanie jej
uzdolnieñ i zainteresowañ, zachêcenie do twórczego myślenia, a tak¿e
rozwijanie
interdyscyplinarnych

Niezwykły Jubileusz
„Nie wystarczy pokochaæ
trzeba jeszcze umieæ wzi¹æ tê mi³ośæ w rêce
i przenieśæ j¹ przez ca³e ¿ycie”.

Auguste Bekante

Ka¿dy jubileusz jest okazj¹ do świêtowania, ale Diamentowe i Z³ote Gody to jubileusz
niezwyk³y, tak jak niezwykli s¹ ludzie, którzy
prze¿yli razem ponad pó³ wieku.
Ponad 50 lat temu zwi¹zek ma³¿eñski zawarli
Pañstwo:
Bo¿ena i Józef S³omscy ze Z³ejwsi Wielkiej
Irena i Henryk Wolszowie z Górska
Maria i Zbigniew Świderkowie z Rozgart
Halina i Bronis³aw Mazurowie z Pêdzewa
Emilia i Stanis³aw Bogdanowie ze Z³ejwsi
Wielkiej
Maria i Stanis³aw M¹draszewscy z £¹¿yna
Z okazji tak zacnego Jubileuszu dnia
18 grudnia 2014 r. w świetlicy integracyjnej
w Z³ejwsi Wielkiej odby³a siê niecodzienna
uroczystośæ, na której Z³oci Jubilaci udekorowani zostali Medalami Za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie przyznanymi im przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP
dokona³ Jan Surdyka Wójt Gminy w obecności
Katarzyny Cimoch Kierownika Urzêdu Stanu

Cywilnego oraz przyby³ych gości.
Na uroczystości tej mieliśmy równie¿ zaszczyt gościæ Diamentowych Jubilatów: Pañstwa Zoﬁê i Eugeniusza Mi³ek z Toporzyska,
którzy ju¿ ponad 60 lat trwaj¹ w z³o¿onej sobie
przysiêdze.
Jubilaci otrzymali legitymacje oraz listy
gratulacyjne. By³y równie¿ kwiaty i pami¹tkowy upominek.
Po czêści oﬁcjalnej dostojni Jubilaci oraz
przybyli goście zaproszeni zostali na wspólny
poczêstunek.
Spotkanie to by³o dla wszystkich okazj¹,
aby zatrzymaæ siê na chwilê i spojrzeæ wstecz na
to, zosta³o osi¹gniête w ci¹gu trwania ma³¿eñstwa. Czas zarezerwowany na wspomnienia.
I chocia¿ nie by³o ³atwo, dzisiaj s¹ wzorem
zgody i mi³ości ma³¿eñskiej dla tych wszystkich, którzy decyduj¹ siê zwi¹zaæ wêz³em ma³¿eñskim.
Dostojnym Jubilatom sk³adamy gratulacje,
oraz ¿yczenia pomyślności i szczêścia na jeszcze wiele, wiele wspólnych lat.
Katarzyna Cimoch

umiejêtności ³¹czenia wiedzy i praktyki z ró¿nych dziedzin naukowych.
Bohaterami konkursu w ubieg³ych
latach byli: Miko³aj Kopernik oraz
św. Jan Pawe³ II i b³. ks. Jerzy Popie³uszko. Organizatorem jest Centrum
Edukacji M³odzie¿y im. ks. Jerzego
Popie³uszki w Górsku, znajduj¹ce siê
na szlaku mêczeñstwa b³. ks. Jerzego
Popie³uszki.
W miejscu uprowadzenia Ksiêdza Jerzego jest krzy¿ upamiêtniaj¹cy

to wydarzenie, z kolei wybudowane
w pobli¿u Centrum, jest dynamicznym ośrodkiem edukacyjnym, z muzeum multimedialnym, poświêconym b³. ks. Jerzemu Popie³uszce, sal¹
kinowo-teatraln¹, świetlic¹ środowiskow¹ i boiskiem sportowym. Ponad
8 tys. gości z ca³ej Polski z³o¿y³o wizytê w Centrum od chwili otwarcia jego
obiektów w październiku 2014 r.
Tadeusz Kierel

Kurs zielarstwa w Górsku
Odbywaj¹cy siê w dniach 16, 17 i 23 lutego
kurs zielarstwa w Domu Kultury w Górsku zakoñczy³ cykl zajêæ przeprowadzonych w ramach
projektu „Organizacja warsztatów sportowych
i edukacyjnych dla osób 50+ na terenie gminy
Z³awieś Wielka”. Nasza gmina uzyska³a wsparcie
ﬁnansowe w ramach dzia³ania 413 “Wdra¿anie
lokalnych strategii rozwoju” dla ma³ych projektów, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Zajêcia odbywaj¹ce siê od września 2014 roku obejmowa³y gimnastykê kompensacyjn¹ dla osób 50+, kurs tañca towarzyskiego oraz kursu zielarstwa. Warsztaty zielarskie
podzielone zosta³y na trzy bloki tematyczne:
zio³a w kuchni, zio³a w lecznictwie oraz zio³a
w kosmetyce.
„Zio³a w kuchni” - na zajêciach omówiono
kulinarne zastosowanie zió³ podczas przygotowywania ró¿nych potraw z uwzglêdnieniem
ich dobroczynnego wp³ywu na organizm. W ramach czêści praktycznej wykonano marynaty
zio³owe, mas³o zio³owe, pastê jajeczn¹ z zio³ami
oraz zio³owy twaróg.
„Rośliny lecznicze” - przedstawionych zosta³o oko³o 30 ró¿nych zió³ i roślin leczniczych pod
k¹tem ich stosowania w lecznictwie i proﬁlaktyce chorób, z uwzglêdnieniem przeciwwskazañ.
Przy omawianiu poszczególnych roślin zapoznano uczestników kursu z ró¿nymi produktami
wykonanymi na bazie tych roślin np. maceraty
wodne i olejowe, napary i odwary, maści oraz syropy. Uczestników kursu zapoznano z fachow¹
literatur¹, w ramach czêści praktycznej wykonano maślan¹ maśæ zio³ow¹ na obrzêki i st³uczenia
oraz napary z mieszanek zio³owych.

„Rośliny i zio³a w kosmetyce” - omówiono
podstawowe gatunki roślin i zió³ maj¹ce najwiêksze zastosowanie w kosmetyce. Uczestnicy
kursu zostali zapoznani z podstawami wykonania toniku, maseczki, peelingu enzymatycznego
oraz kremu na bazie zió³ i roślin. Podczas zajêæ
wykonano ananasowy peeling enzymatyczny,
od¿ywcz¹ maseczkê z awokado, oczyszczaj¹cy
tonik z octem jab³kowym.
Zajêcie te okaza³y siê świetn¹ form¹ spêdzenia czasu i dostarczy³y wiele radości uczestnikom.
Paulina Zakierska

Zmiana godzin funkcjonowania poczty
Z dniem 1 kwietnia 2015 r. Urz¹d Pocztowy w Z³ejwsi Wielkiej bêdzie czynny od poniedzia³ku
do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, w pi¹tki od 9:00 do 18:00. W soboty Urz¹d Pocztowy bêdzie nieczynny.

EXP32kB

Postaæ b³. ks. S. W. Frelichowskiego, patrona harcerzy, skupia wa¿ne
wydarzenia historyczne: dzieje Kościo³a na tle walki narodu polskiego
o niepodleg³ośæ, z kolei dzia³alnośæ
organizacji harcerskich (skautingu)
szczególnie w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego w Polsce, by³a
znakomitym przyk³adem kszta³towania wartości, umiejêtności organizacyjnych i edukacyjnych m³odzie¿y.
Udzia³ m³odzie¿y, w tym harcerzy, w konkursie mo¿na by uznaæ za
spe³nienie oczekiwania papie¿a św.
Jana Pawe³a II, który podczas uroczystości beatyﬁkacyjnych S³ugi Bo¿ego
ks. S.W. Frelichowskiego w 1999 r.
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Głos Gminny

Aktywność fizyczna
przez całe życie

Gminny Turniej Tenisa Stołowego
1 marca 2015 r. odby³ siê Gminny Turniej Tenisa Sto³owego gry podwójnej mê¿czyzn o Puchar Dyrektora GOKiS. Organizatorem i fundatorem nagród by³ Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.
Puchar Dyrektora GOKiS zdobyli:
I nagroda: Roman Suchowiecki i Tomasz Rêkas
II nagroda: Czes³aw Krystosiak i Ariel Krystosiak
III nagroda: Janusz Lemke i Krzysztof Matusiak.

Fundacja „Leśna droga” w ramach dzia³alności statutowej promuje aktywnośæ ﬁzyczn¹
wśród naszych mieszkañców. Dzia³ania te
maj¹ na celu zapobieganie zagro¿eniom chorobami cywilizacyjnymi wynikaj¹cymi z ma³ej aktywności ruchowej i siedz¹cego trybu
¿ycia oraz izolacji i braku kontaktu pomiêdzy cz³onkami ró¿nych grup wiekowych.

Dyrektor GOKiS
Maria Karpiñska

Rekiny futbolu z Błękitnej Jedynki
W dniach od 6 do 8 marca na m³awskich
obiektach sportowych rozgrywane by³y VI Mistrzostwa Chor¹gwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Pi³ce No¿nej – „Rekiny Futbolu 2015”. Startowa³o blisko 400 harcerzy z Warszawy, Krakowa,
Torunia, £odzi, Radomska oraz Radomia.
5 SDS „Czarne Stopy” z Górska wystawili 3
zespo³y w poszczególnych kategoriach: 10-13 lat,
14-16 lat i OPEN. Rozgrywki by³y na bardzo wysokim poziomie, ka¿da ekipa chcia³a pokazaæ siê
z jak najlepszej strony. Zespo³y z Górska dosz³y
wysoko w turniejowych rozgrywkach. Wygrali
kategoriê 14-16 i OPEN z bilansem bramkowym
23:0 a w kategorii 10-13 zajêli 4 miejsce. Na koniec
turnieju zostali wybrani tak¿e najlepsi pi³karze poszczególnych kategorii wiekowych. Mateusz Kaczmarek z dorobkiem 9 strzelonych bramek odebra³
nagrodê w kategorii 14-16, a S³awomir Buczkowski
z dorobkiem 8 strzelonych bramek w OPEN.
Mateusz Kaczmarek

Sukcesy UKS Trójki Górsk
W sobotê 31 stycznia 2015 r. w sali
gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Górsku odby³y siê Halowe mistrzostwa
gminy Z³awieś Wielka w pi³ce no¿nej
szkó³ podstawowych. W zawodach
uczestniczyli uczniowie szkó³ podstawowych z Górska, £¹¿yna, Przysieka,
Siemonia i Z³ejwsi Wielkiej. W rywalizacji startowa³y 4 zespo³y dziewcz¹t
i 5 dru¿yn ch³opców. Zarówno wśród
dziewcz¹t jak i ch³opców wygra³y dru¿yny z Górska, które bêd¹ reprezentowaæ gminê w zawodach powiatowych.
Szczegó³owe wyniki zawodów:
DZIEWCZÊTA:
SP Górsk – SP Z³awieś Wielka 2:0, SP
£¹¿yn – SP Siemoñ 10:0, SP Siemoñ –
SP Górsk 0:5, SP Z³awieś Wielka – SP
£¹¿yn 4:1, SP Górsk – SP £¹¿yn 3:0, SP Siemoñ – SP Z³awieś Wielka 0:10
Klasyﬁkacja koñcowa:
1. SP Górsk – 3 – 9 – 10 – 0
2. SP Z³awieś Wielka – 3 – 6
– 14 – 3
3. SP £¹¿yn – 3 – 3 – 11 – 7
4. SP Siemoñ – 3 – 0 – 0 – 25
SP Górsk: Karolina Dopiera³a, Beata Kamiñska, Klaudia Trzpil, Angelika Wojciechowska, Ewelina Beta,
Julia Wo³owska, Marusza
Saj, Agata Taper. Opiekun:
Adam Lubiñski.
CH£OPCY:
SP Górsk – SP Siemoñ 7:0, SP £¹¿yn –
SP Z³awieś Wielka 0:1, SP Przysiek – SP

Górsk 1:6, SP Siemoñ – SP £¹¿yn 0:5,
SP Z³awieś Wielka – SP Przysiek 4:2,
SP Górsk – SP £¹¿yn 5:0, SP Siemoñ –
SP Z³awieś 0:8, SP Przysiek – SP £¹¿yn
1:3, SP Górsk – SP Z³awieś Wielka 2:2,
SP Siemoñ – SP Przysiek 0:8
Klasyﬁkacja koñcowa:
1. SP Górsk – 4 – 10 – 20 – 3
2. SP Z³awieś Wielka – 4 – 10 – 15 – 4
3. SP £¹¿yn – 4 – 6 – 8 – 7
4. SP Przysiek – 4 – 3 – 12 – 13
5. SP Siemoñ – 4 – 0 – 0 – 28
SP Górsk: Jakub Szarszewski, Bartosz
Beta, Jakub Woś, Mateusz Krzemiñski, Dominik Matyjasik, Damian
Kaźmierski, Marcin Maciejewski,
Maciej Lewandowski, Szymon Dwojak. Opiekun: Maciej Siudowski.

25 marca 2015 r. w Świeciu na stadionie miejscowej Wdy odby³ siê ﬁna³
wojewódzki XV Turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku.
W zawodach uczestniczy³y zawod-
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Kszta³towanie trwa³ego nawyku aktywnego
spêdzania wolnego czasu odbywa siê poprzez
cykliczne spotkania pocz¹wszy od 28.02.2015 r.
dla osób uprawiaj¹cych Nordic Walking. Spacery odbywaj¹ siê na trasie GUTDROGA prze-

biegaj¹cej przez leśnictwo Gutowo i przyleg³e
tereny Gminy Z³awieś Wielka.
Miejsce spotkania: Gutowo 4
Terminy i godz.
01.05 – 30.09.2015 r.
godz. 9:00- 11:00
01.10 – 01.04.2016 r.
godz. 10:00-12:00
Serdecznie zapraszamy wszystkich, niezale¿nie
od wieku, zainteresowanych aktywnym i zdrowym stylem ¿ycia. Do uczestnictwa w marszach
umo¿liwiaj¹cych poznanie terenów wystarcz¹
dobre chêci i wygodny strój.
Maria Moulis

Impreza biegowo – marszowa
Nordic Walking
2 maja 2015 r. Fundacja „Leśna droga” zaprasza na imprezê biegowo marszow¹ nordic
walking popularyzuj¹c¹ równie¿ inne formy
aktywności ﬁzycznej. Impreza odbêdzie siê
na terenach Gminy Z³awieś Wielka i Leśnictwa
Gutowo. Uczestnicy bêd¹ mogli zapoznaæ siê
z zasadami odbywania marszów turystycznych
w systemie nordic walking, technik¹ uprawiania tego sportu, wp³ywem treningu na sprawnośæ ﬁzyczn¹ organizmu, walorami rekreacyjnymi terenów, na których odbywaæ siê bêdzie
impreza. W ramach wydarzenia odbêd¹ siê
równie¿, na przygotowanej trasie leśnej, marniczki UKS Trójka Górsk z roczników
2005-2006 i 2007 i m³odsze. Bardzo
dobrze spisa³y siê starsze dziewczynki
zajmuj¹c II miejsce. Nasze dziewczyny
w grupie pokona³y Orion Grudzi¹dz
1:0, uleg³y Têczy Bydgoszcz 2:6 i wygra³y z Orkanem Z³awieś Wielka 1:0.
W pó³ﬁnale niespodziewanie wygraliśmy z Szóstk¹ Inowroc³aw 3:0. W ﬁnale zmêczone dziewczyny uleg³y wysoko Têczy Bydgoszcz 1:7. Po zawodach
dziewczêta otrzyma³y puchar, medale
i dyplom oraz upominki od ﬁrmy
Tymbark. Dodatkowo Fatima Alsayed Omar zosta³a wybrana najlepsz¹
bramkark¹ turnieju!!! Poni¿ej sk³ad
dru¿yny - w nawiasie liczba strzelonych bramek:
UKS Trójka Górsk: Fatima Alsayed Omar, Oliwia Kaczmarek, Julia Kamiñska, Oliwia Niejadlik(3),
Weronika Kopiñska(3), Julita
Pluskota(1), Weronika £ukaszewska(1), Kinga Barlik, Marta Or³owska, Karina Jurak.
Trener: Adam Lubiñski.
Niewiele gorzej wypad³y
dziewczynki z rocznika 2007,
które zajê³y IV miejsce. W nagrodê dziewczyny wygra³y
stroje pi³karskie ﬁrmy Nike,
medale, dyplom i upominki
od Tymbarku.
UKS Trójka Górsk: Oliwia
Weso³owska, Anna Aranin,
Natalia Adach, Antonina
Krystek, Nadia Chojnowska,
Julia Fr¹tczak, Aleksandra £ukaszewska, Zoﬁa Rassak, Oliwia Hubner,
Kornelia Dudzic.
Trener: Adam Lubiñski.

sze o ró¿nym stopniu trudności adresowane
do poszczególnych grup. Prócz tego, równolegle odbywaæ siê bêd¹ gry terenowe adresowane
g³ównie do dzieci i m³odzie¿y. Dzia³anie skierowane jest do wszystkich grup wiekowych ze
szczególnym uwzglêdnieniem: seniorów, dzieci
i m³odzie¿y, a tak¿e osób niepe³nosprawnych.
Zró¿nicowany poziom trudności pozwoli na
wspólny udzia³ rodzin. Oferta adresowana jest
przede wszystkim do mieszkañców gminy Z³awieś Wielka i gmin s¹siednich. Tel. 509 532 242
Maria Moulis

III miejsce Orkanu Zławieś
Wielka
8 marca w Toruniu odby³ siê Wojewódzki Fina³ Klubowych Mistrzostw
halowej pi³ki no¿nej dziewcz¹t do lat
13 organizowany przez KujawskoPomorski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej Kobiet. W turnieju wziê³o udzia³ sześæ
zespo³ów. W pierwszym meczu grupowym Orkan zwyciê¿y³ Grudzi¹dz
3-2, a w drugim uleg³ Toruniowi 0-2.
W pó³ﬁnale uleg³ późniejszemu zwyciêzcy UKS Inowroc³aw 0-4. W meczu
o 3. miejsce po zaciêtej i dramatycznej walce Orkan pokona³ Brodnicê
2-1. UKS Orkan Z³awieś wielka gra³
w sk³adzie: Karina Krzysztoñ (4
gole), Emilia Borowicz (1 gol), Nikola
Sztuwe, Wiktoria Marlewska, Daria
Sikorska, Daria Opankowska, Dominika Krzysztoñ, Katarzyna Kowalska,
Martyna Korol.
Trener – Janusz Lemke

Wyniki turnieju:
Pó³ﬁna³y:
Z³awieś – Inowroc³aw I

0-4

Toruñ – Brodnica

2-1

Mecz o 3 miejsce:
Z³awieś – Brodnica

2-1

Fina³:
Inowroc³aw I – Toruñ
Klasyﬁkacja koñcowa:
1. UKS Szóstka Inowroc³aw I
2. Kania Toruñ
3. UKS Orkan Z³awieś Wielka
4. Gol Brodnica
5. Olimpia Grudzi¹dz
6. UKS Szóstka Inowroc³aw II

3-1
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Segregacja odpadów w naszej gminie
W odpowiedzi na du¿e zainteresowanie czytelników, dzisiejszy artyku³ chcia³bym w ca³ości poświêciæ
problematyce segregacji odpadów
komunalnych.
Powstawanie odpadów to coraz
powa¿niejszy problem w skali światowej ze wzglêdu na rosn¹c¹ liczbê
ludności, zwiêkszaj¹c¹ siê produkcjê
dóbr konsumpcyjnych oraz coraz
szybszy postêp technologiczny. Od
wielu lat Polska boryka siê z problemem, jakim s¹ odpady komunalne. Poniewa¿ poprzedni system nie
przynosi³ oczekiwanych efektów
w postaci budowy niezbêdnej infrastruktury, ograniczenia sk³adowania odpadów komunalnych oraz
zwiêkszenia pozyskiwania surowców
wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych, zdecydowano siê na reformê systemu gospodarki odpadami.
W dniu 1 lipca 2011 r. zosta³a uchwalona ustawa o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porz¹dku
w gminach, która wzoruj¹c siê na doświadczeniach innych krajów europejskich zmieni³a poprzedni system
gospodarowania odpadami komunalnymi. Pomimo problemów organizacyjnych na etapie wdra¿ania, spowodowanych czêsto przez nieścis³ości
w przepisach, obecny system zbierania odpadów komunalnych w ca³ości
funkcjonuje od lipca 2013 r.
Nadrzêdnymi celami obecnego
systemu s¹:
•zapobieganie powstawaniu odpadów
oraz ograniczanie ich ilości oraz negatywnego oddzia³ywania odpadów
na środowisko przy wytwarzaniu
i u¿ytkowaniu produktów i po zakoñczeniu ich u¿ytkowania;
•zapewnienie zgodnego z zasadami
ochrony środowiska odzysku;
•zapewnienie zgodnego z zasadami
ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów.
Jedn¹ z podstawowych cech nowoczesnej gospodarki odpadami jest
wydzielenie ró¿nych grup odpadów
z ca³ego strumienia odpadów komunalnych i skierowanie ich do zak³adów

zagospodarowania. Wa¿nymi elementami tego zadania jest nie tylko prowadzenie ci¹g³ych kampanii informacyjnych dla mieszkañców o zasadach
zbiórki odpadów, o sposobach ich gromadzenia w domu i poza domem, odbioru zgromadzonych odpadów, ale
równie¿ kontroli przestrzegania zasad
segregacji. Na przedsiêbiorstwach odbieraj¹cych odpady komunalne ci¹¿y
bowiem obowi¹zek monitorowania
prawid³owego gromadzenia odpadów
w pojemnikach i workach do tego
przeznaczonych oraz informowania
Urzêdu Gminy o zaistnia³ych nieprawid³owościach, co w rezultacie mo¿e
prowadziæ do podwy¿szenia op³aty za
gospodarowanie odpadami. Regulamin utrzymania czystości i porz¹dku
w gminie Z³awieś Wielka oraz szereg
informatorów gminnych bardzo precyzyjnie reguluj¹ kwestie w³aściwej
segregacji odpadów. Nale¿y równie¿
podkreśliæ, ¿e przedsiêbiorstwa odbieraj¹ce odpady z terenu
gminy Z³awieś Wielka zobligowane s¹ do
podawania informacji o nadmiernych
ilościach
odpadów
zmieszanych powstaj¹cych na terenach
poszczególnych nieruchomości.
Do pojemników
i worków przeznaczonych do selektywnej
zbiórki nie nale¿y
wrzucaæ:
•opakowañ z zawartości¹
zat³uszczonego papieru, tapet,
kalek,
•opakowañ z zawartości¹ np. ¿ywności, wapna, cementu, farb, lakierów,
środków chemicznych i niebezpiecznych,
•ceramiki, porcelany, kryszta³ów, naczyñ typu arco, doniczek, talerzy,
•luster i szk³a budowlanego (okiennego i zbrojonego),
•szyb samochodowych,
•tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego,

•opakowañ po farbach, lakierach,
środkach chwastobójczych i owadobójczych,
•¿arówek, świetlówek, lamp ﬂuorescencyjnych i neonowych,
•leków,
•baterii, zabawek, zu¿ytego sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego.
Z doświadczeñ pañstw Unii Europejskiej wynika, ¿e dobrze siê przyjê³y
tak zwane sta³e punkty zbiórki segregowanych odpadów komunalnych,
które tworz¹ wa¿ne miejsce w systemie gospodarki odpadami. Mieszkañcy sami transportuj¹ wymienione
w regulaminie frakcje odpadów do
miejsca nadzorowanego przez zak³ad
odpowiedzialny za zbiórkê i gromadzenie odpadów. Na terenie gminy
Z³awieś Wielka takim miejscem jest
punkt selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych (PSZOK) w £¹¿ynie
czynny w ka¿d¹ sobotê w godz. 9:00
– 13:00.

Zgodnie z Uchwa³¹ Rady Gminy
mo¿na w nim gromadziæ nastêpuj¹ce
grupy odpadów komunalnych:
•papier i tekturê, opakowania z papieru i tektury, szk³o, opakowania ze
szk³a, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale,
opakowania z metali oraz opakowania wielomateria³owe,
•odpady budowlane i rozbiórkowe
prac prowadzonych we w³asnym za-

kresie - w ilości nieprzekraczaj¹cej 1
tony z jednej nieruchomości w ci¹gu roku,
•odpady komunalne ulegaj¹ce biodegradacji, za wyj¹tkiem odpadów
spo¿ywczych i kuchennych,
•odpady zielone,
•przeterminowane leki,
•zu¿yte baterie i akumulatory,
•zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny,
•odzie¿ i tekstylia,
•chemikalia,
•zu¿yte opony,
•meble i inne odpady wielkogabarytowe.
Nale¿y w tym miejscu podkreśliæ,
¿e z deﬁnicji dotyczy to wy³¹cznie
odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych, a zatem odpady
powstaj¹ce w wyniku wykonywania
dzia³alności gospodarczej, jak równie¿ samochody i ich czêści, powinny
byæ gromadzone i odbierane w myśl
odrêbnych zasad i przepisów.
Odpady zielone
powstaj¹ce w ogródku
na terenie danej nieruchomości, w tym: ściêt¹ trawa, liście, pociête
ga³êzie niewielkich rozmiarów, zwiêd³e kwiaty, inne resztki roślin,
a tak¿e inne odpady
ulegaj¹ce biodegradacji,
w tym: obierki z warzyw
i owoców, resztki ¿ywności, przeterminowan¹
¿ywnośæ, stare pieczywo, fusy po kawie lub
herbacie mo¿na wrzucaæ
bezpośrednio do br¹zowego pojemnika, kompostownika
lub te¿ we w³asnym zakresie dostarczyæ do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w £¹¿ynie.
Na pocz¹tku bie¿¹cego roku
mieszkañcy miejscowości Przysiek,
Stary Toruñ i Rozgarty zostali objêci obowi¹zkiem segregacji odpadów ulegaj¹cych biodegradacji
i otrzymali dodatkowe pojemniki
o pojemności 120 l do ich groma-

dzenia. Zwarta zabudowa tych miejscowości umo¿liwi³a wprowadzenie
pilota¿owego programu segregacji
odpadów BIO, który w przypadku
powodzenia obejmie wszystkich
mieszkañców gminy Z³awieś Wielka.
Osobn¹ grupê stanowi¹ odpady
z rolnictwa i hodowli, w znacznej
czêści wykorzystywane ponownie,
a czêściowo wymagaj¹ce unieszkodliwienia ze wzglêdu na powa¿ne
zagro¿enie dla gleb oraz wód gruntowych. Zarówno Ustawa o utrzymaniu czystości i porz¹dku w gminach, jak i Regulamin utrzymania
czystości i porz¹dku w gminie Z³awieś Wielka, nie przewiduj¹ mo¿liwości nieodp³atnego gromadzenia
ich w PSZOK. Tego rodzaju odpady
powinny byæ odbierane na podstawie oddzielnych umów zawieranych
z przedsiêbiorstwem zajmuj¹cym
siê gospodark¹ odpadami. Wyj¹tek
stanowi¹ tu folie do ochrony kiszonek, folie ogrodnicze i budowlane,
worki foliowe po nawozach, paszy
i wêglu, które mog¹ byæ dostarczone
do PSZOK w dowolnych ilościach.
Jednak warunkiem ich przyjêcia do
punktu jest w³aściwe przygotowanie
surowców, mianowicie: oczyszczenie
z ziemi, pozbawienie resztek zawartości, zwi¹zanie w pêczki lub spakowanie w worki. W przypadku nie
spe³niania powy¿szych warunków,
odpady te nie bêd¹ przyjmowane.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce systemu gospodarki odpadami w gminie Z³awieś Wielka mo¿na
znaleźæ na stronie internetowej gminy w zak³adce odpady komunalne.
Selektywna zbiórka odpadów
jest nieodzownym elementem dzia³añ proekologicznych. Segregacja
odpadów na celu przygotowanie ich
do ponownego wykorzystania lub
unieszkodliwiania. Odpady te, to
cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni środowisko naturalne przed degradacj¹,
chroni nasze najbli¿sze otoczenie,
w którym ¿yjemy.
S³awomir Jakubowski

O nowym dowodzie osobistym
Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego.
Zdjêcie do³¹czone do wniosku powinno byæ wykonane nie wcześniej ni¿ 6
miesiêcy przed dniem z³o¿enia wniosku.
Wniosek o nowy dowód z³o¿ymy
w dowolnej gminie
Dowód mo¿na wyrobiæ w najbli¿szym urzêdzie gminy, niezale¿nie od
meldunku. Dotychczas mogliśmy to
zrobiæ tylko w urzêdzie w³aściwym
dla naszego miejsca zameldowania.
Nasz nowy dokument odbierzemy
w tym samym urzêdzie, w którym z³o¿yliśmy wniosek.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego z³o¿ymy na nowym, bardziej
przejrzystym formularzu.

Czy musisz wymieniæ stary dowód?
Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowaj¹ wa¿nośæ do up³ywu
terminów w nich określonych. Nie ma
konieczności wymiany dokumentów
na nowe.
Czy bêdziesz musia³ zap³aciæ za wyrobienie dowodu?
Nie! Tak jak do tej pory dowód
osobisty otrzymamy za darmo.
Gdzie szukaæ szczegó³owych informacji?
Wiêcej informacji uzyskacie Pañstwo na stronie urzêdu gminy (www.
zlawies.pl) b¹dź pod numerem telefonu: 56 674 13 51.
Katarzyna Cimoch
EXP32kB

Z dokumentów zniknie adres zameldowania. Dziêki temu, przy ka¿dej
zmianie meldunku nie trzeba bêdzie
wymieniaæ dowodu. Nie bêdzie tak¿e informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu podpisu posiadacza.
Zrezygnowano z wszelkich danych,
które nie s¹ niezbêdne albo polegaj¹
na subiektywnej ocenie obywatela lub
urzêdnika.
Nowa fotograﬁa do dowodu
Fotograﬁa, która bêdzie wykorzystywana w dowodzie osobistym jest
taka sama jak ta, która obowi¹zuje
w paszportach (jedna fotograﬁa kolorowa o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiaj¹ca osobê w pozycji frontalnej).
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Harmonogram wydarzeń

kulturalno-sportowych

marzec – kwiecień 2015

kwiecieñ

Mecze ligowe LZS Wis³a Pêdzewo

LZS Wis³a Pêdzewo

Boisko Z³awieś Ma³a

kwecieñ

Mistrzostwa Gimny w Pi³ce No¿nej Dziewcz¹c SP i GIM

Szkolny Zwi¹zek Sportowy

Boisko Orlik

06.04.2015

XXXV Wielkanocny Rajd Rowerowy

KTK Przygoda

08.04.2015

Spotkanie Klubu Seniora

DK Górsk, Klub Seniora

10.04.2015

Obchodzy X-lecia Gminnej Orkiestry Dêtej

11

DK Górsk

12.04.2015

Koncert z okazji 10 rocznicy śmierci Świêtego Jana Paw³a II

GOKiS

GOKiS

12.04.2015

XII Rodzinny Rajd Rowerowy z Przygod¹

KTK Przygoda

Górsk i okolice

15.04.2015

Konkurs literacki dla dzieci

DK Górsk

DK Górsk

22.04.2015

Spotkanie Klubu Seniora

DK Górsk, Klub Seniora

DK Górsk

24.04.2015

Wystawa Pasje z szuﬂady

DK Górsk, ﬁlia Biblioteki w Górsku

DK Górsk

24.04.2015

Turniej Pi³ki No¿nej Ch³opców Gimnazjum

GOKiS

Boisko Orlik

25.04.2015

Wyjazd do Potulic w 71 rocznicê wyzwolenia obozu

Zwi¹zek Kombatantów w Z³ejwsi Wielkiej

26.04.2015

XIII Rocznicowy Zlot z okazji otwarcia szlaków rowerowych po Gminie Czernikowo

KTK Przygoda

Czernikowo i okolice

kwiecieñ

Spotkanie Wielkanocne

Grupa wsparcia AA

Czerniewice

maj

Gminne zawody sportowe dla klas 1-3 „Sportowe Potyczki”

SP £¹¿yn

£¹¿yn

maj

Dzieñ Stra¿aka

Obchody Gminne

maj

Mecze ligowe LZS Wis³a Pêdzewo

maj

III Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej

GOKiS

01.05.2015

Bieg majowy – I edycja Gminnego Biegu imienia Zbyszka Jêdrasa

GOKiS

GOKiS

02.05.2015

Impreza biegowo marszowa Nordic Walking

Fundacja Leśna Droga

Teren Fundacji, Gmina Z³awieś Wielka, Leśnictwo Gutowo

03.05.2015

Akademia Świêto Konstytucji 3 Maja

GOKiS

GOKiS

03.05.2015

Spinningowe Mistrzostwa Ko³a

Ko³o Wêdkarskie

Wis³a i wody zalewowe godzina zbiórki 6:00

04.05.2015

Zainicjowanie pieszych wycieczek Nordic Walking

DK Górsk

DK Górsk

06.05.2015

Spotkanie Klubu Seniora

DK Górsk, Klub Seniora

DK Górsk

09.05.2015

Dzieñ Seniora w £¹¿ynie

KGW £¹¿yn

£¹¿yn

10.05.2015

Msaz Św. w Z³ejwsi Wielkiej z okazji rocznicy zakoñczenia II wojny światowej

Zwi¹zek Kombatantów w Z³ejwsi Wielkiej

Z³awieś Wielka

od 10.05.2015

Trzecia edycja Gminnej Ligi Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Z³awieś
GOKiS
Wielka mê¿czyzn i kobiet w kategorii OPEN

16.05.2015

VII Majowe Spotkania Twórców Sztuki Nieprofesjonalnej Powiatu Toruñskiego

Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urz¹d
Siedziba Fundacji Piêkniejszego Świata
Gminy w Z³ejwsi Wielkiej

17.05.2015

Sp³awikowe Mistrzostwa Ko³a

Ko³o Wêdkarskie

Jezioro Kozielec godzina zbiórki 6:00

20.05.2015

Spotkanie Klubu Seniora

DK Górsk, Klub Seniora

DK Górsk

Boisko Orlik

24.05.2015

XII Rajd Honorowych Dawców Krwi

HDK i KTK Przygoda

Z³awieś Wielka – £ubianka

26.05.2015

Dzieñ Matki w Górsku

DK Górsk, sekcja teatralna i taneczna

DK Górsk

26.05.2015

Monta¿ s³owno muzyczny z okazji Dnia Matki

GOKiS

GOKiS

30.05.2015

Pielgrzymka do Lichenia

Zwi¹zek Kombatantów w Z³ejwsi Wielkiej

30.05.2015

Festyn rodzinny Przysiek

So³ectwo

Przysiek

31.05.2015

Niedzielna wycieczka rowerowa

KTK Przygoda

okolice Torunia

31.05.2015

Dzieñ Dziecka w Cichoradzu

So³ectwo

Cichoradz

26-28.06.2015

XXXIV Świêtojañski Rajd Rowerowy

KTK Przygoda

Mirakowo

Przewrotna bajeczka, czyli Dzień Babci i Dziadka
5.02.2015 r., czwartek, za oknem
zima bia³a w pe³nej krasie i sikorki
świergocz¹ce na s³oninkach, a w zerówce szczebiocz¹ce „zerówiaczki”
ubrane w kolor, radośæ i szczêście.
I jeszcze sala pe³na najukochañszych na świecie gości, o których
Pani Dyrektor tak piêknie powiedzia³a, ¿e s¹ najmocniejsz¹ i najpiêkniejsz¹ ga³êzi¹ w drzewach genealogicznych swoich rodzin.
Najwa¿niejsi, bo to oni s¹ opok¹, dziel¹ siê m¹drości¹ ¿yciow¹
i doświadczeniem. To oczywiście
Babcie i Dziadkowie, którzy przyjêli zaproszenie z okazji swojego
świêta. Maluchy podziêkowa³y
najpiêkniej jak umia³y - zatañczy³y, zatrzepota³y rzêskami i wyśpiewa³y rozkosznie piosenkê o dziad-

ku, który mia³ swoje zdanie i nikt,
w ca³ej rodzinie, nie umia³ wp³yn¹æ
na nie. Nawet babcia, chocia¿ bardzo siê stara³a, mia³a z dziadkiem
mnóstwo k³opotów. Na szczêście
pojawi³a siê dobra wró¿ka z liczn¹
gromad¹ przecudnych krasnolud-

ków, które pomog³y babci i dziadkowi uporaæ siê z k³opotami. Krasnoludki, jak wszyscy wiedz¹, to
spryciulki, wiêc zagra³y jeszcze gościom na instrumentach, a potem
zaprosi³y do biblioteki na dalszy
ci¹g uroczystości.

A tam czeka³a kolejna bajeczka,
ale ju¿ nie przewrotna i nie o niesfornym dziadku. To najprawdziwsza babcia, czyli Pani Ania Chachaj
i najprawdziwszy dziadek, czyli Pan
Janusz Michalski, czytali dzieciom
swoje ulubione bajki. Czytali tak

piêknie, ¿e chcia³oby siê s³uchaæ i s³uchaæ, a tymczasem starszacy z kó³ka
kulturalno-czytelniczego stroili ju¿
instrumenty, by wprowadziæ nas jeszcze na chwilê w klimat minionych
świ¹t i zaprosiæ do wspólnego kolêdowania. Ca³ośæ wpisa³a siê piêknie w realizowany przez kó³ko projekt ,,Czytanie ³¹czy pokolenia”. Śpiewaliśmy
wiêc i ch³onêliśmy te wspólne chwile.
By³o mi³o i rodzinnie, ciep³o i tak
cudnie. Dzieñ pe³en emocji i wzruszeñ zakoñczy³ siê spotkaniem przy
wielkim stole pe³nym pysznych ciast
i pachn¹cej kawy.
Tê piêkn¹ uroczystośæ przygotowa³y wraz z uczniami p. Danuta
Michalska, p. Jolanta Michalska i p.
Iwona Radzejewska-Sergiel.
SP £¹¿yn
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SALA W GÓRSKU DO WYNAJĘCIA
Wypożyczanie pokrowców na krzesła
tel. 56 610 21 28 lub 606 998 523
DK GÓRSK ul. Leśna 13 Górsk
tel. 56/ 610 21 28, 606 998 523
e-mail: wdkgorsk@wp.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ

„Gminne Wampirki”
Krew odgrywa podstawow¹ role
w funkcjonowaniu ka¿dego organizmu - bez niej ¿ycie by³oby niemo¿liwe. Nie mo¿na jej niczym innym
zast¹piæ, dlatego w 1996 r. powsta³
Klub Honorowych Dawców Krwi
PCK przy Urzêdzie Gminy Z³awieś
Wielka. Na pierwszym spotkaniu,
w którym wziê³o udzia³ ponad 30
osób, wy³oniono zarz¹d nowego
klubu, a na prezesa wybrano wieloletniego zas³u¿onego krwiodawcê
- Zbigniewa PISKALSKIEGO.
Pocz¹tki by³y trudne, ale z up³ywem lat zakres dzia³alności oraz
liczebnośæ klubu ros³y. Do klubu
zapisywali siê krwiodawcy z miejscowości ca³ej gminy takich jak: Z³awieś
Wielka, Z³awieś Ma³a, Toporzysko,
Cichoradz, Siemoñ, Zarośle, Pêdzewo, Czarne B³oto, Górsk, Przysiek,
Rozgarty, a nawet z Torunia. Najwiêksz¹ ilośæ cz³onków klub zrzesza³
w roku 2012 maj¹c zarejestrowanych
243 cz³onków i ponad 35 sympatyków, którzy na rzecz klubu równie¿
oddawali krew. Miar¹ sukcesów
jest ilośæ oddanej honorowo krwi.
W okresie prawie 19 lat dzia³alności
cz³onkowie i sympatycy naszego klubu oddali ³¹cznie ponad 970 litrów
krwi i osocza.
Klub postanowi³ rozszerzyæ swoj¹ dzia³alnośæ i wzbogaciæ j¹ o nowe
formy. Oprócz oddawania krwi dla
potrzebuj¹cych osób z terenu gminy
(i nie tylko), zaczêto organizowaæ coroczne wyjazdowe akcje oddawania
krwi – do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie lub z udzia³em ambulansu z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
z Bydgoszczy. Organizowano imprezy towarzyskie maj¹ce na celu
integracje środowiska krwiodawców.
W kalendarzu imprez na sta³e zosta³y
te¿ wpisane: Dzieñ Dziecka dla dzieci krwiodawców i z rodzin o niskich

dochodach oraz rajdy rowerowe
i pikniki rodzinne na świe¿ym powietrzu. Organizowane s¹ coroczne
spotkania listopadowe z okazji Dni
Honorowego Krwiodawstwa po³¹czone z zabaw¹ andrzejkow¹.
W 2012 r. klub nawi¹za³ wspó³pracê ze Szko³ami Podstawowymi
w Z³ejwsi Wielkiej, Rzêczkowie
i Górsku, bêd¹c organizatorem Konkursu wiedzy o PCK i HDK wśród
uczniów tych szkó³. Dzia³ania te
s³u¿¹ przede wszystkim propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa
wśród m³odych ludzi, którzy mog¹
w przysz³ości wstêpowaæ w szeregi
krwiodawców.
Dziêki poświêceniu i du¿emu
zaanga¿owaniu siê naszego cz³onka
klubu - Dawida BULIÑSKIEGO od
2013 r. organizujemy kolejn¹ akcjê
zwi¹zan¹ z rejestracj¹ potencjalnych
dawców szpiku i komórek macierzystych. Warto zaznaczyæ, ¿e akcja ta
przynosi efekty, gdy¿ na pocz¹tku
2015 r. zdeklarowanych by³o ju¿ 300
osób.
Wszystkie te formy dzia³alności kontynuowane przez kolejnych
prezesów klubu – Stanis³awa JAN-

CZARSKIEGO, Edwarda LUBASA,
Marka KRUSZYNÊ oraz obecnego
Zbigniewa SZYMAÑSKIEGO zaowocowa³y zainteresowaniem ide¹
krwiodawstwa w regionie i wzrostem
liczby cz³onków klubu.
Za propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa oraz oddanie tak
znacznej ilości krwi przez naszych
krwiodawców wyró¿niono:
- kilku najbardziej aktywnych cz³onków odznaczeniami pañstwowymi
i odznakami „Honorowy Dawca
Krwi – Zas³u¿ony dla Zdrowia
Narodu” (za oddanie powy¿ej 25
litrów krwi),
- dziesi¹tki krwiodawców odznakami „Zas³u¿ony Dawca Krwi
„I stopnia (za oddanie 18 litrów), II
stopnia (za oddanie 12 litrów) i III
stopnia (za oddanie 6 litrów),
- oraz wieloma nagrodami rzeczowymi.
Jest to równie¿ jedyna mo¿liwośæ
podziêkowania tym ludziom za ich
najcenniejszy dar, jakim jest krew.
Ukoronowaniem 15 letniej pracy
krwiodawców, dowodem uznania za
krzewienie idei czerwonokrzyskiej
i honorowego krwiodawstwa by³o

uroczyste poświêcenie i nadanie
sztandaru Klubowi HDK PCK przy
Urzêdzie Gminy w Z³ejwsi Wielkiej.
Nastêpnie na sali gimnastycznej
Zespo³u Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej
w obecności przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Urzêdu Gminy
w Z³ejwsi Wielkiej, przedstawiciela
Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa, przedstawicieli Okrêgowych i Regionalnych Zarz¹dów
Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzy¿a, sponsorów, ludzi
dobrej woli i krwiodawców zosta³
odczytany akt nadania sztandaru,
a nastêpnie delegacja fundatorów
przekaza³a sztandar naszemu klubowi. Obecnie poczet sztandarowy
klubu bierze czynny udzia³ w obchodach świ¹t pañstwowych na terenie
powiatu, w wydarzeniach organizowanych przez krwiodawców z zaprzyjaźnionych klubów HDK.
Nawi¹zujemy kontakty z klubami Honorowych Dawców Krwi
na terenie ca³ego kraju, co owocuje
udzia³em naszych krwiodawców
w spartakiadach, zawodach sprawnościowych, zawodach szachowych,
strzeleckich, w rajdach pieszych

HDK „Czerwona Ró¿a” i rajdach
samochodowych HDK. Mo¿emy siê
pochwaliæ pokaźn¹ kolekcj¹ zdobytych medali i pucharów.
Wykorzystuj¹c dobr¹ wolê ró¿nych
instytucji, przedsiêbiorstw
i osób prywatnych dzia³aj¹cych na
terenie naszej gminy i wspieraj¹cych
nasz Klub, staramy siê propagowaæ
ideê Honorowego Krwiodawstwa w
regionalnych mediach i innych środkach masowego przekazu dostêpnych
w naszym regionie.
Kim zatem s¹ krwiodawcy? To ludzie skromni, ¿yj¹cy wokó³ nas – nasi
znajomi, s¹siedzi, przyjaciele, rodzina. Zawsze ¿yczliwi, bezinteresowni,
zawsze gotowi nieśæ pomoc osobom
chorym, poszkodowanym w wypadkach, osobom które potrzebuj¹ tego
najwa¿niejszego leku jakim jest krew.
Je¿eli chcecie ich poznaæ, pomóc
innym – zapraszamy do odwiedzenia
siedziby klubu znajduj¹cej siê przy
ulicy S³onecznej 28 w Z³ejwsi Wielkiej (budynek GOPS) oraz naszej
strony internetowej:
www.khdk.zlawies.pl.
Andrzej Rakowski
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