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 W zwi¹zku z powtarzaj¹cymi siê na terenie na-
szej gminy po¿arami sadzy w kominach przypomi-
namy o obowi¹zkowym okresowym czyszczeniu 
oraz przegl¹dzie przewodów kominowych. Pamiê-
tajmy, ¿e za brak obowi¹zkowego przegl¹du instala-
cji mo¿na zostaæ ukaranym mandatem w wysokości 
do 500 z³.     

Wiêcej str. 3

  19 marca 2016 r. odby³ siê Jarmark Wielka-
nocny w Przysieku. Nasz¹ Gminê reprezentowa³o no-
wopowsta³e KGW Przysiek Stary Toruñ.

           Wiêcej str. 7

OSP Przypominają!

 9 stycznia2016 r.  na sali kinowo-teatralnej 
wyst¹pi³ zespó³ teatralny „Antrakt” ze Z³ejwsi 
Wielkiej. Dzieci- uczestnicy zespo³u- przedstawi-
³y sztukê pt.: „Prawdziwa historia św. Miko³aja”.

Wiêcej str. 6

Z życia  CEM

ISSN 2392-3717

 Ustawa wprowadzi w ¿ycie program „Rodzina 500 plus” 
w ramach, którego rodzice, opiekunowie faktyczni i opieku-
nowie prawni bêd¹ mogli otrzymaæ świadczenie wychowaw-
cze w wysokości 500 z³ miesiêcznie niezale¿nie od dochodu na 
drugie i kolejne dziecko, bez wzglêdu na osi¹gnê dochody. 
 Rodziny, w których dochód nie przekracza kwoty 800 z³ 
oraz kwoty 1200 z³ ( je¿eli cz³onkiem rodziny jest dziecko nie-
pe³nosprawne ) otrzymaj¹ to świadczenie równie¿ na pierwsze 
dziecko.

 Z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w ¿ycie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pañstwa w wychowywaniu dzieci 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195) oraz rozporz¹dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w spra-
wie sposobu i trybu postêpowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214).

Program „Rodzina 500 plus” 
od 1 kwietnia 2016 r.

 U¿yte w przepisach określenie „pierwsze dziecko” – ozna-
cza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukoñcze-
nia 18. roku ¿ycia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego 
dnia, miesi¹ca i roku, bêd¹cych najstarszymi dzieæmi w rodzinie 
w wieku do ukoñczenia 18. roku ¿ycia, pierwsze dziecko oznacza 
jedno z tych dzieci wskazane przez osobê, która sk³ada wniosek.
 Osoby, które nie bêd¹ wnioskowaæ o świadczenie wycho-
wawcze na tzw. „pierwsze dziecko” nie bêd¹ musia³y przedk³a-
daæ dokumentów dotycz¹cych sytuacji dochodowej.

Wiêcej str. 2

  8 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej z inicjatywy Wój-
ta Gminy Jana Surdyki zorganizowano obchody 
Gminnego Dnia Kobiet.    

Wiêcej str. 9

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wielkanocnego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja!

                                  
             życzą

Piotr Pawlikowski
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Surdyka
Wójt Gminy Zławieś Wielka

Gminne Święto Kobiet

Jarmark Wielkanocny

GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA
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Program „Rodzina 500 plus” 
od 1 kwietnia 2016 r.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
2016 w Złejwsi Wielkiej

Aktualności

 Rokiem kalendarzowym, który 
bêdzie brany pod uwagê przy usta-
laniu prawa do świadczenia wycho-
wawczego na okres trwaj¹cy od 1 
kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 
r. jest rok 2014.
 500 z³ to kwota netto, zwolniona 
z podatku dochodowego i nie bêdzie 
podlegaæ egzekucji, podobnie jak 
inne świadczenia dla rodzin. Świad-
czenie wychowawcze nie bêdzie li-
czone do dochodu przy ustalaniu 
prawa do innych świadczeñ dla ro-
dzin m.in. z pomocy spo³ecznej, fun-
duszu alimentacyjnego, świadczeñ 
rodzinnych.

 Rzeczywiście wysoko mierzy-
liśmy, bo po raz kolejny zebrali-
śmy rekordow¹ sumê pieniêdzy 
– 55859,08 z³. Wszystko to dziêki 
zaanga¿owaniu wielu osób, które od 
samego rana kwestowa³y z WOŚP – 
owymi puszkami, zachêcaj¹c miesz-
kañców do wsparcia tej szczytnej 
idei. Kwestowali harcerze z B³êkitnej 
Jedynki i Szturmowców, Honorowi 
Dawcy Krwi, uczniowie szkó³ i na-
uczyciele. Najwiêksz¹ kwotê pieniê-
dzy uzbiera³, co sta³o siê niemal tra-
dycj¹ S³awomir Buczkowski. 
 Odzew by³ niesamowity. Jakby 
na przekór pojawiaj¹cym siê g³o-
som, wiêkszośæ ludzi bardzo chêtnie 
wspiera³a tê fantastyczn¹ inicjatywê, 
która choæ raz w roku nas jednoczy. 
Przypomina nam o najwa¿niejszych 
wartościach, konieczności okazywa-
nia empatii i pomagania drugiemu 
w potrzebie. Zwieñczeniem akcji 
by³ przeprowadzony w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi 
Ma³ej fina³. 
 Od godziny szesnastej na wszyst-
kich przyby³ych czeka³a masa atrak-
cji – wystêpy najm³odszych artystów 
z przedszkola, kó³ka teatralnego 
z Domu Kultury w Górsku, solistów 
GOKiS - u i Szko³y Muzycznej z Gór-

ska. Nie zabrak³o oczywiście Gmin-
nej Orkiestry Dêtej, która oprócz 
tradycyjnego sygna³u WOŚP zapre-
zentowa³a nam ca³kiem nowe utwory. 
Wystêpowa³y równie¿ nasze zespo³y 

śpiewacze Harmonia i Melodia. Nie-
ma³ym zainteresowaniem cieszy³ siê 
tak¿e taniec brzucha przygotowany 
przez Szko³ê Tañca Projekt Samai 
z Bydgoszczy. 
 Wszystkie wystêpy przeplata³y 
licytacje przedmiotów przekazanych 
przez wspieraj¹cych fina³ przedsiê-
biorców z terenu gminy oraz WOŚP 
- owych gad¿etów. Na g³odnych 
i zziêbniêtych czeka³a kawiarenka 
prowadzona przez KGW ze Z³ejw-
si Ma³ej, oferuj¹ca kawê, herbatê, 
gor¹c¹ czekoladê i pyszne domowe 

wypieki. Pañstwo Ziêbowie z Górska 
oferowali kolorow¹ watê cukrow¹, 
a animatorki – baloniarki Ola i Pa-
trycja - wyczarowywa³y zwierzêta 
i przedmioty z balonów oraz malo-
wa³y twarze dzieci. 
 Nad bezpieczeñstwem bawi¹cych 
siê czuwali stra¿acy z OSP w Pêdze-
wie, a opiekê medyczn¹ zapewnili 

stra¿acy  z OSP 
w £¹¿ynie. W tym 
czasie pozostaj¹c 
nieco w cieniu ko-
misja cierpliwie zli-
cza³a ka¿dy w³o¿o-
ny do puszki grosz. 
Fina³ zakoñczy³o 
tradycyjne świate³-
ko do nieba, które 
rozb³ys³o zimnymi 
ogniami i tysi¹cem 
fajerwerków. 

 Wielka Orkiestra Świ¹tecznej Po-
mocy nie ogranicza³a siê do Z³ejwsi 
Ma³ej i obfitowa³a w wiele wydarzeñ, 
odbywaj¹cych siê na terenie ca³ej 
gminy. W ZS w Rzêczkowie prze-
prowadzone zosta³y rozgrywki pi³ki 
siatkowej i licytacja serduszek. W SP 
w £¹¿ynie orkiestra obejmowa³a kar-
nawa³owy bal przebierañców, kon-
kursy i zabawy prowadzone przez 
wodzireja, licytacjê, rodzinny turniej 
tenisa sto³owego, wystêpy artystycz-
ne uczniów, kawiarenkê oraz loteriê 
fantow¹. 

 Szko³a Podstawowa w Przysieku 
przygotowa³a jase³ka, kawiarenkê, 
sklepik, wystêp dzieci ze szkó³ mu-
zycznych. Wszyscy chêtni mogli 
wspólnie pomalowaæ gipsowe figur-
ki albo wzi¹æ udzia³ w warsztatach 
tañca. Na dzieci czeka³ plac zabaw, 
gry planszowe i pyszne gofry. W Sie-
moniu, z inicjatywy mieszkañców, 
przy zaanga¿owaniu Ko³a Gospo-
dyñ Wiejskich i Szko³y Podstawowej 
odby³o siê spotkanie op³atkowe, pod-
czas którego wszyscy zgromadzeni 
sk³adali sobie ¿yczenia, a po obejrze-
niu jase³ek i skonsumowaniu smacz-
nych, domowych ciast przyst¹pili 
do licytacji gad¿etów pochodz¹cych 
m.in. z fundacji Jurka Owsiaka. 
 W trakcie ca³ej imprezy dzia³a³a 
kawiarenka i loteria fantowa. W Ze-
spole Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej odby³y 
siê turnieje -  pi³ki no¿nej O Puchar 
Prezesa firmy Hacom oraz tenisa sto-
³owego podczas których kwestowali 
wolontariusze. 
 W imieniu organizatorów chcia³-
bym podziêkowaæ wszystkim zaan-
ga¿owanym w to wielkie wydarzenie. 
Bez was nie by³o by Orkiestry. Dziê-
kujê sponsorom za wsparcie i przeka-
zanie fantastycznych przedmiotów 
na licytacjê. 
 Na koniec dziêkujê wszystkim 
mieszkañcom, w oczach których 
akcja znalaz³a uznanie i którzy j¹ 
wsparli. Jestem przekonany, ¿e orkie-

 Ju¿ po raz 24 w naszej gminie zagra³a Wielka Orkiestra Świ¹tecznej Po-
mocy. Tym razem zbieraliśmy pieni¹dze na pediatriê i godn¹ opiekê ludzi 
w podesz³ym wieku, pod has³em „Mierzymy Wysoko!”. 

stra po raz kolejny rozgrzeje nasze 
serca podczas przysz³orocznego, ju-
bileuszowego 25. fina³u WOŚP.

Krzysztof Rak

WOŚP wsparli:

Hacom
Zak³ad Fryjerski 

El¿bieta ze Z³ejwsi Wielkiej
Biuro Reklamowe Iza Rysuje

Auto czêści Maciej Wrzeszykowski
Laser Med w Toruniu
Salon Mobilny Majka

Bank Spó³dzielczy w Toruniu
Klub Honorowych Dawców Krwi
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecz-

nych "Razem dla przysz³ości"
Czardasz
Rêb - Pjek

Restauracja Leśniczanka
Marwit
Wedel

Pañstwo Ziêbowie
Evitalia

Szko³a Tañca Projekt Samai
Baloniarki

 Niezale¿nie od tego, czy wniosek 
zostanie z³o¿ony w kwietniu, maju 
czy czerwcu 2016 r. Referat Świad-
czeñ Rodzinnych i Funduszu Ali-
mentacyjnego ( w razie spe³nienia 
warunków ustawowych ) wyda decy-
zjê o przyznaniu świadczenia wycho-
wawczego pocz¹wszy od 01 kwietnia 
2016 r. i wyp³aci wyrównanie od 01 
kwietnia 2016 r.
 W zwi¹zku z powy¿szym prosimy 
Mieszkañców Gminy Z³awieś Wielka 
o mo¿liwie roz³o¿one w czasie ( od 
01 kwietnia 2016 r. do 01 lipca 2016 
r. ) sk³adanie wniosków, aby unikn¹æ 
kolejek i niedogodności zwi¹zanych 

z jednoczesnym sk³adaniem wnio-
sków przez du¿¹ liczbê osób. Wszyst-
kie wnioski zostan¹ rozpatrzone 
w terminie trzech miesiêcy.
 Z³o¿enie wniosku w pierwszych 
dniach kwietnia 2016 r. nie przy-
spieszy ich rozpatrzenia, gdy¿ wy-
dawanie decyzji bêdzie nastêpowa³o 
w miarê mo¿liwości organizacyjnych 
tj. w maju i czerwcu 2016 r.
 We wszystkich województwach 
uruchomiono specjalne numery 
kontaktowe, za pośrednictwem 
których mo¿na uzyskaæ informacje 
dotycz¹ce programu „Rodzina 500 
plus”. Infolinie - w Ministerstwie 

Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej oraz w urzêdach wojewódzkich 
czynne s¹ w godzinach pracy urzê-
dów. Mog¹ z nich skorzystaæ rodzice 
i opiekunowie zainteresowani świad-
czeniem. Op³ata za po³¹czenie jest 
zgodna z taryf¹ operatora. Dla Wo-
jewództwa Kujawsko – Pomorskiego 
jest to nr 800 500 112.

 Świadczenie wychowawcze nie 
przys³uguje, je¿eli:
1) dziecko pozostaje w zwi¹zku ma³-

¿eñskim;
2) dziecko zosta³o umieszczone w in-

stytucji zapewniaj¹cej ca³odobowe 

utrzymanie albo w pieczy zastêp-
czej;

3) pe³noletnie dziecko ma ustalone 
prawo do świadczenia wychowaw-
czego na w³asne dziecko;

4) cz³onkowi rodziny przys³uguje za 
granic¹ na dziecko świadczenie 
o podobnym charakterze do świad-
czenia wychowawczego, chyba ¿e 
przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia spo³ecznego lub 
dwustronne umowy miêdzynaro-
dowe o zabezpieczeniu spo³ecz-
nym stanowi¹ inaczej.

Marzena Kuzera
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Siedmiolatek w szkole 
nowe przepisy 

Aktualności / Vademecum mieszkańca

Ochotnicze Straże Pożarne 
przypominają

Stypendia dla zdolnych 
uczniów przyznane

24 Finał WOŚP w Łążynie

 Zgodnie z nowelizacj¹ ustawy 
o systemie oświaty od 1 września 
2016 roku obowi¹zkiem szkolnym 
bêd¹ objête tylko dzieci siedmiolet-
nie. Sześciolatki natomiast bêd¹ mia-
³y obowi¹zek rocznego przygotowa-
nia przedszkolnego i równocześnie 
prawo do rozpoczêcia nauki w pierw-
szej klasie szko³y podstawowej, o ile 
korzysta³y z wychowania przedszkol-
nego w roku szkolnym 2015/2016. 
Jeśli dziecko 6–letnie nie 
uczêszcza³o do przedszko-
la, rodzice równie¿ mog¹ 
zapisaæ je do pierwszej kla-
sy.  W takim przypadku 
niezbêdna jednak bêdzie 
opinia wydana przez pu-
bliczn¹ lub niepubliczn¹ 
poradniê psychologicz-
no–pedagogiczn¹ o mo¿-
liwości rozpoczêcia nauki 
w szkole podstawowej. 
Dzieci siedmioletnie i sze-
ścioletnie (jeśli taka jest 
decyzja rodziców) przyj-
mowane s¹ do klasy pierwszej szko³y 
obwodowej z urzêdu – na podstawie 
zg³oszenia rodziców.
Istotn¹ zmian¹ jest równie¿ to, ¿e 
na wniosek rodziców – z³o¿ony do 
koñca marca 2016 r.– w roku szkol-
nym 2016/2017 naukê w klasach od-
powiednio pierwszej i drugiej mog¹ 
kontynuowaæ dzieci: 

- urodzone w 2009 r., które w roku 
szkolnym 2015/2016 rozpoczê³y na-
ukê w klasie pierwszej,

- urodzone w I po³owie 2008 r., które 
w roku szkolnym 2015/2016 uczêsz-
czaj¹ do klasy drugiej szko³y pod-
stawowej. 

 Dzieciom, które maj¹ orzeczenie 
o potrzebie kszta³cenia specjalnego, 
mo¿na odroczyæ obowi¹zek szkolny, 
jednak nie d³u¿ej ni¿ do koñca roku 

szkolnego w tym roku 
kalendarzowym, w któ-
rym dziecko koñczy 9 lat. 
W tym przypadku dziecko 
kontynuuje przygotowa-
nie przedszkolne.
 Z  wszelkimi pyta-
niami dotycz¹cymi zmian 
w przepisach oświato-
wych, miejsc wychowania 
przedszkolnego, nauki 
w szko³ach podstawowych 
oraz organizacji i  przebie-
gu rekrutacji rodzice mog¹ 

siê zwracaæ siê do Urzêdu Gminy 
(Inspektor ds. oświaty, pok. 33, która 
dy¿uruje w nastêpuj¹cych terminach: 
poniedzia³ek 9.00 – 13.00, wtorek 8:00 
– 12:00, środa 10:00 -14:00, czwartek 
11:00-15:00, pi¹tek 10:00-14:00) lub 
bezpośrednio do placówek oświato-
wych .

Barbara Gilewicz £ukasik

 W zwi¹zku ze zmian¹ przepisów dotycz¹cych wieku rozpoczêcia przez 
dzieci realizacji obowi¹zku szkolnego, przypominamy kilka najwa¿niej-
szych faktów.

 O przyznanie stypendium ubie-
ga³o siê w sumie 18 uczniów szkó³ 
podstawowych i gimnazjalnych 
z terenu naszej gminy. Wszyscy oni 
maj¹ na swoim koncie szczególne 
osi¹gniêcia naukowe, sportowe 
lub artystyczne uzyskane w 2015 
roku. Wójt Gminy Z³awieś Wielka 
dokona³ wyboru stypendystów na 
podstawie, sporz¹dzonej przez ko-
misjê ds. stypendiów, listy, na której 
znalaz³y siê osi¹gniêcia uczniów 
wraz z odpowiadaj¹c¹ im punkta-
cj¹. Punktacja zgodna by³a z regu-
laminem przyznawania stypendiów 
uchwalonym przez Radê Gminy 
Z³awieś Wielka.  
 W tym roku stypendium trafi 
do siedmiu uczniów, którzy uzyska-
li najwy¿sz¹ ³¹czn¹ liczbê punktów. 
Jego wysokośæ wyniesie  1 000 z³ , 
p³atne bêdzie w dwóch ratach. Sty-
pendystom serdecznie gratulujemy 
i ¿yczymy zapa³u do pracy oraz dal-
szych sukcesów!

Tegoroczni stypendyści:
1. Alicja Wiśniewska, Gimnazjum 

w Z³ejwsi Wielkiej – osi¹gniêcia 
artystyczne (plastyczne)

2. Maria D³ugosz,  Szko³a Podstawo-
wa w Przysieku – osi¹gniêcia spor-
towe (³y¿wiarstwo)

3. Aleksandra Rudolf, Szko³a Pod-
stawowa w Przysieku – osi¹gniêcia 
sportowe (³y¿wiarstwo)

4. Justyna Pêcak, Gimnazjum w Gór-
sku – osi¹gniêcia sportowe (kara-
te)

5. Patryk Sztuczka, Gimnazjum 
w Górsku – osi¹gniêcia sportowe 
(pi³ka no¿na)

6. Szymon Witkowski, Gimnazjum 
w Górsku – osi¹gniêcia sportowe 
(pi³ka no¿na)

7. £ukasz Lamparski, Gimnazjum 
w Z³ejwsi Wielkiej – osi¹gniê-
cia naukowe (j. angielski, fizyka 
i astronomia).

Barbara Gilewicz £ukasik

 W zwi¹zku z powtarzaj¹cymi siê 
na terenie naszej gminy po¿arami 
sadzy w kominach przypomina-
my o obowi¹zkowym okresowym 
czyszczeniu oraz przegl¹dzie prze-
wodów kominowych. Pamiêtajmy, 
¿e za brak obowi¹zkowego przegl¹du 
instalacji mo¿na zostaæ ukaranym 
mandatem w wysokości do 500 z³. 
Najciê¿sz¹ kar¹ jest jednak po¿ar 
domu na skutek zapalenia siê sadzy 
czy zatrucie czadem.
 Poni¿ej udostêpniamy fragmenty 
aktów prawnych nak³adaj¹cych na 
w³aścicieli nieruchomości w/w obo-
wi¹zki. Rozporz¹dzenie Ministra 
Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie 
ochrony przeciwpo¿arowej budyn-
ków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U.2010.109.719).
§ 34.1. W obiektach lub ich czêściach, 
w których odbywa siê proces spala-
nia paliwa sta³ego, ciek³ego lub ga-
zowego, usuwa siê zanieczyszczenia 
z przewodów dymowych i spalino-
wych w okresach ich u¿ytkowania:
1. od palenisk zak³adów zbiorowego 

¿ywienia i us³ug gastronomicz-
nych - co najmniej raz w miesi¹cu, 
je¿eli przepisy miejscowe nie stano-
wi¹ inaczej;

2. od palenisk opalanych paliwem 
sta³ym niewymienionych w pkt 1 - 
co najmniej raz na 3 miesi¹ce;

3. od palenisk opalanych paliwem 
p³ynnym i gazowym niewymie-
nionych w pkt 1 - co najmniej raz 
na 6 miesiêcy.

2. W obiektach lub ich czêściach, 
o których mowa w ust. 1, usuwa 
siê zanieczyszczenia z przewodów 
wentylacyjnych co najmniej raz 
w roku, je¿eli wiêksza czêstotli-
wośæ nie wynika z warunków u¿yt-
kowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 
1 i 2, wykonuj¹ osoby posiadaj¹ce 
kwalifikacje kominiarskie.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje siê przy 
usuwaniu zanieczyszczeñ z prze-
wodów dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych oraz 
obiektów budowlanych budownic-
twa zagrodowego i letniskowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane
(Dz.U. z 2016 r. , poz. 290)
Rozdzia³ 6.
Utrzymanie obiektów budowlanych
Art. 62. 
1. Obiekty budowlane powinny byæ 

w czasie ich u¿ytkowania podda-
wane przez w³aściciela lub zarz¹d-
cê kontroli:

1. Okresowej, co najmniej raz w roku, 
polegaj¹cej na sprawdzeniu stanu 
technicznego:

a) elementów budynku, budowli i in-
stalacji nara¿onych na szkodliwe 
wp³ywy atmosferyczne i niszcz¹ce 
dzia³ania czynników wystêpuj¹-
cych podczas u¿ytkowania obiek-
tu,

b) instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych 
ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewo-

dów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych);

1a. W trakcie kontroli, o której mowa 
w ust. 1, nale¿y dokonaæ sprawdze-
nia wykonania zaleceñ z poprzed-
niej kontroli. 

6. Kontrolê stanu technicznego 
przewodów kominowych, o której 
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny 
przeprowadzaæ:

1. osoby posiadaj¹ce kwalifikacje mi-
strza w rzemiośle kominiarskim 
– w odniesieniu do przewodów 
dymowych oraz grawitacyjnych 
przewodów spalinowych i wenty-
lacyjnych;

2. osoby posiadaj¹ce uprawnienia bu-
dowlane odpowiedniej specjalno-
ści – w odniesieniu do przewodów 
kominowych, o których mowa 
w pkt 1, oraz do kominów prze-
mys³owych, kominów wolno sto-
j¹cych oraz kominów lub przewo-
dów kominowych, w których ci¹g 
kominowy jest wymuszony prac¹ 
urz¹dzeñ mechanicznych.

 Zalecamy, aby w sezonie grzew-
czym zwiêkszyæ czêstotliwośæ czysz-
czenia przede wszystkim  kominów 
dymowych w budynkach gdzie stoso-
wane s¹ kot³y/piece na paliwo sta³e. 
Pamiêtajmy, by po wyczyszczeniu 
przewodu kominowego wybraæ sadze 
z wyczystki.

Robert Babiarz 
Prezes ZOGm. ZOSP RP

Andrzej Michalski 
Komendant Gminny ZOSP RP

 Kolejny ju¿ raz zorganizowa-
no loteriê fantow¹, która cieszy³a 
siê ogromnym zainteresowaniem 
zw³aszcza najm³odszych uczestni-
ków imprezy. By³a równie¿ loteria 
pluszaków, stoisko kalendarzy i bal 
dla najm³odszych uczniów szko³y. 
 Kawiarenka z klimatycznymi 
stoliczkami przyci¹ga³a rodziców 
i mieszkañców £¹¿yna. Mo¿na by³o 
spotkaæ siê, usi¹śæ i pogawêdziæ przy 
kawie i ciastku.
 Atmosferê dodatkowo ociepla³ 
kwartet smyczkowy, którego gra 
wszystkich oczarowa³a.
 Jednak najwiêksze emocje wzbu-
dzi³y licytacje, które w tym roku by³y 
wyj¹tkowo atrakcyjne: piêkny tort, 
koszulka  i czapeczka z autografem 
Paw³a Przedpe³skiego - ¿u¿lowego, 
dru¿ynowego mistrza świata junio-
rów, pi³ka z autografami dzienni-
karzy TVP oraz Zbigniewa Bródki 
– polskiego ³y¿wiarza szybkiego, mi-
strza olimpijskiego, specjalizuj¹cego 
siê w dystansie 1500 m. Licytacja by³a 
tak pasjonuj¹ca, ¿e nawet szkolna de-

 Mieszkañcy £¹¿yna 10 stycznia spotkali siê w szkole, by wspólnie otwo-
rzyæ serca na potrzeby innych ludzi... 

ska do krojenia, s³u¿¹ca jako rekwi-
zyt, zosta³a wylicytowana!
 Wszyscy bawili siê wspaniale oka-
zuj¹c jednocześnie jak wielkie maj¹ 
serca,  otwarte na potrzeby innych 
ludzi. Zebrano 3305,71 z³, w tym z li-
cytacji 1191 z³.

Monika Stafiej

 Siedmiu uzdolnionych uczniów otrzyma od Wójta Gminy Z³awieś 
Wielka stypendia za osi¹gniêcia uzyskane w roku 2015.
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KAktualności

Artystyczne ferie 
w pracowni i w plenerze

Zapobiegajmy przemocy

Zimowisko hufców ZHP 
Toruń i ZHP Golub-Dobrzyń

Osiemnaste urodziny 30 DH ze Złejwsi Wielkiej

 G³ównym tematem spotkania 
by³a szeroko rozumiana przemoc. 
Prowadz¹cy spotkanie poruszyli  
aspekty agresji ze strony rówieśni-
ków, domowników, a tak¿e u¿ytkow-
ników Internetu. 
 Szczególne zainteresowanie 
uczestników wzbudzi³a kwestia 
przemocy w sieci. Mundurowi pod-
kreślali, jak niezwykle wa¿n¹ rolê 
w ¿yciu naszych pociech odgrywaj¹ 
komputery i telefony komórkowe. 
Dziêki temu otwieraj¹ siê przed nimi 
nowe mo¿liwości kontaktu z inny-
mi, ale jednocześnie nios¹ ze sob¹ 
du¿e zagro¿enia. Policjanci zwrócili 
uwagê na przypadki np. sekstingu 

i stalkingu. Podczas spotkania ro-
dzice obejrzeli filmy przedstawiaj¹ce 
niebezpieczeñstwa, na które nara-
¿one s¹ dzieci korzystaj¹ce z sieci. 

Stró¿e prawa chêtnie odpowiadali na 
pytania oraz udzielili rodzicom po-
rad o sposobach wspierania dziecka 
i budowaniu w nim poczucia w³asnej 
wartości. Funkcjonariusze radzili 

tak¿e, by rozmawiaæ z pociechami, 
aby nie szuka³y one rozwi¹zania swo-
ich problemów w Internecie. 
 Rodzice aktywnie uczestniczyli 
w spotkaniu zadaj¹c pytania i dzie-
l¹c siê swoimi doświadczeniami w tej 
sprawie. Wizyta mundurowych by³a 
tak¿e okazj¹ do poszerzenia wiedzy 
na temat zapobiegania przemocy. 
Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy 
otrzymali ulotki edukacyjne, na któ-
rych mogli znaleźæ informacje m.in. 
o tym gdzie szukaæ pomocy w przy-
padku zetkniêcia siê z jak¹kolwiek 
form¹ agresji.

m³. asp. 
Ma³gorzata Świ¹tkowska-Olewiñska

 15 stycznia 2016 r. funkcjonariusze Wydzia³u Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu: m³. asp. Ma³-
gorzata Świ¹tkowska-Olewiñska i asp. Robert Chlebowski spotkali siê z rodzicami uczniów Szko³y Podstawowej 
w £¹¿ynie. 

 W zimowisku wziê³o udzia³ ok. 
100 harcerzy z obu hufców. Dru¿y-
ny ze Z³ejwsi Wielkiej po raz kolejny 
podjê³y siê wyzwania i by³y odpo-
wiedzialne za fabu³ê wyjazdu, która 
dotyczy³a ca³ej sagi ksi¹¿ek J. K. Row-
ling „Harry Potter”. 
 Przez 5 dni uczestnicy zimowiska  
stali siê uczniami najwiêkszej szko³y 
magii w Hogwarcie. Atmosfera jak 
zawsze by³a cudowna. Z pewności¹ 
w przysz³ym roku po raz kolejny weź-
miemy udzia³ w zimowisku, tym ra-

zem z wiêksz¹ reprezentacj¹ Gminy 
Z³awieś Wielka. 

Phm Daria Kaczanowicz 

 13.02.2016 r. nasza dru¿yna ob-
chodzi³a swoje 18 urodziny. Chc¹c 
spotkaæ siê w gronie przyjació³ po-
stanowiliśmy zorganizowaæ rajd 
zakoñczony ogniskiem. Zebraliśmy 
siê pod szko³¹, po to aby później 
przejśæ na miejsce ogniska. Po dro-
dze wspominaliśmy ca³¹ historiê 
dru¿yny, od pocz¹tku do koñca. 
 Na miejscu czekali na nas przy-
jaciele dru¿yny i rodzice. Mogli-
śmy pokazaæ w jaki sposób spêdza-

my razem czas. Śmiechom nie by³o 
koñca.
 Jednocześnie chcielibyśmy za-
prosiæ dzieci i m³odzie¿ do udzia-
³u w zbiórkach, które odbywaj¹ siê 
w Zespole Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej:
- 30 Dru¿yna Harcerska „Zie-

lony P³omieñ” (klasy 4-6 S.P.) 
w CZWARTKI o godzinie 18:00, 
dru¿ynowa Aleksandra Walter. 

- 30 Wielopoziomowa Dru¿yna 
Harcerska im. Szarych Szere-

gów –„SZTURMOWCY”, zuchy 
(klasy 0- 3 SP) zbiórki w PI¥TKI 
godz. 17:30 sala 20, harcerze star-
si (klasy 1-3 gimnazjum) zbiórki  
w SOBOTY godz. 15:00 Dru¿yno-
wa: phm Daria Kaczanowicz tel. 
722373845

- 30 Dru¿yna Wêdrownicza „WID-
MO” – zbiórki w SOBOTY godz. 
15:00 (m³odzie¿ w wieku 16+)

Dru¿ynowy hm Antoni Brzezicki 

 Drzwi by³y otwarte dla wszystkich, du¿ych 
i ma³ych, przychodz¹cych indywidualnie, 
a tak¿e dla grup zorganizowanych.
 Zaproszenie na cztery bezp³atne spotkania 
dla dzieci z gminy Z³awieś Wielka przyjêli chêt-
ni poznania sekretów plastycznych. Warszta-
ty obywa³y siê w środy (20 i 27.01) i pi¹tki (22 
i 29.01). W zabawach plastycznych uczestniczy-
³y dzieci wraz z rodzicami i opiekunami.
 Dorośli nie mogli d³ugo bezczynnie przy-
gl¹daæ siê dzia³aniom swoich podopiecznych 
i z radości¹ tworzyli tak¿e w³asne dzie³a. Ka¿dy 

uczestnik zg³êbia³ 
tajniki papiero-
plastyki, pozna³ 
nowe techniki 

przekszta³cania 
papieru w uni-
katowe formy 
przestrzenne oraz 

indywidualnie 
komponowa³ ich 
zró¿nicowane wy-
koñczenie. Kadra 
artystyczno-peda-
gogiczna fundacji 
stara³a siê zapew-
niæ wszystkim go-
ściom zabawn¹ 
plastyczn¹ naukê, 

 Tegorocznym zimowym feriom w Fundacji Piêkniejszego Świata w Sk³udzewie towarzy-
szy³ barwny, karnawa³owy duch. Pracownie artystyczne w pa³acu zape³ni³y wielkie machy, 
maski, maseczki, kotyliony, kapelusze i wianki. 

aby ten wolny od zajêæ szkolnych czas uczest-
nicy prze¿yli jak najbardziej twórczo. Mnogośæ 
ró¿norodnych, bajecznie kolorowych materia-
³ów i atmosfera warsztatów sprzyja³y wzajem-
nej integracji m³odszych i starszych. Uczestni-
cy z zaanga¿owaniem wspó³pracowali podczas 
zabawnych pokazów mody i sesji fotograficznej 
na ³onie otaczaj¹cej, urzekaj¹cej przyrody.
 Fundacja Piêkniejszego Świata w Sk³udze-
wie podczas wakacji zimowych gości³a tak¿e 
mi³ośników indywidualnych spacerów w parku 
i amfiteatrze, którzy szukali ciszy, odprê¿enia, 
wzmocnienia odporności na choroby, podda-
wali siê urokom piêknej przyrody i niezwyk³ej 
sztuki profesjonalistów w plenerowej galerii.
 Zobaczcie na zdjêciach, ¿e warto by³o 
uczestniczyæ w artystycznych feriach w Sk³u-
dzewie.
Do zobaczenia!

Beata Wiśniewska 
Veronika Baránková 

 W dniach 22-26.01.2016r. harcerze i zuchy ze środowiska 30-tych Dru-
¿yn Harcerskich ze Z³ejwsi Wielkiej uczestniczyli  w zimowisku zorgani-
zowanym przez Komendê Hufca Toruñ i Golub – Dobrzyñ w Nowej Wsi 
(gm. Ciechocin).

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński,
Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie

oraz Autor
serdecznie zapraszają

na wernisaż malarstwa olejnego
Leszka Warmbiera

„Wewnętrzna konieczność”
dnia 7 kwietnia o godzinie 18:00

w Galerii ZPAP w Toruniu przy ul. Ducha Św. 8

Zaprezentowana zostanie także
fotogra�czna dokumentacja

wybranych działań Autora realizowanych
w Fundacji Piękniejszego Świata

w Skłudzewie.
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Maraton przedszkolaków Warsztaty decoupage 
w GOKiS

Magia czytania

 Otó¿ ma, tê jedn¹ jedyn¹, któr¹ 
przekazujemy swoim dzieciom czê-
sto nie zastanawiaj¹c siê nad tym, tak 
,,przy okazji”, np. czytania. T¹ magi¹ 
s¹ emocje. Codzienne czytanie dziec-
ku dla przyjemności jest czynności¹ 
prawdziwie magiczn¹, zaspokaja bo-
wiem wszystkie potrzeby emocjonal-
ne dziecka, znakomicie wspiera jego 
rozwój psychiczny, intelektualny  
i spo³eczny. Jest jedn¹ z najskutecz-
niejszych strategii wychowawczych, 
a przy tym przynosi dziecku ogrom-
n¹ radośæ i pozostawia cudowne 
wspomnienia. Ale to jeszcze nie ko-
niec atutów g³ośnego czytania.  
Dziecko, któremu codziennie czyta-
my, czuje siê wa¿ne i kochane. Buduje 
to jego mocne poczucie w³asnej war-
tości – wewnêtrzn¹ si³ê  i wiarê w sie-
bie, które wp³yn¹ 
na jakośæ jego ¿y-
cia co najmniej 
tak znacz¹co jak 
zdrowy krêgo-
s³up czy zdrowe 
oczy. Codzienne 
g³ośne czytanie 
buduje mocn¹ 
wiêź miêdzy ro-
dzicem  i dziec-
kiem. Wiêź z naj-
bli¿sz¹ osob¹ 
jest jedn¹ z naj-
wa¿niejszych po-
trzeb rozwojo-
wych dziecka, warunkiem, by mog³o 
wyrosn¹æ na zdrowego emocjonalnie 
i dojrza³ego cz³owieka. 
 Emocje s¹ si³¹ napêdow¹ wszyst-
kich dzia³añ. Dobrze ukszta³towane 
i zakorzenione wprawi¹ samoistnie 
w ruch machinê zwan¹ nauk¹. Czy¿ 
nie jest naszym marzeniem, ¿eby 

dzieci dobrze siê uczy³y? ¯eby posia-
d³y takie umiejêtności, które pomo-
g¹ im radziæ sobie w ró¿nych sytu-
acjach? W dobie szybko rozwijaj¹cej 
siê technologii czytanie nie cieszy siê 
popularności¹ a przecie¿ oczytany 
cz³owiek to m¹dry cz³owiek, poszu-
kuj¹cy i dociekliwy.  
 W jaki sposób zatem zaintereso-
waæ dzieci czytaniem? Jak je zachêciæ, 
¿eby czyta³y, ale tak naprawdê. Tak 
dla „lubienia i chcenia”, z ciekawości 
i radości. Trzeba je po prostu zaraziæ 
czytaniem! 
 W Szkole Podstawowej w £¹¿ynie 
rozsiewamy w³aśnie bardzo przyja-
zne wirusy czytelnicze! Wirus, wiado-
mo, jak siê przyczepi, to trudno siê go 
pozbyæ. Ten jednak jest wyj¹tkowy, 
bo ani szkodliwy, ani niebezpieczny. 

Wrêcz przeciwnie, wzbudza ogromne 
zainteresowanie! Atrakcyjny, przy-
jemny i wszêdzie siê panoszy. A to do 
zerówki siê przycz³apie na „Rodzi-
cielskie czytanie”, a to do biblioteki 
powêdruje na spotkanie ze stra¿aka-
mi  w ramach akcji  ,,Czytanie ³¹czy 
pokolenia”, a to znowu pomyli bajki 

ma³olatom z klas 0-3 w ,,Teleturnieju 
czytelniczym”, by w koñcu za³o¿yæ 
szkolny ,,Lataj¹cy Klub Czytelni-
czy”! 
 Oj dzieje siê, dzieje czytelniczo 
w naszej szkole. Czytaj¹ nie tylko 
dzieci, ale i dorośli-nauczyciele, pra-
cownicy szko³y, rodzice i inni zapro-
szeni goście. Zupe³nie niedawno w bi-
bliotece gości³ Pan stra¿ak z Pani¹ 
Kasi¹ stra¿akow¹, u nich to siê mówi 
z druhn¹ Kasi¹. No, wiêc przyszli 
i przeczytali piêknie bajkê o Wojtku, 
który chcia³ zostaæ….kim? Oczywi-
ście stra¿akiem. Czytali bardzo fajnie 
tylko zapomnieli pokazywaæ ilustra-
cji. Dla starszaków ogl¹danie obraz-
ków mo¿e nie ma znaczenia, ale dla 
„zerówiaczków” to rzecz świêta wiêc 
siê skutecznie o swoje upomnia³y. 
Jednak, kiedy pan Andrzej zacz¹³ po-
kazywaæ he³my i inne akcesoria stra-
¿ackie, ma³olaty szybko wybaczy³y 
to niedopatrzenie, zw³aszcza, ¿e mo-
g³y to wszystko na siebie pozak³adaæ. 
Starszakom pozosta³o jedynie powz-
dychaæ do he³mów i toporków, bo na 
przymierzanie nie mia³y szans. 
 Wirus czytelniczy panoszy siê 
tak¿e, co wtorek w zerówce podczas 

„Rodzicielskiego Czytania”. Pierw-
sza w gości przysz³a Pani Dyrektor 
i przeczyta³a dzieciom piêknie bajkê 
o Misiu Uszatku. Pani Dyrektor niby 
nie rodzic, ale jak tak popatrzeæ jak 
siê maluchy przytulaj¹ i obwiesza-
j¹ za ka¿dym razem, kiedy wejdzie 
do klasy, to w sumie mo¿na powie-
dzieæ, ¿e to taka mama, tylko tyle, 
¿e nie rodzona. No, wiêc obsiad³y 
Pani¹ Dyrektor dooko³a i s³ucha³y 
i s³ucha³y i wypuściæ nie chcia³y, bo 
i bajka ciekawa i czytanie fajne. 
 Od tej pory, w ka¿dy wtorek po-
jawiaj¹ siê w klasie domowi goście. 
Dzieci oczywiście czekaj¹ z niecier-
pliwości¹, poniewa¿ jest to wyj¹tko-
we wydarzenie, no i ka¿dy gośæ tak-
¿e jest wyj¹tkowy. Ka¿de czytanie 
jest inne i niepowtarzalne, ka¿de 
ma swój klimat i to coś, co siê wy-
czuwa od pierwszej chwili - bliskośæ, 
jednośæ, wiêź, wspólnotê. Jakby tego 
nie nazywaæ, to COŚ nas ³¹czy. Taka 
ma³a rzecz, ot, kilka minut czyta-
nia. Wspólnego czytania. I wiecie 
co? Wtorek to najfajniejszy dzieñ 
tygodnia! 
 Aha! Jeszcze coś siê u nas wy-
darzy³o super fajnego, co wprawi³o 

 O czytaniu mo¿na by du¿o pisaæ, ¿e rozwija wyobraźniê, uczy wyra-
¿ania myśli w ujmuj¹cy sposób, rozwija intelektualnie, uczy myślenia, ale 
czy ma w sobie magiczn¹ moc? 

ma³olaty z klas 0-3 w ma³e zak³opo-
tanie. Ale od pocz¹tku. Ma³olaty 
to stworzenia ciekawskie, wiecznie 
toto chodzi do biblioteki i czyta! No 
a jak ju¿ siê naczyta, to siê m¹drzy. 
Tym razem zebrali siê w bibliotece, 
podobierali siê w zespo³y, rozsiedli 
na pod³odze (bo wszystkich razem 
to ich jest sześædziesiêcioro!) i roz-
poczêli turniej czytelniczy pod ha-
s³em ,,W krainie baśni”. Krzy¿ówkê 
wprowadzaj¹c¹ w temat rozwi¹zali 
w tempie b³yskawicznym, potem 
pokojarzyli ró¿ne przedmioty i po-
dobierali do bajek, ustalili tytu³y 
i dopiero na ,,pomylonych bajkach” 
trochê siê zawiesili. Bajki same z sie-
bie nie by³y pomylone, bo z za³o¿e-
nia powinny byæ przecie¿ m¹dre, to 
ka¿dy wie, ale Panie wprowadza³y 
do czytanego tekstu b³êdy, czyli po-
my³ki. Trzeba by³o uwa¿nie s³uchaæ 
i wszystkie je wy³apaæ. No i to w³a-
śnie nie by³o ³atwe. Ma³olaty jednak 
zmobilizowa³y wszystkie swoje si³y 
i da³y radê. A ju¿ zupe³nie fanta-
stycznie poradzi³y sobie z ostatni¹ 
konkurencj¹, czyli kalamburami. 
 Kalambury, wiadomo, jedni po-
kazuj¹, drudzy odgaduj¹. Tak rewe-
lacyjnych pomys³ów na pokazanie 
bajki jeszcze nie widzieliście. Ka¿dy 
by³ inny i niepowtarzalny, czyli jak 
to mówi¹, oryginalny. 
 Mo¿e jednak warto czytaæ te 
ksi¹¿ki, bo wiecie wyobraźnia wy-
obraźni¹, ale te kalambury to by³o 
jednak wyzwanie, taki mo¿na by po-
wiedzieæ problem. Wychodzi, wiêc 
na to, ¿e cz³owiek oczytany, m¹dry 
³atwiej radzi sobie z problemami…
 Aha! Mamy jeszcze Lataj¹cy 
Klub Czytelniczy, ale o tym po-
czytajcie ju¿ sobie na stronie naszej 
szko³y.
Do mi³ego poczytania!

Jolanta Michalska

  Biegi odby³y siê jesieni¹ na boisku 
„ORLIK” w Z³ejwsi Ma³ej z podzia-
³em na grupy wiekowe. Dzieci ozna-
czone numera-
mi startowymi, 
po krótkiej roz-
grzewce pokona-
³y wyznaczony 
odcinek. Zapa³ 
i zadowolenie 
przedszkolaków 
by³o tak du¿e, 
¿e jako orga-
nizatorki po-

stanowi³yśmy 
kontynuowaæ 

zabawê sportow¹. W styczniu odby³a 
siê druga edycja Maratonu. Jej dodat-
kow¹ atrakcj¹ dla dzieci okaza³o siê 
samo miejsce imprezy- przestronna 

 Gminne Przedszkole w Z³ejwsi Ma³ej wziê³o udzia³ w „ I Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków- Sprin-
tem do Maratonu” zorganizowanym przez czasopismo „Bli¿ej Przedszkola”.

sala gimnastyczna Zespo³u Szkó³ 
w Z³ejwsi Wielkiej. Wszyscy zawod-
nicy otrzymali pami¹tkowe meda-

liony, laureaci drugich 
i trzecich miejsc nagro-
dy rzeczowe, natomiast 
zwyciêzcy w poszcze-
gólnych kategoriach 
wiekowych medale 
ufundowane przez Dy-
rekcjê tej¿e szko³y.   
Wszystkim uczestni-
kom serdecznie gratu-
lujemy!!!
Brawo!!! ¯yczymy dal-
szych sukcesów spor-

towych i zapraszamy na edycjê wio-
senn¹!

Marta Muszyñska 
Agnieszka Podleszañska 

 By³y one okazj¹ do stworze-
nia walentynkowych upominków. 
Uczestniczki wykona³y tak¿e piêk-
ne jajka technik¹ decoupage odwró-
conego. Warsztaty prowadzi³a Pani 
Anita Przybyszewska – Pietrasiak in-
struktor plastyki GOKiS.  Decoupa-
ge to unikalna technika zdobienia 
przy pomocy serwetek, papieru oraz 
specjalnie do tego celu stworzonych 
preparatów. Daj¹ one niesamowite 
efekty i pozwalaj¹ przeobraziæ zwy-
k³e z pozoru przedmioty w prawdzi-
we „pere³ki”.
 W decoupeage’u stosuje siê ró¿ne 
techniki, czêsto ³¹cz¹c kilka naraz. 
Wykonane przez uczestniczki zajêæ 
przedmioty mog¹ wygl¹daæ jak rêcz-

nie malowane lub u¿ywaj¹c specjal-
nego preparatu, mo¿emy uzyskaæ 
charakterystyczny efekt spêkañ (crac-
kle).
 Prowadz¹ca przekaza³a treśæ 
w sposób prosty i zrozumia³y dla ka¿-
dego s³uchacza warsztatów, dostar-
czaj¹c przy tym praktyczn¹ wiedzê 
i umiejêtności. Ponadto na zajêciach 
uczestnicy pracuj¹ na konkretnych 
przedmiotach, wychodz¹c z zajêæ 
z piêknie ozdobionymi przez siebie 
rêkodzie³ami, a wszystko to w przy-
jemnej, mi³ej i twórczej atmosferze 
podczas  zajêæ decoupage.

Maria Karpiñska

 W dniu 25 stycznia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Z³ejwsi Ma³ej zorganizowano  warsztaty decoupage. 
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IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Z życia CEM

 Komisji konkursowej przewodniczy³ 
prof. zw. dr hab. Roman Grucza. Jury bra³o 
pod uwagê warunki g³osowe, dykcjê, inter-
pretacjê oraz ogólny wyraz artystyczny. Kon-
kurencja by³a ogromna z uwagi na bardzo 
du¿¹ liczbê uczestników. Soliści oraz liczne 
zespo³y zaprezentowa³y bogaty repertuar 
kolêd i pastora³ek, zarówno tych najbardziej 
znanych, jak i mniej popularnych.

 14 stycznia 2016 r. Do CEM przybyli 
Uczniowie Gimnazjum w Górsku, aby obejrzeæ 
sztukê pt.: „Sk¹piec” Moliera w wykonaniu ak-
torów Teatru M³odego Pokolenia. Trójka m³o-
dych aktorów doskonale przybli¿y³a widzom tê 
lekturê, trafiaj¹c przy tym w poczucie humoru 
m³odzie¿y.
 1 lutego 2016 r. na sali kinowo-teatralnej 
wyst¹pi³y „Hajduczki”. Ponad trzydziestooso-
bowy zespó³ m³odych górali prosto z ¯ywca, 
przez wspólne kolêdowanie przeniós³ publicz-
nośæ w czasie do okresu świ¹t Bo¿ego Narodze-
nia. Artystom towarzyszy³y piêkne rekwizyty 
wprost z kolêdniczych szlaków. Wszyscy byli 
ubrani w kolorowe stroje ludowe, a ich śpiewom 
towarzyszy³a góralska gwara, dziêki czemu 
przenieśliśmy siê nie tylko w czasie, 
ale i w przestrzeni- prosto do pol-
skich gór.
 14 lutego2016 r. mia³ miejsce 
w Centrum Edukacji M³odzie¿y 
Koncert Walentynkowy. Gościem 
koncertu by³ dyrektor Publicznej 
Szko³y Muzycznej I stopnia w Go-
lubiu Dobrzyniu Tomasz Kurjata 
– lutnista. Gra³ na lutni i przybli¿a³ 
s³uchaczom czym charakteryzuje 
siê ten instrument. Ta na której gra³ 
osobiście mia³a 8 strun. 
 Pan Tomasz wyjaśni³, i¿ lutnia 
to taki specyficzny instrument, na 
którym nie gra siê na jednej strunie 
tylko szarpie siê dwie od razu, st¹d 
wyj¹tkowy dźwiêk. Pan Tomasz 

 W poszczególnych kategoriach konkur-
sowych nagrody i wyró¿nienia zdobyli:
KAT. I
I miejsce ( Z£OTY KLUCZ WIOLINOWY) - 
Agata Urbañska – GOKiS Z³awieś Ma³a
III miejsce ( BR¥ZOWY KLUCZ WIOLI-
NOWY) – Pola Niewiemska – GOKiS Z³a-
wieś Ma³a
Wyró¿nienie – Anna Donderska – GOKiS 
Z³awieś Ma³a
KAT. II
III miejsce ( BR¥ZOWY KLUCZ WIOLI-
NOWY) – Aleksandra Hamerla – GOKiS 
Z³awieś Ma³a
KAT. III
Wyró¿nienie – Marta Kwiatkowska – GOKiS 
Z³awieś Ma³a
KAT. VI
I miejsce – ( Z£OTY KLUCZ WIOLINOWY) 
– zespó³ śpiewaczy „ Melodia” – GOKiS Z³a-
wieś Ma³a

 Jesteśmy dumni, ¿e mo¿emy og³osiæ tak 
wspania³y sukces. II Wojewódzki Konkurs 
Kolêd i Pastora³ek, by³ piêkn¹ okazj¹ do po-
g³êbiania bo¿onarodzeniowej tradycji wspól-
nego kolêdowania.

Maria Karpiñska

II Wojewódzki Konkurs Kolęd
 i Pastorałek w Osiu

przyzna³, ¿e lutnia ciê¿ko siê stroi i  nale¿y 
to robiæ dośæ czêsto, przez co kr¹¿¹ anegdoty 
o lutnistach, którzy przez pó³ ¿ycia stroj¹ in-
strument, a drugie pó³ graj¹ na nienastrojonej. 
Lutnie to bardzo delikatne instrumenty, co po-
woduje ¿e nie mo¿na spotkaæ ich historycznych 
egzemplarzy, lecz wykonuje siê ich rekonstruk-
cje. 
 Na scenie gości³a równie¿ pani Agnieszka 
Witki – Dyrektor Szko³y Muzycznej z Górska- 
śpiewa³a przy akompaniamencie B³a¿eja Kwiat-
kowskiego.
 Koncert by³ rozkosz¹ dla uszu koneserów 
muzyki dawnej – a dziêki wyjaśnieniom i aneg-
dotom pana Tomka- laicy tak¿e mogli dobrze 
siê bawiæ.

 27 lutego 2016 r. 1 Szczep Harcerski „B³êkit-
na Jedynka” w Górsku świêtowa³ w Centrum 
Edukacji M³odzie¿y Dzieñ Myśli Braterskiej 
– świêto przyjaźni, obchodzone przez skau-
tów na ca³ym świecie w dniu 22  lutego, czyli 
w rocznicê urodzin za³o¿yciela światowego 
skautingu Roberta Baden Powella. Historia 
Dnia Myśli Braterskiej jest zwi¹zana z prośb¹ 
Roberta Baden Powella, by kartki z ¿yczeniami 
urodzinowymi przesy³aæ nie jemu, a  miêdzy 
sob¹, celebruj¹c ten dzieñ, jako świêto skautin-
gu i braterstwa.
 Harcerze z 1 Szczepu Harcerskiego „B³êkit-
na Jedynka” zorganizowali w CEM wieczornicê 
i przenieśli zaproszonych gości w świat harcer-
skich zwyczajów oraz obrzêdów. Dodatkowo 
goście mogli zobaczyæ na prezentacjach multi-
medialnych relacjê z dzia³alności najstarszego 
i najwiêkszego Szczepu Harcerskiego w Gminie 
Z³awieś Wielka. 

 9 stycznia2016 r.  na sali kinowo-teatralnej wyst¹pi³ zespó³ teatralny „Antrakt” ze 
Z³ejwsi Wielkiej. Dzieci- uczestnicy zespo³u- przedstawi³y sztukê pt.: „Prawdziwa historia 
św. Miko³aja”.

Tegoroczne motto Konkursu:

„Leæ kolêdo do ludzi …”

 Po raz IV Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Z³ejwsi Ma³ej zorganizowa³ Gminny Kon-
kurs Kolêd i Pastora³ek. Jest to wydarzenie, 
które od lat cieszy nies³abn¹c¹ popularności¹. 
Ca³emu wydarzeniu towarzyszy nieod³¹cznie 
mi³a atmosfera, która sprzyja wymianie do-
świadczeñ artystycznych, nawi¹zywaniu no-
wych kontaktów, jak równie¿ integracji wśród 
dzieci i m³odzie¿y. 
 G³ównym celem Konkursu jest prezentacja 
wartościowych pod wzglêdem artystycznym 
kolêd i pastora³ek oraz kultywowanie tradycji 
świ¹tecznych.
 Konkurs adresowany by³ do przedszkoli, 
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Jury pod przewodnictwem mgr Krzysztofa 
Biernackiego postanowi³o przyznaæ nagrody 
i wyró¿nienia.
Kategoria I – PRZEDSZKOLA
I miejsce – Kamil Kuczawski – Gminne Przed-
szkole w Z³ejwsi Ma³ej
II miejsce – Aleksander Sk³adanek, a III Inga 
Urbañska – oboje z Gminnego Przedszkola 
w Z³ejwsi Ma³ej

Kategoria II SZKO£A PODSTAWOWA KLA-
SY I – III
I miejsce – Anna Donderska – SP Przysiek
II miejsce Roksana Ciêciwa, a III miejsce Pola 
Niewiemska – obie z SP w Siemoniu

Wyró¿nienia: Wiktoria Rawa – SP Przysiek, Ja-
goda Kowalska – SP £¹¿yn
Kategoria III SZKO£A PODSTAWOWA KLA-
SY IV – VI
I miejsce Alsayed Omar Fatima – SP Górsk
II miejsce Agata Konopa – SP Z³awieś Wielka
III miejsce Alicja S¹dej – SP Rzêczkowo
Wyró¿nienia: Martyna Jab³oñska – SP Górsk, 
Wiktoria Drewnowska – SP Rzêczkowo

Kategoria IV GIMNAZJA
I miejsce Natalia Drzewiecka – Gimnazjum 
w Górsku
II miejsce Katarzyna Foth – Gimnazjum 
w Rzêczkowie
Wyró¿nienia: Wiktoria Kiljan – Gimnazjum 
w Rzêczkowie, Weronika Laskowska – Gimna-
zjum w Górsku.
 Pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowanie 
wszystkim uczestnikom konkursu, nauczycie-
lom za trudn¹ pracê i wskazanie w³aściwej drogi.

Maria Karpiñska

 Swoj¹ obecności¹ zaszczycili nas Pan Marcin  
Swaczyna pe³nomocnik Marsza³ka Wojewódz-
twa Kujawsko – Pomorskiego, ks. Krzysztof  Wi-
niarski Dyrektor Oratorium na Rybakach i oraz 
ks. Pawe³ Nowogórski Dyrektor Centrum Edu-
kacji M³odzie¿y.

Adrianna Z³och

31 stycznia 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Osiu by³ organizatorem II Wojewódz-
kiego Konkursu Kolêd i Pastora³ek. W konkursie udzia³ wziêli soliści i zespó³ śpiewaczy 
„Melodia” z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej. 
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IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Z życia CEM

 Komisji konkursowej przewodniczy³ 
prof. zw. dr hab. Roman Grucza. Jury bra³o 
pod uwagê warunki g³osowe, dykcjê, inter-
pretacjê oraz ogólny wyraz artystyczny. Kon-
kurencja by³a ogromna z uwagi na bardzo 
du¿¹ liczbê uczestników. Soliści oraz liczne 
zespo³y zaprezentowa³y bogaty repertuar 
kolêd i pastora³ek, zarówno tych najbardziej 
znanych, jak i mniej popularnych.

 14 stycznia 2016 r. Do CEM przybyli 
Uczniowie Gimnazjum w Górsku, aby obejrzeæ 
sztukê pt.: „Sk¹piec” Moliera w wykonaniu ak-
torów Teatru M³odego Pokolenia. Trójka m³o-
dych aktorów doskonale przybli¿y³a widzom tê 
lekturê, trafiaj¹c przy tym w poczucie humoru 
m³odzie¿y.
 1 lutego 2016 r. na sali kinowo-teatralnej 
wyst¹pi³y „Hajduczki”. Ponad trzydziestooso-
bowy zespó³ m³odych górali prosto z ¯ywca, 
przez wspólne kolêdowanie przeniós³ publicz-
nośæ w czasie do okresu świ¹t Bo¿ego Narodze-
nia. Artystom towarzyszy³y piêkne rekwizyty 
wprost z kolêdniczych szlaków. Wszyscy byli 
ubrani w kolorowe stroje ludowe, a ich śpiewom 
towarzyszy³a góralska gwara, dziêki czemu 
przenieśliśmy siê nie tylko w czasie, 
ale i w przestrzeni- prosto do pol-
skich gór.
 14 lutego2016 r. mia³ miejsce 
w Centrum Edukacji M³odzie¿y 
Koncert Walentynkowy. Gościem 
koncertu by³ dyrektor Publicznej 
Szko³y Muzycznej I stopnia w Go-
lubiu Dobrzyniu Tomasz Kurjata 
– lutnista. Gra³ na lutni i przybli¿a³ 
s³uchaczom czym charakteryzuje 
siê ten instrument. Ta na której gra³ 
osobiście mia³a 8 strun. 
 Pan Tomasz wyjaśni³, i¿ lutnia 
to taki specyficzny instrument, na 
którym nie gra siê na jednej strunie 
tylko szarpie siê dwie od razu, st¹d 
wyj¹tkowy dźwiêk. Pan Tomasz 

 W poszczególnych kategoriach konkur-
sowych nagrody i wyró¿nienia zdobyli:
KAT. I
I miejsce ( Z£OTY KLUCZ WIOLINOWY) - 
Agata Urbañska – GOKiS Z³awieś Ma³a
III miejsce ( BR¥ZOWY KLUCZ WIOLI-
NOWY) – Pola Niewiemska – GOKiS Z³a-
wieś Ma³a
Wyró¿nienie – Anna Donderska – GOKiS 
Z³awieś Ma³a
KAT. II
III miejsce ( BR¥ZOWY KLUCZ WIOLI-
NOWY) – Aleksandra Hamerla – GOKiS 
Z³awieś Ma³a
KAT. III
Wyró¿nienie – Marta Kwiatkowska – GOKiS 
Z³awieś Ma³a
KAT. VI
I miejsce – ( Z£OTY KLUCZ WIOLINOWY) 
– zespó³ śpiewaczy „ Melodia” – GOKiS Z³a-
wieś Ma³a

 Jesteśmy dumni, ¿e mo¿emy og³osiæ tak 
wspania³y sukces. II Wojewódzki Konkurs 
Kolêd i Pastora³ek, by³ piêkn¹ okazj¹ do po-
g³êbiania bo¿onarodzeniowej tradycji wspól-
nego kolêdowania.

Maria Karpiñska

II Wojewódzki Konkurs Kolęd
 i Pastorałek w Osiu

przyzna³, ¿e lutnia ciê¿ko siê stroi i  nale¿y 
to robiæ dośæ czêsto, przez co kr¹¿¹ anegdoty 
o lutnistach, którzy przez pó³ ¿ycia stroj¹ in-
strument, a drugie pó³ graj¹ na nienastrojonej. 
Lutnie to bardzo delikatne instrumenty, co po-
woduje ¿e nie mo¿na spotkaæ ich historycznych 
egzemplarzy, lecz wykonuje siê ich rekonstruk-
cje. 
 Na scenie gości³a równie¿ pani Agnieszka 
Witki – Dyrektor Szko³y Muzycznej z Górska- 
śpiewa³a przy akompaniamencie B³a¿eja Kwiat-
kowskiego.
 Koncert by³ rozkosz¹ dla uszu koneserów 
muzyki dawnej – a dziêki wyjaśnieniom i aneg-
dotom pana Tomka- laicy tak¿e mogli dobrze 
siê bawiæ.

 27 lutego 2016 r. 1 Szczep Harcerski „B³êkit-
na Jedynka” w Górsku świêtowa³ w Centrum 
Edukacji M³odzie¿y Dzieñ Myśli Braterskiej 
– świêto przyjaźni, obchodzone przez skau-
tów na ca³ym świecie w dniu 22  lutego, czyli 
w rocznicê urodzin za³o¿yciela światowego 
skautingu Roberta Baden Powella. Historia 
Dnia Myśli Braterskiej jest zwi¹zana z prośb¹ 
Roberta Baden Powella, by kartki z ¿yczeniami 
urodzinowymi przesy³aæ nie jemu, a  miêdzy 
sob¹, celebruj¹c ten dzieñ, jako świêto skautin-
gu i braterstwa.
 Harcerze z 1 Szczepu Harcerskiego „B³êkit-
na Jedynka” zorganizowali w CEM wieczornicê 
i przenieśli zaproszonych gości w świat harcer-
skich zwyczajów oraz obrzêdów. Dodatkowo 
goście mogli zobaczyæ na prezentacjach multi-
medialnych relacjê z dzia³alności najstarszego 
i najwiêkszego Szczepu Harcerskiego w Gminie 
Z³awieś Wielka. 

 9 stycznia2016 r.  na sali kinowo-teatralnej wyst¹pi³ zespó³ teatralny „Antrakt” ze 
Z³ejwsi Wielkiej. Dzieci- uczestnicy zespo³u- przedstawi³y sztukê pt.: „Prawdziwa historia 
św. Miko³aja”.

Tegoroczne motto Konkursu:

„Leæ kolêdo do ludzi …”

 Po raz IV Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Z³ejwsi Ma³ej zorganizowa³ Gminny Kon-
kurs Kolêd i Pastora³ek. Jest to wydarzenie, 
które od lat cieszy nies³abn¹c¹ popularności¹. 
Ca³emu wydarzeniu towarzyszy nieod³¹cznie 
mi³a atmosfera, która sprzyja wymianie do-
świadczeñ artystycznych, nawi¹zywaniu no-
wych kontaktów, jak równie¿ integracji wśród 
dzieci i m³odzie¿y. 
 G³ównym celem Konkursu jest prezentacja 
wartościowych pod wzglêdem artystycznym 
kolêd i pastora³ek oraz kultywowanie tradycji 
świ¹tecznych.
 Konkurs adresowany by³ do przedszkoli, 
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Jury pod przewodnictwem mgr Krzysztofa 
Biernackiego postanowi³o przyznaæ nagrody 
i wyró¿nienia.
Kategoria I – PRZEDSZKOLA
I miejsce – Kamil Kuczawski – Gminne Przed-
szkole w Z³ejwsi Ma³ej
II miejsce – Aleksander Sk³adanek, a III Inga 
Urbañska – oboje z Gminnego Przedszkola 
w Z³ejwsi Ma³ej

Kategoria II SZKO£A PODSTAWOWA KLA-
SY I – III
I miejsce – Anna Donderska – SP Przysiek
II miejsce Roksana Ciêciwa, a III miejsce Pola 
Niewiemska – obie z SP w Siemoniu

Wyró¿nienia: Wiktoria Rawa – SP Przysiek, Ja-
goda Kowalska – SP £¹¿yn
Kategoria III SZKO£A PODSTAWOWA KLA-
SY IV – VI
I miejsce Alsayed Omar Fatima – SP Górsk
II miejsce Agata Konopa – SP Z³awieś Wielka
III miejsce Alicja S¹dej – SP Rzêczkowo
Wyró¿nienia: Martyna Jab³oñska – SP Górsk, 
Wiktoria Drewnowska – SP Rzêczkowo

Kategoria IV GIMNAZJA
I miejsce Natalia Drzewiecka – Gimnazjum 
w Górsku
II miejsce Katarzyna Foth – Gimnazjum 
w Rzêczkowie
Wyró¿nienia: Wiktoria Kiljan – Gimnazjum 
w Rzêczkowie, Weronika Laskowska – Gimna-
zjum w Górsku.
 Pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowanie 
wszystkim uczestnikom konkursu, nauczycie-
lom za trudn¹ pracê i wskazanie w³aściwej drogi.

Maria Karpiñska

 Swoj¹ obecności¹ zaszczycili nas Pan Marcin  
Swaczyna pe³nomocnik Marsza³ka Wojewódz-
twa Kujawsko – Pomorskiego, ks. Krzysztof  Wi-
niarski Dyrektor Oratorium na Rybakach i oraz 
ks. Pawe³ Nowogórski Dyrektor Centrum Edu-
kacji M³odzie¿y.

Adrianna Z³och

31 stycznia 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Osiu by³ organizatorem II Wojewódz-
kiego Konkursu Kolêd i Pastora³ek. W konkursie udzia³ wziêli soliści i zespó³ śpiewaczy 
„Melodia” z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej. 
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Aktualności z Domu Kultury w Górsku

Nagroda dla Patrycji Modrzyńskiej

Jarmark Wielkanocny

Wycieczka do Filharmonii w Bydgoszczy 
i Młyna Wiedzy w Toruniu

Kultura

 Klub Seniora z Górska organizuje w dniu 4 kwietnia o  godzinie 11.30  wyjazd do Filhar-
monii w Bydgoszczy na koncert dla seniorów. Wyjazd po³¹czony jest ze zwiedzaniem  Starego 
Miasta (Stary Rynek,  katedra, Wyspa M³yñska), po którym oprowadzi nas przewodnik. 
 Drugi wyjazd to wycieczka do Torunia (M³yn Wiedzy), po³¹czona z seansem filmowym 
w Cinema City
 Wszystkich chêtnych zrzeszonych i niezrzeszonych w Klubie  serdecznie zapraszamy do 
udzia³u.
 Informacje w Domu Kultury w Górsku tel. 56 610 21 28  i  606 998 523

DK Górsk

 19 marca 2016 r. odby³ siê Jarmark Wielkanocny w Przysieku. Nasz¹ Gminê reprezentowa³o 
nowopowsta³e KGW Przysiek Stary Toruñ.

 Jedn¹ z nich by³y Świêta Bo¿ego Narodze-
nia, które ukazano w krzywym zwierciadle. 
Przedstawienie cieszy³o siê tak du¿ym powo-
dzeniem, ¿e zosta³o zaprezentowane szerszej 
publiczności, podczas 24. Fina³u Wielkiej 
Orkiestry Świ¹tecznej Pomocy. Obecnie dzie-
ci wraz z pani¹ Natali¹ przygotowuj¹ „Ksiê¿-
niczkê na ziarnku grochu”, której premiera 
odbêdzie siê w Domu Kultury w Górsku.
Tegoroczne ferie, ju¿ po raz kolejny, by³y 
świetn¹ okazj¹ do zorganizowania zajêæ dla 
dzieci. Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych 
„Razem dla Przysz³ości” wraz z Domem Kul-
tury przygotowa³o ofertê spêdzenia wolnego 
czasu dla prawie 80 dzieci. Podczas dwóch 
turnusów zimowych pó³kolonii najm³odsi 
mieli mo¿liwośæ gościæ w wielu ciekawych 
miejscach na terenie Torunia i Bydgoszczy. 
Zorganizowano wycieczki m.in. do Plane-
tarium w Toruniu, Filharmonii Pomorskiej, 
Baju Pomorskiego. Pó³kolonie odby³y siê 
dziêki dofinansowaniu z tzw. funduszu alko-
holowego.
 Seniorzy z dzia³aj¹cego przy Domu Kul-
tury w Górsku Klubu zostali zaproszeni, do 
Ma³ej Nieszawki, na bal przebierañców. Bal 

odby³ siê w Klubie „Olender”, gdzie zjechali 
seniorzy z ca³ego regionu. Nasi klubowicze 
wykazali siê du¿¹ pomys³owości¹ w wyborze 
i wykonaniu strojów, w efekcie czego nasza 
grupa „zgarnê³a” kilka nagród, w tym nagro-
dê g³ówn¹. Bal s³u¿y³ integracji seniorów z ca-
³ego regionu i jest podstaw¹ do nawi¹zywania 
kontaktów miêdzy klubami seniora z powiatu 
toruñskiego.
 Nie tylko seniorzy mieli okazjê po¿egnaæ 
karnawa³ 2016 r. Dom Kultury w Górsku wraz 
z fili¹ biblioteki gminnej zorganizowa³ bal 
przebierañców dla dzieci. Ju¿ po raz kolejny 
poprowadzi³y go animatorki z Bydgoszczy 
Patrycja i Ola. Mimo m³odego wieku dziew-
czyny maj¹ ogromne doświadczenie oraz 
umiejêtności w prowadzeniu zabaw dla dzie-
ci. Wśród naszych najm³odszych wybrani zo-
stali król i królowa balu, a imprezê uświetni³ 
pyszny poczêstunek.
 Zespó³ „Harmonia”, dzia³aj¹cy przy Domu 
Kultury w Górsku, ubarwia swym śpiewem 
wiele uroczystości gminnych. W ostatnim 
czasie zespó³ zaprezentowa³ siê na Ogólnopol-
skim Konkursie Kolêd i Pastora³ek w Che³m-
nie. Zespó³ zakwalifikowa³ siê do udzia³u 

w powy¿szym konkursie po weryfikacji doko-
nanej przez komisjê i by³ jednym z 25 staj¹cych 
w szranki grup śpiewaczych. Wystêp by³ bar-
dzo udany. Harmonia zdoby³a wiele doświad-
czenia, sprawdzaj¹c swoje umiejêtności wśród 
du¿ych chórów uniwersyteckich, dzia³aj¹cych 
od z tradycjami od wielu lat. Sam¹ kwalifikacjê 
do udzia³u w tak presti¿owym wydarzeniu na-
le¿y uznaæ za spory sukces.

Renata Dobrowolska

 Sekcja teatralna dla dzieci, dzia³aj¹ca przy Domu Kultury w Górsku, coraz czêściej pre-
zentuje swoje osi¹gniêcia na terenie naszej gminy. Pod kierownictwem pani Natalii £apiñ-
skiej dzieci rozwijaj¹ swój talent, przygotowuj¹c spektakle na ró¿ne okazje. 

 Dnia 3 lutego 2016 roku komisja  konkur-
sowa w sk³adzie: Maciej Makowski, Katarzyna 
Jurków i Monika Górska dokona³a rozstrzy-
gniêcia konkursu plastycznego og³oszonego 
przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu pn.: 
„Koty świata”
Konkurs plastyczny odbywa³ siê w trzech kate-
goriach:
 I grupa wiekowa: wiek 4-5 lat, II grupa wieko-
wa: wiek 6-7 lat i III grupa wiekowa: wiek 8-9 lat.
W konkursie wziê³o udzia³ ³¹cznie 529 osób. 
Spośród otrzymanych prac spe³niaj¹cych 

wymagania zawarte w regulaminie konkur-
su komisja dokona³a wyboru. W III kategorii 
wiekowej wiek 8-9 lat nagrodê zdoby³a Patrycja 
Modrzyñska, uczestniczka zajêæ plastycznych 
GOKiS.
 Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych 
sukcesów w dziedzinie plastyki!
 Zapraszamy wszystkie dzieci na zajêcia 
plastyczne, które odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek  
17:00 – 19:00 w GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej.

Maria Karpiñska
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KAktualności

Koncert kolęd w GOKiS

Ferie w GOKiS

Wyróżnienie dla 
Poli Niewiemskiej

 5 marca 2016 roku Zespó³ Szkó³ nr 28 w To-
runiu by³ organizatorem Festiwalu Szkolnej 
Sceny Piosenki i Poezji. Szkolna Scena Piosen-
ki i Poezji przyci¹gnê³a m³odych wykonawców 
z ca³ego regionu m.in. Ciechocinka, Lubania, 
Czernikowa, Torunia i okolic W³oc³awka. 
 Festiwal by³ adresowany do dzieci i m³o-
dzie¿y województwa kujawsko – pomorskiego.  
Ocena artystycznych prezentacji odby³a siê 
w czterech kategoriach . 

 W repertuarze chóru dominowa³y pol-
skie kolêdy i pastora³ki.  Na koncert przyby³ 
Jan Surdyka Wójt Gminy, Radni oraz Miesz-
kañcy Gminy. Dostojnych Gości powita³ 
zespó³ śpiewaczy  „Melodia” kolêd¹ „Gdy 
śliczna Panna”. Chór zosta³ bardzo entu-
zjastycznie przyjêty przez licznie zgroma-
dzon¹ publicznośæ i nagrodzony gromkimi 
brawami z owacj¹ na stoj¹co. 
 Publicznośæ doceni³a pe³en profesjo-
nalizm i dorobek artystyczny zespo³u. 
W programie znalaz³y siê tradycyjne kolêdy 
i pastora³ki, us³yszeliśmy m.in.: „Lulaj¿e Je-
zuniu”, „Anio³ pasterzom mówi³”, „Wśród 
nocnej ciszy”, a tak¿e „Do szopy”, „Świêta 

 24 stycznia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej wyst¹pi³ 
chór akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod kierownictwem ar-
tystycznym prof. dr. hab. Bernarda Mendlika. 

 Uczestnicy brali udzia³ 
w zajêciach plastycznych, 
bawili siê rozwi¹zuj¹c ³ami-
g³ówki i rebusy, grali w gry 
planszowe i edukacyjne oraz 
uk³adali puzzle. 
 Rywalizowali w tenisie 
sto³owym, kalamburach i od-
gadywaniu zagadek, a tak¿e 
uczestniczyli w spotkaniu 
z muzyk¹. By³o karaoke i war-
caby. Obchodziliśmy wspól-
nie Dzieñ Babci i Dziadka. 
 Wybór ró¿norodnych form zajêæ sprawi³, 
¿e ka¿dy znalaz³ coś dla siebie. 
 Nie zapomnieliśmy tak¿e o naszych doro-
s³ych, którzy spêdzili ten czas z nami, uczest-

 Tegoroczne ferie zimowe ju¿ siê skoñczy³y, lecz na pewno pozosta³y po nich mi³e wspo-
mnienia. Ka¿dy dzieñ zajêæ dotyczy³ innej formy spêdzenia czasu. 

 W kategorii uczniowie klas 0 - 3 wyró¿nie-
nie zdoby³a Pola Niewiemska – uczestniczka 
zajêæ wokalnych GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej. 
 Pola zaśpiewa³a piosenkê pt.: „Mama 
wszystko wie”. Mo¿emy pochwaliæ siê sporym 
sukcesem, który cieszy tym bardziej, ¿e konku-
rencja by³a silna.
 Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych 
sukcesów!

Maria Karpiñska

nicz¹c w warsztatach decoupage. 
Zaś dla ma³ych i du¿ych, wyst¹-
pi³ chór akademicki Uniwersyte-
tu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy. 
 Zimowa aura umo¿liwi³a 
nam tak¿e organizacjê zajêæ ple-
nerowych dla dzieci.
 Spotkania przeminê³y w ra-
dosnej atmosferze i choæ po-
¿egnaliśmy je z prawdziwym 
¿alem, to ich koniec zosta³ os³o-
dzony s³odkim upominkiem 

oraz otrzymaniem nagrody dla ka¿dego uczest-
nika zajêæ. 

Maria Karpiñska

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

Jak założyć pro�l zaufany?

Wejdź na stronę ePUAP www.epuap.gov.pl i załóż konto. 
Na stronie ePUAP złóż wniosek o pro�l zaufany.
W ciągu 14 dni przyjdź z dowodem tożsamości do naszego Urzędu po-
twierdzić pro�l zaufany.
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
pokój: 26
telefon: 56 674 13 17
Otwarty codziennie 8:00 - 15:00

Zapraszamy do Punktu Potwierdzania
Profilu Zaufanego

Panienka” i inne piêkne kolêdy i pastora³ki.
 Polskie kolêdy maj¹ olbrzymie znaczenie dla 
naszej kultury i tradycji, dlatego warto je przybli-
¿aæ, zw³aszcza m³odemu pokoleniu.
 Jesteśmy pod ogromnym wra¿eniem kon-
certu, który wprowadzi³ wszystkich s³uchaczy 
w świ¹teczny, Bo¿onarodzeniowy nastrój. Po uro-
czystym koncercie nadszed³ czas na s³owa podziê-
kowania, gratulacje i ¿yczenia. 
 Wójt Gminy i Dyrektor GOKiS z³o¿yli po-
dziêkowania za wspania³y koncert na rêce dyry-
genta chóru, ¿ycz¹c dalszych sukcesów na niwie 
artystycznej.

Maria Karpiñska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
oraz Proboszcz Parafii p.w. Św. Stanis³awa Kostki w Z³ejwsi Wielkiej,

z okazji XI rocznicy śmierci i II rocznicy kanonizacji św. Jana Paw³a II, 
serdecznie zapraszaj¹ 

3 kwietnia 2016 r. godz. 16:00

do kościo³a w Z³ejwsi Wielkiej na koncert
 Folk Kapeli „Góralska Hora”

pt. „Nuty Góralskie, o św. Janie Pawle II”

ZAPROSZENIE

ŚWIĘTY 
JAN PAWEŁ II
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Gminne Święto Kobiet

Warsztaty plastyczne w Klubie seniora 

Koncert Aloszy Awdiejewa odwołany!

Wielki sukces naszych harcerzy
 W dniach 04-06.03.2016 roku 
w M³awie odby³y siê VII Mistrzo-
stwa Chor¹gwi Mazowieckiej ZHP 
w Halowej Pi³ce No¿nej REKINY 
FUTBOLU 2016, organizowane 
przez Komendê Hufca ZHP M³awa. 
 W turnieju wziê³o udzia³ 51 
dru¿yn w 6 kategoriach, wśród któ-
rych uczestniczy³y cztery dru¿yny 
z 5 Sportowej Dru¿yny Starszohar-
cerskiej ”Czarne Stopy” z Górska. 

W ci¹gu dwóch dni zmagañ wielbi-
ciele futbolu spragnieni sportowych 
wra¿eñ i emocji spêdzili czas w gro-
nie przyjació³ pokazuj¹c radośæ 
z tego co robi¹ najlepiej. Po ciê¿kich 
zmaganiach w kategorii mêskiej 10-
13 lat nasza dru¿yna w finale zajê³a 
upragnione 1 miejsce wygrywaj¹c 
1:0. 
 W kategorii mêskiej 14-16 lat nasi 
druhowie równie¿ zajêli 1 miejsce 

 W ostatnim czasie w Domu 
Kultury w Górsku rozpoczê³y siê 
bezp³atne warsztaty plastyczne dla 
doros³ych. Warsztaty prowadzone 

s¹ przez Pani¹ Patrycjê Stachulsk¹. 
Uczestnicy maj¹ mo¿liwośæ poznaæ 
podstawy rysunku i malarstwa. 
Wszystkich chêtnych zapraszamy 

wygrywaj¹c decyduj¹ce spotkanie 
w rzutach karnych. 
 Pozosta³e dwie dru¿yny z ka-
tegorii mêskiej 17+ spotka³y siê 
ze sob¹ w pó³fina³ach, w wyniku 
czego zdoby³y pierwsze i czwarte 
miejsce. Podsumowuj¹c! Turniej 
zdominowany przez 5 SDSH „Czar-
ne Stopy" z Górska! 

Teresa Sztuczka

do udzia³u. Warsztaty odbywaj¹ siê 
w ka¿dy czwartek od godziny 17.00. 
Prace uczestników warsztatów zosta-
n¹ wystawione na wystawie  w Domu 
Kultury w Górsku.
 Ta sama instruktorka przeprowa-
dzi³a równie¿ warsztaty  wielkanocne 
w Klubie Seniora. Cz³onkowie klu-
bu  przy kawie i ciastku wykonywali 
ozdoby wielkanocne. By³o du¿o za-
bawy,  a wykonane prace bêd¹ zdobi-
³y mieszkania cz³onków Klubu.

Renata Dobrowolska

 W imprezie udzia³ wziê³y Panie, 
które aktywnie uczestniczy³y w ¿yciu 
gminy – z KGW , So³tyski, Radne, Le-
karki, Kierowniczki referatów Urzê-
du Gminy i jednostek podleg³ych. 
Ten wyj¹tkowy dzieñ obchodzony 
uroczyście w naszej gminie rozpocz¹³ 
Wójt Gminy, który z³o¿y³ wszystkim 
przyby³ym Paniom serdecznie ¿y-
czenia oraz przekaza³ symboliczny 
kwiatek dla ka¿dej Pani. 
 Specjalnie na tê okazjê, swój 
program muzyczny przygotowali 
nauczyciele i uczniowie Publicznej 
Szko³y Muzycznej w Górsku. Na sce-
nie zaprezentowa³y siê dwa zespo³y 
śpiewacze: „Harmonia” z Domu Kul-

 8 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej z inicjatywy Wójta Gminy Jana 
Surdyki zorganizowano obchody Gminnego Dnia Kobiet. 

tury w Górsku i „ Melodia” z Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Z³ejwsi Ma³ej. 
 Ró¿norodny repertuar i ludowe 
piosenki zapewni³y publiczności 
wspania³y, świ¹teczny klimat. Nie 
zabrak³o tak¿e s³odkiego poczêstun-
ku oraz tortu, który z najlepszymi 
¿yczeniami dla Pañ ufundowa³ Wójt 
Gminy – Jan Surdyka.
 Ciekaw¹ atrakcj¹ by³a loteria fan-
towa, w której ka¿dy los wygrywa!. 
Panie mog³y wylosowaæ kosmetyki, 
a tak¿e zaproszenie na manicure 
w salonie kosmetycznym. 
 Warto wspomnieæ, o tym, ¿e tego 
dnia kobietom us³ugiwali panowie 

z HDK przy Urzêdzie Gminy w Z³ejw-
si Wielkiej. Podziêkowania sk³adamy 
Panu Zbigniewowi Szymañskiemu, 
Panu Tomaszowi Soko³owskiemu 
i Panu Piotrowi Waldonowi.
 Mi³a atmosfera, jaka panowa³a 
podczas uroczystości pozwoli³a na 
oderwanie siê od codziennych trosk 
i obowi¹zków.
 Wszystkim Paniom z okazji Dnia 
Kobiet sk³adamy jeszcze raz naj-
serdeczniejsze ¿yczenia, aby ka¿dy 
dzieñ Waszego ¿ycia by³ na swój spo-
sób wyj¹tkowy!

Maria Karpiñska
fot. £ukasz Piecyk „Poza Toruñ”

 W zwi¹zku z niewielkim zainteresowaniem koncertem Aloszy Awdiejewa, odwo³ujemy koncert,  który mia³ siê 
odbyæ dnia 10 kwietnia 2016r. o godzinie 17 w Domu Kultury w Górsku. Wszystkich którzy nabyli bilety serdecznie 
przepraszamy. Zwrot nale¿ności za bilet zostanie dokonany po zwrocie biletu do Domu kultury w Górsku.
 Wszystkim zainteresowanym polecamy koncert Aloszy Awdiejewa w Toruniu, w Domu Artusa, w dniu 9 kwietnia 
2016 r. Przepraszamy

DK Górsk

Jak co roku zwracamy siê z prośb¹ o przekazywanie 1% 
podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. Jesteśmy or-
ganizacj¹ po¿ytku publicznego a środki uzyskane od 
Pañstwa wykorzystujemy na statutowe dzia³ania naszego 
Stowarzyszenia, przede wszystkim na organizacjê wypo-

czynku dla dzieci. Wystarczy wpisaæ numer naszego KRS – 0000228103 do 
zeznania podatkowego.
 Jednocześnie chcemy bardzo serdecznie podziêkowaæ tym wszystkim, 
którzy okazali nam zaufanie i przekazali 1% swojego podatku na rzecz nasze-
go Stowarzyszenia w ostatnich latach.

Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych
 „Razem dla Przysz³ości”

1% podatku na rzecz Stowarzyszenia
Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości”.
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Serdecznie zapraszamy 
na BEZP£ATNE zajêcia taneczne dla DZIECI

GOKIS Z³awieś Ma³a
START 11.02.2016 r.

• DANCE MIX (jazz, balet, towarzyski, hip hop)
dla dzieci od do 7 r¿.

czwartki godz. 17:15 - 17:45
• CHEERLEADERS GOKIS GROUP – nowy nabór do 

grupy tanecznej Cheerleaderek
dla dziewczynek od 8 r¿

czwartki godz. 17:45 – 18:45

Instruktor: Marika Grudziñska – tancerka Jagielski 
Dance Project

Niech Twoje Dziecko obudzi w sobie taneczny 
talent, świetnie siê bawi i rozwija pasjê!

Informacje

Nieodpłatna pomoc prawna Uwaga rodzice!

Twój pomysł – wspólne działanie! 
Rusza budżet obywatelski

 Funkcjonuj¹cy w wielu miastach 
Polski bud¿et obywatelski w tym roku 
startuje pilota¿owo w powiecie toruñ-
skim. Masz pomys³ na ciekaw¹ inicja-
tywê w swojej okolicy, ale na jej reali-
zacjê ci¹gle brakuje pieniêdzy? Mamy 
dla ciebie dobr¹ wiadomośæ – ju¿ s¹!
 Ile pieniêdzy? 200 tys. z³ – bo tak¹ 
kwotê przeznaczono w bie¿¹cym roku 
na bud¿et obywatelski – podzielono 
na dwie pule:
- 70 tys. z³ – na zadania o zasiêgu po-

nadgminnym, s³u¿¹ce mieszkañ-

com ca³ego powiatu.  
- 130 tys. z³ – podzielone miêdzy 

wszystkie gminy powiatu toruñ-
skiego – na projekty s³u¿¹ce miesz-
kañcom poszczególnych gmin. 
Konkretne kwoty bêd¹ zale¿a³y od 
liczby mieszkañców i wynios¹ od 
kilku do kilkunastu tysiêcy z³otych 
na gminê.  

 Propozycje zadañ, które mog¹ byæ 
sfi nansowane z bud¿etu obywatelskiego 
bêdzie móg³ zg³osiæ ka¿dy mieszkaniec 
powiatu toruñskiego, który w momen-

cie sk³adania wniosku ma ukoñczone 
18 lat, a tak¿e organizacje pozarz¹dowe 
dzia³aj¹ce na terenie powiatu.
 Jakie projekty? W ramach bud¿e-
tu obywatelskiego mo¿na zg³aszaæ 
projekty z najró¿niejszych sfer ¿ycia: 
sportu, rekreacji, kultury, edukacji 
czy te¿ przestrzeni publicznej. Wa¿ne 
jest to, ¿e realizatorem zwyciêskiego 
zadania nie bêdzie urz¹d, ale wnio-
skodawca projektu. Starostwo bêdzie 
s³u¿yæ inicjatorom przedsiêwziêæ po-
moc¹ organizacyjn¹ i wsparciem me-
rytorycznym.
 Zadania bêdzie mo¿na zg³aszaæ 
na specjalnym formularzu, do które-
go nale¿y do³¹czyæ listê poparcia pro-

jektu przez 15 mieszkañców gminy, 
w której realizowane bêdzie zadanie 
lub mieszkañców  powiatu w przy-
padku ubiegania siê o środki z puli 
powiatowej. Ka¿dy mieszkaniec mo¿e 
zg³osiæ jedn¹ propozycjê gminn¹ i jed-
n¹ powiatow¹.
 Kto wygra? To jest konkurs! Zg³o-
szone pomys³y po weryfi kacji formal-
nej bêd¹ poddane pod g³osowanie, 
a jurorami bêd¹ wszyscy pe³noletni 
mieszkañcy powiatu. 
 Ka¿dy z nich bêdzie móg³ oddaæ 
dwa g³osy – jeden na najciekawsze 
jego zdaniem zadanie z gminy, w któ-
rej mieszka i jeden na zadanie powia-
towe. Te pomys³y, które w g³osowaniu 

uzyskaj¹ najwiêcej g³osów – bêd¹ zre-
alizowane. Jeśli zostanie pieniêdzy – 
bêdzie mo¿na wcieliæ w ¿ycie kolejny 
pomys³ z listy rankingowej. Zatem – 
ka¿dy ma szansê!
 Wiêcej informacji na temat bud¿e-
tu oraz niezbêdne dokumenty mo¿na 
znaleźæ na stronie internetowej powia-
tu www.powiattorunski.pl w zak³adce 
POWIAT/BUD¯ET OBYWATELSKI. 
 Newsy z powiatu ukazuj¹ siê tak-
¿e na bie¿¹co na powiatowym fanpa-
ge’u na facebooku. Zapraszamy do 
polubienia i śledzenia powiatowych 
wydarzeñ! 

Starostwo Powiatowe w Toruniu

 Ju¿ niebawem ka¿dy mieszkaniec i ka¿da mieszkanka powiatu toruñ-
skiego bêdzie decydowa³a o tym na co przeznaczyæ czêśæ bud¿etu powiatu 
toruñskiego. 

 W Gminie Z³awieś Wielka, - 
punkt nieodp³atnej pomocy prawnej 
funkcjonuje w Świetlicy Integracyjnej 
(budynek GOPS) w Z³ejwsi Wielkiej, 
ul. S³oneczna 28, p. nr 11, w:

- Czwartki w godz. 1500-1900

- Pi¹tki w godz. 1500-1900 
 Dla kogo darmowa pomoc praw-
na? Ustawa zak³ada, ¿e darmow¹ 
pomoc prawn¹ (na etapie przeds¹do-
wym) otrzymaj¹:
- m³odzie¿ do 26. roku ¿ycia,
- osoby fi zyczne, którym w okresie 

roku poprzedzaj¹cego zosta³o przy-
znane świadczenie z pomocy spo-
³ecznej na podstawie ustawy o po-
mocy spo³ecznej,

- osoby, które ukoñczy³y 65. lat,
- osoby posiadaj¹ce wa¿n¹ Kartê Du-

¿ej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagro¿eni lub poszkodowani kata-

strof¹ naturaln¹, klêsk¹ ¿ywio³ow¹ 

lub awari¹ techniczn¹.
 Co obejmuje nieodp³atna po-
moc prawna? Pomoc prawna bêdzie 
polega³a na:
- poinformowaniu osoby uprawnio-

nej o obowi¹zuj¹cym stanie praw-
nym, przys³uguj¹cych jej uprawnie-
niach lub spoczywaj¹cych na niej 
obowi¹zkach;

- wskazaniu osobie uprawnionej spo-
sobu rozwi¹zania dotycz¹cego jej 
problemu prawnego;

- pomocy w sporz¹dzeniu wymaga-
j¹cego wiedzy prawniczej projektu 
pisma w zakresie niezbêdnym do 
udzielenia pomocy, z wy³¹czeniem 
pism procesowych w postêpowa-
niach przygotowawczym lub s¹do-
wym i pism w postêpowaniu s¹do-
wo-administracyjnym;

- sporz¹dzeniu projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów s¹dowych 
lub o ustanowienie pe³nomocnika 
z urzêdu.

 W jakim zakresie mo¿na otrzy-
maæ pomoc prawn¹? Uprawnieni 
bêd¹ mogli uzyskaæ informacje w za-
kresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczêcia dzia-

³alności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia spo³ecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wy³¹czeniem 

spraw podatkowych zwi¹zanych 
z prowadzeniem dzia³alności gospo-
darczej.

 Pomoc nie bêdzie natomiast 
obejmowa³a spraw z zakresu prawa 
celnego, dewizowego, handlowego 
i dzia³alności gospodarczej, z wyj¹t-
kiem przygotowywania do jej rozpo-
czêcia.

Starostwo Powiatowe 
w Toruniu

 Dnia 5 sierpnia 2015 roku Sejm RP uchwali³ ustawê o nieodp³atnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. 
U. z 2015 roku, poz. 1255), której celem jest zapewnienie obywatelom równego dostêpu do nieodp³atnej pomocy 
prawnej na etapie przeds¹dowym.

 Punkty czynne s¹ piêæ godzin 
zegarowych dziennie. Punkt przed-
szkolny w Górsku dzia³a w po-
mieszczeniach Domu Kultury przy 
ulicy Leśnej 13, a punkt w £¹¿ynie 
w szkole.
 Do punktu przedszkolnego mo¿-
na zapisywaæ dzieci w wieku 3 i 4 lata,  
w wyj¹tkowych przypadkach mo¿na 
zapisywaæ dziecko, które ukoñczy³o 
2,5 roku.
 W punktach pracuj¹ doświadczo-
ne nauczycielki, które tworz¹ mi³¹ 
i fachow¹ atmosferê dla dzieci. Dzie-
ci uczestnicz¹ w ciekawych zajêciach 
oraz bior¹ udzia³ w ró¿nych wydarze-
niach z ¿ycia przedszkola (np. Jase³ka, 
Dzieñ Babci i Dziadka, zabawy karna-
wa³owe,  itp.) 
 W lipcu ka¿dego roku fundacja 
organizuje wycieczkê autokarow¹ dla 
wszystkich dzieci, uczêszczaj¹cych 
do naszych przedszkoli. Wycieczka 

 Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków informuje, ¿e od 10 marca 
2016 r. rozpoczê³y siê zapisy dzieci na nowy rok szkolny 2016 /2017 do bez-
p³atnych punktów przedszkolnych w Górsku i £¹¿ynie. 

pojedzie do Torunia, gdzie g³ównym 
punktem bêdzie Muzeum Piernika 
oraz inne atrakcje (np. Mc Donald). 
W punktach prowadzona jest bezp³at-
na logopedia dla wszystkich dzieci. 
Nadzór pedagogiczny w punktach 
prowadzi  pani Iwona Markowska – 
nauczyciel dyplomowany.  
 Do pomocy w punktach zatrud-
nione s¹ równie¿ panie, które poma-
gaj¹ dzieciom miêdzy innymi w: po-
si³kach, toalecie, spacerach, itp. Panie 
te razem z nauczycielkami czuwaj¹ 
nad bezpiecznym pobytem dzieci 
w przedszkolu.  
 Zapisy dzieci proszê dokonywaæ 
u nauczycielek w ww. punktach w go-
dzinach 8-13 lub proszê dzwoniæ do 
Fundacji pod nr telefonu 697 383 588 
lub pisaæ maila na adres: fundacja-
30@o2.pl

Wies³aw ¯y³kowski
Prezes Fundacji EDPP

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store
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Serdecznie zapraszamy 
na BEZP£ATNE zajêcia taneczne dla DZIECI

GOKIS Z³awieś Ma³a
START 11.02.2016 r.

• DANCE MIX (jazz, balet, towarzyski, hip hop)
dla dzieci od do 7 r¿.

czwartki godz. 17:15 - 17:45
• CHEERLEADERS GOKIS GROUP – nowy nabór do 

grupy tanecznej Cheerleaderek
dla dziewczynek od 8 r¿

czwartki godz. 17:45 – 18:45

Instruktor: Marika Grudziñska – tancerka Jagielski 
Dance Project

Niech Twoje Dziecko obudzi w sobie taneczny 
talent, świetnie siê bawi i rozwija pasjê!

Informacje

Nieodpłatna pomoc prawna Uwaga rodzice!

Twój pomysł – wspólne działanie! 
Rusza budżet obywatelski

 Funkcjonuj¹cy w wielu miastach 
Polski bud¿et obywatelski w tym roku 
startuje pilota¿owo w powiecie toruñ-
skim. Masz pomys³ na ciekaw¹ inicja-
tywê w swojej okolicy, ale na jej reali-
zacjê ci¹gle brakuje pieniêdzy? Mamy 
dla ciebie dobr¹ wiadomośæ – ju¿ s¹!
 Ile pieniêdzy? 200 tys. z³ – bo tak¹ 
kwotê przeznaczono w bie¿¹cym roku 
na bud¿et obywatelski – podzielono 
na dwie pule:
- 70 tys. z³ – na zadania o zasiêgu po-

nadgminnym, s³u¿¹ce mieszkañ-

com ca³ego powiatu.  
- 130 tys. z³ – podzielone miêdzy 

wszystkie gminy powiatu toruñ-
skiego – na projekty s³u¿¹ce miesz-
kañcom poszczególnych gmin. 
Konkretne kwoty bêd¹ zale¿a³y od 
liczby mieszkañców i wynios¹ od 
kilku do kilkunastu tysiêcy z³otych 
na gminê.  

 Propozycje zadañ, które mog¹ byæ 
sfi nansowane z bud¿etu obywatelskiego 
bêdzie móg³ zg³osiæ ka¿dy mieszkaniec 
powiatu toruñskiego, który w momen-

cie sk³adania wniosku ma ukoñczone 
18 lat, a tak¿e organizacje pozarz¹dowe 
dzia³aj¹ce na terenie powiatu.
 Jakie projekty? W ramach bud¿e-
tu obywatelskiego mo¿na zg³aszaæ 
projekty z najró¿niejszych sfer ¿ycia: 
sportu, rekreacji, kultury, edukacji 
czy te¿ przestrzeni publicznej. Wa¿ne 
jest to, ¿e realizatorem zwyciêskiego 
zadania nie bêdzie urz¹d, ale wnio-
skodawca projektu. Starostwo bêdzie 
s³u¿yæ inicjatorom przedsiêwziêæ po-
moc¹ organizacyjn¹ i wsparciem me-
rytorycznym.
 Zadania bêdzie mo¿na zg³aszaæ 
na specjalnym formularzu, do które-
go nale¿y do³¹czyæ listê poparcia pro-

jektu przez 15 mieszkañców gminy, 
w której realizowane bêdzie zadanie 
lub mieszkañców  powiatu w przy-
padku ubiegania siê o środki z puli 
powiatowej. Ka¿dy mieszkaniec mo¿e 
zg³osiæ jedn¹ propozycjê gminn¹ i jed-
n¹ powiatow¹.
 Kto wygra? To jest konkurs! Zg³o-
szone pomys³y po weryfi kacji formal-
nej bêd¹ poddane pod g³osowanie, 
a jurorami bêd¹ wszyscy pe³noletni 
mieszkañcy powiatu. 
 Ka¿dy z nich bêdzie móg³ oddaæ 
dwa g³osy – jeden na najciekawsze 
jego zdaniem zadanie z gminy, w któ-
rej mieszka i jeden na zadanie powia-
towe. Te pomys³y, które w g³osowaniu 

uzyskaj¹ najwiêcej g³osów – bêd¹ zre-
alizowane. Jeśli zostanie pieniêdzy – 
bêdzie mo¿na wcieliæ w ¿ycie kolejny 
pomys³ z listy rankingowej. Zatem – 
ka¿dy ma szansê!
 Wiêcej informacji na temat bud¿e-
tu oraz niezbêdne dokumenty mo¿na 
znaleźæ na stronie internetowej powia-
tu www.powiattorunski.pl w zak³adce 
POWIAT/BUD¯ET OBYWATELSKI. 
 Newsy z powiatu ukazuj¹ siê tak-
¿e na bie¿¹co na powiatowym fanpa-
ge’u na facebooku. Zapraszamy do 
polubienia i śledzenia powiatowych 
wydarzeñ! 

Starostwo Powiatowe w Toruniu

 Ju¿ niebawem ka¿dy mieszkaniec i ka¿da mieszkanka powiatu toruñ-
skiego bêdzie decydowa³a o tym na co przeznaczyæ czêśæ bud¿etu powiatu 
toruñskiego. 

 W Gminie Z³awieś Wielka, - 
punkt nieodp³atnej pomocy prawnej 
funkcjonuje w Świetlicy Integracyjnej 
(budynek GOPS) w Z³ejwsi Wielkiej, 
ul. S³oneczna 28, p. nr 11, w:

- Czwartki w godz. 1500-1900

- Pi¹tki w godz. 1500-1900 
 Dla kogo darmowa pomoc praw-
na? Ustawa zak³ada, ¿e darmow¹ 
pomoc prawn¹ (na etapie przeds¹do-
wym) otrzymaj¹:
- m³odzie¿ do 26. roku ¿ycia,
- osoby fi zyczne, którym w okresie 

roku poprzedzaj¹cego zosta³o przy-
znane świadczenie z pomocy spo-
³ecznej na podstawie ustawy o po-
mocy spo³ecznej,

- osoby, które ukoñczy³y 65. lat,
- osoby posiadaj¹ce wa¿n¹ Kartê Du-

¿ej Rodziny,
- kombatanci,
- weterani,
- zagro¿eni lub poszkodowani kata-

strof¹ naturaln¹, klêsk¹ ¿ywio³ow¹ 

lub awari¹ techniczn¹.
 Co obejmuje nieodp³atna po-
moc prawna? Pomoc prawna bêdzie 
polega³a na:
- poinformowaniu osoby uprawnio-

nej o obowi¹zuj¹cym stanie praw-
nym, przys³uguj¹cych jej uprawnie-
niach lub spoczywaj¹cych na niej 
obowi¹zkach;

- wskazaniu osobie uprawnionej spo-
sobu rozwi¹zania dotycz¹cego jej 
problemu prawnego;

- pomocy w sporz¹dzeniu wymaga-
j¹cego wiedzy prawniczej projektu 
pisma w zakresie niezbêdnym do 
udzielenia pomocy, z wy³¹czeniem 
pism procesowych w postêpowa-
niach przygotowawczym lub s¹do-
wym i pism w postêpowaniu s¹do-
wo-administracyjnym;

- sporz¹dzeniu projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów s¹dowych 
lub o ustanowienie pe³nomocnika 
z urzêdu.

 W jakim zakresie mo¿na otrzy-
maæ pomoc prawn¹? Uprawnieni 
bêd¹ mogli uzyskaæ informacje w za-
kresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczêcia dzia-

³alności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia spo³ecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wy³¹czeniem 

spraw podatkowych zwi¹zanych 
z prowadzeniem dzia³alności gospo-
darczej.

 Pomoc nie bêdzie natomiast 
obejmowa³a spraw z zakresu prawa 
celnego, dewizowego, handlowego 
i dzia³alności gospodarczej, z wyj¹t-
kiem przygotowywania do jej rozpo-
czêcia.

Starostwo Powiatowe 
w Toruniu

 Dnia 5 sierpnia 2015 roku Sejm RP uchwali³ ustawê o nieodp³atnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. 
U. z 2015 roku, poz. 1255), której celem jest zapewnienie obywatelom równego dostêpu do nieodp³atnej pomocy 
prawnej na etapie przeds¹dowym.

 Punkty czynne s¹ piêæ godzin 
zegarowych dziennie. Punkt przed-
szkolny w Górsku dzia³a w po-
mieszczeniach Domu Kultury przy 
ulicy Leśnej 13, a punkt w £¹¿ynie 
w szkole.
 Do punktu przedszkolnego mo¿-
na zapisywaæ dzieci w wieku 3 i 4 lata,  
w wyj¹tkowych przypadkach mo¿na 
zapisywaæ dziecko, które ukoñczy³o 
2,5 roku.
 W punktach pracuj¹ doświadczo-
ne nauczycielki, które tworz¹ mi³¹ 
i fachow¹ atmosferê dla dzieci. Dzie-
ci uczestnicz¹ w ciekawych zajêciach 
oraz bior¹ udzia³ w ró¿nych wydarze-
niach z ¿ycia przedszkola (np. Jase³ka, 
Dzieñ Babci i Dziadka, zabawy karna-
wa³owe,  itp.) 
 W lipcu ka¿dego roku fundacja 
organizuje wycieczkê autokarow¹ dla 
wszystkich dzieci, uczêszczaj¹cych 
do naszych przedszkoli. Wycieczka 

 Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków informuje, ¿e od 10 marca 
2016 r. rozpoczê³y siê zapisy dzieci na nowy rok szkolny 2016 /2017 do bez-
p³atnych punktów przedszkolnych w Górsku i £¹¿ynie. 

pojedzie do Torunia, gdzie g³ównym 
punktem bêdzie Muzeum Piernika 
oraz inne atrakcje (np. Mc Donald). 
W punktach prowadzona jest bezp³at-
na logopedia dla wszystkich dzieci. 
Nadzór pedagogiczny w punktach 
prowadzi  pani Iwona Markowska – 
nauczyciel dyplomowany.  
 Do pomocy w punktach zatrud-
nione s¹ równie¿ panie, które poma-
gaj¹ dzieciom miêdzy innymi w: po-
si³kach, toalecie, spacerach, itp. Panie 
te razem z nauczycielkami czuwaj¹ 
nad bezpiecznym pobytem dzieci 
w przedszkolu.  
 Zapisy dzieci proszê dokonywaæ 
u nauczycielek w ww. punktach w go-
dzinach 8-13 lub proszê dzwoniæ do 
Fundacji pod nr telefonu 697 383 588 
lub pisaæ maila na adres: fundacja-
30@o2.pl

Wies³aw ¯y³kowski
Prezes Fundacji EDPP
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Szkoła Podstawowa 
mistrzem powiatu toruńskiego

Turniej Kinder + Sport

Wyniki turnieju:
Grupa :
Z³awies Wielka – Che³m¿a 5-0
Z³awies Wielka – £ubianka 2-0
Z³awieś Wielka – Makowiska 2-0
Pó³fina³:
Z³awieś Wielka – Osiek n/Wis³¹ 1-1 k. 1-0
Fina³:
Z³awies Wielka – S³awkowo 3-0
W sk³¹d dru¿yny SP w Z³ejwsi Wielkiej 
wesz³y:
Nikola Sztuwe, Weronika Szymañska, 
Wiktoria Marlewska, Marta Zakierska, 
Dominika Krzysztoñ, Daria Opankow-
ska, Anna Powirska, Agata Rêkas, Marty-
na Filarska, Oliwia Jasik.

Janusz Lemke

 12 stycznia 2016 r. w Zespole Szkó³ w Turznie oraz w hali widowiskowo-sportowej w Che³m¿y odby³y siê Mi-
strzostwa Powiatu Toruñskiego w halowej pi³ce no¿nej dziewcz¹t szkó³ podstawowych, w których bra³y udzia³ 
jako mistrzynie gminy zawodniczki Szko³y Podstawowej w Z³ejwsi Wielkiej.

 Podopieczne trenowane przez 
Pani¹ Magdê Laskowsk¹ i Grzegorza 
Hryniewicza, pierwszy krok w tym 
kierunku zrobi³y ju¿ tydzieñ wcze-
śniej, zdobywaj¹c srebrny medal 
w kategorii 3 w I etapie wojewódzkim 
dla dru¿yn niezrzeszonych. 
 Dziewczêta w sk³adzie: Marta Za-
kierska, Anna Matusiak, Rozalia Ka-
linowska i Weronika ¯ywicka, zajê³y 
drugie miejsce wśród 23 zespo³ów.
 W kolejnym II etapie do trójki 
medalistów do³¹czy³y 32 dru¿yny, 
dziewczynki z klas sportowych o pro-
filu siatkówka oraz trenuj¹ce w klu-
bach m.in. Pa³acu Bydgoszcz czy Bu-
dowlanych Toruñ. Do kolejnej fazy 

 W niedzielê 13 marca, dziewczynki z rocznika 2004 z Zespo³u Szkó³ 
w Z³ejwsi Wielkiej wywalczy³y awans do kolejnego, III etapu wojewódzkie-
go, ogólnopolskich zawodów w mini pi³ce siatkowej Kinder + Sport.

rozgrywek mog³y awansowaæ tylko 24 
najlepsze zespo³y z ca³ego wojewódz-
twa. 
 Gratulujemy dziewczynkom awan-
su i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Grzegorz Hryniewicz

KWIECIEÑ

kwiecieñ Spotkania Klubu Seniora 2 x w miesi¹cu, organizator Dom Kultury w Górsku, Klub 
Seniora, miejsce DK Górsk
kwiecieñ Wystawa prac plastycznych dzieci bior¹cych udzia³ w zajêciach w Domu Kultury 
w Górsku, organizator Dom Kultury w Górsku, miejsce DK Górsk
kwiecieñ Turniej ping - ponga, organizator Dom Kultury w Górsku, Filia Biblioteki w Górsku,  
miejsce DK Górsk
kwiecieñ maj Gminna liga tenisa ziemnego w kategorii OPEN kobiet i mê¿czyzn – Orlik, orga-
nizator GOKiS, miejsce GOKiS Z³awieś Ma³a
kwiecieñ Spotkanie Wielkanocne, organizator Grupa Wsparcia A.A. „Start”
3.04 Koncert – rocznica śmierci Świêtego Jana Paw³a II, organizator GOKiS, miejsce GOKiS 
Z³awieś Ma³a
17.04. zbiórka o godz 10.00 przy Zespole Szkól w Górsku, XIV Rodzinny Rajd Rowerowy 
z „PRZYGOD¥”, trasa ok. 25 km po terenie gminy
30.04.wyjazd do Potulic w celu uczczenia poleg³ych w rocznicê Wyzolenia, organizator Gminny 
Zwi¹zek Kombatantów w Z³ejwsi Wielkiej.

MAJ

maj IV Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej, organizator GOKiS, miejsce GOKiS Z³a-
wieś Ma³a
maj w  godz. 9:00 -11:00 Nordic Walking, organizator Fundacja Leśna Droga, miejsce Gutowo
maj wyjazd Klubu Seniora do kina, organizator Dom Kultury w Górsku, Klub Seniora.
maj Dzieñ Matki, organizator Dom Kultury w Górsku, Zespó³ Szkó³ w Górsku, miejsce DK 
Górsk
maj piesze wycieczki z kijkami nordic walking, organizator Dom Kultury w Górsku oraz Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla przysz³ości”, miejsce DK Górsk
maj Spotkania Klubu Seniora 2 x w miesi¹cu, organizator Dom Kultury w Górsku,Klub Senio-
ra,  miejsce DK Górsk
maj zorganizowanie „Miesi¹ca dla zdrowia”, organizator Dom Kultury w Górsku, TKKF To-
ruñ, miejsce DK Górsk
maj wycieczka Grunwald, Olsztynek, Gietrzwa³d, Olsztyn, organizator Dom Kultury w Gór-
sku,
01.05 godzina 7:00 - 13:00 godzina zbiórki 6:00 Sp³awikowe Mistrzostwa Ko³a, Jezioro Kozielec, 
Ko³o Wêdkarskie Z³awieś Wielka
01.05 I Edycja Gminnego Biegu imieniem Zbyszka Jêdrasa, organizator GOKiS, miejsce GOKiS 
Z³awieś Ma³a
08.05 godz. 12:00 Uroczystośæ z okazji rocznicy zakoñczenia II wojny światowej, organizator 
Gminny Zwi¹zek Kombatantów w Z³ejwsi Wielkiej, miejsce kośció³ w Z³ejwsi Wielkiej.
02-10.05 Inauguracja miesi¹ca dla zdrowia, organizator Fundacja Leśna Droga, miejsce Gutowo
03.05 Akademia Świêto Konstytucja 3 – Maja, organizator GOKiS, miejsce GOKiS Z³awieś 
Ma³a
14.05 Majówka w Zespole Szkó³ w Górsku, organizator ZS w Górsku, Powiat Toruñski, miejsce 
ZS w Górsku

15.05. zbiórka o godz. 10.30 przy Urzêdzie Gminy w Z³ejwsi Wielkiej, XIII Rajd Rowerowy Mi³o-
śników Krwiodawstwa, trasa Z³awieś Wielka - £ubianka
22.05 Festyn Parafialny, organizator Proboszcz parafii w Z³ejwsi Wielkiej wraz z Rad¹ Parafial-
n¹, miejsce plac obok kościo³a w Z³ejwsi Wielkiej.
22.05 godzina 7:00 - 13:00 godzina zbiórki 6:00 Spiningowe Mistrzostwa Ko³a, Wis³a + wody 
zalewowe, Ko³o Wêdkarskie Z³awieś Wielka
26.05 Monta¿ s³owno – muzyczny z okazji Dnia Matki, organizator GOKiS, miejsce GOKiS 
Z³awieś Ma³a
28.05 wyjazd Cz³onków Kombatantów do Lichenia, organizator Gminny Zwi¹zek Kombatan-
tów w Z³ejwsi Wielkiej.
28.05 Festyn rodzinny w Rozgartach, organizator Rada So³ecka

CZERWIEC

czerwiec Zakoñczenie Roku Kulturalnego, organizator GOKiS, miejsce GOKiS Z³awieś Ma³a
czerwiec w godz. 9:00 -11:00 Nordic Walking, organizator Fundacja Leśna Droga, miejsce Gu-
towo
czerwiec Wielka Olimpiada Ma³ego Sportowca – zmagania sportowe przedszkolaków, organiza-
tor GOKiS, miejsce GOKiS Z³awieś Ma³a
czerwiec Dzieñ Dziecka, organizator Dom Kultury w Górsku, miejsce DK Górsk
czerwiec Wystawa twórców lokalnych, organizator Dom Kultury w Górsku, miejsce DK Górsk
czerwiec Festyn wiejski organizator Dom Kultury w Górsku oraz Rada So³ecka, boisko Spó³-
dzielni.
czerwiec Spotkania Klubu Seniora 2 x w miesi¹cu, organizator Dom Kultury w Górsku, Klub 
Seniora, miejsce DK Górsk
01.06 Dzieñ Dziecka, organizator GOKiS, miejsce GOKiS Z³awieś Ma³a
04.06 Ogólnokrajowy Zjazd A.A, organizator Grupa Wsparcia A.A. „Start”, miejsce Czêstocho-
wa.
04.06 Festyn w Przysieku, organizator Rada So³ecka z Rad¹ Rodziców, miejsce Przysiek
04.06 Dzieñ Dziecka w SK³udzewie, organizator So³tys i Rada So³ecka S³udzewa, KGW Sk³udze-
wo, OSP Sk³udzewo, miejsce Sk³udzewo
11.06 Festyn w Czarnym B³ocie, organizato Rada So³ecka, miejsce Czarne B³oto
11.06 Festyn w Czarnowie, organizato Rada So³ecka, miejsce Szko³a Czarnowo
15.06 Gminny Konkurs Plastyczny „ Lubiê moj¹ gminê”, organizator GOKiS, miejsce GOKiS 
Z³awieś Ma³a
18.06 Sobótka, Z³awieś Ma³a, organizator Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej, Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu, Dom Kultury w Górsku
18.06 Dzieñ Dziecka, organizator Grupa Wsparcia A.A. „Start”, miejsce Czerniewice.
19.06 godzina 7:00 - 14:00, zbiórka 6:00, Zawody Sp³awikowe, Jezioro Kozielec, Ko³o Wêdkarskie 
Z³awieś Wielka
25.06 Festy rodzinny w Gutowie, organizator so³ectwo Gutowo
25.06 Janówka - festyn rodzinny w Toporzysku, organizator So³tys i Rada So³ecka oraz KGW 
Toporzysko, miejsce Świetlico - Remiza w Toporzysku
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Informator gminy Zławieś Wielka
Nakład 4500 egzemplarzy. Wydawca: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, tel. centrala: 56 678 09 13, 56 678 02 08, 56 678 09 82; fax 56 678 09 13.

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

Finał Halowych mistrzostw K-PZPN
w kategorii juniorek U-16

III Wiosenny Turniej 
Piłki Nożnej Kobiet

Finał Halowych mistrzostw 
K-PZPN młodziczek U-13

Robotnik Toporzysko z tytułem 
mistrzowskim!

 Na starcie stanê³o 10 dru¿yn. Naj-
lepsza okaza³a siê KKP Bydgoszcz 
przed Unifreeze Go³kowo i Têcz¹ 
Bydgoszcz. Zawodniczki UKS Trój-
ka Górsk graj¹ce z przeciwniczkami 
o dwa lata starszymi zajê³y 9 miejsce 
nieznacznie ulegaj¹c rywalkom. 

 Poni¿ej szczegó³owe wyniki za-
wodów: 
Grupa A: Olimpia Grudzi¹dz - Trójka 
Górsk 1:0, Kania Toruñ - Gimnazjum 
Lubanie 2:1, Têcza Bydgoszcz - Trójka 
Górsk 5:0, Olimpia Grudzi¹dz - Gim-
nazjum Lubanie 3:0, Kania Toruñ 
- Têcza Bydgoszcz 1:1, Gimnazjum 
Lubanie - Trójka Górsk 3:1, Olimpia 
Grudzi¹dz - Têcza Bydgoszcz 1:3, Ka-
nia Toruñ - Trójka Górsk 3:1, Têcza 
Bydgoszcz - Gimnazjum Lubanie 4:2, 
Kania Toruñ - Olimpia Grudzi¹dz 
2:0 

1. Têcza Bydgoszcz - 4 - 10 - 13 - 4 
2. Kania Toruñ - 4 - 10 - 8 - 3 
3. Olimpia Grudzi¹dz - 4 - 6 - 5 - 5 
4. Gimnazjum Lubanie - 4 - 3 - 6 - 10 
5. UKS Trójka Górsk - 4 - 0 - 2 - 12 

Grupa B: KKP Bydgoszcz - Orion 
Grudzi¹dz 2:0, Unifreeze Go³kowo 
- Kania Toruñ II 4:0, KKP Che³m-
¿a - Orion Grudzi¹dz 1:1, KKP Byd-
goszcz - Kania Toruñ II 5:0, Unifreeze 
Go³kowo - KKP Che³m¿a 4:1, Kania 
Toruñ - Orion Grudzi¹dz 2:0, KKP 
Bydgoszcz - KKP Che³m¿a 4:0, Uni-
freeze Go³kowo - Orion Grudzi¹dz 
5:1, KKP Che³m¿a - Kania Toruñ 1:1, 
Unifreeze Go³kowo - KKP Bydgoszcz 
0:2 
1. KKP Bydgoszcz - 4 - 12 - 13 - 0 
2. Unifreeze Go³kowo - 4 - 9 - 13 - 4 
3. Kania Toruñ II - 4 - 4 - 3 - 10 
4. KKP Che³m¿a - 4 - 2 - 3 - 10 
5. Orion Grudzi¹dz - 4 - 0 - 2 - 10 

Pó³fina³y: Têcza Bydgoszcz - Unifre-
eze Go³kowo 1:4 
Kania I Toruñ - KKP Bydgoszcz 1:2 
Mecz o 5 miejsce: Olimpia Grudzi¹dz 
- Kania Toruñ II 3:0 
Mecz o 3 miejsce: Têcza Bydgoszcz - 
Kania Toruñ I 1:0 
Fina³: KKP Bydgoszcz - Unifreeze 
Go³kowo 5:3 
Klasyfikacja koñcowa: 
1. KKP Bydgoszcz 
2. Unifreeze Go³kowo 
3. Têcza Bydgoszcz 
4. Kania Toruñ I 
5. Olimpia Grudzi¹dz 
6. Kania Toruñ II 
7. Gimnazjum Lubanie, KKP Che³m-
¿a 
9. UKS Trójka Górsk, Orion Gru-
dzi¹dz 
UKS Trójka Górsk: Karolina Dopie-
ra³a, Natalia Ulaszewska(1), Wiktoria 
Partyka, Nikola Soko³owska, Sandra 
Walkowiak, Beata Kamiñska, Angeli-
ka Wojciechowska(1), Ewelina Beta. 

Adam Lubiñski.

 Fina³ Halowych mistrzostw Kujawsko - Pomorskiego Zwi¹zku Pi³ki 
No¿nej w kategorii juniorek U-16 zosta³ rozegrany w sobotê 27 lutego 2016 
r. w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Górsku. 

 W zawodach uczestniczy³o 8 
zespo³ów. Mistrzem województwa 
zosta³a Têcza Bydgoszcz przed Szóst-
k¹ Inowroc³aw I i Golem Brodnica. 
Dru¿yna UKS Trójka Górsk dzielnie 
walczy³a, ale ostatecznie zajê³a ósme 
miejsce. 
 Poni¿ej szczegó³owe wyniki za-
wodów: 
Grupa A: Gol Brodnica - Trójka 
Górsk 6:0, Mustang Wielgie - Szóst-
ka Inowroc³aw II 2:0, Gol Brodnica 
- Szóstka Inowroc³aw II 6:2, Mustang 
Wielgie - Trójka Górsk 4:1, Gol Brod-
nica - Mustang Wielgie 3:0, Szóstka 
Inowroc³aw II - Trójka Górsk 3:0
1. Gol Brodnica - 3 - 9 - 15 - 2
2. Mustang Wielgie - 3 - 6 - 6 - 4 
3. Szóstka Inowroc³aw II - 3 - 3 - 5 - 8
4. UKS Trójka Górsk - 3 - 0 - 1 - 13 
Grupa B: Szóstka Inowroc³aw I - Ka-
nia Toruñ 3:0, KKP Che³m¿a - Têcza 
Bydgoszcz 1:2, Szóstka Inowroc³aw 
I - Têcza Bydgoszcz 3:0, KKP Che³m-
¿a - Kania Toruñ I 3:0, Szóstka Ino-
wroc³aw I - KKP Che³m¿a 2:0, Têcza 
Bydgoszcz - Kania Toruñ 0:0 
1. Szóstka Inowroc³aw I - 3 - 9 - 8 - 0 
2. Têcza Bydgoszcz - 3 - 4 - 2 - 4 
3. KKP Che³m¿a - 3 - 3 - 4 - 4 

 W niedzielê 14 lutego 2016 r. w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ 
w Górsku odby³ siê fina³ Halowych mistrzostw Kujawsko - Pomorskiego 
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w kategorii m³odziczek U-13. 

4. Kania Toruñ - 3 - 1 - 0 - 6 
Pó³fina³y: Gol Brodnica- Têcza Byd-
goszcz 0:1 
Mustang Wielgie - Szóstka Inowro-
c³aw I 0:4 
Mecz o 7 miejsce: Kania Toruñ - UKS 
Trójka Górsk 5:0 
Mecz o 5 miejsce: Szóstka II Inowro-
c³aw - KKP Che³m¿a 1:2 
Mecz o 3 miejsce: Mustang Wielgie - 
Gol Brodnica 1:2 
Fina³: Szóstka Inowroc³aw I - Têcza 
Bydgoszcz 0:2 
Klasyfikacja koñcowa: 
1. Têcza Bydgoszcz 
2. Szóstka Inowroc³aw I 
3. UKS Gol Brodnica 
4. Mustang Wielgie 
5. KKP Che³m¿a 
6. Szóstka Inowroc³aw II 
7. Kania Toruñ 
8. UKS Trójka Górsk 
UKS Trójka Górsk: Oliwia Kaczma-
rek, Julia Wêgierska, Nikola Soko-
³owska, Klaudia Trzpil(1), Aleksandra 
Hamerla, Julia Wo³owska, Martyna 
Knopp, Oliwia Niejadlik, Martyna 
Jab³oñska, Aleksandra Echolc. 

Adam Lubiñski.

 W turnieju uczestniczy³y zespo-
³y z województw mazowieckiego, 
opolskiego, dolnośl¹skiego i kujaw-

 W dniach 3 - 6.03.2016 r. zawodniczki UKS Trójka Górsk bra³y udzia³ 
w III Wiosennym Turnieju Pi³ki No¿nej Kobiet w G³ucho³azach na pogra-
niczu polsko-czeskim. 

sko – pomorskiego. Po ciê¿kiej wal-
ce okupionej licznymi siniakami 
i drobnymi urazami uda³o siê od-

nieśæ kilka sukcesów. Dziew-
czêta z roczników 2003-2004 
i 2005 i m³odsze zajê³y trzecie 
miejsca, natomiast zawod-
niczki z roczników 2000 - 
2002 skoñczy³y zmagania na 
miejscu czwartym. Ponadto 
Angelika Wojciechowska zo-
sta³a wybrana najlepsz¹ za-
wodniczk¹ turnieju w tej kate-
gorii. 

  17 lutego 2016 r. w sali gimna-
stycznej Zespo³u Szkó³ w Górsku 
odby³y siê Dru¿ynowe mistrzostwa 
Powiatu Toruñskiego w tenisie sto³o-
wym gimnazjów. W obu kategoriach 
zwyciê¿y³o Gimnazjum w Grêboci-
nie. Gimnazjum w Górsku zajê³o 5. 
miejsce w kategorii dziewcz¹t. O wie-
le lepiej posz³o ch³opcom, którzy za-
jêli 3. miejsce. 

Poni¿ej szczegó³owe wyniki turnieju:
Dziewczêta:
1. Gimnazjum Grêbocin
2. Gimnazjum Obrowo
3. Gimnazjum Turzno
4. Gimnazjum Czernikowo
5. Gimnazjum Górsk
6. Gimnazjum Br¹chnowo
Ch³opcy:
1. Gimnazjum Grêbocin

2. Gimnazjum Czernikowo
3. Gimnazjum Górsk
4. Gimnazjum Br¹chnowo
5. Gimnazjum Turzno
6. Gimnazjum Dobrzejewice
Gimnazjum Górsk reprezentowali: 
Wiktoria Partyka, Angelika Wojcie-
chowska oraz Jakub Woś i Maciej Le-
wandowski.

Adam Lubiñski

Tenisowe puchary rozdane

Drużynowe mistrzostwa w tenisie 
stołowym gimnazjów

 28 lutego 2016 roku w sali widowi-
skowej Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej zosta³y roze-
grane Mistrzostwa Gminy w tenisie 
sto³owym o puchar Dyrektor GOKiS.  
 Zwyciêzcami turnieju zostali Ro-
man Suchowiecki i Tomasz Rêkas. 
Przez ca³y czas turnieju zaciêtej walce 
na stole tenisowym towarzyszy³a świet-
na zabawa i radosny nastrój ducha 
sportowego. Nad ca³ości¹ zawodów 
czuwa³ sêdzia g³ówny Pan Andrzej 
Wiśniewski, a organizacyjnie turniej 
przygotowa³ Pan Janusz Lemke.
WYNIKI TURNIEJU:
I miejsce  - Roman Suchowiecki, To-
masz Rêkas – z³oty medal

II miejsce – Marek Zawiszewski, Woj-
ciech Janik – srebrny medal
III miejsce- Patryk Kwiatkowski, Do-
minik Grelewicz – br¹zowy medal
IV miejsce – Janusz Lemke, Ariel Kry-
stosiak.
 Organizator turnieju – Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu i  Gminne 
Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sporto-
we. Fundatorem nagród by³  GOKiS 
w Z³ejwsi Ma³ej, a puchary i medale 
wrêczy³a Dyrektor GOKiS Maria 
Karpiñska.
 Gratulujemy i ¿yczymy wielu suk-
cesów w tenisie sto³owym. 

Maria Karpiñska

Oprócz sportowych zmagañ dziew-
czêta bra³y udzia³ w wycieczce do 
pobliskich Czech. Zostaliśmy za-
proszeni na kolejne turnieje do 
Wroc³awia i Miszkowic. Wyjazd od-
by³ siê przy wsparciu finansowym 
Gminy Z³awieś Wielka, Powiatu To-
ruñskiego oraz rodziców. Serdecz-
nie dziêkujemy!!!
 Wiêcej szczegó³ów i galeria zdjêæ 
na stronie: 

www.trojkagorsk.futbolowo.pl

Adam Lubiñski

 Dru¿yna Robotnika Toporzy-
sko osi¹gnê³a wielki sukces zajmuj¹c 
pierwsze miejsce w IV Halowej Lidze 
Pi³karskiej Toruñskiej Ligi Szóstek 
Pi³karskich w sezonie 2015/2016. Ze-
spó³ uzyska³ awans do wy¿szej klasy 
rozgrywkowej. Zawodnicy reprezen-
tuj¹cy zespó³ Robotnika to: A. Gil, 

B. Gorczyca, A. Hartman, T. Hart-
man, A. Hoffmann, S. Hoffmann, 
B. Janik, A. M³odecki, D. Orlicki, P. 
Pikulski, J. Przybyszewski, D. Wino-
grodzki, K. Winogrodzki.
 Ca³ej dru¿ynie ¿yczymy kolej-
nych sukcesów.

Iwona Owieśna

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

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

Finał Halowych mistrzostw K-PZPN
w kategorii juniorek U-16

III Wiosenny Turniej 
Piłki Nożnej Kobiet

Finał Halowych mistrzostw 
K-PZPN młodziczek U-13

Robotnik Toporzysko z tytułem 
mistrzowskim!

 Na starcie stanê³o 10 dru¿yn. Naj-
lepsza okaza³a siê KKP Bydgoszcz 
przed Unifreeze Go³kowo i Têcz¹ 
Bydgoszcz. Zawodniczki UKS Trój-
ka Górsk graj¹ce z przeciwniczkami 
o dwa lata starszymi zajê³y 9 miejsce 
nieznacznie ulegaj¹c rywalkom. 

 Poni¿ej szczegó³owe wyniki za-
wodów: 
Grupa A: Olimpia Grudzi¹dz - Trójka 
Górsk 1:0, Kania Toruñ - Gimnazjum 
Lubanie 2:1, Têcza Bydgoszcz - Trójka 
Górsk 5:0, Olimpia Grudzi¹dz - Gim-
nazjum Lubanie 3:0, Kania Toruñ 
- Têcza Bydgoszcz 1:1, Gimnazjum 
Lubanie - Trójka Górsk 3:1, Olimpia 
Grudzi¹dz - Têcza Bydgoszcz 1:3, Ka-
nia Toruñ - Trójka Górsk 3:1, Têcza 
Bydgoszcz - Gimnazjum Lubanie 4:2, 
Kania Toruñ - Olimpia Grudzi¹dz 
2:0 

1. Têcza Bydgoszcz - 4 - 10 - 13 - 4 
2. Kania Toruñ - 4 - 10 - 8 - 3 
3. Olimpia Grudzi¹dz - 4 - 6 - 5 - 5 
4. Gimnazjum Lubanie - 4 - 3 - 6 - 10 
5. UKS Trójka Górsk - 4 - 0 - 2 - 12 

Grupa B: KKP Bydgoszcz - Orion 
Grudzi¹dz 2:0, Unifreeze Go³kowo 
- Kania Toruñ II 4:0, KKP Che³m-
¿a - Orion Grudzi¹dz 1:1, KKP Byd-
goszcz - Kania Toruñ II 5:0, Unifreeze 
Go³kowo - KKP Che³m¿a 4:1, Kania 
Toruñ - Orion Grudzi¹dz 2:0, KKP 
Bydgoszcz - KKP Che³m¿a 4:0, Uni-
freeze Go³kowo - Orion Grudzi¹dz 
5:1, KKP Che³m¿a - Kania Toruñ 1:1, 
Unifreeze Go³kowo - KKP Bydgoszcz 
0:2 
1. KKP Bydgoszcz - 4 - 12 - 13 - 0 
2. Unifreeze Go³kowo - 4 - 9 - 13 - 4 
3. Kania Toruñ II - 4 - 4 - 3 - 10 
4. KKP Che³m¿a - 4 - 2 - 3 - 10 
5. Orion Grudzi¹dz - 4 - 0 - 2 - 10 

Pó³fina³y: Têcza Bydgoszcz - Unifre-
eze Go³kowo 1:4 
Kania I Toruñ - KKP Bydgoszcz 1:2 
Mecz o 5 miejsce: Olimpia Grudzi¹dz 
- Kania Toruñ II 3:0 
Mecz o 3 miejsce: Têcza Bydgoszcz - 
Kania Toruñ I 1:0 
Fina³: KKP Bydgoszcz - Unifreeze 
Go³kowo 5:3 
Klasyfikacja koñcowa: 
1. KKP Bydgoszcz 
2. Unifreeze Go³kowo 
3. Têcza Bydgoszcz 
4. Kania Toruñ I 
5. Olimpia Grudzi¹dz 
6. Kania Toruñ II 
7. Gimnazjum Lubanie, KKP Che³m-
¿a 
9. UKS Trójka Górsk, Orion Gru-
dzi¹dz 
UKS Trójka Górsk: Karolina Dopie-
ra³a, Natalia Ulaszewska(1), Wiktoria 
Partyka, Nikola Soko³owska, Sandra 
Walkowiak, Beata Kamiñska, Angeli-
ka Wojciechowska(1), Ewelina Beta. 

Adam Lubiñski.

 Fina³ Halowych mistrzostw Kujawsko - Pomorskiego Zwi¹zku Pi³ki 
No¿nej w kategorii juniorek U-16 zosta³ rozegrany w sobotê 27 lutego 2016 
r. w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Górsku. 

 W zawodach uczestniczy³o 8 
zespo³ów. Mistrzem województwa 
zosta³a Têcza Bydgoszcz przed Szóst-
k¹ Inowroc³aw I i Golem Brodnica. 
Dru¿yna UKS Trójka Górsk dzielnie 
walczy³a, ale ostatecznie zajê³a ósme 
miejsce. 
 Poni¿ej szczegó³owe wyniki za-
wodów: 
Grupa A: Gol Brodnica - Trójka 
Górsk 6:0, Mustang Wielgie - Szóst-
ka Inowroc³aw II 2:0, Gol Brodnica 
- Szóstka Inowroc³aw II 6:2, Mustang 
Wielgie - Trójka Górsk 4:1, Gol Brod-
nica - Mustang Wielgie 3:0, Szóstka 
Inowroc³aw II - Trójka Górsk 3:0
1. Gol Brodnica - 3 - 9 - 15 - 2
2. Mustang Wielgie - 3 - 6 - 6 - 4 
3. Szóstka Inowroc³aw II - 3 - 3 - 5 - 8
4. UKS Trójka Górsk - 3 - 0 - 1 - 13 
Grupa B: Szóstka Inowroc³aw I - Ka-
nia Toruñ 3:0, KKP Che³m¿a - Têcza 
Bydgoszcz 1:2, Szóstka Inowroc³aw 
I - Têcza Bydgoszcz 3:0, KKP Che³m-
¿a - Kania Toruñ I 3:0, Szóstka Ino-
wroc³aw I - KKP Che³m¿a 2:0, Têcza 
Bydgoszcz - Kania Toruñ 0:0 
1. Szóstka Inowroc³aw I - 3 - 9 - 8 - 0 
2. Têcza Bydgoszcz - 3 - 4 - 2 - 4 
3. KKP Che³m¿a - 3 - 3 - 4 - 4 

 W niedzielê 14 lutego 2016 r. w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ 
w Górsku odby³ siê fina³ Halowych mistrzostw Kujawsko - Pomorskiego 
Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w kategorii m³odziczek U-13. 

4. Kania Toruñ - 3 - 1 - 0 - 6 
Pó³fina³y: Gol Brodnica- Têcza Byd-
goszcz 0:1 
Mustang Wielgie - Szóstka Inowro-
c³aw I 0:4 
Mecz o 7 miejsce: Kania Toruñ - UKS 
Trójka Górsk 5:0 
Mecz o 5 miejsce: Szóstka II Inowro-
c³aw - KKP Che³m¿a 1:2 
Mecz o 3 miejsce: Mustang Wielgie - 
Gol Brodnica 1:2 
Fina³: Szóstka Inowroc³aw I - Têcza 
Bydgoszcz 0:2 
Klasyfikacja koñcowa: 
1. Têcza Bydgoszcz 
2. Szóstka Inowroc³aw I 
3. UKS Gol Brodnica 
4. Mustang Wielgie 
5. KKP Che³m¿a 
6. Szóstka Inowroc³aw II 
7. Kania Toruñ 
8. UKS Trójka Górsk 
UKS Trójka Górsk: Oliwia Kaczma-
rek, Julia Wêgierska, Nikola Soko-
³owska, Klaudia Trzpil(1), Aleksandra 
Hamerla, Julia Wo³owska, Martyna 
Knopp, Oliwia Niejadlik, Martyna 
Jab³oñska, Aleksandra Echolc. 

Adam Lubiñski.

 W turnieju uczestniczy³y zespo-
³y z województw mazowieckiego, 
opolskiego, dolnośl¹skiego i kujaw-

 W dniach 3 - 6.03.2016 r. zawodniczki UKS Trójka Górsk bra³y udzia³ 
w III Wiosennym Turnieju Pi³ki No¿nej Kobiet w G³ucho³azach na pogra-
niczu polsko-czeskim. 

sko – pomorskiego. Po ciê¿kiej wal-
ce okupionej licznymi siniakami 
i drobnymi urazami uda³o siê od-

nieśæ kilka sukcesów. Dziew-
czêta z roczników 2003-2004 
i 2005 i m³odsze zajê³y trzecie 
miejsca, natomiast zawod-
niczki z roczników 2000 - 
2002 skoñczy³y zmagania na 
miejscu czwartym. Ponadto 
Angelika Wojciechowska zo-
sta³a wybrana najlepsz¹ za-
wodniczk¹ turnieju w tej kate-
gorii. 

  17 lutego 2016 r. w sali gimna-
stycznej Zespo³u Szkó³ w Górsku 
odby³y siê Dru¿ynowe mistrzostwa 
Powiatu Toruñskiego w tenisie sto³o-
wym gimnazjów. W obu kategoriach 
zwyciê¿y³o Gimnazjum w Grêboci-
nie. Gimnazjum w Górsku zajê³o 5. 
miejsce w kategorii dziewcz¹t. O wie-
le lepiej posz³o ch³opcom, którzy za-
jêli 3. miejsce. 

Poni¿ej szczegó³owe wyniki turnieju:
Dziewczêta:
1. Gimnazjum Grêbocin
2. Gimnazjum Obrowo
3. Gimnazjum Turzno
4. Gimnazjum Czernikowo
5. Gimnazjum Górsk
6. Gimnazjum Br¹chnowo
Ch³opcy:
1. Gimnazjum Grêbocin

2. Gimnazjum Czernikowo
3. Gimnazjum Górsk
4. Gimnazjum Br¹chnowo
5. Gimnazjum Turzno
6. Gimnazjum Dobrzejewice
Gimnazjum Górsk reprezentowali: 
Wiktoria Partyka, Angelika Wojcie-
chowska oraz Jakub Woś i Maciej Le-
wandowski.

Adam Lubiñski

Tenisowe puchary rozdane

Drużynowe mistrzostwa w tenisie 
stołowym gimnazjów

 28 lutego 2016 roku w sali widowi-
skowej Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej zosta³y roze-
grane Mistrzostwa Gminy w tenisie 
sto³owym o puchar Dyrektor GOKiS.  
 Zwyciêzcami turnieju zostali Ro-
man Suchowiecki i Tomasz Rêkas. 
Przez ca³y czas turnieju zaciêtej walce 
na stole tenisowym towarzyszy³a świet-
na zabawa i radosny nastrój ducha 
sportowego. Nad ca³ości¹ zawodów 
czuwa³ sêdzia g³ówny Pan Andrzej 
Wiśniewski, a organizacyjnie turniej 
przygotowa³ Pan Janusz Lemke.
WYNIKI TURNIEJU:
I miejsce  - Roman Suchowiecki, To-
masz Rêkas – z³oty medal

II miejsce – Marek Zawiszewski, Woj-
ciech Janik – srebrny medal
III miejsce- Patryk Kwiatkowski, Do-
minik Grelewicz – br¹zowy medal
IV miejsce – Janusz Lemke, Ariel Kry-
stosiak.
 Organizator turnieju – Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu i  Gminne 
Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sporto-
we. Fundatorem nagród by³  GOKiS 
w Z³ejwsi Ma³ej, a puchary i medale 
wrêczy³a Dyrektor GOKiS Maria 
Karpiñska.
 Gratulujemy i ¿yczymy wielu suk-
cesów w tenisie sto³owym. 

Maria Karpiñska

Oprócz sportowych zmagañ dziew-
czêta bra³y udzia³ w wycieczce do 
pobliskich Czech. Zostaliśmy za-
proszeni na kolejne turnieje do 
Wroc³awia i Miszkowic. Wyjazd od-
by³ siê przy wsparciu finansowym 
Gminy Z³awieś Wielka, Powiatu To-
ruñskiego oraz rodziców. Serdecz-
nie dziêkujemy!!!
 Wiêcej szczegó³ów i galeria zdjêæ 
na stronie: 

www.trojkagorsk.futbolowo.pl

Adam Lubiñski

 Dru¿yna Robotnika Toporzy-
sko osi¹gnê³a wielki sukces zajmuj¹c 
pierwsze miejsce w IV Halowej Lidze 
Pi³karskiej Toruñskiej Ligi Szóstek 
Pi³karskich w sezonie 2015/2016. Ze-
spó³ uzyska³ awans do wy¿szej klasy 
rozgrywkowej. Zawodnicy reprezen-
tuj¹cy zespó³ Robotnika to: A. Gil, 

B. Gorczyca, A. Hartman, T. Hart-
man, A. Hoffmann, S. Hoffmann, 
B. Janik, A. M³odecki, D. Orlicki, P. 
Pikulski, J. Przybyszewski, D. Wino-
grodzki, K. Winogrodzki.
 Ca³ej dru¿ynie ¿yczymy kolej-
nych sukcesów.

Iwona Owieśna

Sport

Przedsiębiorcy Regionu Gminy

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

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

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. tel. 698 014 033 lub 790 520 803, 
e-mail: gazeta@izarysuje.pl
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USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:

USŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ
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Z A P R A S Z A M Y
kom. 607 914 454
SKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWYCH
CZYNNE:

w godz. 7.30 - 16.30
soboty: 8.00 - 13.00

Toporzysko 16C przy drodze krajowej nr 80.

PROPONUJEMY NAJWYŻSZE CENY !!!

ZAKŁAD 
ELEKTRYCZNY
Jan Witkowski

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

rok zał. 1983

• inspektor nadzoru
• instalacje elektryczne

• pomiary, odbiory
• przezwajanie silników

SPRZEDAM DOM
Zławieś Mała

Parterowy, z zagospodarowanym poddaszem,

gotowy do zamieszkania.

W tym: 6 pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, garaż.
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SALA W GÓRSKU DO WYNAJĘCIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wypożyczanie pokrowców na krzesła 

tel. 56 610 21 28 
lub 606 998 523

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ

-

-

-
-

-

-
kowski@wp.pl

-

-

-
-

-
-
-

-

-

Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić?  Napisz maila: gazeta@zlawies.pl 

UWAGA! 

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

biuro@owpomorze.pl

-

-

-
-

Mała.
-

-

-
-
-

-
-


