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Zapraszamy
do lektury
Uniwersytet III wieku
8 lutego w Domu Kultury w Górsku odby³a siê
inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III
Wieku dzia³aj¹cego przy Wy¿szej Szkole Gospodarki
w Bydgoszczy.
wiêcej na stronie 6

Rekord pobity!
W ca³ej Polsce 15 stycznia 2017 r. ju¿ po raz 25. zagra³a Wielka Orkiestra Świ¹tecznej Pomocy. Mimo ch³odnej, zimowej pogody 49 wolontariuszy z naszej gminy wysz³o na ulicê kwestowaæ na szczytny cel, jakim jest pomoc dla dzieci i seniorów. Sztab
Gminy Z³awieś Wielka zorganizowa³ ﬁna³ imprezy w Zespole Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej.
Sala gimnastyczna zadziwi³a swoich
gości niecodziennym wystrojem, a moc
atrakcji i licytacji przygotowanych przez
organizatorów oraz zaanga¿owanie kwestuj¹cych pozwoli³y na zebranie rekordowej kwoty 79 014,86 z³.
Na scenie wyst¹pili:
- Orkiestra Dêta z Rzêczkowa;
- Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola
w Z³ejwsi Ma³ej;
- Klasy Oa i Ob z Zespo³u Szkó³ w Górsku;
- Zespó³ Harmonia;
- Zespó³ Melodia;
- Solistki GOKiS – Marta Kwiatkowska
i Paulina £oboda;
- solistki z Zespo³u Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej
– Ania Gr¹cka, Oliwia Halapacz, Agata
Nelec, Oliwia Pszczóliñska, Julia Stêpieñ;
- Evitalia Fit pod kierunkiem Ewy Grobelskiej;
- uczniowie szko³y muzycznej Adam Pazdyga i Szymon Rychel;

Bezpieczne Ferie
W dniach 25-27 stycznia 2017 r. na terenie wszystkich szkó³ gminy Z³awieś Wielka przeprowadzona
zosta³a akcja, maj¹ca na celu przypomnienie zasad zachowania bezpieczeñstwa na drodze oraz podczas ferii. Skierowana by³a ona do dzieci klas O i I szkó³ podstawowych oraz oddzia³u przedszkolnego w Z³ejwsi
Ma³ej.
wiêcej na stronie 3

Zmiany w procedurze
Obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
ustawy o lasach (Dz. U. poz. 2249) wprowadzi³a szereg
zmian w procedurze uzyskiwania zgody na usuniêcie
drzew.
wiêcej na stronie 3
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- Monika Chojnacka i Pawe³ Matczak zaprezentowali taniec towarzyski;
- Przedstawicielki szko³y tañca Projekt
Samai pod kierunkiem Pauliny Rutkowskiej zaprezentowa³y "Belly dance" - taniec brzucha.
Gościem specjalnym 25. Fina³u
w Z³ejwsi Wielkiej by³ Artur Cieciórski –
zwyciêzca II edycji You Can Dance. Artur
to równie¿ 5-krotny Mistrz Świata Disco
i Disco Freestyle, 3-krotny Mistrz Świata
Disco Show Duety, 24-krotny Mistrz Polski w wielu kategoriach, Mistrz Europy
w Disco Freestyle oraz Zdobywca Pucharu
Świata Disco Freestyle. Od wielu lat wspiera tych najbardziej potrzebuj¹cych.
Aktywnie dzia³a dla instytucji i organizacji na rzecz chorych dzieci. Stale

wspó³pracuje m.in. z Domem Pomocy
Spo³ecznej w Grabiu. Prowadzi równie¿
koncerty charytatywne, licytacje, pomaga
w akcji „Bêdzie lepiej” dotycz¹cej przemocy, molestowania oraz dyskryminacji na tle
rasowym, p³ci i orientacji seksualnej. Wraz
z innymi artystami czêsto wspiera akcje dla
hospicjum dla dzieci.
W programie nie zabrak³o równie¿
licytacji. Za kwotê 5810 z³ mieszkañcy naszej gminy zakupili m.in.: bilety na bal
karnawa³owy od Klubu HDK, bilety na bal
charytatywny od Stowarzyszenia Inicjatyw
Spo³ecznych "Razem dla Przysz³ości", dwa
karnety ca³oroczne na rundê zasadnicz¹
i play off na Motoarenê Toruñ, gad¿ety
ufundowane przez ﬁrmê Marwit i Bank
Spó³dzielczy w Toruniu, kompleksowe mycie wnêtrza samochodu wraz z ¿etonami
do myjni samochodowej od Pañstwa Doroty i Witolda Konopów, Voucher na Pit Bike
do G³a¿ewa, Vouchery na makija¿ oraz
dwugodzinn¹ naukê makija¿u od Kropczewska make up, kask stra¿acki od OSP
Toporzysko, donice od ﬁrmy Hacom Polyester, siekierê stra¿ack¹ od pana Ryszarda
Tomali, a tak¿e gad¿ety WOŚP.
Niezwykle emocjonuj¹ca okaza³a siê
najwa¿niejsza licytacja tego wieczoru - licytacja z³otego serduszka. Osob¹ ze "z³otym
sercem", która hojnie wspar³a WOŚP, by³
pan Bogdan Pietras który wylicytowa³ serduszko za 4500 z³.
KGW Z³awieś Wielka, które wspólnie
z so³tysem oraz rad¹ so³eck¹ wsi Z³awieś
Wielka prowadzi³y kawiarenkê, zebra³y
kwotê ponad 2200 z³. Jak co roku nie mog³o zabrakn¹æ waty cukrowej od pañstwa
Ziêbów z Górska oraz "Baloniarek", którzy
zebrali wspólnie 1100 z³.
Jednak najwiêkszymi bohaterami tego
dnia okazali siê wolontariusze. Do 49 puszek zosta³a wrzucona imponuj¹ca kwota
ponad 65 tys. z³. Rekordzist¹ zosta³ Mateusz Kaczmarek, który przyniós³ puszkê
„wype³nion¹” kwot¹ 5717, 56 z³.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy wsparli nasze dzia³ania, a zw³aszcza:
- dyrekcji i pracownikom Zespo³u Szkó³
w Z³ejwsi Wielkiej za pomoc w organizacji ﬁna³u,

- Bankowi Spó³dzielczemu w Toruniu, a szczególnie paniom z oddzia³u
w Z³ejwsi Wielkiej, które pod okiem pani
dyrektor Katarzyny Zió³kowskiej Bytyñ
przeliczy³y ponad 2500 banknotów oraz
prawie 37 000 szt. bilonu,
- Firmie Marwit za dostarczone do kawiarenki soczki,
- Restauracji Leśniczanka za ciep³e kanapki dla wolontariuszy,
- Firmie Rêb-Pjek za pyszne dro¿d¿ówki,
- KGW Z³awieś Wielka oraz so³tys Wiolecie
Warzosze za poprowadzenie kawiarenki,
- Pañstwu Ziêba za przygotowanie waty
cukrowej,
- Baloniarkom za przepiêknie pomalowane buźki naszych najm³odszych i cudowne ﬁgurki z balonów,

- wszystkim wystêpuj¹cym na naszej scenie, a szczególnie panu Arturowi Cieciórskiemu za przyjêcie naszego zaproszenia,
- sponsorom i oﬁarodawcom, którzy zasilili nasze licytacje.
Opiekê medyczn¹ oraz nieocenion¹
pomoc podczas ﬁna³u zapewnili stra¿acy
z OSP Toporzysko. Nad komisjami licz¹cymi pieni¹dze, w sk³ad których wchodzili równie¿ harcerze z 30 Dru¿yny Wêdrowniczej "Widmo", czuwali Krzysztof Rak,
Teresa Balicka oraz Helena Przekwas.
W imieniu szefa sztabu Jana Surdyki
sk³adamy gor¹ce podziêkowania mieszkañcom, bez których taki rekord nie zosta³by osi¹gniêty. Wspólnie pokazaliśmy,
¿e mimo braku nag³ośnienia akcji w publicznej telewizji nasze serca s¹ pe³ne empatii i nie jesteśmy obojêtni na los drugiego cz³owieka. Bo warto pomagaæ!!!
Paulina Zakierska
fot. £ukasz Piecyk - Poza Toruñ

Nabór wniosków w ramach projektu „Montaż instalacji
OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka”
Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej og³osi³ nabór wniosków od mieszkañców w ramach projektu pod nazw¹ "Monta¿
instalacji OZE na terenie Gminy Z³awieś Wielka".

Nabór wniosków trwaæ bêdzie od 14 lutego 2017 roku
do 28 lutego 2017 roku. Wnioski przyjmowane bêd¹ w pokoju nr 11 (Referat Rozwoju i Promocji) w Urzêdzie Gminy
w Z³ejwsi Wielkiej, w godzinach pracy urzêdu.
Wszelkie informacje na temat projektu mo¿na uzyskaæ w Referacie Rozwoju i Promocji pokój nr 10 i 11 (parter) w Urzêdzie

Gminy w Z³ejwsi Wielkiej, pod numerami telefonu:
56 674 13 35, 56 674 13 36, 56 674 13 41 lub 56 678 09 13 wewnêtrzny 35, 36 lub 41.
Szczegó³owe informacje oraz wniosek wraz z za³¹cznikami
dostêpne s¹ na stronie www.zlawies.pl w zak³adce odnawialne
źród³a energii.
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Nie spalaj odpadów!
Szanuj zdrowie swoje i swoich sąsiadów!
W ca³ej Polsce, a wiêc równie¿ na terenie Gminy Z³awieś Wielka obowi¹zuje zakaz spalania odpadów, który dotyczy zarówno spalania w instalacjach grzewczych budynków jak i na tzw. „wolnym powietrzu”. Zakaz wynika z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa. Nie oznacza to jednak,
¿e w domowych instalacjach grzewczych nie mo¿na spalaæ ¿adnych odpadów.
CO WOLNO SPALAÆ?
Zgodnie z ROZPORZ¥DZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 listopada
2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które
osoby ﬁzyczne lub jednostki organizacyjne niebêd¹ce przedsiêbiorcami mog¹ poddawaæ odzyskowi na potrzeby w³asne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku, dopuszcza siê spalanie do
celów grzewczych wy³¹cznie tych odpadów,
których termiczne przekszta³canie w instalacjach domowych nie powoduje negatywnego
wp³ywu na środowisko.
S¹ to: odpady kory i korka; trociny i wióry,
ścinki z wy³¹czeniem trocin, wiórów, ścinek pochodz¹cych z obróbki p³yt wiórowych; drewno
o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i pow³okami ochronnymi; opakowania z papieru
i tektury oraz opakowania z drewna, kartony.
NIE WOLNO SPALAÆ
Miêdzy innymi: butelek PET, opon, wyrobów z gumy, opakowañ typu TETRAPAK, resz-

tek farb, rozpuszczalników, granulatu z gumy,
przepracowanych olejów, starych mebli, odzie¿y, papieru z kolorowych magazynów, zanieczyszczonych t³uszczami, farbami czy innymi
substancjami papierów oraz tektury, drewnianych ram okiennych, podk³adów kolejowych,
nas¹czanych impregnatami i malowanych kawa³ków drewna itp.
CO GROZI ZA SPALANIE ODPADÓW?
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach podlega karze aresztu albo
grzywny.
Ponadto w sytuacji, gdy dochodzi do z³amania przepisów przeciwpo¿arowych i spowodowania uci¹¿liwości w wyniku palenia odpadów zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego,
mo¿na wezwaæ w³aściciela nieruchomości do
powstrzymywania siê od dzia³añ, które zak³óca³yby korzystanie z nieruchomości s¹siednich
ponad przeciêtn¹ miarê, wynikaj¹c¹ ze spo³ecz-

no-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
PRZEPISY, KTÓRE WARTO ZNAÆ:
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U.2016. poz. 1987 z późn. zmianami),
- rozporz¹dzenie Ministra Środowiska z dnia
10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które osoby ﬁzyczne lub jednostki
organizacyjne niebêd¹ce przedsiêbiorcami
mog¹ poddawaæ odzyskowi na potrzeby w³asne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz. U. 2016 poz. 93)
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porz¹dku w gminach (Dz.U.2016
poz. 250 z poźn. zmianami),
- uchwa³a Nr XXI/125/2016 Rady Gminy Z³awieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porz¹dku
na terenie gminy Z³awieś Wielka.
M. Musia³

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Siemoniu
WOŚP, zwyczajem poprzednich lat, zagra³a równie¿ w Siemoniu. W niedzielê 15 stycznia 2017 r. o godzinie 12 mieszkañcy Siemonia spotkali siê w świetlicy wiejskiej, aby wzi¹æ udzia³ w tym wydarzeniu, które ju¿ od lat wpisane jest w spo³eczny krajobraz wydarzeñ kulturalnych
w naszej wsi.
Wspólnym wysi³kiem ksiêdza proboszcza,
szko³y podstawowej, pani so³tys, ko³a gospodyñ
oraz mieszkañców wsi – doros³ych i dzieci, zorganizowany zosta³ paraﬁalny op³atek ze szczytnym
celem w tle. Dziêki aktywności, pomys³owości,
a przede wszystkim oﬁarności mieszkañców Siemonia, operatywnośæ organizatorów zaowocowa³a rekordow¹, w stosunku do ubieg³ych lat, sum¹
4727,30 z³, któr¹ przekazano na cele WOŚP.
Wolontariusze ju¿ od rana, nie bacz¹c na
mroźn¹ aurê, zbierali datki do puszek. Burzliwa
licytacja oraz kawiarenka i loteria w efekcie z³o¿y³y siê na powstanie tej kwoty.
Mieszkañcy Siemonia w prawdziwie rodzinnej atmosferze wzajemnych dobrych ¿yczeñ, przy
kawie i s³odkim poczêstunku, podziwiali popisy
artystyczne uczniów Szko³y Podstawowej w Siemoniu. To niezwyk³e świ¹teczno – noworoczne
spotkanie, wspólny wysi³ek ludzi i nastrój chrze-

ścijañskiej mi³ości bliźniego, da³y efekt w postaci
zebranych środków materialnych na wspania³y
cel charytatywny, jakim jest WOŚP, ale sprawi³y
tak¿e, ¿e wszyscy uczestnicy oraz organizatorzy
poczuli prawdziwego ducha bo¿onarodzeniowej
³¹czności wszystkich ze wszystkimi.
Z poczuciem dobrze spe³nionego obowi¹zku, duchowo wzmocnieni i ubogaceni rozeszliśmy siê do domów z przekonaniem, ¿e oﬁarnośæ
oraz bezinteresownośæ mieszkañców Siemonia
jest faktem, w opozycji do przejawów konserwatywnego samolubstwa wspó³czesnego świata.
Wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania naszej siemoñskiej uroczystości, uczestniczyli w niej i aktywnie spêdzili czas w niedzielê,
15 stycznia, nale¿¹ siê serdeczne podziêkowania
i wyrazy wdziêczności za trud spo³ecznej pracy
i hojnośæ w solidoryzowaniu siê z potrzebuj¹cymi, na cele których dzia³a³a w tym roku WOŚP.

Imprezy Kulturalne
Data

Nazwa

Miejsce

09.03.2017

Dzieñ Kobiet

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej

15.03.2017

Spotkanie Klubu Seniora

Dom Kultury w Górsku

22.03.2017

Uniwersytet III Wieku

Dom Kultury w Górsku

29.03.2017

Spotkanie Klubu Seniora

Dom Kultury w Górsku

29.03.2017

III edycja Mini Listy Przebojów

Dom Kultury w Górsku

05.04.2017

Uniwersytet III Wieku

Dom Kultury w Górsku

02.04.2017

Wielkanocny Turniej Halowej Pi³ki Zespó³ Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej,
No¿nej "O Puchar Wójta Gminy
Zespó³ Szkó³ w Górsku
Z³awieś Wielka"

12.04.2017

Spotkanie Klubu Seniora

Dom Kultury w Górsku

19.04.2017

Uniwersytet III Wieku

Dom Kultury w Górsku

23.04.2017

Wystawa prac kó³ka plastycznego

Dom Kultury w Górsku

26.04.2017

Spotkanie Klubu Seniora

Dom Kultury w Górsku

Szczegó³y www.zlawies.pl w zak³adce kalendarz imprez.

Fina³ WOŚP w Siemoniu nale¿y uznaæ za
udany, bogaty nie tylko w efekty materialne, ale
przede wszystkim moralne. Kolejny raz brawo
dla Siemonia!
Krystyna Poliwodziñska
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Urząd Gminy
w Złejwsi Wielkiej
przypomina:

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca
2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej osoby zainteresowane zwrotem podatku akcyzowego
powinny:
- w terminie od 1 do 28 lutego 2017 r. z³o¿yæ
wniosek w Urzêdzie Gminy w Z³ejwsi Wielkiej - pokój 20, (druk dostêpny w Urzêdzie
Gminy p. 12)
- do wniosku do³¹czyæ faktury Vat za zakup
oleju napêdowego, wystawione w termine
od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
W bie¿¹cym roku wysokośæ zwracanych
wydatków wynosiæ bêdzie:
86,00 z³ x ilośæ ha u¿ytków rolnych.
Wies³awa Lipiñska
Inspektor ds. podatków
i op³at lokalnych

Punktu Potwierdzania
Proﬁlu Zaufanego
Profil zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, którym potwierdzasz swoją tożsamość
przy załatwianiu spraw urzędowych przez Internet. Profil zaufany to oszczędność czasu,
komfort, oszczędność pieniędzy, bezpieczeństwo i ułatwienia.
Jak założyć profil zaufany?
Wejdź na stronę ePUAP www.epuap.gov.pl
i załóż konto. Na stronie ePUAP złóż wniosek
o profil zaufany.
W ciągu 14 dni przyjdź z dowodem tożsamości
do naszego Urzędu potwierdzić profil zaufany.

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

Ustawa „Za życiem”
Rodzinom, w których urodzi siê ¿ywe dziecko z ciê¿kim i nieodwracalnym upośledzeniem
albo nieuleczaln¹ chorob¹ zagra¿aj¹c¹ ¿yciu, które powsta³y w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu, przys³uguje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. z³.
Nie jest ono uzale¿nione od dochodów.
Wniosek o wyp³atê świadczenia nale¿y z³o¿yæ
w terminie 12 miesiêcy od narodzin dziecka.
Świadczenie przys³ugiwaæ bêdzie równie¿
dzieciom urodzonym w 2016 roku, je¿eli wniosek zostanie z³o¿ony w terminie.
Podstawowym warunkiem wyp³aty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzaj¹ce ciê¿kie i nieodwracalne upośledzenie
albo nieuleczaln¹ chorobê zagra¿aj¹c¹ ¿yciu,
które powsta³y w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu.
Przepisy nie przewiduj¹ sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia. Wystawiæ je
mo¿e lekarz specjalista z dziedziny po³o¿nictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Ponadto, podobnie jak w przypadku tzw.

becikowego, aby otrzymaæ świadczenie, matka
dziecka musi pozostawaæ pod opiek¹ medyczn¹ nie później ni¿ od 10 tygodnia ci¹¿y do porodu (aby to potwierdziæ, nale¿y przedstawiæ
zaświadczenie wystawione przez lekarza lub
po³o¿n¹).
Wniosek o uzyskanie prawa do jednorazowego świadczenie z tytu³u urodzenia siê dziecka,
u którego zdiagnozowano ciê¿kie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczaln¹ chorobê
zagra¿aj¹c¹ ¿yciu, które powsta³y w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, sk³ada siê w pokoju nr 18 Urzêdu Gminy
Z³awieś Wielka, ul. Handlowa 7.
Referat Świadczeñ Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego.
EXP32kB
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Jesteśmy silni, bo jesteśmy razem!
Zmiany w procedurze zgody
na usunięcie drzew lub krzewów
Obowi¹zuj¹ca od 1 stycznia ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. poz. 2249) wprowadzi³a szereg zmian w procedurze uzyskiwania zgody na usuniêcie drzew.

Cztery najwa¿niejsze zmiany dotycz¹ odst¹pienia od obowi¹zku uzyskania zezwolenia
w przypadku usuwania:
• drzew lub krzewów rosn¹cych na nieruchomościach stanowi¹cych w³asnośæ osób ﬁzycznych i usuwanych na cele niezwi¹zane
z prowadzeniem dzia³alności gospodarczej,
• drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieu¿ytkowanych do
u¿ytkowania rolniczego,
• drzew, których obwód na wysokości 130 cm
nie przekraczaj¹cym 100 cm w przypadku
topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego,
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego lub 50 cm w przypadku pozosta³ych gatunków drzew,
• krzewów rosn¹cych w skupisku, o powierzchni do 25 m2
Przywo³ane odstêpstwa od obowi¹zku
uzyskania zezwolenia na usuniêcie nie maj¹
zastosowania do terenów lasów.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
osoby ﬁzyczne, mog¹ usun¹æ bez zezwolenia
ze swojej nieruchomości ka¿de drzewo, bez
wzglêdu na jego obwód, je¿eli usuniêcie to dokonywane jest na cele niezwi¹zane z prowadzeniem dzia³alności gospodarczej.
W przypadku drzew usuwanych przez
rolników sytuacja jest nieco inna. Rolnicy s¹
osobami ﬁzycznymi, jednak w zwi¹zku z zakwaliﬁkowaniem dzia³alności rolniczej jako
dzia³alnośæ gospodarcza, konieczne jest dokonanie indywidualnej oceny, czy drzewo lub
krzew s¹ usuwane na cele niezwi¹zane z prowadzeniem dzia³alności gospodarczej.
Dla przyk³adu, usuniêcie drzewa lub krzewu w celu budowy domu nie jest zwi¹zane
z prowadzeniem przez rolnika dzia³alności

gospodarczej (dzia³alności rolniczej) i nie wymaga zezwolenia, natomiast usuniêcie drzewa
lub krzewu pod budowê budynków gospodarczych albo drogi dojazdowej do pola jest zwi¹zane z prowadzeniem przez rolnika dzia³alności gospodarczej i w tej sytuacji zezwolenie jest
konieczne.
Warto jednak dodaæ, ¿e rolnik, bez wzglêdu
na po³o¿enie nieruchomości, gatunek oraz wymiary drzew, mo¿e je usun¹æ z gruntu rolnego
w celu wprowadzenia na ten grunt upraw rolnych. Brak u¿ytkowania rolniczego gruntu, na
którym rośnie drzewo albo krzew i określony cel
usuniêcia - przywrócenie gruntów nieu¿ytkowanych do u¿ytkowania rolniczego, wystarcza do
usuniêcia drzewa i krzewu bez zezwolenia.
Nawet je¿eli usuniêcie drzewa nie wymaga
zezwolenia, samo usuniêcie mo¿e byæ niemo¿liwe albo utrudnione, je¿eli drzewo jest objête dodatkow¹ ochron¹, np. jest pomnikiem
przyrody lub zadrzewieniem śródpolnym,
przydro¿nym i nadwodnym na obszarze chronionego krajobrazu albo w zasiêgu prac zwi¹zanych z usuwaniem wystêpuj¹ chronione gatunki zwierz¹t, roślin albo grzybów.
Na terenach objêtych ochron¹ konserwatora zabytków istnieje obowi¹zek uzyskania
pozwolenia w³aściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie jakiejkolwiek zmiany w obrêbie historycznej zieleni zabytkowej. Mo¿liwośæ usuniêcia takich drzew
reguluj¹ odrêbne przepisy.
Drzewa zasiedlone przez ptaki nie mog¹
byæ wycinane w okresie lêgowym ptaków, niezale¿nie od tego na jakim terenie siê znajduj¹.
Okres lêgowy wiêkszości gatunków ptaków
trwa od 1 marca do 15 października.
Dorota Szymañska

Bezpieczne ferie
W dniach 25-27 stycznia 2017 r. na terenie wszystkich szkó³ gminy Z³awieś Wielka przeprowadzona zosta³a akcja, maj¹ca na celu przypomnienie zasad zachowania bezpieczeñstwa na
drodze oraz podczas ferii. Skierowana by³a ona do dzieci klas O i I szkó³ podstawowych oraz
oddzia³u przedszkolnego w Z³ejwsi Ma³ej.

W sumie przeszkolono 257 dzieci. Pod
patronatem Urzêdu Gminy stra¿acy: Andrzej
Michalski, Ilona Nowak i Agata Gulczyñska
z OSP £¹¿yn, Robert Babiarz i Miros³aw Buliñski z OSP Toporzysko oraz Marcin Lewandowski z OSP Siemoñ zapoznali dzieci nie
tylko z podstawowymi przepisami o ruchu
drogowym, ale równie¿ z zasadami zachowania siê w trakcie zimowych zabaw. Szczególnie
ostrzegali dzieci przed zabaw¹ na lodzie, czy
te¿ zje¿d¿aniem na sankach w niebezpiecznych miejscach. Nasze maluszki wykazywa³y
siê doskona³¹ wiedz¹ na temat numerów alarmowych, konieczności noszenia odblasków
czy te¿ bezpiecznej jazdy na rowerze. Wszystkie
dzieci otrzyma³y kamizelki odblaskowe ufundowane przez Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej.
Dziêki mo¿liwości spotkania z tak szerokim
gronem, stra¿acy przypomnieli o niebezpieczeñstwie czyhaj¹cym ka¿dego dnia na osoby
ogrzewaj¹ce dom paliwami sta³ymi - drewno,

wêgiel czy ekogroszek. Wydobywaj¹cy siê tlenek wêgla, potocznie zwany czadem, stanowi
śmiertelne zagro¿enie. Nazwany jest cichym
zabójc¹, gdy¿ nie ma zapachu ani smaku. Aby
unikn¹æ tragedii wystarczy zamontowaæ czujnik wykrywaj¹cy tlenek wêgla oraz dbaæ o regularne przegl¹dy kominiarskie.
Paulina Zakierska

Dobry stra¿ak, to wysportowany stra¿ak!! Ju¿ po raz kolejny „Jesteśmy silni, bo jesteśmy
razem!”. Pod takim has³em ruszyliśmy w 47 osobowym sk³adzie na podbój lodowiska Mentor
w Toruniu.

Dziêki uprzejmości Wójta Gminy Z³awieś
Wielka Pana Jana Surdyki mogliśmy szaleæ na
³y¿wach. Wyjazd zorganizowa³ Zarz¹d OSP, zaś
fundatorem by³ Pan Wójt.
Lodowa zabawa mia³a na celu uświadomiæ
„maluchów” oraz nieco starszych druhów jednostki, ¿e mo¿na siê świetnie bawiæ bez jakichkolwiek u¿ywek. Zwieñczeniem wyjazdu by³a
tradycyjna ju¿ pogadanka na temat u¿ywek
i ich skutków.
Nie mog³o siê to oczywiście obyæ bez pysznej pizzy oraz soków. Uczestnicy programu
z przejêciem s³uchali wyk³adu kole¿anek na temat niebezpiecznych skutków za¿ywania alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy. Jednog³ośnie
przyznali, ¿e wcale nie potrzebuj¹ jakichkolwiek szkodliwych substancji, aby siê świetnie
bawiæ (co udowodnili podczas pi¹tkowego wyjazdu). Jak sami przyznaj¹, do świetnej zabawy
wystarczy im to, ¿e s¹ razem.
Jeszcze raz dziêkujemy Panu Wójtowi oraz
Zarz¹dowi OSP za wspania³y wyjazd!
Andrzej Michalski

Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Du¿ej Rodziny to system zni¿ek dla rodzin wielodzietnych. Przys³uguje niezale¿nie od dochodu rodzinom
z przynajmniej trójk¹ dzieci:
• w wieku do ukoñczenia 18 roku ¿ycia,
• w wieku do ukoñczenia 25 roku ¿ycia,
w przypadku gdy dziecko uczy siê w szkole
lub w szkole wy¿szej,
• bez ograniczeñ wiekowych, w przypadku dzieci legitymuj¹cych siê orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepe³nosprawności.
Wa¿ne jest, aby w chwili sk³adania wniosku
rodzina spe³nia³a ww. warunki.
Karta jest wydawana bezp³atnie ka¿demu
cz³onkowi rodziny. Rodzice, przez których rozumie siê tak¿e rodziców zastêpczych lub osoby
prowadz¹ce rodzinny dom dziecka, mog¹ korzystaæ z Karty do¿ywotnio, dzieci – do 18 roku
¿ycia lub do ukoñczenia nauki, maksymalnie
do osi¹gniêcia 25 lat. Osoby posiadaj¹ce orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepe³nosprawności otrzymuj¹ Kartê na czas
trwania orzeczenia o niepe³nosprawności.
Karta Du¿ej Rodziny oferuje system zni¿ek
oraz dodatkowych uprawnieñ. Jej posiadacze
bêd¹ mieli mo¿liwośæ korzystania z katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie ca³ego kraju.
Kartê przyznaje wójt w³aściwy ze wzglêdu
na miejsce zamieszkania cz³onka rodziny wielodzietnej.
Formalności zwi¹zane z uzyskaniem kart,
w tym sk³adanie wniosków, mo¿na za³atwiæ
w pokoju nr 18 Urzêdu Gminy w Z³ejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7.
Sk³adaj¹c wniosek przedstawia siê orygina³y lub odpisy dokumentów potwierdzaj¹cych
prawo do przyznania Karty w szczególności:
• w przypadku rodzica – dokument potwierdzaj¹cy to¿samośæ oraz oświadczenie, ¿e
rodzic nie jest pozbawiony w³adzy rodziciel-

skiej ani ograniczony we w³adzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy
zastêpczej w stosunku do co najmniej trojga
dzieci;
• w przypadku ma³¿onka rodzica – dokument
potwierdzaj¹cy to¿samośæ oraz akt ma³¿eñstwa;
• w przypadku dzieci w wieku do ukoñczenia
18. roku ¿ycia – akt urodzenia lub dokument
potwierdzaj¹cy to¿samośæ;
• w przypadku dzieci w wieku powy¿ej 18. roku
¿ycia – dokument potwierdzaj¹cy to¿samośæ
oraz oświadczenie o planowanym terminie
ukoñczenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci legitymuj¹cych siê
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawności w wieku
powy¿ej 18. roku ¿ycia – dokument potwierdzaj¹cy to¿samośæ oraz orzeczenie
o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepe³nosprawności.
W przypadku osób, które s¹ zameldowane
na terenie Gminy Z³awieś Wielka lub korzystaj¹ ze świadczeñ rodzinnych, świadczenia
wychowawczego lub świadczeñ z funduszu alimentacyjnego, czêśæ ww. dokumentów nie bêdzie wymagana, gdy¿ powy¿sze dane znajduj¹
siê w posiadaniu Referatu Świadczeñ Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego tutejszego
urzêdu.
Wnioski o przyznanie Karty Du¿ej Rodziny lub wydanie jej duplikatu mo¿na sk³adaæ
równie¿ drog¹ elektroniczn¹ wraz z koniecznymi dokumentami, poprzez portal internetowy
https://empatia.mpips.gov.pl/. Wniosek musi
zostaæ opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryﬁkowanym za pomoc¹ wa¿nego kwaliﬁkowanego certyﬁkatu lub podpisem
potwierdzonym proﬁlem zaufanym ePUAP.
Referat Świadczeñ Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego.
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Z Działalności CEM w Górsku
W okresie przedświ¹tecznym, bo¿onarodzeniowym i na pocz¹tku nowego – 2017 – roku Centrum Edukacji M³odzie¿y im. ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku aktywnie prowadzi³o swoj¹ dzia³alnośæ.
Tradycyjnie do miejsca uprowadzenia ks. Jerzego Popie³uszki oraz muzeum poświêconego
patronowi Solidarności przyby³o w minionym
okresie kilka tysiêcy osób. Oprócz kilku zorganizowanych wycieczek kuracjuszy z Ciechocinka, Bydgoszczy i Warszawy pod krzy¿ w miejscu
porwania przybywa³y mniejsze grupy i osoby
prywatne z Polski i zagranicy.
Najwa¿niejszym gościem by³ w tym okresie Prezydent Rzeczypospolitej pan Andrzej
Duda. G³owa naszego pañstwa, przebywaj¹ca
w regionie z okazji 25 rocznicy powstania Radia
Maryja, przyby³a z³o¿yæ kwiaty i pomodliæ siê
przy krzy¿u w Górsku. Tego samego dnia gości³
w naszym Centrum Marsza³ek Województwa
Podkarpackiego pan W³adys³aw Ortyla. Nieca³y tydzieñ później w Centrum gości³ argentyñski biskup ks. Ariel Torrado Mosconi, z grup¹
rodaków obecnego papie¿a.
W diecezji biskupa Mosconi – Nueve de Julio – powstaje sanktuarium b³. ks. Jerzego Popie³uszki. 16 grudnia Centrum odwiedzili Genera³
Zgromadzenia ksiê¿y michalitów ks. Dariusz
Wilk oraz dziekan dekanatu bierzg³owskiego
ks. Rajmund P¹czek. 28 stycznia do Centrum

przyby³ popularny warszawski dziennikarz
i publicysta, redaktor naczelny tygodnika „Do
Rzeczy” pan Pawe³ Lisicki.
Na prze³omie starego i nowego roku na deskach sceny Centrum zaprezentowa³o siê wielu
artystów, zarówno amatorów jak i profesjonalistów. 2 grudnia mia³ miejsce koncert uczniów
ze szko³y w Przysieku.
By³o to wydarzenie towarzysz¹ce kiermaszowi przedświ¹tecznemu mieszkañców Przysieka, którzy zorganizowali go w celu pozyskania środków na odbudowê spalonej kilkanaście
dni wcześniej szko³y. Dwa koncerty zorganizowali uczniowie i nauczyciele Szko³y Muzycznej
z Górska.
Wielki koncert instrumentalno-wokalny
tradycyjnych kolêd i nowszych piosenek świ¹tecznych mia³ miejsce 22 grudnia w godzinach
popo³udniowych. Zaprezentowa³o siê podczas
niego kilkudziesiêciu artystów zarówno najm³odszych dzieci, m³odzie¿y, oraz nauczycieli
placówki, którzy wspólnie wykonali utwór „Last
Christmas” George Michaela. W niedzielê 15
stycznia uczniowie i nauczyciele Szko³y Muzycznej zaanga¿owali siê w Fina³ Wielkiej Orkiestry
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Świ¹tecznej Pomocy, organizuj¹c Koncert Noworoczny m.in. z muzyk¹ świ¹teczn¹ i ﬁlmow¹.
W nowym roku mia³y równie¿ miejsce dwa
koncerty profesjonalnych grup artystycznych.
W czwartek przy wspó³udziale Szko³y Muzycznej z Górska w Centrum gości³a Orkiestra Wojskowa Garnizonu Toruñ i solistka Anna Konopka, z repertuarem kolêd i muzyki rozrywkowej.
Dwa dni później po raz kolejny na scenie
CEM gości³ multiinstrumentalista i śpiewak
Tomek Kamiñski z zespo³em. Artyści przedstawili program sk³adaj¹cy siê z kolêd zarówno
w tradycyjnym jak i nowoczesnym brzmieniu
oraz najnowsze utwory artysty.
Ca³ośæ muzycznych wydarzeñ minionego
okresu uzupe³niaj¹ dwie najnowsze oferty Centrum Edukacji M³odzie¿y. 2 lutego rozpoczê³y
siê lekcje gry na gitarze, zaś 8 lutego oby³ siê
pierwszy casting do powstaj¹cego w Centrum
zespo³u muzycznego.
Osoby chc¹ce do³¹czyæ do zespo³u, lub rozpocz¹æ naukê gry na gitarze proszone s¹ o kontakt telefoniczny pod nr 794 546 689.
Juliusz Kola

Y

Budżet
obywatelski dla
orkiestry dętej
Orkiestra dêta gminy Z³awieś Wielka
dzia³aj¹ca przy Zespole Szkó³ w Rzêczkowie
zg³osi³a dwa zadania, które zrealizowane
bêd¹ w ramach Bud¿etu obywatelskiego 2017
Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Dziêki uzyskanemu poparciu naszych
mieszkañców (1771 g³osów w puli gminnej
oraz 2847 g³osów w puli powiatowej), orkiestra
pozyska³a środki na zakup nowych instrumentów oraz organizacjê koncertów nie tylko na terenie gminy, ale i ca³ego powiatu toruñskiego.
Gor¹ce podziêkowania kierujemy do
osób zaanga¿owanych w zbieranie podpisów,
a przede wszystkim do mieszkañców naszej
gminy, którzy chêtnie wspierali nas w dzia³aniach. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którym uda³o siê pozyskaæ środki na realizacjê zadañ w ramach Bud¿etu Obywatelskiego 2017.
Krzysztof Kêdzierski

Załóż firmę przez telefon!

Spotkanie opłatkowe

Ministerstwo Rozwoju uruchomi³o nowe us³ugi dla przedsiêbiorców. Od stycznia 2017
mo¿na ju¿ zarejestrowaæ w³asn¹ ﬁrmê przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbli¿aj¹cych siê, wa¿nych terminach i zmianach w przepisach.

W dniu 16 grudnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej odby³o
siê uroczyste spotkanie op³atkowo-wigilijne.

nia sprawozdañ. Przedsiêbiorcy uzyskaj¹ m.in.
informacje o tym, jak wykonaæ wszystkie obowi¹zki drog¹ elektroniczn¹ za pośrednictwem
serwisu biznes.gov.pl.
Nowe us³ugi realizowane s¹ przez nowoczesne Centrum Pomocy Przedsiêbiorcy biznes.
gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju. Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla
osób zamierzaj¹cych prowadziæ i prowadz¹cych dzia³alnośæ gospodarcz¹.
Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw
zwi¹zanych z zak³adaniem i prowadzeniem
dzia³alności gospodarczej drog¹ elektroniczn¹
w sposób ³atwy i intuicyjny oraz uproszczenie
formalności niezbêdnych do za³o¿enia i prowadzenia ﬁrmy.
Centrum obs³uguje u¿ytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alności
Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl.

kolêd i pastora³ek w wykonaniu Zespo³u Śpiewaczego Melodia, który dzia³a przy GOKiS
w Z³ejwsi Ma³ej, a ksi¹dz Wojciech Murawski
wyg³osi³ S³owo Bo¿e i pob³ogos³awi³ op³atek.
Podczas uroczystości sk³adano sobie ¿yczenia, ³amano siê op³atkiem, śpiewano kolêdy
i degustowano potrawy wigilijne.
Serdeczne podziêkowania sk³adam osobom,
które pomaga³y w przygotowaniu uroczystości tj. p. Grzegorzowi Gawlakowi, p. Halinie
Ruteckiej-Mi³ek, p. Wiktorii Wysockiej, p. Miko³ajowi Januszowi, p. Alicji Bêben.
Podziêkowania równie¿ dla p. Marii Karpiñskiej za udostêpnienie sali bankietowej
z wyposa¿eniem.
Aldona Michalska
GOPS Z³awieś Wielka

Kontakt:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Gospodarki Elektronicznej
Plac Trzech Krzy¿y 3/5, 00–507 Warszawa
tel.: 801 055 088
Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc
FB: www.facebook.com/biznesgovpl
WWW: www.biznes.gov.pl
EXP32kB

Nowe us³ugi to kolejny krok w kierunku
przyjaznej e-administracji. Us³uga telefonicznej rejestracji dzia³alności gospodarczej dostêpna jest pod numerem 801 055 088. Za³ó¿ ﬁrmê
przez telefon.
JAK TO DZIA£A?
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji dzia³alności
gospodarczej, przyjmuje dane niezbêdne do
wype³nienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie,
klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym mo¿e udaæ siê do dowolnego urzêdu gminy. Urzêdnik wydrukuje wniosek i przed³o¿y
do podpisu.
Ca³¹ rejestracjê mo¿na wykonaæ równie¿
w pe³ni elektronicznie, wykorzystuj¹c do tego
proﬁl zaufany lub podpis elektroniczny. Za³ó¿
ﬁrmê przez telefon to pierwsze tego typu rozwi¹zanie w polskiej administracji publicznej.
Ministerstwo przypomina o wa¿nych obowi¹zkach Celem nowych proaktywnych us³ug Ministerstwa Rozwoju jest aktywne informowanie
przedsiêbiorców.
W styczniu akcja objê³a ﬁrmy zajmuj¹ce siê
sprzeda¿¹ alkoholu i odbieraniem odpadów,
które do koñca miesi¹ca maj¹ obowi¹zek z³o¿e-

W spotkaniu wziêli udzia³: p. Jan Surdyka
wójt gminy Z³awieś Wielka, p. Krzysztof Rak
zastêpca wójta, p. Piotr Pawlikowski przewodnicz¹cy Rady Gminy, Wojciech Murawski
ksi¹dz paraﬁi Z³awieś Wielka, p. Maria Karpiñska Dyrektor GOKiS, a przede wszystkim
seniorzy, niepe³nosprawni oraz podopieczni
i cz³onkowie Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych Wiêźniów Politycznych Ko³o Gminne w Z³ejwsi Wielkiej. Organizatorem uroczystości by³ Gminny Ośrodek
Pomocy Spo³ecznej w Z³ejwsi Wielkiej.
¯yczenia świ¹teczno-noworoczne z³o¿y³
wójt gminy oraz prezes kombatantów p. Mieczys³aw Wiêch.
Podczas spotkania nie mog³o zabrakn¹æ
akcentów religijnych i artystycznych, dlatego
z wielk¹ przyjemności¹ wys³uchano koncertu
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Wigilia w 1 Szczepie Harcerskim
„Błękitna Jedynka”

120-lecie Banku
Spółdzielczego w Toruniu

17 grudnia, jak co roku, odby³a siê Wigilia 1 Szczepu Harcerskiego „B³êkitna Jedynka” w Górsku. Dziêki pani dyrektor Renacie Dobrowolskiej mogliśmy zorganizowaæ j¹
w Domu Kultury w Górsku.

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze G³osu Gminnego Bank Spó³dzielczy w Toruniu
nietypowo obchodzi³ swoje urodziny. Z okazji jubileuszu 120 - lecia istnienia ufundowa³ tablicê
informacyjn¹ do Urzêdu Gminy, a na terenie Z³ejwsi Wielkiej i Z³ejwsi Ma³ej posadowione zosta³y
tabliczki kierunkowe. Mamy nadziejê, ¿e system informacji gminnej nie tylko podoba siê naszym
mieszkañcom, ale równie¿ u³atwia poruszanie siê zarówno po gminie jak i urzêdzie.

Wójt Gminy Jan Surdyka, zaproszeni goście,
rodzice oraz harcerze mieli okazjê zobaczyæ
przedstawienie, które przygotowa³a 2 Dru¿yna
Wêdrownicza "Taboo" pod kierownictwem dh.
Aleksandry Szmidt. Ponadto reprezentacja z naszego szczepu bra³a udzia³ w wyprawie po Betlejemskie Świat³o Pokoju i przekaza³a je oﬁcjalnie
do Szczepu na pocz¹tku spotkania kieruj¹c siê
przes³aniem prosto z Betlejem „odwa¿nie tworzymy pokój!”.
Warto dodaæ, ¿e harcerze z rodzicami przynieśli na Wigiliê zabawki, które później nasze
druhny, jako „miko³ajki", ju¿ po raz drugi zanios³y w prezencie do dzieci z dwóch rodzinnych domów dziecka. Nie oby³o siê tak¿e bez
symbolicznego przekazania iskierki pokoju
oraz ³amania op³atkiem.
Liczne podziêkowania za ca³oroczn¹ pracê
i sukcesy wprawi³y nas w jeszcze lepszy nastrój.
Wszystko zakoñczy³o siê pl¹sami harcerskim
i wspólnym kolêdowaniem.

Paulina Zakierska

Pwd. Ewelina Rêbacz

Obchody 35 rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego
W nocy z 12 na 13 grudnia, harcerze z 1 Szczepu Harcerskiego „B³êkitna Jedynka” w Górsku
wziêli udzia³ w obchodach upamiêtniaj¹cych
35 rocznicê wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce.
Wraz z Marsza³kiem Województwa, Prezydentem Torunia, dzia³aczami Solidarności
oraz mieszkañcami Torunia, z³o¿yli kwiaty
oraz zapalili znicze pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹
patriotyczn¹ demonstracjê w obronie wolności
i solidarności z 1 i 3 maja 1982 roku.
pwd. Agata ¯yśko

”Kuźnia talentów” w Rzęczkowie

Sukces Marty Kwiatkowskiej

W dniach 23 – 27 stycznia 2017 r. w Gimnazjum w Rzêczkowie odby³a siê Akademia „Kuźnia talentów”.

14 stycznia 2017 roku w auli Zespo³u Szkó³ nr 14 w Toruniu odby³ siê Miêdzyszkolny Konkurs Kolêd i Piosenki Bo¿onarodzeniowej pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia.

Zosta³a do niej wybrana grupa 27 uczniów,
którzy w okresie od 3 października do 20 stycznia spe³nili określone warunki. Pod uwagê
brany by³ stosunek do nauki, zachowanie oraz
dzia³alnośæ dodatkowa. Uczniowie, w ramach
akademii, mieli przez tydzieñ uatrakcyjnione
lekcje - bez pytania, klasówek i zadañ domowych oraz wyjechali na wycieczki edukacyjne.
Pierwszy wyjazd odby³ siê 24 stycznia do Torunia, gdzie m³odzie¿ uczestniczy³a w dwugo-

dzinnych zajêciach w pracowni ﬁzycznej, a nastêpnie zwiedza³a ekspozycjê sta³¹ w M³ynie
Wiedzy.
Celem nastêpnego wyjazdu (25 stycznia)
by³o Obserwatorium Astronomiczne UMK
w Piwnicach, w którym uczniowie obejrzeli
teleskopy i radioteleskopy oraz zdobyli trochê
wiedzy z astroﬁzyki, przekazanej im przez profesora UMK. Nastêpnie uczestnicy Akademii
udali siê do Escape Room w Bydgoszczy, gdzie
sprawdzili swoje umiejêtności logicznego myślenia.
By³a to pierwsza edycja Akademii, jednak
s¹dz¹c po opiniach uczniów nie ostatnia.
Pragniemy podziêkowaæ za wsparcie w realizacji tego projektu Radzie Rodziców Zespo³u
Szkó³ w Rzêczkowie, p. Stefanowi Kowalskiemu z Cichoradza oraz p. Jakubowi Górskiemu
ze Z³ejwsi Wielkiej.

Aula Zespo³u Szkó³ zgromadzi³a uczestników konkursu i przyby³ych gości. Konkursowi przewodniczy³a dr Agnieszka Brzeziñska
– Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. W Konkursie wziê³a udzia³ solistka
sekcji wokalnej Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Marta Kwiatkowska.
Wykona³a utwór ”Szara kolêda”, której
tekst napisa³ Jonasz Kofta. Nasza solistka wyśpiewa³a III miejsce. W tej kategorii rywalizowa³o 29 uczestników na wysokim poziomie
wokalnym.
Cieszymy siê niezmiernie ze zdobycia tak
wysokiej pozycji i to w gronie naprawdê wielu
świetnych śpiewaków. Jesteśmy dumni i szczerze gratulujemy!

El¿bieta Kononiuk

Maria Karpiñska
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Ogólnopolskie wyróżnienie
dla Domu Kultury

Montaż słowno-muzyczny
GOKiS Zławieś Mała

Europejskie Dni Dziedzictwa s¹ wspóln¹ inicjatyw¹ Rady Europy i Unii Europejskiej.
Jej celem jest promocja zabytków. Wszystkie pañstwa cz³onkowskie rady Europy uczestnicz¹
w projekcie.

W dniu 07.01.2017 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej odby³ siê monta¿ s³owno-muzyczny pt. ,,Tajemnica Bo¿ego Narodzenia”.

Polska do obchodów w³¹czy³a siê w 1993 r.
Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodzi³a
siê 3 października 1985 r. w Grenadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy, to
francuski minister kultury zaproponowa³ rozszerzenie na ca³a Europê zainicjowanych we
Francji Dni Otwartych Zabytków.
Pierwszy raz udostêpniono wtedy bezp³atnie zwiedzaj¹cym obiekty, do których dostêp
dotychczas by³ ograniczony. Poniewa¿ inicjatywa cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem zainspirowa³o to w 1991 r. Radê Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.
W roku 2016, w 24 ju¿ edycji, w Polsce odby³o siê
1626 wydarzeñ, w których udzia³ bra³o 431 miejscowości i blisko 300 tysiêcy zwiedzaj¹cych.
Tegoroczne Dni Dziedzictwa odbywa³y siê has³em „Gdzie duch spotyka siê z przestrzeni¹ –
świ¹tynie, arcydzie³a, pomniki”.
21 listopada br. podczas uroczystej Gali w Operze Wroc³awskiej wrêczone zosta³y wyró¿nienia
dla organizatorów 24. Edycji Europejskich Dni
Dziedzictwa.
Jednym z wyró¿nionych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zosta³ Dom Kultury
w Górsku.Nagrodê z r¹k Pani profesor Ma³gorzaty Rozbickiej - dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, odebra³a dyrektor Domu
Kultury Renata Dobrowolska.
Dom Kultury w Górsku wraz z Centrum
Edukacji M³odzie¿y im. Ks. Jerzego Popie³uszki uczestniczy³ ju¿ po raz drugi w organizacji
Europejskich Dni Dziedzictwa. W ramach

EDD w Górsku odby³ siê Przegl¹d Ludowych
Zespo³ów Śpiewaczych po³¹czony z wystaw¹
obrazów dotycz¹cych dziedzictwa kulturowego
i zwiedzaniem Muzeum Regionalnego i Muzeum im. Ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku.
Dom Kultury w Górsku by³ jedn¹ z niewielu placówek kultury wyró¿nionych w tej edycji
EDD, w wiêkszości by³y to du¿e ośrodki kultury i muzea.
Renata Dobrowolska

Tym razem przed publiczności¹ wyst¹pi³y
dzieci i m³odzie¿, nale¿¹ce do sekcji wokalnej
i instrumentalnej (pianino, keyboard) naszego
Ośrodka. Licznie zebran¹ publicznośæ i zaproszonych gości powita³a Maria Karpiñska
- dyrektor GOKiS.
W piêknej, zimowej scenerii, us³yszeliśmy
kolêdy i pastora³ki w wykonaniu solistów:
Leny Mêczyñskiej, Michaliny Wiśniewskiej,
Agaty i Ingi Urbañskich, Julii Stêpieñ, Weroniki Tworek, Aleksandry Hamerli, Alicji Liśkiewicz, Marty Kwiatkowskiej oraz Pauliny
£obody. Oprawê muzyczn¹ wykonali s³uchacze sekcji instrumentalnej w osobach: Dominik Rolirad (pianino), Samuel Pokrywczyñski (keyboard), Miko³aj Kwiatkowski i Anna
Aranin (pianino).
Bo¿e Narodzenie to dla wielu Polaków
najwa¿niejsze świêto religijne i rodzinne,
czas spotkañ i kultywowania tradycji. Obchodzenie świ¹t pe³ni istotn¹ funkcjê w ¿yciu
cz³owieka – jest czynnikiem integruj¹cym
jednostki z otoczeniem oraz adaptuj¹cym je
do ¿ycia w spo³eczeñstwie. Świêta określaj¹ nasz¹ to¿samośæ, nadaj¹ sens naszej egzystencji,
wyznaczaj¹ rytm naszego ¿ycia, daj¹ poczucie
porz¹dku, ci¹g³ości i trwa³ości.

K

Tê tradycjê i trwa³ośæ kultywowan¹ z pokolenia na pokolenie przedstawili narratorzy
w osobach: Jan Fiﬁelski, Jakub Kaczmarek,
Maciej Krzysztoñ oraz recytatorzy: Dominika
Krzysztoñ, Julia Stêpieñ, Weronika Tworek,
Maciej Krzysztoñ, Alicja Liśkiewicz, Marta
Kwiatkowska, Paulina £oboda, Aleksandra Hamerla.
W s³owno-wokalno-instrumentalnym wyst¹pieniu, przypomniano czym jest Bo¿e Narodzenie i jak powinniśmy dbaæ o tradycje i zwyczaje. Piêkne teksty kolêd oraz s³owo mówione,
wprowadzi³y zebranych w świ¹teczny nastrój.
Maria Karpiñska

Uniwersytet III Wieku
na naukę nigdy za późno

8 lutego w Domu Kultury w Górsku odby³a siê inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku dzia³aj¹cego przy Wy¿szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
sanych na listê UNESCO.
Studenci bêd¹ mieli dostêp do wszystkich
imprez organizowanych przez UTW przy Wy¿szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, a wiêc
spotkañ integracyjnych, kursów, warsztatów,
wycieczek krajowych i zagranicznych (z promocyjn¹ cen¹ dla studentów).
W ramach Uniwersytetu III Wieku prowadzone bêd¹ te¿ kursy: komputerowy i jêzyka angielskiego z bardzo nisk¹ op³at¹, a przy du¿ym
zainteresowaniu tak¿e z innych jêzyków.
Wszystkich, którzy chcieliby zostaæ studentami, serdecznie zapraszamy do wype³nienia
deklaracji i przyst¹pienia do braci studenckiej
(studenci otrzymaj¹ indeksy).
Kontakt w tej sprawie w Domu Kultury
w Górsku tel. 56 610 21 28.
Renata Dobrowolska
POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store
EXP32kB

Akt powo³ania Uniwersytetu III Wieku
ﬁlii w Górsku podpisali: Cezary Kościelak
Dziekan UTW, Jan Surdyka Wójt Gminy Z³awieś Wielka, Andrzej Siemianowski Starosta
Toruñski i dyrektor Domu Kultury w Górsku
Renata Dobrowolska. Wszystkim studentom
UTW ﬁlii w Górsku po uroczystym ślubowaniu, pan prof. WSG dr in¿. Cezary Kościelak
Dziekan Uniwersytetu Trzeciego Wieku wrêczy³ indeksy, a rok akademicki zainaugurowa³
wyk³ad pt. "Zanieczyszczenie powietrza, a ¿ycie cz³owieka”.
Wyk³ady prowadzone w I semestrze obejm¹ szerok¹ tematykê. Studenci dowiedz¹ siê
o chorobach krêgos³upa oraz jak im zapobiegaæ. Poznaj¹ zagadnienia z historii sztuki oraz
„odbêd¹ podró¿e” w egzotyczne zak¹tki świata.
Pierwszy semestr zakoñczy wyk³ad prof. WSG
dr Marka Chamota o polskich zabytkach wpi-
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Konkurs na szopkę
bożonarodzeniową rozstrzygnięty
Ju¿ po raz pi¹ty Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej zorganizowa³ Gminny
Konkurs na Szopkê Bo¿onarodzeniow¹.
Cele, jakie przyświeca³y konkursowi to:
kultywowanie wśród dzieci i doros³ych tradycji
wykonywania szopek, poznanie i zapamiêtanie
wydarzeñ zwi¹zanych z narodzeniem Jezusa,
przekazywanie zwyczajów bo¿onarodzeniowych z regionu kujawsko-pomorskiego, rozwijanie wra¿liwości estetycznej dzieci i m³odzie¿y,
a tak¿e doros³ych oraz uzdolnieñ plastycznych.
Zadaniem uczestników konkursu by³o wykonanie przestrzennej pracy – szopki bo¿onarodzeniowej. Koniecznie nale¿a³o uwzglêdniæ wyraźne elementy tradycji Bo¿ego Narodzenia.
Prace oceni³a Komisja Konkursowa w sk³adzie: Jan Surdyka – Wójt Gminy, Piotr Pawlikowski – Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Maria
Karpiñska – Dyrektor GOKiS. Przy ocenie
szopek Komisja kierowa³a siê nastêpuj¹cymi
kryteriami: ogólne wra¿enie artystyczne, oryginalnośæ pomys³u, opracowanie, dobór i wykorzystanie materia³ów, w szczególności naturalnych, motywy regionalne, wk³ad pracy, estetyka
oraz trwa³ośæ konstrukcji, walory plastyczne,
takie jak kompozycja, kolorystyka i dodatki.
Wyniki Konkursu:
I Nagroda Wójta Gminy - Alina Kryspin
II Nagroda Przewodnicz¹cego Rady Gminy -

Magdalena Kryspin
III Nagroda Dyrektora GOKiS - Pañstwo Nalazek
Wyró¿nienie – Pañstwo Bober
Ku naszej wielkiej radości, stwierdzamy, ¿e
konkurs cieszy siê nies³abn¹cym zainteresowaniem. Cieszy nas tak¿e to, ¿e mamy swój wk³ad
zgodnie z ide¹ naszego konkursu w budowaniu
wspólnoty. Rodzinne, wspólne wykonywanie
szopki, czasem wielopokoleniowe (dziadkowie,
rodzice, dzieci, wnuki) to wspólne przebywanie
ze sob¹, budowanie wiêzi, wzbudzanie têsknoty
do Świêtej Rodziny, która powinna byæ dla nas
wzorem. Szczególnie to wa¿ne w dzisiejszych
wspó³czesnych, pe³nych pośpiechu czasach.
Twórcy szopek zostawiaj¹ w swoich pracach …
serce.
Nagrody dla zwyciêzców zosta³y wrêczone
w dniu 15 stycznia 2017 roku podczas ﬁna³u
Wielkiej Orkiestry Świ¹tecznej Pomocy w Z³ejwsi Wielkiej.
Wszystkim twórcom szopek bardzo dziêkujemy za ciekawe pomys³y, pracê i trud w³o¿ony
w budowê szopki.
Maria Karpiñska

Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020
Gmina Z³awieś Wielka w 2017 r. kontynuuje realizacjê Programu Operacyjnego Pomoc
¯ywnościowa 2014-2020 wspó³ﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebuj¹cym.

Tylko ośrodek pomocy spo³ecznej mo¿e
zakwaliﬁkowaæ osoby do pomocy ¿ywnościowej i wydawaæ im skierowania do otrzymania
pomocy ¿ywnościowej lub przekazywaæ organizacjom listy osób zakwaliﬁkowanych do
pomocy z PO P¯, pod warunkiem uzyskania
zgody tych osób.
Gminny Ośrodek Pomocy Spo³ecznej
w Z³ejwsi Wielkiej informuje, i¿ od stycznia
2017 roku podwy¿szone zosta³o kryterium
dochodowe uprawniaj¹ce do skorzystania
z pomocy ¿ywnościowej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc ¯ywnościowa na lata
2014-2020 wspó³ﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj¹cym w Podprogramie 2016.
Pomoc¹ ¿ywnościow¹ w ramach programu
mog¹ byæ objête osoby i rodziny znajduj¹ce siê
w trudnej sytuacji ¿yciowej, spe³niaj¹ce kryte-

ria określone w art. 7 ustawy o pomocy spo³ecznej i których dochód nie przekracza 200 %
kryterium dochodowego uprawniaj¹cego do
skorzystania z pomocy spo³ecznej, tj. 1 268,00
z³ dla osoby samotnie gospodaruj¹cej, 1 028,00
z³ dla osoby w rodzinie.
Program jest uzupe³nieniem dzia³añ gmin
w zakresie pomocy najubo¿szym mieszkañcom w postaci udzielania posi³ku lub do¿ywiania dzieci. W wiêkszości przypadków adresowany jest do osób i rodzin korzystaj¹cych
z pomocy ośrodków pomocy spo³ecznej.
Nowe osoby zainteresowane pomoc¹
w formie artyku³ów ¿ywnościowych proszone s¹ o zg³aszanie siê do pracowników
GOPS-u w Z³ejwsi Wielkiej w celu kwaliﬁkowania do udzia³u w programie.
Aldona Michalska
GOPS Z³awieś Wielka
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V Gminny Konkurs Kolęd
i Pastorałek w GOKiS
18 stycznia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej odby³ siê
V Gminny Konkurs Kolêd i Pastora³ek.
Do udzia³u w konkursie przyst¹pi³o 29
solistów z przedszkoli,
szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych. Konkurs otworzy³ Pan Jan
Surdyka – Wójt Gminy,
a Pan Jacek Beszczyñski
zaśpiewa³ kolêdê „Leæ
kolêdo w świat”, wprowadzaj¹c specyﬁczny,
świ¹teczny klimat.
Komisja w sk³adzie: Jacek Beszczyñski (przewodnicz¹cy)
– muzyk, kompozytor,
autor i t³umacz piosenek, Agnieszka Witki – Dyrektor Publicznej Szko³y Muzycznej w Górsku,
Micha³a Hajduczenia – nauczyciel Publicznej
Szko³y Muzycznej w Górsku, po wys³uchaniu
prezentacji artystycznych przyzna³a nagrody
i wyró¿nienia;
Kategoria I – PRZEDSZKOLA
I miejsce – Zoﬁa Patyk – Gminne Przedszkole
w Z³ejwsi Ma³ej
II miejsce – Anna Ko³odziejczyk – SP Z³awieś
Wielka
III miejsce – Kamil Kuczawski – Gminne Przedszkole w Z³ejwsi Ma³ej
Wyró¿nienia:
Wiktoria Walicka, Maria Derkowska – obie
z punktu przedszkolnego w £¹¿ynie, Ma³gorzata Nowak – Gminne Przedszkole w Z³ejwsi
Ma³ej, Antoni Muchewicz – SP Siemoñ.
Kategoria II – SP Klasy I – III
I miejsce – Anna Donderska – SP Przysiek
II miejsce – Antonina Bia³kowska –SP Górsk
III miejsce – Zoﬁa Szwejkowska – SP Przysiek
Wyró¿nienia:
Pola Niewiemska, Maja M¹drzejewska – obie
z SP Siemoñ, Zoﬁa Konieczka – SP Górsk, Adrian Nowak – SP Z³awieś Wielka.
Kategoria III SP Klasy IV – VI
I miejsce – Wiktoria Rawa – SP Przysiek
II miejsce – Aleksandra Hamerla – SP Siemoñ
III miejsce ex aequo Alicja S¹dej – SP Rzêczkowo, Kalina Fr¹tczak – SP £¹¿yn
Wyró¿nienia:
Oliwia Halapacz – SP Z³awieś Wielka, Lidia
Fr¹tczak – SP Siemoñ, Julia Stró¿yñska – SP
Przysiek, Weronika Sworowska – SP Rzêczkowo, Oliwia Lis – SP £¹¿yn.

Kategoria IV – GIMNAZJA
I miejsce Weronika Laskowska
II miejsce Agata Paczkowska
Obie z Gimnazjum w Górsku.
Nagrodê GRAND PRIX V Gminnego Konkursu Kolêd i Pastora³ek otrzyma³a Alsayed Omar
Fatima –SP Górsk.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali
nagrody i dyplomy.
Na zakoñczenie z repertuarem kolêdowym gościnnie wyst¹pili: Pan Jacek Beszczyñski i Pan
Micha³ Hajduczenia.
Organizatorem konkursu by³ Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.
Pragnê serdecznie podziêkowaæ nauczycielom, rodzicom, dziadkom za przygotowanie
wykonawców oraz za aktywne zaanga¿owanie
we wspólnym kolêdowaniu. Podziêkowania
sk³adam Urzêdowi Gminy w Z³ejwsi Wielkiej
za gad¿ety, którymi obdarowani zostali nauczyciele.
Wspólne śpiewanie stwarza wyj¹tkow¹, magiczn¹ atmosferê. Zbiorowe śpiewanie w ogóle
jest czymś, co ludzi bardzo zbli¿a, ale śpiewanie
kolêd to coś szczególnego.
Wszyscy śpiewamy wtedy pieśni, które znamy, lubimy i dobrze nam siê kojarz¹, bo pamiêtamy je z dzieciñstwa, bo s¹ ciep³e, melodyjne
i piêkne. Kolêdowanie po polsku ma specyﬁczny i jedyny w swoim rodzaju charakter i to nie
tylko z tej racji, ¿e nasze kolêdy i pastora³ki ciesz¹ siê opini¹ najpiêkniejszych na świecie.
Zachêcamy wszystkich: śpiewajcie kolêdy!
To nasza polska tradycja! A kto nie śpiewa,
niech ¿a³uje.
Maria Karpiñska

Harcerskie jasełka w Dworze Artusa
W poniedzia³ek 19 grudnia 2016 r. w toruñskim Dworze Artusa odby³a siê wigilia instruktorska Hufca ZHP Toruñ. Nie zabrak³o na niej

równie¿ reprezentacji z 1 Szczepu Harcerskiego
„B³êkitna Jedynka” w Górsku.
Z dum¹ informujemy, ¿e Druhna Aleksandra Szmidt wygra³a organizowany przez Huﬁec
Toruñ tegoroczny konkurs na najlepszy scenariusz bo¿onarodzeniowych jase³ek. Zwyciê¿czyni mia³a okazjê zaprezentowaæ je wraz z harcerzami starszymi z Górska oraz Torunia.
Tego wieczoru mia³o miejsce jeszcze jedno
wa¿ne wydarzenie. Druh Micha³ Sawicki do³¹czy³ oﬁcjalnie do grona Harcmistrzów, jest to
najwy¿szy stopieñ instruktorski w ZHP. Jesteśmy bardzo dumni i jeszcze raz gratulujemy!
pwd. Agata ¯yśko
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Zespół śpiewaczy „MELODIA” „Wielcy Sercem – Wokół nas już 20 lat”
w Wielkiej Nieszawce

Po krótkim powitaniu zaprezentowano zespó³, jego sk³ad oraz historiê. Po czêści oﬁcjalnej nast¹pi³a czêśæ
muzyczna. Zespó³ wykona³ utwory
ludowe z ró¿nych regionów Polski.
Wszyscy świetnie bawili siê podczas
koncertu, a na sam koniec poproszono o wystêp na bis podczas którego
mieszkañcy, pracownicy oraz cz³onkowie zespo³u wspólnie zaśpiewali
utwory „G³êboka studzienka” i „ Sz³a
dzieweczka”. Zespó³ otrzyma³ gromkie brawa. Po zakoñczeniu koncertu
cz³onkowie zespo³u zostali poproszeni o mo¿liwośæ krótkiej, indywidualnej rozmowy z mieszkañcami oraz
pracownikami.
Jak nakazuje polska gościnnośæ
w podziêkowaniu za wystêp cz³on-

kowie zespo³u zostali zaproszeni na
obiad oraz s³odki poczêstunek. Przed
wyjazdem zespó³ mia³ okazjê obejrzeæ Dom oraz prace jego mieszkañców i poznaæ ich talenty.
W przyjemnej atmosferze wszyscy
uczestnicy koncertu spêdzili popo³udniowe godziny. Nie by³ to pierwszy
wystêp zespo³u „Melodia” w Domu
Pomocy Spo³ecznej w Wielkiej Nieszawce i na pewno nie ostatni.
Jak siê da³o zaobserwowaæ prezentowane pieśni by³y dobrze znane pensjonariuszom, którzy chêtnie do³¹czali siê do śpiewu. Na twarzach ich
zagości³ szeroki uśmiech, a w sercu
pojawi³a siê wielka radośæ.
Pozytywne reakcje i ciep³e przyjêcie ze strony mieszkañców i pracowników zrodzi³o plany kolejnych
spotkañ w Domu Pomocy Spo³ecznej, które odbêd¹ siê ju¿ wkrótce.
Zamierzamy kontynuowaæ nasze
spotkania, które maj¹ pozytywny
wp³yw na osoby starsze. Na zakoñczenie, w ramach podziêkowania za
wystêp pensjonariusze DPS przekazali zespo³owi „Melodia” rêcznie
wykonany obraz.
Dziêkujemy serdecznie za zaproszenie.
Maria Karpiñska

Bal karnawałowy
Rzęczkowo 2017
Samorz¹d uczniowski oraz pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej
w Rzêczkowie w dniu 25 stycznia 2017 r. zorganizowali zabawê karnawa³ow¹.
Wziêli w niej udzia³ uczniowie
klas IV-VI. W czasie imprezy odby³y
siê ró¿ne śmieszne zabawy i konkurencje, wspólne śpiewanie, karaoke,
a tak¿e konkurs na najciekawszy strój
karnawa³owy.
Niesamowit¹ niespodziank¹ by³o
przygotowanie przez uczniów klasy
IV i VI po¿egnania dla dwóch braci,
którzy opuścili mury naszej szko³y
i po feriach zaczêli naukê w innej.
Kole¿anki i koledzy przygotowali dla nich podziêkowania, upominki
oraz bukiety s³odyczy.
W imieniu pani dyrektor, wycho-

wawców oraz spo³eczności uczniowskiej z³o¿ono podziêkowania za mile
spêdzony czas w naszej szkole oraz
¿yczenia wszelkiej pomyślności, radości, spe³nienia marzeñ oraz wielu
sukcesów w nowej szkole.
Kolejn¹ czêśæ naszej zabawy karnawa³owej uatrakcyjni³ DJ.
Dziêkujemy za przygotowanie
imprezy karnawa³owej Pani Ma³gorzacie Pietrzak, Pani El¿biecie Kononiuk oraz Panu Krzysztofowi Kêdzierskiemu.
Samorz¹d Uczniowski
Szko³y Podstawowej

W roku 2016 r. Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzêdzie Gminy Z³awieś Wielka obchodzi³ 20 lecie
swojej dzia³alności. Klub powa¿nie potraktowa³ tak¹ okr¹g³¹ rocznicê i zorganizowa³ wspania³e świêto, podczas
którego podziêkowaliśmy tym, którzy przez tyle lat bezinteresownie oddawali krew lub pomagali chorym i potrzebuj¹cym.
Uroczystośæ uświetnili zaproszeni przedstawiciele w³adz powiatu,
gminy, przedstawiciele Polskiego
Czerwonego Krzy¿a ró¿nych szczebli, delegacje zaprzyjaźnionych Klubów HDK oraz cz³onkowie i sympatycy naszego klubu.
Wśród wielu ciep³ych s³ów p³yn¹cych od zaproszonych gości najbardziej wzrusza³y te, które wyra¿a³y
podziêkowania za ich najcenniejszy
dar, jakim jest krew. W okresie 20 lat
dzia³alności cz³onkowie i sympatycy
naszego klubu oddali ³¹cznie ponad
1720 litrów krwi i osocza. Oprócz
tego ruszy³a kolejna nasza wielka
akcja zwi¹zana z rejestracj¹ potencjalnych dawców szpiku i komórek
macierzystych.
Akcja ta przynosi efekty, gdy¿
na koniec 2016 roku zdeklarowanych by³o ju¿ przesz³o 500 osób. Co
roku zbieramy równie¿ fundusze na
zakup specjalistycznego sprzêtu me-

dycznego w ramach Fina³u Wielkiej
Orkiestry Świ¹tecznej Pomocy. Tylko
w tym roku zebraliśmy 948 z³.
W okresie 20 letniej dzia³alności
klubu, w podziêkowaniu za propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz oddanie
tak znacznej ilości krwi, nasi krwiodawcy zostali wyró¿nieni:
• 1 - br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi
• 1 - srebrnym Krzy¿em Zas³ugi
• 1 - z³otym Krzy¿em Zas³ugi
• 8 - orderem Zas³u¿ony Dla Zdrowia Narodu
• 3 - wyró¿nieniami w postaci medalu
55 lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzy¿a
• 2 - odznak¹ IV stopnia Polskiego
Czerwonego Krzy¿a
• 1 - odznak¹ III stopnia Polskiego
Czerwonego Krzy¿a
• ponad 80 - odznakami „Zas³u¿ony
Dawca Krwi” I stopnia, II stopnia
i III stopnia.

Kim s¹ krwiodawcy? To ludzie
skromni, ¿yj¹cy wokó³ nas – nasi znajomi, s¹siedzi, przyjaciele, rodzina. Zawsze ¿yczliwi, bezinteresowni, zawsze
gotowi nieśæ pomoc osobom chorym,
poszkodowanym w wypadkach, osobom które potrzebuj¹ tego najwa¿niejszego leku, jakim jest – krew.
Zatem wielki szacunek dla tych
ludzi! A m³odych i chêtnych, którzy zechc¹ w przysz³ości wstêpowaæ
w szeregi krwiodawców, zapraszamy
do udzia³u w organizowanych cyklicznych akcjach poboru krwi na
terenie ca³ej gminy.
Nasza dzia³alnośæ nie by³aby mo¿liwa bez wsparcia ﬁnansowego i ¿yczliwości w³adz gminy, ró¿nych instytucji, przedsiêbiorstw i osób prywatnych
dzia³aj¹cych na terenie naszej gminy
i wspieraj¹cych nasz Klub. Serdecznie
im za to dziêkujemy.
Zbigniew Szymañski

Gminny Konkurs „Najciekawsza Kartka
Bożonarodzeniowa”
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej po raz pi¹ty by³ organizatorem Gminnego Konkursu
„Najciekawsza Kartka Bo¿onarodzeniowa". Na konkurs wp³ynê³o 76 prac dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy.
By³y one ocenione przez komisjê,
która kierowa³a siê poziomem artystycznym wykonanej pracy, pomys³owości¹, pracoch³onności¹, estetyk¹
wykonania, oryginalności¹ , a tak¿e
stopniem nawi¹zania do tradycji.
Konkurs cieszy³ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem. Trudno by³o
wytypowaæ zwyciêzców, gdy¿ wszystkie prace by³y bardzo pomys³owe,
a do ich wykonania wykorzystano
ró¿norodne techniki.
Jury pod przewodnictwem Anity
Przybyszewskiej – Pietrasiak posta-

nowi³o przyznaæ 6 nagród i 10 wyró¿nieñ.
NAGRODY
I nagroda – Olga Trzciñska – SP Z³awieś Wielka
II nagroda – Pola Niewiemska
III nagroda – Marta ¯eglarska
IV nagroda – Mateusz Uﬁr , V Kinga
Korczak, VI Julia Melerska. Uczniowie SP w Siemoniu.
WYRÓ¯NIENIA
Agata Paluszkiewicz – SP Rzêczkowo, Natalia D³ugosz – SP Przysiek,
Aleksandra Hamerla, Magda i Ma-

ciej Breitenbach, £ucja M¹drzejewska, Martyna Czajkowska, Pawe³
Dobosiewicz, Wojciech Cyrana
i Szymon Pocztarski – uczniowie
SP Siemoñ.
Bardzo dziêkujê wszystkim dzieciom, które wziê³y udzia³ w konkursie i w³o¿y³y mnóstwo trudu w wykonanie piêknych prac plastycznych.
Zwyciêzcom gratulujê wielkiego
sukcesu i ¿yczê dalszych osi¹gniêæ
na niwie artystycznej.
Maria Karpiñska

Misiolandia w ZS Rzęczkowo.
Pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej dzia³aj¹cej przy Zespole Szkó³ w Rzêczkowie zorganizowa³a
w dniu 25 listopada 2016 roku „Misiolandiê” klas 1-3 szko³y podstawowej.
W tym dniu zorganizowane by³y
teleturnieje, quizy, krzy¿ówki oraz
zajêcia plastyczne dotycz¹ce bajek.
Dzieci wspaniale pracowa³y
w grupach, rywalizuj¹c zaciêcie miêdzy klasami. Laur zwyciêstwa przypad³ klasie I SP.
II miejsce zajê³a klasa III B
III miejsce zajê³a klasa II
IV miejsce zajê³a klasa III A
Wszystkie dzieci otrzyma³y nagrody rzeczowe oraz s³odkie upominki.
Tego dnia odby³ siê równie¿ konkurs
plastyczny pt. ”Najciekawszy Miś lub
Niedźwiadek”. Jego uczestnikami
byli uczniowie klas I-IV.

I miejsca zajê³y:
klasy IV Joanna Drewnowska,
z klasy I Ma³gorzata Michalska,
z klasy I Maja £uczak.
II miejsca zajê³y zajêli:
z klasy I Marcelina ¯bikowska,
z klasy II Micha³ Nalazek,
z klasy II Oliwia Ście¿yñska.
III miejsce zajê³y:
z klasy II Lena Weso³owska,
z klasy I Milena Najdowska,
z klasy II Magdalena Kryspin.
IV miejsce zajêli:
z klasy III B Pawe³ Kryspin
z klasy IV Dorota Nowacka
z klasy III b Zuzanna Lubas
Wszystkie nagrody rzeczowe, ró¿-

nego rodzaju s³odycze, owoce oraz
napoje, zosta³y doﬁnansowane przez
Wójta Gminy Z³awieś Wielka.
Ma³gorzata Pietrzak

EXP32kB

W dniu 09.02.2017 r. zespó³ śpiewaczy „Melodia” wyst¹pi³ gościnnie
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Wielkiej Nieszawce. Zespó³ zosta³ ciep³o
powitany przez kierownika Dzia³u Opiekuñczo – Terapeutycznego.
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Obiady dla dzieci

Kwalifikacja Wojskowa w 2017 r.

Informujemy, ¿e od stycznia 2017 r. realizowana jest pomoc w postaci
obiadów dla dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê na terenie gminy Z³awieś Wielka, w ramach realizacji rz¹dowego programu Pomoc pañstwa w zakresie
do¿ywiania.
Obiady s¹ wydawane w okresie ny tych dzieci, których miesiêczny
od stycznia 2017 r. do koñca czerwca dochód netto nie przekracza 771,00
2017 r. Zainteresowani mog¹ sk³adaæ z³otych na jednego cz³onka rodziny.
wnioski wraz z informacj¹ o docho- Uwaga wa¿ne! Świadczenie wychodach netto osi¹gniêtych za miesi¹c wawcze 500 Plus nie wlicza siê do
poprzedzaj¹cy z³o¿enie wniosku (np. dochodu rodziny ubiegaj¹cej siê
sk³adaj¹c wniosek w miesi¹cu lutym o świadczenia z pomocy spo³ecznej
2017 r. przedstawiane s¹ dochody netto (dotyczy to wszystkich świadczeñ:
zasi³ków sta³ych, zasi³ków celowych,
uzyskane za miesi¹c styczeñ 2017 r.).
Miejsce z³o¿enia wniosku: Gmin- zasi³ków okresowych, do¿ywiania
ny Ośrodek Pomocy Spo³ecznej w szko³ach, specjalistycznych us³ug
w Z³ejwsi Wielkiej ul. S³oneczna 28, opiekuñczych itp.).
87-134 Z³awieś Wielka.
GOPS Z³awieś Wielka
O pomoc mog¹ ubiegaæ siê rodzi-

Stosownie do postanowieñ Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwaliﬁkacji wojskowej w 2017 r. (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1657), kwaliﬁkacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona
w dniach od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 r.

Wieczór wróżb
Samorz¹d Uczniowski oraz pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Zespole Szkó³ w Rzêczkowie
zorganizowa³a w dniu 23 listopada
2016 roku, dla klas IV-VI, niezapomniany wieczór wró¿b i ró¿nych
ciekawych konkursów i atrakcji.
Wró¿yliśmy sobie w przeró¿ny
sposób, uk³adaj¹c buty, przek³uwaj¹c serca, zajadaj¹c pyszne ciasteczka
w których schowana by³a wró¿ba.
Oprócz tradycyjnych wró¿b, spotkanie umila³y konkursy, zabawy oraz
turnieje wiedzy, krzy¿ówki i nie tylko.
Klasy świetnie ze sob¹ wspó³pracowa³y oraz rywalizowa³y.

I miejsce zajê³a klasa IV
II miejsce zajê³a klasa VI
III miejsce zajê³a klasa V
Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali nagrody rzeczowe oraz
s³odkie upominki.
Wreszcie nadszed³ czas na przestrogi! Uczniowie losowali kolorowe
klucze, które podpowiedzia³y im
czego siê maj¹ wystrzegaæ. Dzieci
dowiedzia³y siê, ¿e maj¹ jeśæ mniej
s³odyczy, piæ wiêcej mleka, cieplej siê
ubieraæ.
To by³a naprawdê udana zabawa –
wszyscy bawili siê znakomicie.
Ma³gorzata Pietrzak

Warsztaty piernikowe
w ZS Rzęczkowo
Przedświ¹teczna atmosfera w Zespole Szkó³ w Rzêczkowie. Grudzieñ
to okres przedświ¹teczny, który nierozerwalnie ³¹czy siê z pieczeniem
pierników i ich zapachem.
Pracownicy Świetlicy Socjoterapeutyczej zorganizowali warsztaty
pieczenia oraz dekorowania świ¹tecznych pierników.
Dzieci ze świetlicy postanowi³y
trochê tego magicznego, świ¹tecznego zapachu wnieśæ do naszej szko³y.
W mi³ej atmosferze dzieci dekorowa³y ró¿norodne kszta³ty pierniczków:
pisakami lukrowymi, kuleczkami,
gwiazdeczkami, skórk¹ pomarañczy
oraz kolorowymi posypkami.

Udekorowane prześliczne pierniki zosta³y ³adnie zapakowane oraz
zabrane do domów na wigilijny stó³.
Ma³gorzata Pietrzak

Gminna Biblioteka zaprasza
Gminna Biblioteka Publiczna w Z³ejwsi Ma³ej oraz jej Filie w Rzêczkowie i Górsku zapraszaj¹ wszystkich czytelników i tych, którzy do tej pory nie
zd¹¿yli odwiedziæ naszych placówek.
Zachêcamy do zapoznania siê z najnowszym ksi¹¿kami, które warto
przeczytaæ w tym roku! Zachêcamy do siêgniêcia po ksi¹¿kê, by zapoznaæ
siê z „Mistrzowsk¹ intryg¹".
Charyzmatyczny i bezkompromisowy bohater. Polski krymina³ w najlepszym wydaniu Roberta Ma³eckiego. W naszej galerii znajdziecie nowości
ze wszystkich popularnych gatunków literackich. Na pewno ka¿dy z was
wybierze coś dla siebie. Sprawdźcie. Zapraszamy!
Ewa Wysocka

Obowi¹zkowi stawienia siê do
kwaliﬁkacji wojskowej w 2017 r. podlegaj¹:
1. Mê¿czyźni urodzeni w 1998r.;
2. Mê¿czyźni urodzeni w latach 19931997, którzy nie posiadaj¹ określonej kategorii zdolności do czynnej
s³u¿by wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 19961997, które:
• zosta³y uznane przez powiatowe
komisje lekarskie, ze wzglêdu na
stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej s³u¿by wojskowej,
je¿eli okres tej niezdolności up³ywa przed zakoñczeniem kwaliﬁkacji wojskowej,
• zosta³y uznane przez powiatowe
komisje lekarskie, ze wzglêdu na
stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej s³u¿by wojskowej,
je¿eli okres tej niezdolności up³ywa po zakoñczeniu kwaliﬁkacji
wojskowej i z³o¿y³y, w trybie art.
28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, wnioski o zmianê kategorii zdolności do czynnej s³u¿by
wojskowej przed zakoñczeniem

kwaliﬁkacji wojskowej,
4. Kobiety urodzone w latach 1993—
1998, posiadaj¹ce kwaliﬁkacje
przydatne do czynnej s³u¿by wojskowej, oraz kobiety pobieraj¹ce
naukê w celu uzyskania tych kwaliﬁkacji, które w roku szkolnym
lub akademickim 2016/2017 koñcz¹ naukê w szko³ach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo bêd¹ce studentkami lub absolwentkami tych szkó³ lub kierunków,
o których mowa w § 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 11
marca 2010r. w sprawie wskazania
grup kobiet poddawanych obowi¹zkowi stawienia siê do kwaliﬁkacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz.
321)
5. Osoby, które ukoñczy³y 18 lat
i zg³osi³y siê ochotniczo do pe³nienia s³u¿by wojskowej, je¿eli
nie posiadaj¹ określonej kategorii
zdolności do czynnej s³u¿by wojskowej.
Osoba stawiaj¹ca siê do kwaliﬁkacji wojskowej przedstawia:
1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

• dowód osobisty lub inny dokument pozwalaj¹cy na ustalenie to¿samości,
• dokument potwierdzaj¹cy przyczyny niestawienia siê do kwaliﬁkacji
wojskowej, jeśli stawienie siê do
kwaliﬁkacji wojskowej w terminie
określonym w wezwaniu nie by³o
mo¿liwe;
2. Powiatowej komisji lekarskiej —
posiadan¹ dokumentacjê medyczn¹, w tym wyniki badañ specjalistycznych,
przeprowadzonych
w okresie dwunastu miesiêcy przed
dniem stawienia siê do kwaliﬁkacji
wojskowej;
3. Wojskowemu komendantowi uzupe³nieñ:
• aktualn¹ fotograﬁê o wymiarach 3
x 4 cm, bez nakrycia g³owy,
• dokumenty potwierdzaj¹ce poziom wykszta³cenia lub pobieranie
nauki oraz posiadane kwaliﬁkacje
zawodowe.
Termin kwaliﬁkacji wojskowej dla
Gminy Z³awieś Wielka zosta³ ustalony na okres: od 4 do 6 kwietnia 2017 r.
w Klubie „KAMELEON” ul. Tuwima
9 w Toruniu.
Anna Sala

Piękne pasje
W dniu 20 grudnia 2016 roku z inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady Gminy Z³awieś Wielka Pana Piotra Pawlikowskiego przyby³ do dzieci ze Szko³y Podstawowej w £¹¿ynie pan Bogdan Paw³owski, radny Rady Gminy i jednocześnie konstruktor szopek bo¿onarodzeniowych.
Pan Paw³owski, jak sam na wstêpie przyzna³, przebywa na emeryturze i swój wolny czas poświêca na
tworzenie rzeczy, które maj¹ nieśæ radośæ, szczególnie najm³odszym. Sam
posiada wnuczêta, które wytrwale
zachêcaj¹ dziadka do tworzenia nowych dzie³.
Na wejście us³yszeliśmy dźwiêki kolêd, które wprowadzi³y na sali
świ¹teczny nastrój, nastêpnie, pan
Piotr Pawlikowski wraz z panem Bogdanem Paw³owskim powitali wszystkich serdecznie, po czym wspólnie
porozmawialiśmy o tradycyjnych
zwyczajach wigilijnych.
Po tej czêści mieliśmy okazjê dowiedzieæ siê wiele na temat historii

szopek bo¿onarodzeniowych i popatrzeæ na ich ró¿ne wykonania w wielu
miejscach na świecie.

Wreszcie Pan Bogdan uruchomi³
skonstruowan¹ przez siebie szopkê
i dzieci mog³y podejśæ i zobaczyæ

wszystkie jej skomplikowane elementy z bliska. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³
wiatrak oraz malutki murzynek poci¹gaj¹cy za sznur z dzwoneczkiem
wydaj¹cym dźwiêczne odg³osy.
Na zakoñczenie z ust Pani Dyrektor Moniki Staﬁej us³yszeliśmy s³owa
podziêkowania skierowane do szacownych gości. Jeszcze raz pragniemy serdecznie podziêkowaæ panom
Bogdanowi Paw³owskiemu i Piotrowi Pawlikowskiemu za wizytê u nas
i przekazanie nam tylu ciekawych
informacji oraz za pozytywne emocje, które towarzyszy³y nam podczas
trwania tego wspania³ego pokazu.
El¿bieta Pawlikowska

Ferie Zimowe 2017 z GOKiS
Ferie zimowe z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej dobieg³y ju¿ koñca. Tegoroczne
ferie zimowe w naszym województwie trwa³y od 30 stycznia do 12 lutego.
W ci¹gu dwóch tygodni wolnych
od nauki szkolnej dzieci i m³odzie¿
wziêli udzia³ w zajêciach plastycznych, muzycznych, wokalnych oraz
wspólnych zabaw z kolegami w zgadywanki, quizy i inne gry s³owne.
Najwiêkszym powodzeniem cieszy³ siê tenis sto³owy. Tradycyjnie
ju¿ zorganizowaliśmy warsztaty muzyczne, gdzie tym razem uczestnicy
tworzyli dzie³a ilustruj¹ce wybrane
utwory muzyczne. Oprócz zorganizowanych zajêæ dzieci korzysta³y

z dostêpnych gier planszowych, kolorowanek, a tak¿e wspólnie wymyślaliśmy ciekawe zabawy.
Ka¿dego dnia placówkê odwiedza³o ponad dwudziestu uczestników w dobrych humorach i z mocnym postanowieniem świetnej
zabawy.
W czasie ferii, bior¹c udzia³
w zajêciach w GOKiS, dzieci oraz
m³odzie¿ nie zmarnowa³y czasu na
siedzenie w domu przed telewizorem lub komputerem. Nauczy³y siê

nie tylko wielu rzeczy, zarówno artystycznych jak i zwi¹zanych z ¿yciem codziennym, ale i nawi¹za³y
nowe przyjaźnie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziêkujemy za chêci, zapa³,
kreatywnośæ i uczestnictwo w zajêciach. Dziêkujemy wszystkim instruktorom, którzy przyczynili siê
do uatrakcyjnienia naszego programu.
Maria Karpiñska
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Kamizelki i odblaski, czyli
„Bezpiecznie tu i tam!” w Łążynie
Ferie nadci¹ga³y wielkimi krokami, co oczywiście wzbudza³o euforiê wśród maluchów
i to z wiadomych powodów, natomiast zupe³nie nie wiadomo, dlaczego napawa³o doros³ych
niepokojem.
Zupe³nie nie rozumieliśmy, dlaczego tak
siê o nas martwi¹, mo¿e z powodu grypy, która
nas dopad³a? No tak! Co to za ferie skoro trzeba le¿eæ w ³ó¿ku, a wcale siê nie chce popijaæ jakieś fuj mikstury i kichaæ na lewo i prawo. No,
ale myśleliśmy źle, w sprawie tej grypy – rzecz
jasna, w czym po³apaliśmy siê, kiedy pani zapowiedzia³a gości, a w drzwiach klasy pojawili
siê… stra¿acy.
Spodziewaliśmy siê jakiegoś m¹drego lekarza albo pielêgniarki przynajmniej, ale ¿eby
stra¿acy o grypie opowiadali, to jeszcze nikt
z nas nie s³ysza³. Nic dziwnego, ¿e nas wmurowa³o i siedzieliśmy jak wyp³osze na dywanie,
nawet najwiêksze m¹drale siê nie odzywa³y,
pewnie tak na wszelki wypadek, ¿eby czegoś
nie paln¹æ. Nasze panie uśmiecha³y siê do
nas zachêcaj¹co, jak tylko mog³y, a my nic,
ani drgniemy. Odpuści³o nam dopiero, kiedy
okaza³o siê, ¿e stra¿acy maj¹ kamizelki odblaskowe i bêdzie mo¿na je zdobyæ, jeśli siê trochê
pog³ówkuje. Zaraz te¿ znalaz³ siê jeden m¹drala, który wiedzia³, w jaki sposób bezpiecznie
przechodziæ przez ulicê i rach ciach!
Dosta³ kamizelkê i to z anio³em na plecach!
Znaczy z logo naszej gminy. No, tośmy powzdychali z zazdrości, bo w sumie kamizelka
jak kamizelka, ale ten anio³ to robi³ wra¿enie
i wygrzebaliśmy z pamiêci wszystko, co o bezpieczeñstwie w ogóle szanuj¹cy siê ma³olat
wiedzieæ powinien. B³ysnêliśmy nawet popisowo inteligencj¹ i zupe³nie jasno i zrozumiale
wy³uszczyliśmy, na czym polegaj¹ m¹dre i bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie.
Oczywiście zg³aszaliśmy siê na potêgê, bo
ka¿dy chcia³ tê kamizelkê mieæ na w³asnośæ,
a baliśmy siê, ¿e mo¿e ich zabrakn¹æ. Triumfowaliśmy na ca³ego, bo panie pêka³y z dumy, ¿e
my te odblaski to nawet na spacerek, ¿e kamizelki na plecki zawsze i wszêdzie, ¿e przez ulicê
to w lewo i w prawo, a jakby co, to nawet rêka

w górê, ¿eby by³o widaæ i w ogóle. Pan stra¿ak
cieszy³ siê z tych m¹drości, jakbyśmy byli jego
dzieæmi, a Pani stra¿akowa nie nad¹¿a³a ubieraæ nas w te kamizelki, a¿ tu nagle ciach!
Pytanie nie z tej ziemi, dziedzina – numery
alarmowe. Pomyśleliśmy zarozumiale, ¿e to
¿aden kosmos, numery alarmowe to na wyrywki znamy, a Ignaś to nawet zademonstrowa³, w jaki sposób trzeba wezwaæ pomoc i co
powiedzieæ. Ale nie, Pan stra¿ak zapyta³, czy
wiemy kiedy numer 112 ma swoje świêto? No,
to jednak by³ kosmos.
Wiedzê na temat ró¿nych świ¹t mamy
spor¹, szczególnie na temat wolnych sobót,
ale świêto numeru alarmowego? Nawet myśleliśmy, ¿e to jakiś blef, ale w koñcu okaza³o
siê, ¿e to ¿adna ściema, bo numer 112, jako
miêdzynarodowy numer alarmowy, obchodzi
swoje świêto 11 lutego, co ustanowi³a Unia Europejska, koniec i kropka. Nie mogliśmy tylko
zrozumieæ dlaczego akurat 11 lutego, chocia¿
Pan stra¿ak powiedzia³, ¿e w samym numerze
jest wskazówka, ale to ju¿ nam litościwie wyt³umaczy³y panie.
Kamizelki z anio³em dostaliśmy wszyscy,
ale uwierzcie, ¿e musieliśmy siê nieźle nag³ówkowaæ.
Jolanta Michalska

dian z wodzem, kilka wró¿ek, czarownic i magów, by³ pirat, Pippi Langstrumpf, Jacqueline
Kennedy i klaun. Wiêkszośæ strojów wykonana
by³a we w³asnym zakresie, tylko nieliczni przebrani byli w wypo¿yczone stroje.
Zabawa trwa³a kilka godzin, a uczestnicy
otrzymali nagrody za najlepsze stroje, ten konkurs wygra³a Pippi Langstrumpf.
Wszyscy mogli robiæ sobie zdjêcia w specjalnie do tego przygotowanym balowym atelier.
Catering z pysznym jedzeniem przygotowa³a restauracja „Leśniczanka”, a oprawê muzyczn¹ zapewni³ zespó³ „Latino”.
Dobra zabawa trwa³a od późnych godzin
popo³udniowych a¿ do pó³nocy. Uczestnicy
ju¿ planuj¹ stroje na przysz³y rok.
Renata Dobrowolska

K

Z³ote Gody to niezwyk³e wydarzenie, nie tylko dla Jubilatów, ale równie¿ dla ich rodzin
oraz przyjació³. To 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego po¿ycia ma³¿eñskiego.
Prawdziwe zgodne i dobre ma³¿eñstwo to
takie, które przetrwa wszystkie ¿yciowe zawieruchy, by po latach zyskaæ wzajemne zrozumienie, tolerancjê i szacunek.
Okr¹g³y jubileusz piêædziesiêciolecia po¿ycia ma³¿eñskiego obchodzili Pañstwo Aleksandra i Czes³aw Ko³odziejscy z Górska. Z okazji
tak zacnego Jubileuszu 16 grudnia 2016 r. w sali
narad Urzêdu Gminy z Z³ejwsi Wielkiej odby³a siê niecodzienna uroczystośæ.
Najwa¿niejszym momentem uroczystości
by³o uhonorowanie Jubilatów przez Pana Jana
Surdykê Wójta Gminy – Medalami za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie, czyli polskim
cywilnym odznaczeniem pañstwowym, które
jest nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Szanownym Jubilatom wrêczono list gratulacyjny oraz kwiaty. Po oﬁcjalnej czêści uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni
na s³odki poczêstunek, w tym weselny tort.

Mi³ośæ jest dawaniem, nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem ka¿dego sukcesu
i ka¿dego smutku.
Szanownym Jubilatom ¿yczymy trwania
w tej piêknej mi³ości i wyra¿amy g³êboki szacunek za pokonanie trudów, jakie ¿ycie przynosi ka¿dej rodzinie.
Karolina Majewska

Półkolonie w Górsku
W okresie ferii zimowych w Domu Kultury w Górsku odbywa³y siê pó³kolonie zorganizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla Przysz³ości” i Dom Kultury w Górsku. W pó³koloniach udzia³ wziê³o 78 dzieci.

Bal Przebierańców
w Domu Kultury Górsk
Wśród zaproszonych gości byli cz³onkowie klubów seniora: „Leśna Kraina” z Cierpic,
„Klubu ludzi dojrza³ych” z toruñskiego Rudaka oraz „Kacperek” z toruñskiego Podgórza.
Uczestnicy w doborze przebrania wykazali
siê du¿ym poczuciem humoru, fantazj¹ i dystansem do siebie. Na balu bawi³a siê grupa In-

Y

Złote Gody

Uczestnicy zimowiska byli w Family Parku w Bydgoszczy, na warsztatach w Muzeum

W trakcie karnawa³u w Domu Kultury w Górsku odby³ siê I Karnawa³owy Bal Przebierañców. Wziê³o w nim udzia³ ponad 100 osób. Gospodarzem balu by³ Dom Kultury w Górsku oraz Klub Seniora 50+.

C M

Głos Gminny

Etnograﬁcznym. Obejrzeli spektakl „A mo¿e
nie” w Baju Pomorskim, bawili siê w muzealnych detektywów w Muzeum Podró¿ników.
Koloniści odwiedzili Cinema City i Mc Donalda.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê zajêcia w Muzeum Etnograﬁcznym i pobyt w Aquaparku w Nieszawce. Dzieci wypoczywa³y pod
opiek¹ wykwaliﬁkowanej kadry, która dba³a
o ich dobr¹ zabawê i bezpieczeñstwo.
Pó³kolonie zosta³y zorganizowane dziêki doﬁnansowaniu otrzymanemu z Gminnej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, za
które bardzo dziêkujemy, gdy¿ da³o nam mo¿liwośæ uatrakcyjnienia zajêæ dla dzieci.
Renata Dobrowolska

Bal Przebierańców dla dzieci
W trakcie ferii zimowych w Domu Kultury w Górsku odby³ siê bal przebierañców dla dzieci, przygotowany przez Dom Kultury oraz ﬁliê biblioteki gminnej w Górsku.

W balu udzia³ wziê³o ponad 50-cioro dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Nie zabrak³o ksiê¿niczek, dam dworu, policjanta, mumii, czy
pielêgniarki. Imprezê ponownie prowadzi³y

"Baloniarki" - animatorki z Bydgoszczy, które
jak co roku spisa³y siê świetnie, daj¹c moc zabawy i radości uczestnikom balu. By³y konkursy,
tañce i wiele nagród, w tym za naj³adniejsze
stroje.
Wybrano króla i królow¹ w dwóch kategoriach
wiekowych: od 4 do 6 lat i powy¿ej 6 lat.
W trakcie balu dzieci otrzyma³y s³odycze i napoje przygotowane przez Dom Kultury i ﬁliê
biblioteki.
Zabawa trwa³a ponad dwie godziny, a zadowolone miny dzieciaków by³y najlepszym potwierdzeniem tego, ¿e dzieci bawi³y siê bardzo
dobrze.
Renata Dobrowolska
EXP32kB
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No i zagraliśmy!

Bezpłatne porady prawne

Ju¿ po raz kolejny uczniowie, nauczyciele, pracownicy Szko³y Podstawowej w £¹¿ynie oraz
spo³ecznośæ lokalna wziêli udzia³ w Ogólnopolskiej Akcji WOŚP, której przes³anie doskonale
wpisuje siê w program dydaktyczno-wychowawczy szko³y.

Dy¿uruj¹cy radcy prawni udzielaj¹ osobom uprawnionym pomocy prawnej na etapie
przeds¹dowym, w tym: informuj¹ o obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, przys³uguj¹cych uprawnieniach lub spoczywaj¹cych obowi¹zkach w zakresie spraw rodzinnych, świadczeñ dla seniorów, osób niepe³nosprawnych, prawa pracy, bezpieczeñstwa itd., wskazuj¹ sposób rozwi¹zania
problemu prawnego, a tak¿e świadcz¹ pomoc w sporz¹dzeniu projektu pisma (z wy³¹czeniem
pism procesowych w tocz¹cych siê postêpowaniach przygotowawczych, s¹dowych, s¹dowo-administracyjnych).

Tym razem zagraliśmy w sposób szczególny, bo jubileuszowy, gromadz¹c siê na sali
gimnastycznej, gdzie poszczególne stanowiska intrygowa³y i zachêca³y do dzia³ania dzieci wraz z rodzicami. Tak wiêc, ju¿ od godziny
11.00, kto ¿yw, spieszy³, ¿eby niczego nie przeoczyæ, bo atrakcji by³o mnóstwo, a chêci do
zabawy jeszcze wiêcej.
Wokó³ sali ustawione by³y tematyczne
stanowiska o wdziêcznych nazwach mniej
lub bardziej wskazuj¹cych czego mo¿na siê
spodziewaæ. „Trzymaj formê” to rzuty do
celu albo kicanki, „Ko³o PCK” – ma³y teścik,
to ka¿dy pamiêta jeszcze ze szko³y, „Zdrowo
jem, wiêcej wiem” te¿ nic strasznego, ,,Loteria” to radosne opró¿nianie rodzicielskich
portfeli, ,,Kawiarenka” – nabywanie kalorii
w postaci pysznego domowego ciasta, chocia¿ te mo¿na by³o zgubiæ podczas ¿ywio³owego tañca zwanego „Belgijk¹”, ale ju¿ k¹cik
pod has³em ,,Bezpiecznie Tu i Tam – kurs dla
rodziców” to by³a wielka niewiadoma. O ile
s³owo „bezpiecznie” jest bezpieczne, to ju¿

„kurs” wywo³ywa³o dreszcze i lekkie ko³atanie serca.
Okaza³o siê jednak, ¿e nie taki diabe³
straszny, bo chocia¿ trzeba by³o zasi¹śæ do
komputera, to pomaga³y w tym wytrenowane
Edukatorki w osobach bardzo mi³ych mam.
A zreszt¹ nawet gdyby komuś nieco przystanê³o serce, natychmiast zosta³by poddany
resuscytacji, co w niekonwencjonalny sposób,
zebranym na sali, pokazali stra¿acy wykonuj¹c stosowne czynności w rytm muzyki zespo³u Bee Gees (Stayin`alive). Spróbujcie, samo
wychodzi! Pośród wielu atrakcji nie zabrak³o
oczywiście licytacji, podczas której emocje
siêga³y zenitu, kiedy licytuj¹cy budowali napiêcie godne wytrawnych graczy, a ogólna
wylicytowana kwota wywo³a³a wielki aplauz.
Dar serca, jaki wszyscy w³o¿yli w akcjê WOŚP
zaowocowa³ zebraniem jeszcze wiêkszej kwoty pieniêdzy, ni¿ w roku ubieg³ym, które s³u¿yæ bêd¹ w³aściwym celom.
Jolanta Michalska

Kto mo¿e skorzystaæ z nieodp³atnej pomocy
prawnej?
- osoby, które nie ukoñczy³y 26 lat lub które
ukoñczy³y 65. rok ¿ycia,
- osoby, którym w okresie 12 miesiêcy, poprzedzaj¹cych zwrócenie siê po poradê prawn¹,
zosta³o przyznane świadczenie z pomocy spo³ecznej (na podstawie ustawy o pomocy spo³ecznej) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienale¿nie pobranego
świadczenia,
- posiadacze wa¿nej Karty Du¿ej Rodziny,
- kombatanci i weterani,
- osoby, które w wyniku wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalaz³y siê w sytuacji zagro¿enia lub
ponios³a straty,
- kobiety w ci¹¿y.

Mieszkañcy, którzy chc¹ otrzymaæ bezp³atn¹ pomoc prawn¹, musz¹ przedstawiæ dokument potwierdzaj¹cy, ¿e posiadaj¹ do niej prawo:
zaświadczenie lekarskie (np. kobiety w ci¹¿y),
wa¿ny dokument (np. Kartê Du¿ej Rodziny, czy
dowód osobisty potwierdzaj¹cy ukoñczenie 65.
roku ¿ycia).
Przypominamy, ¿e zasady korzystania z nieodp³atnej pomocy prawnej reguluje ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodp³atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz.
1255).
Porady prawne s¹ udzielane w budynku świetlicy integracyjnej w Z³ejwsi Wielkiej, w siedzibie
GOPS ul. S³oneczna 28 (pokój nr 11) w czwartki
i pi¹tki w godzinach od 15.00 do 19.00.
Zapraszamy do skorzystania z us³ug.
Aldona Michalska

Klub Seniora 50+
Dzia³aj¹cy przy Domu Kultury w Górsku, Klub Seniora 50+, daje okazjê do mi³ego spêdzenia czasu dla osób po 50 roku ¿ycia z naszej gminy niemal od 4 lat. Przewodnicz¹c¹ klubu jest
Pani Danuta B³êdowska.
Klub spotyka siê dwa razy w miesi¹cu (w środy o godz. 18.00). W trakcie spotkañ prowadzone s¹
ró¿nego rodzaju prelekcje, warsztaty, spotkania i rozmowy przy kawie. Odbywaj¹ siê potañcówki,
czy ró¿nego rodzaju turnieje np. gier planszowych.
Cz³onkowie w ostatnim roku czêsto podró¿owali. By³y wycieczki do Gdañska, Warszawy, czy
Brodnicy, wyjazdy do ﬁlharmonii i kina po³¹czone ze zwiedzaniem Torunia i Bydgoszczy.
Ostatnio seniorzy byli w Cinema City na ﬁlmie „La, la land”.
W najbli¿szym czasie klub wybiera siê na wystêp zespo³u „Mazowsze” do Brodnicy, a tak¿e
do Opery Nova na „Zemstê Nietoperza”. Planowana jest kilkudniowa wycieczka do Wroc³awia
i liczne wycieczki jednodniowe.
Jeśli maj¹ Pañstwo ochotê uczestniczyæ w spotkaniach Klubu 50+ serdecznie zapraszany do
Domu Kultury w Górsku. Kontakt tel. 56 610 21 28.
Renata Dobrowolska

Charytatywny bal Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla Przysz³ości” z Górska, dzia³aj¹ce na
terenie gminy Z³awieś Wielka od 2005 roku, w trakcie tegorocznego karnawa³u zorganizowa³o
w Domu Kultury w Górsku ju¿ XII Charytatywny Bal Stowarzyszenia.
Dochód z balu zostanie przeznaczony na
wypoczynek zimowy i letni dla dzieci z terenu
naszej gminy. W zabawie wziê³o udzia³ kilkadziesi¹t osób, które kupuj¹c zaproszenie sta³y
siê sponsorami wypoczynku dla dzieci.
Smaczne jedzenie przygotowa³a tradycyjnie
restauracja „Leśniczanka”, a opraw¹ muzyczn¹
w tym roku zaj¹³ siê zespó³ „Radmuz”. Uczestnicy balu bawili siê do „bia³ego rana”.
Nasze Stowarzyszenie od wielu lat zajmuje
siê organizowaniem wypoczynku dla dzieci.
By³y to m.in. warsztaty plastyczne, wyjazdowe
kolonie, a w ostatnich latach pó³kolonie, których baz¹ jest najczêściej Dom Kultury w Górsku, Szko³a Podstawowa w Przysieku i Szko³a
Podstawowa w £¹¿ynie.
Przez tych kilkanaście lat dzia³alności stowarzyszenia z tego typu wypoczynku skorzysta³o kilkuset uczestników.
W czasie tegorocznych ferii odby³y siê kolejne dwa turnusy pó³kolonii, ka¿dy licz¹cy
38 uczestników, a wiêc razem prawie 80-cioro
dzieci z terenu gminy Z³awieś Wielka. Ju¿ planujemy kolejne w okresie letnim.

Wypoczynek dla dzieci odbywa³ siê dziêki
doﬁnansowaniu otrzymanemu od Jana Surdyki Wójta Gminy i Miros³awa Graczyka Starosty
Toruñskiego w ramach ró¿nego rodzaju projektów. Doﬁnansowanie uzyskane z tych źróde³
pozwala nam zwiêkszyæ ilośæ atrakcji dla dzieci.
Zadowolone miny dzieciaków s¹ dla nas najlepsza zap³at¹.
Renata Dobrowolska
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Zawodniczki UKS Trójka Górsk
w finale wojewódzkim
14 stycznia 2017 r. w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Górsku odby³ siê turniej eliminacyjny grupy B Halowych Mistrzostw Kujawsko-Pomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej m³odziczek U-13.
W zawodach uczestniczy³y cztery zespo³y:
UKS Szóstka Inowroc³aw I, UKS Szóstka Inowroc³aw II, UKS Orkan Z³awieś Wielka i UKS
Trójka Górsk.
Bardzo dobrze spisa³y siê zawodniczki UKS
Trójka Górsk, które zajê³y II miejsce i awansowa³y do ﬁna³u wojewódzkiego, który odbêdzie
siê 18 lutego równie¿ w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Górsku. Poni¿ej szczegó³owe
wyniki turnieju:
UKS Szóstka Inowroc³aw II – Orkan Z³awieś
Wielka 1 : 3, UKS Trójka Górsk – UKS Szóstka
Inowroc³aw I 1 : 4, UKS Trójka Górsk – UKS
Szóstka Inowroc³aw II 4 : 2, UKS Szóstka Inowroc³aw I – UKS Orkan Z³awieś Wielka 1 : 0,
UKS Szóstka Inowroc³aw II – UKS Szóstka

Inowroc³aw I 1 : 9, UKS Orkan Z³awieś Wielka
– UKS Trójka Górsk 0 : 1
Klasyﬁkacja koñcowa:
UKS Szóstka Inowroc³aw I – 3 – 9 – 14 – 2
UKS Trójka Górsk
–3–6–6–6
UKS Orkan Z³awieś Wielka – 3 – 3 – 3 – 3
UKS Szóstka Inowroc³aw II – 3 – 0 – 4 - 16
UKS Trójka Górsk(w nawiasach liczba strzelonych bramek): Julita Pluskota, Aleksandra Hamerla, Alicja Maciejewska, Martyna Knopp,
Jagoda Witkowska, Martyna Jab³oñska, Wanessa Szczêsna, Sylwia Kusior(3), Weronika
Adach(1), Julia Wo³owska(2), Aleksandra
Echolc. Trener: Adam Lubiñski.
Adam Lubiñski

Otwarty turniej tenisa stołowego
W niedzielê 12 lutego 2017 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej rozegrany zosta³ Turniej Tenisa Sto³owego (gra podwójna) o Puchar Dyrektor
GOKiS.
Do turnieju zg³osi³o siê ponad 30 amatorów
tenisa sto³owego w towarzystwie swoich bliskich,
znajomych, którzy pe³nili rolê kibiców. Po ceremonii otwarcia zawodnicy kontynuowali rywalizacjê o najwy¿sze podium. Mecze sta³y na
wysokim poziomie. Zawodnikom, w rywalizacji
towarzyszy³a zdrowa i przyjazna atmosfera. Po
kilkugodzinnych zmaganiach oko³o godziny 16
rozpoczê³a siê ceremonia wrêczania pucharów
dla 6 najlepszych zawodników.
Wyniki;
I miejsce Roman Suchowiecki i Tomasz Rêkas
II miejsce Piotr Gdaniec i Grzegorz Rêkas
III miejsce Marek Zawiszewski i Wojciech Janik
Turniejowi sêdziowa³ Andrzej Wiśniewski,
któremu serdecznie dziêkujemy.
Organizatorami Turnieju byli: Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej i Zarz¹d Gminny LZS. Puchary i dyplomy ufundowa³ GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej.
Organizatorzy Turnieju Tenisa Sto³owego
o Puchar Dyrektor GOKiS piêknie dziêkuj¹

wszystkim osobom, które przyczyni³y siê do zorganizowania turnieju.
Wielkie gratulacje dla zwyciêzców i podziêkowania dla wszystkich uczestników, którzy nie weszli na podium – za hart ducha, odwagê i zaciêt¹,
ale czyst¹, sportow¹ walkê, a¿ do ostatka si³.
Wszyscy uczestnicy prosili o kolejne zawody!
Zatem – do zobaczenia za rok.
Maria Karpiñska
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Słowo artysty
Bochnia – Skłudzewo – Południowa Polska
S³owo o artyście z katalogu I. Miêdzynarodowego Pleneru Interdyscyplinarnego Przestrzeñ Przyrody Sk³udzewo 2016
Andrzej Szewczyk mieszka i tworzy w Bochni.
Ukoñczy³ studia na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Piêknych w Krakowie. W latach 1973 – 2005
uczy³ rysunku, malarstwa i podstaw projektowania w zakresie liternictwa w Pañstwowym Liceum
Plastycznym w Nowym Wiśniczu. Uprawia malarstwo sztalugowe, ścienne, rysunek. Bra³ udzia³
w wystawach indywidualnych i zespo³owych. By³
kilkakrotnie uczestnikiem Ogólnopolskich Plenerów Profesjonalistów Fundacji Piêkniejszego Świata w Sk³udzewie. Dziesiêæ prac Andrzeja Szewczyka wesz³o na sta³e do Kolekcji Sk³udzewskiej.
¯yjê dośæ d³ugo. Mam szczêście? Prze¿y³em
ró¿ne chwile dobre i z³e. Czy jestem artyst¹? Nie
lubiê tego s³owa. Czujê siê bardzo zwi¹zany z moj¹
dyscyplin¹ – malarstwem. Jestem malarzem. Malujê. Mam za sob¹ wykszta³cenie akademickie. To
mi trochê przeszkadza, krêpuje, wraca jak choroba. Ceniê sobie dalekowschodni¹ metodê pracy.
Kilkadziesi¹t kart zepsutych, jedna dobra! Cykle,
malowanie obrazu z obrazu.
Tak lubiê pracowaæ. Szukam w otoczeniu, czasem
mi siê coś śni.
Te motywy staram siê utrwaliæ, rozwin¹æ, ale
zrealizowane nie s¹ to¿same z tym, co pojawi³o
siê w mojej g³owie. W Sk³udzewie mam taki motyw. To okna Sk³udzewskiej Kaplicy. Ten motyw
czeka na mnie. Siedzi we mnie. Na razie jestem
w fazie kilku szkiców. Ktoś m¹dry powiedzia³
„Nowe, to tylko inaczej pokazane stare”. Nie szukam nowości.
Ka¿dy z nas nosi w sobie pamiêæ o miejscu
szczególnie mu bliskim. My artyści mamy miejsca, które emanuj¹ szczególn¹ aur¹. Przyci¹gaj¹ do
siebie, motywuj¹ do aktywności twórczej. S¹ liczne przyk³ady w historii sztuki XX wieku. Ośrodki
te powsta³y dziêki pasji i energii ludzi bêd¹cych
twórcami, mecenasami, animatorami sztuki. Niebagateln¹ rolê odegra³y tu te¿ wzglêdy takie, jak
uroda pejza¿u, piêkno architektury. Wiêkszośæ
z nich to ośrodki pracy twórczej, spotkañ plenerowych sympozjów itp. Uczestnicz¹cy maj¹ mo¿liwośæ tworzenia programów artystycznych, idei,
dyskusji, pracy twórczej. Artyści odnajduj¹ w nich
swoj¹ prywatn¹ sferê, intymnośæ, spokój pozwalaj¹cy na nieskrêpowan¹ mo¿liwośæ wyra¿ania swoich myśli, emocji. Je¿eli tworz¹ dostatecznie d³u-

go, tworz¹ swoj¹ tradycjê, obrastaj¹ legend¹. Wiek
przydaje splendoru, nobilituje.
W przypadku Sk³udzewa formu³a spotkañ
profesjonalnych twórców to tylko jeden z w¹tków
dzia³alności. Podstawowy warunek bytu miejsca to
praca z dzieæmi i m³odzie¿¹. Edukacja plastyczna,
szeroko pojmowane wychowywanie przez sztukê,
terapia zajêciowa.
W rozumieniu za³o¿ycieli jest to misja, z któr¹ w 1989 roku przybyli do Sk³udzewa. Danusia
i Leszek s¹ s³ugami dobrego myślenia o sztuce, jej
rozumienia i upowszechniania. Buduj¹ klimat
sprzyjaj¹cy pracy twórczej inspiruj¹cy wyobraźniê,
pobudzaj¹cy do wra¿liwości m³odych ludzi. Uświadamiaj¹ rolê sztuki w ¿yciu codziennym. Pokazuj¹
m³odym radośæ tworzenia.
Miejsce to jest równie¿ ośrodkiem duchowym.
Kaplica mieszcz¹ca siê w pa³acu, jej wyposa¿enie,
wystrój to praca za³o¿ycieli i artystów zapraszanych
na coroczne plenery.
To miejsce najpe³niej przemawia do miejscowej
spo³eczności. Ten gest wobec lokalnej spo³eczności
odgrywa niebagateln¹ rolê. Uświadamia ludziom,
jaki to cenny dar: dzielenie siê swoim dobrem z bliźnimi. Jest to unikatowy w skali naszego kraju ośrodek ³¹cz¹cy wiarê ze sztuk¹ i edukacj¹. Duchowośæ
tego miejsca przyci¹ga, tworzy swoist¹ wspólnotê
ludzi tu przebywaj¹cych i zamieszka³ych.
Andrzej Szewczyk
artysta malarz – Bochnia

I Turniej
badmintona
W dniu 21.01.2017 roku w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej odby³ siê I
Turniej Badmintona w grze podwójnej o Puchar
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Pani Marii Karpiñskiej. Po
zaciêtej rywalizacji bezkonkurencyjna okaza³a
siê para Krzysztof Noskowicz i Andrzej Pazdyga, drugie miejsce zajêli Igor Gajkowski i Rados³aw Michalski, a trzecie miejsce wywalczyli
Rados³aw Winiecki i Tomasz Tomkiewicz.
By³a to I edycja tego typu turnieju, i s¹dz¹c
po zainteresowaniu jakim siê cieszy³, nie ostatnia. Sama gra dostarcza wiele pozytywnych
wra¿eñ i emocji, jak równie¿ jest dobrym sposobem na spêdzenie wolnego czasu. Fundatorem
nagród by³ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej.
Tomasz Tomkiewicz
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Przedsiębiorcy Regionu Gminy

Kupiec Gminny - to przestrzeń dla Ciebie i TWOJEJ FIRMY!
Chcesz skutecznie wypromować swoją firmę?
Dotrzeć do szerokiego grona odbiorców Głosu Gminnego?
Zarezerwuj powierzchnię reklamową.
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. tel. 698 014 033 lub 790 520 803,
e-mail: gazeta@izarysuje.pl

Z A P R A S Z A M Y
kom. 607

914 454

SKUP ZŁOMU
METALI KOLOROWYCH
CZYNNE:
w godz. 7.30 - 16.30
soboty: 8.00 - 13.00
Toporzysko 16C przy drodze krajowej nr 80.

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

tJOTUBMBDKJFMFLUSZD[OZDI
tJOTUBMBDKJPEHSPNPXZDI
tQPNJBSØXFMFLUSZD[OZDI
tNPOUB˃PTQS[ʒUV
tPECJPSZCVEZOLØX
tXZTUBXJBOJF[BʯXJBED[FʤEPFOFSHFUZLJ
tUSŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ

C M
K

rok zał. 1983

ZAKŁAD
ELEKTRYCZNY

Jan Witkowski
• inspektor nadzoru
• instalacje elektryczne

• pomiary, odbiory
• przezwajanie silników

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

tel. 56 678 09 72, 696 102 355
87-134 Zławieś Wielka, ul. Młodzieżowa 16
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SALA W GÓRSKU DO WYNAJĘCIA

%,(»34,VM-FʯOB(ØSTL UFM  FNBJMXELHPSTL!XQQMSERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ

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