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Zapraszamy
do lektury
Odpady Komunalne
Maj¹c na uwadze potrzeby mieszkañców gminy
w zakresie odbioru i zagospodarowania dodatkowych
ilości odpadów zielonych, wytwarzanych na terenie
nieruchomości zamieszka³ych, Rada Gminy Z³awieś
Wielka pozytywnie rozpatrzy³a wniosek Zak³adu
Us³ug Komunalnych w Rzêczkowie w sprawie us³ug
dodatkowych dla mieszkañców.
wiêcej na stronie 2

Termomodernizacja
Termomodernizacja Szko³y Podstawowej w £¹¿ynie stanowi³a jedno z dwóch zadañ projektu pn. „Termomodernizacja budynków u¿yteczności publicznej
na terenie Gminy Z³awieś Wielka”.
wiêcej na stronie 2

Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Du¿ej Rodziny jest jednym
z programów prorodzinnej polityki pañstwa. W jej
ramach na szczególn¹ opiekê liczyæ mog¹ rodziny
wielodzietne, czyli wychowuj¹ce co najmniej trójkê
dzieci.
wiêcej na stronie 3

www.zlawies.pl

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy
wszystkim mieszkańcom gminy Zławieś Wielka
składamy życzenia, aby w czas Święta Paschy
w Państwa rodzinach i domach zagościły
radość, spokój i wielka nadzieja
odradzającego się życia.
Niech to odrodzenie duchowe da siłę
w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Piotr Pawlikowski
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Surdyka
Wójt Gminy Zławieś Wielka
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Usługi dodatkowe w zakresie
odbioru odpadów komunalnych
Maj¹c na uwadze potrzeby mieszkañców gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania dodatkowych ilości odpadów zielonych, wytwarzanych na terenie nieruchomości zamieszka³ych,
Rada Gminy Z³awieś Wielka pozytywnie rozpatrzy³a wniosek Zak³adu Us³ug Komunalnych w Rzêczkowie w sprawie us³ug dodatkowych dla mieszkañców.
Zgodnie z podjêt¹ uchwa³¹ nr
XXXIX/274/2018 z dnia 21 lutego 2018
r. w sprawie rodzajów us³ug dodatkowych świadczonych przez Gminê
Z³awieś Wielka w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w³aścicieli
nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te us³ugi, w³aściciele nieruchomości z terenu gminy
Z³awieś Wielka maj¹ kilka nowych
mo¿liwości, aby odp³atnie oddaæ wybrane frakcje odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu
czystości i porz¹dku w gminach.
Do rodzaju us³ug dodatkowych nale¿¹:
1) odbieranie odpadów zielonych
w ilości wiêkszej, ni¿ ilośæ określona w ramach uiszczanej op³aty;
2) odbieranie odpadów budowlanych
i rozbiórkowych z nieruchomości
w worku „big-bag” o pojemności
1m3;
3) przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w £¹¿ynie w ilości
wiêkszej ni¿ 1 m3.
Za świadczenie us³ug dodatkowych
zosta³y określone wysokości cen,
które zale¿ne s¹ od rodzaju us³ugi
i przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1) jednorazowe odebranie dodatkowego pojemnika o pojemności 120

l z odpadami zielonymi - 8,54 z³
brutto;
2) jednorazowe odebranie dodatkowego pojemnika o pojemności 240
l z odpadami zielonymi - 14,71 z³
brutto;
3) odebranie jednego worka o pojemności 120 l z odpadami zielonymi
– 7,00 z³ brutto;
4) odebranie odpadów budowlanych
i rozbiórkowych z nieruchomości
w worku „big-bag” o pojemności
1m3 - 231,00 z³ brutto;
5) przyjêcie ka¿dego dodatkowego m3
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w PSZOK-u w ilości wiêkszej, ni¿ określona w regulaminie
- 152,00 z³ brutto.
Aby zapewniæ prawid³ow¹ i sprawn¹ obs³ugê mieszkañców w tym zakresie, zosta³ określony sposób świadczenia us³ug dodatkowych. Zg³oszenia
na us³ugi dodatkowe w zakresie odbioru odpadów zielonych z pojemników
oraz odbioru odpadów budowlanych
i rozbiórkowych z nieruchomości
(w workach typu „big-bag”) nale¿y
dokonywaæ na podstawie pisemnego
wniosku sk³adanego w ZUK w Rzêczkowie osobiście lub drog¹ mailow¹.
Druki dostêpne s¹ na stronie internetowej Urzêdu Gminy Z³awieś
Wielka w zak³adce Zak³ad Us³ug Komunalnych. Worki na dodatkowe odpady zielone mo¿na zakupiæ wy³¹cz-

nie w siedzibie ZUK w Rzêczkowie
w ka¿dy dzieñ roboczy. Zape³nione
worki odbierane bêd¹ w terminach
zgodnych z harmonogramem wywozu odpadów BIO z terenu miejscowości. W br¹zowych workach na odpady
zielone mo¿emy gromadziæ: liście,
czêści roślin, kwiaty ciête, rośliny doniczkowe, skoszon¹ trawê.
Odpady zielone odbierane bêd¹
równie¿ bezp³atnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych po dostarczeniu ich we w³asnym
zakresie.
Us³uga przyjmowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w £¹¿ynie nie
wymaga dodatkowych dokumentów.
Po określeniu ilości odpadu dostarczonego do PSZOK-u, zostaje wystawiony dokument, na podstawie którego nalicza siê wysokośæ op³aty za
przyjête odpady.
Op³atê za us³ugê nale¿y uiściæ
przelewem na wskazany numer rachunku bankowego ZUK w Rzêczkowie po otrzymaniu faktury VAT.
Wp³aty gotówkowe w PSZOK-u nie s¹
przyjmowane.
Przypominamy mieszkañcom, ¿e
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w £¹¿ynie jest czynny w soboty w godzinach od 9.00 do
13.00.

Regulamin PSZOK szczegó³owo
określa rodzaje przyjmowanych odpadów komunalnych pochodz¹cych
z gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie gminy Z³awieś
Wielka, dostarczonych przez w³aścicieli nieruchomości.
Do PSZOK przyjmowane s¹ ni¿ej
wymienione odpady:
1. szk³o, papier i tektura, tworzywa
sztuczne, metal;
2. opakowania wielomateria³owe;
3. meble i odpady wielkogabarytowe;
4. odzie¿ i tekstylia;
5. odpady komunalne ulegaj¹ce biodegradacji, za wyj¹tkiem odpadów
spo¿ywczych i kuchennych;
6. odpady zielone;
7. przeterminowane leki;
8. zu¿yte baterie i akumulatory;
9. zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny;
10. zu¿yte opony w ilości niewskazuj¹cej na ich pochodzenie z dzia³alności gospodarczej lub rolniczej;
11. chemikalia;
12. odpady budowlane i rozbiórkowe
prac prowadzonych we w³asnym zakresie – w ilości nieprzekraczaj¹cej
1 m3 z jednej nieruchomości w ci¹gu roku.
W PSZOK nie przyjmowane s¹
odpady:
1. zmieszane odpady komunalne,
2. odpady zawieraj¹ce azbest;

3. odpady z dzia³alności rolniczej;
4. odpady nieoznaczone, bez mo¿liwości wiarygodnej weryﬁkacji,
dla których nie istnieje mo¿liwośæ
ustalenia sk³adu chemicznego;
5. odpady w ilości wskazuj¹cej na ich
pochodzenie z dzia³alności gospodarczej – odpady w masowych
ilościach (w beczkach, workach,
skrzynkach – zawieraj¹cych np. kilkanaście elementów tego samego
odpadu);
6. wszelkie odpady wskazuj¹ce na
źród³o pochodzenia inne ni¿ z gospodarstwa domowego (np. kwasy,
zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne);
7. czêści samochodowe.
Obs³uga PSZOK ma prawo ¿¹daæ od osoby dostarczaj¹cej odpady
dokumentu potwierdzaj¹cego miejsce zamieszkania (dowód osobisty,
kopia deklaracji o wysokości op³aty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz potwierdzaj¹cego
wnoszenie op³at za odpady na rzecz
Gminy Z³awieś Wielka.
W trosce o bezpieczeñstwo obs³uga PSZOK mo¿e odmówiæ przyjêcia odpadu, jeśli by³oby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mog³o
zagra¿aæ zdrowiu lub ¿yciu ludzi.
Mariola Musia³

Termomodernizacja
SP Łążyn i GOKiS
Termomodernizacja Szko³y Podstawowej w £¹¿ynie stanowi³a jedn¹ z dwóch inwestycji, sk³adaj¹cych siê na
projekt pn. „Termomodernizacja budynków u¿yteczności publicznej na terenie Gminy Z³awieś Wielka”.
zakupu energii elektrycznej oraz
ogrzewania. Wart podkreślenia jest
fakt demonta¿u i utylizacji starego
poszycia dachowego, który stanowi³
do tej pory zawieraj¹cy niebezpieczny dla zdrowia azbest eternit.
Doﬁnansowanie tych inwestycji
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 wyniesie ponad milion
z³otych, czyli 80 % wydatków kwaliﬁkowalnych.
Nowy blask, równie¿ dziêki środkom pochodz¹cym z RPO, zyska po³o¿ony w Z³ejwsi Wielkiej Ośrodek
Zdrowia. Podobnie jak w opisywanych powy¿ej zadaniach g³ównym
celem jest wykonanie prac termomodernizacyjnych, polegaj¹cych na
dociepleniu ścian i fundamentów
a tak¿e dachu budynku.
Doﬁnansowanie opiewaj¹ce na
kwotê blisko 200 000 z³ umo¿liwi
przeprowadzenie gruntownych prac
remontowych, tak aby obiekt mia³

estetyczny i przyjazny mieszkañcom
wygl¹d. Realizacja termomodernizacji budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Z³ejwsi Wielkiej planowana jest do
koñca września br.
Krzysztof Rak

EXP32kB

Drugim zadaniem wykonanym
w ramach tej umowy bêdzie termomodernizacja Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.
Obydwa budynki od kilkudziesiêciu
lat, a w przypadku najstarszej czêści
³¹¿yñskiej placówki od ponad stu,
s³u¿¹ce do wykonywania funkcji
publicznych wymaga³y wykonania
niezbêdnych prac remontowych.
Zakres robót budowlanych jest
bardzo zbli¿ony i obejmuje m.in.
ocieplenie ścian zewnêtrznych, wymianê stolarki okiennej i drzwiowej,
wymianê oświetlenia, ocieplenie
fundamentów i stropów, a tak¿e
wymianê pokrycia dachowego na
blachodachówkê wraz z po³o¿eniem
warstwy izolacyjnej z we³ny mineralnej.
Dziêki przeprowadzonym pracom termomodernizacyjnym obydwa obiekty nie tylko zyskaj¹ nowy,
estetyczny wygl¹d zewnêtrzny, ale
równie¿ zwiêkszy siê ich efektywnośæ
energetyczna umo¿liwiaj¹c wygenerowanie oszczêdności w kosztach

C M
Y

K

Głos Gminny

Aktualności / Vademecum mieszkańca

marzec - kwiecień 2018

3

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Du¿ej Rodziny jest jednym z programów prorodzinnej polityki pañstwa. W jej ramach
na szczególn¹ opiekê liczyæ mog¹ rodziny wielodzietne, czyli wychowuj¹ce co najmniej trójkê dzieci.
Ogólnopolsk¹ Kartê Du¿ej Rodziny wprowadzono w 2014 r. Jej posiadacze maj¹ mo¿liwośæ korzystania
z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy
transportowej na terenie ca³ego kraju
z ró¿nego rodzaju rabatami.
Od 1 stycznia 2018 r. oprócz formy tradycyjnej (plastikowa karta)
dostêpna jest równie¿ karta w formie
elektronicznej (tj. na urz¹dzeniach
mobilnych). Z programu KDR korzysta obecnie blisko 520 tys. rodzin
wielodzietnych. W skali ca³ego kraju
daje to ok. 2,7 mln osób.
Zni¿ek dla posiadaczy ogólnopolskiej Karty Du¿ej Rodziny mog¹
udzielaæ nie tylko instytucje publiczne, ale równie¿ przedsiêbiorcy prywatni. Przystêpuj¹c do programu zyskuj¹
prawo do pos³ugiwania siê znakiem
„Tu honorujemy Kartê Du¿ej Rodziny”. Przyst¹pienie do programu daje
obopóln¹ korzyśæ. Rodziny wielodzietne korzystaj¹ z atrakcyjnych zni¿ek w ka¿dym zak¹tku Polski, przedsiêbiorcy zaś dziêki zaanga¿owaniu
w KDR mog¹ budowaæ swój presti¿,
kreowaæ pozytywny wizerunek ﬁrmy
oraz zyskaæ wiêksz¹ liczbê klientów.
Od stycznia 2017 r. pozyskiwaniem nowych partnerów KDR zajmuje siê Zwi¹zek Du¿ych Rodzin „Trzy
Plus” (ZDR3+). W ca³ej Polsce zadanie

to realizuj¹ negocjatorzy, bêd¹cy bezpośrednio zaanga¿owani w dzia³alnośæ Zwi¹zku Du¿ych Rodzin, ludzie
znaj¹cy potrzeby i mo¿liwości rodzin
wielodzietnych.
W gminie Z³awieś Wielka rabaty
dla posiadaczy KDR oferuje 5 ﬁrm:
Zak³ad Fryzjerski „El¿bieta” w Z³ejwsi Wielkiej, Salon Meblowy AWW
Meble w Z³ejwsi Ma³ej, PiekarniaCiastkarnia Bogdan Jarz¹b, PW.
JAKU w Z³ejwsi Ma³ej oraz Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
w Przysieku.
Wszystkie oferty znaleźæ mo¿na
pod adresem: https://rodzina.gov.
pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzieskorzystasz-z-karty-duzej-rodziny na
stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Spo³ecznej.
Natomiast ze strony internetowej Zwi¹zku Du¿ych Rodzin „Trzy
Plus” mo¿na pobraæ now¹ aplikacjê
na telefon, która równie¿ informuje
o partnerach Karty Du¿ej Rodziny
udzielaj¹cych zni¿ek posiadaczom
ogólnopolskiej KDR.
Firmy oraz instytucje zainteresowane przyst¹pieniem do programu znajd¹ dane kontaktowe na
stronie: https://www.mpips.gov.pl/
wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/jak-zostac-partne-

rem lub kontaktuj¹c siê bezpośrednio z koordynatorem wojewódzkim
KDR – Gra¿yn¹ Wy¿lic-Czerwiñsk¹
(tel. 732 988 478, mail: grazyna.czerwinska@3plus.pl)
Wa¿ne:
Gdzie nale¿y sk³adaæ wnioski o Kartê?
Wnioski sk³adamy w Urzêdzie,
w³aściwym ze wzglêdu na miejsce
zamieszkania (nie zameldowania) rodziny.
Co jest potrzebne przy sk³adaniu
wniosku o Kartê?
Nale¿y wype³niæ wniosek - potrzebne
bêd¹ PESELE wszystkich osób, dla
których wnioskujemy o Kartê i ich
dane osobowe. Przy sk³adaniu wniosku trzeba mieæ ze sob¹ akty urodzenia dzieci i dowody osobiste rodziców. Dla dzieci powy¿ej 18 roku ¿ycia
potrzebne bêdzie potwierdzenie, ¿e
siê ucz¹ z przewidywanym czasem zakoñczenia nauki.
Czy trzeba zrobiæ zdjêcia?
Ogólnopolskie Karty Du¿ej Rodziny
bêd¹ imienne, ale bez zdjêæ.
Czy Karta Ogólnopolska zastêpuje
Karty Samorz¹dowe?
Nie, Karta Ogólnopolska jest
niezale¿na od Kart Samorz¹dowych,
oferuj¹cych zni¿ki lokalne. Gmina
mo¿e wykorzystaæ Kartê Ogólnopol-

sk¹ jako identyﬁkator równie¿ dla
zni¿ek lokalnych, rezygnuj¹c z wydawania w³asnej Karty.
Jak d³ugo trzeba czekaæ na Kartê?
Oko³o 2-3 tygodni.
Gdzie s¹ drukowane Karty?
Karty s¹ drukowane w Wytwórni Papierów Wartościowych.
Kto mo¿e korzystaæ z Karty?
Cz³onkowie rodziny wielodzietnej rodzice i ich dzieci.
Przez rodzinê wielodzietn¹ rozumie
siê rodzinê, w której rodzic (rodzice)
lub ma³¿onek rodzica maj¹ na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukoñczenia 18. roku ¿ycia;
2) w wieku do ukoñczenia 25. roku ¿ycia - w przypadku, gdy dziecko uczy
siê w szkole lub szkole wy¿szej;
3) bez ograniczeñ wiekowych –
w przypadku dzieci legitymuj¹cych
siê orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepe³nosprawności.
Na jak d³ugo jest wydawana Karta?
Rodzicowi z rodziny wielodzietnej Karta jest wydawana na czas nie-

określony. Oznacza to, ¿e nie straci on
swych uprawnieñ, gdy dzieci dorosn¹.
(Dotyczy to rodziców, którzy sk³adaj¹c wniosek maj¹ co najmniej troje
dzieci, którym przys³uguj¹ Karty).
Dzieciom Karta bêdzie przys³ugiwaæ do 18 roku ¿ycia, chyba, ¿e bêd¹
kontynuowaæ naukê, to wtedy do 25
roku ¿ycia.
Dzieciom niepe³nosprawnym
Karta bêdzie przys³ugiwaæ niezale¿nie od wieku.
Gra¿yna Wy¿lic-Czerwiñska

Zdobądź Refundację Kosztów Bieżącej Opieki Nad Dzieckiem
w Wieku do Lat 3 w Ramach Projektu
„Dziecko Pod Opieką – Idziemy Do Pracy”
Projekt „Dziecko pod opiek¹ –idziemy do pracy” realizowany jest przez Fundacjê Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wsparcie zatrudnienia osób wy³¹czonych z rynku pracy w zwi¹zku ze sprawowaniem opieki nad dzieæmi w wieku do
lat 3, poprzez sﬁnansowanie kosztów
bie¿¹cej opieki (¿³obek, klub dzieciêcy, opiekun dzienny, niania) w wysokości do 800 z³ przez okres do 12
miesiêcy.
Dodatkowo osobom bezrobotnym bêdzie zapewniona pomoc
w powrocie na rynek pracy poprzez
skierowanie ich na tzw. ście¿kê aktywizacyjn¹.
W ramach tego dzia³ania Uczestnicy zostan¹ objêci indywidualnym
i grupowym doradztwem zawodowym, wsparciem motywacyjno – psychologicznym, pośrednictwem pracy, jak równie¿ zostan¹ skierowani
na szkolenia umo¿liwiaj¹ce nabycie
nowych kompetencji/kwaliﬁkacji.
Wszystkie koszty zwi¹zane z realizacj¹ poszczególnych dzia³añ s¹
ﬁnansowane z bud¿etu projektu.
Warunkiem przyst¹pienia do
projektu jest spe³nienie ³¹cznie poni¿szych kryteriów: zamieszkiwanie

na terenie gmin: Dobrcz, D¹browa
Che³miñska, £abiszyn, Nowa Wieś
Wielka, Pruszcz, Unis³aw, Sicienko,
Świekatowo, Z³awieś Wielka, Z³otniki Kujawskie, przebywanie na
urlopie macierzyñskim, rodzicielskim lub posiadanie statusu osoby
bezrobotnej lub biernej zawodowo,
w tym osób przebywaj¹cych na urlopie wychowawczym, sprawowanie
opieki nad dzieckiem w wieku do lat
3, tj. bycie rodzicem lub opiekunem
prawnym.
Aby przyst¹piæ do projektu
nale¿y z³o¿yæ dokumenty rekrutacyjne, które bêd¹ udostêpnione na
stronie internetowej Beneficjenta
www.bydgoszcz-frdl.pl w zak³adce
Projekty.
Dokumenty aplikacyjne nale¿y
z³o¿yæ do Biura Projektu mieszcz¹cego siê w Kujawsko – Pomorskim
Biurze Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzib¹ w Bydgoszczy
przy ulicy Unii Lubelskiej 4c.
Pierwsza tura rekrutacji rusza ju¿
1 kwietnia br. - zachêcamy do udzia³u w przedmiotowym Projekcie.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ZDOBĄDŹ REFUNDACJĘ KOSZTÓW BIEŻĄCEJ OPIEKI
NAD DZIECKIEM DO LAT 3

NAWET DO 800 ZŁOTYCH
w ramach projektu

„Dziecko pod opieką – idziemy do pracy”
Realizowanego przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej

Jeśli mieszkasz na terenie gmin:

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWNOŚĆ –
SZANSA NA ZATRUDNIENIE”
Biuro projektu: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL ul. Unii Lubelskiej 4C,
85-059 Bydgoszcz tel. 52/321-18-90,

BEZPŁATNE SZKOLENIA
DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH

DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB !
Do udziału w szkoleniach
zapraszamy:
 osoby bierne zawodowo,
 osoby w wieku 30+
 osoby zamieszkujące na terenie
województwa kujawskopomorskiego,
 w sposób szczególny
zapraszamy kobiety i osoby z
niepełnosprawnością,

Oferujemy:
 szkolenia – bogaty wachlarz

szkoleń, które są dostosowane
do potrzeb rynku i uczestnika,

 indywidualne doradztwo
zawodowe,
 grupowe warsztaty
psychologiczno-doradcze,
 czteromiesięczne staże zawodowe,
 pośrednictwo pracy,

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
Przebywasz na urlopie
macierzyńskim, rodzicielskim
lub wychowawczym?
A może jesteś osobą bezrobotną lub
bierną zawodowo i opiekujesz się dzieckiem do lat 3?

ZGŁOŚ SIĘ
DO PROJEKTU

REKRUTACJA
RUSZA JUŻ OD

01.04.2018

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu przy ulicy Unii Lubelskiej 4c w
Bydgoszczy, pod numerem telefonu (052) 321-18-90 lub na stronie www.bydgoszcz-frdl.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Dodatkowo zapewniamy:
 stypendium szkoleniowe,
 zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, warsztaty i spotkania indywidualne
 stypendium stażowe w tym wyprawkę stażową,
 pokrycie kosztów związanych z opieką nad dzieckiem/osobą zależną,
 materiały szkoleniowe,

MASZ PYTANIA – ZADZWOŃ! 603 822 778
e-mail: a.szydlowska@bydgoszcz-frdl.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
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Kolejna inwestycja drogowa
w gminie zakończona

Stypendia dla wybitnie
uzdolnionych uczniów

Jesieni¹ ubieg³ego roku, zakoñczony zosta³ II etap budowy drogi gminnej w miejscowości Gutowo. Przedmiotem projektu by³a budowa z rozbudow¹ drogi gminnej w miejscowości Gutowo.

W tym roku, ju¿ po raz trzeci Wójt Gminy Z³awieś Wielka nagrodzi³
stypendiami szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkuj¹cych w naszej Gminie.

Justyna Przybyszewska

Walka ze smogiem
Odnawialne źródła energii
W grudniu 2017 roku zawarta zosta³a z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowa o doﬁnansowanie
monta¿u na terenie naszej gminy instalacji fotowoltaicznych, kolektorów s³onecznych i pomp ciep³a do podgrzewania ciep³ej wody u¿ytkowej.
W ramach zawartej umowy zamontowane zostan¹ 33
instalacje fotowoltaiczne, 30 kolektorów s³onecznych i 6
pomp ciep³a do podgrzewania ciep³ej wody u¿ytkowej.

Wysokośæ doﬁnansowania wyniesie 500 000 z³, a ca³kowity koszt inwestycji 1 245 000 z³. Obecnie gmina przeprowadza dodatkowy nabór, aby uzupe³niæ ilośæ brakuj¹cych instalacji.
Wszystkie osoby zainteresowane monta¿em odnawialnych źróde³ energii zapraszamy do kontaktu z urzêdem
pod numerem telefonu 56 674 11 36 lub kontakt osobisty
pokój nr 11.
Justyna Przybyszewska

Zakole Dolnej Wisły szansa
na dofinansowanie Dróg Gminnych
W listopadzie 2017 r. Lokalna Grupa Dzia³ania Zakole Dolnej Wis³y og³osi³a nabór wniosków o udzielnie
wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne ni¿ LGD w ramach poddzia³ania 19.2 „Wsparcie na wdra¿anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³ecznośæ” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Gmina Z³awieś Wielka z³o¿y³a wniosek na budowê drogi gminnej w miejscowości Stary Toruñ wnioskuj¹c
o doﬁnansowanie w wysokości 253 407,00 z³.
Justyna Przybyszewska

Msza Św. w intencji żużlowców
W naszej gminie tradycj¹ sta³a
siê inauguracja sezonu ¿u¿lowego msz¹ św. w intencji ¿u¿lowców
z klubów: Get Well Toruñ, Mrgarden GKM Grudzi¹dz i Polonii
Bydgoszcz, organizowan¹ w kościele w Górsku.
G³ównym inicjatorem tego wydarzenia jest Janusz B³êdowski Radny Rady Gminy Z³awieś Wielka.
Przy wsparciu Jana Surdyki Wójta
Gminy Z³awieś Wielka z roku na rok
wydarzenie to nabiera coraz wiêkszego znaczenia wśród mieszkañców,
nie tylko naszej gminy.
Mszê celebrowa³ Wies³aw Śmigiel
Biskup Ziemi Toruñskiej, a wśród

zaproszonych gości byli m.in. Józef
Ramlau Wicewojewoda Kujawsko
Pomorski, Micha³ Zaleski Prezydent
Miasta Toruniu oraz Robert Malinowski Prezydent Miasta Grudzi¹dza.
Na mszy nie mog³o zabrakn¹æ
¿u¿lowców oraz kibiców. Wszyscy
którzy nie mogli uczestniczyæ w nabo¿eñstwie mieli mo¿liwośæ obejrzenia go podczas transmisji w TVP 3.
Po mszy św. wszyscy goście zostali zaproszenie na spotkanie integracyjne, które dziêki uprzejmości Dawida Basaka dyrektora szko³y odby³o
siê w Szkole Podstawowej w Górsku.
Janusz B³êdowski

Uczniowie szkó³ podstawowych
i gimnazjów mogli ubiegaæ siê o stypendium naukowe, artystyczne lub
sportowe za wybitne osi¹gniêcia
uzyskane w 2017 r. Tradycyjnie, najwiêksza liczba uczniów, to jest 10
osób, wnioskowa³a o stypendium
sportowe.
O stypendium naukowe ubiega³a
siê jedna osoba. Tym razem nikt nie
wnioskowa³ o stypendium artystyczne. Powo³ana przez Wójta komisja
przyzna³a za ka¿de osi¹gniêcie odpowiedni¹ liczbê punktów, zgodn¹ z regulaminem uchwalonym przez Radê
Gminy Z³awieś Wielka.
Wnioskodawcy, którzy uzyskali
najwy¿sz¹ liczbê punktów zostali
wytypowani przez Wójta Gminy
Z³awieś Wielka do otrzymania stypendium. Nagroda ﬁnansowa w wysokości 800 lub 1 000 z³, w zale¿ności
od uzyskanej ³¹cznej liczby punktów,
traﬁ do ośmiu szczególnie uzdolnio-

nych m³odych sportowców uprawiaj¹cych takie dyscypliny sportu jak
p³ywanie, karate, ³y¿wiarstwo oraz
taniec.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy. ¯yczymy si³y
i wytrwa³ości w d¹¿eniu do wyznaczonych celów.
Barbara £ukasik
Uczniowie, którym przyznano stypendium sportowe Wójta Gminy Z³awieś Wielka za osi¹gniêcia uzyskane
w 2017 r. (w kolejności alfabetycznej)
Imiê i nazwisko ucznia Dyscyplina sportu
Maria D³ugosz

³y¿wiarstwo

Natalia D³ugosz

³y¿wiarstwo

Jakub Iwicki

taniec

Jolanta Siódmiak

p³ywanie

Szymon Siódmiak

p³ywanie

Adam Tkaczyk

karate

Anna Tuszyñska

³y¿wiarstwo

Kornelia Wierzbicka

karate

Rozbudowa i przebudowa
Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej
Gmina Z³awieś Wielka w ramach Poddzia³ania 6.4.2 Inwestycje
w infrastrukturê przedszkoln¹ w ramach ZIT Regionalnego programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 20142020 podpisa³a umowê o doﬁnansowanie na kwotê 536 910,84 z³.
Dziêki rozbudowie przedszkola
powstanie dodatkowych 25 miejsc,
a ca³y budynek poddany zosta³ generalnemu remontowi. W zakres
prac budowlanych wesz³a m.in. wymiana instalacji elektrycznych, CO
i wod-kan oraz termomodernizacja.
Wykonawc¹ jest wy³oniona
w przetargu ﬁrma KWK Construction Sp. z o.o. z siedzib¹ w Bydgosz-

czy, a ca³y koszt inwestycji to 974
897,00 z³
Dziêki dodatkowemu doﬁnansowaniu w kwocie 159 425,41 z³ w ramach
poddzia³ania 10.1.1 Wychowanie
przedszkolne w ramach ZIT, który
stanowi projekt zintegrowany z powy¿sz¹ inwestycj¹ przedszkole zostanie wyposa¿one w meble, sprzêt,
pomoce dydaktyczne, zabawki oraz
naczynia.
W ramach programu zostan¹
sﬁnansowane zajêcia dodatkowe,
wynagrodzenia nauczycieli oraz
studia podyplomowe podnosz¹ce
kwaliﬁkacje kadry.
Monika Ryngwelska

Akcja zbierania
starych fotografii!
Gminna Biblioteka Publiczna
w Z³ejwsi Ma³ej oraz jej ﬁlie w Górsku i w Rzêczkowie og³aszaj¹ zbiórkê
fotograﬁi z lat 1900-1950, przedstawiaj¹cych dawny wygl¹d poszczególnych miejscowości naszej gminy.
Pomó¿ bibliotece gromadziæ
lokaln¹ dokumentacjê historyczn¹. Przejrzyj stare albumy, wybierz
fotograﬁe, przedstawiaj¹ce ludzi,
wydarzenia, obiekty przyrodnicze
lub architektoniczne i przynieś do
biblioteki. Cenne bêd¹ informacje
o uwiecznionych wydarzeniach,
obiektach, dacie wykonania i autorze
zdjêcia.
Fotograﬁe zostan¹ zeskanowane i zwrócone w³aścicielom. Ich

elektroniczne kopie bêd¹ stanowi³y
zbiory regionalne naszych bibliotek.
Najciekawsze zostan¹ wydrukowane
i zaprezentowane 9 czerwca br. na II
Festiwalu Ksi¹¿ki i Bibliotek Publicznych Powiatu Toruñskiego w Czernikowie. Wystawa bêdzie udostêpniana
równie¿ w późniejszych terminach
w bibliotekach publicznych naszego
powiatu.
Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Z³ejwsi Ma³ej ul. Topolowa 6, tel.56
6741552
Filia GBP w Górsku ul. Górsk; Wiejska 10/1tel. 56 6781379
Filia GBP w Rzêczkowie tel. 56
6781595
Ewa Wysocka

EXP32kB

Inwestycja
by³a
realizowana
w dwóch etapach. Realizacja przedmiotowej operacji przyczyni³a siê do
poprawy warunków ¿ycia mieszkañców
poprzez poprawê infrastruktury transportowej w gminie.
Realizacja operacji wp³ynê³a na skrócenie czasu dojazdu mieszkañców do
wielu miejscowości i po³¹czy³a miejscowości Z³awieś Ma³a i Zarośle Cienkie.
Ca³kowity koszt inwestycji wynosi³
465 693,82z³, wysokośæ otrzymanego
doﬁnansowania wynios³a 296 320 z³ co
stanowi³o 63,63% kosztów kwaliﬁkowalnych.
Na rok 2018 gmina planuje kolejne
inwestycje drogowe, pierwszy wniosek
na doﬁnansowanie zosta³ ju¿ z³o¿ony
i czeka na rozpatrzenie.

K
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EKOpiec 2018

Młodzież w Senacie

Mo¿liwośæ doﬁnansowania wymiany źróde³ ciep³a zasilanych paliwami sta³ymi w budynkach i lokalach mieszkalnych

W dniu 26 lutego 2018 roku grupa uczniów Szko³y Podstawowej w Górsku dziêki uprzejmości senatora Pana
Przemys³awa Termiñskiego, wziê³a udzia³ w wycieczce do Warszawy, aby zobaczyæ Sejm i Senat Rzeczpospolitej
Polskiej.

Gmina Z³awieś Wielka przystêpuje do programu wspó³ﬁnansowanego z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu EKOpiec 2018.
Doﬁnansowanie dla mieszkañców przyznawane bêdzie w formie
dotacji ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
(2 000 z³) oraz ze środków Gminy
Z³awieś Wielka (2 000 z³).
Doﬁnansowania bêd¹ przyznawane na wymianê jednego istniej¹-

cego źród³a ciep³a, na spe³niaj¹ce
normy emisyjne kot³y na paliwa sta³e, kot³y gazowe, kot³y olejowe, kot³y
elektryczne oraz pod³¹czenie do sieci gazowej.
Og³oszenie o naborze wniosków
o przyznanie dotacji og³oszone zostanie w kwietniu 2018 r.
Wnioski oraz regulamin naboru
zamieszczone zostan¹ na stronie internetowej gminy.
Justyna Przybyszewska

Lokale komunalne
w Cichoradzu
W zwi¹zku z ogromnym zapotrzebowaniem na lokale komunalne
w naszej gminie w czerwcu 2017 r. rozpocz¹³ siê remont kolejnego budynku. Modernizacji zosta³a poddana Leśniczówka w Cichoradzu.
Wykupiona w 2015 r. wraz z budynkiem gospodarczym od Lasów
Pañstwowych zosta³a zaadoptowana
na dwa mieszkania o wielkości ok
50 v ka¿de.
W ka¿dym z nich wymieniono
stolarkê okienn¹ i drzwiow¹, instalacjê elektryczn¹ CO i wod-kan oraz
poszycie dachowe. Budynek zosta³
docieplony, po³o¿ono nowe tynki
i posadzki, wyremontowano schody
zewnêtrzne.
Mieszkania wyposa¿ono w bia³y
monta¿ sanitarny oraz elektryczny,
zosta³y wykonane suﬁty podwieszane. Koszt ca³ego remontu wyniós³
prawie 170 tys. z³ z czego otrzymamy
zwrot w wysokości 45% ze środków
Funduszu Dop³at z Banku Gospo-

darstwa Krajowego, lecz nie wiêcej
ni¿ 72 826,80 z³ (zgodnie z Umow¹
nr BS17-00834).
Jedno z mieszkañ zosta³o ju¿ przekazane rodzinie z Rzêczkowa.
Budynek gospodarczy przynale¿¹cy do Leśniczówki zostanie wyremontowany w podobnym zakresie
w II po³owie 2018 r.

M³odzie¿ z uwag¹ wys³ucha³a
informacji o historii polskiego parlamentaryzmu. Uczniowie mieli okazjê
spotkaæ na korytarzach sejmowych
pos³ów RP i zasi¹śæ w ³awach sejmowych.
Zupe³nie niespodziewanie uda³o
nam siê nawet porozmawiaæ z p. Katarzyn¹ Lubnauer. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a wizyta na PGE Narodowy.
Fani bia³o czerwonych z przyjemności¹ poznali tajemnice stadionu
narodowego. Mi³o by³o odpocz¹æ na
³awce rezerwowych, posiedzieæ w szatni sportowców, zobaczyæ z bliska ko-

szulki naszych pi³karzy i poczuæ siê
przez chwilê jak prawdziwa gwiazda.
Wyjazd przysporzy³ wszystkim
wielu wra¿eñ i okaza³ siê ciekaw¹ lekcj¹, nie tylko historii.
Aleksandra Babiarz

Zmarł Józef Żurek
Józef ¯urek urodzony 31 sierpnia 1909 r. by³ najstarszym Polakiem. Jako jeden z ¿andarmów, walczy³ na froncie
pó³nocno-wschodnim, gdzie zginê³o 15 tyś polskich ¿o³nierzy.
Po kilkunastu dniach walki we wrześniu 1939 r. zosta³ pojmany i wywieziony na przymusowe roboty w Niemczech.
Tu¿ po zakoñczeniu wojny w 1946 r. pierwszym transportem wróci³ do domu, gdzie czeka³a na niego matka i jego dwaj
bracia.
W Czarnowie odbudowa³ dom i do 1988 r. uprawia³ ziemiê. Odszed³ 19 marca 2018 r.

Paulina Zakierska

EU-geniusz

w naukowym labiryncie
Gmina Z³awieś Wielka po raz kolejny przyst¹pi³a do projektu partnerskiego, którym objêci zostan¹ uczniowie piêciu Szkó³ Podstawowych
z terenu naszej gminy.

Projekt realizowany bêdzie
przez Powiat Toruñski w partnerstwie z Gminami: Che³m¿a, Czernikowo, Lubicz, £ubianka, £ysomice,
Miasto Che³m¿a, Obrowo, Z³awieś
Wielka i Kowalewo Pomorskie. Celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji uczniów oraz
wzbogacenie oferty edukacyjnej.
W ramach projektu przewidziano nastêpuj¹ce formy wsparcia, tj.
dodatkowe zajêcia dydaktycznowyrównawcze oraz rozwijaj¹ce kluczowe kompetencje, podniesienie
kompetencji nauczycieli, zakup niezbêdnych pomocy dydaktycznych.
W okresie od od 01.03.2018 r. do
30.09.2020 r. Szko³y Podstawowe na
terenie Gminy objête zostan¹ nastêpuj¹cymi formami wsparcia:
- zajêciami rozwijaj¹cymi kompetencje z matematyki,
- zajêciami rozwijaj¹cymi kompetencje z programowania Scratch,
- zajêciami rozwijaj¹cymi kompe-

tencje z robotyki wraz z zakupem
niezbêdnych pomocy dydaktycznych,
- zajêciami dydaktyczno-wyrównawczymi z jêzyka angielskiego,
- zajêciami rozwijaj¹cymi kompetencje z ReMY,
- projekt ReMY – misja robota na
Marsie,
- szkolenia dla nauczycieli
Wartośæ projektu dla gminy wynosi 362 457,00 z³. Kwota doﬁnansowania w wysokości 308 088,45 z³
pochodz¹ca ze środków unijnych
oraz 36 245,70 z³ z środków bud¿etu
pañstwa. Wk³ad w³asny 18 122,85 z³.
Projekt wspó³ﬁnansowany z EFS
w ramach Osi priorytetowej 10.
Innowacyjna edukacja, Dzia³ania
10.1 Kszta³cenie ogólne i zawodowe
w ramach ZIT, Poddzia³ania 10.1.2
Kszta³cenie ogólne w ramach ZIT
RPO WK-P 2014-2020.
Monika Ryngwelska

Utrzymanie rowów w gminie
W zwi¹zku ze zmian¹ prawa wodnego (obowi¹zuj¹cy akt prawny wszed³ w ¿ycie 1 stycznia 2018 r.) przypominamy w³aścicielom nieruchomości przez które przebiegaj¹ rowy melioracyjne b¹dź urz¹dzenia melioracyjne
o obowi¹zku ich okresowej konserwacji i czyszczeniu. Obﬁte opady deszczu w porze wiosennej, brak sta³ej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i rowów przydro¿nych oraz przepustów mog¹ spowodowaæ lokalne
podtopienia gruntów, zalania piwnic i ogródków.

Zgodnie z art. 205 ustawy Prawo Wodne utrzymywanie urz¹dzeñ
melioracji wodnych nale¿y do zainteresowanych w³aścicieli gruntów,
a je¿eli urz¹dzenia te s¹ objête dzia³alności¹ spó³ki wodnej dzia³aj¹cej
na terenie gminy lub zwi¹zku spó³ek
wodnych, w którym jest zrzeszona
spó³ka wodna dzia³aj¹ca na terenie
gminy - do tej spó³ki lub tego zwi¹zku spó³ek wodnych.
W³aściciele i u¿ytkownicy gruntów, na których znajduj¹ siê urz¹dzenia melioracyjne s¹ zobowi¹zani do:
- wykaszania roślinności ze skarp
i dna rowu;
- wycinki drzew i krzewów ze skarp
i dna rowów po uzyskaniu wcześniejszej zgody na ich wyciêcie od

Wójta Gminy;
- wybierania namu³u z dna rowów
oraz usuwanie wszelkich zatamowañ;
- naprawy uszkodzonych skarp
i dna rowów;
- ochrony rowów przed pas¹cymi siê
zwierzêtami;
- odmulanie studzienek drenarskich
i ich naprawy;
- bie¿¹cej naprawy wylotów drenarskich.
Cieki wodne nie maj¹ granic,
zatem podtopienia powstaj¹ w przypadku gdy w³aściciele gruntów nie
konserwuj¹ urz¹dzeñ melioracyjnych.
W³aściciel nieruchomości nie objêtych dzia³alności¹ spó³ki wodnej

powinien sam dbaæ o stan rowów na
terenie w³asnej posesji. Ponadto w³aściciel gruntu, o ile przepisy ustawy
nie stanowi¹ inaczej nie mo¿e zmieniæ stanu wody na gruncie, a zw³aszcza kierunku odp³ywu znajduj¹cej
siê na jego gruncie wody opadowej
ani kierunku odp³ywu ze źróde³ - ze
szkod¹ dla gruntów s¹siednich.
Nie mo¿e te¿ odprowadzaæ wód
oraz ścieków na grunty s¹siednie.
Niszczenie lub uszkadzanie urz¹dzeñ melioracyjnych jest wykroczeniem i podlega karze grzywny
zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 20
maja 1971 Kodeks wykroczeñ (Dz.
U. z 2010 r. nr 46, poz. 275 z późn.
zm.).
Joanna Sucharska
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XII Spotkanie Integracyjne

„Sztuka Kulinarna – Kultura Ludowa Gmin”

Lutowo 2018

Dnia 10 lutego 2018 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Lutowie odby³o siê XII Spotkanie Integracyjne „Sztuka Kulinarna – Kultura Ludowa Gmin Województwa Kujawsko – Pomorskiego Lutowo 2018".
Formu³a corocznych spotkañ polega na
integracji i prezentacji poszczególnych gmin
z naszego województwa. W uroczystości udzia³
wziê³y w³adze samorz¹dowe poszczególnych
gmin. Nasz¹ gminê reprezentowa³ wójt Jan
Surdyka, KGW Z³awieś Wielka i zespó³ śpiewaczy „ Melodia”. Ko³a Gospodyñ Wiejskich
przygotowa³y pyszne regionalne potrawy.
W trakcie spotkania by³a degustacja wypieków, przygotowanych przez panie z KGW
Z³awieś Wielka, D¹browa Che³miñska i Lutowo. Impreza przebiega³a w mi³ej atmosferze.
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Na zakoñczenie p. Waldemar Stupa³kowski
Burmistrz Sêpólna Krajeñskiego oraz p. Zdzis³aw Grzêca prezes Stowarzszenia Rozwoju
Wsi wrêczyli upominki wszystkim przyby³ym
gościom.
Do domu wróciliśmy zadowoleni i bogatsi w nowe doświadczenia Dzisiaj wiemy, ¿e to
nie by³ stracony czas, a udzia³ w tym spotkaniu przyniós³ ogromne korzyści zarówno pod
wzglêdem kulturalnym, jak i kulinarnym,
wnosz¹c nowe pomys³y.
Maria Karpiñska

Y
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Chłopskie wesele z Okrasą
pomysł na wspaniałe sobotnie popołudnie

Lokalna Grupa Dzia³ania „Zakole Dolnej Wis³y” zaprasza na wyj¹tkow¹ imprezê plenerow¹ bêd¹c¹ po³¹czeniem jarmarku produktów lokalnych oraz wydarzenia kulturalnego, którego osnow¹ maj¹ byæ tradycje weselne Ziemi Che³miñskiej z prze³omu XIX i XX w.
Ca³y scenariusz bêdzie opiera³ siê na obrzêdach i lokalnym folklorze weselnym, w którym
niema³¹ rolê graj¹ tradycje kulinarne.
W ramach wydarzenia zaplanowano mnóstwo atrakcji: stoiska z rêkodzie³em i swojskimi
specja³ami, konkursy dla dzieci, konkurencje
sprawnościowe dla reprezentacji gmin, wystêpy
na scenie w weselnej oprawie.
Gwiazd¹ sobotniego popo³udnia w nadwiślañskim Czar¿u bêdzie pokaz kulinarny Karola Okrasy.
Serdecznie zapraszamy 2 czerwca od godzi-

ny 13.00 do Czar¿a w Gminie D¹browa Che³miñska! Dla lokalnych twórców zapewniamy
darmowe stoiska wystawiennicze.
Do udzia³u w jarmarku w charakterze wystawcy mo¿na siê zg³osiæ poprzez wype³nienie
i przes³anie formularza zg³oszeniowego na adres Biura LGD Zakole Dolnej Wis³y ul. Che³miñska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie lub elektronicznie na adres w.staszewska@zakolewisly.
pl do dnia 28.05.2018 r. Telefon kontaktowy: 56
676 44 36.
Anna Pawlak

GOKIS Zaprasza na taniec
towarzyski dla dorosłych

Maria Karpiñska

Ferie zimowe z GOKiS
Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej zorganizowa³ ferie zimowe
dla dzieci i m³odzie¿y.
Dla dzieci i m³odzie¿y przygotowano dwa
bloki warsztatowe (wokalne i taneczne) – ka¿dy
o innej tematyce. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê zajêcia taneczne. Obejmowa³y
one zarówno teoriê, jak i praktykê, podczas której dzieci zg³êbia³y ró¿ne techniki tañca oraz
praktykê obejmuj¹c¹ naukê dwóch uk³adów
tanecznych.
W trakcie ferii odbywa³y siê tak¿e turnieje
gier planszowych, dziêki którym powiêkszy³o
siê grono fanów tej ciekawej i rozwijaj¹cej wyobraźniê formy spêdzania czasu. Oferta zajêæ
by³a bogata i na ka¿dy dzieñ zak³ada³a inne
zajêcia. Spotkania z dzieæmi i m³odzie¿¹ prowadzili instruktorzy GOKiS. Uczestnicy zajêæ

poznali techniki rysunku, spêdzili czas bior¹c
udzia³ w zajêciach rytmiki, gry na instrumentach oraz w zajêciach rekreacyjno – sportowych.
Na zakoñczenie ferii zorganizowano
V Edycjê Turnieju Tenisa Sto³owego o Puchar
Dyrektor GOKiS. Ferie zimowe 2018 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
zaliczyæ mo¿na do udanych. Dzieci nauczy³y
siê nie tylko wielu rzeczy artystycznych, ale nawi¹za³y nowe przyjaźnie. Wiêkszośæ z uczestników ferii zapowiedzia³a swój udzia³ w zajêciach
w nastêpnym roku, co bez w¹tpienia jest dla nas
sukcesem.
Maria Karpiñska

Święty Jan Paweł II patronem
Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej
Ks. Proboszcz Parafii w Złejwsi Wielkiej
zapraszają na

KONCERT PAPIESKI

8 kwietnia 2018 r., godzina 15:30
KOŚCIÓ£ PARAFIALNY PW. ŚW. STANIS£AWA KOSTKI W Z£EJWSI WIELKIEJ
WYKONAWCY:
Pawe³ Krasulak – tenor
Maciej Drapiñski – akordeon
Paulina Krakowian – skrzypce
Krzysztof Biernacki – klarnet
Szymon Wiciñski - kontrabas
EXP32kB

Kurs skierowany dla osób, które chc¹ poczuæ siê bardziej komfortowo na parkiecie, poznaæ
bli¿ej taniec towarzyski, mi³o spêdziæ czas w niepowtarzalnej atmosferze z dala od codziennych stresów, pokonaæ nieśmia³ośæ do tañca i rozwin¹æ pasjê w tym kierunku.
Umiejêtnośæ tañca z pewności¹ przyda siê na zabawach i podczas spotkañ towarzyskich.
Swoboda poruszania siê na parkiecie dodaje pewności siebie. Program kursu obejmuje naukê
od podstaw tañców standardowych, tañców latynoamerykañskich oraz innych form u¿ytkowych i zabaw integracyjnych. Zajêcia prowadzi dyplomowany instruktor tañca towarzyskiego
z wieloletnim doświadczeniem.
Zapisy przyjmuje i informacji udziela Marzanna Chaciñska – pracownik GOKiS – pod
nr tel. 783480569 codziennie, oprócz sobót i niedziel w godz. 14:00 – 17:00. Miesiêczny koszt
kursu od osoby to 80,00 z³. Zajêcia odbywaj¹ siê w czwartki o godz. 17:00 – 18:30.
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Gminny Dzień Kobiet
Za pierwowzór Dnia Kobiet przyj¹æ mo¿na obchodzone ju¿ w staro¿ytnym Rzymie
Matronalia. By³o to, przypadaj¹ce w pierwszym tygodniu marca, świêto zwi¹zane z pocz¹tkiem nowego roku, macierzyñstwem i p³odności¹.
Z okazji tego świêta mê¿owie obdarowywali swoje ¿ony prezentami i spe³niali ich ¿yczenia.
Pocz¹tki nowo¿ytnego Miêdzynarodowego Dnia Kobiet wywodz¹ siê z ruchów robotniczych w Ameryce Pó³nocnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odby³y
siê 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych.
W 1910 Miêdzynarodówka Socjalistyczna
w Kopenhadze ustanowi³a obchodzony na ca³ym świecie Dzieñ Kobiet, który mia³ na celu
krzewienie idei praw kobiet. W dniu 19 marca
1911 roku po pierwszy obchodzono Dzieñ Kobiet w takich krajach jak: Austria, Niemcy, Dania i Szwajcaria.
W Rosji pierwsze świêto kobiet obchodzone by³o w 1913 r. jednak dopiero po rewolucji
październikowej Lenin ustanowi³ dzieñ 8 marca oﬁcjalnym świêtem w Rosji. Dzieñ Kobiet to
wyraz szacunku dla oﬁar walki o równouprawnienie kobiet.
W Polsce świêto najpopularniejsze by³o
w czasach PRL. W latach 70. do podarunków
do³¹czono kwiaty, pocz¹tkowo goździki później tulipany. By³a to te¿ okazja do uzupe³nienia braków w zaopatrzeniu, paniom wrêczano
takie dobra materialne jak: rajstopy, rêczniki,
ścierki, myd³o, czy kawê.

Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Kobiet po raz pierwszy odby³y siê w Domu Kultury w Górsku. W imprezie wziê³o udzia³ ponad 100 pañ. Wśród zaproszonych gości by³y
dyrektorki i kierowniczki jednostek organizacyjnych gminy, panie radne, panie so³tys,
przewodnicz¹ce kó³ gospodyñ wiejskich, nasze lokalne bizneswoman, a tak¿e mieszkanki,
które zg³osi³y chêæ udzia³u w uroczystości.
Na sto³ach nie mog³o zabrakn¹æ pysznych
ciast i owoców, a Jan Surdyka Wójt Gminy zamówionym specjalnie na t¹ okazjê tortem czêstowa³ wszystkich gości. Z wielkim zaanga¿owaniem i wpraw¹ do sto³u podawali panowie
z klubu HDK w Z³ejwsi Wielkiej, którzy ju¿
po raz kolejny uczestniczyli w tym jak wa¿nym dla pañ świêcie.
Wszystkie panie bior¹ce udzia³ w imprezie
z r¹k Jana Surdyki Wójta Gminy, Piotra Pawlikowskiego Przewodnicz¹cego Rady Gminy
oraz Krzysztofa Raka zastêpcy Wójta Gminy
zosta³y obdarowane przepiêknymi, czerwonymi ró¿ami.
W programie artystycznym na scenie
Domu Kultury w Górsku zaprezentowa³ siê
zespó³ Folk Trio w sk³adzie: Mateusz Szwankowi klarnet i wokal, Micha³ Hajduczenia
kontrabas i wokal oraz Micha³ Stropa akorde-

on. Repertuar zaprezentowany przez urocze
mêskie trio przypad³ do gustu wszystkim paniom, czego wyrazem by³o wspólne śpiewanie
oraz gromkie brawa.
Nastêpnie przed paniami wyst¹pi³a para
tañca towarzyskiego Pani Monika Chojnacka
i Pan Pawe³ Matczak, którzy wykonali cha-chê,
paso doble i sambê. Na zakoñczenie wyst¹pi³a
nasza Gminna Orkiestra Dêta, prowadzona
przez kapelmistrza Krzysztofa Kêdzierskiego.
Zagra³a ona znane standardy m.in. zespo³u
Abba, zespo³u Czerwone Gitary i Skaldowie,
zapraszaj¹c wszystkich do wspólnego śpiewania.
W trakcie imprezy Jan Surdyka Wójt
Gminy uhonorowa³ prowadz¹cych Gminn¹
Orkiestrê Panów Krzysztofa Kêdzierskiego
i Tomasza Marczyñskiego za aktywn¹ dzia³al-

Turniej Wiedzy Pożarniczej
,,Młodzież Zapobiega Pożarom”
16 marca br. w Urzêdzie Gminy w Z³ejwsi Wielkiej odby³ siê kolejny ju¿ Ogólnopolski
Turniej Wiedzy Po¿arniczej pod nazw¹ ,,M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom".
Tak jak w poprzednich latach, tak i tym razem uczestnicy byli podzieleni na trzy grupy
wiekowe: Szko³y Podstawowe, Szko³y Gimnazjalne oraz Szko³y Ponadgimnazjalne. Na ka¿dego czeka³ przygotowany test, sk³adaj¹cy siê
z 30 pytañ. Zagadnienia by³y przeró¿ne, wymagaj¹ce orientacji w przepisach o ochronie
przeciwpo¿arowej, znajomości grupy po¿arów
oraz znaæ zasady udzielania pierwszej pomocy
przed medycznej.
Trzy pierwsze osoby z ka¿dej grupy, które uzyska³y najwy¿sz¹ ilośæ punktów z testu
przechodzi³y do ﬁna³u ustnego. A tam by³o
ju¿ tylko trudniej. Uczestnicy odpowiadali na
pytania zadawane przez komisjê, która sk³ada³a siê z cz³onków Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP. Po trudnej i wyrównanej walce
wśród m³odzie¿y uda³o siê wy³oniæ zwyciêzców, którzy bêd¹ reprezentowali nasz¹ gminê
na etapie powiatowym.
Klasyﬁkacja generalna przedstawia siê nastêpuj¹co:
Grupa I - Szko³y Podstawowe:
1 miejsce - Patrycja Nowak - Szko³a Podstawowa w £¹¿ynie

2 miejsce - Tymoteusz Dusza - Szko³a Podstawowa w Z³ejwsi Wielkiej
3 miejsce - Julia Or³owska - Szko³a Podstawowa
w Z³ejwsi Wielkiej
Grupa II - Szko³y Gimnazjalne (oraz szko³y
podstawowe - klasy VII i VIII):
1 miejsce - Agata Maækiewicz - Gimnazjum
w Rzêczkowie
2 miejsce - Maciej Politowski - Gimnazjum
w Toruniu
3 miejsce - Bartosz Grabowski - Szko³a Podstawowa w £¹¿ynie
Grupa III - Szko³y Ponadgimnazjalne:
1 miejsce - Faustyna Grabowska - X Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Toruniu
2 miejsce - Mariusz Karpiñski - Zespó³ Szkó³
Technicznych nr 4 w Toruniu
3 miejsce - Ma³gorzata Szymañska - Zespó³
Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu.
Warto dodaæ, ¿e ³¹czna ilośæ uczestników
wynios³a 23 osoby, a wszyscy laureaci s¹ zrzeszeni w OSP £¹¿yn.
Po og³oszeniu wyników, wrêczenia dyplomów i nagród rzeczowych dokona³ Pan

Krzysztof Rak Zastêpca Wójta, który gratulowa³ zajêtych miejsc i ¿yczy³ kolejnych sukcesów w dalszych etapach.
Ca³y Turniej nie odby³ by siê gdyby nie
uprzejmośæ Pana Jana Surdyki Wójta Gminy,
który ufundowa³ nagrody, poczêstunek oraz
udostêpni³ miejsce do przeprowadzenia eliminacji.
Kolejne zmagania gminne za rok, ale zapraszamy ju¿ teraz, poniewa¿ poziom wśród
uczestników z roku na rok jest co raz wy¿szy,
a komisja bardziej wymagaj¹ca.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom zajêtych
miejsc i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Andrzej Michalski

nośæ spo³eczn¹ promuj¹c¹ kulturê muzyczn¹
oraz z³o¿y³ podziêkowania i wyrazy szacunku
za ¿yczliwośæ, zaanga¿owanie oraz sta³¹ obecnośæ w ¿yciu kulturalnym Gminy.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania wystêpuj¹cym za dostarczenie niezapomnianych
wra¿eñ. Wszystkie panie opuszcza³y imprezê
w wyśmienitych humorach.
Dziêkujemy uczestnikom za przyjêcie naszego zaproszenia i mamy nadziejê, ¿e spotkamy siê na kolejnym Dniu Kobiet
Organizatorami imprezy byli Jan Surdyka
Wójt Gminy, Renata Dobrowolska Dyrektor
Domu Kultury w Górsku i Maria Karpiñska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.
Renata Dobrowolska
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Centrum Edukacji Młodzieży
W minionym okresie Centrum Edukacji M³odzie¿y by³o odwiedzane przez zorganizowane wycieczki m.in. grupy kuracjuszy z Ciechocinka, grupê zwiedzaj¹cych z Kanady i USA, £ucka na Ukrainie oraz
z Czêstochowy.
1 lutego odby³ siê etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach serii
„Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach”. W tym roku tematem konkursu jest „ŚW. S. FAUSTYNA
KOWALSKA – ¯YCIE, MISJA MI£OSIERDZIA BO¯EGO I KULT NA TLE HISTORII POLSKI”.
Do etapu wojewódzkiego przesz³o 45 osób. Wszystkim uczestnikom, nauczycielom, opiekunom, rodzicom serdecznie dziêkujemy.
Z nadchodz¹cych wydarzeñ mamy okazjê zaprosiæ wszystkich do Centrum na koncert Publicznej Szko³y Muzycznej I stopnia w Górsku, który odbêdzie siê dnia 6 kwietnia w godzinach 12.00 – 19.00.
Zapraszamy równie¿ na uroczyst¹ galê Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach,
która odbêdzie siê 12 kwietnia o godz. 12.00.
Karolina ¯bikowska

Krótka charakterystyka flory
terenu gminy Zławieś Wielka
Rozci¹gaj¹ca siê miêdzy g³ównymi miastami województwa kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz¹ – £êgnowem a Toruniem – Portem Drzewnym) gmina Z³awieś Wielka ma kszta³t nieco pochylonego trójk¹ta, którego
podstawê tworzy Wis³a p³yn¹ca z po³udniowego wschodu na pó³nocny zachód.
kwiatowych, w tym ciep³olubnych
(stepowych), leśnych i wodnych.
Intensywnośæ rolnictwa (na wysoczyźnie i czêściowo w Kotlinie)
i od ponad æwieræwiecza silna presja
budownictwa spowodowa³y silne
przekszta³cenie szaty roślinnej, np.
lesistośæ jest wyraźnie ni¿sza ni¿ średnia w kraju i województwie (23-25%).
Przewa¿aj¹ monokultury sosnowe i bory mieszane, jedynie na
zboczach i w w¹skich dolinach spotyka siê lasy liściaste (np. wspania³y
starodrzew gr¹dowy z kompletem
charakterystycznych gatunków runa
przy parku pa³acowym w Sk³udzewie, w g³êbokim parowie
na wschód od Zamku
Bierzg³owskiego oraz na
zboczach na zachód od
niego.
S¹ tak¿e fragmenty pó³naturalnych lasów
mieszanych z dêbami
i bukiem w borach niedaleko Kamieñca. Olszyny nad ciekami s¹ tylko
w¹skimi, przerywanymi

pasami, olsy w zatorﬁonych zabagnieniach zosta³y przesuszone.
Wierzbowe i topolowe ³êgi nadwiślañskie (widoczne po drugiej stronie
rzeki miêdzy Dybowem a Przy³ubiem) to dziś u nas ma³e kêpy, wypierane przez inwazyjny klon jesionolistny i sukcesywnie usuwane s¹
z miêdzywala.
Wody Wis³y s¹ ﬂorystycznie ubogie, natomiast bogata jest ﬂora starorzeczy (z paproci¹ wodn¹ – salwini¹
p³ywaj¹c¹) i wynurzaj¹cych siê (nie
ka¿dego roku) pod koniec lata namulisk i piaszczysk ze specyﬁczn¹ azotolubn¹ roślinności¹ (komosy, ³obody,
rdesty). Najwiêksze osobliwości ﬂorystyczne zachowa³y siê na zanikaj¹cych (niestety) dawniej wypasanych
murawach na zboczach o ró¿norodnej budowie (piaski ze ¿wirami, gliny
i i³y, utwory margliste i pylaste).
Zachowa³y siê tu elementy tak
zwanego „zimnego stepu” z koñca
epoki lodowcowej (ostnica Jana, zawilec wielkokwiatowy, wê¿ymord stepowy, ostro³ódka kosmata, dzwonek
syberyjski).

Najbardziej efektowna jest ostnica w czasie owocowania, niestety
jej stanowiska miêdzy Sk³udzewem
a Borkiem i na zachód od Zamku
Dybowskiego – (znane od po³owy
XIX wieku) zanikaj¹. Na szczêście
latem 2017 roku znalaz³em bogate jej
stanowisko w bocznej dolince na pó³noc od Sk³udzewa.
Gleba w dolince jest marglista,
bogata w wêglan wapnia i wystêpuj¹
tu chwasty polne notowane w XIX
wieku, wystêpuj¹ce dziś jeszcze na
wapieniach Ma³opolski – jak kurzyślad b³êkitny i inne niepozorne, niegroźne chwasty polne.
Badania ﬂorystyczne w tej czêści Kotliny Toruñskiej prowadzê od
1980 roku i ci¹gle pojawiaj¹ siê nowe
interesuj¹ce znaleziska.
Ogólnie ﬂora jest tu bogata, we

wschodniej i zachodniej czêści gminy naliczy³em po 880 i 820 gatunków
roślin (w sumie jest ponad 900) co jak
na nasz kraj jest du¿¹ ilości¹.
Lucjan Rutkowski
O autorze.
Dr Lucjan Rutkowski, botanik
pracuj¹cy od 1977 roku na UMK
w Toruniu; autor Klucza do oznaczania roślin Polski ni¿owej 1998,
2004 – 11 wydañ, wspó³autor Atlasu
rozmieszczenia roślin naczyniowych
w Polsce 2001, kilkunastu rozdzia³ów
Polskiej czerwonej ksiêgi roślin 2001,
2014 i prac popularno-naukowych,
np. Bogactwo roślin na 8 przystanku
ście¿ki przyrodniczej Toruñ - Przysiek - Toruñ. 2005, Walory przyrodnicze Sk³udzewa i okolic 2008, w sumie
prawie 180.
EXP32kB

Wiêksza czêśæ maj¹cej 178 km2²
gminy znajduje siê w Kotlinie Toruñskiej wys³anej stosunkowo m³odymi
aluwiami (z udzia³em wydm, zatorﬁeñ, starorzeczy). Pó³nocna czêśæ
gminy zajmuje wysoczyznê morenow¹. Miêdzy nimi od Stanis³awki po
Zamek Bierzg³owski ci¹gn¹ siê zbocza o wystawie po³udniowo-zachodniej i po³udniowej, a wiêc najcieplejszej z mo¿liwych w naszym regionie
geograﬁcznym.
Ró¿norodnośæ
krajobrazów
(ukszta³towanie terenu, wód, gleb
i lokalnych klimatów) wp³ywa na bogactwo i ró¿norodnośæ ﬂory roślin
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Stanisław Gierada - Jego rzeźby w Fundacji
Piękniejszego Świata w Skłudzewie
Rzeźbiarz STANIS£AW GIERADA mieszka w Gdañsku. Urodzi³ siê w 1943 roku w Baækowicach. Po ukoñczeniu Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach studiowa³ na Wydziale Rzeźby w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdañsku, gdzie w 1968 roku uzyska³ dyplom w pracowni prof. Stanis³awa Horno-Pop³awskiego.
W 1999 roku uzyska³ stopieñ adiunkta II stopnia i kierowa³ Pracowni¹ Rekonstrukcji Rzeźby w Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku. Od
1968 roku wykona³ wiele realizacji
z zakresu: konserwacji, architektury
wnêtrz, malarstwa ściennego (mozaiki), medalierstwa oraz rzeźby sakralnej i pomnikowej.
Jest autorem Pomnika Oﬁar
Grudnia ’70 zrealizowanym w Gdyni
w 1980 roku. W 1996 r. zaprojektowa³
Pomnik Polaków pomordowanych
na Syberii zrealizowany w Rosji
w Norylsku.
Wśród innych realizacji rzeźbiarskich warto wymieniæ granitow¹ kropielnicê w kościele NMP w Gdañsku
– Wrzeszczu i kropielnicê w kaplicy

Najświêtszej Marii Panny Królowej
Polski w siedzibie Fundacji Piêkniejszego Świata w Sk³udzewie, kratê do
kaplicy Kościo³a Serca Jezusowego
w Gdyni, stacje Drogi krzy¿owej w br¹zie i ﬁgurê św. Antoniego w drewnie
w kościele pallotynów w Gdyni, ﬁgurê
św. Franciszka z Asy¿u oraz cykl czternastu p³askorzeźb (2x3m) na elewacji
kościo³a Królowej Ró¿añca Świêtego
w Gdañsku – Przymorzu.
Stanis³aw Gierada jest cz³onkiem
Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków (oddzia³ Gdañsk). Uczestniczy w wystawach indywidualnych
i zbiorowych w Polsce (Gdañsk,
Gdynia, Kielce, Ostrowiec Świêtokrzyski, Sk³udzewo, Sopot, Toruñ,
Wroc³aw) i za granic¹ (wielokrotnie
w Niemczech, w Szwecji, w Kanadzie,
w Szwajcarii, USA).
By³ uczestnikiem sympozjów,
plenerów ogólnopolskich i miêdzynarodowych oraz konkursów rzeźby
w śniegu.
Dziêki dwunastokrotnemu uczestnictwu rzeźbiarza w ogólnopolskich
i miêdzynarodowych plenerach
organizowanych przez Fundacjê
Piêkniejszego Świata w latach 20062017 w zespole pa³acowo-parkowym
w Sk³udzewie znajduje siê sta³a, plenerowa wystawa granitowych rzeźb Stanis³awa Gierady, rzeźb, które wesz³y
na sta³e do Kolekcji Sk³udzewskiej.
Jego prace w³¹czone w przestrzeñ
przyrody potêguj¹ piêkno Sk³udzewa. S¹ dostêpne w ka¿dym czasie
mieszkañcom, turystom, uczestnikom warsztatów edukacyjnych.
W parku i ogrodach sk³udzewskich spotyka siê realizacje rzeźbiar-

skie pt,: Znaki czasu, Serce, Spadek,
Czepiec, Zapl¹tana.
We wnêtrzach XIX-wiecznego pa³acu mo¿na ogl¹daæ prace, w których
artysta zastosowa³ br¹z koloidalny,
glinê, ¿elazo, szk³o, wodê, ¿ywicê nadaj¹c tytu³y prac: Drzewo, Budowniczy, Orzech, Karuzela ¿ycia, Kropielnica i inne.
Prace Stanis³awa Gierady znajduj¹ siê równie¿ w galeriach i zbiorach
prywatnych Europy, USA i Kanady,
a za swoje projekty i realizacje otrzyma³ nagrody i wyró¿nienia.
30 maja 2018 r. Stanis³aw Gierada
bêdzie obchodzi³ 50-lecie pracy artystycznej i z tej okazji przygotowuje
w Muzeum Solidarności w Gdañsku
wielk¹ jubileuszow¹ wystawê prac
i dokumentacji zrealizowanych monumentalnych projektów.
Zapowiada te¿ kolejne przybycie
do Sk³udzewa na sierpniowy plener
w dniach od 17 do 26 br. Warto poznaæ Artystê osobiście podczas pracy
i w trakcie wystawy poplenerowej,
która jest zaplanowana na dzieñ 25
sierpnia br. w Sk³udzewie. Ju¿ dziś
serdecznie zapraszam.
Danuta Warmbier
Stanis³aw Gierada – artysta rzeźbiarz, przyjaciel, kolega, to postaæ
wyj¹tkowa, to artysta, który przyjmuje świat jako zmieniaj¹c¹ siê wielkośæ,
w której on jest jej czêści¹.
Jest ciekawym cz³owiekiem,
w jego obecności nie ma miejsca na
nudê, nie odpycha – przyci¹ga, zbli¿a
ludzi, dzieli siê doświadczeniami, kocha tych najm³odszych, dla których

wspólnie buduje piêkniejszy świat
w Sk³udzewie, buduje w kamieniu.
Jego rzeźby to wielkie granity, które
na sta³e wpisa³y siê dziewiêtnastowieczny zespó³ pa³acowo-parkowy
i krajobraz Sk³udzewa. To one s¹ czêści¹ Kolekcji Sk³udzewskiej Fundacji
Piêkniejszego Świata, czêści¹ budowania to¿samości tego miejsca na
mapie kultury Polski.
Staszek przyje¿d¿aj¹c do Sk³udzewa na ogólnopolskie i miêdzynarodowe plenery profesjonalistów przez 12
lat wtopi³ siê w ten ró¿norodny krajobraz po³o¿ony 80 m nad poziomem
morza.
Patrzy³em na Staszka w Sk³udzewie w ró¿nych sytuacjach, ale to jak
zbli¿a siê do granitów, jak je ogl¹da
i zaczyna dotykaæ, jak zaczyna z nimi
rozmawiaæ, jak na nie patrzy z po¿¹daniem, mo¿e oddaæ tylko ﬁlm lub
zdjêcie zrobione z ukrycia.
Nastrój, skupienie, zamyślenie,
zachowanie, twarz, która jest pokryta
py³em daj¹ odpowiedź na jego dialog
z materia³em. Twardy, oporny granit
staje siê pos³uszny i zdaje siê wrêcz
wo³aæ: No, ściskaj mnie, jeszcze tro-

szeczkê! Jeszcze! Koñcz¹c rzeźbê
i polewaj¹c j¹ wod¹ ukazuje w koñcu
doskona³ośæ formy i wielkośæ przes³ania.
Osobisty kontakt z takim cz³owiekiem, wra¿liwym artyst¹ jest
wartości¹, której nie da siê opisaæ,
to wszystko trzeba zobaczyæ, prze¿yæ, byæ obok niego i z nim. Bo sztuka, któr¹ Staszek uprawia wymaga
ogromnego wysi³ku, wyrzeczenia,
trwania i modlitwy.
Dwie d³onie z³¹czone w kszta³t
kropielnicy, to przekaz dla wchodz¹cych: trzymam dla ciebie wodê, wodê
poświêcon¹, wodê oczyszczaj¹c¹, bo
wejście w to miejsce mo¿e daæ oczyszczenie. Tu Staszek modli siê za kole¿anki i kolegów, którzy odeszli do
wieczności.
To jest budowanie to¿samości
miejsca przez wielokrotnie przyje¿d¿aj¹cego artystê, cenionego w Polsce
rzeźbiarza, który pokocha³ i ludzi
i miejsce tworzenia, który swoj¹ obecności¹ i twórczości¹ znacz¹co wp³ywa na ¿ycie innych.
Leszek Warmbier

Zimowe spotkania w pogodnej atmosferze w Siemoniu
Czas po świêtach Bo¿ego Narodzenia, który w polskiej tradycji nazywamy karnawa³em (dawniej mówiono o nim zapusty) to okres wielu spotkañ w atmosferze przyjaźni, ciep³a, wzajemnej ¿yczliwości oraz empatii w stosunku do problemów i potrzeb innych ludzi.
Do takich w³aśnie nacechowanych swobod¹ i radości¹, spotkañ
nale¿y tradycyjny ju¿ wiejski, paraﬁalny op³atek, który integruje lokalne środowisko. Z inicjatywy ksiêdza
proboszcza Marka Rengiela, dziêki
pomocy i aktywności pañ z Ko³a Gospodyñ Wiejskich oraz spo³eczności
nauczycieli, rodziców i uczniów ze
Szko³y Podstawowej w Siemoniu
w dniu 1 stycznia 2018 r. odby³a siê
niezwykle sympatyczna uroczystośæ.
Wspólne śpiewanie kolêd i ¿yczenia
pe³ne dobroci kierowane wzajemnie
od s¹siada do s¹siada zgromadzi³y
mieszkañców Siemonia, którzy stawili siê licznie.
Na przekór zimowej aurze klimat pe³en świ¹tecznej pogody ducha
towarzyszy³ uczestnikom, którzy
jako widzowie oklaskiwali równie¿
szkolnych aktorów odgrywaj¹cych
jase³ka i kolêdników.
Kolejnym spotkaniem w świe-

tlicy wiejskiej w Siemoniu by³ ﬁna³
Wielkiej Orkiestry Świ¹tecznej Pomocy. Tradycj¹ utrwalan¹ ju¿ od
wielu lat, mieszkañcy naszej wsi
w³¹czyli siê z wielkim zapa³em do
pozyskania sporej sumy – ponad
czterech tysiêcy z³otych – przekazanej do gminnego sztabu WOŚP.
W tym dniu Świêto Babci i Dziadka
oraz wystêpy uczniów Szko³y Podstawowej w Siemoniu, na cześæ tych
kochanych cz³onków naszych rodzin, przyczyni³y siê do tak wysokiej
frekwencji.
Temu świêtowaniu przyświeca³
szczytny cel, wiêc w czasie licytacji,
w zakupach ciasta w kawiarence, loterii fantowej, w datkach do puszek,
hojnośæ zebranych wyrazi³a siê zebran¹ kwot¹ pieniêdzy. Spotkanie
przynios³o wiele korzyści, obok tych
wymiernych materialnie równie¿ te,
które świadcz¹ o wielkim sercu, aktywnej pomocy i bezinteresowności

darczyñców. Po raz kolejny mieszkañcy Siemonia zaświadczyli o tym,
¿e w jedności tkwi wiele mo¿liwości.
Niew¹tpliwie, to doskona³y przyk³ad i wspania³a lekcja dla m³odego
pokolenia. S³owa uznania nale¿¹
siê wszystkim, których praca i wysi³ek stworzy³y tê mi³¹ atmosferê tak
owocnego spotkania.
W czasie ferii zimowych,
w dniach od 19.02. do 21.02.2018 r.,
w szkole odbywa³y siê zajêcia: „¯yjê
zdrowo na sportowo", których celem
by³a promocja zdrowego stylu ¿ycia
i interesuj¹cego sposobu spêdzania
wolnego czasu. Uczniowie spotykali
siê w szkole, aby spêdzaæ czas na ciekawych zajêciach i dzia³aniach oraz
wyje¿d¿ali na basen i lodowisko.
Aktywnie korzystali z atrakcji
zaproponowanych przez organizatorów. Wziêli udzia³ w turnieju tenisa
sto³owego, w rozgrywkach gier planszowych, wspólnie przygotowywali

posi³ki z praktycznym wykorzystaniem zasad zdrowego od¿ywiania,
uczestniczyli w warsztatach proﬁlaktycznych prowadzonych przez
Pani¹ M. Tomaszewsk¹ - Gdak. Dziêki tym zajêciom uczniowie naszej
szko³y rozwinêli swoje wiadomości
dotycz¹ce zagro¿eñ czyhaj¹cych we
wspó³czesnym świecie, uczyli siê tak¿e jak ich unikaæ oraz w jaki sposób
siê przed nimi broniæ.
Niezwykle wa¿ne jest to, aby
wskazywaæ m³odzie¿y sposoby wartościowego spêdzania czasu, jak
i umo¿liwiaæ im aktywny wypoczynek i beztrosk¹ zabawê, a wiêc
bawi¹c siê uczyæ. W takim w³aśnie
klimacie przebiega³ feryjny wypoczynek uczniów w Szkole Podstawowej w Siemoniu.
Dziêki doﬁnansowaniu z Gminnej Komisji d/s Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, darowi od
Proboszcza paraﬁi oraz sponsorowi

„EDUWIS”, a tak¿e zaanga¿owaniu
ze strony opiekunów zajêcia okaza³y
siê atrakcyjne dla dzieci. Pojawi³y siê
opinie, ¿e w szkole jeszcze nigdy nie
by³o tak ciekawie. Te spostrze¿enia
uczestników stanowi¹ niew¹tpliwie
ocenê, która nie wymaga komentarza. Faktem jest, ¿e ferie w Siemoniu by³y udane, atrakcyjne, zdrowe
i wzbudzi³y mnóstwo pozytywnych
wra¿eñ.
Nasze zimowe spotkania w szkole i na terenie wsi integrowa³y spo³ecznośæ, utrwala³y lokalne tradycje,
sprzyja³y podtrzymywaniu wiêzi
miêdzy ludźmi, roztacza³y aurê przyjaźni, radości oraz dawa³y pole do
okazywania aktywności i ludzkiej
¿yczliwości.
Warto poleciæ to wszystkim jako
przyk³ad dobrej praktyki, a tak¿e
pamiêtaæ o kontynuowaniu w przysz³ości.
Krystyna Poliwodziñska
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Pierwszy Taniec Młodej Pary

Na weselu pierwszy taniec M³odej Pary ma znaczenie symboliczne, jest
Ka¿dy jubileusz jest okazj¹ do świêtowania, ale Z³ote Gody to jubileusz niezwyk³y, tak jak niezwykli s¹ ludzie,
te¿ znakiem dla gości do rozpoczêcia zabawy.
którzy prze¿yli razem ponad pó³ wieku.
Ponad 50 lat temu zwi¹zek ma³¿eñski zawarli Pañstwo:
Janina Stanis³aw Kokoszewscy z Górska oraz Krystyna i Zdzis³aw Garbarzowie ze Z³ejwsi Ma³ej
Z okazji tak zacnego Jubileuszu
dnia 1 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w Z³ejwsi
Wielkiej odby³a siê niecodzienna
uroczystośæ, na której Z³oci Jubilaci
udekorowani zostali Medalami Za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przyznanymi im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokona³ Wójt Gminy Jan
Surdyka w obecności Kierownika
Urzêdu Stanu Cywilnego Katarzyny
Cimoch oraz przyby³ych gości.
Jubilaci otrzymali legitymacje
oraz listy gratulacyjne. By³y równie¿
kwiaty i pami¹tkowy upominek.
Po czêści oﬁcjalnej Dostojni Jubilaci
oraz przybyli goście zostali zaproszeni na wspólny poczêstunek.
Spotkanie to by³o dla wszystkich
okazj¹, aby zatrzymaæ siê na chwilê
i spojrzeæ wstecz na to, co osi¹gniête
w ci¹gu trwania ma³¿eñstwa. Czas zarezerwowany na wspomnienia… .
Pañstwo Janina i Stanis³aw Kokoszewscy poznali siê na zabawie

w Ostromecku. Przysiêgê ma³¿eñsk¹:
„ .. i przyrzekam, ¿e uczyniê wszystko, aby nasze ma³¿eñstwo by³o
zgodne, szczêśliwe i trwa³e” z³o¿yli
dnia 25 lutego 1967 roku przed Kierownikiem Urzêdu Stanu Cywilnego
w Rzêczkowie.
Wychowali dwójkê dzieci i doczekali trójki wnucz¹t. Zawodowo
pracowali w Zak³adach Rowerowych
w Bydgoszczy. Pan Stanis³aw odznaczony zosta³ Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi w dziedzinie racjonalizacji.
Obecnie przebywaj¹ na zas³u¿onej
emeryturze. Zajmuj¹ siê dzia³k¹ oraz
dzia³alności¹ na rzecz lokalnej spo³eczności. W swoim środowisku ciesz¹
siê szacunkiem i powa¿aniem.
Pañstwo Krystyna i Zdzis³aw Garbarzowie poznali siê w świetlicy w Brudzawach. By³a to pierwsza placówka
szkolna Pani Krystyny i jednocześnie
miejsce zamieszkania Pana Zdzis³awa.
Zwi¹zek ma³¿eñski zawarli dnia
19 grudnia 1967 roku w miejscowości
Nie¿ywiêæ. Wychowali dwójkê dzieci
i doczekali piêcioro wnucz¹t.
P ani Krystyna przepracowa³a w placówkach oświatowo-wychowawczych
33 lata. Pan Zdzis³aw pracowa³ jako
mechanizator rolnictwa oraz jako kierownik Gospodarstwa Rolnego.

Wiele uwagi i serca poświêcili
dzieciom z rodzin popegeerowskich,
pomagaj¹c im w trudnej sytuacji materialnej (stypendia, organizacja wypoczynku).
Na emeryturze poświêcaj¹ siê
dzia³ce oraz pomagaj¹ dzieciom
przy wnukach. Prowadz¹ aktywny
tryb ¿ycia.
I chocia¿ nie by³o ³atwo, dzisiaj nasi
Jubilaci s¹ wzorem zgody i mi³ości
ma³¿eñskiej dla tych wszystkich, którzy decyduj¹ siê zwi¹zaæ wêz³em ma³¿eñskim.
Dostojnym Jubilatom sk³adamy
gratulacje oraz ¿yczenia pomyślności i szczêścia na jeszcze wiele, wiele
wspólnych lat.
Katarzyna Cimoch
Kierownik USC

Zimowisko ze Stowarzyszeniem Inicjatyw
Społecznych i Domem Kultury w Górsku
W czasie ferii zimowych odby³y siê dwa turnusy pó³kolonii zorganizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Spo³ecznych „Razem dla Przysz³ości” i Dom Kultury w Górsku.
Dziêki doﬁnansowaniu otrzymanemu z Gminnej Komisji w/s Przeciwdzia³ania Problemom Alkoholowym
mogliśmy przygotowaæ tak urozmaicony program edukacyjny.
Wśród zaproponowanych uczestnikom atrakcji by³y: warsztaty w Fundacji Piêkniejszego Świata, podczas
których dzieci wykona³y prace na
szkle, zwiedzanie Muzeum Etnogra-

ﬁcznego w Toruniu, wyjazd do kina,
przejazd psim zaprzêgiem.
Najwiêcej radości uczestnikom
pó³kolonii przyniós³ wyjazd do Family Parku w Bydgoszczy, podczas którego dzieci nie tylko mog³y bawiæ siê na
ogromnym placu zabaw, ale równie¿
zwiedzi³y Pracowniê Profesora Ciekawskiego.
W trakcie pó³kolonii dzieci za-

To tradycyjny i niezbêdny element ka¿dego wesela. To tak¿e jedyny
taniec, kiedy Pañstwo M³odzi obserwowani s¹ od pocz¹tku do ostatniej
sekundy piosenki. Dlatego te¿ tak
wa¿ne jest, aby siê do niego dobrze
przygotowaæ.
Nie musicie tañczyæ jak mistrzowskie pary z konkursów tanecznych, ale
wa¿ne jest te¿, aby w trakcie pierwszego tañca siê nie skompromitowaæ. Dobrze jest wiêc go poæwiczyæ i zawczasu

przemyśleæ wszystkie elementy, które
decyduj¹ o tym, czy ﬁnalnie bêdzie
on tañcem udanym.
Zapisy przyjmuje i informacji udziela Marzanna Chaciñska
– pracownik GOKiS – pod nr tel.
783480569 codziennie oprócz sobót
i niedziel w godz. 14:00 – 17:00. Koszt
kursu ustala siê indywidualnie z instruktorem. Serdecznie zapraszamy.
Maria Karpiñska

Zapraszamy do gry w Orkiestrze Dętej
Gminna Orkiestra Dêta poszukuje chêtnych do gry. Mog¹ to byæ osoby ju¿
graj¹ce lub chc¹ce siê nauczyæ graæ. Wiek nie gra roli.
Zapewniamy instrument, super koncerty, wspania³¹ artystyczn¹ atmosferê
i wiele atrakcji. Kontakt: 697706714 - Kapelmistrz Krzysztof Kêdzierski., facebook Orkiestra Dêta Z³awieś Wielka

Wielkanocny Turniej Halowej Piłki Nożnej
„O Puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka”

18 marca 2018 r., jak co roku przed Świêtami Wielkanocnymi, odby³
siê Wielkanocny Turniej Halowej Pi³ki No¿nej O Puchar Wójta Gminy
pozna³y siê równie¿ z zagro¿eniami, Z³awieś Wielka.
jakie niesie za sob¹ spo¿ywanie alkoPrzez ca³y turniej prym wioW tegorocznej edycji udzia³ wziêholu i narkotyków.
Na zakoñczenie pó³kolonii dzieci ³o 5 dru¿yn: "Szwagrowie", "F.C. po d³y dwie dru¿yny: "FC po nalewce"
otrzyma³y drobne pami¹tki i dyplo- nalewce", "Górsk", "Rozgarty" oraz i "Górsk", które zremisowa³y w memy. Uczestnicy dobrze siê bawili ka¿- "Old Boy'e". Ze wzglêdu na ilośæ dru- czu bezpośrednim, wygrywaj¹c
dego dnia, o czym świadcz¹ uśmiech- ¿yn rozgrywki zosta³y przeprowa- wszystkie kolejne spotkania. O zwydzone w systemie ka¿dy z ka¿dym, ciêstwie ostatecznie zdecydowa³a doniête buzie.
a o ostatecznym wyniku decydowa³y piero ilośæ strzelonych goli.
Ró¿nic¹ jednej bramki turniej
Renata Dobrowolska zdobyte punkty.
wygra³a dru¿yna "FC po nalewce", drugie miejsce zajê³a dru¿yna
"Górsk", a trzecie Old Boy'e. Zwyciêzcom puchary i nagrody rzeczowe wrêczy³ Jan Surdyka Wójt Gminy
Z³awieś Wielka.
Paulina Zakierska

Podziękowania
Sk³adam serdeczne podziêkowania Panu Mariuszowi Wójcikowi
iznesmenowi prowadz¹cemu dzia³alnośæ na terenie naszej gminy,
za bezp³atne dostarczenie ziemi dla Domu Kultury w Górsku.
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Polacy z Prużan, Mozyrza, Narowli,
Gruszewki, Kalinkowicz, obdarowani
przez mieszkańców Gminy
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Szybkie Czytanie
Trening umysłu - Koncentracja

W tym roku w zbiórkê darów dla Polaków z Bia³orusi ponownie w³¹czy³o siê SK PTSM dzia³aj¹ce przy szkole
Kurs „ SZybkie czytanie - Trening Umys³u - KoncentracjA” to æwiczenia
podstawowej w Z³ejwsi Wielkiej i jej ﬁlii w Czarnowie. By³y one zbierane m.in. dla rodzin dzieci, które gościliśmy praktyczne i wiedza teoretyczna, które prowadz¹ do doskonalenia umiejêtlatem 2017 r.
ności czytania i koncentracji, zrozumienia oraz treningu swojego umys³u!
W tym miejscu warto te¿ przypomnieæ, ¿e spora czêśæ mieszkañców
naszej gminy to repatrianci, którzy
przybyli z Kresów Wschodnich, nieistniej¹c¹ ju¿ lini¹ kolejow¹ krótko
po wojnie. Podczas pierwszej wizyty
w 2009 r. opiekunka m³odych Polaków
z Kresów odnalaz³a u nas swoich dalekich krewnych.
Dnia 26 stycznia 2018 r. punktualnie o godzinie 20.00 z Bydgoszczy
wyruszy³ konwój z darami dla naszych
rodaków z Bia³orusi. Dary zbierane
by³y w Toruniu, Z³ejwsi Wielkiej i Bydgoszczy. W tym roku uda³o siê zebraæ
miêdzy innymi: bajki dla dzieci, plecaki
szkolne, piórniki z wyposa¿eniem, p³yty, konserwy, pendrive, s³odycze, czapki
zimowe, rêkawice, szale, ko¿uszki, gry
edukacyjne, p³yty z polskimi ﬁlmami
i piosenkami, dziesi¹tki d³ugopisów,
cztery worki rozkosznych pluszaków.
Wszystkim darczyñcom serdecznie dziêkujemy! Mimo obaw i trudnej
rozmowy z celnikami w godzinach
nocnych przekroczono granicê w Terespolu. Prawo bia³oruskie pozwala na
przewóz 50 kg na jedn¹ osobê.
W konwoju bra³o udzia³ sześæ osób,
co oznacza, ¿e mo¿na by³o zabraæ 300
kg. Organizatorzy nie wa¿yli darów,
ale bior¹c pod uwagê pe³n¹ przyczepê

i wype³nimy do granic mo¿liwości bus
mo¿na by³o siê spodziewaæ, ¿e limit zosta³ przekroczony.
W godzinach po³udniowych czasu
bia³oruskiego konwój dotar³ do Pru¿an, gdzie powita³ go ks. Wincenty
Siewruk (dawny proboszcz z Narowli,
wielokrotnie odwiedzaj¹cy Z³¹wieś
Wielk¹ z m³odymi paraﬁanami).Tam
wrêczano czêśæ podarków, odby³o siê
te¿ wspólne śpiewanie kolêd. Późnym
popo³udniem ksi¹dz oprowadzi³ delegacje po mieście, w którym jest pe³no
śladów polskości.
Uczestnicy konwoju spêdzili noc
rozlokowani u paraﬁan. Rankiem
28 stycznia wyruszyli do Mozyrza,
gdzie czeka³y na nich miêdzy innymi
uczestniczki wakacji organizowanych
w szkole w Z³ejwsi Wielkiej. Mozyrz
i Narowla to tereny bardzo mocno
doświadczane przez zawirowania dziejowe. Zosta³y zabrane Polsce podczas
pierwszego i drugiego rozbioru. Do
Polski wróci³y tylko na kilka miesiêcy
w 1920 r.
Wraz z nastaniem Rosji sowieckiej,
na 75 lat zamkniêto wszystkie kościo³y
katolickie, zakazano rejestracji polskich imion, zabroniono nauki jêzyka
polskiego, a na dodatek dotkn¹³ je wybuch elektrowni w Czarnobylu, przez

co nadal utrzymuje siê tam wysokie
promieniowanie. Ksi¹dz proboszcz
Jerzy Prokopiuk ma pod opiek¹ w sumie 4 paraﬁe. S¹ to Mozyrz, Narowla
(razem 350 polskich rodzin) Gruszewka (50 polskich rodzin) i Kalinkowicze
(30 polski rodzin).
Dary przywiezione z Polski zosta³y
przekazane wszystkim rodzinom. Późnym popo³udniem delegacja uda³a siê
do 80-letniej Pani Mainy Szmorgun,
która przez 25 lat by³a Prezesem Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi Oddzia³
w Mozyrzu. Kilkakrotnie by³a naszym
gościem.
Podczas konwoju nasz¹ gminê
reprezentowali: Marcin Pieñkowski –
kierownik wyprawy, dzia³acz SK PTSM
oraz Beata Szwed – wolontariuszka SK
PTSM
Od stycznia tego roku 1% z naszego podatku mo¿na przekazywaæ na
Fundacja Prawa, Nauki i Przedsiêbiorczości, wraz z któr¹ od kilku lat organizujemy wakacje dla polskich dzieci
z Bia³orusi, jak i transporty darów dla
naszych rodaków z Kresów.
Przy wype³nianiu PiT-u wystarczy
wpisaæ numer KRS fundacji: KRS
0000504066

Zajêcia bêd¹ siê odbywaæ w Centrum Edukacji M³odzie¿y w Górsku.
Mo¿liwe jest zorganizowanie grupy
w innym miejscu dla zainteresowanych, jesteśmy na to otwarci.
Podchodz¹c elastycznie do oczekiwañ i mo¿liwości wszystkich zainteresowanych oferujemy kilka wariantów
kursu, w zale¿ności od czasu trwania
(od 20 do 73 godzin), a tak¿e terminów
(od kwietnia do grudnia).
Warianty kursów przewiduj¹ spotkania w ró¿nych cyklach do wyboru:
sobotnich, weekendowych, niedzielnych, miesiêcznych, w czasie wakacji,
dwumiesiêcznych,
dziewiêciomiesiêcznych, w godzinach wieczornych,
popo³udniowych, czy w czasie wakacji
przedpo³udniowych.
Kurs wymaga wielu æwiczeñ, nic
nie ma za darmo! To nie magia, tylko
praca i mobilizacja siebie i swojego
umys³u. Efekty uzyskuje siê poprzez
systematyczn¹ pracê pod opiek¹ pedagoga - trenera i stosowanie zalecanych
przez niego metod. Kursanci bêd¹
poznawaæ m.in. teoriê oraz praktykê
szybkiego czytania, bêd¹ uczyæ siê poprawnego rozumienia tekstów, polepszaæ koncentracjê, twórcze myślenie,
powiêkszaæ pole widzenia, stosowaæ
elementy kinezjologii edukacyjnej,
zapoznaj¹ siê z mnemotechnikami
i bêd¹ siê uczyæ notowania nielinioweKrystian Frelichowski go (map myśli).
Absolwenci
kursu
nabywaj¹
umiejêtnośæ szybkiego i efektywnego
uczenia siê; poprawiaj¹ zdolnośæ zro-

zumienia tekstu oraz znacznie zwiêkszaj¹ tempo czytania (min. trzykrotnie). Na wszystkich lekcjach mierzone
jest m.in. tempo czytania oraz stopieñ
zrozumienia tekstu. Niezwykle motywuj¹ce jest to, ¿e poprawa umiejêtności jest widoczna praktycznie ju¿ po
pierwszych kilku lekcjach.
Poza tym absolwent kursu mo¿e
zauwa¿yæ u siebie poprawê pamiêci
oraz umiejêtności abstrahowania,
koncentracji, myślenia i wyobraźni,
jak równie¿ mo¿e dostrzec zwiêkszenie odporności na stres oraz poprawê
koncentracji. Wszystko to u³atwia wykonanie obowi¹zkowej pracy i pozwala jednocześnie zaoszczêdziæ wiêcej
czasu np. na rozwijanie swoich pasji.
ORGANIZACJA ZAJÊÆ:
- Lekcje pokazowe za darmo.
- Wiek uczestników powy¿ej 12 roku
¿ycia.
- Ilośæ uczestników: max. 12 osób.
- Osoby z dysleksj¹ równie mile widziane.
- Czas trwania kursu: w zale¿ności od
trybu 20h, 30 h, 40h i 73h.
- Szkolenia dla ﬁrm – ustalenia indywidualne.
- Uczestnicy otrzymuj¹ materia³y do
æwiczeñ i dyplom ukoñczenia kursu.

Krzysztof Janowski

(Trener i autor kursu „ SZybkie czytanie - Trening Umys³u - KoncentracjA”; Animator kultury
w Centrum Edukacji M³odzie¿y im. Ks. Jerzego
Popie³uszki w Górsku).

12 marzec - kwiecień 2018
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Sport

II miejsce UKS Trójka Górsk
W dniach 1 - 4 marca 2018 r. UKS Trójka Górsk wziê³a udzia³ w V Wiosennym Turnieju Pi³ki No¿nej Kobiet
w G³ucho³azach.
W kategorii dziewcz¹t rocznik
2007 i m³odsze zajê³y drugie miejsce,
a Zosia Rassak zosta³a wybrana najlepsz¹ bramkark¹! Natomiast w kategorii dziewcz¹t rocznik 2002 - 2004
dziewczêta zajê³y czwarte miejsce,
a Ewelina Beta zosta³a wybrana najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju!
W wolnej chwili uczestniczkom
turnieju uda³o siê wyjechaæ na wycieczkê do Czech.
Dziewczêta rocznik 2007 i m³odsze:
UKS Trójka Górsk: Zoﬁa Rassak,
Oliwia Hubner, Nikola Bonowicz,
Julia Fr¹tczak, Eliza Wasilewska,
Oliwia Puzon, Agata Sztucka, Amelia Jarych, Agata Drewiñska. Trener:
Adam Lubiñski.
Dziewczêta rocznik 2002 - 2004:
UKS Trójka Górsk: Aleksandra
Echolc, Natalia Ulaszewska, Martyna Jab³oñska, Wiktoria Partyka,
Ewelina Beta, Agata Taper, Julia Wo³owska, Weronika Adach, Anna Powirska, Julia Partyka. Trener: Adam
Lubiñski.
Adam Lubiñski
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UKS Trójka Górsk wygrywa
Ligę Przedszkolaka
W sobotê 10 marca 2018 r. zakoñczy³y siê rozgrywki ligi salezjañskiej
w pi³ce no¿nej.
W najm³odszej kategorii - Lidze Przedszkolaka zawodnicy UKS
Trójka Górsk zajêli pierwsze miejsce
pokonuj¹c w pó³ﬁnale Salos Skrzaty
11:2, natomiast w ﬁnale po emocjonuj¹cym meczu wygraliśmy 5:4 z SPTS
Bydgoszcz. Sukces tym cenniejszy
dlatego, ¿e na pocz¹tku stycznia
przegraliśmy z SPTS Bydgoszcz 1:7!
Gratulacje dla naszych przedszkolaków i ich trenera, pani
Agnieszki Wiligalskiej!
UKS Trójka Górsk: Filip Kotyl, Filip Forc, Jakub Przybyszewski, Wiktor Taper, Patryk Kruszyna, Alan
Kowalski, Max Osnicki, Stanis³aw
Ziemiñski. Trener: Agnieszka Wiligalska.
Nieco mniej szczêścia mieli
ch³opcy z rocznika 2009 i m³odsi.
W pó³ﬁnale, po wyrównanym meczu z Salosem Toruñ, przegrali 2:3,

natomiast w meczu o 3 miejsce przegrali z SP Bukowiec 1:4.
UKS Trójka Górsk: Jan Krystek,
Hubert Lis, Rados³aw Pop³awski, Jakub Przybyszewski, Mateusz Oźmina, Rados³aw Kuskowski.Trener:
Agnieszka Wiligalska.
Serdecznie dziêkujemy rodzicom naszych zawodników za pomoc
w opiece nad dzieæmi w czasie ca³ych
rozgrywek ligi salezjañskiej.
Adam Lubiñski

Otwarty Turniej Tenisa
Stołowego w Gokis
W niedzielê 25 lutego 2018 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej rozegrany zosta³ Turniej Tenisa Sto³owego (gra podwójna) o Puchar Dyrektor GOKiS.

Umiem pływać
W marcu tego roku ju¿ po raz piaty nasza gmina przyst¹pi³a do projektu powszechnej nauki p³ywania
"Umiem P³ywaæ".
Tegorocznym operatorem pro- rzystania z akwenów wodnych bior¹ akwenów, a tak¿e w jaki sposób im
zapobiegaæ. Æwiczenia w wodzie pogramu jest Toruñski Uczniowski udzia³ dzieci z klas I - III.
zwalaj¹ równie¿ na poprawê koordyKlub Sportowy MEDUZA. W miS¹ to bezp³atne zajêcia, którymi
nisterialnym projekcie, który ma na w tym roku Gmina Z³awieś Wielka nacji ruchowej dzieci, a p³ywanie jest
celu upowszechnianie aktywności objê³a 84 uczniów z klas II. W trakcie jednym z najskuteczniejszych sposoﬁzycznej dzieci, nabycie podstawo- zajêæ uczestnicy nabêd¹ podstawowe bów zapobiegania i korygowania wad
wych umiejêtności p³ywania oraz umiejêtności w zakresie w³aściwego postawy.
W ramach programu "Umiem
edukacjê w zakresie bezpiecznego ko- zanurzania g³owy, nauki oddychap³ywaæ" TUKS Meduza pokrywa
nia, otwierania oczu pod
koszty wynajmu basenu, wynagrowod¹, le¿enia na grzbiecie
dzeñ instruktorów oraz czêściowo
i piersiach, zmian pozyopiekunów dla dzieci w drodze na
cji cia³a, podstaw p³ywabasen, natomiast Gmina Z³awieś
nia kraulem na piersiach
Wielka zapewnia dowóz dzieci na
i grzbiecie oraz nurkowai z basenu.
nia.
Od 2014 r. do programu z ternu
Dowiedz¹
siê
naszej gminy przyst¹pi³o ponad 700
równie¿ na jakie niebezuczniów.
pieczeñstwa nara¿eni s¹
Paulina Zakierska
u¿ytkownicy otwartych

Do turnieju zg³osi³o siê 25 amatorów tenisa sto³owego w towarzystwie
swoich bliskich i znajomych, którzy
pe³nili rolê kibiców.
Po ceremonii otwarcia zawodnicy
rozpoczêli rywalizacjê o najwy¿sze
podium. Mecze sta³y na wysokim poziomie. Ca³emu turniejowi towarzyszy³a zdrowa i przyjazna atmosfera.
Po kilkugodzinnych zmaganiach
dokonano wrêczania pucharów dla 6
najlepszych zawodników.
Wyniki:
I miejsce Julia Rêkas i Grzegorz Rêkas
II miejsce Tomasz Rêkas i Roman Suchowiecki
III miejsce Ariel Krystosiak i Micha³
Rêbisz
Sêdzi¹ w turnieju by³ Andrzej Wiśniewski, któremu serdecznie dziêkujemy.

Organizatorem Turnieju by³
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej, 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 m.in. pracownikom
GOKiS i Januszowi Lemkemu animatorowi sportu na boisku Orlik.
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 wyrazili chêæ
udzia³u w kolejnych zawodach! Zatem – do zobaczenia za rok.
Maria Karpiñska

Głos Gminny
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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

tel. 56 610 21 28 lub 606 998 523

SALA W GÓRSKU
DO WYNAJĘCIA
DK GÓRSK ul. Leśna 13 Górsk, tel. 56/ 610 21 28, 606 998 523, e-mail: wdkgorsk@wp.pl SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ

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

tJOTUBMBDKJFMFLUSZD[OZDI
tJOTUBMBDKJPEHSPNPXZDI
tQPNJBSØXFMFLUSZD[OZDI
tNPOUB˃PTQS[ʒUV
tPECJPSZCVEZOLØX
tXZTUBXJBOJF[BʯXJBED[FʤEPFOFSHFUZLJ
tUSŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ
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HARMONOGRAM IMPREZ
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH
Data imprezy
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Organizator

,XJFDJFʤ

6OJXFSTZUFU***8JFLVYXNJFTJʇDV

%PN,VMUVSZX(ØSTLV 84(X#ZEHPT[D[Z

,XJFDJFʤ

4QPULBOJB,MVCV4FOJPSBYXNJFTJʇDV

%PN,VMUVSZX(ØSTLV

,XJFDJFʤ

8BST[UBUZĘPSZTUZD[OF

%PN,VMUVSZX(ØSTLV

,XJFDJFʤ

,PODFSUoSPD[OJDBʯNJFSDJɭXJʒUFHP+BOB1BXB**

(NJOOZ0ʯSPEFL,VMUVSZJ4QPSUVX;FKXTJ.BFK

,XJFDJFʤ

(NJOOBMJHBUFOJTB[JFNOFHPXLBUFHPSJJ01&/LPCJFUJNʒ˃D[Z[Oo0SMJL

(NJOOZ0ʯSPEFL,VMUVSZJ4QPSUVX;FKXTJ.BFK

22.04.2018

4QBXJLPXF.JTUS[PTUXB,PB8ʒELBSTLJFHPX;FKXTJ8JFMLJFK

,PP8ʒELBSTLJF;BXJFʯ8JFMLB

13.05.2018

Spinningowe mistrzostwa Koła

,PP8ʒELBSTLJF;BXJFʯ8JFMLB

25.05-01.06

&VSPQFKTLJ5ZE[JFʤ4QPSUV

6S[ʇE(NJOZX;FKXTJ8JFMLJFK

26.05.2018

.POUB˃TPXOPoNV[ZD[OZ[PLB[KJ%OJB.BULJ

(NJOOZ0ʯSPEFL,VMUVSZJ4QPSUVX;FKXTJ.BFK

Maj 2018

"LBEFNJB[PLB[KJSPD[OJDZ,POTUZUVDKJ.BKB

%PN,VMUVSZX(ØSTLV $&.X(ØSTLV

Maj 2018

4QPULBOJB,MVCV4FOJPSBYXNJFTJʇDV

%PN,VMUVSZX(ØSTLV

Maj 2018

6OJXFSTZUFU***8JFLVYXNJFTJʇDV

%PN,VMUVSZX(ØSTLV 84(X#ZEHPT[D[Z

Maj 2018

8ZDJFD[LB1VBXZ ,B[JNJFS[%PMOZ 4BOEPNJFS[ /BʒD[ØX 
;BNPʯʉ ,P[ØXLB -VCMJO 6KB[E

%PN,VMUVSZX(ØSTLV

Maj 2018

'FTUJXBM1JPTFOLJ1BUSJPUZD[OFK0CDIPEZMFDJBPE[ZTLBOJBOJFQPEMFHPʯDJ

%PN,VMUVSZX(ØSTLV $&.X(ØSTLV

Maj 2018

%[JFʤ.BULJ

%PN,VMUVSZX(ØSTLV 4[LPB1PETUBXPXBX(ØSTLV

Maj 2018

.BKPXBBLDKBPHØMOPQPMTLBv.BKNJFTJʇDFNEMB[ESPXJBw

%PN,VMUVSZX(ØSTLV 5,,'5PSVʤ

Maj 2018

*OBVHVSBDKBDIPE[FOJB[LJKLBNJOPSEJDXBMLJOH

%PN,VMUVSZX(ØSTLV 5,,'5PSVʤ

Maj 2018

*7(NJOOZ,POLVST1JFʯOJJ1JPTFOLJ3FMJHJKOFK

(NJOOZ0ʯSPEFL,VMUVSZJ4QPSUVX;FKXTJ.BFK

Maj 2018

&EZDKB(NJOOFHP#JFHVJN;CZT[LB+ʒESBTB

(NJOOZ0ʯSPEFL,VMUVSZJ4QPSUVX;FKXTJ.BFK

Zapraszamy do 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.

POBIERZ Z

App Store

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
EXP32kB

POBIERZ Z

Google Play
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Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
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Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić? Napisz maila: gazeta@zlawies.pl
0HPT[FOJBQPKBXJBKʇTJʒUF˃OBPĕDKBMOFKTUSPOJF6S[ʒEV(NJOZXXX[MBXJFTQMPSB[X[BLBEDF0(04;&/*"%30#/&
;OBKEʇUBNUF˃1BʤTUXPT[D[FHØPXZSFHVMBNJO[BNJFT[D[BOJBBOPOTØX
UWAGA! 0HPT[FOJB[BNJFT[D[BOFTʇCF[QBUOJF

6NZKFPLOBOBʯXJʒUB
Tel 693 899 142.
1PTJBEBNLBXBMFSLʒXZQPTB˃POʇ VNFCMPXBOʇ PHS[FXBOʇEPXZOBKʒDJB
X(ØSTLV8JʒDFKJOGPSNBDKJQPEUFMFGPOFN
MVC
1PT[VLVKʒNJFT[LBOJBMVCQPLPKPXFHPEPXZOBKʒDJBNJOJNVNOB
MBUB/BKMFQJFKOJFVNFCMPXBOF1S[ZTJFL 3P[HBSUZ (ØSTL ;BXJFʯ8JFMLB*OGPSNBDKFQSPT[ʒQPEOVNFSFNLPOUBLUPXZN
Tel. 695 626 441
,VQJFNJFT[LBOJFMVCEPNOBUFSFOJFHNJOZEPUZʯ/VNFSUFMFGPOV
4QS[FEBN CBSE[P BUSBLDZKOʇ E[JBLʒ CVEPXMBOPSPMOʇ   N LX  X
NJFKTDPXPʯDJ 5PQPS[ZTLP  N PE USBTZ OS   NJʒE[Z #ZEHPT[D[ʇ B
5PSVOJFN   LN PE #ZEHPT[D[Z'PSEPOV J   LN PE HSBOJD TUPMJDZ
HNJOZ ;FKXTJ8JFMLJFK%[JBLBXTQPLPKOFK QJʒLOFKPLPMJDZ QS[ZMFTJF 
OBX[HØS[V8PEBJLBOBMJ[BDKBOBE[JBDF QSʇEXQPCMJ˃V ESPHBEPKB[EPXBHNJOOB OJFVUXBSE[POB"LUVBMOFXBSVOLJ[BCVEPXZ
5FM
Sprzedam dom (2012r), 182,12m2 w Złejwsi Małej ( salon z aneksem kuDIFOOZN [ KBEBMOJʇ  HBCJOFU   QPLPKF  HBSEFSPCB  B[JFOLB  8$  HBSB˃
TUBOPXJTLPXZ TQJ˃BSOJB LPUPXOJB 1PXJFS[DIOJBDBLPXJUB N
1PXJFS[DIOJB E[JBLJ  PL N QS[ZTUPTPXBOZ EMB PTØC OJFQFOPTQSBXOZDIPHS[FXBOJFQJFDOBFLPHSPT[FLMVCHB[PXF LPNJOFL
Tel. 696 253 693
3FTUBVSBDKB(3*--08*4,0X;FKXTJ8JFMLJFKQPT[VLVKFEPQSBDZOB
TUBOPXJTLP,BTKFSB4QS[FEBXDB8ZNJBSHPE[JOQSBDZEPVTUBMFOJB1SPT[ʒPTLBEBOJF$7X(3*--08*4,6
UFM
4QS[FEBN[BNSB˃BSLʒ IFCMBSLʒ XJSØXLʒEPNJPEV
5FM
4QS[FEBNGSPOUZEPT[BGFLLVDIFOOZDI ES[XJD[LJEPT[BGFL SB[FN
T[U LPMPS NJʒUB SØ˃OZDI XZNJBSØX 8ZNJBOB GSPOUØX TQPXPEVKF  ˃FLVDIOJBCʒE[JFKBLOPXBw
Tel.505461446.

4QS[FEBNE[JBLJCVEPXMBOF.BB;BXJFʯVM5PQPMPXBPQPXJFS[DIOJBDI
N N N ESPHBEPKB[EPXBBTGBMUPXB EPCSBMPLBMJ[BDKB
CMJTLP T[LPB  QS[FET[LPMF  QPD[UB  VS[ʇE HNJOZ  QS[ZDIPEOJB  TLMFQZ  CJFdronka itd.
UFM
4QS[FEBN XØ[FL E[JFDJʒDZ ĕSNZ 9MBOEFS   X  TQBDFSØXLB J HPOEPMB 
LPMPS KBTOB [JFMFʤ  TQSBXOZ  [BECBOZ $FOB  [ NJFKTDPXPʯʉ 1ʒE[FXP
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