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WOŚP 2019

Zmiana wysokości 
opłat za odpady

Program Azbest 2019

Harmonogram zebrań wiejskich

 Zapraszamy
do lektury

 13 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej, Urząd 
Gminy zorganizował 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy pod hasłem "Pomaganie jest dziecinnie proste, Gramy dla dzieci 
małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych".
 Mimo niesprzyjającej pogody, 49 zarejestrowanych przez sztab 
wolontariuszy, kwestowało na ulicach naszej gminy. 
 W trakcie finału, na scenie, zaprezentowały się zespoły śpie-
wacze "Harmonia" i "Melodia", Gminna Orkiestra Dęta, dzieci 
z kółek tanecznych, działających przy Domu Kultury w Górsku 
oraz Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, tance-
rze Monika Chojnacka oraz Paweł Matczak, grupy przedszkolaków 
z przedszkola "Mali odkrywcy" w Złejwsi Małej oraz Szkoły Podsta-
wowej w Górsku. 
 Pokaz zumby zaprezentował Marek Ciećwierz. Gościem specjal-
nym tegorocznego finału był Marcin "Kukaj" Sendwicki - Mistrz Świa-
ta Strongman 2018 z Barcelony. Marcin zaprezentował nie tylko swoją 
siłę fizyczną, ale opowiedział również jak ważne jest przygotowanie psy-
chiczne do każdych zawodów. Obecnie przygotowuje się do startu w Ar-
nold Strongman Classic, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych. To 
ogromne wyróżnienie, gdyż do udziału w rywalizacji zapraszani są najlep-
si zawodnicy świata. 

dokończenie na str. 2

 Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłasza 
nabór wniosków na usunięcie odpadów za-
wierających azbest w 2019 r. 

więcej na stronie 8

 Stawki za odbiór śmieci w większości 
gmin nie zmieniły się od 6 lat. Przez ten czas 
wzrosły jednak koszty odbioru i zagospoda-
rowania odpadów.

więcej na stronie 4

Lp. Sołectwo
Data 

zebrania
Godzina 
zebrania

Miejsce zebrania

1. Cegielnik 11 marca 17:00
Świetlica w Czar-
nym Błocie

2. Czarne Błoto 11 marca 19:00 Świetlica

3. Zławieś Wielka 12 marca 17:00
Świetlica Integra-
cyjna

4. Zławieś Mała 12 marca 19:00
Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu

5. Stary Toruń 14 marca 17:00 Świetlica

6. Górsk 14 marca 19:00 Dom Kultury

7. Skłudzewo 15 marca 17:00 Świetlica

8. Cichoradz 15 marca 19:00 Świetlica

9. Łążyn 17 marca 11:15 Świetlica

10. Rzęczkowo 17 marca 19:00 Świetlica

11. Zarośle Cienkie 18 marca 17:00 Świetlica

12. Czarnowo 18 marca 19:00 Szkoła

13. Gutowo 19 marca 17:00 Świetlica

14. Pędzewo 19 marca 19:00 Świetlica
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KVademecum mieszkańca

Projekt Pomocne Dłonie  Nieodpłatna pomoc prawna

WOŚP 2019

Aktualności

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
 1) poinformowanie osoby uprawnionej 
o obowiązującym stanie prawnym oraz przy-
sługujących jej uprawnieniach lub spoczywa-
jących na niej obowiązkach, w tym w związku 
z toczącym się postępowaniem przygotowaw-
czym, administracyjnym, sądowym lub sądowo 
administracyjnym, 
 2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu 
rozwiązania jej problemu prawnego, 
 3) sporządzenie projektu pisma w tych spra-
wach, z wyłączeniem pism procesowych w to-
czącym się postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym i pism w toczącym się postępowa-
niu sądowo administracyjnym, 
 4) sporządzenie projektu pisma o zwolnie-
nie od kosztów sądowych lub ustanowienie peł-
nomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym 

lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, 
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowe-
go w postępowaniu sądowo administracyjnym 
oraz poinformowanie o kosztach postępowania 
i ryzyku finansowym związanym ze skierowa-
niem sprawy na drogę sądową. 
 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje 
spraw związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania 
do rozpoczęcia tej działalności. 
 Nieodpłatna pomoc prawna świadczona 
jest w budynku świetlicy integracyjnej w Złejw-
si Wielkiej ul. Słoneczna 28, parter, pokój nr 11 
(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejw-
si Wielkiej) w każdy czwartek i piątek w godz. 
od 15.00 do 19.00.

 Aldona  Michalska 
GOPS Zławieś Wielka 

 Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązuje od początku 2016 r. Od dnia 1 stycznia 
2019 r. uprawnionym do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej jest każdy, kto nie jest w sta-
nie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złoży stosowne oświadczenie.

 Gmina Zławieś Wielka podpisała z Woje-
wództwem Kujawsko – Pomorskim reprezen-
towanym przez Zarząd Województwa Kujaw-
sko - Pomorskiego umowę o dofinansowanie 
projektu „Pomocne Dłonie” współfinanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne 
społeczeństwo, Działanie 9.1 Włączenie spo-
łeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach 
ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opie-
kuńczych w ramach ZIT. Projekt ten jest re-
alizowany od 3 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 
2021 r. 
 W ramach projektu zaplanowano zatrud-
nienie 2 opiekunów dla 12 osób niesamodziel-
nych na terenie gminy Zławieś Wielka. 
 Całkowita wartość Projektu wynie-
sie 342.917,60zł, wartość dofinansowania 
308.625,84zł, a wkład własny 34.291,76 zł. Jed-
nostką realizującą projekt jest Gmina Zławieś 

Wielka/Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejw-
si Wielkiej. 
 W listopadzie 2018 r. ogłoszono nabór dla 
osób chętnych do pracy na stanowisko opie-
kuna/opiekunki środowiskowej. 
 Z kolei w grudniu 2018 r. ogłoszono nabór 
wniosków na usługi opiekuńcze w miejscu za-
mieszkania dla osób niesamodzielnych. 
 W styczniu 2019 r. przeprowadzono cykl 
szkoleń dla osób, które będą wykonywały pra-
cę w charakterze opiekuna/opiekunki środo-
wiskowej. 
 Celem projektu jest zwiększenie dostępu 
i jakości usług społecznych dla osób zależ-
nych, niesamodzielnych zagrożonych ubó-
stwem, wykluczeniem społecznym oraz za-
spokojenie potrzeb tych osób wynikających 
z niesamodzielności, niepełnosprawności. 

Aldona Michalska
GOPS Zławieś Wielka 

dokończenie ze str. 1

 Podczas finału WOŚP najważniejszym 
punktem programu są licytacje. W tym roku 
nasi goście licytowali: gadżety WOŚP, cało-
roczny karnet na mecze żużlowe KS Toruń, 
ufundowany przez senatora Przemysława Ter-
mińskiego, donice z firmy Hacom, vouchery 
na makijaż wieczorowy od Eweliny Rębacz, 
koszulki z autografemi Otylii Jędrzejczak, prze-
kazane przez pana Jacka Rutkowskiego prezesa 
firmy Mat-Bud, koszulki Adama Małysza, Mar-
cina "Kukaja" Sendwickiego, bilety na bal kar-
nawałowy w Czardaszu w Czarnowie, książki 
Macieja Orłosia i Pawła Fajdka, tort z Piekarni 
Mr. Max w Toporzysku, koszulkę i kurtkę Rune 
Holty, voucher na Pit Bike w Głażewie, torty od 
KGW Skłudzewo i Rzęczkowo oraz rower dzie-
cięcy ufundowany przez pana Romana Zamia-
towskiego, właściciela przedszkola "Jagoda". 
 Na ostatniej, budzącej najwięcej emocji 
licytacji wystawione zostało złote serduszko. 
W tym roku ponownie, za kwotę 3200 zł, jego 
właścicielem został pan Jacek Rutkowski, prezes 
firmy Mat - Bud. 
 Jak zawsze nie zawiodło KGW ze Złejwsi 
Wielkiej, które "wsparte wypiekami" z kół go-

spodyń wiejskich z całej gminy, poprowadzi-
ło kawiarenkę. 
 Nasi goście mieli możliwość skosztowa-
nia pysznych ciast, czekolady na gorąco, so-
ków ufundowanych przez firmę Marwit. Na 
imprezie były Baloniarki, które już od kilku 
lat wspierają WOŚP malując buzie i kręcąc ko-
lorowe balony, a Państwo Ziębowie z Górska 
częstowali najmłodszych watą cukrową. 
 W tym roku wolontariusze zebrali do pu-
szek 60810,59 zł, a łączna kwota wpłat wynio-
sła 75 267,60 zł. 
 Dziękujemy wszystkim osobom zaanga-
żowanym w organizację finału: prowadzącym 
Krystynie Rębacz i Rafałowi Żelazkowi, dy-
rektorowi i pracownikom Szkoły Podstawowej 
w Złejwsi Wielkiej za udostępnienie i pomoc 
w przygotowaniu sali gimnastycznej, spon-
sorom, Bankowi Spółdzielczemu w Toruniu, 
OSP Łążyn, restauracji Leśniczanka i firmie 
Marwit oraz komisjom liczącym pieniądze, 
wolontariuszom oraz naszym hojnym miesz-
kańcom. 

Paulina Zakierska
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Rekrutacja do Projektu 
Aktywność to Twoja sprawa

„Stop dla Smogu 2019”

Zmiana numeru konta do wnoszenia 
opłat za odpady komunalne

Uchwała antysmogowa

Aktualności

 Projekt współfinansowany jest z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
priorytetowej 9.Solidarne społeczeństwo, 
Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój 
usług opiekuńczych w ramach ZIT, Pod-
działanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne 
w ramach ZIT. 
 Celem projektu jest aktywne włączenie 
społeczne 7 osób z terenu gminy Zławieś 
Wielka. Realizację projektu przewidziano na 
okres luty 2019 r. – grudzień 2019 r. Rekruta-
cja będzie prowadzona w lutym i marcu 2019 
r. do czasu uzyskania wymagalnej liczby 
uczestników. 
 Bezpłatna, profesjonalna i skuteczna po-
moc, m.in. szkolenia zawodowe, praktyki dla 
osób w wieku aktywności zawodowej, warsz-

taty z kompetencji i umiejętności społecz-
nych, warsztaty aktywnego poszukiwania 
pracy będą czekały na zainteresowanych za-
grożonych bezrobociem, ubóstwem, wyklu-
czeniem społecznym oraz dla osób o niskich 
kwalifikacjach zawodowych. Projekt zakłada 
efektywność społeczną i zatrudnieniową. 
 Wszystkich chętnych zachęcamy do wzię-
cia udziału w projekcie, który przeznaczony 
jest dla osób w wieku produkcyjnym, bezro-
botnych, nieaktywnych zawodowo. 
 Więcej informacji na temat projektu moż-
na uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 
28 tel. 56 674-39-66.

Aldona Michalska 
GOPS Zławieś Wielka

 Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2019 r. uległ zmianie numer konta do wnoszenia 
opłat za odpady komunalne. 
 W związku z wdrożeniem systemu płatności masowych każdy właściciel nieruchomości 
otrzymał własny numer konta, na który jest zobowiązany wnosić opłaty z tytułu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi.
 Zawiadomienia o indywidualnych numerach kont są dostarczane za pośrednictwem Pocz-
ty Polskiej. W przypadku nie otrzymania takich informacji prosimy o kontakt z pracowni-
kami urzędu gminy pod numerem telefonu 56 674 13 13 lub osobiście - w biurze nr 38 na II 
piętrze. 

Gabriela Krajewska

 Sejmik Województwa Kujawsko - Pomor-
skiego ogłosił konsultacje społeczne dotyczące 
projektu tzw. Uchwały smogowej, określającej 
wprowadzenie na obszarze województwa 
kujawsko - pomorskiego ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których na-
stępuje spalanie paliw. 
 Zakres zaproponowanych w uchwale roz-
wiązań jest następujący: 
 dot. paliwa:
 - od 1 września 2019 r. zakaz spalania: węgla 
brunatnego oraz paliw stałych produkowanych 
z wykorzystaniem tego węgla, mułów i  floto-
koncentratów oraz mieszanek produkowanych 
z ich wykorzystaniem, miału węglowego (do 3 
mm) i mokrej biomasy (powyżej 20% wilgotno-
ści);
 dot. kotłów na paliwa stałe:
 - od 1 stycznia 2024 r. zakaz eksploatacji ko-
tłów pozaklasowych (poniżej 3 klasy);
 - od 1 stycznia 2028 r. zakaz eksploatacji ko-

tłów poniżej 5 klasy lub kotłów spełniających 
wymagania ekoprojektu;
 dot. ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa 
stałe, np. kominków:
 - od 1 stycznia 2026 r. zakaz eksploatacji 
ogrzewaczy pomieszczeń, niespełniających wy-
magań ekoprojektu.
 Od 2017 roku sejmiki województw w ca-
łej Polsce sukcesywnie uchwalają regulacje, 
które mają na celu poprawę jakości powietrza 
w Polsce, która jako jeden z nielicznych krajów 
w Europie zezwala na palenie w piecach niemal 
każdego paliwa takiego jak muł czy flot, czyli 
odpadu węglowego.
 W ramach konsultacji społecznych odbyły 
się spotkania informacyjne w Toruniu, Byd-
goszczy, Włocławku, Nakle oraz Grudziądzu. 
 Do dnia 18 lutego 2019 r. każdy ma prawo 
składania uwag i wniosków w postępowaniu 
mającym na celu opracowanie projektu ww. 
uchwały.

Paulina Zakierska

 Gmina Zławieś Wielka za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Złejwsi Wielkiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS, będzie prowadziła projekt konkursowy pod tytułem 
Aktywność to Twoja sprawa. 

 W marcu Gmina Zławieś Wielka uruchamia program wsparcia dla mieszkańców chcą-
cych wymienić piece na ekologiczne. 
 Nabór wniosków prowadzony będzie od 1 marca do 15 marca 2019 roku w godzinach 
pracy urzędu. Wysokość dofinansowania to 3 000 zł, wsparciem objętych zostanie 20 wnio-
sków. 
 Wnioski o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami 
stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Zławieś Wielka oraz szcze-
gółowy regulamin programu wymiany pieców C.O. „Stop dla Smogu 2019” dostępny bę-
dzie od 25 lutego na stronie internetowej Urzędu Gminy Zławieś Wielka i w pokoju nr 11. 
 Wnioski wraz z załącznikami będą dostępne na stronie internetowej www.zlawies.pl 
oraz u pani Justyny Przybyszewskiej w pokoju nr 10 w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej. 
Wnioski należy składać w sekretariacie. Więcej informacji pod nr tel. 56 674 13 36.

Justyna Przybyszewska
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KAktualnościAktualności/Edukacja

Zmiana wysokości opłat za odpady

 Profil zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, którym potwierdzasz 
swoją tożsamość przy załatwianiu spraw urzędowych przez Internet. Profil 
zaufany to oszczędność czasu, komfort, oszczędność pieniędzy, bezpieczeń-
stwo 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 potwier-
dzić profil zaufany.

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

 Zgodnie z ustawą o odpadach wszystkie niesegregowane odpady 
komunalne oraz odpady zielone odebrane z danego terenu powin-
ny być przekazywane do Regionalnych Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych. 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybra-
nych frakcji odpadów mówi o zaleceniach dotyczących segregacji 
śmieci i będzie je trzeba dzielić na pięć frakcji, a nie jak dotych-
czas – na trzy, co zmusiło samorządy do podwyższenia opłaty za 
śmieci. 
 W gminie Zławieś Wielka segregację na pięć frakcji wprowadzo-
no już z początkiem 2018 roku, co spowodowało gwałtowny wzrost 
kosztów Zakładu Usług Komunalnych, który odbiera odpady. Do-
datkowo decyzją ministra środowiska wzrosła tzw. opłata środowi-
skowa, wzrosły też ceny benzyny, prądu i płaca minimalna. 
 Gmina na śmieciach nie zarabia, wszystko co płacą mieszkań-
cy przeznaczone jest na funkcjonowanie systemu gospodarowania 
odpadami. Ponieważ rząd wprowadził szereg zmian, które wprost 
przekładają się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowa-
nia odpadami, gmina została zmuszona do zmiany stawek. 
 Kiedyś ogólnie przyjętym modelem było składowanie odpadów, 
dziś jest to ich przetwarzanie. Restrykcyjne normy powodują, że 
technologia przekształcania odpadów jest coraz droższa. Koniecz-
ność podwyższenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynika z ustalonych kosztów funkcjono-
wania gminnego systemu gospodarowania w roku 2019. 
 Zalicza się do tego wynagrodzenie za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
przez mieszkańców oraz koszty utrzymania Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Łążynie. Do tego 
dochodzą koszty utylizacji odpadów z PSZOK oraz wynagrodze-
nie osób obsługujących gminny system gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 
 W ramach ponoszonej opłaty mieszkańcy mogą przekazać do 
PSZOK odpady powstałe w gospodarstwach domowych, tj. odpady 
biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, od-
pady wielkogabarytowe, odpady budowlane i remontowe, zużyte 
opony, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, opa-
kowania po farbach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin 
i inne. 
 W dniu 21 grudnia 2018 roku Rada Gminy podjęła uchwałę, 
w której określiła stawki za gospodarowanie odpadami na terenie 
gminy Zławieś Wielka. 

Obowiązujące od 1 lutego 2019 r. opłaty przedstawia poniższa 
tabela.
 

 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, 
Rada Gminy dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustala 
stawkę tej opłaty, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszku-
jących daną gminę, ilość wytwarzanych odpadów na terenie gminy, 
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, tj. odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, 
obowiązku prowadzenia edukacji ekologicznej w zakresie prawidło-
wego postępowania z odpadami komunalnymi oraz wyposażenia 
w worki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów.
 Jeśli w przyszłości sortowanie śmieci pozostanie na obecnym 
poziomie, z roku na rok będziemy musieli liczyć się ze wzrostem 
opłat za składowanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarza-
nia Odpadów Komunalnych. 
 Jedynym wyjściem z tej trudnej dla wszystkich sytuacji jest 
segregacja odpadów u źródła, czyli we własnym domu. Im więcej 
mieszkańcy zgromadzą odpadów w sposób selektywny, tym mniej 
śmieci trafi do składowania, a w rezultacie Gmina Zławieś Wielka 
poniesie mniejsze koszty. 

M.Musiał, S.Jakubowski

 Stawki za odbiór śmieci w większości gmin nie zmieniły się od 6 
lat. Przez ten czas wzrosły jednak koszty odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów.

Opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w gminie Zławieś Wielka

Gospodarstwa domowe

1 osobowe 2 osobowe 3-5 osobowe 6 i więcej

Zbierane selektywnie 18 zł 37 zł 58 zł 78 zł

Zbierane nieselektywnie 36 zł 74 zł 116 zł 156 zł
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Nowy wóz w rękach OSP Łążyn!

„E-aktywni mieszkańcy gminy Zławieś Wielka”

 Akt nadania odczytał Przewod-
niczący Rady Gminy Pan Piotr Paw-
likowski, który został ojcem chrzest-
nym wozu, natomiast kluczyki oraz 
dowód rejestracyjny załodze wozu 
wręczył Pan Krzysztof Rak zastęp-
ca wójta gminy. Całej uroczystości 
towarzyszyło wielu zaproszonych 
gości, a byli wśród nich m.in.: Pan 
Mirosław Graczyk dyrektor Depar-
tamentu Transportu i Infrastruktu-
ry Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Kujawsko – Pomorskiego, 
Pani Grażyna Krystosiak Sekretarz 
Gminy Zławieś Wielka, Radni Rady 
Gminy Zławieś Wielka, Pan Marek 
Olszewski Starosta Toruński, Rad-
ni Powiatu Toruńskiego, st. bryg. 
Sławomir Herbowski Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Toru-
niu, st. bryg. Sławomir Paluszyński 
Zastępca Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w To-
runiu, st. bryg. Sławomir Kamiński 
Zastępca Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w To-
runiu, Druh Wspierający  kpt. Sła-
womir Grudziński Dowódca JRG 
w Chełmży, Dh Piotr Tomaszewski 
dyrektor Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP w Toruniu, 
Dh Jarosław Herbowski Członek 
Prezydium Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP, Dh Bogdan 
Sowiński Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Toruniu, 
Dh Bożena Żydek Przedstawiciel 
Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP w Toruniu, Dh Ryszard 
Zięba Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego, Dh Anna Sala Sekretarz 
Zarządu Oddziału Gminnego, Pani 
Monika Stafiej dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Łążynie, Dh Maria 
Gulczyńska Sołtys Sołectwa Łążyn, 
Dh Zbigniew Szymański Sołtys So-
łectwa Zarośle Cienkie, Dh Czesław 

 2 lutego br. podczas walnego zebrania sprawozdawczego za rok 2018 
Ochotnicza Straż Pożarna w Łążynie oficjalnie otrzymała zakupiony nowy 
samochód strażacki na podwoziu Volvo. 

Grajkowski Ks. Proboszcz Parafii 
Łążyn.
 Po przekazaniu wozu, druhowie 
zaprezentowali także łódź hybrydo-
wą, którą otrzymali od Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Toruniu. Wymagała ona re-
montu, jednak dzięki wielu przyja-
ciołom i ludziom dobrej woli, udało 
się go przeprowadzić przy minimal-
nych kosztach.
 Auto, które otrzymali druhowie 
z OSP KSRG Łążyn wyprodukowa-
ła firma Bocar na uterenowionym 
podwoziu Volvo z napędem 4x4.  
Samochód posiada zabudowę me-
talowo-kompozytową. Kabina jest 
jednomodułowa, przeznaczona dla 
sześciu osób. Wewnątrz niej znaj-
dują się aparaty powietrzne, sprzęt 
łączności nasobnej dla strażaków 
oraz drobny sprzęt wykorzystywany 
podczas działań. Ponadto w zasięgu 
pola widzenia kierowcy umieszczo-
ny został tablet, który przekazuje 
wszelkie informacje o pojeździe 
oraz o włączonych systemach, a tak-
że służy jako wyświetlacz kamery 
cofania. Dowódca po swojej stronie 
ma do dyspozycji radiostację oraz 
nawigację. Nie zapomniano tak-
że o odpowiednio usytuowanym 
oświetleniu, które wykorzystywane 
jest w czasie jazdy, np. do odczyty-
wania mapy, a które nie oślepia kie-
rowcy.  
 Pojazd wyposażono w zbiornik 
wodny o pojemności 3 tys. litrów 
oraz zbiornik na środek pianotwór-
czy o pojemności 300 l. Dzięki zbior-
nikowi na wodę o takiej pojemności 
udało się wygospodarować miejsce 
na motopompę Tohatsu VC82ASE. 
 Z uwagi na rzadkość posiadania 
jej wśród jednostek OSP, bardzo nie 
wiele wozów strażackich ma ją na 
swoim wyposażeniu. W powiecie 
toruńskim będzie to jeden z nielicz-

nych pojazdów, który taki sprzęt bę-
dzie posiadał.  Dzięki temu jeszcze 
lepiej może zostać wykorzystany 
podczas dużych pożarów lub pod-
czas dostarczania wody na duże od-
ległości. 
 Samochód ma zamontowaną 
autopompę o wydajności min. 1600, 
max 2800 litrów na minutę. Jest to 
pompa nowoczesna, dwuzakreso-
wa, która podaje nominalne niskie 
ciśnienie rzędu 8 bar oraz wysokie 
nominalne ciśnienie, które wynosi 
aż 40 bar. Samochód posiada rów-
nież wyciągarkę o sile uciągu 8 ton, 
znajdującą się na przedzie pojazdu. 
Służy ona m.in. do wyciągania sa-
mochodów z rowów, ale również 
może się przydać do tego, by wóz 
wyciągał „sam siebie” w przypadku, 
kiedy na przykład ugrzęźnie w roz-
mokłym terenie.
 Dodatkowo samochód posiada 
układ zraszaczy, których głównym 
zadaniem jest neutralizacja substan-
cji podczas działań chemiczno-eko-
logicznych. 
 Auto posiada również dwie alu-
miniowe drabiny nasadkowe oraz 
drabinę aluminiową dwuprzęsło-

wą wysuwaną z podporami, która 
umożliwia wejście ratownika na wy-
sokość drugiego piętra budynku. 
 Wraz z pojazdem zakupiona 
została drobna armatura w postaci 
przełączników, prądownic, wytwor-
nicy pianowej, rozdzielacza, węży 
pożarniczych - jednym słowem 
cały zestaw, który jest niezbędny 
do użytkowania tego typu pojazdu. 
Wóz posiada dodatkowo agregat 
prądotwórczy trójfazowy.
 Został także wyposażony w 6 
sztuk latarek i 6 sztuk radiostacji 
nasobnych. Ponadto na wyposaże-
niu samochodu znajduję się maszt 
oświetleniowy wysuwany pneuma-
tycznie, który do uruchomienia 
najaśnic czerpie prąd z samochodu. 
Jest to wygodne rozwiązanie, ponie-
waż minimalizuje się w ten sposób 
użycie dodatkowego sprzętu. 
 Warto dodać, że cała zabudowa 
jak i wnętrze pojazdu zostało wyko-
nane w technologii LED. 
 Volvo posiada manualną 
6-biegową skrzynię biegów z różny-
mi przełożeniami, by mieć jak naj-
większą możliwość dostosowania 
trybu jazdy do warunków terenu. 

 Nowy wóz zastąpi wysłużonego 
już 41 letniego Stara 244, który od-
chodzi na strażacką samochodową 
emeryturę. Sprzęt, który obecnie 
znajduję się na tym wozie trafi na 
Volvo, co spowoduje, że  będzie 
jeszcze bardziej uniwersalne oraz 
wszechstronne. 
 Dzięki świetnemu sprzętowi 
jakim dysponują strażacy, nowy 
wóz będzie mógł być wykorzystany 
nie tylko do gaszenia pożarów, ale 
także do ratownictwa techniczne-
go, chemiczno-ekologicznego oraz 
wysokościowego, bo w tych dwóch 
ostatnich specjalizują się strażacy 
z Łążyna.
 Wóz kosztował ok. 840 tys. zł. 
Większość środków pochodziła 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko 
- Pomorskiego, których dysponen-
tem jest Urząd Marszałkowski. 
 Gmina dołożyła ok. 273 tys. 
zł. W kosztach partycypowało 
także Starostwo Powiatowe w To-
runiu, które wsparło zakup kwotą 
20 tys. zł. 

Andrzej Michalski

 Jest to projekt dla mieszkańców 
naszej gminy, którzy chcą podnieść 
kompetencje cyfrowe. Umowę na 
realizację podpisał Jan Surdyka wójt 
gminy Zławieś Wielka w ramach 
projektu grantowego „E-aktywni 
mieszkańcy województwa kujaw-
sko-pomorskiego i łódzkiego” w ra-
mach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej III: Cyfrowe kompe-
tencje społeczeństwa, działania 3.1 
Działania szkoleniowe na rzecz roz-
woju kompetencji cyfrowych. 
 Gmina Zławieś Wielka otrzy-
mała wsparcie w wysokości 56 000 
zł, które zostało przeznaczone na 

 5 marca 2019 r. zakończyły się zajęcia pierwszych czterech grup biorących udział w szkoleniu w ramach projek-
tu  "E-aktywni mieszkańcy gminy Zławieś Wielka". 

zakup sprzętu komputerowego oraz 
organizację szkoleń dla 100 miesz-
kańców naszej gminy, którzy ukoń-
czyli co najmniej 25 lat. 
 Instruktorem kompetencji cy-
frowych jest Dawid Basak - doświad-
czony pedagog, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Górsku. W opiniach 
naszych kursantów prowadzi on 
zajęcia w sposób przystępny i zrozu-
miały dla wszystkich uczestników, 
bez względu na poziom dotychczas 
zdobytej wiedzy. 
 Każdy z modułów to 12 godzin 
szkolenia o tematyce: "Działam 
w sieciach społecznościowych", 
"Tworzę własną stronę internetową 

(blog)",  "Moje finanse i transak-
cje w sieci" oraz "Kultura w sieci ". 
Zajęcia odbywają się w godzinach 
popołudniowych w Domu Kultury 
w Górsku. 
 Głównym celem projektu jest 
podniesienie poziomu kompetencji 
cyfrowych, które są niezbędne do 
skutecznego korzystania z mediów 
cyfrowych w celach zawodowych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych.
 Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców do udziału w szkoleniu 
"Kultura w sieci", które zostanie 
przeprowadzone w dniach 4, 9 i 11 
kwietnia 2019 r. 

Paulina Zakierska
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KAktualności

VI Wojewódzki Festiwal Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych

Kultura

 W tym roku 20 października 2018 roku, po 
raz szósty, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Złejwsi Małej zorganizował Wojewódzki Festi-
wal Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych. 
Kultura ludowa jest niezwykle bogata i żywa dzięki 
amatorskim zespołom folklorystycznym i śpiewa-
czym, które poprzez prężną aktywność zaznaczają 
obecność w swoim środowisku. 
 Wyjątkowość tego wydarzenia docenili nasi go-
ście: Andrzej Siemianowski Wicestarosta Toruński, 
Jan Surdyka Wójt Gminy Zławieś Wielka, Krzysz-
tof Rak Zastępca Wójta Gminy, Janusz Fifielski 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Kamila Łączna 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białych 
Błotach, Izabela Grochowska Kierownik artystycz-
ny Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie”. 
 Festiwal był wspaniałą okazją do zaprezento-
wania publiczności swojego dorobku kulturalne-
go, do rozrywki, integracji i relaksu. W spotkaniu 
wystąpiły zespoły z trzech powiatów: bydgoskiego, 
nakielskiego i toruńskiego: zespół „Łochowianie” 
– Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach, 
zespół „Wesołe gospodynie” – Miejsko – Gminny 
Ośrodek Kultury w Koronowie, zespół „Nadwiśla-
nie” – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbro-
wie Chełmińskiej, zespół „Mroczanki” – Miejsko 
- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy. 
Wśród zespołów powiatu toruńskiego zaprezen-
towały się zespoły: „Appassionata” i „Wspomnie-

 Jak co roku, w jesiennym klimacie, spotkaliśmy się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Złejwsi Małej na Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych.

nie”. Oba z Gminnego Centrum Kultury w Wiel-
kiej Nieszawce, zespół „Jutrzenka” z Czernikowa 
i zespół „Melodia” z gminy Zławieś Wielka. Go-
ścinnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Płomienie” 
z Młodzieżowego Domu Kultury w Bydgoszczy. 
 Ważnym elementem Festiwalu jest możliwość 
wyjścia z domu, spotkania się, wspólnej zabawy, 
a jednocześnie integracja i wymiana doświadczeń 
na niwie artystycznej. 
 Festiwal to także możliwość spotkania środo-
wisk z różnych zakątków naszego województwa. To 
zespoły są animatorami życia kulturalnego w mia-
stach i wsiach, to one pielęgnują obyczaje i kulturę, 
aby tętniła życiem kolejnych pokoleń i nie została 
zapomniana. Myślę, że to zespoły ludowe swoją 
pracą tworzą również historię naszego regionu. 
Warto tu podkreślić, że folklor to nie tylko taniec 
i śpiew, to także historia, tradycja i patriotyzm.
 Zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki i dy-
plomy. Po zakończonej prezentacji stworzyliśmy 
wspólny krąg taneczny, ciesząc się wspólnym suk-
cesem, na który pracujemy każdego dnia. Duże 
zainteresowanie wydarzeniem i ciepłe słowa od 
uczestników motywują nas do organizacji kolej-
nych edycji Festiwalu.
 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Złejwsi Małej wraz z Zespołem „MELODIA” 
serdecznie dziękują wszystkim gościom, którzy 
przyjęli zaproszenie, uczestnikom Festiwalu za 

zapał, entuzjazm, zaangażowanie, a także za stwo-
rzenie doskonałej okazji do nawiązywania nowych 
znajomości. 
 Pragnę również złożyć serdecznie podziękowa-
nia dla sponsorów takich jak: Starostwo Powiatowe 
w Toruniu, Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz 
Piekarnia MR MAX Tadeusz Śliwa za okazaną po-

moc, dobroć i życzliwość.
„Im dajesz więcej tym, większym się stajesz.
Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować.
Bowiem dawać to nie znaczy tracić”
Antoine de Saint Exupery

Maria Karpińska

Centrum Edukacji Młodzieży 
im. ks. Jerzego Popiełuszki

 Na przestrzeni dwóch ostatnich miesięcy 
w Centrum wiele się wydarzyło. 3 grudnia w sali 
kinowo-teatralnej odbył się koncert wioloncze-
listów organizowany przez p. Dorotę Bujar-
czyk. Następnie 10 grudnia w sali Jana Pawła II 
i Wielkich Polaków odbyło się spotkanie Rady 
Ekonomicznej Centrum.
 Kolejnym wydarzeniem była edukacja po-
przez grę w szachy, która odbyła się 15 grudnia 

w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełusz-
ki w Górsku.  Dnia 16 grudnia Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Górsku zorganizowała Kiermasz Bożonaro-
dzeniowy. 
 W międzyczasie w sali kinowo-teatralnej 
odbyły się występy uczniów. W tym roku po-
bito rekord uczestników kiermaszu. Ich ilość 
przekroczyła 500 osób. Ale nic w tym dziwne-
go, gdyż w tym roku oprócz możliwości zakupu 
świątecznych ozdób i obejrzenia występów, po-
jawiło się wyjątkowo dużo smakołyków, zwłasz-
cza ciast i słodyczy. Rodzice chcąc wesprzeć 
swoją szkołę, nabywali ciasta do swoich domów 
lub też częstowali się nimi w kawiarence.
 18 grudnia w sali Jana Pawła II i Wielkich 
Polaków został poświęcony obraz pt. „Bitwa 
pod Grunwaldem”, namalowana przez naszego 
artystę Bogusława Ziółkowskiego. 

 W minionym okresie Centrum Edukacji Młodzieży było odwiedzane przez zorganizowa-
ne wycieczki m.in. grupy kuracjuszy z Ciechocinka. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas: 
Piotr Olecki – Kustosz Muzeum Historyczno – Wojskowego, ks. Tadeusz Cetera z parafii św. 
Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzydowej oraz ks. Andrzej Laskosz – Kustosz Sanktuarium 
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Jana Pawła II w Toruniu.

 Następnie w sali kinowo-teatralnej Cen-
trum odbył się koncert charytatywny i aukcja 
obrazów na rzecz Centrum, zorganizowane 
przez ks. Pawła Nowogórskiego oraz Jacka Rut-
kowskiego. 
 Licytację przeprowadził prezes Firmy Mat-
Bud Jacek Rutkowski, który po raz pierwszy wy-
stąpił w roli licytatora. Jak mogli się przekonać 
obecni na aukcji, sprawdził się w tej roli dosko-
nale. Koncert w wykonaniu orkiestry dętej ze 
Złejwsi Wielkiej został bardzo dobrze przyjęty, 
następnie wystąpiła dwukrotna laureatka Kon-
kursu Wiedzy o Wielkich Polakach Martyna 
Kumor. 
 W trakcie aukcji zostały wręczone również 
medale okolicznościowe – popiersia Marszał-
ka Józefa Piłsudzkiego z okazji 100. rocznicy 
Niepodległości. Otrzymali je: Józef Ramlau wi-
cewojewoda kujawsko pomorski, Michał Ram-

lau wicestarosta oraz prezes Marek Ciesielski. 
Aukcja zakończyła się opłatkiem i życzeniami 
świątecznymi. 
 20 grudnia w sali kinowo-teatralnej odby-
ły się 2 spektakle w wykonaniu dzieci – jasełka 
dwóch grup przedszkolaków z przedszkola Ja-
goda w Górsku. 
 Dnia 10 stycznia w sali kinowo-teatralnej 
Centrum odbył się Koncert Kolęd zorganizo-

wany przez Publiczną Szkołę Muzyczną I Stop-
nia w Górsku. Na koncert przybyli m.in. Jan 
Surdyka Wójt Gminy Zławieś Wielka, Alina 
Khalaf Inspektor ds. Oświaty w Gminie Zła-
wieś Wielka, ks. dr Paweł Nowogórski Dyrektor 
Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego 
Popiełuszki, dyrektorzy szkół, przedszkoli, 
domów kultury naszej gminy, kapelmistrz 
orkiestry dętej z Rzęczkowa, prof. dr hab. Ber-
nard Mendlik Dziekan Wydziału Edukacji 
Muzycznej, Radosław Cichański Pełnomocnik 
Rektora, Lidia Stróżecka Pracownik Wydziału 
Edukacji Muzycznej, Tomasz Kotwica Asystent 
Wydziału Edukacji Muzycznej, Adam Skrętny 
Asystent Wydziału Edukacji Muzycznej, Han-
na Gierszewska nauczyciel, opiekun oraz Jerzy 
Olszewski nauczyciel, muzyk. 
 Gośćmi specjalnymi byli reprezentanci Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzące 
i Niewidomej im. Luisa Brajla w Bydgoszczy. 
 Cały koncert poprowadził pan Michał Haj-
duczenia. Wspaniałymi występami uraczyły 
nas dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły Mu-
zycznej I Stopnia w Górsku oraz reprezentanci 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo 
Widzące i Niewidomej im. Luisa Brajla w Byd-
goszczy. 

 W trakcie koncertu Pani Agnieszka Witki 
wręczyła dyplomy i nagrody uczestnikom kon-
kursu na "Muzyczną kartkę świąteczną".
16 stycznia do Centrum przybyli Pan Edward 
Lubas wraz z Prezesem Klubu Honorowych 
Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zławieś 
Wielka. Wręczyli oni ks. Pawłowi Nowogórskie-
mu podziękowanie i medal za pomoc i wspiera-
nie działalności statutowej. 
 Chcielibyśmy wszystkich zachęcić do Poda-
rowania swojego 1% z podatku na Fundację Cen-
trum Edukacji Młodzieży „CEM” w Górsku. 
Przekazując 1% pomagasz dzieciom i młodzieży. 
Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” 
w Górsku prowadzi działalność edukacyjną. 
 Wspieramy rozwój intelektualny dzieci 
i młodzieży organizując m.in. żywe lekcje histo-
rii w nowoczesnym Muzeum multimedialnym 
o bł. ks. Jerzym Popiełuszce, Muzeum Regional-
nym, poprzez występy artystyczne, prezentacje 
filmowe. 
 Organizujemy również Konkursy Wiedzy 
o Wielkich Polakach. Dziękujemy za wsparcie 
i serdecznie zapraszamy do naszych muzeów 
i obiektów Centrum. Zwiedzanie jest bezpłatne. 
W formularzu PIT wpisz KRS 0000456207.
 O wszystkich zbliżających się wydarzeniach 
informujemy na bieżąco na naszej stronie na fa-
cebooku lub na stronie internetowej:
 www.gorsk.org.pl. 

Karolina Żbikowska
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Pierwsze wyróżnienie dla Parafialnego 
Klubu Seniora J.P. II z Czarnowa

I nagroda i Puchar Wojewody kujawsko – po-
morskiego dla zespołu śpiewaczego „ Melodia” 

Kultura

 I Kujawsko-Pomorski Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Wolność krzyżami się mierzy” odbył się 27 
października 2018 r. w Łochowie. 

 Festiwal zorganizowali: Gminne Centrum Kultury w Białych Bło-
tach oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie przy wspar-
ciu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, Szkoły Mundu-
rowej w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego w Bydgoszczy i Rady Sołeckiej w Łochowie. 
 W Festiwalu udział wzięli soliści, zespoły wokalne i chóry. Wystąpiło 
kilkudziesięciu wykonawców z całego województwa kujawsko - pomor-
skiego w kilku kategoriach wiekowych i wokalnych. Wykonawcy śpiewali 
znane piosenki wojskowe i patriotyczne, które przypominają o ważnych 
wydarzeniach w historii Polski, ale także o tęsknocie za wolnością. 
 Są ważne dla każdego, podnoszą na duchu, trafiają do młodych osób. 
Uczą nas historii. Przypominają o ważnych bohaterach. Te pieśni są 
żywe. Pieśni patriotyczne w naszym kraju opowiadają o wielkich wyda-
rzeniach, więc jeżeli ktoś je zna, to może coś z nich wynieść. 
 Celem Festiwalu jest popularyzacja różnorodnych pieśni o Ojczyź-
nie, pieśni legionowych, pieśni przejawiających nuty patriotyzmu i wal-
ki o niepodległość. Piękne pieśni prezentowane przez wykonawców Fe-
stiwalu oceniało trzyosobowe Jury. 
 Po wysłuchaniu solistów i zespołów przyznało ono nagrody i wyróż-
nienia. W kategorii chóry I nagrodę i Puchar Wojewody Kujawsko – Po-
morskiego wyśpiewał zespół śpiewaczy „Melodia” z Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, który godnie reprezentował naszą gmi-
nę.
 Pełni wrażeń i emocji bezpiecznie wróciliśmy do domu, lecz w naszej 
pamięci ten dzień pozostanie na długo.

Maria Karpińska

 Jest to pierwsze wyróżnienie za działalność 
naszego Klubu, z którego jesteśmy bardzo zado-
woleni, a jednocześnie zmotywowani do więk-
szego, wspólnego zaangażowania i dalszej pracy 
na rzecz społeczności lokalnej.
 Parafialny Klub Seniora im. Jana Pawła II 
w Czarnowie w listopadzie 2018 r. obchodził 
4 rocznicę działalności. Obecnie liczy on 29 
członków. Spotykamy się średnio 1 raz w mie-
siącu, w świetlico - remizie w Toporzysku, dzię-
ki uprzejmości p. Iwony Owieśnej - przewod-
niczącej KGW Toporzysko. Mamy okazję nie 
tylko do rozmów na różne tematy, ale również 
do spotkań z zaproszonymi gośćmi, degustacji 
potraw przygotowanych przez nasze członki-
nie, jak i wspólnych wyjazdów i zabawy.
 Dzięki wsparciu ze strony p. Jana Surdyki 
- Wójta Gminy, który dofinansował wynajem 
autokaru, w sierpniu 2018 r. zorganizowaliśmy 
dwudniową wycieczkę integracyjną do Elbląga 
i Fromborka. Piękna pogoda pozwoliła po-
dziwiać wspaniałe krajobrazy podczas rejsu 
Kanałem Elbląskim oraz statkiem po Zalewie 

 W dniu 12 grudnia 2018 r. ks. Kanonik Henryk Sychta - proboszcz Parafii p.w. Św. Marcina 
Biskupa w Czarnowie oraz Parafialny Klub Seniora z Czarnowa, zostali wyróżnieni przez Ks. 
Prałata Daniela Adamowicza - Dyrektora Caritas Diecezji Toruńskiej, za otwartość i twórcze 
zaangażowanie, szczególnie w trosce o seniorów.

Wiślanym. Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za wspólny wyjazd i zapraszamy na kolejne 
wycieczki, które planujemy także w bieżącym 
roku. 
 W listopadzie 2018 r. członkowie Klubu 
uczestniczyli w zabawie andrzejkowej.  Niektó-
rzy z nas mieli okazję bawić się po wielu latach 
przerwy. W bieżącym roku planujemy utrzymać 
dotychczasową formę spotkań oraz poszerzyć 
je o dodatkowe atrakcje w postaci np. ćwiczeń 
usprawniających pamięć, czy gier rodzinnych. 
 Utrzymujemy się wyłącznie ze składek 
członkowskich.  Do tej pory nie korzystaliśmy 
z żadnych form wsparcia, zarówno udzielane-
go przez osoby prywatne bądź organizacje, za-
kłady pracy. Potencjalnym darczyńcom z góry 
dziękujemy. 
 Jesteśmy otwarci na przyjęcie nowych 
członków z naszej parafii. Wiek nie ma zna-
czenia, mile widziane są także osoby młodsze, 
które chciałyby zaangażować się w nieodpłatną 
działalność społeczną.

Halina Rutecka-Miłek
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KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

Kultura

Pracowite Święta 
Gminnej Orkiestry Dętej

 Orkiestra zagrała 7 koncertów 
wpierając imprezy w naszym regio-
nie.
 Wzięła udział w spotkaniach Mi-
kołajkowych w SP Rzęczkowie, SP 
Górsku i przedszkolu „Calineczka”  
w Toruniu grając utwory świąteczne. 
18 grudnia wspierając licytację na 
rzecz CEM w Górsku wykonała ko-
lędy i utwory patriotycze. 
 Koncert pięknych kolęd odbył 
się także w kościele w Łążynie, pod-
czas pasterki.
 Jak co roku graliśmy z  WOŚP 
wspierając zbiórkę pieniędzy na le-
czenie noworodków. Zagraliśmy 
koncerty  w Toruniu i  Złejwsi Wiel-
kiej.
 W orkiestrze obecnie gra 27 mu-
zyków. Są to uczniowie i absolwenci 
szkoły w Rzęczkowie, Złejwsi Wiel-
kiej, Łążynie, Siemoniu i  Górsku. 
Do gry przygotowuje się 12 uczniów.
 Nabór do orkiestry jest ciągły. 
Zapraszamy do wspólnej gry dzieci  
i młodzież z całej gminy.
 W tym roku orkiestra obchodzi 
15 lecie działalności. Z tej okazji 
przygotowujemy specjalne koncerty 
jubileuszowe dla mieszkańców gmi-
ny i województwa.
 Dziękujemy wszystkim za po-
darowanie 1% na rzecz orkiestry  
i prosimy o dalsze wsparcie. Z otrzy-
manych w zeszłym roku środków, 
zakupiliśmy gitarę basową z głośni-
kiem i trąbkę.

 Zaangażowanie orkiestry dętej 
w życie kulturalne naszego regionu 
doceniła kapituła redaktorów lo-
kalnych gazet nominując kapelmi-
strza Krzysztofa Kędzierskiego do 
tytułu osobowość roku 2018 w ka-
tegorii kultura. Jest to ogromne 
wyróżnienie dla całej społeczności 
orkiestrowej. 
 Zachęcamy do głosowania wy-
syłając na nr 72355 SMS o treści 
BDK.157. Koszt smsa 2,46zł., lub 
na stronie internetowej gazety po-
morskiej. 
 Można oddać dowolna liczbę 
głosów.
 Etap powiatowy trwa do 
13.02.2019. Zwycięzca wraz z odda-
nymi do tej pory głosami przecho-
dzi do etapu wojewódzkiego 15.02. 
– 27.02.2019.
 Z góry dziękujemy za każdy od-
dany głos!

Krzysztof Kędzierski
Kontakt z orkiestrą 697706714

Data imprezy Nazwa Miejsce Organizator

03.02.2019 Wyjazd do Brodnicy - Koncert Nowo-
roczny Jacek Wójcicki i trzech tenorów Brodnica Dom Kultury w Górsku

05.02.2019 Balu Przebierańców dla dzieci Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku
Luty 2019 Balu Przebierańców dla dorosłych Dom Kultury w Górsku  Dom Kultury w  Górsku
Luty 2019 Spotkania Klubu Seniora  2x w miesiącu Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku

Luty 2019 Uniwersytet III Wieku  2 x w miesiącu Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku, 
WSG w Bydgoszczy

8.03.2019 Dzień Kobiet w GOKiS Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Złejwsi Małej

Urząd Gminy w Złejwsi Wiel-
kiej, Dom Kultury w Górsku, 
Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Złejwsi Małej

08.03.2019 Dzień Kobiet Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku, 
Szkoła Podstawowa w Górsku

Marzec 2019 Spotkania Klubu Seniora  2x w miesiącu Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku

Marzec 2019 Uniwersytet III Wieku 2 x w miesiącu Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku, 
WSG w Bydgoszczy

Marzec 2019 Gminny Konkurs na najciekaw-
szą kartkę wielkanocną

Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Złejwsi Małej

Dom Kultury w Gór-
sku, Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu

Marzec 2019 VIII Gminny Konkurs Ortograficzny 
O Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka

Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Złejwsi Małej

Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Złejwsi Małej

Marzec 2019 Turniej Piłki Nożnej chłopców 
szkół podstawowych Orlik

Boisko Orlik 
w Złejwsi Małej

Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Złejwsi Małej

Marzec 2019 Turniej Piłki Nożnej dziewcząt 
szkół podstawowych Orlik

Boisko Orlik 
w Złejwsi Małej

Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Złejwsi Małej

Lp. Sołectwo Data zebrania Godzina zebrania Miejsce zebrania

1. Cegielnik 11 marca 17:00 Świetlica w Czarnym Błocie

2. Czarne Błoto 11 marca 19:00 Świetlica

3. Zławieś Wielka 12 marca 17:00 Świetlica Integracyjna

4. Zławieś Mała 12 marca 19:00 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

5. Stary Toruń 14 marca 17:00 Świetlica

6. Górsk 14 marca 19:00 Dom Kultury

7. Skłudzewo 15 marca 17:00 Świetlica

8. Cichoradz 15 marca 19:00 Świetlica

9. Łążyn 17 marca 11:15 Świetlica

10. Rzęczkowo 17 marca 19:00 Świetlica

11. Zarośle Cienkie 18 marca 17:00 Świetlica

12. Czarnowo 18 marca 19:00 Szkoła

13. Gutowo 19 marca 17:00 Świetlica

14. Pędzewo 19 marca 19:00 Świetlica

15. Rozgarty 21 marca 17:00 Świetlica

16. Przysiek 21 marca 19:00 Szkoła

17. Toporzysko 22 marca 19:00 Świetlica

18. Siemoń 24 marca 12:15 Świetlica

 W ramach programu finan-
sowany jest demontaż, transport 
i utylizacja bądź transport i utyli-
zacja poszycia dachowego zawiera-
jącego azbest. 
 Wniosek wraz z niezbędnymi 
załącznikami dostępny jest w za-
kładce Urząd Gminy - Jak załatwić 
sprawę - Referat Rozwoju i Promo-
cji - Utylizacja azbestu oraz w poko-
ju nr 11 u p. Moniki Ryngwelskiej. 

Program Azbest 2019

Wnioski wraz z wszystkimi załącz-
nikami tj.:
 Deklaracją przystąpienia do 
programu,
 Oświadczeniem o wyrażeniu 
zgody na dysponowanie gruntem
 Klauzulą informacyjną
 Zgodą starostwa powiatowe-
go w Toruniu na przystąpienie do 
robót budowlanych związanych 
z wymiana pokrycia dachowego 

z płyt cementowo - azbestowych na 
nowe,
 Należy składać w Sekretariacie 
Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej. 
Nabór wniosków trwa do 12 kwiet-
nia 2019 r. Więcej informacji pod nr 
tel. 56 674 13 36.
 Inwestycja dofinansowana jest 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu przy udziale środków 
własnych Gminy Zławieś Wielka

Monika Ryngwelska

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków na usunięcie 
odpadów zawierających azbest w 2019 r. 
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Przeprosiny

Wszystkiego Najlepszego!

„Bez prawdziwej miłości 
nie jest to możliwe”

Aktualności/Kultura

 Święto miłości, zaufania, wyro-
zumiałości i wzajemnego oddania.  
Każdy jubileusz jest okazją do świę-
towania, ale „Złote Gody” to jubile-
usz niezwykły, tak jak niezwykli są 
ludzie, którzy przeżyli razem pół 
wieku. 
 Złote gody oznaczają pięćdzie-
siątą rocznicę ślubu. Pół wieku trwa-
nia w małżeństwie jest z pewnością 
powodem do radości i dumy, bo 
taki staż osiągają nieliczni. 
 Określenie „złote” dla tej rocz-
nicy nie jest przypadkowe. To bar-
dzo szlachetna nazwa, która symbo-
lizuje wysoką wartość, jaką osiąga 
pięćdziesięcioletnie małżeństwo. 
 Wytrwanie w sformalizowanym 
związku tak długi czas zasługuje 
na podziw i bez prawdziwej miło-
ści z pewnością nie jest to możliwe. 
W dobie rosnącej ilości rozwodów 
oraz chorób cywilizacyjnych, jest 
to ogromne osiągnięcie. Taka rocz-
nica to prawdziwy powód do dumy, 
dlatego ze złotymi godami wiążą się 
pewne zaszczyty.
 Osoby, które przeżyły w jednym 
związku 50 lat, nagradzane są w na-
szym kraju specjalnym medalem 
przyznawanym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.
 Ma on kształt sześciopro-
miennej gwiazdy, w środku której 
z jednej strony widnieje napis: ZA 
DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁ-
ŻEŃSKIE”, a z drugiej jaśnieją dwie 
srebrzyste róże. 
 Właśnie z okazji tak zacnego ju-
bileuszu, dnia 14 grudnia 2018 roku 

 Rocznice ślubu bywają obchodzone przez szczęśliwe pary na równi z urodzinami czy imieninami: radośnie. 
Bo jest to w istocie święto. 

w sali konferencyjnej urzędu gminy 
w Złejwsi Wielkiej odbyła się nieco-
dzienna uroczystość, na której Zło-
ci Jubilaci Państwo: Wanda i Józef 
Wykowie z Cegielnika, Krystyna 
i Krzysztof Podgórscy z Rozgart 
oraz Krystyna i Józef Szaflarscy 
również mieszkańcy Rozgart, ude-
korowani zostali Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  
 Aktu dekoracji w imieniu Pre-
zydenta RP dokonał wójt gminy 
Zławieś Wielka Jan Surdyka w obec-
ności Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego oraz przybyłych gości.
 Jubilaci otrzymali legitymacje 
oraz listy gratulacyjne. Były również 
kwiaty i pamiątkowy upominek.
 Po części oficjalnej dostojni 
jubilaci oraz przybyli goście za-
proszeni zostali na wspólny poczę-
stunek. Nie zabrakło tradycyjnego 
toastu oraz „weselnego” tortu. 
 Spotkanie to było dla wszyst-
kich okazją, aby zatrzymać się na 
chwilę i spojrzeć wstecz na to co 
osiągnięte w ciągu trwania mał-
żeństwa. Czas zarezerwowany na 
wspomnienia.
 Dnia 18 grudnia 2018 r. swój 
niezwykły jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego w gronie rodzin-
nym świętowali również Państwo 
Stanisława i Zbigniew Piskalscy ze 
Złejwsi Małej. 
 Uroczystego odznaczenia Ju-
bilatów Medalami za Długoletnie 
Pozycie Małżeńskie dokonał, za-
proszony na uroczystość, zastępca 
wójta gminy Pan Krzysztof Rak. 

Były również gratulacje, z głębi 
serca płynące życzenia oraz słowa 
uznania. 
 W trakcie spotkania była spo-
sobność do wspólnej rozmowy 
o życiu, pięknych i gorszych chwi-
lach w małżeństwie oraz o bogatym 
doświadczeniu jubilatów.   
 Złotym Jubilatom życzymy ko-
lejnych lat w zdrowiu i harmonii 
oraz satysfakcji z tego, co przez te 
pół wieku zbudowali trwając przy 
sobie, zgodnie ze złożoną przed 
pół wiekiem przysięgą małżeńską.  

Katarzyna Cimoch
Kierownik USC

 Ja - Anna Szwula przepraszam Panią dr Barbarę Wiśniewską - Kułagę za umiesz-
czone przeze mnie w lutym 2018 r. na portalu społecznościowym Facebook - w gru-
pie "Zławieś i okolice sprzedam kupię zamienię", nie mające uzasadnienia w faktach, 
oparte na insynuacjach obraźliwe i zniesławiające Panią dr Barbarę Wiśniewską Kuła-
gę komentarze.
 Niniejszym wyrażam ubolewanie, iż powyższe komentarze naraziły Panią dr Bar-
barę Wiśniewską Kułagę na utratę zaufania, potrzebnego do wykonywania zawodu 
lekarza. 

 Dnia 28 stycznia 2019 r. setne urodzi-
ny obchodziła Pani Agnieszka Szatkow-
ska z Toporzyska. Spotkanie i przyjęcie 
urodzinowe odbyło się w Bydgoszczy 
w mieszkaniu córki pani Agnieszki. 
 W tym wyjątkowym dniu – oprócz 
najbliższych – Jubilatce towarzyszyli 
przedstawiciele władz samorządowych 
gminy Zławieś Wielka: Krzysztof Rak 
zastępca wójta gminy Zławieś Wielka, 
Katarzyna Cimoch kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego oraz Iwona Owieśna 
radna i sołtys Toporzyska. 
 Delegacja złożyła na ręce dostojnej 
Jubilatki podziękowania za wkład pracy 
na rzecz społeczności lokalnej oraz pęk 
najserdeczniejszych i z głębi serca płyną-
cych życzeń.
 Po odśpiewaniu uroczystego „200 
lat” był czas zarezerwowany na wspo-
mnienia.  
 Atmosfera spotkania wprawiła Jubi-
latkę w tak dobry nastrój, iż kilkukrot-
nie zaprezentowała swoje zdolności re-
cytatorskie, a tym samym pochwaliła się 
doskonałą pamięcią, świeżością umysłu 
i pogodą ducha.   

 Pani Agnieszka Szatkowska urodziła 
się 28 stycznia 1919 r. w Siemoniu. Tam 
spędziła pierwsze 20 lat swojego życia. 
Kiedy wybuchła II wojna światowa, roz-
poczęła pracę w Unisławiu „u Niemca”. 
Po wojnie wróciła do swojego rodzinne-
go domu w Siemoniu. Później mieszkała 
w Rzęczkowie, gdzie przychodziły na 
świat kolejno jej dzieci: córki Urszula 
i Krystyna oraz syn Stefan. 
 W roku 1958 Pani Agnieszka prze-
niosła się z całą rodziną do Toporzyska. 
W kolejnym pokoleniu na świat przyszło 
trzech wnuków i jedna wnuczka. A w jesz-
cze następnym czterech prawnuków i trzy 
prawnuczki. Najmłodszy potomek ma 2,5 
roku.
 Z tego co wiemy, wszyscy oni stawili 
się w komplecie 28 stycznia na 100. uro-
dzinach pani Agnieszki. 
 Pani Agnieszce, życzymy raz jeszcze, 
wszelkiej pomyślności i pogody ducha 
na kolejne lata. Niech każdy dzień wnosi 
w Pani życie wiele ciepła i miłości, a przede 
wszystkim upływa w spokoju i zdrowiu.

Katarzyna Cimoch - Kierownik USC

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store



styczeń – luty 201910 Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

KKultura

Zimowisko

Wspólne kolędowanie w GOKiS

Gminny Konkurs 
„ Najciekawsza Kartka Bożonarodzeniowa” 

Aktualności/Kultura

Zaduszki Jazzowe 2018 w GOKiS

 Bohaterem Zaduszek był niezwykły oktet mu-
zyków jazzowych „Dixie Team” z Mogilna. Zespół 
wykonał własne interpretacje i samodzielne kom-
pozycje nowoorleańskich utworów, wprowadzając 
publiczność w zaduszkowy nastrój wewnętrznej re-
fleksji. 
 Wyjątkowa atmosfera, wyjątkowy czas zawsze 
stwarza niepowtarzalny klimat, który stał się już 
muzyczną wizytówką naszej gminy. W tym roku do-
czekaliśmy się małego jubileuszu, bowiem Zaduszki 
Jazzowe, które wpisały się na stałe w kalendarz kultu-
ralny naszej gminy obchodzą swoje piąte urodziny. 
 To piękne spotkanie porwało publiczność do 
owacji na stojąco, gdyż zespół nawiązał wspaniały 
kontakt z publicznością. Artyści podczas godzinne-
go koncertu dali popis wirtuozerskiej gry.
 Zespół „DIXIE TEAM” w składzie instrumen-
talnym: kontrabas, perkusja, trąbka, puzon, banjo, 
gitara, tarka i saksofon sopranowy. 
Dziękujemy Państwu, że zechcieliście przyjąć nasze 
zaproszenie na zaduszkowe spotkanie. 
 Jestem przekonana, że jazzowy koncert na dłu-
go pozostanie w Państwa pamięci, a to za sprawą 
wyjątkowych muzyków. Koncert zespołu „Dixie 
Team” przyciągnął sporą liczbę osób, wypełniając 
salę po brzegi.
 Uczta dla ducha. Tym stwierdzeniem najtrafniej 
można określić czas, którym muzycy obdarzyli nas 
tego wieczoru. 
 Doskonały dobór repertuaru w połączeniu 
z mistrzostwem wykonania sprawił, iż wysłuchany 
koncert stał się jednym z tych, które na długo zapa-
dają w pamięci.

Maria Karpińska

 Po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej zorganizował muzyczną 
„ucztę” dla wszystkich melomanów. 2 listopada 2018 roku miłośnicy jazzu spotkali się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Sportu, by wysłuchać standardów jazzowych.

 Zimowisko zostało zorganizowane we 
współpracy z Domem Kultury w Górsku, który 
tradycyjnie był bazą dla półkolonii.
 W dwóch turnusach uczestniczyło 30 dzie-
ci. Zajęcia odbywały się w godzinach od 9.00 
do 14.00. Każda grupa spędziła pierwszy dzień 
w Domu Kultury, uczestnicząc w grach i zaba-
wach, których celem było poznanie się dzieci, 
ale też zapoznanie się z wychowawcami i regu-
laminami obowiązującymi na półkoloniach. 
Każdy następny dzień obfitował w wyjazdy 
w różne atrakcyjne miejsca. 
 Uczestnicy byli w Family Parku w Bydgosz-
czy, gdzie nie tylko korzystali z placu zabaw, ale 
mieli możliwość „bawić się chemią” z profeso-
rem Ciekawskim.
 Półkolonie to też udział w w warsztatach 
plastycznych „Fundacji Piękniejszego Świata” 
w Skłudzewie. Każda grupa odwiedziła teatr, 
pierwszy turnus miał przyjemność obejrzeć w Te-
atrze Polskim w Bydgoszczy spektakl „Sprzedaw-
cy bajek”, druga grupa była w Baju Pomorskim 
w Toruniu na spektaklu „Pan Lampa”. 
 Dzieci odwiedziły też toruńskie Planeta-
rium. Jak co roku nie mogło zabraknąć seansu 
w kinie, gdzie obie grupy obejrzały najnowsze 
produkcje filmowe „Ralf  Demolka w Interne-
cie” i „Asterix i Obelix i tajemnica magicznego 
wywaru”, a po seansie stałym punktem wyjazdu 
jest przekąska w Mc Donalds.
 Na organizację półkoloni Stowarzyszenie 
otrzymało dofinansowanie ze środków prze-
widzianych na realizację Gminnego Programu 

 Tradycyjnie podaczas ferii zimowych w Domu Kultury w Górsku odbyły się półkolonie dla 
dzieci z terenu gminy, organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem dla 
Przyszłości”.

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych.
 W ramach półkolonii zrealizowano pro-
gram profilaktyki uzależnień. Dzieci bardzo 
aktywnie uczestniczyły w prowadzonych za-
jęciach i dyskusji. Na zakończenie zimowiska 
każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dy-
plom i drobny upominek.

Renata Dobrowolska

 Na konkurs wpłynęło 125 prac dzieci 
i młodzieży z terenu gminy. W swojej ocenie 
Jury zwracało uwagę na zgodność z tematem, 
kreatywność i wyobraźnię, estetykę, właści-
wy format, samodzielność wykonania pracy, 
a także stopień nawiązania do tradycji. Kon-
kurs cieszył się bardzo dużym zainteresowa-
niem. 
 Trudno było wytypować zwycięzców, gdyż 
wszystkie prace były bardzo pomysłowe, a do 
ich wykonania wykorzystano różnorodne 
techniki. Celem konkursu jest kultywowanie 
tradycji świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie 
kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie 
różnorodnych rozwiązań plastycznych (cie-
kawych materiałów i technik plastycznych) 
oraz rozwijanie wyobraźni i zdolności manu-
alnych.
 Jury pod przewodnictwem prof. Mirosła-
wy Rocheckiej postanowiło przyznać 8 na-
gród i 12 wyróżnień. Nagrody i wyróżnienia 
wręczono 20 grudnia 2018 roku w GOKiS.

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej był organizatorem Gminnego Konkur-
su „Najciekawsza Kartka Bożonarodzeniowa". 

NAGRODY:
I nagroda – Olimpia Ciechorska
II nagroda – Róża Cychowska
III nagroda – Maja Polak
IV nagroda- Oskar Bartosiński
V nagroda – Maksymilian Mądrzejewski
VI nagroda – Ewa Surdyka
VII nagroda – Franek Hübner
VIII nagroda – Kornel Piskalski
WYRÓŻNIENIA:
Antoni Muchewicz, Maja Męczyńska, Anna Lam-
parska, Adam Balcerzak, Kinga Korczak, Marcel 
Cieśla, Agata Skoczylas, Paulina Lubańska, Ce-
zary Kaptur, Jagoda Kowalska, Olga Trzcińska, 
Szymon Skoczylas.
 Bardzo dziękuję wszystkim dzieciom, które 
wzięły udział w konkursie i włożyły mnóstwo 
trudu w wykonanie pięknych prac plastycznych. 
Zwycięzcom gratuluję wielkiego sukcesu i życzę 
dalszych osiągnięć na niwie artystycznej.

Maria Karpińska

 W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięli udział: 
Ksiądz Kanonik Wojciech Murawski – Proboszcz 
Parafii w Złejwsi Wielkiej, Pani Edyta Zakrzewska 
– Radna Powiatu Toruńskiego, Pan Piotr Pawlikow-
ski – Przewodniczący Rady Gminy Zławieś Wielka, 
licznie zgromadzeni rodzice dzieci sekcji działają-
cych w GOKiS oraz mieszkańcy gminy. 
 Uroczystość rozpoczęliśmy polską kolędą 
„Wśród nocnej ciszy", ponieważ Święto Bożego Na-
rodzenia ma bardzo uroczysty charakter i jest prze-
żywane zwłaszcza w narodzie polskim, jako święto 
rodzinne. 
 W tej pięknej zimowej scenerii usłyszeliśmy 
kolędy i pastorałki w wykonaniu solistów, zespołu 
wokalnego i tanecznego oraz zespołu śpiewaczego 
„Melodia”. Nasi mali instrumentaliści wykona-
li na keyboardzie znane polskie kolędy "Gdy się 
Chrystus rodzi" i "Przybieżeli do Betlejem". 
 W tym nastrojowym spotkaniu, przypomnia-
no czym jest Boże Narodzenie i jak powinniśmy 
dbać o tradycje i zwyczaje. Święta Bożego Narodze-
nia to również czas obdarowywania się prezentami. 

Z tej okazji z dalekiej krainy przybył do nas św. Mi-
kołaj. Obdarzył on wszystkich zaproszonych gości 
i uczestników z sekcji kulturalnych słodkościami.  
 Piękne teksty kolęd oraz słowo mówione wpro-
wadziły zebranych w świąteczny nastrój. Warto tu 
podkreślić, że duszą kultury jest kultura ducha. Je-
steśmy twórcami, tworzymy siebie. 
 Kultura ducha sprawia, że stajemy się szczę-
śliwsi, że jakoś lepiej się żyje. To my wszyscy two-
rzymy wspaniałą gminną kulturę.

Maria Karpińska

 Jak co roku, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, spotkaliśmy się, aby w podniosłym, 
uroczystym nastroju, ze wzruszeniem przeżyć ten piękny, święty czas Bożego Narodzenia, 
w gronie miłych gości przy wspólnym kolędowaniu. 16 grudnia 2018 roku w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się montaż słowno-muzyczny pt. 
”Jest taki dzień”.
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Najpiękniejsze kolędy i pastorałki 
polskie zabrzmiały w GOKiS

Karnawałowy bal przebierańców

Bal przebierańców dla dzieci

Aktualności/Kultura

 Tradycja, z której wywodzą się kolędy i pa-
storałki śpiewane w Boże Narodzenie nadal jest 
żywa. 10 stycznia 2019 roku odbył się VII Gmin-
ny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Swoje umiejęt-
ności wokalne przedstawiło 32 wykonawców 
w czterech kategoriach wiekowych. 
 Repertuar kolęd i pastorałek był bardzo 
różnorodny, dominowały jednak piękne, tra-
dycyjne polskie kolędy. Komisja Konkursowa 
pod przewodnictwem Arkadiusz Świerskiego – 
muzyka, po wysłuchaniu prezentacji artystycz-
nych przyznała nagrody i wyróżnienia:
Kategoria I. – PRZEDSZKOLA
I nagroda – Aniela Wyczyńska
II nagroda – Dominik Nowakowski. Oboje 
z przedszkola „Mali Odkrywcy”
III nagroda Paczkowska – Oddział przedszkol-
ny w Siemoniu
Kategoria II. KL. I-III
I nagroda – Matylda Olejnik – SP Zławieś Wielka
II nagroda – Nadia Staniszewska – SP Zławieś 
Wielka, filia w Czarnowie
III nagroda- Filip Forc – SP Przysiek
Wyróżnienia: Jan Krystek, Agata Kuźma – SP 
Górsk, Amelia Norkowska, Nikola Foth – SP 
Łążyn, Aleksandra Wiśniewska – SP Przysiek, 
Izabela Falkowska i Adrian Nalazek – SP Sie-
moń, Matylda Liśkiewicz – SP Zławieś Wielka, 
filia w Czarnowie
Kategoria III. KL.IV-VI
I nagroda – Antonina Białkowska – SP Górsk
II nagroda – Antonina Marchlewska- SP Przy-
siek
III nagroda – Klaudia Kowalska – SP Łążyn
Wyróżnienia: Maria Michalska, Jagoda Kowal-
ska – SP Łążyn, Maja Jabłońska, Maja Mądrze-
jewska –SP Siemoń, Rozalia Janowska, Klaudia 
Wiśniewska i Marcel Walerych – SP Zławieś 
Wielka, Amelia Pindel – SP Przysiek.

Kategoria IV. KL.VII- GIMNAZJA
I nagroda – Alsayed Omar Fatima
II nagroda – Martyna Jabłońska, obie z SP 
Górsk
III nagroda – Alicja Sądej – SP Rzęczkowo
Wyróżnienia: Zofia Michalska – SP Łążyn, 
Marta Rakowska – SP Przysiek, Aleksandra Ha-
merla – SP Siemoń.
 Organizatorem konkursu i fundatorem 
nagród był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Złejwsi Małej. Celem konkursu jest prezento-
wanie wartościowych pod względem religijnym 
i artystycznym kolęd i pastorałek oraz kultywo-
wanie pięknej, polskiej tradycji ich śpiewania. 
 To wydarzenie było również okazją odkry-
wania, rozwijania i promocji talentów wśród 
dzieci i młodzieży. Młodzi wykonawcy z nie-
zwykłym zaangażowaniem prezentowali przy-
gotowane kolędy i pastorałki. Spotkaliśmy się 
po to, by wyśpiewać dobra nowinę i nieść war-
tości chrześcijańskie poprzez wspólne wielkie 
kolędowanie.
 Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek jest 
niezwykłym wydarzeniem. Uniwersalne warto-
ści zawarte w polskich kolędach utrwaliły w nas 
świątecznego ducha, ożywiając wszystko co do-
bre, piękne, rodzinne i szlachetne. 
 Cieszymy się, że możemy propagować war-
tości chrześcijańskie, kulturowe i narodowe, 
których nośnikiem są polskie kolędy i pastorał-
ki. Wspólne śpiewanie stwarza wyjątkową, ma-
giczną atmosferę.
 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Złejwsi Małej pragnie serdecznie 
podziękować wykonawcom, nauczycielom, ro-
dzicom, dziadkom za przygotowanie uczniów, 
oraz za aktywne zaangażowanie we wspólnym 
kolędowaniu.

Maria Karpińska

 Najpiękniejsze kolędy i pastorałki polskie co roku rozbrzmiewają w Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. 

Z pieśnią i tańcem w Pędzewie

 Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za 
bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. 
 Jako pierwszy wszystkich seniorów bardzo serdecznie powitał Pan Grzegorz Nalazek – Prezes OSP 
w Pędzewie. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym zespołu „Melodia”, w programie przygoto-
wanym specjalnie dla seniorów. Wśród wielu odśpiewanych utworów, usłyszeć można było: Lipka zielona, 
Z tamtej strony wody, A cyje to konie, czy Pastorałka od serca do ucha. 
 Wszyscy seniorzy świetnie się bawili, śpiewając wspólnie z zespołem ludowe piosenki. Na zakończenie 
występu ZESPÓŁ „Melodia” porwał seniorów do tańca.
 Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi Nalazkowi za zaproszenie, życzliwość oraz ciepłą 

i rodziną atmosferę. Serdeczne podziękowania dla 
sympatycznych i gościnnych seniorów, którzy two-
rzą domowy klimat. 
 Podziękowania kierujemy do pań z KGW za 
wyśmienity poczęstunek. Było nam miło gościć na 
Dniu Seniora w Pędzewie. Seniorom życzymy zdro-
wia oraz pomyślności. 
STO LAT!

Maria Karpińska

 26 stycznia 2019 roku zespół śpiewaczy „Melodia” wystąpił z repertuarem kolędowym, 
patriotycznym i ludowym na Dniu Seniora w świetlicy wiejskiej w Pędzewie. 

 Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o stroje 
tegoroczni uczestnicy wykazali się dużą fanta-
zją. Mieliśmy czarownice, kominiarzy, zakon-
ników, kelnerki, pielęgniarki, kowboja, księż-
niczki, piratów a nawet  Czerwonego Kapturka 
i jeszcze wiele innych postaci. Co roku ilość 
osób przebranych na balu wzrasta, co nas nie-
zmiernie cieszy. 
 Niektórzy z nas musieli pokonać własne oba-
wy i opory, bo przecież nie jest łatwo przebrać 
się nagle ze statecznego seniora w postać z bajki 
z dzieciństwa. Teraz mamy to już za sobą, posta-
wiliśmy na dobrą zabawę i zdrową rywalizację 
w konkursie na najlepsze przebranie. 
 Oczywiście były nagrody za najlepsze prze-
branie, a także za konkursy i wspólne tańce pod 

 W pierwsza sobotę lutego, w Domu Kultury w Górsku, odbył się organizowany już po raz 
trzeci bal przebierańców dla dorosłych. Jak zwykle uczestniczyła w nim „setka” gości.

kierunkiem DJ-a. W trakcie zabawy goście śpie-
wali też nasze polskie pieśni biesiadne.
 Zabawa trwała kilka godzin, musiała być 
nawet przedłużona, gdyż uczestnicy niechętnie 
wybierali się do domu.
 Tradycyjnie catering przygotowała restau-
racja „Leśniczanka”, a ciasta piekarnia państwa 
Rębaczów, do tańca przygrywał profesjonalny 
DJ. 
 Większość uczestników balu to mieszkańcy 
naszej gminy, a impreza, co jest bardzo budują-
ce jest doskonałą okazją do integracji. 
 Już zapraszamy na kolejny bal, który odbę-
dzie się w przyszłym roku.

Renata Dobrowolska

 Dzieci bawiły się pod kierunkiem anima-
torek – baloniarek z Bydgoszczy Agi i Patrycji. 
Było bieganie na nartach, bieganie po krach, 
bieganie w tunelu, konkurs na najlepszego tan-
cerza.
 Dziewczyny przygotowały cały program 
animacyjny, a na osłodę każde z dzieci otrzy-
mało watę cukrową.
 Dom Kultury i biblioteka przygotowały 
nagrody i poczęstunek dla wszystkich dzie-
ci, na zakończenie zabawy wybrano królową 
i króla balu. 
 Królową została dziewczynka przebrana za 
Czerwonego Kapturka a królem chłopiec prze-
brany za kominiarza. „Nowo wybrani panują-

 Jak co roku w lutym, po raz kolejny w Domu Kultury w Górsku „milusińscy” z naszej gmi-
ny mieli przyjemność pląsać na balu przebierańców dla dzieci, zorganizowanym przez Dom 
Kultury w Górsku i bibliotekę gminną filia w Górsku. W zabawie wzięło udział kilkudziesię-
ciu uczestników wieku od 4 do 10 lat.

cy” zostali oni obdarowani nagrodami, a do 
domu pojechali z koronami na głowach.

Renata Dobrowolska
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Nagrody dla dzieci z sekcji plastycznej

Zespół śpiewaczy „MELODIA” na ziemi mogileńskiej

Kultura/Sport

SP Zławieś Wielka najlepsza 
w Powiecie Toruńskim

 Organizatorem tych rozgrywek był Powiatowy Szkolny Związek Sporto-
wy. W turnieju wzięło udział 8 drużyn podzielonych na dwie grupy po cztery 
zespoły. 
 W grupie, która grała w Złotorii wystąpiły szkoły z Pigży, Młyńca, Chełm-
ży i Czernikowa. W grupie rozgrywanej w Osieku rywalizowały szkoły z Turz-
na, Osieka, Sławkowa i Złejwsi Wielkiej. 
 W meczach półfinałowych, w których wzięły udział po dwie najlepsze 
drużyny z obu grup, SP Czernikowo uległo SP Turzno, a SP Zławieś Wielka 
wygrała z SP Chełmża. 
 W meczu o trzecie miejsce SP Czernikowo wygrała z SP Chełmża. W wiel-
kim finale SP Turzno uległa SP Zławieś Wielka 0:4!
 Szkoła Podstawowa ze Złejwsi Wielkiej była bezlitosna we wszystkich me-
czach i miała bilans bramkowy 18:1!
 SP Zławieś Wielka grała w składzie:
Magdalena Opankowska, Paulina Miedzianowska, Emilia Jasik, Zuzanna 
Marchlik, Martyna Rutkowska, Martyna Szczęsna, Wiktoria  Świetlik , Anna 
Opankowska, Julita Wietrzykowska

Janusz Lemke

 Dnia 12.01.2019 r. w Osieku i Złotorii odbyły się Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w piłce nożnej halowej 
dziewcząt szkół podstawowych rocznika 2006 i młodszych. 

 Od kilku lat przy Domu Kultury w Górsku istnieje 
sekcja plastyczna dla dzieci i dorosłych.

 Zajęcia dla dzieci odbywają się w poniedziałki od go-
dziny 16.00 (dla maluchów) i 17.00 (dla starszych dzieci). 
Dorośli spotykają się we wtorki o godzinie 15.30.
 To właśnie grupa dzieci z sekcji plastycznej, prowa-
dzonej do niedawna przez Panią Małgorzatę Bętkowską, 
uczestniczyła w konkursie plastycznym organizowanym 

 

  Wyraziły w nich swoje uczucia 
patriotyczne – miłość do Ojczyzny, 
wdzięczność dla bohaterów i szacu-
nek dla symboli narodowych. Po-
prosiliśmy o "lajki" dla prac, które 
najbardziej podobały się internau-
tom. Autorzy prac, którzy uzyskali 

Minikonkurs Plastyczny 
„Moja Niepodległa”

 Na zajęciach plastycznych w Gminnym Ośrodki Kultury i Sportu 
w Złejwsi Małej dzieci wykonały prace na temat "Moja Niepodległa".

najwięcej „lajków” zostali nagrodze-
ni drobnymi upominkami. Pozostali 
otrzymali słodkie nagrody pociesze-
nia. Konkurs został rozstrzygnięty 
13.11.218 r. o godz. 17.00 w GOKiS

Maria Karpińska

„Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa” 
– konkurs rozstrzygnięty

 Była to już siódma edycja. Zadanie 
nie jest łatwe, bo wykluczone zostały 
gotowe elementy, łącznie z figurkami. 
Sporo więc trzeba pracy, by stworzyć 
dzieło, które zostanie zakwalifikowa-
ne do oceny. Komisja Konkursowa 
w składzie: Jan Surdyka – Wójt Gmi-
ny, Piotr Pawlikowski – Przewodni-
czący Rady Gminy i Maria Karpińska 
– Dyrektor GOKiS, brała pod uwagę 
tradycyjność pracy i nawiązanie do 
kanonu szopki, kolorystykę, materia-
ły i technologie wykonania, dekora-
cyjność, ogólne wrażenie estetyczne 
oraz trwałość formy. 
 Było nam bardzo trudno wybrać 
najpiękniejsze prace, bo każda z nich 
jest wyjątkowa i zachwycająca. Komi-
sja zwróciła uwagę, jak wiele pracy, 
wysiłku i trudu zostało włożone w ich 
powstanie. Szopki bożonarodzenio-
we wykonały rodziny z terenu naszej 
gminy. 
 Komisja Konkursowa postanowi-
ła przyznać trzy nagrody.
I nagroda – Rodzina Państwa Lubas – 
nagrodę ufundował Wójt Gminy
II nagroda – Rodzina Państwa Ma-
jewskich – nagrodę ufundował Prze-
wodniczący Rady Gminy
III nagroda – Rodzina Państwa Ste-
fer – nagrodę ufundowała Dyrektor 
GOKiS.

 Uroczyste podsumowanie Kon-
kursu i wręczenie nagród nastąpiło 
13 stycznia 2019 roku podczas Finału 
WOŚP w Złejwsi Wielkiej.
 Serdecznie gratulujemy Laure-
atom ! Dziękujemy za udział w Kon-
kursie.

Maria Karpińska

 Stało się tradycją, że przed świętami Bożego Narodzenia Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej ogłasza konkurs na „Najpiękniejszą 
Szopkę Bożonarodzeniową”.

 27 stycznia w restauracji Heaven 
w Chabsku odbył się II Przegląd 
Piosenki Seniorów, w którym za-
prezentowało się 7 zespołów z Mo-
gilna, Wylatowa, Szczepanowa, 
Orchowa, Jezior Wielkich, Strzel-
na oraz gościnnie wystąpił zespół 
śpiewaczy „Melodia” z Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Złejw-
si Małej. 
 Zespół „Melodia” zaprezento-
wał repertuar ludowy z różnych 
regionów Polski. Głównym celem 
występu jest promocja naszej gmi-
ny oraz niesienie radości swoimi 

występami wszystkim tym, którym 
bliska jest muzyka, śpiew i taniec. 
Podczas jednodniowej wizyty pro-
mowaliśmy naszą kulturę, tradycję 
i historię. Wyjazd był świetnym 
sposobem na integrację, to jedna 
z najpopularniejszych form budo-
wania zespołu.
 Bardzo dziękujemy za wspania-
łe przyjęcie i rodzinną atmosferę. 
Czuliśmy się jak u siebie w domu. 
Jesteśmy zauroczeni gościnnością, 
życzliwością ziemi mogileńskiej. 
 Dziękujemy za niezwykłą 
uprzejmość oraz zaangażowanie 

w organizację naszego pobytu. 
Z ziemi mogileńskiej zabraliśmy 
miłe wspomnienia, a organizato-
rom zostawiliśmy naszą radość 
i wdzięczność za wspólnie spędzo-
ny czas.

Maria Karpińska

przez Konsulat Finlandii. W konkursie zostały nagrodzo-
ne: Hanna Jacuńska, która otrzymała nagrodę oraz Wanesa 
Szczęsna, która otrzymała wyróżnienie.
 Gratulacje dla obu dziewcząt i dla Pani Małgorzaty 
Bętkowskiej.
 Mieszkańców gminy, tych małych i tych dużych, ser-
decznie zapraszamy do uczestniczenia w zajęciach. Zapi-
sy nr telefonu 56 610 21 28.

Renata Dobrowolska
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Przedsiębiorcy Regionu Gminy

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

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

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. tel. 698 014 033 lub 790 520 803, 
e-mail: gazeta@izarysuje.pl

SALA W GÓRSKU 
DO WYNAJĘCIA

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

tel. 56 610 21 28 lub 606 998 523

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ

ZAKŁAD 
ELEKTRYCZNY
Jan Witkowski

87-134 Zławieś Wielka, ul. Młodzieżowa 16
tel. 696 102 355

rok zał. 1983

• inspektor nadzoru
• instalacje elektryczne

• pomiary, odbiory
• przezwajanie silników
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Tygodniowy plan zajęć kulturalnych
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

na rok kulturalny 2018/2019

PONIEDZIAŁEK
nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard) 16:30 - 20:00
zajęcia wokalne 16:30 - 20:00
zespół „Melodia” 17:00 - 20:00
aerobik 19:30 - 20:30
WTOREK
zajęcia wokalne (śpiew solowy i zespołowy) 16:30 - 20:00
nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard) 16:30 - 20:00
zajęcia plastyczne 17:00 - 19:00
ŚRODA
zajęcia taneczne - Cheerleaderki 16:00 - 16:45
zajęcia taneczne - Klub Malucha 16:45 - 17:30
nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard) 16:30 - 20:00
zajęcia wokalne 16:30 - 20:00
nauka języka angielskiego - dzieci 17:00 - 18:00
nauka języka angielskiego - dorośli 18:15 - 20:00
zajęcia rehabilitacyjne 19:00 - 20:00
CZWARTEK
nauka gry na instrumentach 16:30 - 18:30
zajęcia wokalne 18:30 - 20:00
zajęcia taneczne - Taniec Ludowy 17:30 - 19:30
aerobik 19:00 - 20:00
PIĄTEK
nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard) 16:00-20:00
zajęcia wokalne (śpiew solowy i zespołowy) 16:30 - 20:00
SOBOTA NIEDIZELA
zgodnie z kalendarzem imprez kulturalno-sportowych 2018/2019

WYNAJMĘ MIESZKANIE M-3 W CICHORADZU TEL. 781-191-046
Udostępnię miejsce do wysypania piasku/ziemi/gruzu, lokalizacja Górsk, tel. 
609 697 728.
Posiadam w sprzedaży kurczęta zielononóżki kuropatwiane. Górsk 
telefon : 786 868 224
Szukam pracy na budowie prace budowlane dekarskie brukarskie. 
Kontakt  609199554
Jeżeli potrzebujesz pomocy w usprawnieniu działania twojego komputera lub 
jakiejś innej technicznej sprawie w twoim domu np. potrzebujesz kon�guracji 
jakiegoś sprzętu (komputer, telefon, telewizor, tablet) chętnie służę pomocą. 
tel. 733-620-406
Sprzedam narzędzia rolnicze: pług dwuskibowy, brony trójki, kultywator, do-
łownik do ziemniaków. Meble: łóżko jednoosobowe z materacem, fotel bujany 
- wiklina, wózek dziecięcy wielofunkcyjny. 
Tel. 787 123 934. Toporzysko
Zatrudnię panie do szycia odzieży lekkiej. Oferuję miłą atmosferę ,dobre wa-
runki pracy, nienormowany czas pracy. Zapraszam
 tel. kontaktowy 509 967 321
Oferuje pomoc starszym osobom wrzucanie węgla, miału, ekogroszku, cięcie 
rąbanie drzewa itp
 kontakt  882557737 
Jestem czynną zawodowo polonistką i udzielam korepetycji z języka polskie-
go. Oferuję pomoc w opanowaniu bieżącego materiału, odrabianiu prac do-
mowych, przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych. Mój numer telefonu: 
795732854. Na terenie gminy Zławieś Wielka możliwość dojazdu do klienta.
Jeżeli kupiłeś\kupiłaś jakieś meble lub planujesz zakup jakiś mebli ze sklepu 
IKEA i masz problem z ich złożeniem to zadzwoń. Bardzo chętnie pomogę 
w ich złożeniu w sposób profesjonalny z dbałością o twoją własność za niewiel-
ką cenę. 
Telefon 733-620-406
Oferuje pomoc starszym osobom w pracach domowych „pracownik gospodar-
czy”  kontakt 882557737
Sprzedam etui skórzane czarne i etui na tył plastikowe do telefonu Lenovo tel 
609199554
Szukam pracy na dachach pokrycia dachowe deskowanie papa gonty blachoda-
chowka kontakt 882557737 
Sprzedam dwa mikrofony i pilot  do głośnika karaoke działające może się ko-
muś przyda 882557737 
Sprzedam lornetkę kolor czarny kontakt 882557737
Sprzedam kuferek do skutera , motoru kolor czarny sprawny cena 50zl 
kontakt 882557737
Oferuje prace porządkowe na terenach wewnętrznych i zewnętrznych 
kontakt  609199554 
Oferuje porządki na budowach prywatne posesję w ogrodach sadach w warsz-
tatach samochodowych itp 
kontakt 882557737
Szukam pracy na budowie, prace dekarskie, przy kostce brukowej itp
tel. 609199554
Wszystkich, którzy chcieliby zagrać na PlayStation3 a nie chcą wydawać pie-
niędzy na zakup tej konsoli zachęcam do wynajęcia sobie tego urządzenia na 
kilka dni. Po co masz wydawać kilkaset złotych jak możesz sobie pożyczyć ją 
na kilka dni i zaspokoić swoje chęci na pogranie w FIFE czy inne kultowe gry. 
Kontakt w sprawie wynajęcia konsoli pod numerem tel. 733-620-406
Odśnieżanie śniegu od 100zł,  zależy jak posesja duża nr 609199554
Szukam mieszkania 2 lub 3 pokojowego lub domu gospodarczego w gminie 
Złejwsi Wielkiej tel 607 525 375.
Przyjmę zlecenia na wycinkę drzew na posesjach prywatnych kontakt  
667305974

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

Ogłoszenia pojawiają się też na o�cjalnej stronie Urzędu Gminy: www.zlawies.pl oraz w zakładce OGŁOSZENIA DROBNE. 
Znajdą tam też Państwo szczegółowy regulamin zamieszczania anonsów. 

UWAGA! Ogłoszenia zamieszczane są bezpłatnie
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USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:

USŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ
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Tygodniowy plan zajęć kulturalnych
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

na rok kulturalny 2018/2019

PONIEDZIAŁEK
nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard) 16:30 - 20:00
zajęcia wokalne 16:30 - 20:00
zespół „Melodia” 17:00 - 20:00
aerobik 19:30 - 20:30
WTOREK
zajęcia wokalne (śpiew solowy i zespołowy) 16:30 - 20:00
nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard) 16:30 - 20:00
zajęcia plastyczne 17:00 - 19:00
ŚRODA
zajęcia taneczne - Cheerleaderki 16:00 - 16:45
zajęcia taneczne - Klub Malucha 16:45 - 17:30
nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard) 16:30 - 20:00
zajęcia wokalne 16:30 - 20:00
nauka języka angielskiego - dzieci 17:00 - 18:00
nauka języka angielskiego - dorośli 18:15 - 20:00
zajęcia rehabilitacyjne 19:00 - 20:00
CZWARTEK
nauka gry na instrumentach 16:30 - 18:30
zajęcia wokalne 18:30 - 20:00
zajęcia taneczne - Taniec Ludowy 17:30 - 19:30
aerobik 19:00 - 20:00
PIĄTEK
nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard) 16:00-20:00
zajęcia wokalne (śpiew solowy i zespołowy) 16:30 - 20:00
SOBOTA NIEDIZELA
zgodnie z kalendarzem imprez kulturalno-sportowych 2018/2019

WYNAJMĘ MIESZKANIE M-3 W CICHORADZU TEL. 781-191-046
Udostępnię miejsce do wysypania piasku/ziemi/gruzu, lokalizacja Górsk, tel. 
609 697 728.
Posiadam w sprzedaży kurczęta zielononóżki kuropatwiane. Górsk 
telefon : 786 868 224
Szukam pracy na budowie prace budowlane dekarskie brukarskie. 
Kontakt  609199554
Jeżeli potrzebujesz pomocy w usprawnieniu działania twojego komputera lub 
jakiejś innej technicznej sprawie w twoim domu np. potrzebujesz kon�guracji 
jakiegoś sprzętu (komputer, telefon, telewizor, tablet) chętnie służę pomocą. 
tel. 733-620-406
Sprzedam narzędzia rolnicze: pług dwuskibowy, brony trójki, kultywator, do-
łownik do ziemniaków. Meble: łóżko jednoosobowe z materacem, fotel bujany 
- wiklina, wózek dziecięcy wielofunkcyjny. 
Tel. 787 123 934. Toporzysko
Zatrudnię panie do szycia odzieży lekkiej. Oferuję miłą atmosferę ,dobre wa-
runki pracy, nienormowany czas pracy. Zapraszam
 tel. kontaktowy 509 967 321
Oferuje pomoc starszym osobom wrzucanie węgla, miału, ekogroszku, cięcie 
rąbanie drzewa itp
 kontakt  882557737 
Jestem czynną zawodowo polonistką i udzielam korepetycji z języka polskie-
go. Oferuję pomoc w opanowaniu bieżącego materiału, odrabianiu prac do-
mowych, przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych. Mój numer telefonu: 
795732854. Na terenie gminy Zławieś Wielka możliwość dojazdu do klienta.
Jeżeli kupiłeś\kupiłaś jakieś meble lub planujesz zakup jakiś mebli ze sklepu 
IKEA i masz problem z ich złożeniem to zadzwoń. Bardzo chętnie pomogę 
w ich złożeniu w sposób profesjonalny z dbałością o twoją własność za niewiel-
ką cenę. 
Telefon 733-620-406
Oferuje pomoc starszym osobom w pracach domowych „pracownik gospodar-
czy”  kontakt 882557737
Sprzedam etui skórzane czarne i etui na tył plastikowe do telefonu Lenovo tel 
609199554
Szukam pracy na dachach pokrycia dachowe deskowanie papa gonty blachoda-
chowka kontakt 882557737 
Sprzedam dwa mikrofony i pilot  do głośnika karaoke działające może się ko-
muś przyda 882557737 
Sprzedam lornetkę kolor czarny kontakt 882557737
Sprzedam kuferek do skutera , motoru kolor czarny sprawny cena 50zl 
kontakt 882557737
Oferuje prace porządkowe na terenach wewnętrznych i zewnętrznych 
kontakt  609199554 
Oferuje porządki na budowach prywatne posesję w ogrodach sadach w warsz-
tatach samochodowych itp 
kontakt 882557737
Szukam pracy na budowie, prace dekarskie, przy kostce brukowej itp
tel. 609199554
Wszystkich, którzy chcieliby zagrać na PlayStation3 a nie chcą wydawać pie-
niędzy na zakup tej konsoli zachęcam do wynajęcia sobie tego urządzenia na 
kilka dni. Po co masz wydawać kilkaset złotych jak możesz sobie pożyczyć ją 
na kilka dni i zaspokoić swoje chęci na pogranie w FIFE czy inne kultowe gry. 
Kontakt w sprawie wynajęcia konsoli pod numerem tel. 733-620-406
Odśnieżanie śniegu od 100zł,  zależy jak posesja duża nr 609199554
Szukam mieszkania 2 lub 3 pokojowego lub domu gospodarczego w gminie 
Złejwsi Wielkiej tel 607 525 375.
Przyjmę zlecenia na wycinkę drzew na posesjach prywatnych kontakt  
667305974

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

Ogłoszenia pojawiają się też na o�cjalnej stronie Urzędu Gminy: www.zlawies.pl oraz w zakładce OGŁOSZENIA DROBNE. 
Znajdą tam też Państwo szczegółowy regulamin zamieszczania anonsów. 

UWAGA! Ogłoszenia zamieszczane są bezpłatnie
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USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:

USŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ
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