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Dożynki Gminne 2019

Fundusz Sołecki 2020 r.

Europejskie Dni Dziedzictwa

 W sierpniu i wrześniu br. we wszystkich so³ec-
twach naszej gminy odby³y siê zebrania, na któ-
rych mieszkañcy zadecydowali, na jakie cele zosta-
nie przeznaczony fundusz so³ecki na 2020 r.

wiêcej na str. 2

 Europejskie Dni Dziedzictwa to inicjatywa Unii Eu-
ropejskiej i Rady Europy, która ma na celu promowanie 
zabytków. Uczestnicz¹ w niej wszystkie pañstwa cz³on-
kowskie Rady Europy, a od 1993 roku równie¿ Polska. 

wiêcej na str. 9

 Jak co roku w ostatni¹ sobotê wakacji w Gminie Z³a-
wieś Wielka odby³y siê Do¿ynki Gminne. Tradycyjnie 
rozpoczê³y siê msz¹ św. w kościele pw. Stanis³awa Kostki 
w Z³ejwsi Wielkiej, po której korowód wraz z zaproszo-
nymi gośæmi przeszed³ do Z³ejwsi Ma³ej.

wiêcej na str. 4

SOŁECJADA 2019
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KAktualności

Przegląd inwestycji Gminnych
 Budowa wodoci¹gu i sieci kanaliza-
cyjnej w m. Stary Toruñ i Górsk oraz 
przydomowej oczyszczalni ścieków w m. 
Cichoradz gm. Z³awieś Wielka.

 Realizacja czêści I zadania obejmuj¹cej 
projekt i wykonawstwo spinki wodoci¹gowej 
na ul. Ks. Markiewicza w Górsku oraz przy-
domowej oczyszczalni ścieków przy budynku 
komunalnym w Cichoradzu zakoñczy³a siê. 
 W ramach postêpowania przetargowego 
wy³oniono wykonawcê, którym zosta³ Za-
k³ad Us³ug Komunalnych Z³awieś Wielka Sp. 
zo.o. Koszt inwestycji opiewa³a na kwotê 378 
840,00z³. Druga czêśæ przedsiêwziêcia polega  
na wykonaniu projektu budowalnego oraz 
prac kanalizacyjnych w Starym Toruniu na 
odcinku od ul. So³eckiej  do zabudowañ za ul. 
Baśniow¹, wzd³u¿ ul Szerokiej. 

 Obejmuj¹ca 25 zabudowañ sieæ kanalizacji 
sanitarnej, w tym świetlicê i remizê, umo¿liwi 
utylizacjê ścieków komunalnych w nowocze-
snej toruñskiej oczyszczalni. Ze wzglêdu na 
wzrost zak³adanych kosztów budowy, po kolej-
nych postêpowaniach przetargowych, dopiero 
w maju br. uda³o siê wy³oniæ wykonawcê, któ-
rym zosta³a firma KENEZ Sp. z o.o. z siedzib¹ 
we W³oc³awku. 
 Koszt realizacji zadania na lata 2019 – 2020 
to ³¹cznie 1.728.400,00z³. W sierpnia br. na 
bazie wykonanego projektu budowalnego uzy-
skano pozwolenie na budowê przedmiotowej 
inwestycji, istnieje zatem mo¿liwośæ rozpoczê-
cia robót jeszcze w bie¿¹cym roku. Na ca³ośæ 
zadania Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej uzy-
ska³ dofinansowanie w wysokości 614 tys. z³.

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejsco-
wościach Czarne B³oto i Gutowo.

 W ramach przedmiotowego zadania firma 
Rolstick Toruñ Sp. Z o.o. wykona³a kanaliza-

cjê sanitarn¹ na ul.  Leśnej oraz przyleg³ych. 
Zadanie w obecnej chwili jest na ukoñczeniu, 
trwaj¹ procedury odbiorowe, po których za-
koñczeniu mo¿liwy bêdzie odbiór ścieków od 
mieszkañców. 
 £¹czny koszt zadania to oko³o 3,5 mln z³, 
z czego prawie 2,7 mln z³ zostanie dofinanso-
wane w ramach funduszy UE. Po realizacji prac 
ziemnych odtworzona zosta³a nawierzchnia 

drogi (ul. Leśna oraz ul. Leśna Osada) w wy¿-
szym standardzie ni¿ przed rozpoczêciem prac 
kanalizacyjnych. 
 Nawierzchniê jezdni wykonano z masy as-
faltowej wraz z wcześniejszym profilowaniem, 
nadaj¹c drodze odpowiednie nachylenie oraz 
spadki. Wykonanie sieci kanalizacyjnej na 
przedmiotowym terenie ma znaczenie strate-
giczne z perspektywy rozwoju infrastruktury 
sanitarnej na terenie so³ectwa Czarne B³oto, 
a w dalszej perspektywie Gutowo oraz Zarośle 
Cienkie. 

INWESTYCJE DROGOWE

Asfaltowanie Dróg Gminnych

 Po nieudanych postêpowaniach przetargo-
wych, które przeprowadzono w 2018 r., gdzie 
ceny wykonania us³ugi asfaltowania dróg prze-
wy¿sza³y mo¿liwości finansowe gminy, w bie-

¿¹cym roku  wy³oniony zosta³ wykonawca, tj. 
firma P.P.H.U. SZEWBUD z Inowroc³awia, 
która za kwotê 945.820,80 z³ wykona³a asfalto-
wanie o ³¹cznej powierzchni 14 400m2. 
 Now¹ nawierzchniê asfaltow¹ wykonano 
w Górsku na ul. Nadwiślañskiej, Gutowie 
na ul. Mlecznej, Pêdzewie od figurki w stro-
nê ¿wirowni, Czarnowie na ul. Orzechowej, 
Rzêczkowie na odcinku przy szkole, Z³ejwsi 
Wielkiej na ul. Akacjowej (zadanie to objête 
jest wsparciem z środków bud¿etu Wojewódz-
twa Kujawsko – Pomorskiego na moderniza-
cjê dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
Z³ejwsi Ma³ej na ul. Topolowej, Czarnym 
B³ocie na ul. Prostej, Toporzysku od figurki 
na Stanis³awce. 

 Zmieniona technologia, poprzez zastosowa-
nie masy asfaltowej, znacz¹co poprawia walory 
u¿ytkowe a dziêki wiêkszej trwa³ości wp³ywa na 
obni¿enie kosztów prac remontowych. 

Przebudowa ul. M³odzie¿owa – Krótka 
w Z³ejwsi Wielkiej wraz z infrastruktu-
r¹ towarzysz¹c¹ 
 Gmina w Z³awieś Wielka w miesi¹cu paź-
dzierniku og³osi³a postêpowanie przetargo-
we na wy³onienie wykonawcy, który wykona 
przebudowê ul. M³odzie¿owej oraz Krótkiej 

w Z³ejwsi Wielkiej. Inwestycja obejmuje bu-
dowê kanalizacji deszczowej wraz z now¹ na-
wierzchni¹ o masie asfaltowej oraz chodników 
po obu stronach jezdni. 
 Przedsiêwziêcie objête jest dofinansowa-
niem z Funduszu Dróg samorz¹dowych, któ-
re pokrywa 60 % z ponad 2 milionów kosz-
tów. Realizacja inwestycji zaplanowana jest 
na 2020 rok.

Budowa chodników

 W celu poprawy bezpieczeñstwa pieszych, 
przy wspó³udziale środków z Funduszu So-
³eckiego, gmina przystêpuje do budowy chod-
ników w Przysieku wzd³u¿ ulicy Osiedlowej 
do skrzy¿owania z ul. Jaśminow¹, w Górsku 
wzd³u¿ ul. Prostej na odcinku 300 m. oraz 
w Z³ejwsi Wielkiej wzd³u¿ ulicy D³ugiej od 
skrzy¿owania z ulic¹ Prost¹ na odcinku oko³o 
160 m. 
 Obecnie trwa procedura przetargowa, po-
zwalaj¹ca wy³oniæ wykonawcê, który wykona 
zarówno prace brukarskie w ramach budowy 
chodników ale równie¿ te przy zagospodaro-
waniu dzia³ki przy świetlicy wiejskiej w Siemo-
niu oraz przy Budowie parkingu przy ośrodku 
zdrowia w Z³ejwsi Wielkiej. Realizacja tych 
wszystkich zadañ jest planowana do po³owy 
grudnia br.

Budowa ście¿ki rowerowej Toruñ – Górsk 
wraz z odga³êzieniem do Barbarki
 Zadanie realizowane w partnerstwie 
z Powiatem Toruñskim oraz Miastem To-

ruñ wykonuje firma Transbruk Barczyñscy 
Sp. z o.o z Pig¿y. Budowa drogi rowerowej na 
odcinku Toruñ  - Górsk z odga³êzieniem do 
Barbarki, o d³ugości oko³o 10 kilometrów jest 
podzielona na dwa etapy. 
 W pierwszej kolejności budowany jest za-
kres obejmuj¹cy odga³êzienie do Barbarki, 
Przysiek, Stary Toruñ i Rozgarty do ulicy D³u-
giej. W jego sk³ad wchodzi nie tylko ście¿ka 
rowerowa ale równie¿ chodniki oraz niezbêd-
ne do przebudowy elementy skrzy¿owañ oraz 
obiekty mostowe. 

 Realizacja drugiego etapu od Rozgart do 
ulicy Harcerskiej w Górsku przewidziana zo-
sta³a w przysz³ym roku, z uwagi na koniecz-
nośæ wcześniejszego umieszczenia w tej samej 
dzia³ce drogowej ruroci¹gu przesy³aj¹cego 
gaz, umo¿liwiaj¹c tym samym dostêp do nie-
bieskiego paliwa mieszkañcom tej miejscowo-
ści a w niedalekiej przysz³ości równie¿ Z³ejwsi 
Wielkiej. 
 Ca³y odcinek trasy Toruñ – Górsk koszto-
waæ bêdzie ponad 6,4 mln z³, z czego dofinan-
sowanie z UE opiewa na kwotê prawie 4,4 mln 
z³. Pozosta³e koszty ponosi Gmina, Powiat To-
ruñski oraz Miasto Toruñ.

Budowa drogi gminnej w Z³ejwsi Ma³ej

 Ponadto nale¿y wspomnieæ, i¿ Gmina 
Z³awieś Wielka uzyska³a dofinansowanie na 
„Przebudowê drogi gminnej w miejscowości 
Z³awieś Ma³a”. 
 Zakres zadania obejmowaæ bêdzie wyko-
nanie drogi asfaltowej z miejscowości Z³awieś 
Ma³a, (przy granicy z so³ectwem Z³awieś Wiel-
ka od ul. Jasnej do ul. Kolejowej w Toporzysku. 
Tym samym mieszkañcy zyskaj¹ trwa³e po³¹-
czenie od drogi Wojewódzkiej 546 do drogi 
nr 100122C relacji Toporzysko – Stanis³awka. 
 Koszt zadania szacuje siê na oko³o 1 mln 
z³, a dofinansowanie w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskiej bêdzie wynosi³o 625 
tys. z³. Zadanie zostanie podzielone na etapy, 
a ca³ośæ zostanie zakoñczona w 2021 r.

wiêcej na str. 9
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K Aktualności/Vademecum mieszkańca

Wieści z brygady budowlanej

Otwarta Strefa 
Aktywności Cegielnik

Centrum Usług ŚrodowiskowychOgólnopolska Karta 
Dużej Rodziny
informacje o programie

 Mieszcz¹ce siê w budynku Kujawsko – Po-
morskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 w Przysieku przy ulicy Parkowej 1, serdecznie za-
prasza mieszkañców Gminy Z³awieś Wielka oraz 
miasta Torunia do skorzystania z bezp³atnych 
porad:
• prawniczych
• psychologicznych
• specjalisty ds. kontaktów z instytucjami pu-

blicznymi (bêdzie on wspó³pracowa³ z lokal-
nymi instytucjami tj. GOPS, placówkami 
ochrony zdrowia, ZDON)

Z porad mog¹ skorzystaæ:
• d³ugotrwale bezrobotni,
• kobiety samotnie wychowuj¹ce dzieci,

• ofiary patologii ¿ycia rodzinnego, 
• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
• starsze osoby samotne.

Z porad mo¿na skorzystaæ:
• od poniedzia³ku do pi¹tku
• w godzinach od 9:00 do 17:00 
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ pod nume-
rami telefonów:
• kierownik CUŚ, p. Katarzyna Wilczyñska, tel. 

660 667 943
• specjalista do spraw kontaktów z instytucjami 

publicznymi p. Beata Zieliñska, tel. 792 340 
002 

Katarzyna Wilczyñska

 Aktualnie prowadzone s¹ roboty budow-
lane zwi¹zane z Funduszem So³eckim – wyko-
nanie wjazdu z kostki brukowej oraz remont  
świetlicy wiejskiej w Czarnym B³ocie, wyko-
nywane s¹ progi zwalniaj¹ce w Czarnowie oraz  
elementy pi³kochwytów na boisku w Siemo-
niu. 
 Prowadzone s¹ równie¿ prace zwi¹zane 
z modernizacj¹ kot³owni w budynku Urzêdu 
Gminy w Z³ejwsi Wielkiej. Dotychczasowy ko-
cio³ C.O.  opalany mia³em, zosta³ wymieniony 
na nowy, opalany ekogroszkiem. Nowy kocio³ 
spe³nia wszystkie restrykcyjne normy zwi¹za-
ne z ekologi¹, przez co zmniejszona zostanie 
emisja CO2. Wymiana kot³a ma równie¿ ogra-
niczyæ koszty zwi¹zane z zakupem opa³u. 

 Trwa równie¿ nabór oferentów do budowy 
chodników w naszej Gminie. Ze wzglêdy na 
przeci¹gaj¹ce siê procedury projektowe, chod-
niki budowane bêd¹ dopiero teraz. Planowa-
na jest budowa chodników w Górsku, Starym 
Toruniu i Z³ejwsi Wielkiej, nowego parkingu 
przy Ośrodku Zdrowia w Z³ejwsi Wielkiej oraz 
na nowo powsta³ym terenie rekreacyjnym 
w Siemoniu.
 Pomimo ró¿nego rodzaju dodatkowych 
robót powsta³ych w trakcie aktualnego roku 
bud¿etowego, wynikaj¹cych z przyczyn nieza-
le¿nych, brygada budowlana wykona zadania 
zaplanowane na rok 2019 zgodnie z harmono-
gramem.    

Szymon Czajkowski

 Po intensywnym okresie wakacyjnym, zwi¹zanym z pracami budowlanymi w szko³ach, 
brygada budowlana wróci³a do zadañ, które zosta³y zaplanowane na rok 2019.

 Dziêki uzyskanemu dofinansowaniu si³ow-
nia sk³ada siê z 6 elementów: twister, wioślarz, 
biegacz, wyci¹g górny, surfer i orbitrek, a strefa 
relaksu wyposa¿ona zosta³a w dwa sto³y: do gry 
w szachy i chiñczyka oraz cztery ³awki i stojak 
na rowery. 
 Wszystkie urz¹dzenia spe³niaj¹ wymaga-
ne prawem normy. Koszt ca³ego zadania to 
23 656,00 z³, a kwota dofinansowania stanowi 
50%. 

Paulina Zakierska

 Od 1 stycznia 2019 roku Kartê Du¿ej Ro-
dziny mog¹ uzyskaæ równie¿ rodzice, którzy 
kiedykolwiek mieli na utrzymaniu, co naj-
mniej troje dzieci. Dotychczasowy przepis 
przewidywa³, i¿ przys³uguje ona wy³¹cznie ro-
dzicom, którzy obecnie maj¹ na utrzymaniu, 
co najmniej troje dzieci ucz¹cych siê, do ukoñ-
czenia 25 roku ¿ycia.

Komu przys³uguje
 Prawo do posiadania Karty przys³uguje 
cz³onkowi rodziny wielodzietnej, przez któr¹ 
rozumie siê rodzinê, w której rodzic (rodzice) 
lub ma³¿onek rodzica maj¹ lub mieli na utrzy-
maniu ³¹cznie co najmniej troje dzieci bez 
wzglêdu na ich wiek. 
 Karta przys³uguje niezale¿nie od dochodu. 
Rodzice mog¹ korzystaæ z karty do¿ywotnio, 
dzieci - do 18 roku ¿ycia lub do ukoñczenia 
nauki, maksymalnie do osi¹gniêcia 25 lat. Bez 
ograniczeñ wiekowych w przypadku dzieci po-
wy¿ej 18 roku ¿ycia legitymuj¹cych siê orzecze-
niem o umiarkowanym albo znacznym stop-
niem niepe³nosprawności na okres wa¿ności 
orzeczenia. 
 Jeśli w chwili sk³adania wniosku rodzic 
(rodzice) nie maj¹ na utrzymaniu, co najmniej 
trojga dzieci spe³niaj¹cych wymienione wy¿ej 
warunki (ucz¹cych siê do 25 roku ¿ycia), Karta 
Du¿ej Rodziny przys³uguje jedynie rodzicowi 
(rodzicom) lub ma³¿onkowi rodzica. 

Sk³adaj¹c wniosek o przyznanie Kar-
ty, przedstawia siê w szczególności:

 - w przypadku rodzica, który mia³ lub ma 
na utrzymaniu ³¹cznie co najmniej troje dzieci 

 Gmina Z³awieś Wielka w 2019 roku otrzy-
ma³a dotacjê ze środków bud¿etu pañstwa na 
zakup ksi¹¿ek do biblioteki szkolnej Szko³y 
Podstawowej im. Kornela Makuszyñskiego 
w Z³ejwsi Wielkiej.
 Dotacja przyznana zosta³a w ramach Prio-
rytetu 3: „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” w roku 2019.
 Celem programu jest wzmocnienie zaintere-
sowañ i aktywności czytelniczej uczniów przez 
wspieranie organów prowadz¹cych szko³y pod-
stawowe oraz biblioteki pedagogiczne w podej-
mowaniu przedsiêwziêæ w obszarze rozwijania 

Dotacja na zakup książek 
do biblioteki szkolnej

zainteresowañ uczniów przez promowanie 
i wspieranie rozwoju czytelnictwa.
  W ramach Programu zakupiono nowości 
wydawnicze (ksi¹¿ki niebêd¹ce podrêcznikami) 
w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej 
o pozycje pozostaj¹ce w sferze zainteresowania 
uczniów i jednocześnie s³u¿¹ce realizacji pod-
stawy programowej.
 Gmina na zakup ksi¹¿ek otrzyma³a kwotê 
w wysokości 15.000 z³ ( w tym 12.000 z³ środki 
pochodz¹ce z dotacji oraz 3.000 z³ wk³ad w³a-
sny).

Alina Khallaf

Dom Kultury w Górsku 
poszukuje instruktora:
- zajêæ plastycznych dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat.
- aerobiku /panie 40+/

tel. kontaktowy 56 610 21 28

niezbêdne jest posiadanie numerów PESEL co 
najmniej trójki dzieci
 - w przypadku rodzica – oświadczenie, ¿e 
rodzic mia³ lub na utrzymaniu ³¹cznie co naj-
mniej troje dzieci oraz ¿e nie jest lub nie by³ 
pozbawiony w³adzy rodzicielskiej ani ograni-
czony we w³adzy rodzicielskiej przez umiesz-
czenie dziecka w pieczy zastêpczej w stosunku 
do co najmniej trojga dzieci;
 - w przypadku dzieci w wieku powy¿ej 18. 
roku ¿ycia, które ucz¹ siê w szkole lub szkole 
wy¿szej – oświadczenie o planowanym termi-
nie ukoñczenia nauki 
w danej placówce.

Gdzie z³o¿yæ wniosek
Masz 2 mo¿liwości:
1. W urzêdzie - druki wniosków o przyznanie 
Karty Du¿ej Rodziny dostêpne s¹ w Referacie 
Świadczeñ Rodzinnych i Funduszu Alimenta-
cyjnego Urzêdu Gminy w Z³ejwsi Wielkiej p. 
nr 18.  
2. Wniosek mo¿esz z³o¿yæ tak¿e przez inter-
net — na portalu MRPiPS Emp@tia. 
O Kartê Du¿ej Rodziny mo¿esz wniosko-
waæ w formie tradycyjnej ( plastikowa karta ) 
lub elektronicznej ( aplikacja na telefon ) lub 
o obie te formy.
 Miejsca, które oferuj¹ zni¿ki, s¹ oznaczone 
specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartê 
Du¿ej Rodziny". Poni¿szy adres zawiera wykaz 
partnerów oferuj¹cych zni¿ki KDR: https://
empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr 

Referat Świadczeñ Rodzinnych.
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Data imprezy Nazwa Miejsce Organizator

PAŹDZIERNIK
Październik 2019 Gminny Konkurs Piosenki Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Październik 2019 VII Wojewódzki Festiwal Zespo³ów Śpiewaczych i Folklorystycznych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Październik 2019 Mistrzostwa gminy w pi³ce no¿nej dziewcz¹t i ch³opców SP Boisko Orlik w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Październik 2019 Rozpoczêcie zajêæ Klub Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku

Październik 2019 Gminny quiz muzyczny - ¯ycie i twórczośæ Stanis³awa Moniuszki z oka-
zji 200 - lecia urodzin kompozytora - ROK MONIUSZKOWSKI Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej

Październik 2019 Wyjazd do kina Dom Kultury w Górsku Klub Seniora
Październik 2019 Kurs uk³adania kwiatów/wi¹zanki z okazji świêta Zmar³ych/ Dom Kultury w Górsku, Dom Kultury w Górsku
Październik 2019 Koncert z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Stanis³awa Moniuszki Centrum Edukacji M³odzie¿y Dom Kultury w Górsku, Centrum Edukacji M³odzie¿y

LISTOPAD
11.11.2019 Akademia Narodowe Świêto Niepodleg³ości Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
11.11.2019 Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Gminy Szko³a Podstawowa w Z³ejwsi Wielkiej Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej
23.11.2019 Bal Andrzejkowy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Rada Rodziców przy Szkole w Z³ejwsi Wielkiej.
24.11.2019 So³ecjada Szko³a Podstawowa w Z³ejwsi Wielkiej Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej
Listopad 2019 Zaduszki jazzowe Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2019 Wieczór Andrzejkowy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2019 Turniej dziewcz¹t i ch³opców SP w pi³ce no¿nej Boisko Orlik w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2019 Festiwal pn. Przebój Mamy i Taty Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2019 IV Gminny Konkurs Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2019 Spotkania Klubu Seniora  2 x w miesi¹cu Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku
Listopad 2019 Uniwersytet III Wieku 2 x w miesi¹cu Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku
Listopad 2019 Andrzejkowe spotkanie w Klubie Seniora Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku
Listopad 2019 VII Festiwal Piosenki Europejskiej Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku

Aktualności

Harmonogram imprez

Dożynki Gminne 2019

 Plac do¿ynkowy przepe³niony by³ krama-
mi z ciastami i swojskim jedzeniem przygo-
towanym przez panie z KGW: Z³awieś Ma³a, 
Sk³udzewo, Czarne B³oto i £¹¿yn. Do wspólnej 
zabawy najm³odszych zaprasza³y animatorki 
i fotobudka, dmuchane zje¿d¿alnie i strzelnica. 
W tak upalny dzieñ najwiêksz¹ popularności¹ 
cieszy³y siê orzeźwiaj¹ce lody. 
 Gospodarzem tegorocznym do¿ynek by³o 
so³ectwo Z³awieś Ma³a. Rafa³ ¯elazek So³tys 
wraz z Pañstwem Aleksandr¹ i Tomaszem Mar-
lewskimi powitali gości przekazuj¹c na rêce 
Jana Surdyki Wójta Gminy Z³awieś Wielka bo-
chen do¿ynkowego chleba. Po czêści oficjalnej, 
w trakcie której nie mog³o zabrakn¹æ przemó-
wieñ i podziêkowañ na scenie zagości³ zespó³ 
After Party. W czêści artystycznej na scenie za-
prezentowa³a siê równie¿ Orkiestra Dêta dzia-
³aj¹ca przy Szkole Podstawowej w Rzêczkowie 
oraz Zespo³y Śpiewacze Harmonia i Melodia. 
Do wspólnej zabawy wszystkich gości zaprosi³ 
zespó³ Aristos Band, a zabawê taneczn¹ popro-
wadzi³ Zespó³ Gest.
 W trakcie imprezy, Krzysztof Rak zastêpca 
Wójta og³osi³ wyniki konkursów na naj³adniej-
szy wieniec i witacz do¿ynkowy. 
 Do konkursu na naj³adniejszy wieniec przy-
st¹pi³o 15 so³ectw. Z roku na rok przygotowy-
wane wieñce s¹ coraz piêkniejsze. I miejsce po 
raz czwarty z rzêdu zajê³o so³ectwo Z³awieś 
Ma³a, drugie miejsce przypad³o so³ectwu Pê-
dzewo, a trzecie ex aequo so³ectwom Czarnowo 
i Siemoñ. Wyró¿niony zosta³ równie¿ wieniec 
ze Sk³udzewa.
 Na terenie ca³ej gminy powsta³o w tym roku 

a¿ 17 witaczy. Najwiêksz¹ ilośæ punktów zdoby³ 
witacz z Przysieka, zajmuj¹c pierwsz¹ lokatê na 
podium, II miejsce witacz z Czarnego B³ota, 
a III miejsce witacz z Zarośla Cienkiego. 
W obydwu konkursach, bez wzglêdu na zajête 
miejsce, doceniaj¹c wysi³ek i pracê, wszystkie 
so³ectwa otrzyma³y nagrody.
 Dla gości do¿ynkowych przygotowana zo-
sta³a grochówka, a so³ectwa zapewni³y s³odki 
poczêstunek. 
 Szczególnymi gośæmi tegorocznych do¿y-
nek byli uczestnicy rajdu rowerowego zorgani-
zowanego w ramach projektu "Śladami tradycji
...2019". Projekt obejmowa³ organizacjê dwóch 
rajdów rowerowych. 
 Pierwszy zorganizowany zosta³ 24 sierpnia 
ze Z³ejwsi Wielkiej do Otowic w Gminie D¹-
browa Che³miñska, a drugi, w³aśnie 31 sierp-
nia, z Otowic do Z³ejwsi Ma³ej. W obu rajdach 
udzia³ wziê³o ponad 200 osób, a wśród wszyst-
kich uczestników zosta³y rozlosowane dwa ro-
wery. 
 Zorganizowanie Do¿ynek nie by³oby mo¿-
liwe, gdyby nie pomoc i zaanga¿owanie wielu 
osób. Serdecznie dziêkujemy stra¿akom i har-
cerzom, paniom z KGW, so³tysom, ośrodkom 
kultury, panom Janowi i Stefanowi Kowalskim 
i wszystkim sponsorom: Grzegorzowi Droz-
dowskiemu, Miros³awowi Gajdemskiemu, Jaku-
bowi Górskiemu, Maciejowi Jóźwickiemu, Bog-
danowi Pietrasowi, Mieczys³awowi Roliradowi, 
Tadeuszowi Śliwie oraz Mariuszowi Wójcikowi 
oraz wszystkim dziêki którym Gminne Świêto 
Plonów zyska³o okazalsz¹ oprawê. 

Paulina Zakierska

 Jak co roku w ostatni¹ sobotê wakacji w Gminie Z³awieś Wielka odby³y siê Do¿ynki Gmin-
ne. Tradycyjnie rozpoczê³y siê msz¹ św. w kościele pw. Stanis³awa Kostki w Z³ejwsi Wielkiej, 
po której korowód wraz z zaproszonymi gośæmi przeszed³ do Z³ejwsi Ma³ej.
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Data imprezy Nazwa Miejsce Organizator

PAŹDZIERNIK
Październik 2019 Gminny Konkurs Piosenki Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Październik 2019 VII Wojewódzki Festiwal Zespo³ów Śpiewaczych i Folklorystycznych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Październik 2019 Mistrzostwa gminy w pi³ce no¿nej dziewcz¹t i ch³opców SP Boisko Orlik w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Październik 2019 Rozpoczêcie zajêæ Klub Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku

Październik 2019 Gminny quiz muzyczny - ¯ycie i twórczośæ Stanis³awa Moniuszki z oka-
zji 200 - lecia urodzin kompozytora - ROK MONIUSZKOWSKI Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej

Październik 2019 Wyjazd do kina Dom Kultury w Górsku Klub Seniora
Październik 2019 Kurs uk³adania kwiatów/wi¹zanki z okazji świêta Zmar³ych/ Dom Kultury w Górsku, Dom Kultury w Górsku
Październik 2019 Koncert z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Stanis³awa Moniuszki Centrum Edukacji M³odzie¿y Dom Kultury w Górsku, Centrum Edukacji M³odzie¿y

LISTOPAD
11.11.2019 Akademia Narodowe Świêto Niepodleg³ości Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
11.11.2019 Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Gminy Szko³a Podstawowa w Z³ejwsi Wielkiej Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej
23.11.2019 Bal Andrzejkowy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Rada Rodziców przy Szkole w Z³ejwsi Wielkiej.
24.11.2019 So³ecjada Szko³a Podstawowa w Z³ejwsi Wielkiej Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej
Listopad 2019 Zaduszki jazzowe Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2019 Wieczór Andrzejkowy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2019 Turniej dziewcz¹t i ch³opców SP w pi³ce no¿nej Boisko Orlik w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2019 Festiwal pn. Przebój Mamy i Taty Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2019 IV Gminny Konkurs Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2019 Spotkania Klubu Seniora  2 x w miesi¹cu Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku
Listopad 2019 Uniwersytet III Wieku 2 x w miesi¹cu Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku
Listopad 2019 Andrzejkowe spotkanie w Klubie Seniora Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku
Listopad 2019 VII Festiwal Piosenki Europejskiej Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku

Aktualności

Harmonogram imprez

Dożynki Gminne 2019

 Plac do¿ynkowy przepe³niony by³ krama-
mi z ciastami i swojskim jedzeniem przygo-
towanym przez panie z KGW: Z³awieś Ma³a, 
Sk³udzewo, Czarne B³oto i £¹¿yn. Do wspólnej 
zabawy najm³odszych zaprasza³y animatorki 
i fotobudka, dmuchane zje¿d¿alnie i strzelnica. 
W tak upalny dzieñ najwiêksz¹ popularności¹ 
cieszy³y siê orzeźwiaj¹ce lody. 
 Gospodarzem tegorocznym do¿ynek by³o 
so³ectwo Z³awieś Ma³a. Rafa³ ¯elazek So³tys 
wraz z Pañstwem Aleksandr¹ i Tomaszem Mar-
lewskimi powitali gości przekazuj¹c na rêce 
Jana Surdyki Wójta Gminy Z³awieś Wielka bo-
chen do¿ynkowego chleba. Po czêści oficjalnej, 
w trakcie której nie mog³o zabrakn¹æ przemó-
wieñ i podziêkowañ na scenie zagości³ zespó³ 
After Party. W czêści artystycznej na scenie za-
prezentowa³a siê równie¿ Orkiestra Dêta dzia-
³aj¹ca przy Szkole Podstawowej w Rzêczkowie 
oraz Zespo³y Śpiewacze Harmonia i Melodia. 
Do wspólnej zabawy wszystkich gości zaprosi³ 
zespó³ Aristos Band, a zabawê taneczn¹ popro-
wadzi³ Zespó³ Gest.
 W trakcie imprezy, Krzysztof Rak zastêpca 
Wójta og³osi³ wyniki konkursów na naj³adniej-
szy wieniec i witacz do¿ynkowy. 
 Do konkursu na naj³adniejszy wieniec przy-
st¹pi³o 15 so³ectw. Z roku na rok przygotowy-
wane wieñce s¹ coraz piêkniejsze. I miejsce po 
raz czwarty z rzêdu zajê³o so³ectwo Z³awieś 
Ma³a, drugie miejsce przypad³o so³ectwu Pê-
dzewo, a trzecie ex aequo so³ectwom Czarnowo 
i Siemoñ. Wyró¿niony zosta³ równie¿ wieniec 
ze Sk³udzewa.
 Na terenie ca³ej gminy powsta³o w tym roku 

a¿ 17 witaczy. Najwiêksz¹ ilośæ punktów zdoby³ 
witacz z Przysieka, zajmuj¹c pierwsz¹ lokatê na 
podium, II miejsce witacz z Czarnego B³ota, 
a III miejsce witacz z Zarośla Cienkiego. 
W obydwu konkursach, bez wzglêdu na zajête 
miejsce, doceniaj¹c wysi³ek i pracê, wszystkie 
so³ectwa otrzyma³y nagrody.
 Dla gości do¿ynkowych przygotowana zo-
sta³a grochówka, a so³ectwa zapewni³y s³odki 
poczêstunek. 
 Szczególnymi gośæmi tegorocznych do¿y-
nek byli uczestnicy rajdu rowerowego zorgani-
zowanego w ramach projektu "Śladami tradycji
...2019". Projekt obejmowa³ organizacjê dwóch 
rajdów rowerowych. 
 Pierwszy zorganizowany zosta³ 24 sierpnia 
ze Z³ejwsi Wielkiej do Otowic w Gminie D¹-
browa Che³miñska, a drugi, w³aśnie 31 sierp-
nia, z Otowic do Z³ejwsi Ma³ej. W obu rajdach 
udzia³ wziê³o ponad 200 osób, a wśród wszyst-
kich uczestników zosta³y rozlosowane dwa ro-
wery. 
 Zorganizowanie Do¿ynek nie by³oby mo¿-
liwe, gdyby nie pomoc i zaanga¿owanie wielu 
osób. Serdecznie dziêkujemy stra¿akom i har-
cerzom, paniom z KGW, so³tysom, ośrodkom 
kultury, panom Janowi i Stefanowi Kowalskim 
i wszystkim sponsorom: Grzegorzowi Droz-
dowskiemu, Miros³awowi Gajdemskiemu, Jaku-
bowi Górskiemu, Maciejowi Jóźwickiemu, Bog-
danowi Pietrasowi, Mieczys³awowi Roliradowi, 
Tadeuszowi Śliwie oraz Mariuszowi Wójcikowi 
oraz wszystkim dziêki którym Gminne Świêto 
Plonów zyska³o okazalsz¹ oprawê. 

Paulina Zakierska

 Jak co roku w ostatni¹ sobotê wakacji w Gminie Z³awieś Wielka odby³y siê Do¿ynki Gmin-
ne. Tradycyjnie rozpoczê³y siê msz¹ św. w kościele pw. Stanis³awa Kostki w Z³ejwsi Wielkiej, 
po której korowód wraz z zaproszonymi gośæmi przeszed³ do Z³ejwsi Ma³ej.
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Data imprezy Nazwa Miejsce Organizator

PAŹDZIERNIK
Październik 2019 Gminny Konkurs Piosenki Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Październik 2019 VII Wojewódzki Festiwal Zespo³ów Śpiewaczych i Folklorystycznych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Październik 2019 Mistrzostwa gminy w pi³ce no¿nej dziewcz¹t i ch³opców SP Boisko Orlik w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Październik 2019 Rozpoczêcie zajêæ Klub Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku

Październik 2019 Gminny quiz muzyczny - ¯ycie i twórczośæ Stanis³awa Moniuszki z oka-
zji 200 - lecia urodzin kompozytora - ROK MONIUSZKOWSKI Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej

Październik 2019 Wyjazd do kina Dom Kultury w Górsku Klub Seniora
Październik 2019 Kurs uk³adania kwiatów/wi¹zanki z okazji świêta Zmar³ych/ Dom Kultury w Górsku, Dom Kultury w Górsku
Październik 2019 Koncert z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Stanis³awa Moniuszki Centrum Edukacji M³odzie¿y Dom Kultury w Górsku, Centrum Edukacji M³odzie¿y

LISTOPAD
11.11.2019 Akademia Narodowe Świêto Niepodleg³ości Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
11.11.2019 Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Gminy Szko³a Podstawowa w Z³ejwsi Wielkiej Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej
23.11.2019 Bal Andrzejkowy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Rada Rodziców przy Szkole w Z³ejwsi Wielkiej.
24.11.2019 So³ecjada Szko³a Podstawowa w Z³ejwsi Wielkiej Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej
Listopad 2019 Zaduszki jazzowe Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2019 Wieczór Andrzejkowy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2019 Turniej dziewcz¹t i ch³opców SP w pi³ce no¿nej Boisko Orlik w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2019 Festiwal pn. Przebój Mamy i Taty Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2019 IV Gminny Konkurs Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2019 Spotkania Klubu Seniora  2 x w miesi¹cu Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku
Listopad 2019 Uniwersytet III Wieku 2 x w miesi¹cu Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku
Listopad 2019 Andrzejkowe spotkanie w Klubie Seniora Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku
Listopad 2019 VII Festiwal Piosenki Europejskiej Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku

Aktualności

Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania 

 Świêto zosta³o og³oszone w 2001 roku z ini-
cjatywy Polskiej Izby Ksi¹¿ki, w nawi¹zaniu 
do zainaugurowanej kampanii „Ca³a Polska 
Czyta Dzieciom”. Celem akcji jest promowanie 
g³ośnego czytania dzieciom, a tak¿e kszta³towa-
nie poczucia przynale¿ności do spo³eczności 
czytelniczej. W ramach tej akcji w dniach 23-27 
września zaproszeni goście:
� Krzysztof Rak – zastêpca Wójta Gminy Z³a-
wieś Wielka,
� Sandra Tejza – sier¿ant Wojska Polskiego,
� Ewa Wysocka – kierownik Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Z³ejwsi Ma³ej,
� asp. Bart³omiej Baliñski oraz asp. Pawe³ 
Kostkowski – dzielnicowi Posterunku Policji 
w Z³ejwsi Wielkiej,
� Rafa³ ¯elazek – so³tys Z³ejwsi Ma³ej, radny 
gminy  Z³awieś Wielka,
Czytali dzieciom wybrane pozycje ksi¹¿kowe. 
Wszystkie przedszkolaki w skupieniu i zacie-
kawieniu s³ucha³y bajkowych opowieści oraz 
z wielk¹ ochot¹ ogl¹da³y kolorowe ilustracje.

 Czytanie na g³os stymuluje rozwój dzieci, 
wzbogaca ich s³ownictwo oraz rozwija wy-
obraźniê. Nauczyciele maj¹ nadziejê, ¿e ta akcja 
zachêci dzieci i ich rodziców do czêstego wspól-
nego czytania.
 Pamiêtajmy, ¿e warto czytaæ dzieciom! Tej 
zasady siê trzymajmy i codziennie czytajmy! 
Wszystkim gościom jeszcze raz serdecznie 
DZIÊKUJEMY! 

 Agnieszka Maciantowicz

 Przedszkole Mali Odkrywcy w Z³ejwsi 
Ma³ej wziê³o udzia³ w akcji organizowanej 
z okazji Ogólnopolskiego Dnia G³ośnego 
Czytania. 

„Dla juniora, dla seniora”
 Grupa nieformalna, wywodz¹ca siê z Ko³a 
Gospodyñ Wiejskich w Czarnowie uzyska³a do-
finansowanie na realizacjê projektu pt. „Dla ju-
niora, dla seniora” w ramach projektu „Inicjuj 
z FIO na start” realizowanego przez: Stowarzy-
szenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia 
Inicjatyw Pozarz¹dowych T£OK i Towarzystwo 
Rozwoju Gminy P³u¿nica, w ramach Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 W okresie od maja do września mieszkañcy 
uczestniczyli w wielu warsztatach t.j. cukierni-
czych, z decoupage’u, florystycznych, z makija-
¿u i zajêciach sportowych. 
 Celem projektu oraz warsztatów by³o pobu-
dzenie aktywności mieszkañców, integracja lo-
kalna, wzmacnianie wiêzi i poczucia to¿samo-
ści z miejscem zamieszkania oraz promowanie 
aktywnych form spêdzania wolnego czasu.
 Podsumowaniem projektu by³ piknik zor-
ganizowany na terenie Szko³y Podstawowej 
w Czarnowie, w imprezie wziê³o udzia³ ok. 150 
mieszkañców. 
 Przy organizacji pikniku aktywnie pomaga-
li druhowie OSP w Toporzysku, 30 Szczep Har-
cerski w Z³ejwsi Wielkiej, Szko³a Podstawowa 
w Czarnowie, so³tys oraz mieszkañcy So³ectwa 
Czarnowo.

Krystyna Gajdemska

Festyn B2B

Zawody Wędkarskie

 Dnia 21.09.2019 r. w Szkole Podstawowej 
w Rzêczkowie odby³ siê jesienny festyn rodzin-
ny. Uczniowie szko³y wraz z rodzicami mi³o 
spêdzili sobotnie przedpo³udnie korzystaj¹c 
z mnóstwa atrakcji. 
 Na spragnione wra¿eñ dzieci czeka³y dmu-
chane zamki, liczne zabawy kreatywne, konkur-
sy i gry. Maluchom wyj¹tkowo smakowa³a wata 
cukrowa, popcorn, hot-dogi i hamburgery. 

 Obumieraj¹ca roślinnośæ, która do tej pory 
stanowi³a naturalne schronienie dla drobnego 
narybku zmusza go do zbijania siê w wiêksze 
³awice i opuszczenia bezpiecznych ostoi. Coraz 
to mocniej sch³adzaj¹ca siê woda przypomina 
szczupakom, okoniom i sandaczom o koniecz-
ności poczynienia zapasów przed nadchodz¹c¹ 
zim¹. 
 Dlatego te¿, tradycyjnie ju¿, Ko³o Wêdkar-
skie w Z³ejwsi Wielkiej w drugi i trzeci weekend 
października przeprowadzi³o zawody spinnin-
gowe, podczas których wêdkarze „uganiali siê 
za ryb¹” po wiślanych starorzeczach i ostro-
gach.
 Pierwsze z nich – O puchar Wójta Gminy 
Z³awieś Wielka – odby³y siê 13 października. 
Impreza jak co roku przyci¹gnê³a liczn¹ grupê 
spinningistów, a piêkna, z³ota, polska jesieñ 
zachêci³a do przyjazdu nad Wis³ê z rodzinami. 
W szranki stanê³o 60 wêdkarzy, z których naj-
lepszym okaza³ siê Tomasz Frankowicz ³owi¹c 
komplet szczupaków. Drugie miejsce zaj¹³ To-
masz Melkowski a trzecie Waldemar Walecki 
– ³owca najwiêkszego okazu. 
 Na ka¿dego uczestnika czeka³ pakiet star-
towy obejmuj¹cy pami¹tkow¹ koszulkê, czap-
kê i zestaw zanêt i atraktorów ufundowanych 
przez sponsorów. Nie zabrak³o tak¿e czegoś dla 
cia³a – pysznej domowej dro¿d¿ówki, kawy, her-
baty, pieczonej na ognisku kie³basy i smacznej 
grochówki serwowanej z kuchni polowej.  De-
koracji zwyciêzców dokona³ Jan Surdyka, Wójt 
gminy Z³awieś Wielka.

 Jesieñ to pora roku, w której zwiêksza siê 
aktywnośæ zamieszkuj¹cych nasze jeziora 
i rzeki drapie¿ników. 

Drugie – O puchar prezesa ko³a – mia³y miej-
sce 20 października. Impreza przeznaczona dla 
cz³onków naszego stowarzyszenia przebiega³a 
w kameralnej, domowej atmosferze. Choæ s³o-
neczna aura nie sprzyja³a dobrym braniom wie-
lu zawodników skoñczy³o zmagania z rybami. 
 Najlepszym okaza³ Mariusz Zagacki, drugie 
miejsce zaj¹³ Andrzej Jesio³owski a na najni¿-
szym stopniu podium uplasowa³ siê Grzegorz 
Gawlak. 

Krzysztof Rak

 Sponsorem imprezy by³a Pani Jagoda Toma-
szewska, w³aścicielka firmy B2B. Dziêki zaanga-
¿owaniu wielu osób - dyrekcji szko³y, nauczycie-
li, pracowników, obs³ugi szko³y oraz rodziców 
jesienny festyn na d³ugo pozostanie w pamiêci 
uczestników.

Aneta Nowicka
Ma³gorzata Pietrzak



LP. SO£ECTWO
ŚRODKI 

PRZEZNACZONE 
NA SO£ECTWO

NAZWA ZADANIA WARTOŚÆ 
ZADANIA

1. CEGIELNIK 13 240,43 Z£ 1. Organizacja zawodów sportowych (wspólnie z so³ectwem Czarne B³oto) 1 740,43 z³
2. Zakup urz¹dzenia do koszenia trawy 1 500,00 z³
3. Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w Cegielniku 10 000,00 z³

2. CICHORADZ 18 519,84 Z£ 1. Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz – kontynuacja 11 519,84 z³
2. Zakup monitoringu 2 500,00 z³
3. Organizacja „Świêta Wsi” 3 000,00 z³
4. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
5. Utrzymanie świetlicy wiejskiej 500,00 z³
6. Utrzymanie porz¹dku i zieleni na terenie so³ectwa 500,00 z³

3. CZARNE B£OTO 41 900,10 Z£ 1. Modernizacja boiska sportowego 3 500,00 z³
2. Wyposa¿enie świetlicy wiejskiej 1 500,01 z³
3. Budowa miejsca rekreacyjnego w Czarnym B³ocie 15 600,00 z³
4. Zakup i monta¿ tablic informacyjnych 7 120,00 z³
5. Zakup i monta¿ tablicy na cmentarz Ewangelicki 1 000,00 z³
6. Organizacja imprez sportowych (wspólnie z so³ectwem Cegielnik) 3 580,00 z³
7. Dofinansowanie OSP Pêdzewo 900,00 z³
8. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
9. Organizacja „Świêta Wsi” 5 000,00 z³
10. Utrzymanie świetlicy wiejskiej 1 000,00 z³
11. Utrzymanie porz¹dku na terenie so³ectwa 2 200,00 z³

4. CZARNOWO 41 900,10 Z£ 1. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkañców so³ectwa 5 500,00 z³
2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa (wspólnie z so³ectwem Toporzysko) 1 000,00 z³
3. Zakup sprzêtu ratowniczego dla OSP Toporzysko 3 500,00 z³
4. Budowa oświetlenia ulicznego 23 100,10 z³
5. Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z so³ectwami: Sk³udzewo, Toporzysko, Z³awieś Ma³a, Z³awieś Wielka 500,00 z³
6. Konserwacja kosiarki 300,00 z³
7. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
8. Utwardzenie chodnika na terenie szko³y w Czarnowie – kontynuacja 7 500,00 z³

5. GÓRSK 41 900,10 Z£ 1. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
2. Wykonanie nadruku na strojach sportowych 246,00 z³
3. Utrzymanie porz¹dku i zieleni na terenie so³ectwa 700,00 z³
4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 2 076,10 z³
5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury – kontynuacja 7 378,00 z³
6. Budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku PKS przy DK 80 11 000,00 z³
7. Budowa chodnika przy ul. Prostej – kontynuacja 20 000,00 z³

6. GUTOWO 21 033,85 Z£ 1. Organizacja zajêæ świetlicowych dla dzieci i m³odzie¿y (wspólnie z so³ectwem Pêdzewo) 1 000,00 z³
2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa (wspólnie z so³ectwem Pêdzewo) 3 500,00 z³
3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 1 000,00 z³
4. Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni 2 000,00 z³
5. Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie 13 533,85 z³

7. £¥¯YN 38 631,89 Z£ 1. Budowa boiska szkolnego przy SP w £¹¿ynie 10 000,00 z³
2. Zakup i monta¿ klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 10000,00 z³
3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3000,00 z³
4. Utrzymanie porz¹dku i zieleni na terenie so³ectwa 15131,89 z³
5. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³

8. PÊDZEWO 35 321,78 Z£ 1. Budowa oświetlenia ulicznego 14 350,00 z³
2. Przegl¹d urz¹dzeñ klimatyzacyjno-grzewczych 600,00 z³
3. Organizacja zajêæ świetlicowych dla dzieci i m³odzie¿y (wspólnie z so³ectwem Gutowo) 5 000,00 z³
4. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
5. Zakup sprzêtu sportowego 700,00 z³
6. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa (wspólnie z so³ectwem Gutowo) 3 800,00 z³
7. Dofinansowanie OSP Pêdzewo 2 000,00 z³
8. Wyposa¿enia świetlicy wiejskiej 4 000,00 z³
9. Wizualizacja wsi – utrzymanie świetlicy wiejskiej 3 871,78 z³

9. PRZYSIEK, B£OTKA 41 900,10 Z£ 1. Budowa chodnika wzd³u¿ ul. Osiedlowej – kontynuacja 26 000,00 z³
2. Zakup sztandaru dla SP w Przysieku (wspólnie z so³ectwem Rozgarty) 2 600,00 z³
3. Utrzymanie porz¹dku na terenie so³ectwa 1 900,00 z³
4. Budowa oświetlenia przy ul. Kasztanowej 6 400,00 z³
5. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 3 000,10 z³
6. Monta¿ opraw oświetleniowych przy ul. Jaśminowej 2 000,00 z³

Fundusz Sołecki na 2020 r.
 W sierpniu i wrześniu br. we wszystkich so³ectwach naszej gminy odby³y siê zebrania, na których mieszkañcy zadecydowali, na jakie cele zostanie przeznaczony fun-
dusz so³ecki na 2020 r.

Aktualnościpaździernik – listopad 2019 Głos Gminny6

10. ROZGARTY 41 900,10 Z£ 1. Budowa chodnika przy ul. D³ugiej (wspólnie z so³ectwem Stary Toruñ) 12 000,00 z³
2. Budowa wiaty rekreacyjnej 16 000,00 z³
3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 1 000,00 z³
4. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
5. Wyposa¿enie świetlicy wiejskiej 1 200,10 z³
6. Zakup sztandaru dla SP  w Przysieku 2 600,00 z³
7. Budowa ogrodzenia boiska sportowego 5 500,00 z³
8. Utrzymanie czystości placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 2 500,00 z³
9. Zakup monitoringu 600,00 z³

11. RZÊCZKOWO 37 165,39 Z£ 1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 4 000,00 z³
2. Utrzymanie porz¹dku i zieleni na terenie so³ectwa 4300,00 z³
3. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
4. Modernizacja świetlico-remizy – kontynuacja 12865,39 z³
5. Wyposa¿enie świetlicy wiejskiej 2500,00 z³
6. Zakup wiaty altanowej 13 000,00 z³

12. SIEMOÑ 38 925,19 Z£ 1. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
2. Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni 2 925,19 z³
3. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 23 500,00 z³
4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 2 000,00 z³
5. Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Siemoñ 7 000,00 z³
6. Oczyszczanie rowów gminnych 3 000,00 z³

13. SK£UDZEWO, 
GIERKOWO 23 296,46 Z£ 1. Wyposa¿enie świetlicy wiejskiej 8 252,10 z³

2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 7 000,00 z³
3. Zakup namiotu 2 000,00 z³
4. Przegl¹d urz¹dzeñ klimatyzacyjno-grzewczych 615,00 z³
5. Zakup butów specjalistycznych dla OSP Sk³udzewo 3 905,00 z³
6. Remont świetlicy wiejskiej 1 124,36 z³
7. Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z so³ectwami: Czarnowo, Toporzysko, Z³awieś Ma³a, Z³awieś Wielka 400,00 z³

14. STARY TORUÑ 41 900,10 Z£ 1. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej 4 700,00 z³
3. Wizualizacja wsi 1 200,00 z³
4. Modernizacja remizy 2 000,00 z³
5. Doposa¿enie OSP Stary Toruñ 2 500,00 z³
6. Budowa oświetlenia 4 200,00 z³
7. Modernizacja mostku przy ul. Szerokiej 2 000,00 z³
8. Wyposa¿enie świetlicy wiejskiej 12 000,00 z³
9. Budowa chodnika przy ul. D³ugiej (wspólnie z so³ectwem Rozgarty) 11 800,10 z³
10. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 1 000,00 z³

15. TOPORZYSKO 39 302,29 Z£ 1. Zakup sprzêtu ratowniczego dla OSP Toporzysko 3 302,29 z³
2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 7 000,00 z³
3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców (wspólnie z so³ectwem Czarnowo) 1 000,00 z³
4. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 1 000,00 z³
5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – placu zabaw 8 000,00 z³
6. Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y 3 000,00 z³
7. Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z so³ectwami: Czarnowo, Sk³udzewo, Z³awieś Ma³a, Z³awieś Wielka 500,00 z³
8. Utrzymanie porz¹dku na terenie so³ectwa 500,00 z³
9. Wyposa¿enie świetlicy wiejskiej 12 000,00 z³
10. Zakup strojów sportowych dla MDP Toporzysko 3 000,00 z³

16. ZAROŚLE CIENKIE 20 112,05 Z£ 1. Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni 3 000,00 z³
2. Wyposa¿enie świetlicy wiejskiej 7 112,05 z³
3. Stworzenie miejsca odpoczynku i punktu edukacyjnego przy trasie rowerowej w Zaroślu Cienkim 10 000,00 z³

17. Z£AWIEŚ MA£A 41 900,10 Z£ 1. Doposa¿enie placu zabaw 10 000,00 z³
2. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
3. Poprawa bezpieczeñstwa poprzez monta¿ progów zwalniaj¹cych 1 900,10 z³
4. Serwis traktorka 1 000,00 z³
5. Organizacja zawodów sportowych 4 500,00 z³
6. Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Z³awieś Ma³a 7 500,00 z³
7. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 5 000,00 z³
8. Zakup tablic informacyjnych 3 500,00 z³
9. Wyposa¿enie GOKiS 4 000,00 z³
10. Zakup strojów sportowych 1 000,00 z³
11. Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z so³ectwami: Czarnowo, Sk³udzewo, Toporzysko, Z³awieś Wielka 1 000,00 z³
12. Organizacja przegl¹du folklorystycznego 2 000,00 z³

18. Z£AWIEŚ WIELKA 41 900,10 Z£ 1. Zawody sportowe na terenie so³ectwa 4 400,00 z³
2. Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z so³ectwami: Czarnowo, Sk³udzewo, Toporzysko, Z³awieś Ma³a 1 000,00 z³
3. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
4. Doposa¿enie świetlicy wiejskiej 2 000,10 z³
5. Utworzenie gminnego centrum aktywności spo³ecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Z³ejwsi Wielkiej w ramach LSR 34 000,00 z³

Aktualności październik – listopad 2019Głos Gminny 7



LP. SO£ECTWO
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PRZEZNACZONE 
NA SO£ECTWO

NAZWA ZADANIA WARTOŚÆ 
ZADANIA

1. CEGIELNIK 13 240,43 Z£ 1. Organizacja zawodów sportowych (wspólnie z so³ectwem Czarne B³oto) 1 740,43 z³
2. Zakup urz¹dzenia do koszenia trawy 1 500,00 z³
3. Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w Cegielniku 10 000,00 z³

2. CICHORADZ 18 519,84 Z£ 1. Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz – kontynuacja 11 519,84 z³
2. Zakup monitoringu 2 500,00 z³
3. Organizacja „Świêta Wsi” 3 000,00 z³
4. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
5. Utrzymanie świetlicy wiejskiej 500,00 z³
6. Utrzymanie porz¹dku i zieleni na terenie so³ectwa 500,00 z³

3. CZARNE B£OTO 41 900,10 Z£ 1. Modernizacja boiska sportowego 3 500,00 z³
2. Wyposa¿enie świetlicy wiejskiej 1 500,01 z³
3. Budowa miejsca rekreacyjnego w Czarnym B³ocie 15 600,00 z³
4. Zakup i monta¿ tablic informacyjnych 7 120,00 z³
5. Zakup i monta¿ tablicy na cmentarz Ewangelicki 1 000,00 z³
6. Organizacja imprez sportowych (wspólnie z so³ectwem Cegielnik) 3 580,00 z³
7. Dofinansowanie OSP Pêdzewo 900,00 z³
8. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
9. Organizacja „Świêta Wsi” 5 000,00 z³
10. Utrzymanie świetlicy wiejskiej 1 000,00 z³
11. Utrzymanie porz¹dku na terenie so³ectwa 2 200,00 z³

4. CZARNOWO 41 900,10 Z£ 1. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkañców so³ectwa 5 500,00 z³
2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa (wspólnie z so³ectwem Toporzysko) 1 000,00 z³
3. Zakup sprzêtu ratowniczego dla OSP Toporzysko 3 500,00 z³
4. Budowa oświetlenia ulicznego 23 100,10 z³
5. Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z so³ectwami: Sk³udzewo, Toporzysko, Z³awieś Ma³a, Z³awieś Wielka 500,00 z³
6. Konserwacja kosiarki 300,00 z³
7. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
8. Utwardzenie chodnika na terenie szko³y w Czarnowie – kontynuacja 7 500,00 z³

5. GÓRSK 41 900,10 Z£ 1. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
2. Wykonanie nadruku na strojach sportowych 246,00 z³
3. Utrzymanie porz¹dku i zieleni na terenie so³ectwa 700,00 z³
4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 2 076,10 z³
5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Domu Kultury – kontynuacja 7 378,00 z³
6. Budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku PKS przy DK 80 11 000,00 z³
7. Budowa chodnika przy ul. Prostej – kontynuacja 20 000,00 z³

6. GUTOWO 21 033,85 Z£ 1. Organizacja zajêæ świetlicowych dla dzieci i m³odzie¿y (wspólnie z so³ectwem Pêdzewo) 1 000,00 z³
2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa (wspólnie z so³ectwem Pêdzewo) 3 500,00 z³
3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 1 000,00 z³
4. Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni 2 000,00 z³
5. Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie 13 533,85 z³

7. £¥¯YN 38 631,89 Z£ 1. Budowa boiska szkolnego przy SP w £¹¿ynie 10 000,00 z³
2. Zakup i monta¿ klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 10000,00 z³
3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej 3000,00 z³
4. Utrzymanie porz¹dku i zieleni na terenie so³ectwa 15131,89 z³
5. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³

8. PÊDZEWO 35 321,78 Z£ 1. Budowa oświetlenia ulicznego 14 350,00 z³
2. Przegl¹d urz¹dzeñ klimatyzacyjno-grzewczych 600,00 z³
3. Organizacja zajêæ świetlicowych dla dzieci i m³odzie¿y (wspólnie z so³ectwem Gutowo) 5 000,00 z³
4. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
5. Zakup sprzêtu sportowego 700,00 z³
6. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa (wspólnie z so³ectwem Gutowo) 3 800,00 z³
7. Dofinansowanie OSP Pêdzewo 2 000,00 z³
8. Wyposa¿enia świetlicy wiejskiej 4 000,00 z³
9. Wizualizacja wsi – utrzymanie świetlicy wiejskiej 3 871,78 z³

9. PRZYSIEK, B£OTKA 41 900,10 Z£ 1. Budowa chodnika wzd³u¿ ul. Osiedlowej – kontynuacja 26 000,00 z³
2. Zakup sztandaru dla SP w Przysieku (wspólnie z so³ectwem Rozgarty) 2 600,00 z³
3. Utrzymanie porz¹dku na terenie so³ectwa 1 900,00 z³
4. Budowa oświetlenia przy ul. Kasztanowej 6 400,00 z³
5. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 3 000,10 z³
6. Monta¿ opraw oświetleniowych przy ul. Jaśminowej 2 000,00 z³

Fundusz Sołecki na 2020 r.
 W sierpniu i wrześniu br. we wszystkich so³ectwach naszej gminy odby³y siê zebrania, na których mieszkañcy zadecydowali, na jakie cele zostanie przeznaczony fun-
dusz so³ecki na 2020 r.
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10. ROZGARTY 41 900,10 Z£ 1. Budowa chodnika przy ul. D³ugiej (wspólnie z so³ectwem Stary Toruñ) 12 000,00 z³
2. Budowa wiaty rekreacyjnej 16 000,00 z³
3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 1 000,00 z³
4. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
5. Wyposa¿enie świetlicy wiejskiej 1 200,10 z³
6. Zakup sztandaru dla SP  w Przysieku 2 600,00 z³
7. Budowa ogrodzenia boiska sportowego 5 500,00 z³
8. Utrzymanie czystości placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 2 500,00 z³
9. Zakup monitoringu 600,00 z³

11. RZÊCZKOWO 37 165,39 Z£ 1. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 4 000,00 z³
2. Utrzymanie porz¹dku i zieleni na terenie so³ectwa 4300,00 z³
3. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
4. Modernizacja świetlico-remizy – kontynuacja 12865,39 z³
5. Wyposa¿enie świetlicy wiejskiej 2500,00 z³
6. Zakup wiaty altanowej 13 000,00 z³

12. SIEMOÑ 38 925,19 Z£ 1. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
2. Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni 2 925,19 z³
3. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 23 500,00 z³
4. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 2 000,00 z³
5. Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Siemoñ 7 000,00 z³
6. Oczyszczanie rowów gminnych 3 000,00 z³

13. SK£UDZEWO, 
GIERKOWO 23 296,46 Z£ 1. Wyposa¿enie świetlicy wiejskiej 8 252,10 z³

2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 7 000,00 z³
3. Zakup namiotu 2 000,00 z³
4. Przegl¹d urz¹dzeñ klimatyzacyjno-grzewczych 615,00 z³
5. Zakup butów specjalistycznych dla OSP Sk³udzewo 3 905,00 z³
6. Remont świetlicy wiejskiej 1 124,36 z³
7. Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z so³ectwami: Czarnowo, Toporzysko, Z³awieś Ma³a, Z³awieś Wielka 400,00 z³

14. STARY TORUÑ 41 900,10 Z£ 1. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej 4 700,00 z³
3. Wizualizacja wsi 1 200,00 z³
4. Modernizacja remizy 2 000,00 z³
5. Doposa¿enie OSP Stary Toruñ 2 500,00 z³
6. Budowa oświetlenia 4 200,00 z³
7. Modernizacja mostku przy ul. Szerokiej 2 000,00 z³
8. Wyposa¿enie świetlicy wiejskiej 12 000,00 z³
9. Budowa chodnika przy ul. D³ugiej (wspólnie z so³ectwem Rozgarty) 11 800,10 z³
10. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 1 000,00 z³

15. TOPORZYSKO 39 302,29 Z£ 1. Zakup sprzêtu ratowniczego dla OSP Toporzysko 3 302,29 z³
2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 7 000,00 z³
3. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców (wspólnie z so³ectwem Czarnowo) 1 000,00 z³
4. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 1 000,00 z³
5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego – placu zabaw 8 000,00 z³
6. Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y 3 000,00 z³
7. Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z so³ectwami: Czarnowo, Sk³udzewo, Z³awieś Ma³a, Z³awieś Wielka 500,00 z³
8. Utrzymanie porz¹dku na terenie so³ectwa 500,00 z³
9. Wyposa¿enie świetlicy wiejskiej 12 000,00 z³
10. Zakup strojów sportowych dla MDP Toporzysko 3 000,00 z³

16. ZAROŚLE CIENKIE 20 112,05 Z£ 1. Wizualizacja wsi – utrzymanie zieleni 3 000,00 z³
2. Wyposa¿enie świetlicy wiejskiej 7 112,05 z³
3. Stworzenie miejsca odpoczynku i punktu edukacyjnego przy trasie rowerowej w Zaroślu Cienkim 10 000,00 z³

17. Z£AWIEŚ MA£A 41 900,10 Z£ 1. Doposa¿enie placu zabaw 10 000,00 z³
2. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
3. Poprawa bezpieczeñstwa poprzez monta¿ progów zwalniaj¹cych 1 900,10 z³
4. Serwis traktorka 1 000,00 z³
5. Organizacja zawodów sportowych 4 500,00 z³
6. Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Z³awieś Ma³a 7 500,00 z³
7. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkañców so³ectwa 5 000,00 z³
8. Zakup tablic informacyjnych 3 500,00 z³
9. Wyposa¿enie GOKiS 4 000,00 z³
10. Zakup strojów sportowych 1 000,00 z³
11. Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z so³ectwami: Czarnowo, Sk³udzewo, Toporzysko, Z³awieś Wielka 1 000,00 z³
12. Organizacja przegl¹du folklorystycznego 2 000,00 z³

18. Z£AWIEŚ WIELKA 41 900,10 Z£ 1. Zawody sportowe na terenie so³ectwa 4 400,00 z³
2. Organizacja zawodów sportowych dla dzieci wspólnie z so³ectwami: Czarnowo, Sk³udzewo, Toporzysko, Z³awieś Ma³a 1 000,00 z³
3. Dofinansowanie do¿ynek gminnych 500,00 z³
4. Doposa¿enie świetlicy wiejskiej 2 000,10 z³
5. Utworzenie gminnego centrum aktywności spo³ecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Z³ejwsi Wielkiej w ramach LSR 34 000,00 z³
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KAktualności/Kultura

Wielki sukces Szkoły 
Podstawowej w Rzęczkowie!

Nordic Walking, gospodarka leśna, 
bartnictwo i myśliwskie obyczaje

 Impreza ta zosta³a wspó³finanso-
wana przez Urz¹d Miasta Torunia - 
Wydzia³ Promocji i Turystyki i Urz¹d 
Gminy w Z³ejwsi Wielkiej. 
 Zgodnie z kilkuletni¹ ju¿ trady-
cj¹ liczna grupa entuzjastów Nordic 
Walking zebra³a siê w przepiêknym 
lesie w Gutowie, aby wspólnie świê-
towaæ Światowy Dzieñ Marszu, który 
obchodzimy corocznie w pierwsz¹ so-
botê października. Tradycyjnie nasz 
marsz mia³ te¿ aspekt edukacyjny. 
Swoj¹ wiedz¹ s³u¿yli uczestnikom: 
Tomasz Chrobociñski - Podleśniczy, 
Piotr Pawlikowski - Prezes Ko³a £o-
wieckiego ”Szarak”, Magdalena Ba-
gniewska - Fitness Klub ENDOPINA, 
Beata Smogorzewska - ”PO Zdrowie” 
trener personalny, Irena Petrykowska 
-  „Integracyjne Tañce w Krêgu”, Fran-
ciszek Rutkowicz - Instruktor NW 
i Rekreacji Ruchowej oraz pracowni-
cy Uniwersytetu Miko³aja Kopernika 
w Toruniu dr Katarzyna Pi¹tkowska 
i dr Przemys³aw Grodzicki.
 Spotkanie rozpoczê³o w siedzi-
bie Fundacji Leśna Droga, od roz-
grzewki. Wśród podskoków, mniej 
lub bardziej karko³omnych æwiczeñ 
rozgrzewaj¹cych, śmiechu i zabawy 
uczestnicy przygotowali swoje miê-
śnie do d³ugiego 9-kilometrowego 
marszu. Zostali te¿ przez instrukto-
rów dok³adnie pouczeni o zasadach 
i technice chodu przy u¿yciu kijów 
Nordic Walking.
 Czêśæ uczestników, niebior¹cych 
udzia³u w marszu oraz towarzysz¹cy 
nam milusiñscy, zostali na czas prze-
marszu w siedzibie Fundacji, gdzie 
równie¿ nie pró¿nowali. Pod kie-
runkiem dr Katarzyny Pi¹tkowskiej 
uczestniczyli w konkursach, wyko-
nywali ró¿nego rodzaju prace rêczne 
(figurki pszczó³, domki dla pszczó³ 
itp.) i uczestniczyli w pogawêdce po-
świêconej zwyczajom pszczó³ oraz 
ich ochronie. 
 Trasa marszu, poprowadzona 
leśnymi duktami, obejmowa³a trzy 
odcinki i trzy przystanki. Po wymar-
szu z siedziby Fundacji, stromym po-
dejściu i “zdobyciu” dośæ wysokiego 
wzgórza dotarli do du¿ego obszaru 
wyciêtego starodrzewu i posadzone-
go w jego miejsce m³odnika. Znajdo-

wa³a siê tam równie¿ olbrzymia ster-
ta, pociêtych na równe odcinki pni 
sosnowych. W tym miejscu Podleśni-
czy Tomasz Chrobociñski  opowia-
da³ o gospodarce leśnej prowadzonej 
w zwiedzanych przez uczestników la-
sach i o pozyskiwaniu drewna z lasu. 
 Obszar, na którym siê znajdowa-
liśmy, obfituje w sosny, chocia¿ znaj-
dziemy tam równie¿ gatunki drzew 
liściastych, na przyk³ad dêby, klony, 
brzozy, lipy, akacje itp. Dowiedzie-
liśmy siê, jak wielkie znaczenie ma 
w³aściwe gospodarowanie zasobami 
leśnymi, zapewnienie ró¿norodno-
ści sadzonych gatunków drzew i dla-
czego wycina siê stare drzewostany 
sosnowe, które wydaj¹ siê nam tak 
piêkne i malownicze. 

 Zrozumieliśmy, ¿e jest to koniecz-
nośæ! Okazuje siê, ¿e w pojedynkê so-
sna mo¿e prze¿yæ nawet ponad 300 
lat. Natomiast, gdy rośnie w leśnej 
gêstwinie, ju¿ stuletnie drzewa mu-
sz¹ byæ wycinane, aby uzyskaæ z nich 
drewno u¿ytkowe o najlepszej jako-
ści. Uczestnicy marszu interesowali 
siê tak¿e, czy sosna w naszej strefie 
klimatycznej mo¿e wygin¹æ. 
 Rzeczywiście, naturalny zasiêg 
sosny zwyczajnej Pinus silvestris 
stopniowo zmniejsza siê z powodu 
ocieplenia klimatu i jego po³udnio-
wa granica przesuwa siê na pó³noc, 
ustêpuj¹c miejsca innym gatunkom. 
Dlatego w naszych lasach, gdybyśmy 
je pozostawili w stanie naturalnym, 

by³oby coraz mniej sosen, a coraz 
wiêcej drzew liściastych.
 Po postoju, szybkim marszem 
udaliśmy siê do kolejnego miejsca, 
aby odwiedziæ barcie zawieszone 
w bie¿¹cym roku na starych sosnach 
i dêbach. Zosta³y one umieszczone 
w tym miejscu i zasiedlone rodzina-
mi pszczelimi w ramach dzia³alności 
prowadzonej przez Fundacjê Leśna 
Droga razem z Leśnictwem Gutowo. 
Uczestnicy spotkania, w formie quizu 
z podpowiedziami prowadz¹cego tê 
czêśæ zajêæ, dr Przemys³awa Grodzic-
kiego, dowiedzieli siê w jaki sposób 
barcie s¹ umieszczane na drzewach, 
jakie s¹ elementy sk³adowe barci, 
w jaki sposób siê je zamyka, którêdy 
pszczo³y opuszczaj¹ gniazdo i jak 
zbudowany jest wewnêtrzny szkielet 
barci, do którego przymocowane s¹ 
plastry pszczele. 
 Przyswoili sobie pojêcia tj. d³u¿-
nia, piêta, plecy, g³owa barci, oko 
i oczkas, snozy itp. Wspomniano te¿, 
¿e zbli¿a siê zima i rodziny pszczele 
Apis mellifera ju¿ s¹ przygotowane do 
tego niesprzyjaj¹cego okresu. W tym 
czasie matki pszczele przesta³y ju¿ 
czerwiæ, a doros³e robotnice zgro-
madzi³y siê, tworz¹c k³¹b zimuj¹cy, 
w środku którego pszczo³y ogrzewaj¹ 
siê wytwarzaj¹c temperaturê oko³o 35 
stopni Celsjusza. Ogrzane pszczo³y 
znajduj¹ce siê w środku k³êbu wy-
chodz¹ na zewn¹trz, wymieniaj¹c siê 
z och³odzonymi pszczo³ami wchodz¹-
cymi do środka k³êbu. W ten sposób te 
pracowite i po¿yteczne zwierzêta prze-
¿yj¹ do koñca zimy, przemieszczaj¹c 
siê tylko z jednego plastra z zapasami 
pokarmu na kolejne, o ile zd¹¿y³y 
zgromadziæ odpowiedni¹ ilośæ zapa-
sów pokarmowych.
 Po przejściu kolejnego odcinka 
trasy uczestnicy dotarli do stanicy 
³owieckiej Ko³a „Szarak”, gdzie Pan 
Piotr Pawlikowski poinformowa³ 
o najwa¿niejszych zasadach gospo-
darki ³owieckiej, jakie s¹ motywacje 
myśliwych, dlaczego tak wa¿ne jest 
utrzymanie odpowiedniej liczebno-
ści populacji odpowiednich gatun-
ków zwierz¹t dzikich, jakie gatunki 
wystêpuj¹ na zwiedzanym przez nas 
terenie. 

 Prowadzenie odpowiedniej go-
spodarki myśliwskiej jest niezwykle 
wa¿ne, aby zapobiec nadmiernym 
szkodom, jakie dzikie zwierzêta mo-
g³yby wyrz¹dziæ naszym uprawom, 
równocześnie, trzeba stworzyæ tym 
gatunkom zwierz¹t warunki egzy-
stencji i prze¿ycia. Ko³a ³owieckie 
czêsto zmagaj¹ siê z tym problemem. 
Doceniaj¹c funkcjê myśliwych, trze-
ba sobie uświadomiæ, ¿e cz³owiek, 
jako organizm stoj¹cy najwy¿ej na 
szczycie ³añcucha troficznego, po-
dobnie jak inne drapie¿niki, ma za za-
danie regulowaæ liczebnośæ populacji 
innych organizmów, aby zachowaæ 
równowagê w ekosystemie. Myśliwy 
musi w odpowiedni sposób i bardzo 
umiejêtnie wytropiæ zwierzê i oszu-
kaæ jego zmys³y i to jest najwa¿niejsze 
i tylko to daje mu przewagê nad zwie-
rzêciem i satysfakcjê z dobrze wyko-
nanego zadania. Nastêpuj¹ce po tym 
zabicie zwierzêcia jest tylko smutn¹ 
konieczności¹ i zarazem, powinno-
ści¹ myśliwego, który spe³nia w ten 
sposób biologiczn¹ funkcjê drapie¿-
nika, polegaj¹c¹ na eliminowaniu 
z populacji osobników s³abych i cho-
rych. 
 Po po¿egnaniu myśliwych grupa 
kijkowiczów uda³a siê w drogê po-
wrotn¹ do siedziby Fundacji Leśna 

Droga, gdzie czeka³y kolejne atrakcje. 
Natychmiast po powrocie z marszu, 
aby miêśnie zbyt gwa³townie siê nie 
och³odzi³y, rozpoczêliśmy æwiczenia 
fizyczne, zakoñczone odtañczeniem 
zumby, czemu jak zwykle, towarzy-
szy³o wiele śmiechu i zabawy. Po 
czym, nast¹pi³a prawdziwa biesiada 
na ³onie natury. Jedliśmy, przygoto-
wan¹ przez organizatorów, pyszn¹ 
grochówkê i kie³baski pieczone na 
ognisku, zagryzaj¹c chlebem do-
mowego wypieku z zaprzyjaźnionej 
piekarni „na Zakwasie” Agnieszki 
Stranc –Cieśla.
 Podsumowuj¹c, stwierdzam, 
¿e impreza uda³a siê pod ka¿dym 
wzglêdem, zarówno towarzyskim, 
prozdrowotnym, jak i edukacyjnym. 
Uczestnicy poza satysfakcj¹ z podjê-
tego wysi³ku i, w niektórych przypad-
kach, zebranych grzybów, wynieśli 
te¿ wiele interesuj¹cych informacji 
daj¹cych podstawê do wielu przemy-
śleñ. 
 ¯yjemy z przyrod¹ i nasz¹ powin-
ności¹ jest dba³ośæ o wszystkie jej ele-
menty – rośliny, pszczo³y i dziko ¿y-
j¹ce zwierzêta, mieszkañców naszych 
pól i lasów. Jeśli to zaniedbamy, ¿ycie 
na Ziemi straci dla nas wartośæ. 

Maria Moulis

 5 października 2019 r. odby³a siê VI edycja imprezy rekreacyjno-sportowej pod honorowym patronatem Prezy-
denta Torunia – Micha³a Zaleskiego “Idê po zdrowie”, organizowana przez Fundacjê Leśna Droga, we wspó³pracy 
z Nadleśnictwem Toruñ oraz Rad¹ Seniorów Miasta Torunia. 

 Program „Grajmy w szkole!” powsta³ 
jako wspólna propozycja środowiska 
muzycznego, dotycz¹ca rozwi¹zania 
pal¹cego problemu braku aktywności 
muzycznej w polskiej oświacie. 
 W roku 2019 dziêki wspó³pracy Pol-
skiej Rady Muzycznej, Instytutu Muzyki 
i Tañca oraz Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej odbywa siê program pilota¿owy 
czynnej edukacji muzycznej „Grajmy 
w szkole!”. W ramach zajêæ pozalekcyj-
nych funkcjonuj¹ ró¿ne, równie¿ styli-
stycznie, zespo³y instrumentalno-wokal-

ne. Pilota¿ programu „Grajmy w szkole!” 
wspó³organizowany jest przez Instytut 
Muzyki i Tañca oraz Polsk¹ Radê Mu-
zyczn¹. Partnerami w realizacji progra-
mu jest Narodowe Forum Muzyki we 
Wroc³awiu oraz Dolnośl¹skie Towarzy-
stwo Muzyczne. 
 Wśród 12 zakwalifikowanych do pro-
gramu placówek jest Szko³a Podstawowa 
w Rzêczkowie. Otwieramy nasz¹ pracow-
niê muzyczn¹ dla wszystkich chêtnych 
do nauki gry.

Krzysztof Kêdzierski

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
w GOKiS

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej serdecznie zaprasza na uroczyst¹ 
akademiê z okazji Narodowego Świêta Niepodleg³ości, która odbêdzie siê 11 listopada 2019 r. o godz. 
15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej 

 Program obchodów:
15:00- Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Św. Stanis³awa Kostki 
 w Z³ejwsi Wielkiej.
16:00 – Czêśæ oficjalna i artystyczna w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.
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Europejskie Dni Dziedzictwa

 Jest to najwiêkszy w Europie 
projekt spo³eczno-edukacyjny, 
a jednocześnie świêto europejskich 
zabytków kultury. Najwa¿niejszym 
celem EDD jest edukacja historycz-
na i kulturalna, promowanie regio-
nalnej ró¿norodności i  dziedzictwa 
kulturowego, ukazywanie wspól-
nych korzeni kultury europejskiej 
i propagowanie miêdzykulturowe-
go dialogu. 
 Jak co roku we wrześniu kraje, 
które bior¹ udzia³ w tych wydarze-
niach, udostêpniaj¹ do zwiedzania 
publiczności liczne zabytki i miej-
sca kultury, a tak¿e organizuj¹ 
wyk³ady, wystawy i inne imprezy 
towarzysz¹ce. S¹ one skierowane do 
ró¿norodnych grup odbiorców, co 
nadaje temu wydarzeniu uniwersal-
ny wymiar.
 W Polsce koordynatorem Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa jest Naro-
dowy Instytut Dziedzictwa, celem 
tych obchodów jest popularyzacja 
dziedzictwa kulturowego, uwra¿-
liwienie na problematykê ochrony 
zabytków i edukacja spo³eczna.
 Ka¿dego roku obchody maj¹ 
swoj¹ tematykê. W 2014 roku – 
„Dziedzictwo – źród³o to¿samości”, 
2015 roku – „Utracone dziedzic-

two”, w 2016 roku – „Gdzie duch 
spotyka siê z przestrzeni¹ – świ¹ty-
nie, arcydzie³a, pomniki”, w 2017 
by³ to – „Krajobraz dziedzictwa 
– dziedzictwo krajobrazu”, w bie¿¹-
cym roku has³em obowi¹zuj¹cym 
s¹ „Polskie sploty”.
 Dom Kultury w Górsku, wspó³-
pracuj¹cy z Centrum Edukacji M³o-
dzie¿y im. ks. Jerzego Popie³uszki, 
jest organizatorem obchodów EDD 
od 2014 roku. 
 Co roku w ramach obchodów 
odbywa siê przegl¹d zespo³ów lu-
dowych, by³y te¿ wystawy plastycz-
ne i fotograficzne. W ramach EDD 
mo¿na zwiedzaæ te¿ muzea, które 
znajduj¹ siê na terenie Centrum 
Edukacji M³odzie¿y.
 W tym roku w ramach Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa i tematu 
„Polski Splot”, zaproponowaliśmy 
imprezê o nazwie „Polskie sploty 
w pieśni i sztuce”, a w ramach wy-
darzenia: wyk³ad „Polskie sploty 
– Pomorze zlepek kultur i naro-
dowości”, dwugodzinne warsztaty 
wikliniarskie, prowadzone przez 
firmê Polskie Wikliniarstwo, prze-
gl¹d i koncert zespo³ów ludowych 
pn. „Pieśñ splata ludzkie losy”. 
W przegl¹dzie wziê³y udzia³ zespo-

 EDD to inicjatywa Unii Europejskiej i Rady Europy, która ma na celu  promowanie zabytków. Uczestnicz¹ 
w niej wszystkie pañstwa cz³onkowskie Rady Europy, a od 1993 równie¿ Polska. 

³y z kilku powiatów województwa 
kujawsko pomorskiego: Soleczcza-
nie z Solca Kujawskiego, £ubianio-
ki z gminy £ubianka, Nasze Kuja-
wy z gminy Rojewo, Nadwiślanie 
z gminy Dabrowa Che³miñska, 
Z³ota Jesieñ z Grêbocina, Weso³e 
Kumoszki z Koronowa i miejscowy 
zespó³ „Harmonia”, dzia³aj¹cy przy 
Domu Kultury w Górsku.
 Uroczystości odby³y siê 7 wrze-
śnia w Centrum Edukacji M³o-
dzie¿y im. ks. Jerzego Popie³uszki 
w Górsku. Po wys³uchaniu wyk³a-
dów, zespo³y przejecha³y do Domu 
Kultury w Górsku, gdzie odby³a siê 
impreza integracyjna, przy akompa-
niamencie muzyków ze wszystkich 
zespo³ów. 
 Gra³y 3 akordeony, 2 kontraba-
sy, flety i skrzypce, a zespo³y bardzo 
dobrze siê bawi³y. 
 W przysz³ym roku Dom Kultu-
ry w Górsku planuje uczestnictwo 
w obchodach Europejskich Dni 
Dziedzictwa, ktróre w doskona³y 
sposób promuj¹c regionaln¹ ró¿-
norodnośc i kulturê, wpisa³y siê 
na sta³e do harmonogramu imprez 
z gminie. 

Renata Dobrowolska

dokoñczenie ze strony 2

Termomodernizacja budynku 
ZUK w Rzêczkowie
 Trwaj¹ prace budowlane w siedzi-
bie Zak³adu Us³ug Komunalnych 
w Rzêczkowie, w ramach których 
obiekt zostanie docieplony, elewacja 
zyska now¹ estetyczn¹ kolorystykê, 
wymieniona zostanie stolarka okien-
na i drzwiowa a uk³ad komunikacyj-
ny w budynku zostanie zmieniony 
w sposób dostosowany do potrzeb 
mieszkañców. 
 Ca³ośæ prac poch³onie oko³o 1,35 
mln z³., z czego dofinansowanie ze 
środków UE bêdzie stanowi³o oko³o 
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Przebudowa i rozbudowa Szko³y 
Podstawowej w Przysieku wraz 
z przebudow¹ niezbêdnej infra-
struktury technicznej

 W czerwcu Gmina Z³awieś Wiel-
ka podpisa³a umowê z firm¹ „BUD-
MAX” Marek Paszyñski na wykona-
nie rozbudowy Szko³y Podstawowej 
w Przysieku. £¹czny koszt zadania to 
3,9 mln z³. Dziêki inwestycji budynek 
zyska 5 nowych sal lekcyjnych wraz  
z zapleczem o ³¹cznej powierzchni 
328 m2. 
 Pozwoli to na unikniêcie wprowa-
dzenia zajêæ w systemie dwuzmiano-
wym, a ponadto umo¿liwi ulokowa-
nie wszystkich oddzia³ów w jednym 

Przegląd inwestycji Gminnych

budynku szkolnym, wyrównuj¹c 
tym samym wszystkim uczniom 
dostêp do nowoczesnej infrastruk-
tury edukacyjno-sportowej. Dodat-
kowo  w powstaj¹cych pracowniach 
tematycznych, dziêki wyposa¿eniu 
w pomoce dydaktyczne i zaplecze 
do przeprowadzania doświadczeñ, 
odbywaæ siê bêd¹ lekcje podczas któ-
rych wiedza przekazywana bêdzie 
w ciekawy sposób. 
 W nowym obiekcie powstanie 
równie¿ świetlica wyposa¿ona w za-

plecze kuchenne, która rozwi¹¿e 
problem braku miejsca na spo¿y-
wanie posi³ków oraz oczekiwania 
na zajêcia lekcyjne oraz obiór przez 
rodziców. Ponadto projekt zak³ada 
utworzenie nowych pomieszczeñ 
WC, socjalnych, szatni, pokoju na-
uczycielskiego, dostosowuj¹c tym 
samym ca³y obiekt szkolny do obo-
wi¹zuj¹cych standardów oraz prze-
pisów sanitarnych i p.po¿. £¹czna 
powierzchnia u¿ytkowa nowego 
obiektu to prawie 1000 m2. 

 Obecnie wykonywane prace 
konstrukcyjno murarskie przebie-
gaj¹ zgodnie z harmonogramem, 
który przewiduje prowadzenie za-
jêæ w przysz³ym roku szkolnym ju¿ 
w ca³kiem nowym budynku. Gmi-
na jest w trakcie zaawansowanych 
rozmów z Urzêdem Wojewódzkim 
w Bydgoszczy, celem uzyskania dofi-
nansowania na przedmiotowe zada-
nie.

Piotr Grodzki
Krzysztof Rak
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Zespół śpiewaczy „Melodia” 
na Mszy Świętej Kujawskiej

Z Kulturą na Ty w GOKiS 
w Złejwsi Małej

„Melodia” na Jarmarku Kujawsko 
– Pomorskim w MyślęcinkuGminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej og³asza na-

bór do sekcji kulturalnych i klubów na 2019/2020 r.

SEKCJA PLASTYCZNA – poznanie ró¿norodnych technik plastycznych, malarskich, ry-
sunkowych i graficznych. Nauczanie wra¿liwego widzenia, przekszta³cania i przedstawia-
nia rzeczywistości.
SEKCJA WOKALNA - emisja g³osu, dykcja, interpretacja piosenki, przygotowanie do wy-
stêpów estradowych. (śpiew solo i zespo³owy)
SEKCJA MUZYCZNA – nauka i doskonalenie gry na keyboardzie, pianinie, gitarze i akor-
deonie (zajêcia indywidualne).
ZESPÓ£ ŚPIEWACZY „MELODIA” - atrakcyjne perspektywy dla cz³onków zespo³u, 
mo¿liwośæ wystêpowania na scenie i podró¿owania.
SEKCJA TAÑCA – CHEERLEADERKI (dzieci i m³odzie¿ od 10 lat) - zajêcia z podstaw 
tañca i rytmiki.
TANIEC DLA M£ODEJ PARY – pierwszy taniec m³odej pary to ju¿ tradycja. Nauka 
pierwszego tañca umo¿liwi bezstresowo przebrn¹æ przez ten jeden z najwa¿niejszych w ¿y-
ciu i pozwoli oczarowaæ gości.
TANIEC TOWARZYSKI – forma zajêæ ruchowych dla doros³ych
TANIEC LUDOWY – (dzieci i m³odzie¿)
KLUB MALUCHA (dzieci w wieku od 4 lat) - zajêcia ruchowo umuzykalniaj¹ce, zabawy 
edukacyjne.
AEROBIC- (m³odzie¿ i dorośli)
ZUMBA - (m³odzie¿ i dorośli)
NAUKA JÊZYKÓW OBCYCH – (angielski, niemiecki) dzieci i dorośli
TANIEC W KRÊGU – (tworzenie tanecznego krêgu) Nauka tañca ZORBA, HORA, KA-
LAMATIANOS itp.
SEKCJA SZACHOWA - (dzieci i dorośli)
SEKCJA RÊKODZIA£A ARTYSTYCZNEGO – zajêcia przeznaczone dla osób doro-
s³ych, g³ównie seniorów.
ZAJÊCIA SPORTOWE – odbywaj¹ siê na boisku Orlik (turnieje, konkursy, zawody, biegi 
mecze)
Zapisy przyjmuje i informacji udziela pracownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Z³ejwsi Ma³ej pod nr tel. 783 480 569.

ODKRYJ Z NAMI SWOJE TALENTY I ROZWIJAJ SWOJE PASJE!

 Podczas Eucharystii za tegoroczne plony 
dziêkowali rolnicy województwa kujawsko – po-
morskiego. Liturgii towarzyszy³a folklorystycz-
na oprawa, o któr¹ zadba³y zespo³y ludowe. 
 W czasie Mszy świêtej zosta³y z³o¿one dary: 
chleb, tegoroczne plony i kosze ze swojskimi 
produktami. Zespó³ śpiewaczy „Melodia” re-
prezentowa³ Powiat Toruñski i Gminê Z³awieś 
Wielka. W czasie Najświêtszej Ofiary modli-
liśmy siê o ³aski dla mieszkañców Kujaw i Po-
morza, a tak¿e dziêkowaliśmy za tegoroczne 
plony.

 W sobotê 17 sierpnia 2019 roku w bydgoskiej katedrze J.E. Biskup Jan Tyrawa odprawi³ 
Mszê świêt¹ w intencji pomyślności mieszkañców „Ma³ych Ojczyzn”. 

 Organizatorami tego wspania³ego przedsiê-
wziêcia byli: Wojewódzki Zwi¹zek Rolników, 
Kó³ek i Organizacji Rolniczych, dzia³aj¹cy 
pod kierownictwem prezesa Henryka Sobczaka 
oraz propagatorka folkloru Kujaw Krystyna Le-
wicka - Ritter.
 Zespó³ śpiewaczy „Melodia” serdecznie 
dziêkuje wszystkim za wspóln¹ modlitwê w in-
tencji mieszkañców „ Ma³ych Ojczyzn”.

Maria Karpiñska

 Nie zabrak³o tañca, muzyki, regionalnych ra-
rytasów i rêkodzie³a. By³y stoiska z ró¿nymi przy-
smakami. Na polanie wystawili siê rêkodzielnicy, 
wytwórcy smako³yków, przetworów miodu, a tak¿e 
sprzedawcy roślin i akcesoriów ogrodniczych. 
 Na scenie królowa³y zespo³y z województwa ku-
jawsko – pomorskiego m.in. Zespó³ Pieśni i Tañca 
„Ziemia Bydgoska", „P³omienie". Na tej wyj¹tkowej 
imprezie nasz¹ Gminê reprezentowa³ zespó³ śpiewa-
czy „Melodia" ze Z³ejwsi Ma³ej. Zespó³ zaśpiewa³ 
piosenki z regionu Kujaw i Rzeszowa. 
 Na zakoñczenie naszego wystêpu wspólnie 
z uczestnikami imprezy zaśpiewaliśmy „Sz³a dzie-
weczka”. Ze swoim piêknym g³osem do³¹czy³a rów-
nie¿ prowadz¹ca imprezê Pani Krystyna Lewicka 
–Ritter. Integraln¹ czêści¹ jarmarku by³a wystawa 

 W niedzielê 1 września 2019 roku, za spraw¹ Jarmarku Kujawsko – Pomorskiego, Myślêci-
nek sta³ siê stolic¹ folkloru naszego województwa. Impreza odby³a siê na polanie u podnó¿a 
Ośrodka Rekreacji Konnej, a organizatorem by³ Leśny Park Kultury i Wypoczynku.

historycznych maszyn rolniczych. Trzej pasjonaci 
pokazali podczas imprezy m.in. drewnian¹ m³ocar-
niê z lat 50-tych ubieg³ego wieku oraz pierwsze silni-
ki spalinowe napêdzaj¹ce te maszyny, stare ci¹gniki 
i samochody.
 Serdecznie dziêkujemy Organizatorom za 
zaproszenie oraz zorganizowanie tak piêknego 
dnia, jakim by³ Jarmark Kujawsko – Pomorski 
w Myślêcinku. Spotkanie by³o okazj¹ do wspólnej 
zabawy, wymiany doświadczeñ i zawarcia nowych 
przyjaźni. 
 Jesteśmy dumni i cieszymy siê, ¿e mogliśmy 
znaleźæ siê w tym presti¿owym gronie i wzi¹æ udzia³ 
w tym przedsiêwziêciu, aby godnie reprezentowaæ 
nasz¹ Gminê .

Maria Karpiñska

Sekcja muzyczna z GOKiS 
na UKW w Bydgoszczy

 Dzieci z sekcji muzycznej bior¹ udzia³ w zajê-
ciach edukacyjnych na Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy. Ide¹ projektu jest integra-
cja dzieci z ró¿nych środowisk, ale równie¿ z dzieæ-
mi niewidomymi i niedowidz¹cymi z Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy. 
 Zajêcia odbywaj¹ siê w trzech blokach; instru-
mentalne, wokalne, taneczne i prowadzone s¹ 
przez wykwalifikowan¹ kadrê Wydzia³u Edukacji 
Muzycznej. W ramach rocznych zjazdów, w ka¿d¹ 
środê, dzieci i m³odzie¿ bêd¹ bra³y udzia³ w wizy-

tach studyjnych w Radiu PIK, Filharmonii oraz 
Miejskim Centrum Kultury. 
 Uczestnicy zajêæ pojad¹ na trzydniowy obóz 
muzyczny i integracyjny. Zwieñczeniem nauki bê-
dzie koncert fina³owy, z którego zostanie nagrana 
p³yta. Uczestnictwo w Muzycznym Integracyjnym 
Uniwersytecie Dzieciêcym jak i wy¿ywienie, prze-
jazdy autokarem, ubezpieczenie oraz opieka nad 
dzieæmi i m³odzie¿¹ jest ca³kowicie bezp³atne.

Maria Karpiñska

Sukces Nikodema 

 Z wielk¹ przyjemności¹ przyjêliśmy gratu-
lacje z Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości 
Dziecka w Toruniu, i¿ z nades³anych prac z na-
szej instytucji na wystawê zakwalifikowano pra-
cê Nikodema Ptaszyñskiego lat 7. 
 Na konkurs wp³ynê³o 11.409 prac nades³a-
nych z 49 krajów, na wystawê pokonkursow¹ 
jury zakwalifikowa³o 1.004 prace z 48 pañstw, 
przyznaj¹c 100 nagród indywidualnych oraz 
trzy nagrody dla placówek za interesuj¹ce kolek-
cje prac. Uroczyste podsumowanie Konkursu 
odby³o siê 17 października 2019 r. w Sali Wido-

wiskowej M³odzie¿owego Domu Kultury w To-
runiu, na które zosta³ zaproszony Nikodem. 
Pragniemy nadmieniæ, ¿e praca Nikodema 
zosta³a wykonana pod kierunkiem Pani prof. 
Miros³awy Rocheckiej, która prowadzi sekcjê 
plastyczn¹ w GOKiS.
 Serdecznie gratulujemy Nikodemowi, Ro-
dzicom oraz Pani Miros³awie. Jesteśmy dumni, 
¿e nasz uczestnik otrzyma³ tak wysokie wyró¿-
nienie. 

Maria Karpiñska

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej ma zaszczyt poinformowaæ o wyni-
kach XX Miêdzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i M³odzie¿y „Zawsze 
zielono, zawsze niebiesko” – Toruñ 2019.

Dixie Brotherhood KONCERT ZESPO£U JAZZOWEGO 
2 listopada 2019 godz. 19:00  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej zaprasza na zaduszki jazzowe
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TANIEC DLA M£ODEJ PARY – pierwszy taniec m³odej pary to ju¿ tradycja. Nauka 
pierwszego tañca umo¿liwi bezstresowo przebrn¹æ przez ten jeden z najwa¿niejszych w ¿y-
ciu i pozwoli oczarowaæ gości.
TANIEC TOWARZYSKI – forma zajêæ ruchowych dla doros³ych
TANIEC LUDOWY – (dzieci i m³odzie¿)
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edukacyjne.
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LAMATIANOS itp.
SEKCJA SZACHOWA - (dzieci i dorośli)
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kach XX Miêdzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i M³odzie¿y „Zawsze 
zielono, zawsze niebiesko” – Toruñ 2019.

Dixie Brotherhood KONCERT ZESPO£U JAZZOWEGO 
2 listopada 2019 godz. 19:00  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej zaprasza na zaduszki jazzowe
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Kurs �orystyczny Grajmy Razem

Podróż przez pokolenia

 Ka¿dy z nas ma zapewne zupe³nie inne 
wspomnienia z tamtych lat, ka¿demu zapa-
d³a w sercu inna sytuacja, ale dla wszystkich 
te wspomnienia s¹ jak obrazy. Widzimy je, 
czujemy i pamiêtamy. Pamiêtamy sygna³ 
syreny stra¿ackiej, bardzo czêsto wówczas 
s³yszanej, która by³a sygna³em-informacj¹, 
¿e potrzebna jest pomoc: mo¿e trzeba przy-
wieźæ pustaki z Solca Kujawskiego albo je 
roz³adowaæ albo woziæ taczkami zaprawê. 
 Gospodarze zostawiali wtedy swoje 
obowi¹zki i gdziekolwiek by nie byli, za-
wsze stawiali siê na miejscu. Bo by³ taki 
czas, bo by³a potrzeba. Stawali ramiê w ra-
miê i robili, co nale¿y. Bo chcieli. Dzisiaj, 
w dniu rozpoczêcia roku szkolnego, mo¿e-
my pok³oniæ siê i podziêkowaæ za trud i wy-
trwa³ośæ, za ka¿d¹ kroplê potu i zmêczenie. 
Za pocz¹tek piêknej historii. Historii tej 
szko³y, któr¹ wraz z kolejnymi pokolenia-
mi mo¿emy budowaæ dalej. To taka nasza 
podró¿ przez pokolenia - w innych wymia-

 By³ taki czas i byli ludzie. By³y wydarzenia i chwile magiczne. By³a potrzeba, wola dzia³a-
nia, jednośæ, bo byli ludzie. By³o 108 niezwyk³ych dni, podczas których wydarzy³o siê wszyst-
ko, co tylko wtedy wydarzyæ siê mog³o. 

rach i innej rzeczywistości, a jednak wci¹¿ 
wspólna. 
 W dniu trzydziestej rocznicy rozbu-
dowy szko³y pani Dyrektor z³o¿y³a po-
dziêkowania obecnym i nieobecnym ju¿ 
cz³onkom spo³ecznego komitetu. Wśród 
obecnych zaproszonych budowniczych 
znaleźli siê: Pani Bo¿ena Fladrowska, Pan 
Leszek M¹dzielewski, Pan Jerzy Pawlikow-
ski, Pan Krzysztof Paw³owski. 
 Pamiêæ tamtych stu ośmiu dni bêdzie  
trwa³a przez kolejne pokolenia dziêki pami¹t-
kowej p³ycie, której ods³oniêcie uhonorowa³ 
Jan Surdyka, Wójt Gminy Z³awieś Wielka. 
Pamiêæ ludzka musi byæ pielêgnowana, ¿eby 
mog³a trwaæ. Musi byæ pielêgnowana, ¿eby 
obrazy siê nie zatar³y, dlatego uczniowie 
szko³y w przygotowanej akademii podkreślili 
jeszcze jedno wa¿ne wydarzenie, a mianowi-
cie osiemdziesi¹t¹ rocznicê wybuchu drugiej 
wojny światowej. Dla m³odego pokolenia, wy-
darzenia tamtych lat i okrucieñstwo wojny, 

jest byæ mo¿e abstrakcyjnym obrazem, który 
trudno im zrozumieæ, ale pamiêæ o ludziach 
powinna w nas trwaæ. Na zawsze.
 Rozpoczêcie roku szkolnego 2019/2020 
by³o w naszej szkole nietypowe, uroczyste 
i radosne, a jednocześnie pe³ne refleksji. To, 
co powinno wydarzyæ siê wcześniej, dziêki 
inicjatywie Pani Dyrektor, wydarzy³o siê te-
raz. Bo wci¹¿ s¹ ludzie i jest taki czas.

Jolanta Michalska

 Tematyka kursów zwi¹zana jest z uroczysto-
ściami takimi jak: Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc 
czy Wszystkich Świêtych. Tematem ostatniego 
kursu by³a „Ikebana na ga³êziach”. Panie mia³y 
mo¿liwośæ nauczenia siê wykonania wi¹zanek 
u³o¿onych na ga³êziach. 
 Jak zwykle prowadzi³a kurs pani Magdalena 

 Ju¿ od ponad piêciu lat, kilka razy w roku, w Domu Kultury w Górsku, odbywaj¹ siê 
kursy florystyczne dla pañ.

Nasta³a, która dostarcza ró¿norodne materia³y 
do wykonania kompozycji. Pani Magdalena 
wykonuje swój zawód z wielk¹ pasj¹, ma świet-
ny kontakt z uczestniczkami, a na co dzieñ pro-
wadzi kwiaciarniê. Mimo wielu obowi¹zków 
znajduje czas, aby podzieliæ siê z innymi sw¹ 
wiedz¹.

Renata Dobrowolska

 Orkiestra dêta to szansa na rozwój muzyczny, mi³¹ atmosferê, profesjonalizm, wielkie i ma³e 
koncerty oraz tworzenie kulturalnej historii gminy Z³awieś Wielka. 
 Nasza orkiestra to szalona grupa pasjonatów, którzy kochaj¹  graæ, wspólnie wystêpowaæ, spo-
tykaæ siê z innymi orkiestrami w Polsce oraz spêdzaæ razem czas na sponsorowanych wyjazdach 
i imprezach  integracyjnych.
 Absolwencie szko³y muzycznej, jeśli nie masz planów na dalsz¹ edukacje muzyczn¹, grasz na 
flecie, saksofonie, klarnecie, tr¹bce, gitarze basowej, instrumentach perkusyjnych to serdecznie 
ciê powitamy w naszych szeregach.
 Nauka gry i wypo¿yczenie instrumentu bezp³atnie. 
 Wiêcej o naszej orkiestrze na facebooku: Orkiestra Dêta Z³awieś Wielka, Kontakt – 697706714 
kapelmistrz Krzysztof Kêdzierski.

Krzysztof Kêdzierski

 Zapraszamy dzieci i m³odzie¿ z gminy Z³awieś Wielka do gry w Gminnej Orkiestrze Dêtej. 
Zapraszamy tak¿e absolwentów szko³y muzycznej w Górsku. Minimalny wiek to 8 lat.
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Sport

Światowe Dni Marszu Ta�sa

 W tym roku w marszu wziê³o udzia³ ponad sześædziesi¹t osób. Byli to 
mieszkañcy Torunia, uczniowie IX LO z Torunia, a tak¿e mieszkañcy naszej 
gminy.
 Uczestnicy po rozgrzewce ruszyli spod Domu Kultury w Górsku, w trasê 
do Centrum Edukacji M³odzie¿y, która liczy³a oko³o 4 km w jedn¹ stronê. 
Po dotarciu do Centrum Edukacji M³odzie¿y, uczestnicy zwiedzili Muzeum 
Multimedialne im. Ks. Jerzego Popie³uszki i Muzeum Regionalne, mieli mo¿-
liwośæ wpisania siê do ksi¹g pami¹tkowych.
 Po obejrzeniu muzeów grupa ruszy³a w drogê powrotn¹ do Domu Kul-
tury, gdzie na wszystkich czeka³a ciep³a zupa z „kuchni wojskowej”, kawa, 
herbata i ciastka. Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe 
dyplomy.
 Ca³a impreza trwa³a 4 godziny, a uczestnicz¹cy mieszkañcy pobliskiego To-
runia, zostali przywiezieni i odwiezieni autobusem do miejsca zamieszkania. 
 Mimo niesprzyjaj¹cej pogody, uczestnikom dopisywa³y humory i ju¿ za-
powiedzieli swój udzia³ w przysz³ym roku.

Renata Dobrowolska

 Od siedmiu lat Dom Kultury w Górsku wraz z Toruñskim Towarzy-
stwem Krzewienia Kultury Fizycznej w Toruniu wraz z IX Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym w Toruniu jest organizatorem marszu z okazji Światowych 
Dni Marszu TAFFISA, które odbywaj¹ siê zawsze w pierwszy weekend paź-
dziernika.

Wyjazd do Opery Nova

 Libretto do musicalu “My Fair Lady” powsta³o na podstawie komedii 
George'a Bernarda Shawa – irlandzkiego prozaika, dramaturga i publicysty, 
obdarzonego niebywa³ym poczuciem humoru. Odnosz¹cy  triumfy i rekordy 
popularności musical Loewego i Lernera powsta³ w 1956 r., jest grany na sce-
nach teatrów ca³ego świata. 
 W 1964 r. powsta³a jego wersja filmowa, która zosta³a nagrodzona ośmioma 
Oscarami, wersja z Audrey Hepburn i Rexem Harrisonem w rolach g³ównych.
 „Jeden ma³y szczêścia ³ut" „Przetañczyæ ca³¹ noc", „Tê ulicê znam", to pio-
senki  z „My Fair Lady”, które wszyscy znaj¹ i które niezmiennie zachwycaj¹ 
do dziś.
 Spektakl w operze Nova wyre¿yserowa³ Maciej Korwin, kierownictwo mu-
zyczne Maciej Figas, scenografia Jerzy Rudzki, kostiumy Barbara Ptak, chore-
ografia Joanna Semeñczuk. Mam nadziejê, ¿e to ¿ywe, kolorowe widowisko, 
a tak¿e poczynania z taneczno - aktorsko – wokalne zespó³u opery Nova, przy-
niós³y uczestnikom wiele pozytywnych wra¿eñ.
 Ju¿ dziś zapraszamy na kolejny wyjazd do opery Nova, w lutym przysz³ego 
roku, na operê Stanis³awa Moniuszki „Straszny Dwór”, ilośæ miejsc ograniczo-
na. Zapisy tel. 56 610 21 28.

Renata Dobrowolska

 Mieszkañcy gminy ju¿ po raz kolejny mieli przyjemnośæ jechaæ do ope-
ry Nova w Bydgoszczy. Tym razem obejrzeli musical My Fair Lady. Wyjazd 
tradycyjnie zorganizowa³ Dom Kultury w Górsku, a w wycieczce wziê³o 
udzia³ 50 osób.

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



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

Jak założyć pro�l zaufany?
Wejdź na stronę ePUAP www.epuap.gov.pl i załóż konto. 
Na stronie ePUAP złóż wniosek o pro�l zaufany.
W ciągu 14 dni przyjdź z dowodem tożsamości 
do naszego Urzędu potwierdzić pro�l zaufany.

Zapraszamy do 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

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store
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KOgłoszenia drobne
mieszkańców naszej gminy

Szukam pracy dorywczej rąbanie drzewa tel lub SMS 731017989

Montażystę zatrudnię, umowa o pracę, Czarne Błoto. Więcej 661660260

Sprzedam – samochód osobowy Ford Fusion  1,4  80 kM, rocznik 2008, przebieg: 
107.000km,czarny, zadbany,  sprowadzony z Niemiec, pierwszy właściciel,  posiada 
hak, alufelgi, centralny zamek, światła do jazdy dziennej, cena: 11.500,-zł do nego-
cjacji,  tel.: 603 702 162.

Sprzedam samochód Matiz opłacony, kolor niebieski, numer telefonu lub sms An-
drzej 601 594 137 

Sprzedam betoniarkę budowlaną 150L, cena 900 zł, numer telefonu lub sms Andrzej 
601 594 137 

Szukam do pracy dodatkowej rąbanie drzewa od zaraz kontakt 731017989

Dam pracę, montaż mebli prawo jazdy, umowa zlecenie 730 070 087

Sprzedam dwa telefony telefon Philips dual SIM z pudełkiem ładowarka telefon 
z klawiszami, nokia 6021 z ładowarką kontakt 667 305 974

TUJE SZMARAGD uprawiane w doniczkach wysokość 70 -  80 cm  (nad doniczkę 
= wysokość po posadzeniu) cena 10,00  zł/szt. Zławieś Wielka ul. Słoneczna 9; tel. 
608 610 883.

Szukam dorywczej pracy przy warzywach i zbieraniu ziemniaków od zaraz 731017989.

Sprzedam lornetkę obserwacyjna kolor czarny stan dobry plus pokrowiec kontrakt 
te. 731 017 989

Szukam pracy w ogrodzie sądzie sprzątanie rąbanie drzewa i inne prace pilnie kon-
takt 731 017 989

Poszukuję niani do opieki nad dziećmi w Złejwsi Małej. Osoby zainteresowane pro-
szę o kontakt pod numerem telefonu: 606 923 346.

Porządki, sprzątanie, mycie okien, prasowanie. Nr tel 693 899 142

Szukam na wynajem mieszkania, domu lub części domu (z osobnym wejściem) na 
okres ok 14 miesięcy. Przysiek, Rozgarty, Stary Toruń, Górsk. Tel. 723 477 724

Oferuje usługi prace porządkowe jesienne sprzątanie piwnic garaży budynków go-
spodarczych i własnego podwórka kontakt telefoniczny 731 017 989

Szukam pracy lub stażu w przychodni/klinice weterynaryjnej jako technik wete-
rynarii. Jestem uczennica zaocznej, policealnej szkoły o tym profilu. Mieszkam w 
gminie Zławieś Wielka. Jestem dyspozycyja i mobilna, wiec dojazdy nie stanowią 
problemu. 726 062 365

Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, 
kupić? Napisz mail: 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

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:

USŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ


