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Zapraszamy
do lektury
Azbest - wnioski 2020
Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej og³asza
nabór wniosków na usuniêcie odpadów zawieraj¹cych azbest w 2020 roku.

www.zlawies.pl

WOŚP 2020
Tradycyjnie w drug¹ niedzielê stycznia w ca³ym kraju odby³ siê 28.Fina³ WOŚP. Na terenie naszej gminy zorganizowany
zosta³ ju¿ po raz osiemnasty.
W sztabie Z³awieś Wielka zosta³y
przeprowadzone 3 imprezy w: Szkole Podstawowej w Przysieku, Świetlicy Wiejskiej
w Siemoniu oraz w Szkole Podstawowej
w Z³ejwsi Wielkiej. Na ka¿dej z nich mo¿na by³o skosztowaæ pysznych ciast i gor¹cych napojów, obejrzeæ wystêpy artystyczne i ró¿nego rodzaju pokazy. G³ówna

impreza rozpoczê³a siê o godz. 16:00
w Szkole Podstawowej w Z³ejwsi Wielkiej i trwa³a ponad 4 godziny. Do swojej kawiarenki zaprasza³y panie z KGW
Z³awieś Wielka, które serwowa³y ciasta
przygotowane przez wszystkie ko³a gospodyñ, czêstowa³y swoich gości równie¿
gor¹c¹ kaw¹, czekolad¹ oraz soczkami

przekazanymi przez Fundacjê Marwit.
Na najm³odszych czeka³y Baloniarki,
które oprócz krêcenia kolorowych zwierzaków i serduszek z baloników, malowa³y najm³odszym buźki. Podczas imprezy mo¿na by³o siê zapoznaæ z ofert¹
ﬁrmy Faberlic, której przedstawicielka
Ewa Rutkowska przekaza³a na aukcje

wiêcej na stronie nr 3

Zmiana Systemu
Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi
Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Z³awieś
Wielka bêdzie obowi¹zywaæ od 1 kwietnia
2020 r. Wprowadzono now¹ metodê i stawki.
wiêcej na stronie nr 4

Dotacje z LGD
Niebawem rusza nabór wniosków na
dzia³ania zwi¹zane z rozwojem przedsiêbiorczości na obszarze Zakola Dolnej Wis³y (Gminy Kijewo Królewskie, Unis³aw,
D¹browa Che³miñska, Z³awieś Wielka) ﬁnansowane z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020 (Poddzia³anie 19.2)
wiêcej na stronie nr 5

dwa pe³ne kosmetyków kosze. Stra¿acy
z OSP Toporzysko przez ca³y czas
czuwali nad bezpieczeñstwem
uczestników imprezy, zapewniaj¹c pomoc medyczn¹,
prezentuj¹c
jednocześnie
na swoim stanowisku kurs
pierwszej pomocy.
Sygna³ do rozpoczêcia
imprezy, jak co roku, da³a
Gminna Orkiestra Dêta,
która zachwyci³a wszystkich gości swoim koncertem. Na scenie zaprezentowali siê: dzieci z Przedszkola
Mali Odkrywcy w Z³ejwsi Ma³ej, dzieci ze Szko³y Podstawowej
w Górsku, dzieci z kó³ka tanecznego dzia³aj¹cego przy Domu Kultury,
uczniowie Szko³y Muzycznej w Górsku, solistki: Antonina S³upkowska, Antonina Zalewa oraz Agata Urbañska, dzieci
z kó³ka tanecznego z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej, zespo³y śpiewacze Harmonia i Melodia. Maciej Drapiñski i Micha³ Stropa porwali

publicznośæ fantastycznym koncertem
na akordeonach, a pani Barbara Go³aska, zdobywczyni Z³otego Flisaka na Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki w Toruniu i laureatka
II miejsca Festiwalu Polskiej
Piosenki w Opolu zaprezentowa³a swój niesamowity wokal.
W trakcie 28. Fina³u Grzegorz
Witkowski, m³odszy aspirant
pracuj¹cy w posterunku Policji
w Z³ejwsi Wielkiej, zapozna³
i tych najm³odszych, ale równie¿ i tych starszych z zasadami
bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
a dziêki Janowi Surdyce, Wójtowi
Gminy Z³awieś Wielka, wyposa¿y³
wszystkich chêtnych w breloczki i opaski odblaskowe. Ostatnim wystêpem by³
pokaz Zumby.
Wszystkie pokazy przeplatane by³y licytacjami. Dziêki naszym hojnym oﬁarodawc¹ mogliśmy zaoferowaæ:
wiêcej na 2 stronie.

2

styczeń – luty 2020

Aktualności
Vademecum
mieszkańca

C M

Głos Gminny

Y

K

WOŚP 2020
- voucher na pó³kolonie w Domu Kultury od
Stowarzyszenia Inicjatyw Spo³ecznych "Razem dla przysz³ości",
- voucher z Domu Kultury w Górsku na bezp³atny wynajem sali na imprezê rodzinn¹,
- tabliczkê z szafki zawodniczej Filipa Nizgorskiego oraz karnet na sezon ¿u¿lowy od Klubu Sportowego Toruñ,
- zdjêcia Paw³a Przedpe³skiego oraz koszulkê
Micha³a Ratajczaka zawodnika Toruñskich
Pierników dostarczonych przez Monikê i Kazimierza Staﬁejów,
- vouchery na makija¿ wraz z sesj¹ zdjêciow¹ oraz
zabieg kosmetyczny brwi od Eweliny Rêbacz,
- voucher na zabieg kosmetyczny w salonie Lalen w Toruniu,
- voucher dla dwóch osób od Pit Bike G³a¿ewo,
- zaproszenie na obiad rodzinny w restauracji
Leśniczanka,
- voucher o wartości 200 z³ do restauracji Chleb
i wino,
- donice od ﬁrmy Hacom,
- obraz, ksi¹¿kê Otylii Jêdrzejczak oraz zdjêcia
z autografami sportowców od Jacka Rutkowskiego, ﬁrma Mat - Bud,
- voucher do pralni w Przysieku od Marzeny
Lasek,
- zestaw pla¿owy od Banku Spó³dzielczego
w Toruniu,
- rêcznie robiony album do zdjêæ od Agaty Babiarz,
- srebrna bransoletka od ﬁrmy Sound Beat,
- kosz s³odyczy od przedstawiciela ﬁrmy Wedel,
- zaproszenie dla dwóch osób na bal karnawa³owy w Czardaszu od Karoliny Rolirad,
- voucher na masa¿ klasyczny dla dwóch osób
z dojazdem do domu,

- deskorolka elektryczna ufundowana przez
Romana Zamiatowskiego, przedszkole Jagoda w Górsku,
- gad¿ety od powiatu toruñskiego,
- kosmetyki ﬁrmy Faberlic od Ewy Rutkowskiej,
- kosmetyki ﬁrmy Oriﬂame od El¿biety Kowalskiej,
- torciki przygotowane przez panie z KGW
Sk³udzewo,
- gad¿ety WOŚP.
Jako ostatnia odby³a siê aukcja z³otego
serduszka. Za kwotê 5000 z³ wylicytowali je
pañstwo El¿bieta i Bogdan Pietrasowie, w³aściciele ﬁrmy Mat - Bud, którzy co roku hojnie wspieraj¹ Wielk¹ Orkiestrê Świ¹tecznej
Pomocy.
W puszkach wolontariuszy zebrano ponad 72 tys z³, a ³¹czna suma zebrana przez
sztab Z³awieś Wielka wynios³a 88 255, 25 z³.
Tradycyjnie na zakoñczenie imprezy puszczone zosta³o świate³ko do nieba.
Dziêkujemy wszystkim osobom zaanga¿owanym w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie imprezy: prowadz¹cym Krystynie Rêbacz i Rafa³owi ¯elazkowi, Robertowi
Swiontek Brzezinskiemu dyrektorowi Szko³y
Podstawowej w Z³ejwsi Wielkiej oraz pracownikom szko³y, pracownikom Banku Spó³dzielczego w Toruniu, oddzia³ w Z³ejwsi Wielkiej,
OSP Toporzysko, Policjantom z posterunku
Policji w Z³ejwsi Wielkiej, restauracji Leśniczanka za pyszne kanapki dla wolontariuszy,
ﬁrmie Marwit, komisjom licz¹cym pieni¹dze,
wszystkim darczyñcom, a przede wszystkim
wolontariuszom i mieszkañcom gminy, dziêki którym pobiliśmy kolejny rekord.
Paulina Zakierska

UWAGA! Indywidualne numery
kont bankowych do wpłat podatków
Wójt Gminy Z³awieś Wielka zawiadamia, ¿e w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wp³at z tytu³u:
• podatku od nieruchomości,
• podatku rolnego,
• podatku leśnego,
• podatku od środków transportowych
dla ka¿dego podatnika zosta³ utworzony indywidualny numer konta bankowego s³u¿¹cy do dokonywania wp³at z wy¿ej wymienionych tytu³ów.
Osoby ﬁzyczne, dla których ustala siê corocznie zobowi¹zanie podatkowe, informacjê o indywidualnym numerze konta bankowego
otrzymaj¹ w decyzji wymiarowej.
Natomiast osoby prawne o indywidualnym numerze konta zostan¹
powiadomione odrêbnym pismem.

Wieści z brygady budowlanej
Dziêki sprzyjaj¹cej pogodzie brygada budowlana Urzêdu Gminy w Z³ejwsi Wielkiej prowadzi prace budowlane bez przestojów. Rozpoczêto rozbudowê budynku harcówki w Górsku.

Wykonano prace wyburzeniowe oraz ziemne. Trwa murowanie ścian fundamentowych
oraz roboty izolacyjne.
Dziêki rozbudowie, budynek harcówki
zyska 2 sale zebrañ oraz nowy wêze³ sanitarny.
Remontowi poddana zostanie tak¿e istniej¹ca
czêśæ obiektu – zostanie wymieniona stolarka,
budynek zostanie poddany termomodernizacji oraz wymienione zostan¹ wszystkie instalacje. Inwestycja realizowana jest przy 50%
wspó³udziale Chor¹gwi Kujawsko – Pomorskiej ZHP, która otrzyma³a wsparcie od Marsza³ka województwa kujawsko – pomorskiego.
W okresie ferii wykonano prace remontowe w szko³ach m.in. prace malarskie w SP
w Górsku, roboty instalacyjne w SP w Z³ejwsi

Wielkiej oraz zrealizowano zalecenia pokontrolne z PINB w SP w Rzêczkowie. Rozpoczêto
równie¿ prace zwi¹zane z realizacj¹ funduszu
so³eckiego na rok 2020.
Szymon Czajkowski
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Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Gminie
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości £¹¿yn – etap I
W dniu 20 grudnia 2019 r. podpisana zosta³a umowa o doﬁnansowanie projektu pn. „Budowa
sieci kanalizacyjnej w miejscowości £¹¿yn – etap I” wspó³ﬁnansowanego z środków Unii Europejskiej. To kolejna inwestycja, dziêki której rozbudowana zostanie gminna infrastruktura umo¿liwiaj¹ca zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych, wchodz¹ca w sk³ad aglomeracji Z³awieś Wielka.
Realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zadanie obejmuje budowê
kanalizacji sanitarnej, odga³êzieñ bocznych kanalizacji sanitarnej oraz przewodów t³ocznych wraz
z przepompowniami ścieków w miejscowości £¹¿yn, a dok³adnie £¹¿ynek oraz nieruchomości przylegaj¹ce do drogi powiatowej w stronê w stronê Zarośla Cienkiego. Realizacja II etapu obejmuj¹cego
nieruchomości po³o¿one przy drodze powiatowej do drogi wojewódzkiej uzale¿niona jest od otrzymania doﬁnansowania, poniewa¿ w zwi¹zku z ograniczon¹ ilości¹ środków gmina w pierwszej kolejności realizuje inwestycje objête wsparciem środków zewnêtrznych.
Na zadanie, którego realizacja przewidziana jest na lata 2020-2021 gmina uzyska³a dotacjê w wysokości 1 117 439,01 z³.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Toruniu
Prace zwi¹zane z budow¹ kanalizacji trwaj¹ równie¿ na ul. Szerokiej w Starym Toruniu.
Pierwsza ich czêśæ obejmuj¹ca budowê kanalizacji sanitarnej, odga³êzieñ bocznych kanalizacji
sanitarnej oraz przewodów t³ocznych wraz z przepompowniami ścieków zosta³a zakoñczona.
Wybrana w postêpowaniu przetargowym ﬁrma Kenez z W³oc³awka prowadzi obecnie roboty
polegaj¹ce na odtworzeniu drogi.
Stara podbudowa zostanie zast¹piona now¹, z kruszywa ³amanego, a nastêpnie wybrana
w przetargu ﬁrma zrealizuje asfaltowanie nawierzchni. Wykonany zostanie równie¿ parking,
który rozwi¹¿e problem niewystarczaj¹cej ilości miejsc przy świetlicy wiejskiej. Dziêki sprawnym dzia³aniom wykonawcy i korzystnym warunkom pogodowym realizacja inwestycji zakoñczy siê przed planowanym na maj terminem k³ad¹c kres utrudnieniom komunikacyjnym.
Na przeprowadzenie tego zadania gmina uzyska³a wsparcie z UE w wysokości ponad 460 000 z³.
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Dofinansowania dla mieszkańców
– ruszają nowe nabory

24 lutego 2020 r. rozpoczn¹ siê dwa nabory. Pierwszy dla mieszkañców, którzy chc¹ wymieniæ swój stary piec na nowe ekologiczne źród³o ciep³a. Drugi na monta¿ instalacji fotowoltaicznych.

Stop dla smogu 2020

Nabór wniosków od mieszkañców bêdzie
trwa³ od 24 lutego do 6 marca 2020 r. Wnioski
wraz za³¹cznikami oraz regulamin naboru
bêd¹ dostêpne na stronie gminy w zak³adce
aktualności oraz w pokoju nr 11.
Wnioski nale¿y sk³adaæ w sekretariacie
urzêdu gminy (pokój nr 20, na pierwszym piêtrze). Uczestnikiem projektu mo¿e byæ mieszkaniec, który chce wymieniæ piec zasypowy
wêglowy na ogrzewanie spe³niaj¹ce normy
ekologiczne. Wysokośæ doﬁnansowania wyniesie 3000 z³.
Uczestnikiem projektu mo¿e byæ mieszkaniec Gminy Z³awieś Wielka, bêd¹cy w³aścicielem, wspó³w³aścicielem lub u¿ytkownikiem
wieczystym nieruchomości.
Wnioskodawca nie mo¿e posiadaæ zaleg³ych zobowi¹zañ ﬁnansowych wobec gminy
oraz musi odprowadzaæ podatek dochodowy
na rzecz gminy lub mieæ z³o¿ony do urzêdu
skarbowego za³¹cznik ZAP-3. Nieruchomośæ,
w której ma byæ wykonana wymiana kot³a,
musi byæ zlokalizowana na terenie gminy Z³awieś Wielka.

Monta¿ instalacji
fotowoltaicznych - II edycja

Nabór wniosków od mieszkañców bêdzie
trwa³ od 24 lutego 2020 r. do 6 marca 2020 r.
Wnioski wraz z za³¹cznikami oraz regulamin
naboru bêd¹ dostêpne na stronie gminy w zak³adkach aktualności i odnawialne źród³a
energii, a tak¿e w pokoju nr 11. Uczestnikiem
projektu mo¿e byæ Mieszkaniec Gminy Z³awieś
Wielka, bêd¹cy w³aścicielem, wspó³w³aścicielem
lub u¿ytkownikiem wieczystym nieruchomości.
Wnioskodawca nie mo¿e posiadaæ zaleg³ych zobowi¹zañ ﬁnansowych wobec gminy, oraz musi
odprowadzaæ podatek dochodowy na rzecz gminy lub mieæ z³o¿ony do urzêdu skarbowego za³¹cznik ZAP-3. Nieruchomośæ, w której ma byæ
wykonana instalacja, musi byæ zlokalizowana na
terenie gminy Z³awieś Wielka.
Gmina przewiduje ³¹cznie monta¿ ok. 70 instalacji o mocach 3kW, 4 kW i 5 Kw., instalacje
bêd¹ mog³y byæ usytuowane na dachu budynku mieszkalnego b¹dź innego budynku, lub na
gruncie. Planowany termin realizacji 2021/2022.
Miejsce z³o¿enia wniosków – pokój nr 11.
Justyna Przybyszewska

Krzysztof Rak

Utylizacja azbestu 2020
Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej og³asza
nabór wniosków na usuniêcie odpadów zawieraj¹cych azbest w 2020 roku.
Wniosek wraz z niezbêdnymi za³¹cznikami dostêpny jest na stronie BIP Urzêdu, w zak³adce Informator Urzêdowy – Jak za³atwiæ
sprawê – Referat Rozwoju i Promocji - Utylizacja azbestu oraz w pokoju nr 11. Wnioski
wraz z wszystkimi wymaganymi za³¹cznikami, tj.:
• deklaracj¹ przyst¹pienia do programu,
• oświadczeniem o wyra¿eniu zgody na dysponowanie gruntem,
• klauzul¹ informacyjn¹,

• zgod¹ Starostwa Powiatowego w Toruniu na
przyst¹pienie do robót budowlanych zwi¹zanych z wymian¹ pokrycia dachowego
z p³yt cementowo-azbestowych na nowe,
nale¿y sk³adaæ w sekretariacie Urzêdu Gminy
w Z³ejwsi Wielkiej. Nabór wniosków trwa do
dnia 17 kwietnia 2020 roku. Wiêcej informacji pod nr telefonu 56 674 13 36.
Inwestycja doﬁnansowana jest przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale
środków w³asnych Gminy Z³awieś Wielka.
Monika Ryngwelska

Termomodernizacja
przychodni w Górsku
W dniu 18 lutego br. w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego
podpisana zosta³a umowa o doﬁnansowanie projektu „Termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku”.
Dziêki środkom przyznanym z Unii Europejskiej wykonane zostan¹ prace zwiêkszaj¹ce
efektywnośæ energetyczn¹ budynku, pozwalaj¹c na zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów i py³ów.
Inwestycja obejmuje roboty zwi¹zane z dociepleniem ścian zewnêtrznych w tym fundamentowych oraz stropodachu. Budynek zyska
równie¿ now¹ elewacjê. Ca³kowita wartośæ projektu opiewa na kwotê 255 000 z³, a kwota doﬁnansowania wynosi ponad 166 000 z³. Termomodernizacja przychodni w Górsku to kolejna
z inwestycji zmniejszaj¹cych energoch³onnośæ
gminnych budynków u¿yteczności publicznej,
zrealizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Szko³a Podstawowa w Czarnowie, Szko³a
Podstawowa w £¹¿ynie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej, Ośrodek Zdro-

wia w Z³ejwsi Wielkiej i Przedszkole Gminne
w Z³ejwsi Ma³ej w tych wszystkich miejscach
przeprowadzono roboty budowlane, dziêki którym nie tylko mo¿liwe by³o obni¿enie kosztów
eksploatacji, ale dziêki wsparciu z UE budynki
przesz³y gruntowne remonty, zyskuj¹c nowy,
estetyczny wygl¹d.
Krzysztof Rak
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Zmiana Systemu Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi
Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Z³awieś Wielka bêdzie obowi¹zywaæ od 1 kwietnia
2020 r.
nia odpadów komunalnych,
• potrzeby dodatkowego segregowania odpadów, w tym zmieszanych, które dostarczane do
Instalacji Komunalnej w Toruniu stanowi¹ ponad 70%
masy wszystkich odpadów odbieranych w systemie z terenu
gminy Z³awieś Wielka. W 2020
roku koszt przyjêcia odpadów
zmieszanych wynosi 340 z³ za
ka¿d¹ tonê, a selektywnie zebranych średnio 115 z³ za ka¿d¹ tonê – dlatego bardzo wa¿ne jest selektywne zbieranie
odpadów komunalnych,
• wzrost op³aty za korzystanie
ze środowiska w przypadku
zbierania odpadów w sposób
zmieszany, która wp³ywa na
cennik przyjmowania odpadów do Instalacji Komunalnej
w Toruniu. W latach 2016-2017
wysokośæ tej op³aty za sk³adowanie odpadów zmieszanych
wynosi³a 121 z³ za ka¿d¹ tonê,
natomiast w roku 2018 wzros³a
do kwoty 140 z³, w 2019 roku
do kwoty 170 z³, a w 2020 roku
wzros³a do kwoty 270 z³,
• dostosowanie kolorystyki pojemników i oznaczeñ zgodnie
z Rozporz¹dzeniem Ministra
Środowiska,
Problemy w skali kraju s¹ podobne: rosn¹ce ceny energii, wy¿sze koszty pracy, wiêksze ilości
odpadów, a tak¿e coraz trudniejsza sytuacja na rynku surowców
wtórnych spowodowana – jak
podkreślaj¹ eksperci – miêdzy
innymi brakiem instalacji przystosowanych do piêciofrakcyjnego modelu segregacji. Skutek?
W ostatnich miesi¹cach informacje wy¿szych stawkach za odbiór
lub odbiór i zagospodarowanie
odpadów og³aszaj¹ metropolie
i mniejsze samorz¹dy, a fala podwy¿ek nie dotar³a tylko do tych
nielicznych gmin, w których
obowi¹zuj¹ stare umowy.
Przy tej okazji apelujemy
o prawid³ow¹ segregacjê, która
ma decyduj¹cy wp³ywa na ilośæ
odpadów zmieszanych generuj¹cych najwiêksze koszty. Informacje o tym, jak prawid³owo
segregowaæ odpady komunalne,
które odpowiednio przygotowane mo¿na w ca³ości ponownie
wykorzystaæ lub przetworzyæ,
mo¿na znaleźæ na stronie www.
zlawies.pl oraz otrzymaæ w Urzêdzie Gminy w Z³ejwsi Wielkiej
lub Zak³adzie Us³ug Komunalnych w Rzêczkowie.
S³awomir Jakubowski
EXP32kB

Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Z³awieś Wielka
bêdzie obowi¹zywaæ od 1 kwietnia 2020 r. Wprowadzono now¹
metodê i stawki.
Konieczne bêdzie równie¿
z³o¿enie nowej deklaracji o wysokości op³aty. Nowe stawki op³aty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku selektywnego zbierania, ustalono
na poziomie:
1) 21,00 z³ miesiêcznie od osoby
w przypadku, gdy na nieruchomości zamieszkuje od 1 do
5 osób,
2) 19,00 z³ miesiêcznie od osoby
w przypadku, gdy na nieruchomości zamieszkuje powy¿ej 5
osób. Op³ata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkañców
zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomośæ oraz stawki op³aty.
W przypadku braku selektywnego zbierania odpadów, stawka
za odbiór odpadów komunalnych
bêdzie wynosi³a trzykrotnośæ
stawki selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tj. 63,00 z³
od ka¿dego mieszkañca zamieszkuj¹cego nieruchomośæ w przedziale od 1 do 5 osób oraz 57 z³
od ka¿dego mieszkañca zamieszkuj¹cego nieruchomośæ w przedziale powy¿ej 5 osób. Pierwszy
termin p³atności po zmianach
metody i stawek op³at tj. za kwiecieñ 2020 r., up³ywa 20 kwietnia
2020 r.
W³aściciele nieruchomości
zobowi¹zani s¹ do wyliczenia
nowej op³aty w deklaracjach na
podstawie nowej stawki op³aty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Nowe wzory deklaracji dostêpne bêd¹ na stronie
internetowej www.zlawies.pl oraz
w Urzêdzie Gminy. Istnieje te¿
mo¿liwośæ z³o¿enia deklaracji
elektronicznie. Informacje na temat sposobu wype³nienia deklaracji mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie
Gminy w Z³ejwsi Wielkiej oraz
pod nr tel. 56 674 13 13.
Nowe deklaracje z now¹ wysokości¹ op³aty za odpady komunalne nale¿y z³o¿yæ do Urzêdu
Gminy w Z³ejwsi Wielkiej do
31.03.2020 r. Do tego dnia obowi¹zuj¹ dotychczasowe stawki
op³at.
Na wprowadzenie zmian
i zwiêkszenie kosztów ca³ego systemu odbierania i przetwarzania
odpadów komunalnych mia³y
wp³yw m.in.:
• rosn¹ce koszty zagospodarowa-
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Śmieci w teorii
i praktyce
Zgodnie z treści¹ ustawy o utrzymaniu czystości i porz¹dku w gminach
utrzymanie czystości i porz¹dku w gminie nale¿y do jej zadañ w³asnych.
W praktyce oznacza to, ¿e to
w³aśnie gminy s¹ odpowiedzialne
miêdzy innymi za wywóz odpadów
komunalnych od w³aścicieli nieruchomości, na których zamieszkuj¹
mieszkañcy. Kolejne zmiany ustawy z lipca 2019 r. przynios³y wiele
nowych rozwi¹zañ legislacyjnych
i nak³adaj¹ na samorz¹dy obowi¹zek
dostosowania do nich lokalnego prawa gospodarowania odpadami.
Jak siê okazuje, wyzwaniem dla
gmin jest w³aściwe określenie stawek
op³at za gospodarowanie odpadami.
Gminy mog¹ zró¿nicowaæ stawki
op³aty w zale¿ności od:
1) od ilości zu¿ytej wody - metoda
ta jest stosowana rzadko, mimo i¿
najlepiej odzwierciedla fakt bytowania ludności. Sposób ten zniechêca
samorz¹dy z uwagi na wiele problemów, które nale¿y wzi¹æ pod uwagê
przy jego wdra¿aniu, m.in. kwestie
braku opomiarowania, czy uwzglêdniania wody u¿ywanej do podlewania trawników. Tak¹ metodê stosuje
m.in. Kwidzyn gdzie op³ata za odpady wynosi 5,65 z³ za ka¿dy m3 wody
zu¿ytej w gospodarstwie domowym,
je¿eli odpady zbierane s¹ w sposób
selektywny lub 12,00 z³ za m3 wody
zu¿ytej w przypadku zbiórki nieselektywnej;
2) powierzchni mieszkania – metoda ta jest stosowana sporadycznie,
gdy¿ budzi opór spo³eczny, poniewa¿
to nie metry kwadratowe wytwarzaj¹
odpady. Takie rozwi¹zanie stosowane jest miêdzy innymi w Gdañsku,
gdzie stawka wynosi 0,88 z³ za m2
powierzchni lokalu mieszkalnego
w czêści nieprzekraczaj¹cej 110 m2
oraz 0,10 z³ za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego w czêści przekraczaj¹cej 110 m2. Takie rozwi¹zanie
niestety najbardziej obci¹¿a tych,
którzy mieszkaj¹ w domach jednorodzinnych;
3) gospodarstwa domowego – metoda ta jest stosowana w oko³o 420
gminach, w tym oko³o 290 gmin
dzieli gospodarstwa na „klasy” w zale¿ności od liczby osób, co budzi
w¹tpliwości prawne. Podzia³ w zale¿ności od liczby osób stanowi¹cych
gospodarstwo domowe by³ stosowany równie¿ w naszej gminie, lecz Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO)
uzna³a uchwa³ê Rady Gminy za niezgodn¹ z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porz¹dku w gminach. Zgodnie ze stanowiskiem RIO
gminy powinny ustaliæ jedn¹ metodê
rycza³tow¹ dla gospodarstwa domowego bez wzglêdu na jego wielkośæ.
Taki sposób wybra³a Warszawa ustalaj¹c op³atê zrycza³towan¹, niezale¿n¹ od liczby lokatorów i mieszkañcy
tam bêd¹ p³aciæ za wywóz odpadów
w zabudowie wielorodzinnej 65,00
z³, a w domach jednorodzinnych –
94,00 z³;
4) osoby - metoda ta budzi najmniej
w¹tpliwości i kontrowersji, dlatego

jest stosowana, a¿ przez 1 469 gmin
w Polsce. Jest ona powszechnie zrozumia³a i odbierana jako sprawiedliwa, gdy¿ zgodna z zasad¹, im wiêcej
osób, tym wiêcej śmieci.
Jak widaæ ¿adna z metod określaj¹cych stawki za wywóz odpadów nie
przewiduje naliczania op³at w odniesieniu do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, gdy¿ w krajach,
w których wprowadzono taki sposób naliczania op³at odpady l¹dowa³y na dzikich wysypiskach śmieci,
lasach, polach, a nawet w cudzych
śmietnikach. Tak wiêc poszukiwanie
optymalnego rozwi¹zania jest trudne i uzale¿nione od specyﬁki danej
gminy.
Za co tak naprawdê p³acimy?
Rada Gminy określaj¹c stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagê: liczbê
mieszkañców zamieszkuj¹cych gminê, liczbê i strukturê gospodarstw
domowych, ilośæ wytwarzanych odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i segregowanych oraz
koszty funkcjonowania systemu.
Z pobranych op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które obejmuj¹ koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obs³ugi administracyjnej systemu oraz edukacji
ekologicznej w zakresie prawid³owego postêpowania z odpadami komunalnymi.
Ponadto, z op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
gmina pokrywa koszty wyposa¿enia nieruchomości w pojemniki
oraz worki do zbierania odpadów
komunalnych. Gmina nie mo¿e na
śmieciach ani zarabiaæ, ani do nich
dop³acaæ, tylko tak nimi zarz¹dzaæ,
by op³aty od mieszkañców i koszty
siê bilansowa³y.
O wzrostach op³at za wywóz
śmieci mówi siê od d³u¿szego czasu.
A czym s¹ spowodowane podwy¿ki?
Po pierwsze: śmieci nale¿y dzieliæ
na 5 g³ównych frakcji, co sprawia,
¿e ﬁrma odbieraj¹ca je musi wys³aæ
po nie wiêcej śmieciarek, a te musz¹ wykonaæ wiêcej kursów. Drug¹
najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ podwy¿ek
op³at s¹ coraz wy¿sze koszty gospodarowania odpadami. Gminy musz¹
siê mierzyæ m.in. z podwy¿szonymi
kosztami Regionalnych Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych i bardziej kosztownym procesem odbioru śmieci, który wynika
m.in. z tego, ¿e musimy dziś segregowaæ je na wiêcej frakcji ni¿ kiedyś.
Ponadto w górê posz³y op³aty środowiskowe za sk³adowanie odpadów,
ponoszone do Urzêdu Marsza³kowskiego przez Instalacje Komunalne

– w 2017 roku tona odpadów sk³adowanych na wysypisku kosztowa³a
120,00 z³, w 2019 – ju¿ 220,00 z³, a od
stycznia kosztuje 270,00 z³. Du¿y
wp³yw na wzrost kosztów gospodarki odpadami mia³a zmiana polityki
Chin w kwestii importu śmieci z zagranicy. Kiedy kraj, który przedtem
by³ najwiêkszym importerem odpadów plastikowych i papierowych,
nagle przesta³ je przyjmowaæ, ceny
sk³adowania śmieci nie tylko w Polsce, ale w ca³ej Europie gwa³townie
wzros³y.
Do niedawna mo¿na by³o sprzedawaæ makulaturê, teraz czêsto gminy do zagospodarowania frakcji papieru musz¹ dop³acaæ – wzrost cen
w porównaniu do stycznia ubieg³ego
roku to nawet 500%. Coraz dro¿sze
jest te¿ zagospodarowanie plastiku
w zwi¹zku z nadpoda¿¹ tego surowca.
Ale to nie koniec,
do tego dochodzi inﬂacja, wzrost
cen pr¹du, wzrost p³ac oraz kosztów
oko³o p³acowych (np. Pracownicze
Plany Kapita³owe), co przek³ada siê
automatycznie na podwy¿kê cen
us³ug. Przyczyn podwy¿ek op³at za
śmieci jest oczywiście wiêcej, w tym
równie¿ b³êdy pope³niane przez
mieszkañców przy segregacji, które
oznaczaj¹ dla gmin dodatkowe wydatki. W efekcie nawet gminy, które d³ugo opiera³y siê podwy¿kom,
musia³y w koñcu ulec. Wielokrotnie
zdarza siê tak, ¿e podwy¿ki stawek
s¹ bardzo dotkliwe dla mieszkañców
i tak np. w Markach ko³o Warszawy
stawka wzros³a z 8,00 z³ od osoby
za odpady segregowane do 32,00 z³,
w Bydgoszczy do 22,00 z³ za osobê,
a w mieście Che³m¿a do 23,00 z³ za
osobê.
Zgodnie z nowymi uregulowaniami nie mo¿na ju¿ nie dzieliæ śmieci. Segregacja jest teraz powszechnym obowi¹zkiem, za jej brak bêdzie
stosowana kara stanowi¹ca wielokrotnośæ op³aty za odpady zbierane
selektywnie. Tak wysoka op³ata ma
pe³niæ funkcjê straszaka i zmotywowaæ do segregowania odpadów, gdy¿
normy unijne narzucaj¹ na nas obowi¹zek uzyskania 50% recyklingu
ju¿ w 2020 roku, a normy bêd¹ siê
zwiêkszaæ w kolejnych latach.
Jak powstrzymaæ wzrost cen?
Po pierwsze - przydomowy kompostownik, gdy¿ samodzielne gospodarowanie bioodpadami obni¿a cenê
oraz zmniejsza strumieñ śmieci. Po
drugie: dok³adna segregacja odpadów, która zmniejsza koszty op³at za
odbieranie odpadów zmieszanych.
Po trzecie: ograniczenie liczby produkowanych odpadów. Bêd¹c na
zakupach, starajmy siê w miarê mo¿liwości ograniczaæ ilośæ opakowañ,
plastików, kupujmy wiêcej produktów nieprzetworzonych. Po czwarte:
rzetelne i uczciwe wype³nianie deklaracji śmieciowych.
PAMIÊTAJMY: problem gospodarki śmieciowej, z którym mierz¹
siê wszystkie gminy w ca³ej Polsce
mo¿na rozwi¹zaæ tylko we wspó³pracy Gminy z Mieszkañcami, dlatego potrzeba wspólnego i zgodnego
dzia³ania na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami, po
to, by ceny śmieci w naszej gminie
nie ros³y. To nasza wspólna troska!
Teresa Sztuczka
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„Dotacje z LGD Zakole
Dolnej Wisły – szansa dla
przedsiębiorczych na wsi
– edycja 2020”
Niebawem rusza nabór wniosków na dzia³ania zwi¹zane z rozwojem przedsiêbiorczości na obszarze Zakola Dolnej Wis³y (Gminy
Kijewo Królewskie, Unis³aw, D¹browa Che³miñska, Z³awieś Wielka)
ﬁnansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
(Poddzia³anie 19.2)
Z dotacji skorzystaæ bêd¹ mog³y, zarówno firmy ju¿ istniej¹ce,
jak i Ci, którzy swoj¹ przygodê
z przedsiêbiorczości¹ zamierzaj¹
dopiero rozpocz¹æ.
Wysokośæ dotacji dla starterów
wynosi 75 tys. z³ (premia), natomiast na rozwój istniej¹cej dzia³alności gospodarczej bêdzie mo¿na
pozyskaæ dofinansowanie w wysokości od 26 do 100 tys. z³ (refundacja na poziomie 70%)
Og³oszenie naborów wraz z wymaganymi dokumentami dla chc¹cych rozpocz¹æ b¹dź rozwin¹æ
dzia³alnośæ gospodarcz¹ nast¹pi w marcu tego roku na stronie
www.zakolewisly.pl .
W dniach 25 i 26 lutego 2020
o godz. 9.00 w siedzibie LGD
w Kijewie Królewskim odbêd¹ siê
szkolenia dla przysz³ych Wnio-

skodawców w ramach konkursu
na podejmowanie (25.02) i rozwój
dzia³alności gospodarczej (26.02),
podczas których pracownicy Biura
omówi¹ zasady wype³niania wniosków, biznesplanów oraz niezbêdnych za³¹czników. Na szkolenia
mo¿na zapisaæ siê telefonicznie
pod nr 56 676 44 36 (liczba miejsc
ograniczona).
Zachêcamy do odwiedzania
strony internetowej „Zakola”,
gdzie publikowane s¹ materia³y
pomocnicze i informacje niezbêdna dla przysz³ych Wnioskodawców, a tak¿e do korzystania
z bezp³atnego doradztwa w Biurze
LGD, na jakie mo¿na siê umówiæ
telefonicznie 56 676 44 36 lub mailowo: biuro@zakolewisly.pl
Anna Pawlak
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Ferie Zimowe
W czasie 10 spotkañ w zajêciach wziê³o
udzia³ oko³o 60 dzieci. Ka¿de z dwugodzinnych zajêæ rozpoczynaliśmy grami planszowymi: zrêcznościowymi, logicznymi, rozwijaj¹cymi spostrzegawczośæ. Nastêpnie zajmowaliśmy
siê pracami manualnymi. Dzieci wys³ucha³y
opowiadania A. Stelmaszyk pod tytu³em „Micha³ek i pude³ko niespodzianek”, a potem w³asnorêcznie wykona³y kolorowe pude³ko na swoje skarby. Innym razem wiele radości dzieciom
sprawi³o wykonanie papierowej g¹sienicy i jej
prezentacja przed pozosta³ymi uczestnikami.
Dzieci równie¿ projektowa³y obrazki na
deseczkach, które potem wylepia³y ró¿nymi
nasionami, wykonywa³y kolorowe lampiony ze
szklanych s³oiczków. Przeprowadzi³y doświadczenie, wykonuj¹c poduszkowiec z p³yty CD
i balona. Nastêpnie sprawdzi³y, co siê stanie, jak

puszcz¹ go na g³adkiej powierzchni. Ka¿d¹ wykonan¹ przez siebie pracê dzieci mog³y wzi¹æ ze
sob¹ do domu.
By³o nam bardzo mi³o wymyślaæ i przeprowadzaæ zajêcia dla tak aktywnych i kreatywnych dzieci. A uśmiech na ich twarzach to dla
nas najlepsza nagroda.
Joanna Dydowicz-Przekwas

Wykład o niezwykłych kobietach
Z okazji 100 lecia odzyskania niepodleg³ości Pomorza, a tak¿e 100 lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety, Dom Kultury w Górsku zorganizowa³ wyk³ad pani doktor Agnieszki
Wysockiej o niezwyk³ych kobietach z rejonu Pomorza, które walczy³y o prawa kobiet i o odzyskanie niepodleg³ości.
By³y wśród nich: nauczycielki, aktorki,
zakonnice, re¿yserki, dziennikarki, pisarki
nawet pos³anki, kobiety z naszego regionu,
o których nie wiele wiedzieliśmy.
Pani doktor Agnieszka Wysocka poświêci³a ka¿dej z nich po kilka chwil, po to ¿eby
przybli¿yæ dan¹ osobê i jej dzia³alnośæ.
Wśród zaprezentowanych postaci by³y:
- Aleksandra Aspis, nauczycielka i dyrektorka szko³y dla dziewcz¹t we W³oc³awku,
- Apolonia Cha³upiec, czyli Pola Negri uro-

dzona w Lipnie,
- Siostra Maria Kar³owska za³o¿ycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności
Bo¿ej,
- Anna Krzycka za³o¿ycielka pisma dla kobiet
”Moja Przyjació³ka”,
- Maria Kuncewiczowa pisarka,
- Aniela Potulicka ziemianka, ﬁlantropka,
utworzy³a fundacjê, podarowa³a swój maj¹tek wspiera³a lubelski KUL,
- Wanda Rolbieska, za³o¿ycielka szko³y dla

dziewcz¹t w Bydgoszczy/dzisiaj VI liceum,
- Wanda Siemaszkowa aktorka i re¿yserka, dyrektor teatru w Bydgoszczy,
- Maria Skórzewska z Radziwi³³ów w³aścicielka
Lubostronia i dzia³aczka niepodleg³ościowa
- Zoﬁa Staruszkiewicz lekkoatletka,
- genera³ El¿bieta Zawacka.
Uczestniczy z wielka atencj¹ wys³uchali
wyk³adu przybli¿aj¹cego postaci wybitnych
Polek – mieszkanek naszego regionu, które
wspólnie przyczyni³y siê do uzyskania praw
przez kobiety i niepodleg³ości kraju.
Wyk³ad ten zaszczyci³ swoj¹ obecności¹
pan Marek Olszewski Starosta Toruñski, Piotr
Pawlikowski Przewodnicz¹cy Rady Gminy,
dyrektorzy szkó³, radni i mieszkañcy.
Renata Dobrowolska
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Biblioteka i Dom Kultury w Górsku po
raz pierwszy wspólnie zorganizowa³y darmowe zajêcia dla dzieci w czasie ferii zimowych.
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Koncert Walentynkowy
Walentynki, świêto zakochanych obchodzone 14 lutego, nies³usznie bywa stawiane w jednym rzêdzie z Halloween, jako kolejny eksportowany produkt kultury anglosaskiej.
Św. Walenty, od którego pochodzi nazwa
świêta, zosta³ og³oszony patronem zakochanych ju¿ w 1496 r. przez papie¿a Aleksandra VI.
Pocz¹tków dzisiejszych walentynek szukaæ trzeba nie w chrześcijañstwie, lecz w pogañskim
Rzymie. O ich dacie zadecydowa³a przyroda.
W po³owie lutego ptaki gnie¿d¿¹ce siê w Wiecznym Mieście ³¹czy³y siê w pary i zaczyna³y mi³osne zaloty.
Uwa¿ano to za symboliczne przebudzenie
siê natury, zwiastuj¹ce rych³e nadejście wiosny.
Z tej racji Rzymianie na 15 lutego organizowali
festyn ku czci boga p³odności Faunusa Lupercusa. W przeddzieñ obchodów odbywa³a siê
mi³osna loteria: imiona dziewcz¹t zapisywano na skrawkach papieru, po czym losowali je
ch³opcy. W ten sposób dziewczyny stawa³y siê
ich partnerkami podczas świêta. Bywa³o, ¿e
odt¹d chodzili ze sob¹ przez ca³y rok, a nawet
zostawali par¹ na ca³e ¿ycie…
Za panowania cesarza Klaudiusza Gockiego Rzym by³ uwik³any w krwawe wojny do tego
stopnia, ¿e mê¿czyźni nie chcieli wstêpowaæ do
wojska. Cesarz uzna³, ¿e powodem s¹ ich ¿ony
i narzeczone, których oni nie chc¹ opuszczaæ,

odwo³a³ zatem wszystkie planowane zarêczyny
i śluby. Kap³an Walenty pomaga³ parom, spowodowa³, ¿e pobiera³y siê one potajemnie, ale
zanim to nast¹pi³o, w wiêzieniu Walenty zaprzyjaźni³ siê z córk¹ stra¿nika, która go odwiedza³a
i podnosi³a na duchu. Aby siê odwdziêczyæ, zostawi³ jej na po¿egnanie liśæ w formie serca, na
którym napisa³: “Od twojego Walentego” i tak
dzisiaj mamy świêto Walentego, którego symbolem jest serduszko.
Z tej w³aśnie okazji w sobotê 15 lutego
w Domu Kultury w Górsku, odby³ siê po raz
pierwszy Koncert Walentynkowy, w którym
wziê³o udzia³ kilkadziesi¹t osób.
Na sto³ach znalaz³a siê kawa, herbata i ciasto, koncert trwa³ ponad godzinê. Wykonawc¹
by³o Folk Trio, które wykona³o utwory z lat
dwudziestych ubieg³ego wieku, piosenki macedoñskie, s³oweñskie, arie operowe, ale by³y te¿
i piosenki biesiadne.
Uczestnicy wyszli z koncertu bardzo zadowoleni, a my mamy powód, aby je powtórzyæ
w latach nastêpnych.
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Zespół śpiewaczy „Melodia”
na ziemi mogileńskiej
26 stycznia 2020 roku w Restauracji Heaven w Chabsku odby³ siê III Przegl¹d Piosenki
Biesiadnej, w którym zaprezentowa³o siê 13 zespo³ów śpiewaczych i ludowych.
Przegl¹d zatytu³owany by³ „Z PIOSENK¥
ZA PAN BRAT”. W Chabsku wyst¹pi³o 13 zespo³ów: Z³ota Jesieñ z Mogilna, Wylatowianki
z Wylatowa, Kalina z Chabska, Z³ota Jesieñ
z Orchowa, Kujawianki ze Strzelna, Strzelnianki ze Strzelna, Radośæ z Jezior Wielkich, Melodia ze Z³ejwsi Ma³ej, Z³oty Liśæ z Trzemeszna,
Kleszczawianie z Kleszczewa, Jesienny Kwiat
z Szubina, Gama z Witowa oraz Odrodzenie ze
S³upcy.
Zespó³ śpiewaczy „Melodia” zaprezentowa³ repertuar kolêdowy, patriotyczny i ludowy. G³ównym celem wystêpu by³a promocja
naszej gminy oraz niesienie radości swoimi
wystêpami wszystkim tym, którym bliska jest
muzyka, śpiew i taniec. Podczas jednodniowej

wizyty promowaliśmy nasz¹ kulturê, tradycjê
i historiê. Wyjazd by³ świetnym sposobem na
integracjê, to jedna z najpopularniejszych form
budowania zespo³u.
Bardzo dziêkujemy za wspania³e przyjêcie
i rodzinn¹ atmosferê. Czuliśmy siê jak u siebie
w domu. Jesteśmy zauroczeni gościnności¹,
¿yczliwości¹ ziemi mogileñskiej.
Dziêkujemy za niezwyk³¹ uprzejmośæ oraz
zaanga¿owanie w organizacjê naszego pobytu.
Z ziemi mogileñskiej zabraliśmy mi³e wspomnienia, a organizatorom zostawiliśmy nasz¹
radośæ i wdziêcznośæ za wspólnie spêdzony
czas.
Maria Karpiñska

Renata Dobrowolska

Dzień Babci i Dziadka

Z pieśnią i tańcem w Pędzewie

Tradycyjnie, od wielu lat, Szko³a Podstawowa w Górsku i Dom Kultury byli organizatorami obchodów Dnia Babci i Dziadka.

18 stycznia 2020 roku zespó³ śpiewaczy „Melodia” wyst¹pi³ z repertuarem kolêdowym, patriotycznym i ludowym na Dniu Seniora w świetlicy wiejskiej w Pêdzewie.

Uroczystośæ odby³a siê w sali bankietowej
Domu Kultury, do której gromadnie przyby³y
babcie i dziadkowie, aby obejrzeæ czêśæ artystyczn¹ z udzia³em swoich wnuków.
Dzieci zosta³y przygotowane przez swoje nauczycielki Pani¹ Basiê Poprawsk¹ i Pani¹ Edytê
Dziarkowsk¹. Wystêpy obﬁtowa³y w pokazy
tañca, wiele weso³ych piosenek i wierszyków

o babciach i dziadkach. Na zakoñczenie wszystkie babcie i dziadkowie otrzymali prezenty i zostali poczêstowani kaw¹ i ciastkiem.
Sk³adam serdeczne podziêkowania dyrekcji
i nauczycielom ze Szko³y Podstawowej w Górsku
za wieloletni¹ wspó³pracê z Domem Kultury.
Renata Dobrowolska

Dzieñ Seniora to szczególne świêto, świêto
ludzi starszych, którym nale¿y siê szacunek
i uznanie za bezinteresown¹ mi³ośæ i m¹drośæ,
jakimi obdarowuj¹ m³odsze pokolenia. Jako
pierwszy wszystkich seniorów bardzo serdecznie powita³ pan Grzegorz Nalazek – Prezes OSP
w Pêdzewie.
Uroczystośæ rozpoczê³a siê wystêpem artystycznym zespo³u „Melodia”, w programie
przygotowanym specjalnie dla seniorów. Wśród
wielu odśpiewanych utworów, us³yszeæ mo¿na
by³o: „Lipka zielona”, „Z tamtej strony wody”
czy „Pastora³ka od serca do ucha”. Wszyscy seniorzy świetnie bawili siê, śpiewaj¹c wspólnie
z zespo³em ludowe piosenki. Na zakoñczenie

wystêpu zespó³ „Melodia” porwa³ seniorów do
tañca. Organizatorem imprezy by³o so³ectwo
Pêdzewo i Gutowo.
Bardzo serdecznie dziêkujemy Panu Grzegorzowi Nalazkowi - Prezesowi OSP w Pêdzewie za zaproszenie, ¿yczliwośæ oraz ciep³¹ i rodzin¹ atmosferê. Serdeczne podziêkowania dla
sympatycznych i gościnnych seniorów, którzy
tworz¹ domowy klimat.
Podziêkowania kierujemy do Pañ z KGW za
wyśmienity poczêstunek. By³o nam mi³o gościæ
na Dniu Seniora w Pêdzewie. Seniorom ¿yczymy zdrowia oraz pomyślności. STO LAT!
Maria Karpiñska
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„Moje Piękne - Bezpieczne Miejsce”
Fundacja Piêkniejszego Świata w Sk³udzewie serdeczne zaprasza dzieci
i m³odzie¿ do uczestnictwa w IV. Ogólnopolskim Przegl¹dzie Twórczości
Plastycznej Dzieci i M³odzie¿y "Moje Piêkne - Bezpieczne Miejsce".
Prosimy Szanownych Rodziców
i Pedagogów o udzielenie wszechstronnej pomocy merytorycznej i organizacyjnej. Termin nadsy³ania prac
do 30 czerwca 2020 r.
Fundacja organizuj¹c ósm¹ z kolei, a czwart¹ ogólnopolsk¹ edycjê
Przegl¹du Twórczości Plastycznej
Dzieci i M³odzie¿y w Sk³udzewie pod
has³em „Moje Piêkne - Bezpieczne
Miejsce” – 2020 pragnie rozszerzyæ
wspó³pracê z nauczycielami szkó³,
przedszkoli i placówek oświatowowychowawczych na terenie ca³ej Polski.
Pragnie zachêciæ
nauczycieli
i instruktorów do wzajemnego inspirowania i dzielenia siê twórczymi
poszukiwaniami w dziedzinie plastyki, poszerzania wiedzy z zakresu stosowania ró¿norodnych technik plastycznych. Pragnie stworzyæ poprzez
twórczośæ plastyczn¹ mo¿liwośæ powszechnego udzia³u dzieci i m³odzie¿y w spotkaniu siê z rówieśnikami.
Cele Przegl¹du:
Stworzenie okazji do rozwijania zainteresowañ i zdolności plastycznych
dzieci i m³odzie¿y.
•Zachêcenie uczestników do wypowiedzi plastycznej ukazuj¹cej realnie istniej¹ce piêkne i bezpieczne
dla nich miejsce, pokazanie z kim
i z czym to miejsce jest zwi¹zane,
ukazanie piêknych relacji miêdzyludzkich oraz wa¿nych sytuacji,
w których autorzy prac czuj¹ siê dobrze, pewnie i bezpiecznie.
•Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i m³odzie¿y z terenu ca³ej Polski.
•Nawi¹zanie kontaktów do twór-

czej, miêdzyszkolnej wymiany doświadczeñ miêdzy nauczycielami
i uczniami ró¿nych placówek naszego kraju oraz organizowania wspólnych akcji plastycznych i wystaw.
•Poszerzenie znajomości środków
wyrazu
plastycznego
poprzez
uczestnictwo w organizowanych
przez Fundacjê warsztatach plastycznych realizowanych w ramach
przyznanych nagród zespo³owych
pn. Impulsy Twórcze, w wybieranych przez placówki niekonwencjonalnych technikach, przy udziale
twórców profesjonalnych oraz podczas poznawania orygina³ów sztuki
wspó³czesnej.
Wiek uczestników - w Przegl¹dzie
mog¹ uczestniczyæ dzieci i m³odzie¿
w wieku od 5 do 16 lat
z terenu ca³ej Polski ze szkó³, przedszkoli i placówek wychowania pozaszkolnego oraz uczestnicy indywidualni.
Tematyka - uczestnicy Przegl¹du maj¹
za zadanie zilustrowaæ wyj¹tkowe –
piêkne i bezpieczne, realnie istniej¹ce miejsce, pokazaæ, z kim i z czym
to miejsce jest zwi¹zane, mog¹ te¿
ukazaæ piêkne relacje miêdzyludzkie
oraz wa¿ne sytuacje, w których czuj¹
siê dobrze, pewnie i bezpiecznie.
Format prac plastycznych:
•P³askie prace plastyczne powinny
mieæ wymiary:
- dla dzieci 5-7 letnich minimalnie
A4, maksymalnie 100x70cm
- dla dzieci i m³odzie¿y od 8 do 16
lat minimalnie A3, maksymalnie
100x70cm
•Prace przestrzenne (wy³¹cznie ceramika i gips) – dowolne wymiary.
Techniki wykonania pracy - na ró¿-

nych pod³o¿ach na kartonie, papierze, na folii, na szkle, na drewnie:
rysunkowe i malarskie (o³ówek,
kredki świecowe, pastele, tusze, farby,
markery, ﬂamastry, patyki), graﬁczne
(monotypia, linoryt, suchoryt, pleksoryt, gipsoryt, kolograf, kalkograf,
papieroryt, akwaforta) , techniki ró¿ne: kola¿, witra¿, wycinanka, wydzieranka, tkanina, ceramika, gips.
Informacje o autorze i placówce prace nale¿y te¿ podpisaæ na odwrocie
WIELKIMI LITERAMI podaj¹c :
imiê, nazwisko i wiek autora (nie klasê).
•Do ka¿dej pracy powinna byæ trwale przymocowana czytelnie wype³niona
Karta Zg³oszenia – za³¹cznik nr 1
i Oświadczenie rodzica/opiekuna –
za³¹cznik nr 2 / patrz www.skludzewo.pl – Regulamin Przegl¹du/.
Nie wezm¹ udzia³u w ocenie jury
prace zapakowane w rulony i zgiête.
Nades³anie prac jest jednoznaczne
z akceptacj¹ regulaminu i przekazaniem organizatorowi praw autorskich.
Terminy - do 30 czerwca 2020
roku - dostarczenie lub przes³anie
prac na adres organizatora,
. 20 sierpnia 2020 roku - og³oszenie
wyników na stronie internetowej Fundacji Piêkniejszego Świata w Sk³udzewie – www.skludzewo.pl , 15 września
2020 roku - otwarcie wystawy po³¹czonej z wrêczeniem nagród indywidualnych i zespo³owych
Ocena prac i nagrody:
Jury powo³ane przez organizatorów
wybierze najciekawsze prace przyznaj¹c dyplomy i rzeczowe nagrody
indywidualne w poszczególnych kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 lat,
11-13 lat, 14-16 lat oraz wyró¿ni prace
kwaliﬁkuj¹c je do wystawy.
Przyznane zostan¹ równie¿ dyplomy

i nagrody zespo³owe za najciekawsze
zbiory prac z danej placówki.Nagrod¹ zespo³ow¹ bêdzie zaproszenie jednej lub wielu grup uczniów na plener
po³¹czony z warsztatami w wybranej
technice plastycznej w zespole pa³acowo-parkowym w Sk³udzewie

w wybranym terminie w okresie od
września do listopada 2020 roku.
Relacje fotograﬁczne z poprzednich edycji Przegl¹du znajduj¹ siê na
stronie Fundacji www.skludzewo.pl .
Danuta Sowiñska-Warmbier

Zimowisko- półkolonie
Tradycyjnie w okresie ferii zimowych Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla Przysz³ości” z Górska i Dom Kultury w Górsku byli organizatorami dwóch tygodni pó³kolonii dla dzieci z terenu naszej gminy.
dla najm³odszych mieszkañców, na
sta³e wpisa³ siê w gminny kalendarz.
Jak pokazuje liczba uczestników,
stworzenie oferty obejmuj¹cej ciekawe zajêcia i atrakcyjne wyjazdy, które
nie zmusz¹ rodziców do wydatkowania na ferie zimowe kilkuset z³otych,
by³o bardzo wa¿ne.
Zapraszamy wszystkich chêtnych
do udzia³u w organizowanych przez
stowarzyszenie i DK dzia³aniach.
Renata Dobrowolska

EXP32kB

W zajêciach wziê³o udzia³ 60 dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Baz¹ i miejscem zbiórki dla pó³kolonii by³ dom
Kultury w Górsku.
Dzieci przez jeden dzieñ przebywa³y w Domu Kultury w Górsku,
a w pozosta³e wyje¿d¿a³y na ró¿nego
rodzaju wycieczki.
W tym roku odwiedzi³y: Muzeum Bajek i zabawek w Toruniu,
Family Park w Bydgoszczy, Muzeum
Okrêgowe w Toruniu, M³yn Wiedzy
i Mc Donalda. Ostatni dzieñ uczestnicy spêdzali w Cinema City ogl¹daj¹c najnowsze produkcje dla dzieci,
czyli „Superpies i Turbokot” i „Gang
Zwierzaków” . Na zakoñczenie wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe
dyplomy i drobne upominki.
Organizowany od wielu lat
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla przysz³ości”
wspólnie z DK Górsk wypoczynek
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KALENDARZ IMPREZ
SPORTOWYCH - KULTURALNYCH
Data
imprezy

Nazwa

Miejsce

Organizator

09.03.2020

Dzieñ Kobiet
w DK Górsk

Dom Kultury
w Górsku

UG w Z³ejwsi Wielkiej, DK w Górsku,
GOKiS w Z³ejwsi
Ma³ej

Marzec
2020

Spotkania Klubu
Seniora 2x w miesi¹cu

Dom Kultury
w Górsku

DK w Górsku

Marzec
2020

Uniwersytet
III Wieku
2 x w miesi¹cu

Dom Kultury
w Górsku

DK w Górsku,
WSG w Bydgoszczy

Marzec
2020

Warsztaty
ﬂorystyczne

Dom Kultury
w Górsku

DK w Górsku

Marzec
2020

Wyjazd do kina

Dom Kultury
w Górsku

DK w Górsku

Marzec
2020

Konkurs plastyczny
dla dzieci

Dom Kultury
w Górsku

DK w Górsku

Marzec
2020

Gminny Konkurs
na najciekawsz¹
kartkê wielkanocn¹

Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej

GOKiS
w Z³ejwsi Ma³ej

Marzec
2020

VIII Gminny Konkurs
Ortograﬁczny O Pióro
Wójta Gminy Z³awieś
Wielka

Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej

GOKiS
w Z³ejwsi Ma³ej

Marzec
2020

Turniej Pi³ki No¿nej
ch³opców szkó³
podstawowych Orlik

Boisko Orlik
w Z³ejwsi Ma³ej

GOKiS
w Z³ejwsi Ma³ej

Marzec
2020

Turniej Pi³ki No¿nej
dziewcz¹t szkó³
podstawowych Orlik

Boisko Orlik
w Z³ejwsi Ma³ej

GOKiS
w Z³ejwsi Ma³ej

22.03.2020

Wielkanocny Turniej
Pi³ki No¿nej o Puchar
Wójta Gminy Z³awieś
Wielka

Szko³a Podstawowa
w Z³ejwsi Wielkiej

UG
w Z³ejwsi Wielkiej
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Artystyczne Ferie Zimowe
Skłudzewo 2020

Pragniemy podzieliæ siê wra¿eniami i wspomnieniami z przebiegu 10. imprez integracyjnych pod nazw¹ Artystyczne Ferie Zimowe – Sk³udzewo 2020 zorganizowanych w okresie tegorocznych ferii zimowych w zespole
pa³acowo-parkowym przez Fundacjê Piêkniejszego Świata w Sk³udzewie.
Uczestnikami by³y dzieci w wieku 5–14 lat, które od 9.00 do 16.00 realizowa³y wspólnie z animatorkami
przeró¿ne zadania w plenerze i pracowniach. Do przeprowadzenia zajêæ
przygotowane zosta³y niekonwencjonalne materia³y, z którymi dzieci
niekoniecznie stykaj¹ siê w domu czy
szkole.
W³aśnie ta niecodziennośæ bardzo
dzieci zachwyca³a, wci¹ga³a w problematykê plastyczn¹, pozwala³a uczyæ
siê i rozwijaæ pomys³owośæ podczas
zabawy. A mo¿liwośæ zabierania w³asnych prac do domu tym bardziej
motywowa³a dzieci do zaanga¿owania siê w poznawanie i stosowanie
nowych środków plastycznych.
Aby jak najszybciej wzajemnie
siê poznaæ i zintegrowaæ tworzyliśmy
wizytówki z wycinanych liter podklejanych kolorowymi t³ami, rzeźbiliśmy w p³ytach gipsu swój znak,
malowaliśmy uk³ady pasowe akrylami na drewnie, modelowaliśmy
z gliny ﬁgurki zwierz¹tek i naczynka, zdejmowaliśmy obrazy z wody na
wymyślane formy z brystolu, , zamienialiśmy p³askie sylwety ryb w formy
przestrzenne przy pomocy przeplatanych nitek i w³óczki, malowaliśmy
wypuszczaj¹c kropelki farb, a prowadz¹c je po kartce ró¿nymi sposobami uzyskiwaliśmy niezwyk³e siatki
linii, uk³adaliśmy mozaiki szklane
, robiliśmy wystawy swoich prac, fotografowaliśmy siê w ro¿nych sytuacjach, śpiewaliśmy piosenki i uk³adaliśmy rymowanki. A pomimo nie
sprzyjaj¹cej wêdrówkom pogodzie
spacerowaliśmy miêdzy kropelkami
niezwyk³ymi trasami i tworzyliśmy

mapy terenu naszych wêdrówek po
parku i okolicy, szukaliśmy osobliwości przyrodniczych, przechodziliśmy
pomnikow¹ alej¹ klonow¹ i rysowaliśmy „coś przypominaj¹ce ”drzewa,
podziwialiśmy najstarsze drzewo

nia w plenerowych i warsztatowych
dzia³aniach Fundacji Piêkniejszego
Świata .
Do zobaczenia w Sk³udzewie.
DO ZOBACZENIA wkrótce.
Nie czekajcie na wiosnê i lato. Tegoroczna zima w Sk³udzewie jest tak
piêkna, bo dorodne drzewa ró¿nych
gatunków w³aśnie w tym czasie, zapraszaj¹ do podziwiania ich zimowej
urody, zapatrzenia siê w niezwyk³e,
teraz ci¹gle jeszcze ods³oniête konary,
wygl¹daj¹ce na tle stale zmieniaj¹cego
siê nieba, jak gigantyczne koronki.
To piêkno jest na wyci¹gniecie
rêki, o ka¿dej porze dnia i w ka¿dej
pogodzie.

w Sk³udzewie – potê¿ny 400-letni d¹b
hrabiny, najpierw staj¹c naprzeciwko
niego, a później po zejściu ze zbocza
widzieliśmy jak potê¿ny d¹b ogl¹dany z takiej odleg³ości zmala³, jak
z do³u inaczej wygl¹da pieñ i uk³ad
korony .
Gdy doszliśmy do podnó¿a grodziska wspinaliśmy siê ziemnymi
schodkami na trasie ście¿ki edukacyjnej, bawiliśmy siê w podchody,
wymyślaliśmy zadania dla drugiej
grupy, podziwialiśmy krajobrazy
pradoliny Wis³y i zbocza sk³udzewskiego jaru. Ka¿dego dnia by³ czas na
nowe gry i zabawy, wspólne budowanie miasteczka z klocków lego. Dzieci zwiedza³y tak¿e zabytkowy pa³ac
z obrazami, rysunkami i rzeźbami
artystów tworz¹cych w Sk³udzewie,
a przyje¿d¿aj¹cych z ro¿nych stron
Polski i świata. Opisujemy wszystko
tak szczegó³owo, aby zachêciæ w przysz³ości tak¿e innych do uczestnicze-

Katarzyna Warmbier
Beata Romanowska

Aktualności/Kultura
Kultura

„Najciekawsza Kartka Bożonarodzeniowa” w GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej by³ organizatorem konkursu
szopek bo¿onarodzeniowych.

Na konkurs wp³ynê³o 125 prac dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy. W swojej ocenie Jury
zwraca³o uwagê na zgodnośæ z tematem, kreatywnośæ i wyobraźniê, estetykê, w³aściwy format, samodzielnośæ wykonania pracy, a tak¿e
stopieñ nawi¹zania do tradycji. Konkurs cieszy³
siê bardzo du¿ym zainteresowaniem.
Bardzo trudno by³o wytypowaæ zwyciêzców,
gdy¿ wszystkie prace by³y bardzo pomys³owe,
a do ich wykonania wykorzystano ró¿norodne
techniki. Celem konkursu jest kultywowanie
tradycji świ¹t Bo¿ego Narodzenia, rozwijanie
kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie ró¿norodnych rozwi¹zañ plastycznych (ciekawych
materia³ów i technik plastycznych) oraz rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.
Jury pod przewodnictwem dr Alicji Wieczorek postanowi³o przyznaæ 8 nagród i 12 wyró¿nieñ. Nagrody i wyró¿nienia wrêczono 19
grudnia 2019 roku w GOKiS,
NAGRODY
I nagroda – Szymon Skoczylas – SP Z³awieś
Wielka
II nagroda – Micha³ Uﬁr – SP Siemoñ

Celem konkursu jest kultywowanie wśród
dzieci i doros³ych tradycji wykonywania szopek, poznanie i zapamiêtanie wydarzeñ zwi¹zanych z narodzeniem Jezusa, przekazywanie
zwyczajów bo¿onarodzeniowych z regionu kujawsko-pomorskiego, rozwijanie wra¿liwości estetycznej dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e doros³ych
oraz uzdolnieñ plastycznych.
Nagrody ufundowali
I - Wójt Gminy Z³awieś Wielka
II – Przewodnicz¹cy Rady Gminy
III- Dyrektor GOKiS

WYRÓ¯NIENIA
Aniela Hudzik, Natalia Borkowska, Antonina
Rozkowiñska, Julia Pokorniecka i Zoﬁa Burzacka – SP Przysiek. £ukasz W³och, Gabriela
Janiszewska, Miko³aj Szymañski, Julia Melerska i £ucja M¹drzejewska – SP Siemoñ, Adam
Trzajna- SP Z³awieś Wielka, Jan Dankowski – SP
Z³awieś Wielka, ﬁlia Czarnowo.
Bardzo dziêkujê wszystkim dzieciom, które
wziê³y udzia³ w konkursie i w³o¿y³y mnóstwo
trudu w wykonanie piêknych prac plastycznych.
Zwyciêzcom gratulujê wielkiego sukcesu i ¿yczê
dalszych osi¹gniêæ na niwie artystycznej.

K

By³o nam bardzo trudno wybraæ najpiêkniejsze prace, bo ka¿da z nich jest wyj¹tkowa
i zachwycaj¹ca. Widzimy, jak wiele pracy zosta³o w³o¿one w ich powstanie. Uroczyste og³oszenie wyników konkursu oraz wrêczenie nagród
i dyplomów zwyczajowo odby³o siê w niedzielê
podczas 28. Fina³u Wielkiej Orkiestry Świ¹tecznej Pomocy.
Nagrody otrzymali:
I –Rodzina Pañstwa Balewskich
II – Rodzina Pañstwa Urbañskich
III- Rodzina Pañstwa Aranin
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i zachêcamy do udzia³u w kolejnych edycjach konkursu.
Maria Karpiñska

Maria Karpiñska

Koncert Kolęd - Muzyczny
Integracyjny Uniwersytet Dziecięcy
Dzieci z sekcji instrumentalnej i wokalnej
GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej, uczniowie Publicznej
Szko³y Muzycznej w Górsku oraz dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci i M³odzie¿y S³abo Widz¹cej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy wyst¹pili
z repertuarem kolêdowym wspólnie z Chórem
Akademickim Wydzia³u Edukacji Muzycznej

Y

VIII Gminny Konkurs
Szopek Bożonarodzeniowych

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej by³ organizatorem Gminnego Konkursu „Najciekawsza Kartka Bo¿onarodzeniowa”.
III nagroda – Weronika Gardzielewska – SP
Przysiek
IV nagroda- Magdalena Sikorska
V nagroda – Mateusz Wiśniewski
VI nagroda – Natasza Melcer
VII nagroda – Marta ¯eglarska
VIII nagroda – Maksymilian M¹drzejewski.
Uczniowie ze szko³y podstawowej w Siemoniu.

C M
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Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Serdecznie dziêkujemy prof. Bernardowi
Mendlikowi, prof. Benedyktowi Odya oraz mgr
Tomaszowi Kotwica za profesjonalne przygotowanie dzieci i m³odzie¿y do kolêdowego koncertu.
Maria Karpiñska

Osobowość
roku 2019
Mamy zaszczyt poinformowaæ, ¿e Jacek
Rutkowski prezes PW. Mat-Bud zdobywaj¹c
ponad 5,5 tys. g³osów zosta³ zwyciêzc¹ etapu powiatowego plebiscytu na „Osobowośæ
roku 2019” w kategorii „Dzia³alnośæ spo³eczna i charytatywna”.
W plebiscycie zorganizowanym przez
Gazetê Pomorsk¹, Express Bydgoski i Nowości – Dziennik Toruñski pan prezes otrzyma³
najwiêksz¹ liczbê g³osów w ca³ym kraju.
Taki sukces móg³ odnieśæ dziêki zakrojonym na szerok¹ skalê dzia³aniom prospo³ecznym na terenie naszej gminy.
Wcześniej za swoj¹ dzia³alnośæ zosta³ uhonorowany m.in. Anio³em Torunia, Medalem
Solidarności Spo³ecznej, a tak¿e statuetk¹
Floriany 2018, 2019 dla Najbardziej Spo³ecznie Zaanga¿owanego Pracodawcy.
Paulina Zakierska
EXP32kB
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Ferie zimowe z GOKiS 2020
Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej zorganizowa³ ferie zimowe
dla dzieci i m³odzie¿y. Tegoroczne ferie zimowe odby³y siê w dniach 26.01. – 07.02. 2020 r.
Dla dzieci i m³odzie¿y przygotowano dwa
bloki warsztatowe (wokalne i taneczne) - ka¿dy
o innej tematyce. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê zajêcia taneczne. Obejmowa³y
one zarówno teoriê, podczas której dzieci zg³êbia³y ró¿ne techniki tañca, jak i praktykê obejmuj¹c¹ naukê dwóch uk³adów tanecznych.
W trakcie ferii odbywa³y siê tak¿e spotkania
z grami planszowymi, dziêki którym powiêkszy³o siê grono fanów gier. Na pozosta³e dni oferta
zajêæ by³a bogata i na ka¿dy dzieñ zak³ada³a inne
zajêcia.

Spotkania z dzieæmi i m³odzie¿¹ prowadzili
instruktorzy GOKiS. Uczestnicy zajêæ poznali
techniki rysunku, spêdzili czas bior¹c udzia³
w zajêciach rytmiki, gry na instrumentach oraz
w zajêciach rekreacyjno – sportowych. Ka¿dego
dnia placówkê odwiedza³o 15 osób.
Ferie zimowe 2020 w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej zaliczyæ mo¿na
do udanych. Dzieci pog³êbi³y umiejêtności artystyczne oraz nawi¹za³y nowe przyjaźnie.
Maria Karpiñska

Bal Przebierańców dla dorosłych
Pierwszego lutego 2020 r., ju¿ po raz
czwarty, w Domu Kultury w Górsku odby³ siê
Bal Przebierañców dla doros³ych.
Uczestnicy wykazali siê du¿¹ wyobraźni¹
wybieraj¹c stroje. Mieliśmy jaskiniowców, zakonnicê, pirata, panie w sukniach z lat 20-tych,
kowbojów, parê Bawarczyków i wiele innych postaci. W zabawie udzia³ wziê³o ponad 100 uczestników.
W trakcie zabawy wybrano najlepiej przebran¹ parê. Nagrodê g³ówn¹ otrzyma³y przedstawicielki Czarnowa, które by³y przebrane za parê
Bawarczyków, drug¹ nagrodê ex aequo otrzyma³y dwie pary jaskiniowców.
Nagrody dla uczestników ufundowa³a
drukarnia ABEDiK z Bydgoszczy i Dom Kultury w Górsku. Oprawê muzyczn¹, nie po raz
pierwszy zapewni³, Pan Krzysztof Kêdzierski,
koordynacj¹ wszystkiego zaj¹³ siê Dom Kultury

w Górsku, catering dostarczy³a ﬁrma Pani Ewy
Dudzic.
Zabawa trwa³a do pó³nocy, a uczestnicy ju¿
pytali o kolejn¹.
Renata Dobrowolska

VIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek w GOKiS
15 stycznia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej odby³ siê
VIII Gminny Konkurs Kolêd i Pastora³ek.
Do udzia³u w konkursie przyst¹pi³o 29 solistów ze szkó³ podstawowych z terenu gminy
Z³awieś Wielka. Zasadniczym celem Konkursu
jest propagowanie tradycji i kultury polskiej
zwi¹zanej z wydarzeniami Świ¹t Bo¿ego Narodzenia. Cieszymy siê, ¿e Konkurs gromadzi
coraz wiêcej osób. To zainteresowanie świadczy
tak¿e o nauczycielach, którzy wk³adaj¹ wiele
wysi³ku w przygotowanie m³odych ludzi do wystêpu. Repertuar kolêd i pastora³ek by³ bardzo
ró¿norodny, dominowa³y jednak piêkne, tradycyjne polskie kolêdy.
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem
Arnolda Itricha – muzyka, po wys³uchaniu
prezentacji artystycznych przyzna³a nagrody
i wyró¿nienia
Kategoria II. –SP Klasy I-III
I miejsce – Nadia Staniszewska – SP Z³awieś
Wielka, ﬁlia Czarnowo
II miejsce – Aleksandra Wiśniewska – SP Przysiek
III miejsce ex aequo – Kornelia Kowalik – SP
Górsk , Matylda Olejnik – SP Z³awieś Wielka
Wyró¿nienia: Oliwia Kuna, Amelia Norkowska – SP £¹¿yn, Julian Chruściel – SP Górsk,
Maksymilian M¹drzejewski,, £ukasz W³och
– SP Siemoñ, Martyna Jadziñska – SP Z³awieś
Wielka, Matylda Liśkiewicz – SP Z³awieś Wielka, ﬁlia Czarnowo.
Kategoria III.– SP Klasy IV – VI
I miejsce – Maria Michalska – SP £¹¿yn
II miejsce ex aequo – Anna Donderska – SP Przysiek, Paulina Lubañska – SP Z³awieś Wielka

III miejsce ex aequo – Antonina Bia³kowska –
SP Górsk, Roksana Ciêciwa – SP Siemoñ
Wyró¿nienia: Klaudia Kowalska- SP £¹¿yn,
Klaudia Wiśniewska, Marcel Walerych, Miko³aj Opankowski - SP Z³awieś Wielka
Kategoria IV. SP Klasy VII – VIII
I miejsce – Julia Partyka – SP Górsk
II miejsce – Julia Szewczyk – SP Przysiek
III miejsce – Filip Rêbacz – SP £¹¿yn
Wyró¿nienia: Marcelina Serwarczyk – SP
Górsk, Roksana Janczarska – SP Przysiek
Wszyscy, a wśród nich dzieci, m³odzie¿
rodzice, nauczyciele, katecheci wprowadzili
w mury sali widowiskowej GOKiS o¿ywienie
i bo¿onarodzeniow¹ radośæ. Kolêdy i pastora³-

ki by³y piêkne, a wykonawcy przygotowali siê
najlepiej jak potraﬁli do konkursu. Uczestnicy
otrzymali nagrody i dyplomy. Organizatorem
by³ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej pragnie serdecznie
podziêkowaæ wykonawcom, nauczycielom, rodzicom, dziadkom za przygotowanie uczniów
oraz za aktywne zaanga¿owanie we wspólnym
kolêdowaniu.
Wspólne śpiewanie stwarza wyj¹tkow¹, magiczn¹ atmosferê. Zbiorowe śpiewanie w ogóle
jest czymś, co ludzi bardzo zbli¿a, ale śpiewanie
kolêd to coś szczególnego. Wszyscy śpiewamy

wtedy pieśni, które znamy, lubimy i dobrze nam
siê kojarz¹, bo pamiêtamy je z dzieciñstwa, bo
s¹ ciep³e, melodyjne i piêkne. Kolêdowanie po
polsku ma specyﬁczny i jedyny w swoim rodzaju charakter i to nie tylko z tej racji, ¿e nasze
kolêdy i pastora³ki ciesz¹ siê opini¹ najpiêkniejszych na świecie. Kolêdy to niezwyk³y ślad polskich losów, którego nie mo¿na przeoczyæ lub
zapomnieæ. Przejawia siê w nich patriotyzm, historia, radośæ i „swojskośæ". Jednym s³owem - s¹
one „dziedzictwem narodowym", które przekazywane jest z pokolenia na pokolenie.
To nasza polska tradycja! A kto nie śpiewa,
niech ¿a³uje.
Maria Karpiñska

12 styczeń – luty 2020

Kultura/Sport
Sport

C M

Głos Gminny

Y

Sekcja szachowa GOKiS
na Ogólnopolskim Turnieju

Otwarty turniej tenisa
stołowego w GOKiS
VII edycja 2020

W dniach 27.01.2020 – 31.01.2020 w M³odzie¿owym Domu Kultury nr 1 w Bydgoszczy odby³ siê po raz 37. Ogólnopolski Turniej Szachowy Juniorów „Ferie z Szachami 2020”.

W niedzielê 9 lutego 2020 roku, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej, rozegrany zosta³ Turniej Tenisa Sto³owego (gra podwójna) o Puchar Dyrektor GOKiS.

W grupie dzieci do lat 12 wyst¹pi³y zawodniczki uczestnicz¹ce w zajêciach szachowych, które odbywaj¹
siê w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej. Natalia Borkowska oraz Matylda Borkowska po
raz pierwszy startuj¹c w zawodach tej
rangi, pokaza³y siê z dobrej strony,
tocz¹c zaciête pojedynki z o wiele
bardziej doświadczonymi przeciwnikami. Natalia zdoby³a w turnieju
5 punktów z 9 partii co wystarczy³o
do uzyskania V kategorii szachowej.
Matylda zdoby³a punkt mniej i na
uzyskanie kategorii bêdzie musia³a
jeszcze poczekaæ. W bydgoskich zawodach wyst¹pi³o ³¹cznie 62 zawodników z ca³ej Polski: Bydgoszczy,
Torunia, Krakowa, Gniezna, Z³ejwsi
Wielkiej, Niemcza, Elbl¹ga oraz G¹sawy. Jest to jedyny w skali województwa turniej szachów klasycznych,
w którym graæ mog¹ tylko i wy³¹cznie juniorzy poni¿ej 18 roku ¿ycia.
Zawodniczkom gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów!

Do turnieju zg³osi³o siê 16 uczestników w towarzystwie swoich bliskich, znajomych, którzy pe³nili
rolê kibiców. Po ceremonii otwarcia
zawodnicy kontynuowali rywalizacjê
o najwy¿sze podium. Mecze sta³y na
wysokim poziomie.
Zawodnikom w rywalizacji towarzyszy³a zdrowa i przyjazna atmosfera. Po kilkugodzinnych zmaganiach
dokonano wrêczania pucharów i medali dla 6 najlepszych zawodników.
Wyniki:
I miejsce Damian Iwanicki, Sebastian Iwanicki
II miejsce Maciej Rêkas, Grzegorz
Rêkas
III miejsce Julia Rêkas, Mi³osz Rêkas
Turniejowi sêdziowa³ Janusz Lemke,
któremu serdecznie dziêkujemy. Organizatorem Turnieju by³ Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi
Ma³ej. Puchary i medale ufundowa³
GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej.
Organizatorzy Turnieju Tenisa Sto³owego o Puchar Dyrektor GOKiS
piêknie dziêkuj¹ wszystkim osobom,

Maria Karpiñska

K

które przyczyni³y siê do zorganizowania turnieju m.in. pracownikom
GOKiS, Januszowi Lemke animatorowi sportu Boisko Orlik.
Wielkie gratulacje dla zwyciêzców i podziêkowania dla wszystkich
uczestników, którzy nie weszli na
podium – za hart ducha, odwagê i zaciêt¹, ale czyst¹ sportow¹ walkê, a¿ do
ostatka si³.
Wszyscy uczestnicy prosili o kolejne zawody! Zatem – do zobaczenia
za rok.
Maria Karpiñska

Księżniczki, Elzy, Batman i inni, czyli….
Bal Przebierańców w Górsku
Krótko po feriach w Domu Kultury w Górsku odby³ siê Bal Przebierañców, zorganizowany przez Dom
Kultury i Bibliotekê w Górsku.
Rodzice i dzieci wykazali siê du¿¹
fantazj¹ w wykonaniu i doborze strojów. By³y wró¿ki, ksiê¿niczki, motylki, pszczó³ki, ba³wanki. By³ Batman
i rycerze.
W balu wziê³o udzia³ ponad trzydzieścioro dzieci w wieku od 4 do 10
lat. Wybrano i nagrodzono dwie królowe balu. Króla nie uda³o siê wybraæ,
by³o zbyt ma³o ch³opców, wiec nagrodzono dziewczynkê w przebraniu
ch³opiêcym.
Zabawa by³a przednia, bo prowadzili j¹ animatorzy dzieciêcy. By³a
dobra muzyka i du¿o tañca. Nastêpny bal w przysz³ym roku.
Renata Dobrowolska
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Przedsiębiorcy Regionu Gminy

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

tel. 56 610 21 28 lub 606 998 523

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

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ
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Aby zarejestrować się w systemie wystarczy
wysłać SMSa na nr 661 000 112 i wpisać kod:
Nazwa
4PFDUXP$FHJFMOJL
4PFDUXP$JDIPSBE[
4PFDUXP$[BSOF#PUP
4PFDUXP$[BSOPXP
4PFDUXP(ØSTL
4PFDUXP(VUPXP
4PFDUXPʇ˃ZO
4PFDUXP1ʒE[FXP
4PFDUXP1S[ZTJFL
4PFDUXP3P[HBSUZ
4PFDUXP3[ʒD[LPXP
4PFDUXP4JFNPʤ
4PFDUXP4LVE[FXP
4PFDUXP4UBSZ5PSVʤ
4PFDUXP5PQPS[ZTLP
POBIERZ Z

Google Play

4PFDUXP;BSPʯMF$JFOLJF
4PFDUXP;BXJFʯ.BB
4PFDUXP;BXJFʯ8JFMLB
5VSZʯDJ

Kod
rejestrujący
5BLDUS
5BLDUS
5BLDUS
5BLDUS
5BLDUS
5BLDUS
5BLDUS
5BLDUS
5BLDUS
5BLDUS
5BLDUS
5BLDUS
5BLDUS
5BLDUS
5BLDUS
5BLDUS
5BLDUS
5BLDUS
5BLDUSU
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Kod
wyrejestrowujący
/JFDUS
/JFDUS
/JFDUS
/JFDUS
/JFDUS
/JFDUS
/JFDUS
/JFDUS
/JFDUS
/JFDUS
/JFDUS
/JFDUS
/JFDUS
/JFDUS
/JFDUS
/JFDUS
/JFDUS
/JFDUS
/JFDUSU

POBIERZ Z
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Ogłoszenia drobne
mieszkańców naszej gminy
Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić? Napisz maila: gazeta@zlawies.pl
0HPT[FOJBQPKBXJBKʇTJʒUF˃OBPĕDKBMOFKTUSPOJF6S[ʒEV(NJOZXXX[MBXJFTQM
PSB[X[BLBEDF0(04;&/*"%30#/&
;OBKEʇUBNUF˃1BʤTUXPT[D[FHØPXZSFHVMBNJO[BNJFT[D[BOJBBOPOTØX
UWAGA! 0HPT[FOJB[BNJFT[D[BOFTʇCF[QBUOJF
1PEFKNʒ QSBDʒ EPEBULPXʇ TF[POPXʇ  X HPE[J
OBDI   PE QOQU XLBEBOJF UPXBSV 
QPNPD CJVSPXʇ  TQS[ʇUBOJF CJVS  TLMFQV  MPLBMV 
QPNPDXTLMFQJF5FM
'JSNB -VOBS $MFBO PGFSVKʒ QSPGFTKPOBMOF QSBOJF
XZLBE[JO  EZXBOØX PSB[ UBQJDFSFL [ EPKB[EFN
EPLMJFOUB0CTVHVKFNZSØXOJF˃ĕSNZ%BSNP
XZEPKB[EOBUFSFOJFHNJOZ5FM
Szukam PRACOWNIKA PRODUKCJI. PraDB X ĕSNJF 08 1PNPS[F X 50103;:4,6
QS[ZQSPEVLDKJNFCMJ[QZUZMBNJOPXBOFK1SBDB
OB KFEOʇ [NJBOʒ  VNPXB P QSBDʒ OB QFFO FUBU
8T[FMLJF T[D[FHØZ QPE OS UFM   MVC
XTJFE[JCJFĕSNZQPVQS[FEOJNVNØXJFOJVTJʒ
4[VLBN QSBDPXOJLB  1*-"3; MVC 450-"3;
1SBDBXĕSNJF081PNPS[FX50103;:4,6
QS[ZQSPEVLDKJNFCMJ[QZUZMBNJOPXBOFK1SBDB
OB KFEOʇ [NJBOʒ  VNPXB P QSBDʒ OB QFFO FUBU
8T[FMLJF T[D[FHØZ QPE OS UFM   MVC
XTJFE[JCJFĕSNZQPVQS[FEOJNVNØXJFOJVTJʒ
1PEFKNʒ TJʒ QSBDZ KBLP QSBDPXOJL HPTQPEBSD[Z
OBUFSFOJFHNJOZ;BXJFʯ8JFMLBPE[BSB[XJʒDFK
JOGPSNBDKJQPEOVNFSFNUFMFGPOV
1PTJBEBN EP TQS[FEB˃Z LVSD[ʒUB [JFMPOPOØ˃LJ
LVSPQBUXJBOFMVC
4QS[FEBN TJFXOJL [CP˃PXZ  N TUBO EPCSZ
DFOB  [ 0QSZTLJXBD[ +BSNFU  N   M
SPL   XB˃OZ BUFTU TUBO EPCSZ DFOB  [
UFM
Sprzedam stemple budowlane i drewno opałowe
kontakt 519 121 616

1PEFKNʒQSBDʒMVCTUB˃ XTLMFQJFPE[JF˃PXZN 
TQP˃ZXD[ZN CʇE˂JOOF(ØSTL 3P[HBSUZ 1S[Z
TJFL ;BXJFʯ8JFMLB,POUBLU
4QS[FEBN    DJʇHOJL SPMOJD[Z 6STVT   SPL
QSPEVLDKJ   QS[FCJFH  NUH  QJFSXT[Z
XBʯDJDJFM TUBOCBSE[PEPCSZ
QS[ZD[FQBSPMOJD[B"VUPTBO%XZXSPU
LB  BEPXOPʯʉ  U  SPL QSPEVLDKJ   [BSFKF
TUSPXBOBTUBOEPCSZ
    QS[ZD[FQLB EP USBOTQPSUV [XJFS[ʇU NBSLJ
4".3PLQSPEVLDKJ [BSFKFTUSPXBOB TUBO
CBSE[PEPCSZ
TQS[ʒUEPVQSBXZSPMJJJOOZQVHTLJCPXZ 
CSPOB  QPMPXB  LVMUZXBUPS  QS[FUS[ʇTBD[P
[HSBCJBSLB SP[TJFXBD[ OBXP[ØX [BXJFT[BOZ
NFUBM TJFXOJL[CP˃PXZv1P[OBOJBLw$FOBEP
OFHPDKBDKJ5FM
4QS[FEBN E[JBLʒ CVEPXMBOʇ V[CSPKPOʇ
XT[ZTULJF NFEJB  P QPX  N QPP˃POʇ
X;FKXTJ.BFKQS[ZV8S[PTPXFK%[JBLBNB
VS[ʇE[POʇ LTJʒHʒ XJFD[ZTUʇ +FTU BUSBLDZKOJF
QPP˃POB  N PE USBTZ 5PSVʤ  #ZEHPT[D[
;E[JBLJKFTUCMJTLPEPTLMFQØX T[LPZ LPʯDJP
B VS[ʒEV HNJOZ  QS[ZTUBOLØX LPNVOJLBDKJ 
PʯSPELB[ESPXJB TLBEOJDNBUFSJBØXCVEPX
MBOZDI%[JBLBCVEPXMBOBOBEBKFTJʒOBDJDIʇ
E[JBBMOPʯʉ HPTQPEBSD[ʇ  LSBXJFDUXP  GSZ[KFS 
HBCJOFU MFLBSTLJ JUE $FOB EP OFHPDKBDKJ  5FM

%SPCOFQP˃ZD[LJXXZTPLPʯDJEPPEEP
[PUZDIEMBPTØC LUØSFQPUS[FCVKʇDIXJMPXFHP
XTQBSDJBGJOBOTPXFHP5FMFGPO

;BUSVEOJʒ PTPCʒ EP QSBD [XJʇ[BOZDI [ QJFMʒ
HOBDKʇ PHSPEØX J QJFMʒHOBDKʇ UFSFOØX [JFMFOJ
1SBDB X EPCSFK BUNPTGFS[F  NJFKTDF 1ʒE[FXP
PHSPEZTFFEBSUQMLPOUBLUUFM1JPUS,PEZN
FNBJMCJVSP!TFFEBSUQM
4[VLBN QSBDPXOJLB  1*-"3; MVC 450-"3;
1SBDB X GJSNJF 08 1PNPS[F X 50103;:
4,6 QS[Z QSPEVLDKJ NFCMJ [ QZUZ MBNJOPXB
OFK1SBDBOBKFEOʇ[NJBOʒ VNPXBPQSBDʒOB
QFFOFUBU8T[FMLJFT[D[FHØZQPEOSUFM
  MVC X TJFE[JCJF GJSNZ QP VQS[FEOJN
VNØXJFOJVTJʒ
'JSNB -VOBS $MFBO PGFSVKʒ QSPGFTKPOBMOF QSB
OJF XZLBE[JO  EZXBOØX PSB[ UBQJDFSFL [ EP
KB[EFNEPLMJFOUB0CTVHVKFNZSØXOJF˃GJSNZ
%BSNPXZ EPKB[E OB UFSFOJF HNJOZ 5FM  

;BUSVEOJNZ PE [BSB[  QSBDPXOJLØX QSPEVL
DZKOZDI Nʒ˃D[Z[O XCSBO˃ZPQBLPXBOJPXFK
-PHJTQBDL$[BSOF#PUPUFM
1PTJBEBN EP TQS[FEB˃Z QZUZ FUFSOJUPXF CF[
B[CFTUPXF U[X &630'"-" P XZN  N Y
 N0LT[U1SPEVLDKBS1ZUZTʇV˃Z
XBOFXCBSE[PEPCSZNTUBOJF.BKʇOJFXJFMLJF
PUXPSZ QP NPDPXBOJBDI /BEBKʇ TJʒ [ QPXP
E[FOJFN EP LSZDJB T[PQ  XJBU  HBSB˃Z MVC OB
ʯDJBOLJ ,PT[U  [T[U 0ECJØS VM 5PQPMPXB
;BXJFʯ.BB
1JMOJF QPT[VLVKʒ 1BOJOBKMFQJFK [NPUPSZ[PXB
OFK EP [BXP˃FOJB  E[JFDJ T[LPB  QS[FET[LPMF
X;FKXTJ8JFMLJFK5FM
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Zapraszamy
do Punktu Potwierdzania
Proﬁlu Zaufanego
Profil zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny,
którym potwierdzasz swoją tożsamość przy załatwianiu spraw
urzędowych przez Internet. Profil zaufany to oszczędność czasu,
komfort, oszczędność pieniędzy, bezpieczeństwo i ułatwienia.

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

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

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

EXP32kB

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT

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

C M
Y

K

