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Budowa Astrobazy to tylko 
jedna, z wielu trwających 
inwestycji.  
Wójt Tadeusz Smarz 
dziękuje za wieloletnie 
zaufanie i podsumowuje 
swoją kadencję. 
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Młodzież Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej 
oraz społeczność lokalna zyskała szansę lep-
szego rozwoju sprawności fizycznej. 

09.11.2010r  nastąpiło uroczyste otwarcie 
nowego obiektu sportowego. Symboliczną 
wstęgę przecięli: Dyrektor Departamentu 
Edukacji Sportu i Turystyki Czesław Ficner, 
Wójt Gminy Zławies Wielka Tadeusz Smarz, 
Dyrektor Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej 

Robert Swiontek Brzezinski oraz Przewod-
niczący Samorządu Uczniowskiego Gimna-
zjum Przemysław Żuk. Obiekt, wyposażony 
został w boisko wielofunkcyjne z wytyczo-
nymi boiskami do piłki ręcznej, koszyków-
ki, siatkówki, trawiaste boisko do piłki noż-
nej, 300m bieżnia okólną, skocznię 
w dal, skocznię wzwyż, rzutnię do pchnię-
cia kulą. Jest to pierwszy tego typu obiekt 
sportowy w gminie i jeden z nielicznych w 
naszym powiecie. Kompleks został sfinan-

sowany ze środków wygospodarowanych 
przez Gminę Zławieś Wielka oraz dzięki 
dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskie-
go. Pierwszą rozegraną dyscypliną był bieg 
sztafetowy 4x100m w wykonaniu uczniów 
szkoły ze Złejwsi i Czarnowa.
Kompleks boisk sportowych otwiera przed 
nami możliwość organizowania profesjo-
nalnych imprez sportowych.

Robert Swiontek Brzezinski

Otwarcie centrum sportowego  
przy Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej

Wójt Tadeusz Smarz dał sygnał do startu w biegu
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Czytając artykuł z ostatniego numeru 
„Naszych Głosów” odniosłem wrażenie, że 
wszystkie inwestycje gminne w latach 2006-
2010 zostały zrealizowane dzięki „aktywno-
ści” radnych klubu p. Małgorzaty Kutnik.

 Autor artykułu umieszcza statystykę gło-
sowań na sesjach rady gminy stwierdzając na 
końcu, że pozostała część radnych tzw. „pro-
wójtowych” brała tylko diety i bezwładnie pod-
nosiła ręce w trakcie głosowań. Nie napisał jed-

nak dalszej części swojej „opowieści”. Można 
sprawdzić w protokołach z sesji Rady Gminy 
jakiej „wątpliwej” jakości były to pytania, któ-
re miały podwyższyć statystykę zadawanych py-
tań. Przypominają się czasy rodem PRL, gdzie 
chwalono się, że wykonano 300% normy albo 
że oddano przed terminem jakiś budynek. Autor 
artykułu skrzętnie pomija ile spraw i problemów 
dla mieszkańców swoich sołectw tzw. „radni 
pro-wójtowi” przedstawili Wójtowi w zwykłych 
rozmowach podczas spotkań w urzędzie gminy 

czy też w terenie. Tego się już z artykułu nie do-
wiemy. Niektórzy radni klubu „Nowy Czas” te 
same pytania zadawali kilkakrotnie praktycznie 
na każdej sesji dla podwyższenia zwykłej sta-
tystyki.

Zadajmy sobie zatem pytanie czy ważniejsza 
jest ilość czy też jakość?

Zbigniew Drewnowski 
 Przewodniczący Rady Gminy.

Nie ilość, a jakość

W ubiegłym roku szkolnym, obok zadań 
związanych z realizacją Podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego, na-
uczycielki systematycznie organizowały za-
jęcia według Programu Nauki Czytania dla 
Przedszkolaków.

 Dzieci poprzez gry, zabawy, ekspozycje tablic 
z wyrazami uczyły się czytać proste książeczki. 

W domu utrwalały poznane słownictwo z rodzi-
cami korzystając z gotowych pomocy – gry „do-
mino”, „memory”. Pozwoliło to nie tylko na roz-
budzenie zainteresowań czytelniczych naszych 
wychowanków, ale ćwiczyło też pamięć, spo-
strzegawczość, koncentrację uwagi. Dzieci brały 
udział w wielu obserwacjach, eksperymentach, 
odkrywały zachodzące  prawidłowości, formuło-

wały wnioski. To z pewnością rozbudziło w nich 
ciekawość i chęć poznawania świata. Podczas 
zajęć nie brakowało też  różnych form aktywno-
ści ruchowej, plastycznej, konstrukcyjno- tech-
nicznej, a co najbardziej wartościowe – wszyst-
ko w osnowie  mądrej i ciekawej zabawy.

Joanna Michalska
                Dyrektor przedszkola

Projekt „Mały Odkrywca w Przedszkolu w Złejwsi Małej” 

„Mały Odkrywca…” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Oferta zajęć W Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Złejwsi Małej dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych w nowym roku kulturalnym 
2010/2011.

Zajęcia plastyczne – grupa dzieci młodszych/ 
wtorek godz. 17.00/

młodzież /czwartek godz.16.30/
Zajęcia taneczne dla dzieci od lat 7 - /czwar-

tek godz.17.00/
Zajęcia muzyczne - nauka gry, zajęcia wo-

kalne, orkiestra dęta /środa godz.17.00 GOK, 

(czwartek godz.17.00, piątek godz.17.00 – or-
kiestra dęta, zajęcia odbywają się w Zespole 
Szkół w Rzęczkowie)/

Aerobik - /wtorek godz.18.30, czwartek 
godz.18.30/

„Antydepresyjny Teatr ze Złejwsi” – zajęcia 
ustalane są indywidualnie z instruktorem.

Ponadto w najbliższym czasie planujemy za-
jęcia fotograficzne, teatralne (kabaret) oraz tań-
ce dla dorosłych. Wszystkich chętnych serdecz-
nie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 
Bliższych informacji udzielamy pod numerem 

telefonu 56 678 09 31 lub na 
miejscu.

„ANTYDEPRESYJNA  
AKADEMIA LUDZI 

MĄDRYCH  
I NIEZWYKŁYCH”

We wrześniu swoją działalność 
po wakacyjnej przerwie wznowiła 
„Antydepresyjna Akademia Ludzi 
Mądrych i niezwykłych”. Inaugura-
cyjny wykład, 29 września 2010 

roku poprowadził znany artysta, mieszkający i 
tworzący w Berlinie Grzegorz Pleszyński. Tytuł 
wykładu – ROKENDROLOWA HISTORIA SZTU-
KI Od Michała Anioła do Andy Worhola, czyli 
opowieść o rozwoju świadomości i tożsamości 
europejskiej. Wykład wzbudził wiele emocji, a 
dyskusje trwały do późnych godzin wieczornych.  
Kolejne spotkanie w ramach Antydepresyjnej 
Akademii to „ZaDyszki kabaretowe” , które od-
były się 6 listopada. Podczas WIECZORU KA-
BARETOWEGO wystąpiły trzy kabarety: Kabaret 
ZoZo z ograniczoną odpowiedzialnością , Ma-
teusz Maksymowicz Stand –Up Comedy oraz 
Kabaretowa Grupa Skromna. Inicjatorem tego 
spotkania był pan Andrzej Siewaszewicz , które-
mu chciałabym bardzo podziękować. Po reakcji 
publiczności można było zobaczyć, że występy 
bardzo się podobały. Cieszę się, iż coraz wię-
cej osób przychodzi na nasze spotkania, jest to 
na pewno bardzo dobry sposób na odstresowa-
nie się i spędzenie wolnego czasu. Jeszcze raz 
bardzo serdecznie zapraszam wszystkich miesz-
kańców gminy do skorzystania z  oferty Gminnego 
Ośrodka Kultury w Złejwsi Małej. 

Alicja Żelazek
Dyrektor GOK

Zajęcia w Gminnym Ośrodku  
Kultury w Złejwsi Małej

GOK ma bardzo bogatą ofertę dla mieszkańców gminy

We wrześniu swoją działalność po wakacyjnej przerwie wzno-
wiła „Antydepresyjna Akademia Ludzi Mądrych i niezwy-
kłych”.
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Szanowny Mieszkańcy
Gminy Zławieś Wielka: 

Dobiega końca moje urzędownie i zarzą-
dzanie gminą Zławieś Wielka.

Po 28 latach pracy na stanowisku najpierw 
Naczelnika Gminy /w latach 1982 – 1990/ na-
stępnie od 1990 roku do chwili obecnej na sta-
nowisku Wójta postanowiłem nie ubiegać się re-
elekcję na kolejną kadencję. Dlatego uważam że 
winien jestem przedstawić Państwu informacje 
nie tylko o swojej pracy, ale także o pracy rad-
nych. 

Przez cały okres mojej pracy towarzyszyła  mi 
świadomość, że organem ustalającym kierunki 
działań wójta jest Rada Gminy, która jednocze-
śnie stanowi organ kontrolny.

Organem wykonującym przyjęte kierunki był 
i jest Wójt Gminy, wykonujący swoje zadania 
przy pomocy kierowanego przez niego urzędu 
gminy. 

Zawsze pamiętałem o swojej służebnej roli 
wobec mieszkańców gminy. Dzięki wzajemne-
mu zrozumieniu zakresu kompetencji i działań 
przez te wszystkie lata panowała harmonia we 
współdziałaniu z Przewodniczącymi Rady Gmi-
ny, za co gorąco im dziękuję. 

W kończącej się kadencji współpraca układa-
ła się dobrze tylko z częścią Rady Gminy – była 
ona przyjemna i twórcza. Diametralnie inaczej 
było z radnymi z klubu „Nowy Czas” pod prze-
wodnictwem radnej Małgorzaty Kutnik z Guto-
wa. Już od pierwszej sesji współpraca była bar-
dzo trudna, a czasem upokarzająca. Od samego 
początku grupa radnych była przeciwna wszyst-
kiemu co było mojego autorstwa. Niektóre zwro-
ty radnego Krzysztofa Raka i Andrzeja Pyzika 
przekraczały granice przyzwoitości. 

Jeden z radnych z Górska tak się pomylił, że 
gdy poddano pod głosowanie zmiany w budże-
cie na bieżący rok był on przeciwny przyznaniu 
środków na budowanie Wiejskiego Domu Kultu-
ry w Górsku. 

Radni klubu „Nowy Czas” również na sesji 
we wrześniu br. wyrazili swój sprzeciw, stawia-
jąc wniosek o odroczenie w czasie 10 projek-
tów uchwał w sprawie przystąpienia do zmian 

w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego gminy. Jako powód podano, że 
wnioskodawca nie umiał jednoznacznie udzielić 
odpowiedzi na pytanie czy projekt uchwał doty-
czył starego czy nowego studium. Jak poinfor-
mował mnie przebywający na urlopie pracownik 
ten szczegół nie miał na tym etapie procedury 
żadnego znaczenia, ale dla całej sprawy pod-
jęcie uchwał było ważne, gdyż od 22 paździer-
nika zaczęły obowiązywać nowe, znacznie bar-
dziej restrykcyjne przepisy dot. uchwalenia pla-
nów zagospodarowania przestrzennego. Dzięki 
obiektywizmowi i zrozumieniu powagi sprawy 
przez radnych: Teresę Balicką i Henryka Lizaka 

ostatecznie uchwały zostały podjęte.

Od 1990 roku nastąpiła w naszym kraju 
nowa rzeczywistość ustrojowa. W tym właśnie  
roku w Polsce odrodził się samorząd terytorial-
ny. W wyborach powszechnych wybrano nową 
Radę Gminy, na czele której stanął p. Zygmunt 
Kryszak. Mnie Rada Gminy wybrała na stano-
wisko wójta. W kolejnych kadencjach na cze-
le Rady Gminy stali: w latach 1994 – 1998 i 
2002 – 2006 -p. Janusz Piotrowski, w latach 
1998 – 2002 p Elżbieta Guśpiel i w ostatniej 
kadencji p Zbigniew Drewnowski.

Wójt Tadeusz Smarz:      Dziękuję za wieloletnie 
zaufanie, to była moja                ostatnia kadencja wójta

Budowa oczyszczalni w Toporzysku

Otwarcie Orlika
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W okresie 20 ostatnich lat dochody budżetu gmi-
ny wzrosły prawie sześciokrotnie. W roku 1990 r.  
wynosiły one 5 421 196,- zł, natomiast w roku bie-
żącym 31 301 587,- zł. Wydatki budżetu wynosiły 
odpowiednio  6 081 074,- zł – 39 316 793,- zł.

Do najważniejszych zrealizowanych zadań zali-
czam:

- budowę Gminnego Ośródka Kultury w Złejwsi 
Małej,

- budowę wodociągów we wszystkich miejscowo-
ściach w gminie,

- rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Czarnowie, To-
porzysku, Złejwsi Małej, Złejwsi Wielkiej, Czarnym 
Błocie, Górsku, Rozgartach, Przysieku, Starym To-
runiu,

- adaptację stołówki PGR w Złejwsi Małej na 
Gminne Przedszkole

- telefonizację gminy,
- rozbudowę Szkoły w Złejwsi Wielkiej poprzez 

dobudowanie nowej części szkoły podstawowej i no-
wego budynku gimnazjum,

- budowę, bieżące remonty i naprawy dróg gmin-
nych, 

- budowę chodników w Złejwsi Małej, Złejwsi 
Wielkiej, Przysieku, Górsku, Rzęczkowie, Skłudze-

wie, Siemoniu, Łążynie, Rozgartach,
- budowę oświetlenia ulicznego 
- adaptację budynku Zakładu Ogrodniczego na 

szkołę w Górsku,
- budowę gminnego wysypiska śmieci w Łążynie,
- budowę nowego cmentarza w miejscowości 

Górsk,
- budowę oczyszczalni ścieków w Toporzysku oraz 

jej dwukrotną rozbudowę,
- rozbudowę szkoły w Przysieku wraz  z wybudo-

waniem dodatkowego obiektu, 
- budowę szkoły w Górsku, 
pobudowanie sal gimnastycznych w Górsku, 

Złejwsi Wielkiej i Łążynie,
Odnotowaliśmy intensywny rozwój zabudowań w 

miejscowościach: Rozgarty Przysiek, Stary Toruń i 
Czarnowo,

- przebudowę wagi wozowej na gminnym wysy-
pisku, 

- budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego w 
Górsku,

- przebudowę studni głębinowych w Czarnowie, 
Pędzewie, Złejwsi Małej i Siemoniu,

- budowę placów zabaw w: Złejwsi Wielkiej, 
Złejwsi Małej, Rzęczkowie, po 2 w Czarnowie i Sie-

moniu, Czarnym Błocie i Przysieku,
- utworzenie jednostki Ratownictwa Drogowego w 

OSP w Toporzysku i wyposażenie jej w samochód 
techniczny,

- remonty świetlic wiejskich i remiz strażackich 
w: Siemoniu, Rzęczkowie, Pędzewie, Łążynie, Topo-
rzysku,

- budowa remizo – świetlicy w Skłudzewie i Sie-
moniu,

- opracowanie w 2006 r. dokumentacji budow-
lanej dla budowy sieci wodno – kanalizacyjnej we 
wsiach: Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Rzęczkowo, 
Toporzysko, Skłudzewo. Obecnie zadanie to jest zre-
alizowane z wykorzystaniem środków unijnych w 
wysokości 3,6 mln zł,

- przystąpienie w br. do budowy 85 przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. Obecnie oczekujemy na 
rozstrzygnięcie konkursu,

- rozpoczęcie budowy Wiejskiego Domu Kultury 
w Górsku, który zostanie oddany do użytku w lipcu 
2011 roku, 

- budowę kompleksu boisk ORLIK w Złejwsi Ma-
łej,

- nawiązanie współpracy z Wodociągami Toruń-
skimi w zakresie przesyłu gminnych ścieków komu-
nalnych do oczyszczalni w Toruniu,

- reaktywowanie szkoły w Czarnowie,
- budowę miniobserwatorium astronomicznego 

ASTROBAZA przy szkole w Złejwsi Wielkiej. 

W 2010 roku dwukrotnie nawiedziła nas powódź. 
Dzięki wielkiemu oddaniu i zaangażowaniu naszego 
społeczeństwa, a także druhów strażaków, udało się 
nam obronić przed zalaniem nasze domostwa.

Szanowni Mieszkańcy: 
Bardzo dziękuję za wieloletnią współpracę, za 

przekazywanie uwag i wskazówek, za okazywanie 
serdeczności.

Jednocześnie informuje, że w najbliższych wybo-
rach samorządowych zamierzam z ramienia Obywa-
telskiego Komitetu Samorządowego ubiegać się o 
mandat radnego Powiatu Toruńskiego. Uważam, że 
będąc radnym powiatowym będę mógł wykorzysty-
wać swoje doświadczenie samorządowe z korzyścią 
dla mojej gminy.

Tadeusz Smarz
Wójt Gminy Zławieś Wielka

Wygrana walka z powodzią w Czarnowie
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Czy to możliwe?
Szanowni Mieszkańcy – jeden z kandy-

datów ubiegających się o stanowisko Wójta 
Gminy Zławieś Wielka  – Jan Surdyka ubiega 
się w nadchodzących wyborach równocze-
śnie o dwie funkcje, a mianowicie o stano-
wisko wójta z Komitetu Wyborczego „Nowy 
Czas” i  z Komitetu Wyborczego „Przymierze 
Samorządowe” na radnego do Rady Powiatu 
Toruńskiego.

Uważam, że jeśli nawet prawo na to ze-
zwala, to jest jeszcze ludzka uczciwość, god-
ność i poszanowanie mieszkańców gminy.

Może nie wszyscy wiedzą o czym wiado-
mo kandydującym, że można pełnić tylko  
jedną funkcję, a zatem o co chodzi? Chy-
trość czy …

Nie dajcie się nabrać bo możemy utracić 
jeden mandat na rzecz gminy Łubianka. 

 Tadeusz Smarz 
   Wójt Gminy

Memoriał im.  
Mariana Piotrkowskiego

To już 10 lat jak nie ma wśród nas Pana Ma-
riana Piotrkowskiego, nauczyciela, organizatora 
sportu. Co roku inaugurując szkolny rok spor-
towy rywalizujemy 
w biegach przełajo-
wych. Rozgrywamy 
bieg o Memoriał im. 
Piotrkowskiego. 1 
października 2010r. 
uczniowie szkół 
podstawowych i 
gimnazjów z naszej 
gminy spotkali się 
w Zespole Szkół w 
Górsku na X Me-
moriale im. Maria-
na Piotrkowskiego. 
Honorowy patronat 
nad imprezą objął Pan Wójt, który ufundował 
wspaniałe puchary dla zwycięzców. Rywalizo-
wano we wszystkich kategoriach wiekowych 
dziewcząt i chłopców.

 Puchar w biegu memoriałowym dziewcząt 
zdobyło Gimnazjum w Rzęczkowie, chłopców 
Gimnazjum w Górsku. 

Wszystkim zawodnikom, nauczycielom, Panu 
Tadeuszowi Smarzowi i Panu Rafałowi Żelazek 
serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i wspar-
cie. Zapraszamy za rok!

Bogumiła Pierzgalska – Marcykiewicz 
Dyrektor ZS w Górsku

W nowym okresie zasiłkowym  2010/2011 
podstawą do obliczenia dochodu w rodzinie 
będą zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 
o dochodzie za 2009r. oraz oświadczenia o 
wysokości dochodu nieopodatkowanego zło-
żone przez wszystkich pełnoletnich człon-
ków rodziny.  

Zmiany dochodowe po roku 2009 nale-
ży zgłosić do komórki świadczeń rodzinnych i 
przedłożyć odpowiednią dokumentację: umowę 
o pracę, staż, otwarcie działalności gospodar-
czej, uzyskanie prawa do renty, emerytury, za-
siłku dla bezrobotnych, wraz z zaświadczeniem  
o wynagrodzeniu /dochodzie netto uzyskanym 
za pierwszy pełen miesiąc/.

Osoby, które chcą skorzystać z procedu-
ry utraty dochodu za rok 2009, przedkładają: 
świadectwo pracy obejmujące rok 2009  wraz z 
załącznikami, lub inny dokument za rok 2009.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o 
świadczenia rodzinne złożyła wniosek wraz z 
dokumentami do dnia 30 września 2010r. usta-
lenie prawa do świadczeń rodzinnych przysłu-
gujących za miesiąc listopad br. następuje do 
dnia 30 listopada 2010r.  W przypadku gdy 
osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złożyła wniosek wraz 
z dokumentami w okresie od 1 października do 
30 listopada 2010r. ustalenie świadczeń ro-
dzinnych oraz wypłata świadczeń przysługu-
jących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 

grudnia 2010r.  
Rodzice dzieci, które od września 2011r. roz-

poczną lub kontynuować będą naukę w szko-
le ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej 
zobowiązani będą w terminie do 9 września 
2011r. dostarczyć zaświadczenie o uczęszcza-
niu przez dziecko do szkoły.

W/w zaświadczenie będzie konieczne celem 
przyznania dodatków do zasiłku rodzinnego z 
tytułu :

-rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00zł płat-
nych jednorazowo we wrześniu 2011r.   

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie 
wydatków związanych z zamieszkaniem w miej-
scowości, w której znajduje się siedziba szko-
ły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej w 
wysokości 90,00zł miesięcznie na dziecko albo 
na pokrycie wydatków związanych z zapew-
nieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca 
zamieszkania do miejscowości, w której znaj-
duje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub 
ponadgimnazjalnej w wysokości 50,00zł mie-
sięcznie na dziecko (płatność dodatków we 
wrześniu, październiku  2010r. ).

Aldona Michalska 
Kierownik GOPS 

   Zławieś Wielka 

Informacje na nowy okres zasiłkowy

81 rodzin z terenu gminy Zławieś Wiel-
ka  otrzymało pomoc finansową  na zakup 
podręczników w ramach rządowego progra-
mu pomocy uczniom w 2010r. „Wypraw-
ka szkolna”. Koszt ogólny pomocy wyniósł 
19.627,49 zł. 

Zgodnie z rządowym programem pomocy 
uczniom w 2010r. dzieci rozpoczynające naukę 
w klasach I – III szkół podstawowych oraz w 
klasach II gimnazjów, które znalazły się w trud-
nej sytuacji ekonomicznej lub życiowej, mogły 
otrzymać pomoc w formie dofinansowania za-
kupu podręczników. 

Wartość pomocy nie mogła przekroczyć kwo-
ty :

- 170,00zł dla uczniów klas I – III szkoły pod-
stawowej,

- 310,00zł  dla uczniów II klasy gimnazjów,
-200,00zł dla ucznia słabo widzącego, niesły-

szącego z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami 
sprzężonym i, w przypadku gdy jedną z niepeł-

nosprawności jest niepełnosprawność wymie-
niona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego o którym mowa w 
art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty, realizującego kształcenie w 
klasach IV – VI szkoły podstawowej. 

Wnioski wraz z dochodami, składano do dy-
rektora szkoły, do którego uczeń uczęszcza. Dy-
rektor szkoły po analizie wniosków podjął de-
cyzję w sprawie przyznania pomocy. Gmina 
na podstawie listy przekazanej przez dyrektora 
szkoły  dokonała zwrotu środków na dofinanso-
wanie zakupu podręczników. 

Aldona Michalska 
Kierownik GOPS 

   Zławieś Wielka 

Wyprawka szkolna 2010/2011
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25 września 2010r. Zespół Szkół w Gór-
sku gościł uczestników XXXIX „Zlotu pieczo-
nego ziemniaka”. 

Głównym organizatorem zlotu był tradycyj-
nie Oddział Miejski PTTK w Toruniu. Dwie trasy 
piesze i jedna rowerowa wiodły od Torunia do 
Górska, a więc na teren naszej gminy. Uczest-
nicy podziwiali piękno krajobrazu oraz miejsca 
szczególne jak pamiątkowy kamień z tablicą w 
Starym Toruniu oraz kościół w Górsku. Uczest-
nicy wszystkich tras spotkali się na boisku Ze-
społu Szkół w Górsku punktualnie o godz. 
12.00. Było ognisko, grochówka, napoje oraz 
tradycyjnie pieczone ziemniaki. Rozegrano licz-
ne konkursy związane ze znajomością historii 
naszej okolicy, konkursy na rzeźbę z ziemniaka, 
a także występy artystyczne. Nagrody w kon-
kursach zostały ufundowane m.in. przez naszą 
gminę. Wszyscy bardzo dobrze się bawili, dopi-
sała piękna, słoneczna pogoda. 

Uczestnicy, ponad 300 osób, to członkowie 
szkolnych kół turystyczno – krajoznawczych, 

dorośli entuzjaści pieszych wędrówek, kolarze, 
a także spacerujący z „kijkami”. Następna taka 
impreza za rok, ale wcześniej powitamy wiosnę. 

Zapraszamy na trasy.

Bogumiła Pierzgalska – Marcykiewicz 
Dyrektor ZS w Górsku

Rajd pieczonego ziemniaka w Górsku

Podczas zawodów powiatowych w Górsku 
w tenisie stołowym nasi uczniowie Przemy-
sław Stuczyński i Mikołaj Grębicki zakwali-
fikowali się do etapu wojewódzkiego, który 
odbył się 5 listopada w Chełmnie. Drugie 
miejsce zajęli Adrian Gajownik i Piotr Ja-
rząbkowski. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Dnia 26 października odbyło się ślubowanie 
klas pierwszych Szkoły Podstawowych zaś

28 października odbyło się ślubowanie klas 
pierwszych Gimnazjum. Na załączonym zdjęciu 
widać, jak uczniowie składają przysięgę pierw-
szoklasisty i  dołączają do grona Gimnazjali-
stów.

W trakcie uroczystości zorganizowanej z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej debiutowali „młod-
si orkiestry” czyli uczniowie z zespołu instru-
mentalno-wokalnego. Sukces muzyczny w przy-
szłych latach gwarantowany !  

  O piękną oprawę tego dnia zadbali uczniowie 
naszej szkoły pod opieką Pani mgr Małgorzaty 
Pietrzak i Pana mgr Krzysztofa Kędzierskiego.

Małgorzata Jaśkiewicz
Dyrektor Zespołu Szkół w Rzęczkowie

Co słychać w Zespole Szkół w Rzęczkowie?
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Nadszedł czas na podsumowanie działań 
GZ LZS w Złejwsi Wlk. w roku 2010 r. Był to 
dosyć ciekawy i bogaty w wydarzenia spor-
towy rok. Już od stycznia b.r. kontynuowali-
śmy turniej tenisa stołowego o GRAND-PRIX 
Gminy Zławieś Wlk. Był to cykl sześciu tur-
niejów, które odbywały się na terenie całej 
Gminy. Organizatorami tego cyklu były osoby 
związane z GZ LZS – p. Marek Zawiszewski, 
p. Andrzej Wiśniewski i p. Rafał Żelazek.

W lutym w Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej 
odbył się halowy turniej piłki nożnej o puchar 
Wójta Gminy Zławieś Wielka, który wygrała 
drużyna GOK-u w Złejwsi Małej. Od wiosny ru-
szyły rozgrywki piłkarskie „B”- klasy podokręgu 

Toruń, w którym uczestniczyły drużyny z naszej 
gminy prowadzone przez p. Zygmunta Banię 
(KURSANT GÓRSK) oraz przez p. Marka Zawi-
szewskiego i p. Rafała Żelazka (GOK – Wisła 
Pędzewo). Nie zapomnieliśmy również o naj-
młodszych, którzy uczestniczyli w  rozgrywkach 
klasy: Trampkarz (p. J. Lemke) oraz junior młod-
szy (p. T. Tomkiewicz). Należy w tym miejscu 
pochwalić się sukcesami, ponieważ po rundzie 
jesiennej sezonu piłkarskiego 2010/11 drużyna 
piłkarska seniorów Wisły Pedzewo zajmuję po-
zycję lidera „B”-klasy gr. I Toruń.

Wiosną br. odbywał się cykl turniejów Gmin-
nej Ligi „6” – piłkarskich organizowanych przez 
ogniwo LZS w Górsku prowadzone przez p. J. 

Dudzica.
Nie można w tym miejscu zapomnieć o sekcji 

siatkarskiej z Pędzewa, którą prowadzi p. Jurek 
Sala. Jest to regionalna liga OLDBOYS – siat-
karzy. W ramach GZ LZS działa także na tere-
nie naszej Gminy drużyna piłkarska Oldboys, 
Wisły Pedzewo, prowadzona przez p. Michała 
Kwiatkowskiego. Drużyna ta organizuje turnie-
je z udziałem ekip m.in. z Unisławia  czy Byd-
goszczy.

Serdecznie jeszcze raz w imieniu redakcji ga-
zety gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
na polu sportowym.

Małgorzata Piotrowska

Ludowe Zespoły Sportowe w gminie Zławieś Wielka

W ostatnim okresie w tutejszym Urzędzie 
Stanu Cywilnego odbyły się dwie uroczystości 
Jubileuszu 50 – lecia pożycia małżeńskiego.

Zacnym Jubilatom z okazji 50 – lecia pożycia 
małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gra-
tulacje oraz życzenia pomyślności i szczęścia na 
dalsze lata. 

W tym roku Jubileusz świętowali Halina i 
Gwindon Daszkiewicz, Stanisława i Henryk Ło-
baczewscy ze Złejwsi Wielkiej, Czesława i Leon 

Pyzik ze Starego Torunia oraz  Teresa i Roman 
Zawada ze Skłudzewa.

Uroczystość zorganizował Wójt Gminy Zła-
wieś Wielka. 

Z rąk wójta Tadeusza Smarza Jubilaci, w 
obecności Przewodniczącego Rady Gminy Zbi-
gniewa Drewnowskiego, zastępcy wójta Rafała 
Żelazka oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilne-
go Katarzyny Cimoch otrzymali medale okolicz-
nościowe przyznane przez Prezydenta RP. Spo-

tkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. 
Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy 
i życzenia. Po części oficjalnej pełni wzruszeń  
wrócili na chwilę wspomnieniami do przysięgi 
małżeńskiej.

Wzniesiono symboliczny toast za Jubilatów, a 
przy kawie i ciastku toczyły się miłe rozmowy.

Kolejne złote gody w naszej gminie
- przeżyli  50 lat  razem


