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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejw-
si Wielkiej wspólnie z Toruńskim Stowarzyszeniem 
Aktywności Społecznej organizuje Mobilny Punkt 
Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego dla gmi-
ny Zławieś Wielka. Punkt Poradnictwa Prawnego 
i Obywatelskiego realizowany jest w ramach pro-
jektu pt.: Interdyscyplinarne Poradnictwo Prawne 
i Obywatelskie zintegrowane działania doradczo-
szkoleniowe na rzecz rozwoju dostępności porad-
nictwa prawnego i obywatelskiego. 

       Więcej str. 14

Vademecum mieszkańca

Inwestycje z Unią w tle

 Dzięki funduszom otrzymanym w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 30 wrze-
śnia w Urzędzie Marszałkowskim podpisano 
umowę na budowę kolektora tłocznego Górsk–
Przysiek. Inwestycję, na którą Gmina otrzymała 
wsparcie unijne w wysokości 1,394,562.00 zł

Więcej str. 6

Mapa inwestycji

 Mapa inwestycji, wykonanych na terenie 
gminy Zławieś Wielka na przestrzeni ostatnich 
4 lat. Sieć wodociągów, sieć kanalizacyjna, drogi, 
oświetlenia, chodniki, place sportowe i zabaw, 
parkingi i przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Projekty dofinansowane z funduszy Unii Euro-
pejskiej.

Więcej str. 8-9

 Mijają cztery lata od kiedy obda-
rzony Państwa zaufaniem rozpocząłem 
sprawowanie funkcji Wójta. Myślę, że 
jest to dobry moment, żeby przybliżyć 
mieszkańcom co przez ten czas zreali-
zowaliśmy i w jaki sposób zmieniała się 
i rozwijała nasza „Mała Metropolia”.

 Rozwój nie jest możliwy bez za-
pewnienia źródeł finansowania, w tym 
dotacji unijnych. Gmina Zławieś Wielka 
osiągnęła poziom wsparcia środkami 
zewnętrznymi na skalę dotąd niespoty-
kaną – 12 mln złotych. Zakupy różnego 
rodzaju sprzętu i wyposażenia, budowa 
45 km sieci kanalizacyjnej i 25 km wo-
dociągowej, przydomowe oczyszczalnie 
ścieków, budowa chodników, dróg, bo-
isk i placów zabaw, rekultywacja składo-
wiska odpadów, to tylko część z inwesty-
cji, których wartość mimo, iż jest duża 
to nie powinna być oceniana wyłącznie 
w wymiarze finansowym. 
 Najbardziej widocznym przeja-
wem inwestowania w gminie jest budo-
wa dróg, którymi my wszyscy, miesz-
kańcy codziennie się poruszamy. Co 
roku utwardzamy kolejne odcinki po-
przez nawożenie kruszywem, zalewanie 
masą bitumiczną, tak aby maksymalnie 
wydłużać ich trwałość. Powstają łączniki 
dróg o znaczeniu ponadlokalnym, stano-
wiące swoiste obwodnice miejscowości 

i alternatywne dojazdy. Przy współpracy 
ze Starostwem Powiatowym w Toruniu 
wykonaliśmy nową asfaltową nawierzch-
nię ul. Markiewicza w Górsku oraz odci-
nek drogi powiatowej wraz z mostkiem 

z Zarośla Cienkiego do Rzęczkowa. 
Łączna ilość zbudowanych i zmoderni-
zowanych dróg wyniosła 16 km. Za kwo-
tę prawie 400 tys. złotych powstało 1,95 
km chodników w wielu miejscowościach 
- m.in. w Przysieku, Rzęczkowie, Gór-
sku, Cichoradzu, Złejwsi Małej i Wiel-
kiej. Inwestujemy również w oświetlenie 
uliczne, stawiając nowe latarnie, a stare 
,generujące duże koszty, oprawy zastą-
piliśmy nowymi energooszczędnymi 
żarówkami. W punktach o największym 
poborze mocy zaplanowaliśmy wymianę 
oświetlenia na „ledowe”. Na rozbudowę 
oświetlenia przeznaczyliśmy kwotę oko-
ło 400 tys. złotych. Zupełną nowością jest 
sposób zakupu energii elektrycznej przez 
Gminę. Działając wspólnie z innymi jed-
nostkami samorządowymi stworzyliśmy 
„grupę zakupową” i uzyskaliśmy znacz-
nie lepsze ceny u operatorów. 
 Kwota, jaką wydatkowaliśmy na 
inwestycje w ciągu ostatnich 4 lat, to 
26 mln złotych. Jedną z nich jest budo-
wa stacji pomp wraz ze śluzą wałową 
w Czarnowie, której zadaniem będzie 
ochrona osiedla domów jednorodzin-
nych przed zalaniem 
wodami wezbranio-
wymi Wisły. Kolejna 
duża inwestycja to 
budowa kolektora 
tłocznego z Górska 
do Przysieka. Nie bez znaczenia jest fakt, 
że ta inwestycja realizowana jest przez 
gminny Zakład Usług Komunalnych. 
Wprowadziliśmy nowy system poboru 
i rozliczania opłat, który dał nam obraz 
całkowitych kosztów dostarczenia wody, 
realnego zużycia i zapotrzebowania na 
nią, a mieszkańcom możliwość systema-
tycznego rozliczania się. Wykonaliśmy 
inwentaryzację geodezyjną odcinków 
sieci kanalizacyjnej. Ta nowa wiedza po-
zwala nam dziś reagować na pojawiające 
się problemy, a jednocześnie planować 
kolejne inwestycje w tym zakresie. Dzię-

ki takim działaniom gospodarka wodno 
- kanalizacyjna nie jest już obszarem de-
ficytowym.
 Sukces na tym polu jest tym 
większy, że udało nam się osiągnąć to 

By wszystkim żyło się lepiej

c.d. str. 7

Gmina Zławieś Wielka osiągnęła
 poziom wsparcia środkami 

zewnętrznymi na skalę dotąd 
niespotykaną – 12 mln złotych. 

Czarne Błoto ul. Leśna

wszystko bez znacznego zwiększania 
cen za wodę i ścieki. Opłaty w gminie 
Zławieś Wielka należą do najniższych 
w powiecie toruńskim. Ponadto Zakład 
Usług Komunalnych sprawnie realizuje 
zadania z zakresu gospodarki odpada-
mi. Wiele pojemników wymieniono na 

nowe, a tym osobom które ich do tej 
pory nie posiadały, przekazano je nieod-
płatnie. 
 Niezwykle istotne jest zapewnienie 
warunków do nauki i rozwoju najmłod-
szym mieszkańcom gminy. Dzięki pod-
jętym działaniom rozbudowane zostało 

Gminne Przedszkole 
w Złejwsi Małej, któ-
re obejmuje opieką 
dodatkowo 25 dzieci. 
Nowe punkty przed-
szkolne funkcjonują 

w Siemoniu, Łążynie oraz Górsku, głów-
nie dzięki środkom z Urzędu Gminy. 
Kolejne dwa przedszkola niepubliczne 
powstały w Rozgartach oraz Górsku. 
W naszej gminie zachodzi potrzeba 
zwiększania liczby miejsc w szkołach. 
W związku z tym przygotowaliśmy 
już projekt rozbudowy szkoły w Przy-
sieku, pracujemy nad dokumentacją 
rozbudowy szkoły w Złejwsi Wielkiej, 
a w Czarnowie zakończona została ter-
momodernizacja budynku szkolnego. 
Odpowiadając na głosy mieszkańców, 
udało mi się wygospodarować środki 
i utworzyć kolejną placówkę oświatową 
- Publiczną Szkołę Muzyczną w Górsku, 

cieszącą się dużym zainteresowaniem 
dzieci oraz rodziców. Uczęszcza ich 
tam już niemal setka. Systematycznie 
wzbogacamy wyposażenie szkół w mul-

Rzęczkowo Zakład Usług Komunalnych

  6

Zławieś Mała przedszkole

 12

Przysiek Szkoła Podstawowa

 28
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dyczy, ziemniaków, drewna do ogniska i każ-
de inne wsparcie. 

Joanna Michalska dyrektor przedszkola
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KEdukacja/Aktualności

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Złejwsi Małej serdecznie zaprasza na warsz-
taty decoupage. Jest to technika zdobienia 
przedmiotów ze szkła, ceramiki, drewna, me-
talu, która polega na przyklejaniu na odpo-
wiednio przygotowaną powierzchnię wzoru 
wyciętego z serwetki  papierowej lub papie-
ru.  Na warsztaty zapraszamy od listopada. 
Bliższych informacji udziela się pod nr tel. 
56 6780931, lub osobiście w czwartki w godz. 
17:00 – 19:00 z instruktorem plastyki. 

GOKiS

Warsztaty 
decoupage

w GOKiS

 No, może nie cały Łążyn i niezupełnie 
po polu, ale i tak się działo, że ho, ho! Otóż 
w czwartek, 25.09.2014 r. dzieci klas 0-3 ze 
Szkoły Podstawowej w Łążynie, razem z ro-
dzicami, obchodziły Święto Ziemniaka pod 
hasłem ,,Z opowieści Babuni, czyli w krainie 
pieczonego ziemniaka”. Gościem honoro-
wym uroczystości wcale nie był ziemniak, 
tylko najprawdziwsza na świecie Babcia, 
Pani Maria Ładyńska, jedna z najstarszych 
mieszkanek Łążyna. Pani Maria przeczytała 
dzieciom piękną bajkę o ziemniaku, a potem 
cudownie opowiadała o tym, jak dawniej wy-
glądały wykopki na wsi. Dzieci dowiedziały 
się kim byli kopacze, co to jest graca i kopco-
wanie ziemniaków i o tym, że wykopki trwały 
wiele dni, rozpoczynały się w imieniny świę-
tej Tekli, 23 września, a w pracach sąsiedzi 
pomagali sobie wzajemnie. Pani Maria snuła 
opowieść, a tymczasem Pan Tadeusz zasy-
pywał ziemniaki w gorącym  popiele i dbał, 
żeby się równo upiekły. Dzieci podziękowały 
Pani Marii za miłą wizytę kwiatkiem i laurką 
i zaprosiły na następne spotkanie.
 Przyszła pora na pląsy, harce i zespoło-
we zmagania z ziemniakiem w roli głównej. 
Dzieci podzielone na drużyny i oznaczone 
emblematami zostały oddane pod opiekę ro-
dzicom. W ten sposób zaprosiliśmy dorosłych 
do wspólnej zabawy. Kiedy rozpoczęły się 
poszukiwania ukrytych ziemniaków a każdy 
miał sobie radzić jak potrafił, rodzice wykazali 
się zaangażowaniem równym dzieciom. Oka-
zało się, że świetnie biegają i potrafią upychać 
ziemniaki po kieszeniach i innych częściach 
garderoby. Wszyscy razem świetnie się bawi-
li. Pani Kasia i Pani Iza też biegały, ale z apa-
ratami, żeby uchwycić te wszystkie cudowne 
chwile. Dzieci pokonały slalom z ziemniakami 
na drewnianych łyżkach, zmierzyły się w wy-
ścigu na sadzenie i zbieranie pyrów, gruli, kar-
tofli, którymi potem rzucały do celu, a rodzice 
skrupulatnie zbierali do koszyczków cukier-

Czy to ziemniak, czy to grula
Dziś po polu Łążyn hula!

kowe punkty przyznawane przez Panią Ma-
riannę. Wszystkie drużyny musiały też ułożyć 
przysłowie z rozsypanki wyrazowej związane 
z wykopkami, wyśpiewać ziemniaczaną pio-
senkę i wymyśleć jak najwięcej wyrazów roz-
poczynających się sylabą ,,zie”. Tutaj znowu 
mamy wkroczyły do akcji, pokazując swoją 
twórczą moc i wymyśliły więcej wyrazów niż 
podaje słownik ortograficzny. Okazały się tak-
że niezrównane w konkurencji na obieranie 
ziemniaków. Jeszcze nigdy nie widzieliśmy, że 
można tak szybko obrać ziemniaka tępym no-
żykiem.
 Tymczasem kartofelki dopiekały się 
w popiele pora więc było zakończyć konku-
rencje, podliczyć punkty i rozdać ufundo-
wane przez sponsora słodkości. Oczywiście 
okazało się, że wszyscy wygrali, bo chodziło 
przecież o dobrą zabawę. Pełni emocji po-
szliśmy sprawdzić czy pieczone kartofelki 
są tak smaczne, jak opowiadała Pani Maria. 
Są! Zjedliśmy ich całe mnóstwo, chociaż nie 
wszystkie, które przywiozła na ten dzień Pani 
Karolina. Jakieś sto kilogramów zwróciliśmy 
z podziękowaniem, nieupieczone rzecz jasna. 
Najedzeni do syta zrobiliśmy z ziemniaków 
i innych materiałów ludziki cudaki i przygo-
towaliśmy wystawę na głównym holu szkoły.
 I pomyśleć, że zwykłe ziemniaki potra-
fią sprawić tyle radości! 

Przygotowała i nad całością czuwała
mgr Jolanta Michalska, wychowawca klasy „0”

 W środę 1 października 
2014 roku w Zespole Szkół 
w Górsku odbył się po raz 
kolejny gminny etap kon-
kursu „Skarby Powiatu To-
ruńskiego”. Jego celem jest 
upowszechnianie kultury 
i pięknych miejsc naszego 
powiatu. Zgodnie z przysło-
wiem „cudze chwalicie, swe-
go nie znacie” okazuje się, że 
wcale nie trzeba wyruszać na krańce świa-
ta, aby zobaczyć wspaniałe zabytki lub 
usłyszeć ciekawą historię. 

 Już od kilku lat konkurs ten cieszy 
się dużym zainteresowaniem wśród dzie-
ci i młodzieży, bo zawsze chętnie wraz ze 
swoimi opiekunami przybywają do naszej 
szkoły, aby wziąć udział w rywalizacji i wy-
łonić zwycięską drużynę.  Wygrany zespół 
będzie reprezentował gminę Zławieś Wielka 
na etapie powiatowym.
 Tradycyjnie swoją obecnością za-
szczycili nas przedstawiciele władz powiatu 
w osobach Pana Dariusza Mellera Wicesta-
rosty i Pana Jana Krajewskiego Naczelnika 
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
oraz władz gminy w osobie Pana Jana Sur-
dyki Wójta Gminy Zławieś Wielka. Dzięki 
uprzejmości i wsparciu naszych gości wszy-

scy uczniowie otrzymali nagrody książkowe 
oraz drobne upominki.
W tym roku rywalizowało ze sobą pięć szkół 
podstawowych i przedstawiciele dwóch 
gimnazjów. Tradycyjnie uczestnicy wykaza-
li się dużą wiedzą i różnica punktów dzie-
ląca ich na poszczególnych miejscach była 
minimalna.

Klasyfikacja końcowa szkół podstawo-
wych:
1. SP Rzęczkowo w składzie: Michalina Mi-

chalska, Aleksandra Machnicka Zuzanna 
Sobczak,  opiekun zwycięskiej drużyny to 
p. Elżbieta Kononiuk

2. SP Górsk, opiekun p. Aleksandra Babiarz
3. P Łążyn, opiekun p. Agnieszka Fydry-

szewska
4. SP Siemoń, opiekun p. Agnieszka Fydry-

szewska
5. SP Zławieś Wielka, opiekun p. Krzysztof 

Zdziubany

Kategoria gimnazjum:
1. Emilia Tomaszewska, Gimnazjum 

w Rzęczkowie, opiekun p. Kamil Bielicki
2. Natalia Drzewiecka, Gimnazjum w Gór-

sku, opiekun p. Aleksandra Babiarz
Sandra Stachowska, Gimnazjum w Rzęcz-

kowie, opiekun p. Kamil Bielicki
3. Klaudia Przysucha, Gimnazjum w Gór-

sku, opiekun p. Aleksandra Babiarz

 Wszystkim uczestnikom oraz ich na-
uczycielom dziękuję za przybycie i mam 
nadzieję, że w kolejnej edycji pojawią się 
równie chętnie, a udział w konkursie będą 
traktować nie tylko jako rywalizację, ale in-
tegrację i dobrą zabawę w poznawaniu za-
bytków naszej małej ojczyzny, jaką jest gmi-
na Zławieś Wielka. 

Aleksandra Babiarz

Skarby Powiatu Toruńskiego

 Tradycyjnie obchodzone przez nasze 
przedszkole Święto Pieczonego Ziemniaka 
zaczęło się od zabawy w ogromnym kole, któ-
re tworzyli nasi wychowankowie, ich rodzice, 
rodzeństwo, dziadkowie i nauczyciele. Dużo 
emocji i radości sprawiły wszystkim konku-
rencje sprawnościowe. Na zakończenie pie-
czone były kiełbaski i oczywiście ziemniaki.
 Na uwagę zasługują bardzo pomysłowe 
i  często zabawne „Cudaki z ziemniaka” wy-
konane w domu przez dzieci i rodziców.
 Bardzo dziękujemy rodzicom, którzy jak 
zwykle, pomogli zorganizować nam to wyda-
rzenie - za podarowanie wielu gadżetów, sło-

Święto Pieczonego Ziemniaka 
w Gminnym Przedszkolu W Złejwsi Małej

 W pogodny, pierwszy czwartek października, społeczność przedszkolna miała do-
skonałą okazję do wspólnej zabawy i integracji na wesoło.
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 W roku szkolnym 2012/2013 rozpo-
częliśmy współpracę z bankiem PKO BP 
w Toruniu. 

 Początek naszej współpracy rozpoczęły 
lekcje prowadzone przez pracowników banku 
PKO BP w klasach I- III na temat oszczędza-
nia. Dzieci poznały terminologię związaną 
z oszczędzaniem i bankowością. Uczniowie 
uczestniczą w konkursach z cennymi nagro-
dami.
 Szkolne Kasy Oszczędności (SKO) to 
największy, najstarszy i najbardziej rozpozna-
walny w Polsce program edukacji finansowej. 
PKO BP zachęca najmłodszych do oszczędza-
nia i zdobywania wiedzy z zakresu finansów. 
 Od roku szkolnego 2014/2015 SKO 
w naszej szkole propaguje oszczędzanie na 
blogu http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-
blog-w-sp-gorsk
 Zachęcam do czytania i głosowania na 
nasz blog.

Opiekunka SKO w ZS Górsk Iwona Białas

Szukamy chętnych...
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 Dawid Basak, nauczyciel Zespołu 
Szkół w Górsku wziął udział w ogólno-
polskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej 
„Servier dla Serca”, XII edycji kampa-
nii odbywającej się pod hasłem „Mamo, 
Tato, dbajmy o serce”. Tegoroczna edycja 
to już druga odsłona tego projektu. Am-
basadorami akcji zostali: aktorka filmowa 
i telewizyjna młodego pokolenia Karolina 
Gorczyca oraz utytułowany sportowiec – 
siatkarz i trener Piotr Gruszka.

 Celem akcji, organizowanej od 2003 
r., było podniesienie świadomości społecz-
nej dotyczącej czynników ryzyka chorób 
układu sercowo-naczyniowego i wynikają-
cych z nich zagrożeń. Kampanię od wielu 
lat wspierają Polskie Towarzystwo Kardio-
logiczne, Polskie Towarzystwo Nadciśnie-
nia Tętniczego oraz Polskie Forum Profi-
laktyki Chorób Układu Krążenia.  Jak co 
roku, w trasę po Polsce wyruszyła Mobil-
na Kardiologiczna Poradnia Servier, która 
oferowała bezpłatne badania i konsultacje 
lekarskie w zakresie chorób układu sercowo-
naczyniowego. Mieszkańcy 12 miast Polski 
już po raz kolejny skorzystali z bezpłatnych 
badań: masy ciała (pomiar wskaźnika BMI), 
ciśnienia tętniczego krwi, stężenia glukozy 
i cholesterolu we krwi. W przypadku nie-
prawidłowych wyników zapewniona została 
specjalistyczna konsultacja kardiologiczna 
oraz badanie EKG i ECHO serca. Dodat-
kowo, osoby odwiedzające Kardiologiczną 
Poradnię Servier otrzymały materiały edu-
kacyjne dotyczące chorób serca i ich profi-
laktyki oraz mogły wziąć udział w konkur-
sach edukacyjnych z nagrodami. Rodzice 
odwiedzający poradnię razem ze swoimi 

 W dniach 19 – 23 sierpnia Funda-
cja La Soleil zrealizowała zadanie pu-
bliczne finansowane przez Urząd Gminy 
w Złejwsi Wielkiej, polegające na  zor-
ganizowaniu wypoczynku dzieci i mło-
dzieży mieszkających na terenie gminy 
Zławieś Wielka. Z wyjazdu do nadmor-
skiego Ośrodka Wypoczynkowego Viva 
w Jantarze, skorzystało 12 dzieci, w tym 
jedno dziecko z orzeczeniem o niepełno-
sprawności wraz z opiekunem.

 Naszą przygodę rozpoczęliśmy zwie-
dzaniem murów obronnych Malborka. 
W Jantarze czekała na nas moc wrażeń. 
Byliśmy w mini zoo, gdzie zobaczyliśmy 
z bliska m.in. lamy, kangury i wielbłądy. 
Odwiedziliśmy również ptaszarnię, pasie-
kę, hodowlę strusi i jechaliśmy kolejką wą-
skotorową. Posmakowaliśmy miodu pro-
dukowanego przez tutejsze pszczoły oraz 
poznaliśmy tajniki ich życia. Największe 
owady i robaki zobaczyliśmy w Muzeum 
Owadów, tam też uczestniczyliśmy w spe-
cjalnym wykładzie, gdzie każdy mógł 
pogłaskać karalucha, wziąć na rękę paty-

czaka  lub po prostu poczuć się jak pająk 
chodząc między rozciągniętymi w formie 
sieci linami. Przy sprzyjającej pogodzie 
zwiedzaliśmy i spacerowaliśmy chłonąc 
wspaniały klimat nadmorskiej miejsco-
wości. Dużym powodzeniem cieszyło się 
zbieranie skarbów morza oraz budowanie 
zamków z piasku. Korzystaliśmy z atrak-
cji na terenie ośrodka, uczyliśmy się pły-
wać w basenie, organizowaliśmy mecze, 
gry i zabawy zespołowe, jeździliśmy na 
gokartach, graliśmy w mini golfa i bilard. 
Najwięcej emocji wzbudzało pokonywanie 
parku linowego. Wieczory spędzaliśmy na 
dyskotece,  przy ognisku lub na seansach 
filmowych. 
 Dzięki uprzejmości darczyńcy: firmie 
Hacom Polyester sp. z o.o. dzieci skorzy-
stały z dodatkowych wycieczek, natomiast 
w drodze powrotnej zwiedziły najpopu-
larniejsze atrakcje Gdańska, oraz miały 
możliwość uraczenia swojego podniebie-
nia pysznymi lodami oraz hamburgerami 
w restauracji McDonald’s.
 Działania te nie byłyby możliwe bez 
wsparcia życzliwych i wspaniałych ludzi, 
takich jak: Pan Jan Surdyka Wójt Gminy 
Zławieś Wielka, Pan Bert Hartman Prezes 
firmy Hacom Polyester sp. z o.o., kadra ko-
lonii Emil Barclay i Aleksandra Mrówka, 

Wakacje z La Soleil

Servier dla serca
dziećmi, mieli oka-
zję  zbadać swoje 
pociechy. Organi-
zatorzy zaplano-
wali w tym roku 
dodatkową akcję 
bezpłatnych badań 
dedykowanych naj-
młodszym - pomiar 
wzrostu i wagi (siatki 
centylowe) lub BMI 
(w zależności od wieku) 
oraz pomiar ciśnienia tęt-
niczego i tętna. 
 Program edukacyjny 
„SZKOŁA SERVIER” kierowany 
jest do szkół podstawowych, w ra-
mach którego nauczyciele, na bazie spe-
cjalnie opracowanych scenariuszy, mogą 
prowadzić lekcje zachęcające do zdrowego 
trybu życia. Na potrzeby programu Pan 
Dawid Basak i Pani dr Marlena Zielińska 
opracowali scenariusze lekcji dla klas I – III 
oraz IV – VI stanowiące propozycję prze-
prowadzenia zajęć dotyczących profilaktyki 
chorób serca. Osoby zainteresowane będą 
mogły skorzystać z przygotowanych scena-
riuszy pobierając je ze strony internetowej 
www.dbajoserce.pl. 
 W miastach, które odwiedziła w tym 
roku Kardiologiczna Poradnia Servier, w  
specjalnym namiocie w ramach „Sercowej 
ścieżki zdrowia” odbyły się lekcje dla dzie-
ci prowadzone przez nauczycieli. Uzupeł-
nieniem zajęć były liczne konkursy i quizy, 
które niewątpliwie umiliły czas spędzony 
w Edukacyjnym Namiocie Server. 

Dawid Basak

którym składam serdeczne podziękowania 
za dobre słowo, poświęcony czas, zaanga-
żowanie, pomoc i wkład wniesiony przy 
realizacji tego wyjazdu. Dziękuję również 
wszystkim współwłaścicielom oraz  pra-
cownikom Ośrodka Wypoczynkowego 
Viva w Jantarze, za wspaniałe jedzenie 
i ciepłe przyjęcie, za cudowną atmosferę 
i możliwość wypoczynku oraz za klimat, 
który sprawił, że będąc w tak magicznym 
miejscu zapomnieliśmy o dniu codzien-
nym i chcieliśmy zostać tam jak najdłużej.  
 

Monika Piecuch

 Dom Kultury w Górsku poszuku-
je dzieci chętne do udziału w działają-
cym przy Domu Kultury dziecięcym 
zespole tanecznym (wiek powyżej 7 lat) 
oraz mężczyzn do zespołu śpiewaczego 
„Harmonia”.
 Informacje pod numerem telefonu 
606 998 523 lub 56 610 21 28

Renata Dobrowolska

Uczymy się 
oszczędzać :)
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KAktualności

 W sobotę, 4 października 2014 r., w ZS nr 2 w Grębo-
cinie odbyły się Eliminacje Przeglądu Chórów Seniora orga-
nizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Podgrodzie Toruńskie oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. W pierw-
szych eliminacjach w Grębocinie uczestniczyło 8 chórów, 
w tym 2 z gminy Zławieś Wielka. Każdy z zespołów zapre-
zentował po trzy utwory  związane z lokalnymi tradycjami. 
Jury pod przewodnictwem Ariela Radomińskiego podkre-
śliło niezwykle wysoki i wyrównany poziom artystów - se-
niorów.
 Ostateczny werdykt wydany przez jury wyglądał na-
stępująco:
 1. Chór „Melodia” ze Złejwsi Małej
2. Chór seniora „Harmonia” z Górska
3. Chór seniora „Złota jesień” z Grębocina
4. Chór seniora „Dolina Drwęcy” z Lubicza Górnego
 Miejsca od 5 do 8 zajęły (w kolejności alfabetycznej):
Chór seniora „Arka 11” z Lubicza Dolnego, Chór „Wspo-
mnienie” Mała Nieszawka, Chór seniora „Lubiczanie” z Lubi-
cza Górnego”, Chór seniora „Pokolenia” z Lubicza Dolnego,
 Cztery pierwsze zespoły będą nas reprezentowały 
na finale Przeglądu, który odbędzie się 25 października 
w Czernikowie.

Życzymy powodzenia!
Monika Sikorska

 Przegląd przygotowany zo-
stał przez Dom Kultury w Górsku 
i zespół śpiewaczy „Harmonia” 
z Górska.
 W przeglądzie wzięło udział 6 
zespołów z terenu powiatu toruń-
skiego  i bydgoskiego. Były to ze-

I Przegląd Ludowych Zespołów 
Śpiewaczych w Górsku

społy: „Pokolenia” z Lubicza, zespół 
„Jutrzenka”  z Czernikowa, „Solecz-
czanie” z Solca Kujawskiego, zespól  
„Nadwiślanie” z Czarża,  zespół 
„Melodia” z GOKiS Zławieś Mała 
oraz zespół „Harmonia”, działający 
przy Domu Kultury w Górsku.

 W sobotnie, słoneczne po-
południe, w dniu 13.09.2014 r. 
Stowarzyszenie Kulturalne „Po-
kolenia” w Lubiczu Dol-
nym zorganizowało dla 
miłośników folkloru V 
Przegląd Chórów. W sali 
gimnastycznej zaprezen-
towało swój dorobek ar-
tystyczny sześć zespołów 
z powiatu toruńskiego. 
Gminę Zławieś Wielka 
reprezentowały zespoły 
„Melodia” i „Harmonia”. 
Licznie zebrana publicz-

V Przegląd Chórów w Lubiczu Dolnym 
ność miała niebywałą ucztę kul-
turalną dla ucha i oka. Barwne 
i rozśpiewane zespoły wirowały 

 27 września 2014 roku zespół śpiewaczy „ Melodia” 
brał udział w obchodach Światowego Dnia Inwalidów 
i Osób Niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Grębocinie. 
W uroczystości udział wzięli: Michał Zaleski – Prezydent 
Miasta Torunia, Andrzej Siemianowski – Przewodniczący 
Rady Powiatu Toruńskiego, Marek Olszewski – Wójt Gmi-
ny Lubicz. Spotkanie uświetniły występy chórów i zespołów 
śpiewaczych. Ten szczególny dzień ma przypomnieć społe-
czeństwu, że niepełnosprawni są jego integralną częścią.

Maria Karpińska

Zespół „MELODIA” 
w GrębociniePrzegląd Chórów Seniora

Zespoły wystąpiły z repertuarem 
pieśni ludowych i biesiadnych, 
a także kabaretowych pochodzą-
cych z terenu całej Polski.
 Kultywowanie ludowego re-
pertuaru jest szczególnie ważne 
w tym roku, gdyż został on ogło-
szony rokiem Kolberga, zbieracza 
wszelkich przejawów kultury lu-
dowej.
 Po występach Pan Jan Surdy-
ka Wójt wręczył wszystkim zespo-
łom drobne nagrody i dyplomy. Na 
zakończenie przeglądu na scenie 
wystąpił dziecięcy zespół tanecz-
ny, działający przy Domu Kultury.
 Wszyscy uczestnicy wzię-
li udział w zorganizowanym po 
przeglądzie spotkaniu integracyj-
nym, przygotowanym przez Dom 
Kultury. 

Renata Dobrowolska

na scenie w kolorowych strojach 
i wykonywały znane piosenki 
ludowe, włączając do wspólnej 

zabawy zebraną publicz-
ność.
 Występy miały cha-
rakter przeglądu. Każdy 
zespół otrzymał statuetkę 
oraz dyplom. Po części 
artystycznej odbyła się za-
bawa taneczna. Wszyscy 
uczestnicy bawili się do-
skonale. 

Maria Karpińśka

TyGODnIOWy ROZKŁAD ZAjęć W DOMU KULTURy 
W GóRSKU  nA ROK 2014/15  

Poniedziałek
godz. 16.00 Zajęcia plastyczne
godz. 16.00 Zajęcia teatralne 

Wtorek
godz. 16.00 grupa A

Gimnastyka usprawniająca w wieku 50+ 
 godz. 17.00 grupa B

Środa
godz. 16:15 Zajęcia rytmiczne
godz. 18.15 ( co drugi 
tydzień) Spotkanie klubu seniora

Czwartek
godz. 16.00 Zajęcia taneczne dla dzieci
godz. 18:00 Zespól Śpiewaczy „Harmonia”

Piątek

godz. 18.00 Aerobik z elementami tańca
 godz. 10.30 grupa A

Gimnastyka usprawniająca w wieku 50+ 
godz. 11.30 grupa B

 Język angielski i niemiecki.
Tańce 50+ 
Kurs zielarstwa 50+ 

Informacje  Dom Kultury w Górsku, tel. 56 610-21-28, 606-998-523
SOBOTA, NIEDZIELA ZGODNIE Z KALENDARZEM IMPREZ NA 2014 r.

TyGODnIOWy PLAn ZAjęć SEKCjI KULTURALnyCH 
nA rok 2014/2015 W GOKiS W ZŁEjWSI MAŁEj

Poniedziałek
godz. 16:00 – 18:00  zespół  śpiewaczy „ Melodia”
godz. 16:00 – 17:30  zespół taneczny ludowy(dziecięcy)
godz. 18:00 – 19:00 Taniec caraibo

Wtorek
godz. 17:00 – 17:45 zespół tańca współczesnego - dzieci
godz. 17:45 – 18:30 Cheerleaderki
godz. 18:00 – 19:00 Aerobik

Środa
godz. 16:30 – 19:00 Zajęcia wokalne
godz.18:30 -  20:00 Nauka gry na keyboardzie
godz. 17:00 – 19:00 Rękodzieło artystyczne (od listopada)

Czwartek
godz. 17:00 – 19:00 Zajęcia plastyczne
godz. 18:00 – 20:00 Nauka gry na keyboardzie
godz. 19:00 – 20:00  Aerobik

Piątek
godz. 14:00 – 19:00 Zajęcia wokalne
godz. 16:00 – 18:00 Zajęcia sportowe

Zapisy na kurs języka angielskiego i niemieckiego przyjmujemy pod nr tel. 56 6780931
SOBOTA, NIEDZIELA ZGODNIE Z KALENDARZEM IMPREZ NA 2014 r.

 W dniu 6 września przed Domem Kultury w Górsku, odbył się 
I Przegląd Śpiewaczych Zespołów Ludowych.
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 W ramach promocji książki w GBP 
w Złejwsi Małej odbyło się inspirujące spo-
tkanie z panią Katarzyną Enerlich. Pocho-
dzącą z Mrągowa na Mazurach 
pisarka, poetka, dziennikarka 
debiutowała w wieku 12 lat, 
kiedy to jej tekst o rodzinnym 
Mrągowie został zamieszczony 
w „Płomyku”. Pisarka z wiel-
kim entuzjazmem opowiadała 
o swojej pasji czytania i pisania. 
Pani Katarzyna w sposób cie-
kawy i zabawny mówiła o swo-
im życiu i napisanych przez 
siebie książkach. Jedną z nich, 
którą polecamy do przeczyta-
nia naszym czytelnikom była 

Kultura swojsko i prowincjonalnie…
 Zapraszamy mieszkańców do odwie-
dzin naszych placówek .Proponujemy no-
wości książkowe dla dzieci, młodzieży oraz 
osób dorosłych. Część książek  została  za-
kupiona z programu Biblioteki Narodowej 
„Zakup nowości wydawniczych dla biblio-
tek”. Zachęcamy do udziału w konkursach 
i warsztatach: Konkurs plastyczny pt. „Gdzie 
mieszkają Muminki?”,,Magia starej fotogra-
fii”, „Niezwyczajni są wśród nas”.
 Więcej informacji w każdej bibliotece: 
GBP Zławieś Mała tel. 566741552 e-mail. bi-
bliotekazlawies@wp.pl, Filia w Rzęczkowie 
tel. 566781595 e-mail- bprzeczkowo@wp.pl, 
Filia w Górsku  tel. 566781379, e-mail-
gbpgorsk@wp.pl

  GBP Zławieś Mała

książka o Toruniu  pt. „Studnia bez dnia”. 
Jak sama autorka stwierdziła „inspirację 
czerpię z życia” i opisała w książce praw-

 Zabytkowy XIX-wieczny zespół pałaco-
wo-parkowy w Skłudzewie będący siedzibą 
Fundacji Piękniejszego Świata przez 25 lat 
tętni życiem goszcząc setki dzieci, młodzie-
ży i dorosłych. Każdy w Skłudzewie znajdu-
je coś dla siebie. Jedni tu się uczą, zwiedzają, 
spacerują, odpoczywają, drudzy uczą in-
nych, remontują, porządkują, sadzą, artyści 
tworzą, założyciele i sponsorzy współfinan-
sują i pomagają, młoda kadra fundacji opra-
cowuje i wdraża dalsze plany rozwoju, każ-
dy może modlić się w kaplicy. Wszyscy łączą 
się w praktycznym dążeniu do tego by świat 
był piękniejszy, a dobra duchowe pomnaża-
ne, by człowiek stawał się lepszy, bogatszy 
wewnętrznie, zintegrowany, aktywny, mą-
dry, sprawiedliwy, otwarty na świat i ludzi. 
Przy tak dużym przedsięwzięciu ważne było 
i jest to, żeby innych zarazić swoja pasją.

 Aby człowiek mógł godnie żyć, aby 
umiał znaleźć swoje miejsce w różnych wa-
runkach i środowiskach, przy pracy oraz pod-
czas odpoczynku, trzeba go do tego przygoto-
wać  w okresie dzieciństwa i młodości.
 Trzeba w toku wychowania i edukacji 
wyposażyć go w osobowość twórczą. Należy 
dostarczać jak najwięcej okazji do kształcenia, 
rozwijania spostrzegania, wyobraźni i my-
ślenia, uczyć rozróżniania i wartościowania, 
dostrzegania piękna i brzydoty, umiejętności 
zmieniania swojego otoczenia. Takie cechy 
pomagają człowiekowi w życiu - w pracy i od-
poczynku.
 Zaznawanie odpoczynku w kontakcie ze 
sztuką wzbogaca człowieka duchowo, ubarwia 
życie pozwala przezwyciężać niepowodzenia 
i trudności, intensyfikuje dalsze wysiłki, daje 
zadowolenie i satysfakcję, integruje człowieka 
ze społeczeństwem. 
 Wszystko to powoduje, że w ciągu 25 lat 
działania Fundacja Piękniejszego Świata szuka 
coraz bardziej skutecznych form oddziaływa-
nia na osobowość wychowanka, a zwłaszcza 
na kształtowanie przez sztukę jego postawy 
twórczej, tworzyła i tworzy okazje do szuka-
nia inspiracji, śladów piękna w przeszłości, do 
rodzenia piękna w aktualnym czasie, do przy-

gotowywania piękniejszej przyszłości zarów-
no w sferze piękna wizualnego jak i piękna 
ducha. Myślenie twórcze i proces wyzwalania 
wyobraźni, nie zawsze są kończone efektami 
w postaci prac plastycznych. Liczy się sam 
proces twórczy, a kształcąca jest już sama 
twórcza refleksja i pobudzona pomysłowość.
 26 października 2014 roku przypada 
inauguracja dwudziestego piątego roku dzia-
łalności Fundacji Piękniejszego Świata. Przez 
te lata założyciele Fundacji utworzyli nowe 
miejsce na mapie kultury gminy, wojewódz-
twa i kraju. Siedziba fundacji i realizowane 
programy dostępne są dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych nie tylko z Polski, ale i świata, bez 
względu na uzdolnienia i status społeczny. 
Zachęcają odpowiednie warunki: stale wzbo-
gacana i unowocześniana baza, profesjonalna 
kadra oraz bogate, zróżnicowane programy 
do kształtowaniu postaw twórczych. Miejsce 
to zaprasza do obcowania z naturą i sztuką, 
zapewnia każdemu uczestnikowi rozwijanie 
jego indywidualnej wrażliwości na sztukę, 
uczy plastycznego alfabetu w procesie twór-
czym i w kontakcie z oryginalnymi dziełami  
uznanych twórców.
 W kształtowaniu postaw twórczych 
u młodzieży zawsze ważna jest troska o prze-
szłość, pokazywanie młodzieży na przykła-
dzie zespołu pałacowo-parkowego, istoty 
i sposobów przywracania dawnej świetności 
zniszczonemu i zaniedbanemu zabytkowi. 
Uczy to młodych ludzi konieczności osobiste-
go zaangażowania się w ochronę wartościo-
wej przeszłości i tradycji ojczystych w swoich 
miejscowościach. W procesie kształtowania 
postaw twórczych ważne jest umożliwienie 
dzieciom kontaktu z różnorodnymi bodźca-
mi, przez co dostarczane są im nowe przeży-
cia i wzbogacane doświadczenia. Istotne jest 
zachęcanie do samodzielnych prób, pobu-
dzanie do myślenia, rozwijanie wyobraźni, 
unikanie dostarczania dzieciom gotowych 
rozwiązań, schematów, umożliwienie im kre-
atywnego myślenia, utrwalanie przekonania, 
że nie ma wcale jedynego najlepszego spo-
sobu wykonania zadania, że liczy się własna 
inwencja i pomysłowość. Istotnym w procesie 

kształtowania postaw twórczych jest rozwija-
nie wrażliwości dzieci na wartości wizualne 
i plastyczne (linię, barwę, światło, fakturę, 
bryłę, przestrzeń, ruch, kompozycję). Równie 
ważne jest takie prowadzenie zajęć, żeby były 
dla dzieci atrakcyjne, a sprawiając przyjem-
ność uczyły.
 Aktywizowanie dzieci do samodziel-
nych poszukiwań uzyskuje się w Skłudzewie 
także poprzez dostarczanie im zaskakującego 
tworzywa. Pomocą jest naturalnie rozbudo-
wana pracownia, gdzie bogata przyroda wraz 
z plenerową galerią profesjonalnych rzeźb 
i artystycznych instalacji jest przedsionkiem 
wprowadzającym odpowiedni nastrój do ob-
cowania ze sztuką, gdzie jest miejsce czerpa-
nia inspiracji z różnych źródeł: z muzyki, lite-
ratury, z kontaktów z innymi ludźmi, ze sztuki 
profesjonalistów, a wszystko w kojącej ciszy 
i w oderwaniu się od miejskiego zgiełku. Aby 
stymulować kreatywność i rozwój stwarza się 
okazje, możliwości dzieciom i młodzieży do 
wyrażania siebie i swojej wyobraźni.
 Uczestnicy plenerów i warsztatów zdo-
bywają nowe dla nich doświadczenia w tech-
nikach płaskich rysunkowych, malarskich 
i graficznych, także przestrzennych, tworzą 
instalacje i rzeźby. Od wielu lat plastycy pe-
dagodzy fundacji także bezsłownie zapalają 
innych do współtworzenia instalacji plastycz-
nych, ponieważ celowo pozostawiają wśród 
drzew niby niedokończone ażurowe instala-
cje z różnobarwnych i różnorodnych włóczek 
i barwionej gazy, niby niezagospodarowane 
materiały. W ten sposób pobudza się, inspiru-
je, zachęca patrzących do twórczej aktywno-
ści plastyczno – ruchowej. Te instalacje stale 
zmieniają się pod wpływem słońca, deszczu, 
mrozu, ale przede wszystkim podczas współ-
twórczej zabawy przez podciągnięcia, podwie-
szenia, doczepienia, zawieszenia, przerwania, 
a także służą do przeskakiwania, podczołgania 
się pod nimi, tworzenia własnych kompozycji. 
Przemyślane tematy oraz zadania plastyczne 
są realizowane raz na wielkich formatach, in-
nym razem jako miniatury, aby odzwyczajać 
dzieci od opanowanych schematów. Wpro-
wadzana jest zmienność technik i nastrojów, 

co pozwala zwrócić uwagę uczestników na 
delikatność, wyrafinowanie możliwe do uzy-
skania po wyciszeniu, skupieniu i przy wielo-
krotnym ponawianiu zadania.. 
 Pobyty w Skłudzewie stają się środ-
kiem zainspirowania dzieci i dorosłych do 
samodzielnych działań plastycznych w swoim 
środowisku. Organizowane wystawy pod-
sumowujące są ważne nie tylko dlatego że 
dają radość, ale dzięki wspólnej prezentacji 
pokazują dzieciom celowość ich pracy. Ro-
biąc zespołową prezentację uczą się wykorzy-
stywania własnych pomysłów do bogacenia 
własnych umiejętności nie tylko dla siebie, ale 
dla swojego środowiska, uczą się współpracy 
i konsekwentnego doprowadzenia do końca 
rozpoczętego zadania. Dzieciom i młodzieży 
nie wystarcza sam proces tworzenia, zależy 
im na opinii najbliższych, na pokazaniu swo-
jej pracy widzowi. Pochwała i konstruktywna 
korekta prowadzących jest dla nich mobili-
zacją do dalszej pracy i poszukiwań. Daje im 
oparcie i ochronę ich twórczych koncepcji, 
uodparnia na krytykę zarówno dzieci jak do-
rosłych.
 Realizatorzy mają nadzieję, że ten, kto 
był, jest lub będzie w Skłudzewie zainspiro-
wany ideą fundacji, aby świat był piękniejszy, 
a dobra duchowe pomnażane, będzie chciał 
rozwijać swoją osobowość i pomnoży talenty 
służąc innym dobrem i pięknem w swojej ma-
łej ojczyźnie.

Fundacja Piękniejszego Świata

Brama do twórczości od 25 lat 
w Skłudzewie otwarta

Tu mówią najbardziej milczące ze stworzeń, 
tu wszystko się zdarza i wszystko być może.
Tu nikt się nie dziwi, że jest tak inaczej, 
tu wszystko jest ważne i wszystko coś znaczy.

DnI OTWARTE- 
8 i 15 listopada 2014 r. 
Każdy – mały i duży - może doświad-
czyć radości tworzenia. 
Fundacja Piękniejszego Świata serdecz-
nie zaprasza wszystkich chętnych do 
wzięcia udziału w sobotnich imprezach 
plastycznych dla dzieci i dorosłych, które 
odbędą się w dniach:
8 listopada 2014r godz. 11.00 – 13.00 
15 listopada 2014r.godz.11.00 – 13.00

dziwy Toruń. Pani Katarzyna zainspirowa-
na opowieściami swoich przyjaciół snuje 
historię i prowadzi czytelnika do auten-
tycznych miejsc, choć w historiach, ujętych 
w powieściach prawda miesza się z fikcją. 
Autorka najbardziej znana jest ze swojego 
cyklu książek o prowincji „Prowincja pełna 
marzeń”. Wszystkich tych, którzy nie mieli 
okazji przeczytać książek autorstwa  pani 
Katarzyny zachęcam do zapoznania się z tą 
bestsellerową serią. Spotkanie z panią Ka-
tarzyną osobą pełną energii, kochającą ży-
cie, szukającą sensacji i magii  miejsc, na 
długo zostanie w naszej pamięci. Mam na-
dzieję, że pani Katarzyna jeszcze odwiedzi 
naszą bibliotekę i spotka się z czytelnikami 
ze Złejwsi Wielkiej.
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 W związku z podpisaniem umowy do-
tyczącej dofinansowania projektu pod nazwą 
„Organizacja rajdu i festynu rowerowego 
w Złejwsi Małej wraz z wydaniem folderów” 
w dniu 30 sierpnia zorganizowano rajd rowe-
rowy oraz festyn których celem była promo-
cja walorów lokalnych. Rajd ten był odpo-
wiedzią na stale rosnące zainteresowanie tego 
typu rekreacją. Połączony z festynem rodzin-
nym pozwolił na upowszechnienie turystyki 
rowerowej wśród społecz-
ności lokalnej. Przewidziana 
trasa rajdu dała możliwość 
zapoznania się z walorami 
turystycznymi oraz pozwo-
liła na poznanie dziedzictwa 
kulturowo – przyrodniczego 
naszej gminy. W przygoto-
waniu są foldery zawierające 
miejsca szczególnie istotne 
dla naszej historii oraz trasy 
rowerowe, na których zazna-
czone będą najpiękniejsze 

Rajd i festyn rowerowy
okolice, podkreślające walory turystyczne. 
Publikacja składać się będzie z artykułów 
oraz zdjęć przedstawiających trasy rowero-
we regionu. Jazda na rowerze ze względu na 
swoją specyfikę jest idealną formą aktyw-
ności i rekreacji dla każdej grupy wiekowej. 
Stanowi też idealną propozycję na spędzanie 
wolnego czasu, w gronie najbliższych i przy-
jaciół.

PZ

 W ramach uzyskanego dofinansowania 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 Gmina Zławieś Wielka 
zaprasza do udziału w zajęciach gimnasty-
ki kompensacyjnej, kursu tańca oraz kursu 
zielarstwa. Przygotowane warsztaty pozwa-
lają na integrację społeczną, wspieranie 
rozwoju i zaspokajanie ciekawości świata, 

Warsztaty edukacyjne oraz 
sportowe dla osób 50+ 

 W ramach tej dotacji zakupiono instru-
menty strunowe, dęte, perkusyjne i klawiszo-
we. Instrumentarium uzupełniono o następu-
jące instrumenty i akcesoria: 8 par skrzypiec, 
5 altówek, 6 wiolonczel, 2 kontrabasy, gitarę 
klasyczną, gitarę basową wraz ze wzmacnia-
czem, 10 fletów poprzecznych, w tym 4 z za-
krzywioną główką do gry dla małych dzieci, 
5 saksofonów altowych, 2 saksofony sopra-
nowe, 5 klarnetów, 3 trąbki, pianino cyfrowe, 
ksylofon, werbel oraz dzwonki orkiestrowe.
 Dzięki przyznanej dotacji uzupełnio-
no braki w instrumentarium muzycznym 
szkoły oraz zwiększyono dostępność i róż-
norodność wysokiej klasy instrumentów 
muzycznych, które pozwolą podnieść jakość 
kształcenia w placówce.

 W ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego Gmina Zławieś Wielka, dzięki 
dofinansowaniu w wysokości 6,1 miliona 
złotych, wybuduje pompownię przeciw-
powodziową oraz śluzę wałową na Kanale 

Dotacja dla szkoły muzycznej

 Przypomnę jeszcze, że szkoła mu-
zyczna w Górsku zainaugurowała swoją 
działalność 6 września 2013 r. Wówczas 
w szkole rozpoczęło naukę 64 uczniów 
w wieku od 6 do 16 lat, obecnie ilość 
uczniów wzrosła do 100. Kształcą się oni 
pod okiem 15 wykwalifikowanych na-
uczycieli w klasach: gitary klasycznej, 
fortepianu, fletu poprzecznego, klarnetu, 
skrzypiec, altówki, saksofonu, kontrabasu 
i gitary basowej. Ponadto uczniowie w ra-
mach instrumentu dodatkowego uczą się 
również śpiewu. Od przyszłego roku szko-
ła zamierza otworzyć dwa nowe kierunki: 
klasę perkusji i trąbki. 

Agnieszka Witki

Inwestycje z Unią w tle
Górnym w Czarnowie, w pobliżu mostu 
na drodze nr 80 z Bydgoszczy do Torunia. 
Realizacja inwestycji pozwoli zabezpieczyć 
obszar o powierzchni 660 hektarów przed 
zalaniem wodami cofkowymi z Wisły. 12 
września 2014r. w Urzędzie Gminy w Złejw-
si Wielkiej podpisano umowę z wykonawcą 
robót firmą Melbud z Grudziądza.
 Dzięki funduszom otrzymanym w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 30 września w Urzędzie Marszał-
kowskim podpisano umowę na budowę 
kolektora tłocznego Górsk–Przysiek. Inwe-
stycję, na którą Gmina otrzymała wsparcie 
unijne w wysokości 1,394,562.00 zł realizuje 
firma Biz - Invent Jarosław Andrzejewski.

PZ
intensyfikację aktywności ruchowej i inte-
lektualnej. Zajęcia odbywają się w Domu 
Kultury w Górsku przy ul. Leśnej 13. Wszel-
kie informacje pod nr telefonu 606 998 523 
lub 56 610 21 28.
   Serdecznie zapraszamy

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
    W ramach projektu pn.
„Organizacja warsztatów edukacyjnych oraz sportowych 

dla osób 50+ na terenie Gminy Zławieś Wielka
zaprasza na:

Zajęcia będą odbywać się w Domu Kultury w Górsku.
Zapisy pod nr tel: 56 610 21 28, 606 998 523 
ilość miejsc ograniczona

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestu-
jąca w obszary wiejskie”. Projekt pn. „Organizacja warsztatów edukacyjnych 
oraz sportowych dla osób 50+ na terenie Gminy Zławieś Wielka” współfinan-
sowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013.

GIMNASTYKĘ KOMPENSACYJNĄ
KURS TAŃCA

KURS ZIELARSTWA

wtorek, g. 16:00 i 17:00
piątek, g. 10:30 i 11:30

w każdy poniedziałek
w godz. 17:00 i 19:00

 Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Publiczna Szkoła Muzycz-
na I stopnia w Górsku otrzymała dofinansowanie na zakup instrumentów muzycz-
nych w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura 
szkolnictwa artystycznego.
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By wszystkim żyło się lepiej

wtorek, g. 16:00 i 17:00
piątek, g. 10:30 i 11:30

Budowa 45 km sieci kanalizacyjnej 
i 25 km wodociągowej, przydomowe

 oczyszczalnie ścieków, budowa 
chodników, dróg, boisk i placów zabaw, 

rekultywacja składowiska odpadów,

timedialne pomoce naukowe w postaci kom-
puterów i tablic interaktywnych. Bierzemy 
udział w projektach partnerskich, w ramach 
których prowadzone są zajęcia dodatkowe dla 
uczniów. W tym roku po raz pierwszy rozpo-
częliśmy program nauki pływania dla dzieci 
z klas III szkół podstawowych. 
 Nie mniej ważne jest dbanie o sferę 
kulturalną w naszej gminie. Zakończona zo-
stała budowa Domu Kultury w Górsku. Ad-
ministracyjne rozdzielenie Domów Kultury 
w Złejwsi Małej i Górsku wpłynęło na posze-
rzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców. 
Program wydarzeń kulturalnych jest bogaty 
i różnorodny. Oba domy kultury oferują za-
jęcia wokalne zarówno dla dzieci jak i doro-
słych, zajęcia plastyczne i muzyczne.
 Przygotowana oferta obejmuje fitness, 
aerobik, nordic - walking. Funkcjonuje Klub 
Seniora, dwa zespoły śpiewacze, kółko teatral-
ne, odbywają się zajęcia taneczne oraz nauka 
języków obcych.
 Równie aktywnie działają na terenie 
gminy biblioteki, organizując spotkania au-
torskie z pisarzami, a także konkursy dla 
czytelników z wszystkich grup wiekowych. 
Tworzony co roku kalen-
darz imprez kulturalnych 
w gminie, obfituje w wie-
le wydarzeń. Każdego 
roku włączamy się aktyw-
nie w ogólnopolską akcję 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. „Sobót-
ka”, która organizowana jest w noc świętojań-
ską, rokrocznie przyciąga tłumy mieszkańców, 
podobnie jak Dożynki Gminne, w których 
przygotowanie włączają się prawie wszystkie 
sołectwa. Festyny wiejskie dofinansowywane 
przez gminę, na stałe wpisały się w wakacyjny 
grafik wydarzeń w wielu miejscowościach. 
 Szczególnie ważne było dla mnie wspie-
ranie Ochotniczych Straży Pożarnych, które, 
co mogę śmiało powiedzieć, wkroczyły w na-
szej gminie w XXI wiek. Zbudowane zostały 
garaże dla OSP w Złejwsi Małej i Łążynie, 
przeprowadzono modernizacje i remonty re-
miz w Starym Toruniu, Pędzewie, Rzęczkowie 
i Toporzysku. Zakupiono aż trzy wozy stra-
żackie, o wartości przekraczającej 800 tys. zł 
dla OSP w Złejwsi Małej, Łążynie i Toporzy-
sku, o drobniejszym wyposażeniu nie wspo-
minając. Włączono OSP Łążyn do Krajowego 

Zławieś Wielka - Świetlica Integracyjna

Górsk - Stary Toruń 
budowa kolektora kanalizacyjnego Cichoradz wiata i chodnik

Skłudzewo plac zabaw i remiza OSP Zławieś Mała zatoczka autobusowa

Toporzysko remiza OSP Zławieś Mała OSP

Gutowo świetlica wiejska Znaki informacyjne

Czarne Błoto tablica informacyjna Toporzysko - mieszkania socjalne

Umiem pływać

Zawody spinningowe o Puchar Wójta

Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Wdrożono 
również Zintegrowany System Alarmowania 
i Ochrony Ludności, z którego aktualnie ko-
rzystają prawie wszystkie jednostki OSP w na-
szej gminie, a który przyspiesza czas reakcji na 
powstałe zagrożenie. W sumie za wsparcie ja-
kie otrzymały OSP w gminie Zławieś Wielka 
w ostatnich latach wyniosło prawie 1,4 mln 
złotych.
 Jak mówi przysłowie „w zdrowym ciele, 
zdrowy duch” - dlatego sportu nigdy za wie-
le. Powstający każdego roku kalendarz im-
prez zawiera ponad 20 wydarzeń, które są 
dofinansowywane bądź organizowane przez 
Urząd Gminy. Są to m.in. liczne turnieje 
piłki nożnej dziewcząt oraz chłopców, te-
nisa stołowego i ziemnego, rajdy rowerowe, 
wakacyjny turniej siatkówki oraz cieszące 
się ogromnym powodzeniem zawody spła-
wikowe i spinningowe organizowane przez 
koło wędkarskie. Po raz III wzięliśmy udział 
w Europejskim Tygodniu Sportu, podczas 
którego do aktywności fizycznej udało nam 
się zaangażować ok. 1000 uczestników. 
W ramach ETS przeprowadziliśmy III Mi-
strzostwa Sołectw w piłce nożnej „O Puchar 

Wójta”, do których przy-
stąpiło aż 13 zespołów. 
To znakomity wynik 
i na pewno powód do 
zadowolenia ukazujący 
integrację i aktywiza-
cję sołectw. Szczególnie 
dumny jestem z przy-

znanego nam już po raz III z rzędu certy-
fikatu „Gmina Przyjazna Rowerzystom” 
w ramach ogólnopolskiego konkursu pro-
wadzonego pod honorowym patronatem 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nie mniej 
ważne jest rozwijanie bazy do uprawiania 
sportu i rekreacji. Nowe obiekty powsta-

Zarośle Cienkie plac zabaw

ły w Czarnym Błocie, Rozgartach, Starym 
Toruniu, Zaroślu Cienkim, Skłudzewie. 
W Rzęczkowie kosztem ponad pół milio-
na złotych powstaje kompleks sportowy, 
na budowę którego również udało nam się 
zdobyć dofinansowanie. Aktywnie wspiera-
my finansowo działania pro sportowe klu-
bów oraz stowarzyszeń, których na naszym 
terenie nie brakuje. 
 Zapewnienie odpowiednich warun-
ków zaowocowało rozkwitem aktywności 
mieszkańców, zrzeszających się w licznych 
stowarzyszeniach. Koła Gospodyń Wiej-
skich, w Czarnym Błocie, Gutowie, Zaroślu 
Cienkim i Toporzysku, dzięki udostepnieniu 
przez gminę pomieszczeń, reaktywowały 
swoją działalność. Ten niewątpliwy sukces 
jest efektem wprowadzenia polityki otwar-
tości na inicjatywy społeczności lokalnej. 
We wszystkich świetlicach funkcjonujących 

w sołectwach przeprowadziliśmy remonty 
a w Siemoniu, Pędzewie, Łążynie i Toporzy-
sku wykonaliśmy gruntowną przebudowę. 
Wiele z nich otrzymało nowe wyposażenie 
np. zaplecza kuchenne. W roku 2011 została 
ukończona budowa wiejskiej świetlicy inte-
gracyjnej w Złejwsi Wielkiej kosztem niemal 
miliona złotych. Przygotowaliśmy projekty 
budowy świetlic wiejskich w Zaroślu Cien-
kim i Rozgartach.
 Zwiększenie udziału mieszkańców 
w życiu gminy jest największym, choć tak 
jak powiedziałem na początku, niewymier-
nym finansowo sukcesem. Ten fakt upewnia 
mnie, że droga obrana przeze mnie na po-
czątku kadencji – zarządzanie oparte o dia-
log – przyniosła i przynosić będzie naszej 
małej ojczyźnie wiele dobrego.

Jan Surdyka
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Rozgarty boisko Zławieś Mała chodniki

30

Mapa inwestycji



Górsk Dom Kultury

2

16

11

23

18

25

4

Czarnowo Termo-modernizacja SP

Zławieś Wielka miejsce rekreacji

23

Górsk Dom Kultury

Stary Toruń plac zabaw

Rzęczkowo budowa boiska wielofunkcyjnego

Pędzewo modernizacja świetlicy

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łążyn
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SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA PRA-
GNIEMY SKIEROWAĆ DO:
Jana Surdyki Wójta Gminy Zławieś Wielka, 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,
ks. Wojciecha Murawskiego Proboszcza Pa-
rafii p.w. Św. Stanisława Kostki,.
Polskiego Stowarzyszenia NW instruktor 
mgr Beaty Derkowskiej, Klubu Honorowych 
Dawców Krwi, Leśnictwa Gutowo. Leśni-
czego Grzegorza Nalazka, Harcerzy 3 D H 
im. Szarych Szeregów „SZTURMOWCY” 
Zławieś Wielka, Zespołu Szkół w Złejwsi 
Wielkiej, TKKF/ Toruń,  Firmy „Marwit” 
oraz Pana  Kazimierza Kielaka,

  Maria Moulis

Sport

 Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom marszu „Idę po zdrowie”, 
który odbył się 4 października 2014 roku 
na terenie gminy Zławieś Wielka. Był to 
doskonały sposób świętowania Świato-
wego Dnia Marszu. Wytyczona 7 kilo-
metrowa trasa przebiegała z boiska Orlik 
w Złejwsi Małej do Gutowa - miejsca dzia-
łania Fundacji „Leśna Droga”.

 Przy sprzyjającej pogodzie impreza 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem 
i dużą frekwencją (uczestniczyło blisko 100 
osób).Uczestnicy poznawali technikę prawi-
dłowego chodzenia z kijkami, uczestniczyli 
w zabawach rekreacyjnych i licznych kon-
kursach. Impreza zakończyła się wspólnym 
biesiadowaniem.
 Celem marszu z jednej strony było po-
znanie piękna gminy, a z drugiej promowa-
nie wartości rodzinnych, sąsiedzkich i kole-
żeńskich.

 Za nami już IV edycja turnieju to-
warzyskiego „Gramy razem”. Celem roz-
grywek, które odbyły się  w 13 września 
w Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej, było 
zebranie środków na zakup pomocy dy-
daktycznych dla dzieci objętych naucza-
niem indywidualnym. W turnieju wzięły 
udział drużyny: Starostwa Powiatowego 
w Toruniu, Urzędu Gminy w Złejwsi Wiel-
kiej, Banku Spółdzielczego w Toruniu, Ga-
zety Poza Toruń, Rodziców, Nauczycieli 
oraz Uczniów. To właśnie Ci ostatni oka-
zali się pierwszymi!!! W meczu finałowym 
drużyna Uczniów zwyciężyła drużynę Na-
uczycieli, natomiast w meczu o III miejsce 
zawodnicy drużyny Urzędu Gminy poko-
nali Rodziców. 

PZ 

 Koniec tego znakomitego 
okresu w historii klubu nastąpił 
w 2000 roku. Po długiej i ciężkiej 
chorobie zmarł Marian Piotrkow-
ski, założyciel Klubu, który był 
pomysłodawcą i organizatorem 
wielu imprez sportowych w regio-
nie. Ponadto w kolejnych latach 
nastąpiła zmiana finansowania 
uczniowskich klubów sportowych, 
która ostatecznie doprowadziła 
do zahamowania działalności Klu-
bu.
 Wszystko się zmieniło 
w 2012 roku. Prezes Klubu, pan 
Maciej Siudowski i pan Adam 
Lubiński, prezes LUKS Victoria 
Górsk istniejącego przy Gimna-
zjum w Górsku postanowili połą-
czyć kluby po to, aby działać tak 
prężnie jak w pierwszym okresie 
działalności. W marcu 2012 roku 
przy aktywnym udziale rodziców 
uczniów wybrano nowy Zarząd 
Klubu, na którego czele stanął pan 
Maciej Siudowski 
 Od 2012 roku Trójka Górsk 
korzysta z dotacji Gminy Zławieś 
Wielka, a od 2013 roku również 
Powiatu Toruńskiego. Dzięki 
pozyskanym środkom zakupili-
śmy stroje sportowe, organizuje-

Idę po zdrowie
 W niedzielę 28 września z inicjatywy 
prezesa LZS Przysiek Radosława Pobut-
kiewicza odbyła się inauguracja PIŁKAR-
SKIEJ MŁODEJ LIGI MISTRZÓW. W lidze 
uczestniczą: 2 zespoły z Torunia oraz zespo-
ły z Górska , Złejwsi Wielkiej oraz z Przy-
sieka. Liga jest podzielona na dwie kategorie 
wiekowe klasy 1-3 oraz klasy 4-6. Pierwsza 
kolejka została rozegrana dzięki uprzejmo-
ści dyrektora szkoły w Górsku na boiskach 
przy szkole.

Justyna Końca-Pobutkiewicz

WYNIKI: GRUPA STARSZYch
Akademia Orlik Toruń - Górsk 0:3
Orkan Zławieś - LZS Przysiek 0:1
Akademia Orlik - Orkan Zławieś 1:2
Górsk - LZS Przysiek 1:2
LZS Przysiek - Akademia Orlik 4:1
Górsk - Orkan Zławieś 4:1

WYNIKI: GRUPA MłODSZYch
Orkan Zławieś - LZS Przysiek 2:1
Salezjanie - Górsk 0:1
Salezjanie - LZS Przysiek 1:0
Górsk - Orkan Zławieś 0:1
LZS Przysiek - Górsk 0:4
Salezjanie - Orkan Zławieś 4:0

Młoda 
Liga Mistrzów

Gramy razem

Trójka Górsk - reaktywacja

my obozy sportowe dla naszych 
podopiecznych, w których dzię-
ki znacznemu dofinansowaniu 
ze strony Klubu, mogą uczestni-
czyć wszystkie dzieci bez względu 
na sytuację materialną. Pozyski-
waniem dotacji, ich rozliczaniem 
zajmuje się w naszym Klubie pan 
Adam Lubiński.
 Obecnie w naszym klubie 
działają trzy sekcje. Sekcją pił-
ki nożnej dziewcząt zajmuje się 
pan Adam Lubiński. Sekcję piłki 
nożnej chłopców prowadzi pani 
Agnieszka Adamczyk. Natomiast 
kolarstwem zajmuje się pan Ma-
ciej Siudowski. Maja Gondek - 
absolwentka Szkoły Podstawowej 
w Górsku kontynuuje swoją kolar-
ską karierę w Akademii Kolarskiej 
Michała Kwiatkowskiego.
 Pomimo tego, że w pierw-
szym okresie postawiliśmy na 
działania organizacyjne nie za-
brakło również osiągnięć sporto-
wych. Piłkarki z rocznika 2002 za-
jęły w maju 2013 roku III miejsce 
w finale wojewódzkim Turnieju 
M. Wielgusa. Natomiast kolarze 
w 2013 i 2014 roku wygrali Mi-
strzostwa Powiatu Toruńskiego 
w kolarstwie. 

 Nasz Klub aktywnie działa 
w popularyzacji sportu na tere-
nie naszej gminy i poza nią. Pan 
Adam Lubiński od trzech lat jest 
koordynatorem Ogólnopolskiego 
Turnieju „Z podwórka na stadion 
o puchar Tymbarku dla Torunia 
i Powiatu Toruńskiego. Pan Ma-
ciej Siudowski organizuje gminne 
zawody kolarskie. Natomiast pani 
Agnieszka Adamczyk jest również 
trenerem akcji „Biegam, bo lubię” 
w Toruniu. Od września 2014 roku 
nasz Klub otworzył się również na 
dzieci spoza Górska. W drużynie 
piłki nożnej dziewcząt występują 
zawodniczki z Łążyna i Torunia.
 Wiosną 2014 roku podpisa-
liśmy umowę z Fundacją „Zaraz 
wracam”. Dzięki tej umowie w za-
mian za zebrany przez nas zużyty 
sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny mamy możliwość otrzymania 
sprzętu sportowego. Pierwszą 
edycję tej akcji zakończyliśmy na 
początku października 2014 roku. 
W akcję zbierania sprzętu włączyli 
się uczniowie, rodzice i nauczycie-
le, a także mieszkańcy naszej gmi-
ny. Bez względu na nagrody w tej 
akcji ważny jest także jej aspekt 
ekologiczny.

 Najnowszym pomysłem 
sportowym pana Adama Lubiń-
skiego jest „Piłkarskie Przedszko-
le Górsk”. Od września 2014 roku 
dzieci w wieku 4-6 lat z terenu na-
szej gminy mają możliwość udzia-
łu w zajęciach ogólnorozwojowych 
ukierunkowanych na piłkę nożną. 
W zajęciach uczestniczy ponad 20 
dzieci z Górska, Czarnego Błota, 
Rozgart i Pędzewa.
 Największym sukcesem orga-
nizacyjnym Klubu jest uzyskanie 
przez UKS Trójka Górsk statusu 
organizacji pożytku publicznego, 
dzięki czemu od 2015 roku będzie-
my mogli pozyskiwać przychody 
z 1% podatku dochodowego. – Do 
tego przedsięwzięcia przygotowy-

 Uczniowski Klub Sportowy Trójka Górsk został założony w 1996 roku. W pierwszym okresie swojej 
działalności w klubie działały sekcje piłki nożnej dziewcząt i chłopców oraz lekkiej atletyki. Swoistym 
ewenementem była drużyna piłki nożnej dziewcząt – jedna z pierwszych w regionie. Dziewczęta odnosiły 
sukcesy na poziomie ogólnopolskim. Również chłopcy osiągali liczne sukcesy m.in. zwycięstwo finale 
wojewódzkim turnieju coca - cola cUP.

waliśmy się 2 lata. Brałem udział 
w spotkaniach z prawnikiem przy-
gotowującym do tego zadania. 
Przygotowanie dokumentacji zaję-
ło mi prawie pól roku. Ale warto 
było -mówi Adam Lubiński.
 Korzystając z okazji chcieli-
byśmy serdecznie podziękować za 
pomoc i wsparcie wszystkim ro-
dzicom angażującym się w działal-
ność Klubu oraz władzom Gminy 
Zławieś Wielka i Powiatu Toruń-
skiego, a także panu Andrzejowi 
Walczyńskiemu, dyrektorowi Ze-
społu Szkół w Górsku za udostęp-
nianie obiektów szkolnych oraz 
pomoc i wsparcie.

   Adam Lubiński
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 Mamy nadzieję, że dzięki tym impre-
zom ilość chodzących z kijkami na terenie 
naszej gminy wzrośnie.

Renata Dobrowolska

Sport

 W trakcie odbywających się w Kiel-
cach Międzynarodowych Targach Bike 
Expo, w dniu 26 września 2014 przedsta-
wiciel gminy pan Krzysztof Rak zastęp-
ca Wójta Gminy Zławieś Wielka, Wal-
demar Wieczorkowski Przewodniczący 
Komisji Turystyki Kolarskiej z Oddziału 
Miejskiego PTTK w Toruniu oraz Ma-
ciej Wrzeszykowski przedstawiciel KTK 
Przygoda odebrali certyfikat „Gmina 
Przyjazna Rowerzystom”. 

 Konkurs koordynowany  jest przez 
PTTK, pod honorowym patronatem Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, Polskiej 
Organizacji Turystycznej oraz Związku 
Powiatów Polskich. Celem konkursu było 
uhonorowanie gmin, w których prężnie 
rozwija się turystyka rowerowa. Jury prze-
glądało zdjęcia, wykazy szlaków rowero-
wych, mapy, foldery i inne materiały, które 
obrazują potencjał gmin w zakresie tury-

styki rowerowej. Jednym z ważniejszych 
elementów ocenianym przez jury była 
ilość organizowanych rajdów oraz uczest-
niczących w nich osób. Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu KTK Przygoda możemy 
po raz kolejny być dumni z otrzymane-
go wyróżnienia. Mieliśmy również okazję 
zapoznać się z trendami oraz nowinkami 
dostępnymi na rynku.

PZ

 W dniu 4 października  po raz drugi 
odbyły się w Górsku światowe Dni Mar-
szu. Sponsorami tej imprezy był pan Jan 
Surdyka Wójt Gminy i Toruńskie Towa-
rzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

 Organizatorem był Dom Kultury, in-
struktażu udzielali profesjonalni instruktorzy 
nordic walking. Uczestnicy przemaszerowali 
z kijkami leśną trasą około 4 km, brali udział 
w zabawach plenerowych,  oraz w quizie do-
tyczącym nordic  walking, w których nagro-
dą główną były profesjonalne kijki .
 Imprezę uświetnił pokaz zumby przy-
gotowany przez profesjonalną trenerkę z fir-
my Evitalia, a także występ dzieci z kółka 
tanecznego działającego przy Domu Kultury 
w Górsku.
 Na zakończenie wszyscy uczestnicy po-
częstowani zostali grochówką, którą zaspon-
sorowała restauracja „Leśniczanka”.

 Za oknem jesień. Deszczowa aura, 
długie wieczory i brak słońca sprawiają, 
że wielu z nas dopada nostalgia, przygnę-
bienie i brak energii. Z lekkim rozrzew-
nieniem wspominamy letni wypoczynek, 
słoneczne kąpiele i uśmiech, który towa-
rzyszył nam co dnia. co zrobić, by tę ra-
dość lata zatrzymać? Jest na to sposób, 
który kryje się w jednym słowie: ZUMBA. 

 ZUMBA to połączenie tańca i fitnesu 
w akompaniamencie muzyki latynoamery-
kańskiej. To powiew gorąca, wprost z Ko-
lumbii, który wyzwala emocje i pozwala 
odkryć nieznane wcześniej pokłady energii. 
To morze endorfin, radość z tańca i wspól-
nej zabawy. To wreszcie sposób życia, pa-
sja a nawet dobra forma uzależnienia. Pod 
okiem profesjonalnego instruktora, całe 
ciało ćwiczy w zdrowy i efektywny sposób, 
umysł odpoczywa, a ZUMBA stopniowo 
staje się prawdziwą pasją!
 Fenomen Zumby, która bije rekordy 
popularności na całym świecie, wciąż trwa. 
Dlaczego? Uczestnicy tańczą, śpiewają, 
świetnie się bawią i nawet nie zdają sobie 
sprawy, że jednocześnie naprawdę inten-
sywnie ćwiczą. Z przeprowadzanych badań 
wynika, że podczas godziny uprawiania 
Zumby można spalić aż 800 kcal! Czyż to 
nie jest piękny wynik? Dla porównania 
godzina joggingu, to spalenie „zaledwie” 
450 kcal. Nasze klientki same potwier-
dzają, że dopiero na Zumbie udało im się 
zrzucić „oponki” oraz wyrzeźbić całe ciało, 
a to wszystko w rytmie cumbii, merengue, 
salsy, reggeatonu i innych rytmów latyno-
skich.
 Wszyscy chętnie wracają na zajęcia, 
a po krótkim czasie są zaskoczeni rezulta-
tami. Działanie Zumby, to nie tylko zmiana 
wyglądu fizycznego ale  przede wszystkim, 
i to jest najważniejsze, wpływ na psychikę 
i emocje. Osoby uczestniczące w zajęciach 
odreagowują stres, mogą na chwilę zapo-
mnieć o wszystkich trudach dnia codzien-
nego, podnoszą swoją samoocenę, a także 
stają się bardziej otwarte na innych ludzi. 
 Co ważne, zajęcia ZUMBA są dla każ-
dego – dla dzieci, nastolatków i dorosłych, 

 W niedzielę 12 października br. ponad 
40 rowerzystów, wzięło udział w II Rajdzie  
Rowerowym pn. „Ziemniak z Przygodą” 
zorganizowanym przez Oddział Miejski 
PTTK w Toruniu i Klub Turystyki Kolar-
skiej „PRZYGODA” w Toruniu przy  współ-
pracy z Urzędem Gminy w Złejwsi Wielkiej, 
pod patronatem honorowym Pana Jana Sur-
dyki, Wójta Gminy Zławieś Wielka.

 Po przejechaniu  trasy z Górska przez 
Czarne Błoto, Zarośle Cienkie do Złejw-
si Małej, uczestnicy przybyli z całego wo-
jewództwa, spotkali się przy Amfiteatrze, 
gdzie organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji: pieczenie ziemniaków i kiełba-
sek w ognisku, pączki z kawą lub herbatą, 
a także konkursy z nagrodami. Wszyscy 

ćwicz, baw się i chudnij 
w rytmie ZUMBA!

dla mężczyzn i dla kobiet, dla osób inten-
sywnie uprawiających sport, jak i dla tych, 
którzy dopiero zaczynają. Po prostu każdy 
może to robić, bez względu na wiek, płeć 
czy dotychczasową aktywnośś fizyczną! 
 Na czym polegają zajęcia? Zumba to 
łatwe, taneczne kroki w rytm porywają-
cej muzyki, prowadzone przez instrukto-
ra, który zaraża swoją energią uczestni-
ków i wspólnie z nimi ćwicząc świetnie 
się bawi. Podczas zajęć dużo krzyczymy 
i śpiewamy, ale to muzyka jest ich pod-
stawą. Zumba ma innowacyjną formu-
łę – nie uczymy się kroków tanecznych 
„na sucho”, tylko od razu powtarzamy za 
instruktorem choreografię do danej pio-
senki, a proste kroki sprawiają, że nie jest 
to trudne zadanie. W atmosferze zabawy 
– godzinnej imprezy – nawet nie zauważa-
my, że jest to intensywny wysiłek kardio, 
podczas którego wszystkie mięśnie pracu-
ją – opisują Ewa Grobelska oraz Kamila 
Fedorowska licencjonowane instruktorki 
ZUMBA FITNESS.
 Należy jednak pamiętać, aby wybie-
rać te zajęcia, które prowadzone są przez 
licencjonowanych instruktorów – tylko 
oni są w stanie zapewnić najwyższy po-
ziom zajęć, bezpiecznych i efektywnych. 
 Zajęcia ZUMBA FITNESS odbywają 
się w następujących terminach:
 W przedszkolu JAGODA w Górsku 
ul. Nadwiślańska 6: poniedziałki godz. 
19.30, środy godz. 19.45, piątki godz. 
20.00.
 W GOPS w Złejwsi Wielkiej, ul. Sło-
neczna 28, dzięki współpracy z Fundacją 
Akademia Aktywnych: czwartki godz. 
20.00 oraz już od listopada również w po-
niedziałki godz.20.00.
 Ponadto w poniedziałki o godz. 18.30 
w przedszkolu JAGODA w Górsku odby-
wają się profesjonalne zajęcia aerobiku.
 Zapisy oraz szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie internetowej www.
evitalia.pl w zakładce GÓRSK, na Facebo-
ok’u: Evitalia Fit Gorsk oraz pod nume-
rem telefonu: 535 102 014.
 

Ewa Borzęcka

uczestnicy otrzymali na starcie  pamiątko-
we znaczki, wodę mineralną oraz potwier-
dzenie punków na Kolarską Odznakę Tury-
styczną i okolicznościową pieczątkę.
 Zwycięzcami konkursów zostali: 
w konkursie na celność rzutów ziemniakiem 
zwyciężyli: Stanisław Klejbacki, Teresa Stę-
pień i Bogdan Jankowski, w konkursie ringo 
pierwsze miejsca zajęli: Janusz Wiśniewski, 
Józef Kołcz i Dariusz Michalski.  Natomiast 
w rzutach lotkami zwyciężył Marek Soko-
łowski.
 Organizatorami  rajdu byli Waldemar 
Wieczorkowski, Janusz Lipnicki, Małgorza-
ta Siastacz i Dominik Parzych. 

Waldemar Wieczorkowski 
prezes KTK Przygoda

II Rajd Rowerowy
„Ziemniak z Przygodą” 

Światowe Dni Marszu w Górsku

Zławieś Wielka po raz trzeci 
„Gminą przyjazną rowerzystom”
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KKupiec Gminny
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 dowiedz się więcej. tel. 790 520 803

z a p r a s z a m y
kom. 607 914 454
SKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWYCH
CZYNNE:

w godz. 7.30 - 16.30
soboty: 8.00 - 13.00

Toporzysko 16C przy drodze krajowej nr 80.

PROPONUJEMY NAJWYŻSZE CENY !!!
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USłUGI ELEKTRYcZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

e-mail:witkowski_janusz@wp.pl • tel. 510 066 037

KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:
• instalacji elektrycznych
• instalacji odgromowych
• pomiarów elektrycznych
• podłączenia sprzętu AGD
• montaż osprzętu
• odbiory budynków
• wystawianie zaświadczeń do energetyki
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 Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 627 
z późn. zm.) usunięcie drzew i krzewów 
z terenu nieruchomości może nastąpić 
po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez 
Wójta Gminy Zławieś Wielka, na wniosek 
posiadacza nieruchomości albo właściciela 
urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 Ko-
deksu cywilnego (jeżeli drzewa lub krzewy 
zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń). 
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej 
właścicielem lub użytkownikiem wieczy-
stym – do wniosku dołącza się zgodę jej 
właściciela.

Wymagane dokumenty:
 Wniosek /druk do pobrania ze strony in-
ternetowej Urzędu Gminy Zławieś Wielka lub 
w pok. 6/ zawierający następujące dane: imię, 
nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę po-
siadacza i właściciela nieruchomości, nazwę 
gatunku drzewa lub krzewu, obwód pnia 
drzewa mierzonego na wysokości 130 cm /
jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości po-
niżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako 
odrębne drzewo/, przeznaczenie terenu, na 
którym rośnie drzewo lub krzew oraz numer 
ewidencyjny działki, przyczynę i termin za-
mierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, 
wielkość powierzchni, z której zostaną usu-
nięte krzewy.  

Załączniki: 
- tytuł prawny władania nieruchomością (np.: 

akt notarialny, wypis z księgi wieczystej) 
- rysunek lub mapa określająca usytuowanie 

drzewa lub krzewu w stosunku do granic 
nieruchomości i obiektów budowlanych ist-
niejących lub budowanych na tej nierucho-
mości, z zaznaczeniem ponumerowanych 
drzew i krzewów do wycinki,

- zgoda właściciela nieruchomości, na której 
rosną drzewa lub krzewy (o ile posiadacz 
nieruchomości nie jest jej właścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym),

- dokument potwierdzający, iż osoba/y* pod-
pisująca wniosek jest upoważniona do re-
prezentowania jednostki (nie dotyczy osób 
fizycznych nie prowadzących działalności 
gospodarczej).

Opłaty:
 Zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów 
są zwolnione z opłaty skarbowej na podsta-
wie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity 
Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
 Opłaty ustawowe zgodnie z art. 85 ust. 1 
i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochro-
nie przyrody.

Jednostka odpowiedzialna:
 Referat Rolnictwa, Budownictwa i Plano-
wania Przestrzennego, 

Miejsce złożenia dokumentów: 
 Sekretariat Urzędu Gminy w Złejwsi 
Wielkiej; ul. Handlowa 7, pok. 23,

Termin i sposób załatwienia sprawy:
 Rozpatrzenie w przypadku niekomplet-
nego wniosku wezwanie do usunięcia braków 
w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia 
sprawy bez rozpoznania.

Wizja lokalna w terenie.
 Wydanie decyzji w terminie – zgodnie 
z Kpa – do jednego miesiąca od daty złoże-
nia wymaganych dokumentów; w przypadku 
sprawy skomplikowanej w ciągu dwóch mie-
sięcy.

Tryb odwoławczy:
 Odwołanie od wydanej decyzji służy do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy 
Zławieś Wielka w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochro-
nie przyrody.

Inne informacje:
 W przypadku usuwania drzew lub krze-
wów, w tym owocowych, z nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków wniosek nale-
ży złożyć do Konserwatora Zabytków w To-
runiu. W przypadku usuwania drzew lub 
krzewów bez wymaganego zezwolenia nało-
żenie kary administracyjnej następuje w try-
bie przepisów określonych w w/cyt. ustawie.

Nie wymaga zezwolenia organu gminy usu-
wanie drzew:
• w lasach;
• owocowych;
• na plantacjach drzew i krzewów;
• których wiek nie przekracza 10 lat.

Ewelina Kowalska

Wycinka drzew
 Na podstawie ustawy Ordynacja po-
datkowa, organ podatkowy, na wniosek 
podatnika, w przypadkach uzasadnionych 
ważnym interesem podatnika lub intere-
sem publicznym, może:

- odroczyć lub rozłożyć na raty zaległości 
podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę,

- umorzyć w całości lub w części zaległości 
podatkowe oraz odsetki za zwłokę.

 Przez ważny interes podatnika należy 
rozumieć sytuację, gdy z powodu nadzwy-
czajnych,  losowych przypadków podatnik 
nie jest w stanie uregulować zaległości po-
datkowych, np. wskutek utraty możliwości 

Ulgi w sprawie zobowiązań
podatkowych

Program EMBARGO

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Złejwsi Wielkiej wspólnie z Toruńskim Sto-
warzyszeniem Aktywności Społecznej organi-
zuje Mobilny Punkt Poradnictwa Prawnego 
i Obywatelskiego dla gminy Zławieś Wielka. 
Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatel-
skiego realizowany jest w ramach projektu 
pt.: Interdyscyplinarne Poradnictwo Prawne 
i Obywatelskie zintegrowane działania dorad-
czo-szkoleniowe na rzecz rozwoju dostępności 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Dzia-
łanie realizowane jest przez Toruńskie Stowa-
rzyszenie Aktywności Społecznej w partner-

Mobilny Punkt Poradnictwa 
Prawnego i Obywatelskiego

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Złejwsi Wielkiej oraz Toruńskie Centrum 
Caritas w m-cu październiku 2014 r. zawar-
ły umowę na przekazanie owoców i warzyw 
w ramach programu Embargo. Toruńskie 
Centrum Caritas przekazało naszej gminie 
nieodpłatnie owoce i warzywa. W ramach 
tego programu 610 mieszkańców gminy Zła-
wieś Wielka otrzymało asortyment w posta-
ci jabłek, kapusty i marchwi o łącznej wadze 

zarobkowania czy też losowej utraty mająt-
ku ( powódź, pożar, kradzież, upadek zwie-
rząt w gospodarstwie rolnym). Z tak  „waż-
nym interesem” możemy mieć do czynienia 
również wówczas, gdy podatnik znalazł się 
w trudnej  sytuacji życiowej, której nie mógł 
przewidzieć lub której nie mógł zapobiec.
 Wójt Gminy po wyjaśnieniu wszelkich 
okoliczności sprawy, zebraniu materiału do-
wodowego i rozpatrzeniu sytuacji podatnika 
wydaje decyzję w sprawie zastosowania ulgi 
w postaci umorzenia, odroczenia czy też 
rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Inspektor ds. podatkówWiesława Lipińska

Słowo komentarza
 Zwolnienia podatkowe zawsze były, są i będą tematem wywołującym kontrower-
sje. No bo dlaczego ktoś ma być zwolniony z świadczenia na rzecz państwa czy gminy? 
Są jednak takie sytuacje, w których nie tylko można, ale wręcz należy udzielić pomo-
cy. Przecież każdemu z nas mieszkańców może się przydarzyć tragedia – padnięcie 
zwierząt hodowlanych, powódź lub pożar zabierający często dorobek życia i źródło 
utrzymania rodziny. Niewiele jest możliwości wsparcia, które: czy to w formie pomocy 
psychologicznej, przebrnięcia przez żmudne procedury, ale również tej wymiernej - fi-
nansowej samorząd może udzielić poszkodowanym. Los pogorzelców jest wyjątkowo 
ciężki i na pewno nikt z nas nie chciałby się znaleźć w podobnej sytuacji. Dlatego jako 
wójt gminy deklaruję pomoc wszystkim, którzy doświadczyli podobnych nieszczęść 
i chyba tylko osoby bez serca i współczucia dla drugiego człowieka będą negowały fakt 
jej udzielania.
 Zwolnienia i ulgi mogą być udzielane także przedsiębiorcom. Z tego uprawnie-
nia, przysługującego wójtowi gminy, również rozważnie korzystałem. Tylko kiepski 
menedżer nie wesprze firmy, która mimo, że w danym okresie przyniosła straty, to 
nadal się rozwija i tworzy miejsca pracy. Miejsca pracy dla mieszkańców gminy. Na 
tym, żeby gmina i funkcjonujące na jej terenie zakłady się rozwijały, dając utrzymanie 
całym rodzinom, zależało mi szczególnie od momentu przejęcia odpowiedzialności 
za zarządzanie gminą. I taką proinwestycyjną politykę, choćby w formie uchwalonych 
przez radę gminy ulg podatkowych dla rozwijających się przedsiębiorstw, zamierzam 
kontynuować.

Jan Surdyka
Wójt Gminy Zławieś Wielka

stwie publiczno-społecznym z tut. ośrodkiem 
pomocy społecznej. Dyżury odbyły się już we 
wrześniu oraz w październiku 2014 r. 
 W ramach tego poradnictwa w termi-
nach 3 listopada i 1 grudnia 2014 r. w godzi-
nach od 14.00 do 18.00 mieszkańcy naszej 
gminy będą mogli skorzystać z bezpłatnych 
porad prawnych i obywatelskich. Więcej in-
formacji na ten temat można zasięgnąć u pra-
cowników socjalnych (tel. 56 674 39 66 wew. 
16 lub 17. 

GOPS Zławieś Wielka

14 640 kg. Warzywa i owoce zostały prze-
kazane nieodpłatnie osobom najuboższym 
spełniającym kryterium dochodowe upraw-
niające do udzielania pomocy na poziomie 
150% kwoty, o której mowa w art. 8 ustawy 
o pomocy społecznej i wynosiło 813,00 zł 
netto dla osoby samotnej i 684,00zł netto dla 
jednego członka w rodzinie

GOPS Zławieś WielkaOświetlenie uliczne w naszej gminie
 W latach 2011-2014 oświetlenie ulicz-
ne na terenie naszej gminy zwiększyło się 
o niemal 120 punktów świetlnych i obecnie 
stanowi ponad 900 latarni i opraw. Zbu-
dowane w tym okresie latarnie oświetlają 
zarówno całe ulice, jak i ważne dla bezpie-
czeństwa miejsca, takie jak skrzyżowania 
i przystanki. Wiosna w tym roku doświad-
czyła nas bardzo zmienną aurą. Często 
występujące wyładowania atmosferyczne 
i związane z tym silne porywy wiatru spo-
wodowały m. in. wyłączenia prądu i awaryj-
ność sieci oświetlenia ulicznego. Ponieważ 
nad jego prawidłową pracą czuwają elektro-
niczne urządzenia sterujące, efektem tych 
zdarzeń często bywa włączanie i wyłączanie 
się oświetlenia w nieodpowiednch godzi-
nach.

 Takie zwyczajne usterki, a także wymia-
na zużytych, przepalonych żarówek odbywa 
się na bieżąco. Urząd Gminy monitoruje dzia-
łanie instalacji, podczas dokonywanych dwa 
razy do roku, na terenie wszystkich sołectw, 
przeglądów oświetlenia. Z uwagi na dużą 
ilość opraw stały monitoring jest niemożliwy 
bez zaangażowania mieszkańców. Dlatego, 
w celu sprawnego i szybkiego naprawiania 
awarii, szczególnie w okresie jesienno-zi-
mowym, uprzejmie prosimy mieszkańców 
o przekazywanie informacji o wadliwie funk-
cjonującym oświetleniu ulicznym. Zgłoszeń 
można dokonać w Urzędzie Gminy u pana 
Grzegorza Chojnackiego (pok. 13), pod nr 
tel.: 56 674 13 41, mailowo: ug@zlawies.pl 
lub w sekretariacie urzędu.

GC
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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

Wypożyczanie pokrowców na krzesła 
tel. 56 610 21 28 lub 606 998 523

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ

 W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 
i występowaniem niskich temperatur  Zakład Usług Komu-
nalnych Zławieś Wielka Sp. z o. o. z siedzibą w Rzęczkowie  
przypomina właścicielom nieruchomości o konieczności: 

1. odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji 
i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed 
zamarznięciem (zwłaszcza w pomieszczeniach nieogrze-
wanych) w taki sposób, aby było możliwe dokonywanie 
odczytów wodomierza,

2. oczyszczenie studzienek wodomierzowych z wody,
3. zabezpieczenie przed mrozem punktów czerpalnych, zlo-

kalizowanych na zewnątrz posesji.
 Niewykonanie wymienionych obowiązków i zabezpie-
czeń może być przyczyną awarii i strat.
 Ewentualne awarie prosimy zgłaszać w godzinach 
7:00-15:00 pod numer 56 678 15 90. Po godzinie 15:00 
i w dni ustawowo wolne od pracy pod numerami:
510 233 294 -  Stefan Czyszka -  kierownik Zakładu,
531 083 955 - Marcin Cudak - konserwator; cała gmina,
509 735 954 - Mariusz Kruszyński - konserwator; Zławieś 
Wlk., Czarnowo, Toporzysko,
509 600 101 - Edmund Pomastowski - konserwator; Przy-
siek, Rozgarty, Czarne Błoto,
517 209 498 - Józef Rusak - konserwator; Siemoń, Rzęczko-
wo, Łążyn,
500 013 234 - Lech Barczykowski - konserwator; Górsk, Pę-
dzewo.

Zarząd ZUK Sp. z o.o.

OGŁOSZEnIE

 W Przysieku już po raz 20 odbył się festyn „Barwy lata, 
dary jesieni”. W programie festynu jak co roku znalazły się 
konkursy, degustacje, różnego rodzaju pokazy. Nie zabrakło 
atrakcji i dla małych i dużych. Swoje stoiska prezentowali 

 Przy przepięknej, letniej pogodzie w sobotę 30 sierpnia mieliśmy okazję 
spotkać się i pobawić na festynie dożynkowym. Tegoroczne „Święto plonów” ob-
fitowało w niespodzianki, pyszny poczęstunek oraz bogaty repertuar sceniczny. 
Zapewniono atrakcje zarówno dla naszych najmłodszych i tych trochę starszych. 
Koła gospodyń wiejskich przygotowały swojskie dania, animatorzy organizowali 
gry i zabawy, a na scenie mieliśmy możliwość wysłuchać i obejrzeć występy lo-
kalnych artystów. Gwiazdą wieczoru byli Trubadurzy będący jednym z najdłużej 
występujących zespołów w Polsce. Artyści ludowi ze Strużala, występujący tuż 
przed rozpoczęciem imprezy tanecznej, zapewnili fantastyczną „rozgrzewkę”, 
która porwała do zabawy tłumy mieszkańców. 

PZ

„Barwy lata, dary jesieni”
w Przysieku

wystawcy ekologiczni, lokalne grupy działania, koła gospo-
dyń wiejskich, rolnicy i hodowcy. Mieliśmy okazję skosz-
tować wyśmienitych potraw, owoców, sałatek oraz natural-
nych soków.

PZ

Dożynki

OGŁOSZEnIE
Jeśli chcesz przeżyć fascynującą przygodę… 
Poczuć  się jak artysta… 
Występować na małych i wielkich scenach estradowych 
z orkiestrą i innymi zespołami… 
Bawić się na wyjazdach  w górach, nad morzem, 
na spływach kajakowych, koncertach i biwakach 
fundowanych przez sponsorów... 
Wstąp do Naszej Orkiestry i przekonaj się!

Zadzwoń 697-706-714
Nauka gry, wypożyczenie instrumentu i munduru
    – bezpłatnie.
Gramy już 10 lat.
W naszej gminie, Polsce , za granicą.
Zdobywamy nagrody na ogólnopolskich konkursach 
Gramy oprócz repertuaru standardowego hity muzyki 
rozrywkowej i przeboje filmowe….
Przeczytaj o nas i posłuchaj w necie…
Strona gminy Zławieś Wielka, ZS w Rzęczkowie, facebook 
– Gminna Orkiestra Dęta w Złejwsi Wielkiej.

Krzysztof Kędzierski
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Poszukuje mieszkania lub domku gospodarcze-
go dla rodzinny z dziećmi. Okolice Zławieś wielka 
,Zławieś Mała lub Górsk. tel.669615168
Poszukuję pokoju do wynajęcia. Jestem osobą 
pracującą, studentką zaoczną. Cena w okolicach 
300 złotych + media. Najlepiej w miejscowości 
Zławieś Wielka, Zławieś Mała, Pędzewo, Topo-
rzysko. Nr kontaktowy 509-560-904
Opony zimowe - dunlop winter sport, 4 sztuki, 
195x65 R15. Bieżnik około 4mm. Komplet 150 zł. 
tel. 728 452 999
Sprzedam Bardzo ładną suknie ślubną cena 450zł 
z czyszczeniem a bez czyszczenia 350 zł + koszty  
wysyłki lub odbiór własny rozmiar 36, Czarnowo, 
606194893
Sprzedam pralkę wirnikową firmy”Światowit”.
Używana,stan dobry.Cena 100zł. Czarne Błoto. 
Polecam! 603 409 484
Transporter przeznaczony do transportu samo-
chodowego lub ręcznego zwierząt z kratką.Za-
mykany na zatrzaski.Używany, Stan dobry.Wy-
miary:długość 43cm,szerokość 24cm,wysokość 
25cm. Polecam! Cena 60zł(do negocjacji) Czarne 
Błoto. 603 409 484
Sprzedam bardzo ładną działkę siedliskową 
gdzie jest spokój, cisza, kilka domów, przy lesie 
30 ar 600-48-20-17 Czarnowo Kamieniec
Hiszpański oraz nauka gry na gitarze w Czarno-
wie. 25/45 minut. Kontakt: 668-345-230
Sprzedam wózek firmy Jedo, klasyczny na pa-
skach 3w1,bujaczek,przewijak ,wanienkę ,śpi-
worek wełniany do wózka i sprzęt do ściągania 
pokarmu firmy medela. Wszystko w b.dobrym 
stanie. Cena do uzgodnienia,nr.tel.605058271.
Protezy dentystyczne – naprawa z możliwością 
dojazdu do pacjenta. Telefon 603 663 515. Pra-
cownia Techniczno – Dentystyczna Toruń, ul. 
Kosynierów Kościuszkowskich 6.
z dnia 09.10.2014r
Sprzedam działkę budowlaną położoną w miej-
scowości Zławieś Wielka przy trasie Toruń - Byd-
goszcz ok. 400m od szosy / po drugiej stronie na 
ukos od firmy Marwit .Działka jest uzbrojona 
w sieć wodociągową i energię elektryczną oraz 
posiada dostęp do drogi gminnej.Bardzo ładna 
lokalizacja. tel. 600457675

Panią sumienną do sprzątania domu o pow. 190 
metrów raz w tygodniu zatrudnię. Miejsce Zławieś 
Wielka, tel. 792 435 840
Witam . Zaopiekuje się osobą starszą lub pomogę 
w pracach domowych (sprzątanie, gotowanie, 
zakupy , itp.) w okolicach Złejwsi Wlk , Toporzy-
ska , Czarnowa , Pędzewa. Mieszkam w Pędze-
wie. Jestem 30 letnią sumienną i uczciwą osobą. 
Szybko się uczę . Kontakt pod nr 695045495
Kupię działkę rolną do trzech hektarów. Jakość 
ziemi bez różnicy. Tel.880337653.

Dla wyjeżdżających do pracy , korepetycje , bieżąca 
pomoc w nauce. kontakt telefoniczny 790711189

Ogłoszenia drobne 
mieszkańców naszej gminy

Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić?  
Napisz maila: gazeta@zlawies.pl 

 Ogłoszenia pojawiają się też na oficjalnej stronie Urzędu Gminy: 
www.zlawies.pl oraz w zakładce OGŁOSZENIA DROBNE. Znajdą tam 
też Państwo szczegółowy regulamin zamieszczania anonsów. UWAGA! 
Ogłoszenia zamieszczane są bezpłatnie

Głos Gminny

Informator gminy Zławieś Wielka
Nakład 5000 egzemplarzy. Wydawca: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, tel. centrala: 56 678 09 13, 56 678 02 08, 56 678 09 82; fax 56 678 09 13.

Redaktor naczelny: Krzysztof Rak, skład redakcyjny: Grażyna Krystosiak, Monika Foksińska, Krzysztof Rak, Piotr Grodzki, Paulina Zakierska. Kontakt do redakcji: gazeta@zlawies.pl, tel: 56 674 13 35

Aktualności/Ogłoszenia

 W swoich założeniach, kon-
kurs jest zachętą do dbania o po-
prawę estetyki zabudowy oraz wa-
runków higieniczno-sanitarnych 
gospodarstw.
 Jak co roku Starostwo Powia-
towe w Toruniu, przy współudziale 
Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Toruniu z/s w Chełm-
ży oraz wójtów gmin zorganizowało 
konkurs „Piękna Zagroda”.
Konkurs organizowany jest 
w dwóch etapach:
I etap - gminny
II etap – powiatowy
 W konkursie mogą brać udział 
działki siedliskowe (gospodarstwo 
rolne) i działki ogrodnicze (ogró-
dek przydomowy). 
Komisja konkursowa, odwiedzając 
osoby zgłoszone do konkursu bra-
ła pod uwagę czystość i porządek 
w obejściu, różnorodność nasadzeń 
drzew i kwiatów, dodatkowe urzą-
dzenia i wyposażenie ogrodowe 
oraz działania na rzecz środowiska.
 Laureaci konkursu „Piękna 
Zagroda 2014” w poszczególnych 
kategoriach:
Kategoria gospodarstwo:
I. Mirosława i Andrzej Słupczew-

scy- Górsk, gmina Zławieś 
Wielka

Piękna Zagroda

 I miejsce w konkursie „Piękna Zagroda 2014” 
dla gospodarstwa rolnego w Górsku.

II. Barbara i Stanisław Sławkow-
scy- Dobrzejewice, gmina Ob-
rowo

III. Marzena i Witold Wujakowie- 
Wytrębowice, gmina Łysomice

III. Grażyna i Mieczysław Kaspro-
wiczowie- Czernikowo, gmina 
Czernikowo

Kategoria działka siedliskowa:
I. Virginia i Zygmunt Śliwińscy- 

Sąsieczno, gmina Obrowo
II. Krystyna Krywalska- Cierpice, 

gmina Wielka Nieszawka
III. Krzysztof Kitler- Łysomice, 

gmina Łysomice
III. Ilona i Wojciech Ryczkowscy- 

Rogówko, gmina Lubicz

 Wszystkim, którzy zgłosili się 
do udziału w konkursie serdecznie 
dziękujemy i już dziś zachęcamy 
i zapraszamy właścicieli gospo-
darstw rolnych oraz ogródków 
przydomowych do wzięcia udziału 
w konkursie w roku następnym, 
a Państwu Mirosławie i Andrzejowi 
Słupczewskim serdecznie gratulu-
jemy zwycięstwa. 

Anna Trepanowska, Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolniczego 

w Toruniu z/s w Chełmży

hARMONOGRAM WYDARZEŃ KULTURALNO-SPORTOWYch 

data nazwa organizator/miejsce

29.10 godz. 18:00 Zaduszki słowno-muzyczne Dom Kultury w Górsku, 
Biblioteka w Górsku

11.11 Narodowe Święto Niepodległości GOKiS
19.11 godz. 17:00 II Festiwal piosenki Europejskiej DK Górsk
26.11 Festiwal pn. Przebój Mamy i Taty GOKiS
29.11 Wieczór Andrzejkowy GOKiS

listopad Halowy turniej piłki siatkowej o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Urząd Gminy/ZS w Górsku

listopad Turniej dziewcząt i chłopców SP w piłce nożnej GOKiS

listopad Dzień Pluszowego Misia Gminna Biblioteka
Publiczna w Złejwsi Małej

listopad III Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar Prezesa UKS 
Trójka Górsk w kategorii chłopców do lat 11 / Górsk

A. Lubiński, M. Siudowski, 
Trójka Górsk

listopad III Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar Prezesa UKS 
Trójka Górsk w kategorii dziewcząt do lat 11 / Górsk

A. Lubiński, M. Siudowski, 
Trójka Górsk

6.12 Mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej 
o Puchar Wójta Gminy

Urząd Gminy
/ZS w Złejwsi Wielkiej

grudzień Zabawa Andrzejkowa dla dzieci Dom Kultury, Biblioteka w Górsku
grudzień III Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych GOKiS
grudzień Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową GOKiS
grudzień Wspólne śpiewanie kolęd Dom Kultury, Biblioteka w Górsku
grudzień Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Urząd Gminy / GOKiS

Zapraszamy na regularne zajęcia w Górsku w Przed-
szkolu Jagoda oraz Złejwsi Wielkiej w GOPS.
Poniedziałek Górsk - Aerobik godz. 18.30, ZUMBA 
godz. 19.30
Środa Górsk - ZUMBA godz. 19.45
Czwartek Zławies Wielka - ZUMBA godz. 20.00
Piątek Górsk - ZUMBA godz. 20.00
Pierwsze wejście 10 zł, atrakcyjne ceny karnetów. 
Informacje te. 535 102 014.
Firma Seedart z Pędzewa zatrudni pracownika 
do układania kostki brukowej i prac ogrodowych. 
Zgłoszenia pod nr tel. 791580014
Dobrej jakości kupię drewno kominkowe (topo-
la, olcha). Najchętniej z transportem i ułożeniem 
w drewutni. tel: 662 646 175.

Sprzedam w Gutowie 1 ha gruntów Vi VI klasa 
z możłiwością pod zabudowę, 1 ha łąki. Tel.: 723 
921 753

Kawalerka umeblowana i wyposażona do wyna-
jęcia od 01.10.2014r. Górsk telefon 532 265 552

Sprzedam łąkę w miejscowości Skłudzewo 
pow.1,14 ha numer kontaktowy 533308498

Wymagane doświadczenie w opiece nad dziećmi 
w przedziale wiekowym 0-3 lata, wiek powyżej 
25 lat, pełna dyspozycyjność, bez nałogów. Oso-
bę starającą się o ww. pracę powinna cechować 
opiekuńczość , troskliwość, cierpliwość. Opieka 
nad dzieckiem od poniedziałku do piątku od 
godz. 8:00 do godz. 17:00. Mile widziane Panie 
z doświadczeniem w opiece nad dzieckiem aler-
gicznym. Opieka u mnie w domu (miejscowość 
Górsk). Osoby zainteresowane proszę o kontakt: 
607 – 107 – 187.

Poszukuję pokoju do wynajęcia dla samotnego 
mężczyzny na terenie gminy Zławieś Wielka. 
Możliwość drobnych prac przy domowych dla 
właścicieli, pomoc osobie starszej. 726 030 429.

GEODETA – 783 375 118

Firma Transit Center z Pędzewa zatrudni sprze-
dawcę części samochodowych.Wymagania: zna-
jomość obsługi komputera, komunikatywność.
Oferujemy:wysoki standard stanowiska pracy, 
wymiar pracy od poniedziałku do piątku.www.
transitcenter.pl
kontakt: wicik@onet.pl

Zatrudnię krawcową lub panię chętną do nauki 
szycia lub na staż. Telefon 509 967 321.

Stacja paliw Shell Zławieś Wielka poszukuje pa-
cownika (mężczyznę) na stanowsko - pracownik 
podjazdu. Wymagania dyspozycyjność, komuni-
katywność, uczciwość, umiejętność pracy w ze-
spole, CV proszę składać osobiście w na adres 
e-mail:  2120@SHELLPL.PL

Iglaki - Cyprysik kolumnowy LAWSONA w do-
niczkach wysokość 60-70 cm cena 7 zł/szt. Zła-
wieś Wielka ul. Słoneczna 9 tel. 608 610 883

Praca dla mechanika lub pokrewne ( produkcja 
stolarki aluminiowej) kontakt: biuro@mbb.com.pl

 celem konkursu jest uczynienie polskiej wsi - wsią piękną, zadbaną 
i uporządkowaną, z funkcjonalną, ładną, otoczoną zielenią architekturą, 
w której praca staje się łatwiejsza, a życie i odpoczynek przyjemne i zdrowe.


