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Zapraszamy
do lektury
WOŚP

Świąt
wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.

Tegoroczny finał na terenie naszej gminy odbędzie się 11 stycznia 2015 r. w godzinach 16:0020:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej. Jak co roku zaplanowano atrakcje
dla dzieci, występy artystyczne, licytacje oraz kawiarenkę. O 20:00 zapraszamy na „Światełko do
nieba”.
Więcej str. 4

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

OZE

życzą
Piotr Pawlikowski
Przewodniczący Rady Gminy

Trwa nabór ankiet, które wskażą, jakiego
rodzaju instalacje wykorzystujące energię z OZE
cieszą się zainteresowaniem mieszkańców i do
jakich programów i konkursów przystąpi gmina.
Nabór trwa do 31.01.2015 r.
Więcej str.3

Kamizelki obowiązkowe

Wójt i Rada Gminy kadencji 2014-2018
28 listopada 2014 r. odbyła się I sesja Rady Gminy
kadencji 2014-2018. Sesję otworzył i prowadził do chwili wyboru przewodniczącego, Radny Senior pan Bogdan
Pawłowski. Przewodniczącym Rady Gminy jednogłośnie
wybrany został pan Piotr Pawlikowski, a na zastępców pani
Małgorzata Wiśniewska oraz pan Janusz Fifielski. Podczas
tej uroczystej sesji wszyscy radni złożyli ślubowanie.
Skład Rady Gminy:
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Pawlikowski

Od 1 września 2014 r. wszyscy piesi i rowerzyści poruszający sięwzdłuż drogi poza obszarem zabudowanym, mają obowiązek noszenia
kamizelek lub innych elementów odblaskowych
Więcej str. 3

Jan Surdyka
Wójt Gminy Zławieś Wielka

Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy
Małgorzata Wiśniewska
Janusz Fifielski
Członkowie:
Teresa Balicka
Janusz Błędowski
Jerzy Dudzic
Aleksander Hamerla

Bogdan Pawłowski
Andrzej Pyzik
Józef Rassak
Sławomir Składanek
Czesława Walkowiak
Wioleta Warzocha
Artur Winogrodzki
Rafał Żelazek
Szczególnym dniem
w naszej gminie był również
9 grudnia, kiedy podczas
II sesji Rady Gminy ślubowanie złożył „nowy, stary”
Wójt Pan Jan Surdyka. Pod-

czas uroczystości odczytano list od pana Bronisława
Komorowskiego Prezydenta
RP. W imieniu całej Rady
Gminy gratulacje i życzenia
pomyślnej współpracy zło-

żył pan Piotr Pawlikowski
Przewodniczący wraz z zastępcami panią Małgorzatą
Wiśniewską i panem Januszem Fifielskim.
PZ
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Procedura wydawania
decyzji o warunkach
zabudowy
Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647
z poźn. zm.), przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, możliwe jest gospodarowanie przestrzenią na podstawie
decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, przy
czym lokalizację inwestycji celu
publicznego ustala się w drodze
decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego (inwestycje np. linowe
związane z zaopatrzeniem ludności
w energię elektryczną, wodę itp.).
Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie obiektu budowlanego (m.in.
budowa budynku mieszkalnego,
gospodarczego,
inwentarskiego,
usługowego, garażowego, przemysłowego lub innych) oraz wykonanie innych robót budowlanych,
a także zmiana sposobu użytkowania obiektu następuje w drodze
decyzji o warunkach zabudowy.
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe tylko
w przypadku łącznego spełnienia
następujących warunków:
- co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej
drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na
określenie wymagań dot. nowej
zabudowy;
- teren posiada dostęp do drogi
publicznej;
- istniejące lub projektowane
uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
- teren nie wymaga uzyskania
zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych i leśnych na
cele nierolnicze i nieleśne
- decyzja jest zgodna z przepisami
odrębnymi.
W celu uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy należy złożyć do urzędu wniosek o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy
dostępny na stronie internetowej
http://www.zlawies.pl/ wraz z wymaganymi załącznikami:
- 2 egzemplarze mapy zasadniczej
w skali 1:1000, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, obejmującej
teren, którego wniosek dotyczy
i obszar, na który inwestycja ta
będzie oddziaływać - nie mniejszy niż trzykrotna szerokość
frontu działki objętej wnioskiem,
nie mniej jednak niż 50m wokół
działki/-ek/ inwestycyjnej; dla
inwestycji liniowych ww. mapy
można załączyć w skali 1:2000;
- pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy/-ów/; (jeśli udzielono)

- warunki przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej,
- decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach (wyłącznie
w przypadku inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko) lub dokument potwierdzający, że nie jest wymagana,
- i nne dokumenty (np. akt notarialny potwierdzający ustanowienie służebności gruntowej
polegającej na prawie przejścia
i przejazdu).
Zgodnie z przepisem art. 60
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
sporządzenie projektu decyzji
o ustaleniu warunków zabudowy
powierza się osobie wpisanej na
listę izby samorządu zawodowego urbanistów lub architektów.
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Wójt
uzyskuje uzgodnienia projektu
decyzji o warunkach zabudowy od
organów uzgadniających (wskazanych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Po uzyskaniu uzgodnień,
Wójt wydaje decyzję ustalającą warunki zabudowy dla nieruchomości
objętej wnioskiem, która stanowi
podstawę do opracowania projektu
budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie
Powiatowym w Toruniu.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dopuszcza przeniesienie decyzji
o warunkach zabudowy na rzecz
innej osoby, za zgodą strony, na
rzecz której ta decyzja została
wydana, jeżeli osoba wnioskująca
o przeniesienie decyzji przyjmuje
wszystkie warunki zawarte w pierwotnie wydanej decyzji.
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn.
zm.), załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie
skomplikowanej – nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania (na podstawie kompletnego wniosku).
Jednocześnie do terminów tych nie
wlicza się terminów przewidzianych w przepisach dla dokonania
określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz
okresów opóźnień spowodowanych z winy innych podmiotów
i z przyczyn niezależnych od organu wydającego decyzję. Z tych powodów w szczególnych przypadkach okres oczekiwania na decyzję
wydłuża się do kilku miesięcy.
Referat Rolnictwa Budownictwa
i Planowania Przestrzennego
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Zmiany w podatkach
na 2015 r.
Podczas ostatniej sesji Rady
Gminy w kadencji 2010 – 2014
radni zajmowali się sprawami
podatkowymi ustalając m.in.
stawki podatkowe, obowiązujące
od 1 stycznia 2015 r.
Uchwałą XLI/286/2014 zniesiona została opłata od posiadania
psów.
Uchwałą XLI/287/2014 średnia
cena skupu żyta dla celów podatku
rolnego ustalona została na poziomie 51 złotych za 1 dt. W związku
z powyższym wysokość podatku
rolnego nie uległa zmianie i wynosi odpowiednio:
- 127, 50 zł. za 1 ha przeliczeniowy
dla gospodarstw rolnych powyżej 1 ha użytków rolnych,
- 255,00 zł. za 1 ha fizyczny dla
użytków rolnych poniżej 1 ha.
Stawki podatku od nieruchomości
oraz opłaty targowej w roku 2015
nie ulegną zmianie i będą wynosić:

1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,66 zł za 1 m2
powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,00 zł za 1 m2,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,00 zł za
1 m2,
d) związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przed
podmioty udzielające tych
świadczeń – 4,50 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
e) od pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizację
pożytku publicznego – 5,10 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) od budowli 2 % ich wartości;
2. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej bez
względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 0,80 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
b) pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrownie wodne – 4,50
zł od 1 ha powierzchni ,
c) pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
przez organizacje pożytku
publicznego – 0,22 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej.
3. stawka dzienna opłaty targowej wynosi 15,00 zł.
Zmianie nie uległy również
stawki podatków od środków
transportowych.

Tabliczki adresowe
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, co do
obowiązków spoczywających na
właścicielach i zarządcach nieruchomości w zakresie ich prawidłowego oznakowania, przedstawiamy poniżej kilka praktycznych
informacji.
O tym, że oznakowanie budynków jest sprawą niezwykle
ważną wie każdy, kto bezskutecznie błądził poszukując właściwego
adresu, zwłaszcza w miejscowościach, w których nie były nadawane nazwy ulicom. Sytuacja była
jeszcze poważniejsza gdy nieruchomości nie mogło zlokalizować
spieszące do ciężko chorego pogotowie. Dlatego też, zgodnie z przepisami prawa:
1. Każda nieruchomość powinna
posiadać tabliczkę informacyjną
na głównej, frontowej ścianie;
2. Na tabliczce informacyjnej powinien się znaleźć zarówno numer nieruchomości jak i nazwa
ulicy, ewentualnie nazwa miejscowości;
3. Tabliczka informacyjna powinna być oświetlona w nocy;
4. Sama tylko tabliczka na ogrodzeniu jest niewystarczająca.
5. Jeśli nieruchomość oznaczona
tabliczką stoi dalej od drogi należy powtórzyć tabliczkę na
ogrodzeniu.
6. Wcześniej tolerowano niekompletne tabliczki adresowe
(np. sam numer). Obecnie, po

7 czerwca 2013 r. wymaga się
zdecydowanie egzekwowania
przepisów - oświetlenia kompletnych tabliczek z numerem
i nazwą ulicy.
Z dniem 7 czerwca 2013 roku
upłynął termin wymiany tabliczek
adresowych z numerem porządkowym i dostosowania ich do
obowiązujących przepisów, które
obligują właścicieli nieruchomości do przestrzegania wytycznych
umiejscawiania ich na budynkach.
1. Tablice adresowe należy umieszczać na ścianach budynków, na
wysokości 2,5-3 metrów od poziomu chodnika lub drogi;
2. Tablice adresowe umieszczamy
w miejscu dobrze widocznym
od strony ulicy, najlepiej w rejonie wejścia głównego;
3. W przypadku budynków o fasadach dłuższych niż 50 m i krótszych niż 100 m, należy umieszczać dwie tablice adresowe - na
początku i na końcu fasady budynku. W przypadku budynków dłuższych niż 100 m należy
umieszczać tablice na każdym
pięćdziesięciometrowym odcinku na początku oraz na końcu
oraz w rejonie wejść głównych;
4. Na wolnostojących budynkach
jedno lub wielorodzinnych
o fasadach krótszych niż 50 m
tablice adresowe montujemy
w narożniku budynku, który jest
najlepiej widocznych od strony dojazdu lub ulicy. W miarę

możliwości tablice adresowe powinny sąsiadować z fasadą budynku, w której umieszczone są
wejścia. W przypadku gdy fasada budynku zawierająca wejścia
przekracza 50 m długości, tablice adresowe należy umieścić
na dwóch narożnikach, które są
najlepiej widoczne od strony dojazdu lub ulicy. W miarę możliwości tablice adresowe powinny
sąsiadować z fasadą budynku,
w której są umieszczone wejścia.
W przypadku, gdy fasada budynku zawierająca wejścia przekracza 50 m długości, tablice
adresowe należy umieszczać na
tych dwóch narożnikach, które
są najlepiej widoczne od strony
dojazdu lub ulicy. Ponadto, na
każdym 50 m odcinku długości
fasady zawierającej wejścia należy umieszczać po jednej tablicy,
oraz na początku i końcu budynku;
5. W przypadku, gdy na narożniku
budynku wisi tablica z nazwą
ulicy, najbliższą tablicę adresową należy umieszczać w odległości nie bliższej niż 2 m od jej
krawędzi;
6. Powierzchnia wokół tablicy powinna być wolna od nośników
reklam w odległości 1,2 m od jej
krawędzi;
7. Wielkość tablicy powinna być
uzależniona od wielkości budynku, szerokości ulicy i charakteru drogi oraz od miejsca,
gdzie była umieszczona dotychczasowa tablica.
EXP32kB
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Vademecum mieszkańca/Aktualności

OZE Gmina Zławieś Wielka
Nie słabnie zainteresowanie mieszkańców montażem w swoich domach i na posesjach instalacji służących do pozyskiwania
energii za pomocą źródeł odnawialnych (OZE). Dzieje się tak na skutek kampanii informacyjno – edukacyjnej, promującej ekologiczne zachowanie się mieszkańców. Największy wpływ ma jednak zwiększenie ilości programów i dofinansowań dostępnych dla
osób chcących założyć taką instalację, pozwalających na znaczne zmniejszenie dość wysokich jeszcze kosztów. Gmina Zławieś Wielka będzie w aktywny sposób uczestniczyć w programach i konkursach, ubiegając się o dotacje dla mieszkańców.
Szczególnie dużą popularnością cieszy
się tzw. fotowoltaika czyli w bardzo dużym
skrócie i uproszczeniu przetwarzanie światła
słonecznego w energię elektryczną. Ta metoda wykorzystania odnawialnych źródeł energii została rozpropagowana przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW) w ramach uruchomionego przez tę instytucję programu PROSUMENT. Program ma na celu dofinansowanie
inwestycji w mikro instalacje OZE służące do
produkcji energii elektrycznej i cieplnej, przy
czym kolektory słoneczne czy pompy ciepła
mogą być finansowane z PROSUMENTA
tylko w połączeniu ze źródłem służącym do
wytwarzania energii elektrycznej.
W celu przekazania mieszkańcom gminy informacji o możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych w sobotę, 8 listopada br. w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
odbyło się spotkanie w sprawie OZE, w którym udział wzięli Jan Surdyka – Wójt Gminy
Zławieś Wielka oraz Krzysztof Rak - Z-ca
Wójta.
Spotkania zgromadziło mieszkańców
Gminy, zainteresowanych zamianą konwencjonalnych źródeł wytwarzania energii dla
celów ogrzewania i oświetlenia, na źródła
odnawialne.
W trakcie spotkania prezentacje traktujące o OZE przedstawili:
1)Romuald Meyer – Dyrektor Zarządzają-

cy Pomorskiej Grupy Konsultingowej SA,
który przybliżył aspekty organizacyjne,
prawne oraz możliwości finansowania
instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii,
2)Stanisław Kryszewski – Kierownik Projektu w Pomorskiej Grupy Konsultingowej
SA, który przedstawił analizę efektywności
zastosowania ogniw fotowoltaicznych dla
potrzeb prosumenckich.
W trakcie dyskusji udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania i zgłoszone przez
mieszkańców wątpliwości. Kwestie, wymagające dodatkowych wyjaśnień prosimy zgłaszać na adresy elektroniczne:
meyer@pgksa.pl, pgn@pgksa.pl.
W związku z możliwością pozyskania
dofinansowania na montaż instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii,
a w szczególności ogniw fotowoltaicznych,
Urząd Gminy zwraca się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców o wypełnienie
ankiet. Mają one na celu zweryfikowanie
zapotrzebowania na tego typu projekty
oraz wskazanie rodzajów instalacji preferowanych przez mieszkańców (ogniwa
solarne, fotowoltaiczne, pompy ciepła),
umożliwiając wybór programu (unijny
czy program PROSUMENT, prowadzony
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gwarantujący w 2015 r. dofinansowanie w wysokości
40%).

Obowiązek zgłaszania zmiany
danych w deklaracji śmieciowej
Przypominamy, że zgodnie z art. 6 m
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami należy zmienić w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. Dotyczy to w szczególności narodzin dziecka,
zgonów, nadania nowego adresu, zmiany
nazwiska, jak również w przypadku wystąpienia zmiany powodującej różnicę
pomiędzy liczbą osób obecnie zamieszkałych, a wykazanych wcześniej w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.
Gdy osoba zameldowana na nieruchomości objętej deklaracją, zamieszkuje w innym miejscu, do deklaracji należy
dołączyć kopię dokumentu potwierdza-

jącego ten fakt lub oświadczenie właściciela nieruchomości. Jeżeli dana osoba
faktycznie cały miesiąc przebywa poza
zgłoszoną nieruchomością, nie ma obowiązku ponoszenia za nią opłaty. Należy
jednak pamiętać, aby osoba ta uiszczała
opłaty w miejscu faktycznego przebywania
(w gminie lub mieście w którym mieszka),
gdyż każdy musi być objęty nowym systemem gospodarowania odpadami. Gdy jeden z domowników cały tydzień przebywa
poza domem (np. kierowca), również musi
ponosić opłatę za pełen miesiąc, ponieważ
domownik ten posiada centrum interesów
życiowych na danej nieruchomości, a ponadto, gdy przyjeżdża, tak jak każdy inny
domownik produkuje odpady (często je ze
sobą przywozi). Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje „opłaty za kilka dni”, a ponadto byłoby
to nieuczciwe wobec innych mieszkańców
gminy, którzy ponoszą opłaty.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych.
Nie ulega zmianie numer konta, na który należy dokonywać wpłat za odpady:
Urząd Gminy Zławieś Wielka
BS Toruń O/Zławieś Wielka
06 9511 0000 0025 0320 2000 0310
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Ankiety dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy, w zakładce Urząd
Gminy/drukidopobrania/odnawialneźródłaenergii/ oraz w Urzędzie Gminy (pok. 14).
Ankiety prosimy składać do 31 stycznia 2015
r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej lub przesyłać e-mailem
na adres ug@zlawies.pl. Jeżeli zainteresowanie mieszkańców będzie na tyle duże aby
móc przystąpić do programu, będziemy informowali o możliwości składania wniosków
docelowych. Wszelkie wątpliwości i pytania
prosimy zgłaszać do P. Piotra Grodzkiego
(pok. 14) pod nr tel. 56 674 13 35.
Dodatkowe informacje:
PROSUMENT jest jedną z pierwszych
możliwości uzyskania dofinansowania na
mikroinstalacje fotowoltaiczne. Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, podejmie wszelkie
starania, aby realizacja tego działania była
sprawna i najkorzystniejsza dla mieszkańców (oczywiście jeśli będzie zainteresowanie
udziałem i dojdzie ono do skutku).
PROSUMENT zakłada finansowanie za pomocą bezzwrotnej dotacji (w 2015 r. w gwarantowanej wysokości 40 %) i pożyczki
udzielanej na 100% kosztów inwestycji, na
okres 15 lat, oprocentowanej na 1%.
Budżet programu to 600 mln zł, z czego 450
mln zł zostanie udostępnione w formie niskooprocentowanych pożyczek, a 150 mln zł
w formie dotacji.

Umowy będą podpisywane do 2018 r., przy
czym wydatkowanie środków przewidziano
do roku 2020.
Potencjalny prosument może skorzystać z dofinansowania za pomocą jednego
z trzech kanałów – zapisując się do projektu
realizowanego przez gminę, a także zgłaszając się do biorącego udział w programie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska
lub do banku.
Pierwsza, pilotażowa transza środków
przewidziana na lata 2014-15 wyniesie 300
mln zł. Kwota ta zostanie podzielona po równo między gminy, wojewódzkie fundusze
i banki.
Minimalna wartość wniosku, który
może złożyć gmina, to 1 mln zł. Samorząd
nie może sfinansować z PROSUMENTA mikro instalacji na zarządzanych przez siebie
budynkach. W PROSUMENCIE beneficjentami mogą być tylko osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
Mikroinstalacje dofinansowane z PROSUMENTA mogą powstać tylko na budynkach mieszkalnych. W przypadku, gdy
w danym budynku jest też prowadzona działalność gospodarcza, powierzchnia zajmowana przez firmę nie może zajmować więcej
niż 50% całej powierzchni budynku. Na jeden budynek można otrzymać tylko jedno
dofinansowanie.
Przykładowe ceny zestawów fotowoltaicznych:
1. Zestaw sieciowy 2,5 kW – 12 tys. zł brutto
2. Zestaw sieciowy 4,0 kW trójfazowy – 19,5
tys. zł brutto
3. Zestaw sieciowy 5,0 kW trójfazowy – 23,0
tys. zł brutto
4. Zestaw sieciowy 6,0 kW trójfazowy – 27,0
tys. zł brutto
5. Zestaw sieciowy 10,5 kW – 43,6 tys. zł
brutto
Piotr Grodzki

Kamizelki obowiązkowe
Od 1 września 2014 r. obowiązkowe
kamizelki odblaskowe dla pieszych i rowerzystów.
Od września noszenie po zmroku odblaskowych opasek jest prawnym
obowiązkiem dotyczącym dzieci i dorosłych, poruszających się w miejscach bez
oświetlenia i chodników. Opaska pozwoli dostrzec rowerzystę czy idącego drogą pieszego już ze 150 metrów. Jesienią
i zimą niechronieni uczestnicy ruchu stanowią grupę najbardziej narażoną na udział
w wypadkach drogowych. Nawet jeden mały
odblask wystarczy, aby kierowca zyskał kilka
cennych sekund na reakcję i wykonanie bezpiecznego manewru. Dlatego tak ważne jest,

aby piesi i rowerzyści uczestniczący w ruchu
drogowym, korzystając z drogi po zmierzchu, mieli na sobie widoczne dla innych
uczestników ruchu elementy odblaskowe.
Do tej pory prawo nie przewidywało
kar za nienoszenie odblasków po zmroku.
Jednak teraz osoby nieprzestrzegające obowiązującego prawa mogą dostać mandat
w wysokości od 20 do 500 zł.
W przepisach przewidziano tylko jeden wyjątek kiedy pieszy będzie mógł poruszać się bez opaski po zmierzchu poza
obszarem zabudowanym, jeżeli będzie się
znajdował na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku.
EK

Azbest III edycja
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej informuje, iż trwa nabór wniosków o udzielenie
dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w ramach programu, który będzie realizowany na terenie naszej gminy w 2015 roku.
Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest w zakładce Urząd Gminy
– Druki do pobrania – utylizacja azbestu oraz w pokoju nr 14 u P. Moniki Ryngwelskiej. Inwestycja dofinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nabór wniosków do dnia 31 stycznia 2015 r.
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Wielka Orkiestra Świątecznej
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III Jarmark Bożonarodzeniowy
w Złejwsi Wielkiej!
W sobotę 20 grudnia na parkingu przy
urzędzie gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie
się III Jarmark Bożonarodzeniowy. Będzie
można zaopatrzyć się na nim w przygotowane przez koła gospodyń wiejskich tradycyjne
wyroby kulinarne, które powinny znaleźć się
na świątecznym stole. Nie zabraknie stoisk z
ekologicznymi wyrobami i artykułami, które są
niezbędne w okresie świątecznym. W tym dniu

11 stycznia 2015 r. w Złejwsi Małej już
po raz 23 odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem będzie
dedykowany aż trzem tematom: „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia
dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej
seniorów”. Oprócz zakupu sprzętu medycznego, pieniądze ze zbiórki przekazywane są
na prowadzone przez fundację programy
medyczne: Narodowy Program Wczesnej
Diagnostyki Onkologicznej Dzieci, Program
Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
u Noworodków, Program Leczenia i Zapo-

C M

Głos Gminny

zaplanowaliśmy również uroczyste ubieranie
choinki, występ orkiestry gminnej z Rzęczkowa, solistów GOKiS oraz wspólne śpiewanie
kolęd z zespołami Melodia i Harmonia. Będzie
również święty Mikołaj i gorąca czekolada. Ponadto podczas Jarmarku zostanie rozstrzygnięty trzeci konkurs szopek bożonarodzeniowych
organizowany przez GOKiS.
PZ

biegania Retinopatii Wcześniaków, Program
Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania
u Noworodków – Infant Flow, Ogólnopolski
Program Leczenia Pompami Insulinowymi
Dzieci z Cukrzycą oraz Program Edukacyjny
„Ratujemy i Uczymy Ratować”.
Tegoroczny finał na terenie naszej gminy odbędzie się 11 stycznia 2015 r. w godzinach 16:00-20:00 w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Jak co roku
zaplanowano atrakcje dla dzieci, występy artystyczne, licytacje oraz kawiarenkę. O 20:00
zapraszamy na „Światełko do nieba”.
PZ

Konkurs Szopek
Bożonarodzeniowych w Siemoniu
W piątek 05.12.2014 roku w Szkole
Podstawowej nr 3 w Toruniu zostały wręczone nagrody w konkursie „Szopki Bożonarodzeniowe”, którego patronem było
Starostwo Powiatowe.
Trzy uczennice z Siemonia zostały laureatkami tego konkursu: Maja Modrzejew-

ska - klasa 0, Łucja Modrzejewska – klasa III
i Marta Żeglarska, również uczennica klasy
III.
Razem z rodzicami cieszymy się z tego
sukcesu.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemoniu

Mikołajki w Domu Kultury w Górsku
W dniu 5 grudnia 2014 r. w Domu Kultury w Górsku odbyła się Zabawa Mikołajkowa dla dzieci. Organizatorem imprezy był
Dom Kultury i Filia Biblioteki Publicznej w Górsku. Wzięło w niej udział prawie 50-cioro dzieci. Były konkursy z nagrodami i cała
masa uśmiechów, a dla wszystkich biorących udział w zabawie przygotowano skromny poczęstunek.
W trakcie imprezy do Górska przybył święty Mikołaj, który miał paczki dla
wszystkich dzieci.
Uczestnicy chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez Mikołaja, dotyczące
szkoły, zachowania, ulubionych nauczycieli,
kolegów i koleżanek.
Zabawa z Mikołajem przyniosła dzieciom wiele radości.
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Narodowe Święto Niepodległości
1 listopada 2014 roku w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbyła się uroczysta akademia z okazji 96. rocznicy odzyskania niepodległości. Gminne obchody rozpoczęły się mszą
św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w.
Św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej,
którą celebrował ks. Wojciech Murawski –
Proboszcz parafii.
W gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości udział wzięli: Jan
Surdyka – Wójt Gminy, Piotr Pawlikowski –
Przewodniczący Rady Gminy, ks. Wojciech
Murawski – Proboszcz Parafii Zławieś Wielka, Mieczysław Więch – Prezes Gminnego
Koła Kombatantów, kombatanci, radni gminy i Powiatu Toruńskiego, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi,
harcerze i licznie zgromadzeni mieszkańcy
Gminy. Uroczystość rozpoczęto od hymnu państwowego. Bardzo ciekawy program
będący aktywną lekcją historii Polski przybliżającą istotę tego narodowego święta, zaprezentowały dzieci z biblioteki publicznej
w Rzęczkowie pod kierunkiem Pani Bogumiły Lewandowskiej. Oprawę muzyczną
przygotował zespół śpiewaczy „ Melodia”
działający przy GOKiS w Złejwsi Małej oraz
solistka zajęć wokalnych Marta Kwiatkowska. Doskonały warsztat występujących
w połączeniu z interesującym scenariuszem
sprawiły, że wszyscy jej odbiorcy przyjęli ją
z ogromnym zainteresowaniem.
Na zakończenie odśpiewano Rotę.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej za tę piękną lekcję historii pragnie podziękować wszystkim
osobom, które zaangażowały się w przygotowanie Narodowego Święta Niepodległości
- władzom gminy, ks. proboszczowi, kombatantom, harcerzom, pracownikom GOKiS-u, paniom z bibliotek, dzieciom, radnym,
kierownikom jednostek, sołtysom, zespołowi śpiewaczemu Melodia oraz licznie przybyłym mieszkańcom Naszej Gminy.
Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Gminny konkurs piosenki

„Piosenka jest dobra na wszystko”
22 października 2014 r. uzdolnione
wokalnie dzieci z naszej gminy miały okazję spotkać się podczas Gminnego Konkursu Piosenki. Na scenie GOKiS-u rozbrzmiewały piosenki śpiewane przez
uczennice i uczniów ze szkół w Złejwsi
Wielkiej, Górsku, Przysieku, Łążynie
i Siemoniu. Jury konkursu pod przewodnictwem Pana Macieja Drapińskiego –
wykładowcy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oceniało wokalistów w trzech
kategoriach wiekowych.
Kategoria I kl. I – III SP
I miejsce – Pola Niewiemska – SP Siemoń
II miejsce – Amelia Pindel - SP Przysiek
III miejsce -Tomasz Drążkowski –SP Przysiek
Wyróżnienia:
Zuzanna Sobczak i Zuzanna Stachowicz
obie z SP Czarnowo, Martyna Czajkowska
– SP Siemoń.
Kategoria II kl. IV-VI SP
I miejsce – Michalina Jankowska – SP Przysiek
II miejsce – Paulina Łoboda – SP Zławieś
Wielka
III miejsce ex aequo Weronika Piasecka – SP
Górsk, Rafał Wiśniewski – SP Czarnowo.
Wyróżnienia: Marta Kwiatkowska – SP Zławieś Wielka, Miłosz Ładyński – SP Łążyn.
Kategoria III gimnazjum

I miejsca nie przyznano
II miejsce – Jagoda Jasińska – Gimnazjum
w Górsku
Wyróżnienie : Patrycja Kowalik – Gimnazjum w Górsku
Młodzi artyści zaproponowali interesujące wykonania piosenek dziecięcych i popularnych przebojów. Umiejętności wokalne i wrażenie sceniczne młodych wokalistów pozwalają
wysoko ocenić poziom konkursu. Obecni na
scenie nauczyciele czuwali nad swymi podopiecznymi. Widownia składająca się z uczestników konkursu, ich rodziców świetnie bawiła
się podczas występu. Do zobaczenia za rok.
Maria Karpińska
Dyrektor GOKiS
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Wojewódzki Przegląd Zespołów
Śpiewaczych i Folklorystycznych w GOKiS
18 października 2014 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej odbył
się II Wojewódzki Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych. Na scenie Domu
Kultury zaprezentowało się 9
zespołów z powiatu bydgoskiego
i toruńskiego. Głównym celem
Przeglądu jest przede wszystkim kultywowanie tradycji, zwyczajów ludowych, poznawanie
kultur wielu regionów Polski,
a także pielęgnowanie polskości,
świadomości kulturowej społeczeństwa i integracja zespołów.
W uroczystości udział wzięli: Andrzej Siemianowski – Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego, Jan Surdyka – Wójt Gminy
Zławieś Wielka, Piotr Pawlikowski
– Przewodniczący Rady Gminy,
radni gminy.
Podczas tegorocznej jednodniowej edycji zaprezentowały
się następujące zespoły: „Dolina Drwęcy” z Lubicza Górnego,
Stowarzyszenie Kulturalne „Pokolenia” z Lubicza Dolnego, „Solecczanie” z Solca Kujawskiego,
„Wspomnienie” z Małej Nieszawki,
„Jutrzenka” z Czernikowa, „Harmonia” z Górska, „Wrzos” z Torunia, „Melodia” z Złejwsi Małej.
W malowniczej scenerii zaprezentował się Zespół Pieśni
i Tańca Ziemia Bydgoska pod kierownictwem artystycznym Elżbiety Kornaszewskiej – Rogackiej.
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Sukcesy naszej
solistki
18 października 2014 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim odbył się XXII Diecezjalny
Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej. W konkursie udział wzięło
ponad 50 uzdolnionych wokalnie dzieci oraz zespoły wokalne.
Gminę Zławieś Wielka reprezentowała Dominika Dreszler. Mimo
wysokiej konkurencji i przyznanej małej ilości nagród, Dominika
zdobyła wyróżnienie i szereg pozytywnych opinii od jurorów i instruktorów.

Wszyscy uczestnicy Przeglądu
zaprezentowali wysoki poziom artystyczny i zachwycali oryginalnym
i niepowtarzalnym repertuarem.
Na scenie można było zobaczyć
barwne regionalne stroje i usłyszeć
najpiękniejsze dźwięki ludowej muzyki. Repertuar składał się przede
wszystkim z pieśni i przyśpiewek
ludowych. Każdy zespół miał około 15 minut na zaprezentowanie
swych utworów. Zespoły otrzymały
pamiątkowe statuetki i dyplomy.
Organizatorem Przeglądu jest
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej. Sponsorami Przeglądu byli:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
Spółdzielnia Usługowo – Produkcyjna Kółek Rolniczych AGROTECH – Rzęczkowo
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
MAT- BUD Zławieś Mała

Kowalski Stefan – Gospodarstwo
Rolne Cichoradz
PRIVACON POLAND Sp. z o.o.
Zławieś Wielka
PIEKARNIA - Tadeusz Śliwa – Toporzysko
Impreza zakończyła się
spotkaniem integracyjnym przy
biesiadnym stole, gdzie artyści
mieli okazję wspólnie bawić się
i integrować. Przeglądy różnych
zespołów ludowych i śpiewaczych
sprzyjają wymianie kulturalnej
oraz niosą radość i stwarzają doskonałą okazję nawiązywania nowych znajomości.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej serdecznie dziękuje wszystkim,
którzy przyjęli zaproszenie i włożyli wiele trudu w przygotowanie
i przebieg imprezy.
Maria Karpińska
Dyrektor GOKiS

Natomiast 25 i 26 października 2014 roku w Bydgoszczy odbyła
się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „SoloTutti”. Na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy stanęło
ponad 30 najlepszych wokalistów
młodego pokolenia wybranych we
wcześniejszych eliminacjach, odbywających się w kraju i za granicą. Oprócz reprezentantów Polski,
pojawiły się także uczestniczki zza
wschodniej granicy. Gminę Zławieś Wielka na tym jakże prestiżowym Festiwalu również reprezentowała Dominika Dreszler. Nasza
solistka zebrała szereg znakomitych opinii i recenzji od muzyków
zasiadających w jury, jak i innych
instruktorów, którzy wróżą jej karierę muzyczną.
Z kolei 28 listopada 2014
roku w Chełmży odbył się VIII
Przegląd Piosenki „Świecie Nasz”.
W konkursie wzięło udział ponad
30 dzieci i młodzieży z naszego
województwa. Gminę Zławieś
Wielka po raz kolejny reprezentowała Dominika, która zwyciężyła

w tymże konkursie zdobywając 1
miejsce.
Dominika na co dzień szkoli
swój głos w Domu Kultury w Górsku pod okiem instruktora wokalnego, mgr Michała Babiarza.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Michał Babiarz

Sukces zespołu
śpiewaczego „Harmonia”

„Harmonia” w Brodnicy

25 października w Czernikowie odbył się finał Przeglądu Chórów Seniora, organizowany przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Podgrodzie Toruńskie”
oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich
„Region Południe”. Z wyłonionych
w eliminacjach 9 zespołów z terenu ziem kujawskiej, chełmińskiej
i dobrzyńskiej naszą gminę repre-

zentowały dwa – „Melodia” i „Harmonia”. Każdy z chórów przedstawił 3 wybrane przez siebie utwory.
W trakcie długich i burzliwych
obrad jury przyznało I miejsce
zespołowi „Harmonia” z Górska,
II miejsce zespołowi „Melodia” ze
Złejwsi Małej, III miejsce zespołowi „Tłuchowianie” z gminy Tłuchowo.
Renata Dobrowolska

Zespół śpiewaczy „Harmonia” uczestniczył w zorganizowanym 25 listopada w Przeglądzie
Zespołów Śpiewaczych „Brodnickie Katarzynki”.
Nasi śpiewacy wystąpili z repertuarem pieśni ludowych z regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
Na zakończenie, każdy z 22 zespołów biorących udział w przeglądzie
otrzymał pamiątkową statuetkę.
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Rozśpiewane przedszkolaki
27 listopada, po raz czternasty, odbył się Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej.
Swoje zdolności wokalne mieli okazję zaprezentować wychowankowie placówek przedszkolnych oraz najmłodsi
uczniowie szkół działających na terenie
naszej gminy.
Przed bardzo liczną publicznością,
w pięknych strojach i na prawdziwej scenie wystąpili reprezentanci oddziałów
przedszkolnych ze szkół w Czarnowie,
Górsku, Łążynie, Siemoniu i Złejwsi Wielkiej, Przedszkola Niepublicznego „Jagoda”
w Górsku, Przedszkola Dwujęzycznego
„Smerfuś” w Rozgartach, Punktów Przedszkolnych w Górsku i Łążynie, a także

przedstawiciele czterech grup Gminnego
Przedszkola w Złejwsi Małej. Łącznie zaśpiewało 42 dzieci. Spotkanie to było też
dobrą okazją do wspólnej zabawy w kole.
Jako
organizatorzy
dziękujemy
wszystkim nauczycielkom, które dzieci
przygotowały i wspierały podczas występu,
rodzicom, którzy dzieci przywieźli, a także

Pani Marii Karpińskiej za udostępnienie
sali widowiskowej i sprzętu nagłaśniającego GOKiSu.
Za rok piętnasta – jubileuszowa edycja Przeglądu. Już dziś zapraszamy.
Joanna Michalska
Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej

Zaproszenia
Dom Kultury w Górsku
Dom Kultury w Górsku serdecznie
zaprasza na spektakl „Opowieść Wigilijna” który odbędzie się 22 grudnia o godzinie 18.00 w sali widowiskowej. W przedstawieniu połączonym ze śpiewem kolęd
w wykonaniu zespołu „Harmonia” wystąpią dzieci z kółka teatralnego.

„Razem dla przyszłości”
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Razem dla Przyszłości” zaprasza na:
X JUBILEUSZOWY CHARYTATYWNY
BAL KARNAWAŁOWY,
który odbędzie się dnia 17 stycznia
2015 r. w Domu Kultury w Górsku.
Cena biletów: 140 zł od osoby.
Zapewniamy bogate menu i dobrą zabawę.
Informacje pod nr tel:
606 998 523, lub 56 610 21 28
Całkowity dochód z balu przeznaczony zostanie na wypoczynek letni dla
dzieci naszej gminy.

Klub Seniora

Festiwal „Przebój Mamy i Taty” w GOKiS
26 listopada 2014 roku w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
śpiewano utwory polskich wykonawców.
W szranki stanęło 20 solistów ze szkół
podstawowych. Na Festiwal przybyli wykonawcy z rodzicami oraz nauczyciele.
Festiwal swoją obecnością zaszczycił Jan
Surdyka – Wójt Gminy. Wśród jurorów
zasiedli: jako przewodniczący Maciej
Drapiński – wykładowca Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Anita Przybyszewska – Pietrasiak – doradca metodyczny
w dziedzinie muzyki , plastyki i sztuki,
Maria Karpińska – dyrektor GOKiS. Organizatorem Festiwalu był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
Wykonawcy byli oceniani w trzech
kategoriach.
Przesłuchania uczestników rozpoczęły się od najmłodszej kategorii – przedszkola. W tej kategorii nie przyznano nagród. Jury postanowiło przyznać cztery
wyróżnienia dla:

Dagmary Cyrany, Leny Wesołowskiej z Przedszkola w Siemoniu
Agaty Urbańskiej, Konrada Pietrzaka –
z Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej.
W kategorii II klas I – III
I miejsce – Pola Niewiemska – SP Siemoń
II miejsce – Zuzanna Sobczak – SP Czarnowo
III miejsca nie przyznano
Wyróżnienia: Natalia Chojnowska – SP
Górsk, Karolina Rychel – SP Przysiek
Kategoria III kl. IV-VI
Jury nie przyznało I miejsca

II miejsce- Michał Kołodyński – SP Czarnowo
III miejsce- Aleksandra Owieśna – SP
Czarnowo
Warto podkreślić, że Festiwal jest imprezą edukacyjno – kulturalną organizowaną corocznie przez GOKiS. Organizatorzy
dziękują za zaangażowanie, ciężką pracę
oraz wspaniałą atmosferę, życząc dalszych
sukcesów z nadzieją na przyszły rok.
Maria Karpińska

Serdecznie zapraszamy na spotkania
Klubu Seniora, które odbywają się co drugą środę o godzinie 18.00 w Domu Kultury w Górsku. Spotkanie wigilijn, pełne
kolęd i życzeń, będzie miało miejsce 17
grudnia 2014 r. o godzinie 18.00.

Dom Kultury w Górsku
Dom kultury w Górsku poszukuje:
- dzieci w wieku od 7 do 13 lat chętnych
do pracy w istniejącym zespole tanecznym.
- mężczyzn do zespołu śpiewaczego
„Harmonia”.
- młodzież grającą na instrumentach
muzycznych do nowopowstającego
zespołu muzycznego.
Zapisy i informacje telefon 56 610 21 26
lub 606 998 523.

Opera Nova dla dzieci
Dom Kultury w Górsku organizuje
w dniu 15 lutego 2015 r. godz.17.00 wyjazd dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat
do Opery Nova na spektakl baletowy dla
dzieci pt. „Jaś i Małgosia”. Zapisy na wyjazd Dom Kultury Górsk
Tel 56 61021 28 lub 606 998 523.
Cena 30 zł od dziecka wraz z dojazdem.

Kurs tańca
towarzyskiego dla dzieci
Dom Kultury w Górsku przyjmuje zapisy na płatny kurs tańca dla
dzieci, który prowadzony będzie przez
profesjonalnego instruktora tańca.
Informacja pod nr telefonu 56 610 21
28, 606 998 523
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,,Coś słodkiego dla Świętego”
czyli Bal w Łążynie
Oj zadziało się, zadziało 7 listopada w Szkole Podstawowej w Łążynie! Już po raz
drugi z inicjatywy pana katechety, Dariusza Lipińskiego, odbył się tym razem w nowej
odsłonie Bal Wszystkich Świętych. W postaci świętych, oprócz dzieci, wcielili się także
dorośli. Wprawdzie rodzice nieco ostrożnie obserwowali zdarzenia, za to nauczyciele
honorowo podjęli wyzwanie. Z poufnych źródeł wiadomo jednak, że w przyszłorocznej
edycji Balu rodzice zaskoczą wszystkich pomysłowością i kreatywnością.
Uroczystość rozpoczęła się inscenizacją na temat życia i świętości św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży, którą
przygotował…. święty Franciszek, czyli
Pan Dariusz Lipiński oraz niezliczona rzesza świętych czyli uczniowie klasy IV. Jak
się później okazało, pan katecheta posiada
wiele innych zaskakujących umiejętności.
Najpierw wprowadził wszystkich w dobry
humor zapraszając do zabawy integracyjnej
o wdzięcznej nazwie,, Kareta” a potem próbował nauczyć bardzo dziwnego tańca ale
o tym cicho, sza…. Kareta, jak nazwa wska-

zuje, powinna jechać i to najlepiej sama. Pomyliłby się jednak ten, kto oczekiwałby takiego cudu. To była pierwsza kareta, z którą
trzeba było nabiegać się do utraty tchu!
Szczegółów jednak nie zdradzimy, musicie
przeżyć to sami! Rozbawieni uczestnicy
Balu poddawali się nowym propozycjom
i zabawom w kółkach, mniejszych lub większych, wężach i innych dziwach. Pląsał zatem
Anioł w świętej aureoli, czyli Pani Dyrektor
Monika Stafiej; stateczna Królowa Jadwiga,
Pani Alina Burak (nauczyciel przyrody)
z nieco niższym od niej królem z pierwszej

klasy; Święta Anna, Pani Anna Siekierska
(nauczyciel matematyki) samotnie, ale dostojnie wyginała ciało, a niezidentyfikowana święta od muzyki (podobno św. Cecylia),
czyli Pani Danuta Michalska rytmicznie kołysała biodrami z równie niezidentyfikowanym aniołem, czyli Panią Jolantą Michalską
(nauczycielką zerówki). Wśród małoletnich
świętych nie zabrakło Papieża, Jana Pawła II
(było ich nawet dwóch), Maryi, Matki Teresy, Siostry Faustyny, świętego Józefa, zakonników, pastuszków, królów i aniołów wielu.
Czym i w jaki sposób każdy święty wyginał,
to nie miało znaczenia. Liczyła się dobra
i wspólna zabawa. Bal nie byłby balem, gdyby nie wyłoniono zwycięzców w kategorii
,,najciekawsza postać ”, którą jury wybierało podczas Parady Wszystkich Świętych

prowadzonej przez niezidentyfikowanego
anioła. Zwyciężyła Matka Teresa, czyli Monika Piech z klasy II, król nieco krótszy od
królowej, czyli Olek Blimke z klasy I, Siostra
Faustyna, czyli Jagoda Kowalska z klasy II.
Dzieci doceniły wysiłki i fantazję nauczycieli i nagrodziły wszystkich sowicie.
Idea Balu Wszystkich Świętych, tym
razem pod hasłem ,,Coś słodkiego dla Świętego” stanowi alternatywę dla celebracji halloweenowych psot i przebieranek i jest wyrazem szacunku dla polskiej tradycji Dnia
Wszystkich Świętych i Zaduszek- świąt
unikatowych w skali europejskiej. Bawiliśmy się wszyscy razem i tak zwyczajnie…
po Polsku.
Jolanta Michalska

,,Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”
Andrzejki to stara tradycja ludowa
przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Według dawnych wierzeń dzień ten miał
niezwykłą moc, gdyż uchylał wrota do nie-

znanej przyszłości. Dzisiaj jest to okazja do
ciekawych zabaw i sposób…… na zawieranie nowych znajomości. Tak, tak! Dzieci
ze szkoły w Łążynie zaprosiły na Bal Andrzejkowy podopiecznych Stowarzyszenia
,,Promyk Nadziei” wraz z opiekunami.
Były więc całe rodziny, te szkolne i te zastępcze, były ogromne pokłady radości,
wesołe chichoty i pląsy i były uśmiechy,
którymi potrafią obdarzać tylko dzieci.
No i były wróżby! W świat magii i przepowiedni przeniosły wszystkich Andrzejkowe Wróżki i Wróżbici, którzy przy pomocy
przeróżnych rekwizytów przepowiadali
przyszłość, udzielali wskazówek i życiowych mądrości. W kolejce po szczęście
i przysłowiową nadzieję stali cierpliwie
wszyscy. Dorośli, starszacy i zupełnie mali
chcieli sprawdzić jaką wróżbę skrywają porcelanowe filiżanki lub poznać imię
ukochanej osoby. Mógł to być Ferdynand,
Petronelka lub Eulalia. Nikt nie grymasił,
taki los. Nawet Pani Dyrektor dyskretnie
dźgała serduszko szpilką i wybierała błyszczący kamień, ale jaką tajemnicę uchyliły
jej magiczne wrota, tego już nie wiemy.
Nie zabrakło też tradycyjnego lania wosku,

oczywiście przez dziurkę od klucza! Każdy
widział w woskowej figurze taką wróżbę
o jakiej marzył lub jaką chciał zobaczyć…
Wróżby przeplatały tańce, wygłupianki i magiczne konkursy. Z tą magią to musiało być coś na rzeczy. No bo powiedzcie
sami, jak inaczej można zjeść jabłko zawieszone na sznurku, nie dotykając rękoma, jeśli nie z pomocą magii? A co niektórzy wyjedli je nawet do połowy! Zupełnie już bez
zaklęć i czarów, w tempie olimpijskim, rozbawione towarzystwo pochłonęło przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek
i zakończyło bal pokazem tańca….w stylu
dowolnym. Były więc przeróżne wygibasy
w parach, grupach i solo. Wszystkim grała

ta sama muzyka w sercach a określenie ,,
wspólna zabawa” znowu nabrało właściwego znaczenia.
Jolanta Michalska
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Warto zajrzeć do biblioteki
Biblioteka, to nie tylko
miejsce w którym można wypożyczyć książkę, czasopismo,
ale też miejsce gdzie możemy
zdobyć
informacje. Miejsce,
w którym możemy się spotkać,
porozmawiać, gdzie możemy się
czegoś nauczyć. Ciekawą ofertę
dla wszystkich grup wiekowych
na bezpłatne i odbywające się
w dobrym towarzystwie spędzanie wolnego czasu, przygotowały
nasze biblioteki. Proponowane są
różnego rodzaju warsztaty rękodzielnicze, które odbywały się się
w każdej z bibliotek - np. zajęcia
decoupage w Filii GBP w Rzęczkowie, na których powstały przepiękne świąteczne bombki. Filia
GBP w Górsku może pochwalić
się warsztatami na których wykonywane były śliczne broszki
z filcu. Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej również
zorganizowała zajęcia dla star-

szych i młodszych dzieci oraz
dla osób dorosłych. Tym razem
warsztaty polegały na zrobieniu stoika świątecznego, który
przyozdobi nasze wigilijne stoły.
Dzieci z Gminnego Przedszkola
w Złejwsi Małej świetnie poradziły sobie z tym świątecznym

zadaniem. Inne warsztaty to malowanie motywów kwiatowych
na deskach. Warsztaty te pokazują nam, że każdy może wyczarować przepiękną pracę, przepiękny stroik, bombkę, czy też
strojną broszkę z filcu. Wystarczy skorzystać z bibliotecznych

warsztatów, spróbować swoich
sił i udowodnić sobie, że potrafię.
Biblioteka to miejsce, w którym spotykamy się z okazji różnych wydarzeń. Jak co roku organizujemy zabawy dla dzieci np.
Andrzejki dla klas pierwszych

ze szkoły w Górsku, Mikołajki
dla przedszkolaków. Spotkania
z wróżką lub Mikołajem wywołują u dzieci bardzo dużo
uśmiechu i radości. Dzieci mogą
porozmawiać, a nawet przytulić
się, usiąść na kolano, czy dzielić
się swoimi skrytymi marzeniami
i życzeniami, dzięki takiemy spotkaniu uwierzyć w magię świąt.
Zachęcamy do odwiedzin
naszych placówek, do zaglądania
na stronę Urzędu Gminy, gdzie
znajdują się informacje dotyczące naszych bibliotek. Dołączmy
również życzenia świąteczne dla
naszych czytelników, uczestników zajęć, imprez, spotkań.
Wszystkim Przyjaciołom Biblioteki życzymy zdrowych, pogodnych, pełnych miłości i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia.
GBP Zławieś Mała
Ewa Wysocka

„O pióro Starosty Toruńskiego”
Już po raz dwunasty odbył się konkurs ortograficzny
„O Pióro Starosty Toruńskiego”, organizowany przez Bibliotekę Powiatową i Gminne Biblioteki z powiatu toruńskiego.
W konkursie zmagali się uczniowie z III klas
gimnazjalnych. Celem dyktanda jest promowanie
i krzewienie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych, a także rozwijanie praktycznych umiejętności językowych. Naszą gminę reprezentowali Karolina
Katulska z Górska, Sylwia Maćkiewicz z Rzęczkowa

i Michał Wiciński z Złejwsi Wielkiej, który zajął III
miejsce.
Serdecznie gratulujemy Michałowi świetnej znajomości zasad ortograficznych oraz tego, że wie jak pięknie mówić
po polsku i dbać o poprawność języka. Gratulujemy i dziękujemy nauczycielom ze szkoły w Złejwsi Wielkiej, w szczególności polonistce pani Izabeli Ciuryś, za wkład pracy w przygotowanie ucznia do konkursu.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do
udziału w konkursach organizowanych przez biblioteki.
Ewa Wysocka

Koła Gospodyń Wiejskich w Warszawie
W dniu 25 listopada 2014 r.
panie należące do Kół Gospodyń
Wiejskich, działających na terenie naszej gminy, wzięły udział
w wycieczce organizowanej
przez KGW Zławieś Wielka,
przy wsparciu Jana Surdyki Wójta Gminy Zławieś Wielka oraz
Zbigniewa Sosnowskiego Posła
na Sejm RP. Głównym punktem
programu była wizyta w Sejmie,
podczas której pan Zbigniew So-

snowski przedstawił na czym polega jego praca, gdzie odbywają
się debaty, w jaki sposób przebiegają prace nad ustawami. Dzięki
Panu Posłowi mieliśmy możliwość zwiedzania części budynku
sejmowego, do którego nie ma
dostępu „przeciętny zjadacz chleba” . Podczas rozmowy poruszane
były tematy rolnictwa, szkolnictwa i emerytur. Na nurtujące nas
pytania poseł odpowiadał wy-

czerpująco. Wykorzystując czas
spędzony w stolicy panie wybrały
się również na spacer po Łazienkach Królewskich.
Składamy serdeczne podziękowania panom Janowi Surdyce za pomoc w zorganizowaniu wycieczki oraz Zbiniewowi
Sosnowskiemu za poświęcony
nam czas.
Ewa Łobaczewska

Pierwsze Urodziny
Akademii Aktywnych
W październiku 2014 r.
minął pierwszy rok działalności
Fundacji Akademia Aktywnych.
Był to czas wytężonej pracy,
a przede wszystkim nauki. Stawiamy pierwsze, udane kroki
w pozyskiwaniu środków na cele
statutowe Fundacji.
Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Urzędu Gminy zostały
zorganizowane dla społeczności
lokalnej zajęcia integracyjne i profilaktyczne w zakresie dysfunkcji układu kostno - mięśniowego.
Przeprowadzone zajęcia dały nam
ogromną satysfakcję, nie tylko dlatego że były one pierwszymi w naszej działalności. Pokazały, że niewielkim nakładem finansowym,
dobrą organizacją oraz chęciami
można zrobić wiele dobrego.
W dniu 29.11.2014 r. odbyła się impreza integracyjna i jednocześnie podsumowująca pracę
Fundacji. Wśród zaproszonych
gości byli siatkarze i siatkarki, któ-

FUNDACJA
AKADEMIA
AKTYWNYCH
rzy od wielu lat amatorsko grają
w lokalnych drużynach.
Z okazji zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia, życzymy wszystkim mieszkańcom,
a w szczególności zaprzyjaźnionym i współpracującym z Fundacją Akademia Aktywnych spędzenia w gronie rodzinnym tych
magicznych i radosnych dni.
Zarząd Fundacji
Akademia Aktywnych
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Przedsiębiorcy Regionu Gminy

Kupiec Gminny - to przestrzeń dla Ciebie i TWOJEJ FIRMY!
Chcesz skutecznie wypromować swoją firmę?
Dotrzeć do szerokiego grona odbiorców
Głosu Gminnego?
Zarezerwuj powierzchnię reklamową.
Zadzwoń i dowiedz się więcej. tel. 790 520 803
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Przedsiębiorcy Regionu Gminy

Życzymy Państwu
pełnych ciepła i radości Świąt Bożego Narodzenia,
a Nowy Rok niech przyniesie nowe możliwości
i sporo zawodowych sukcesów!

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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Turniej piłki halowej
„O Puchar Wójta”
Piłka nożna w naszej gminie to prężnie
rozwijająca się dyscyplina. Mieliśmy okazję przekonać się o tym 14 grudnia podczas
turnieju piłki halowej „O Puchar Wójta”. Do
udziału zgłosiło się 13 drużyn, w których
występowało łącznie 84 zawodników. Turniej odbył się na dwóch salach gimnastycznych w Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej
i Górsku. Zawodnicy grali w czterech grupach w systemie każdy z każdym. Drużyna,
która zajęła I miejsce w grupie awansowała
do półfinału. Po zaciętej walce oraz wielkich
emocjach rozgrywki półfinałowe toczyły się

pomiędzy drużynami: Siemoni i Wisły Pędzewo oraz Ciasteczek i Płonących Bananów. Do finału awansowała Wisła Pędzewo
wygrywając 6:4, natomiast w drugim półfinale po uzyskanym w regulaminowym czasie remisie 2:2 i w emocjonujących rzutach
karnych zwyciężyły Płonące Banany. Mecz
finałowy wynikiem 4:1 zwyciężyła Wisła Pędzewo. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim grającym rywalizacji toczonej zgodnie
z zasadami fair play i zapraszamy na przyszłoroczny turniej.
PZ
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Bank Spółdzielczy sponsorem
LZS Wisła Hacom Pędzewo
2 grudnia w Zespole Szkół w Złejwsi
Wielkiej podpisana została umowa sponsorska pomiędzy Bankiem Spółdzielczym
w Toruniu, a LZS Wisłą Hacom Pędzewo.
Umowa dotyczy pomocy finansowej dla
drużyny kobiecej, która występuje obecnie
w rozgrywkach III ligi kobiet. W imieniu
Banku Spółdzielczego umowę podpisał pan
Waldemar Rutkowski, natomiast w imieniu
Zarządu LZS Wisła Hacom Pędzewo pan

Janusz Lemke. Składamy podziękowania
panu Tomaszowi Zwirbli, Dyrektorowi Oddziału Banku w Złejwsi Wielkiej za okazane wsparcie i pomoc. Sekcja piłki kobiecej,
której trenerem jest Janusz Lemke działa już
od 5 lat. W 2016 roku Klub Sportowy LZS
Wisła Hacom Pędzewo będzie obchodził jubileusz 50–lecia istnienia.
Rafał Żelazek

Mistrzostwa Świata Karate
WUKF Dzieci, Kadetów
i Juniorów 2014 w Szczecinie

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

dek (Kiritsu Górsk), Justyna Pęcak (Kiritsu
Górsk) oraz Małgorzata Cichocka (Bushikan
Szczecin) w konkurencji kumite drużynowe
dziewcząt 13-14 lat (Shobu Ippon).

W zawodach wzięło udział 1400 zawodników z 36 krajów, w tym 6 osobowa reprezentacja z Klubu Karate Kiritsu (Justyna
Pęcak, Maja Gondek, Julia Wołowska, Gracjan Grobelny, Adrian Łojko oraz Philippe
Zagubień). Reprezentacja Polski przywiozła
w tym roku łącznie 92 medale: 19 złotych, 25
srebrnych i 48 brązowych, i tym samym uplasowała się na 3-miejscu w klasyfikacji medalowej imprezy, za reprezentacjami Włoch
oraz Rumunii.
Sześcioosobowa reprezentacja karateków z Górska dzielnie walczyła o najwyższe
trofea gdzie przy licznie obsadzonych konkurencjach nie było to łatwe zadanie.
Bardzo udany start zaliczyła Justyna Pęcak (Kiritsu Górsk) gdzie w konkurencji kumite indywidualne dziewcząt 13-14 lat (Shobu Ippon) uplasowała się na trzecim miejscu.
Tą samą pozycję na podium zdobyła drużyna
reprezentacji Polski w składzie: Maja Gon-

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt pn. „Organizacja rajdu i festynu rowerowego
w Złejwsi Małej wraz z wydaniem folderów” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” dla małych projektów. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.

EXP32kB

W związku z podpisaniem umowy dotyczącej dofinansowania projektu pod nazwą
„Organizacja rajdu i festynu rowerowego
w Złejwsi Małej wraz z wydaniem folderów”
w dniu 30 sierpnia zorganizowano rajd rowerowy oraz festyn których celem była promocja walorów lokalnych. Rajd ten był odpowiedzią na stale rosnące zainteresowanie tego
typu rekreacją. Połączony z festynem rodzinnym pozwolił na upowszechnienie turystyki
rowerowej wśród społeczności lokalnej. Przewidziana
trasa rajdu dała możliwość
zapoznania się z walorami
turystycznymi oraz pozwoliła na poznanie dziedzictwa
kulturowo – przyrodniczego
naszej gminy. W przygotowaniu są foldery zawierające
miejsca szczególnie istotne
dla naszej historii oraz trasy
rowerowe, na których zaznaczone będą najpiękniejsze

W dniach 15-19.10.2014 w Szczecinie odbyły się Mistrzostwa Świata Karate
WUKF Dzieci, Kadetów i Juniorów (World
Union of Karate-Do Federations).
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O Puchar Tymbarku
Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największa mpreza piłkarska dla dzieci
w Polsce i w Europie. Tylko w XIV
edycji do rozgrywek zgłoszonych
zostało ponad 200 tys. dziewcząt
i chłopców z całej Polski. Od nowej,
XV edycji, Turniej został rozszerzony o dodatkową kategorię wiekową
U-8, której rozgrywki finałowe odbędą się na etapie wojewódzkim.
Dzięki podziałowi na trzy grupy
wiekowe o Puchar Tymbarku może
zagrać prawie każdy uczeń szkoły
podstawowej: U-8 (I klasa), U-10
(II i III klasa), U-12 (IV i V klasa).
Zwycięzców XV edycji Turnieju

„Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku” w kategoriach U-10
i U-12 poznamy 2 maja na Stadionie
Narodowym w Warszawie.
Decydujące mecze zostaną rozegrane bezpośrednio przed finałem
Pucharu Polski. Mecze finałowe XV
edycji będą wyjątkowym i ekskluzywnym wydarzeniem, ponieważ
prawo gry na Stadionie Narodowym
zarezerwowane jest obecnie tylko
dla najlepszych piłkarzy w Polsce:
reprezentantów kraju oraz finalistów.
Pucharu Polski. Trzecia droga przeznaczona jest wyłącznie dla
największych talentów piłkarskich
w Polsce, czyli finalistów Turnieju o Puchar Tymbarku.
Udział w meczu finałowym
rozgrywanym na największym i najpiękniejszym stadionie w Polsce to spełnienie
najskrytszych marzeń każdego dziecka, które kocha piłkę nożną. Najlepsze drużyny
dziewcząt i chłopców w kategoriach U-10 i U-12 zagrają na
murawie obiektu, na który trzy
tygodnie później wybiegną
finaliści Ligi Europy UEFA.
W kategorii U-8 rozgrywki
finałowe rozgrywane będą na
etapie wojewódzkim podczas
finałów w 16 województwach.
Rozgrywki na terenie naszej gminy prowadzone były
w Zespołach Szkół w Górsku
i Złejwsi Wielkiej. 8 grudnia

2014 r. na hali sportowej w Górsku
odbył się półfinał wojewódzki piłki
nożnej dziewcząt o Puchar Tymbarku. W turnieju brały udział dziewczynki urodzone w 2005 i 2006 roku,
czyli 2 i 3 klasa szkoły podstawowej.
W wyniku zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna UKS Orkan Zławieś
Wielka, która awansowała na mistrzostwa województwa.
UKS Orkan Zławieś Wielka grał
w składzie:
Julia Laskowska, Julita Wietrzykowska, Justyna Wietrzykowska, Maria
Przybyszewska, Roksana Ścieżyńska, Anastazja Czyżycka, Magdalena Opankowska, Natalia Woźniak,
Wiktoria Bełza, Weronika Tworek.
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O Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy
23 listopada w Zespole Szkół
w Górsku odbył się Turniej Piłki
Siatkowej „O puchar Przewodniczącego Rady Gminy”. W turnieju
udział wzięły 4 drużyny. Mecze
odbyły się w systemie „każdy z
każdym”, a o wyniku turnieju
decydowały zdobyte punkty. Po
trwających prawie 4 godziny rozgrywkach wyłoniono zwycięzcę,

którym została drużyna „Sallach
Team” z Górska. Puchary i drobne
upominki wręczył Pan Piotr Pawlikowski wraz z Janem Surdyką
Wójtem Gminy Zławieś Wielka.
Obaj panowie zgodnie podkreślali uznanie dla wszystkich zawodników za zaangażowanie w rozgrywki oraz aktywność sportową
w życiu codziennym.

W finałach wojewódzkich zagra
również Orkan Zławieś Wielka w kategorii U-12. 13.12.2014 r. w Toruniu odbył się kolejny półfinał wojewódzki w rocznikach 2003 i 2004
roku(5 i 4 klasa). W turnieju udział
wzięły cztery drużyny. UKS Orkan
Zławieś Wielka dwa mecze wygrał
i zremisował z aktualnym mistrzem
województwa Kanią Toruń, awansując do finału wojewódzkiego.
UKS Orkan Zławieś Wielka grał
w składzie: Weronika Szymańska,
Wiktoria Marlewska, Nikola Sztuwe,
Martyna Korol, Daria Opankowska,
Dominika Krzysztoń, Agata Rękas,
Natalia Daranowska, Marta Zakierska, Karolina Sikora.
TRENER: JANUSZ LEMKE

Umiem pływać
29 października w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
w województwie kujawsko - pomorskim.
Realizacja tego projektu była możliwa
dzięki trójstronnej współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki, samorządu województwa oraz samorządów lokalnych.
W spotkaniu wzięli udział Piotr
Całbecki Marszałek województwa, Andrzej Kowalski Prezes Polskiego Związku Pływackiego, Maciej Bukowski Prezes Kujawsko Pomorskiego Związku
Pływackiego oraz przedstawiciele lokal-

nych samorządów. Gościem specjalnym
była Otylia Jędrzejczak mistrzyni olimpijska w pływaniu z Aten. Każda z gmin
została doceniona podziękowaniem za
przystąpienie do projektu. Naszą gminę reprezentował Krzysztof Rak, zastępca wójta.
„Umiem pływać” na Kujawach i Pomorzu w liczbach:
43 gminy wzięły udział w programie szkolenie pływackie przeprowadzono w 385
grupach 5380 dzieci uczestniczyło w programie program realizowało 157 trenerów
i instruktorów oraz 273 opiekunów.
Finansowanie programu w Kujawsko-Pomorskiem:

740 tysięcy złotych – Ministerstwo Sportu
i Turystyki 550 tysięcy złotych – samorząd
województwa 180 tysięcy złotych – wkład
własny samorządów lokalnych łącznie
koszty: 1,5 miliona złotych.
Nasza gmina jako jedna z dwóch na
terenie całego województwa umożliwiła
wszystkim trzecioklasistom udział w programie. 25 listopada ostatnia z grup wzięła
udział w zajęciach, które przez ostatnich
10 tygodni organizowane były na basenie
UMK w Toruniu. Wszyscy uczestnicy nauki
pływania zostali wyróżnieni dyplomami,
a o tym, że zajęcia oprócz nauki pływania
były dla dzieci okazją do wyśmienitej zaba-

wy świadczą zamieszczone poniżej relacje
naszych milusińskich. W związku z tak dużym zainteresowaniem oraz zadowoleniem
uczestników i opiekunów ponownie zgłosiliśmy chęć udziału w „Umiem pływać”
w 2015 r.

Kultura
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Oblicza Skłudzewa

- cechy plastyczne środowiska przyrodniczego

Jest wiele powodów dla których nasi
goście przybywają wielokrotnie i tak licznie. Jednym z nich jest położenie Skłudzewa z wszechogarniającą przyrodą, która
robi wszystko, by zwrócić na siebie uwagę.
Na rozległym osiemdziesięciometrowym
nad poziomem morza wzniesieniu usytuowany jest XIX - wieczny park łączący
się ze współczesnymi nasadzeniami, ogrodami, stawami i naturalnym amfiteatrem.
Na skarpie od strony południowej można
oglądać w każdej porze dnia i roku, przy
każdej pogodzie wyłaniające się pomiędzy
drzewami przepiękne krajobrazy. Malowniczy widok w pradolinie Wisły rozciąga
się w kierunku Torunia, Solca Kujawskiego
i Bydgoszczy. Widać daleko odsunięty horyzont, różne wielkości , kształty i kolory
obsianych pól i pastwisk z pasącym się bydłem, rytmy drzew i śródpolnych krzewów,
są lasy i zagajniki, drogi i miedze, pojedyncze i zgrupowane zabudowania. Uroku dodaje stale zmieniające się oświetlenie, niebo z przepływającymi rozsłonecznionymi
chmurami lub księżyc i świecące gwiazdy
nocą. Tajemniczości i niezwykłości dodają
unoszące się mgły, ulewne deszcze i śnieg.
Od strony północnej widzi się inny kra-

jobraz wydaje się równinny, ale idąc dalej dochodzi się do głębokich wąwozów
i jarów, których zbocza pokryte są łąkami
,krzewami i szpalerami nowo posadzonych
brzóz, sosen, orzechów, patanów, dębów,
buków, cisusów, akcji, jałowców, modrzewi,
jarzębin, wiązów. W pofałdowanym terenie
parku zobaczyć można pomniki przyrody:400-letni dąb dwa 150-letnie platany klonolistne jesiony i graby. Wzdłuż skarpy biegnie 120-letnia pomnikowa aleja klonowa,
która – jak podaje wojewódzki konserwator
zabytków – jest jedyną taką w istniejących
zespołach parkowych województwa kujawsko-pomorskiego.
Z tą aleją wiąże się legenda: Żył w Skłudzewie Dziw nad dziwy. Bardzo wszystkich
ludzi dziwił. Dziwną miał postać ,dziwne
ubranie, dziwne spojrzenie i zachowanie.
Dziwny był w nocy, dziwniejszy
w dzień. Tak wielkie wokół zdziwienie siał,
że nie mógł znaleźć przyjaciela. Postanowił
więc poprosić Dziwodzieja mieszkającego
w lesie ,aby ten zamienił go w drzewo, bo gdy
dziwne jest drzewo nikt się nie dziwi, tylko
każdy podziwia. Jak sobie życzył ,tak się
stało – Dziw nad dziwy został zamieniony
w drzewo i od tej pory każdy go podziwia,

z domu Choppard. Jak mówią przekazy ustne najstarszych mieszkańców Skłudzewa:
w 1874r . jako katoliczka ,nie na cmentarzu
ewangelickim, ale pod dębem została pochowana,a po ekshumacji kamień nagrobny został spod dębu zepchnięty z wysokiej
skarpy.
Podczas wypraw terenowych w okolicach pałacu uczestnicy trafiają na wiele interesujących elementów plastycznych uformowanych przez naturę lub celowo przez
dawnego i współczesnego człowieka.
W otulinie zespołu pałacowo-parkowego w ostatnich piętnastu latach powstały
: nowe szpalery i aleje drzew : akacji kulistych, wierzb płaczących, brzóz, dębów
stożkowych, orzechów amerykańskich, buków, lip. Posadzono laurowiśnię, magnolie,
jałowce, bukszpany, juki ,drzewa owocowe
i różnorodne dekoracyjne krzewy. Nasadzenia te w zdecydowany sposób wzbogaciły plastycznie istniejące wcześniej walory
krajobrazowo-przyrodnicze.
Także przemieszczenie wielkich granitów w świadomie wybrane miejsca oraz
ustawiane od lat instalacje artystyczne
z różnych materiałów wzmacniają plastyczne cechy środowiska.
Wszędzie - w parku i otulinie w amfiteatrze i nad stawami – można zobaczyć
bogactwo form: różne kształty koron drzew
i krzewów, kwietne polany, rabaty róż,
chryzantem, marcinków i malw, wyłaniające się z ziemi zróżnicowane korzenie, leżące
gałęzie, barwy i kształty liści, chropowatości kory, kamienie, pajęczyny, kretowiska
i mrowiska, gniazda ptasie, światło przebijające się między konarami drzew lub ślizgające się po mokrych pniach drzew.
Plastyczne walory krajobrazowoprzyrodniczo Skłudzewa są przez Fundację Piękniejszego Świata wykorzystywane
w realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych w każdej porze roku i w różnych
warunkach atmosferycznych. Przyroda jest
traktowana jako naturalne przedłużenie
pracowni plastycznych, jako przedsionek
wprowadzający odpowiedni nastrój do obcowania ze sztuką.
Zespół redakcyjny publikacji
25 lat Fundacji Piękniejszego Świata
w Skłudzewie

EXP32kB

Fundacja Piękniejszego Świata do Skłudzewa i swojej siedziby różnymi działaniami przyciąga ludzi nie tylko z najbliższego otoczenia, ale z bardzo odległych zakątków województwa i kraju, czasem nawet świata.

wypatruje z daleka ,przygląda się z bliska
, głaszcząc dotyka kory ,liści i korzeni, wącha ,mierzy jego obwód, oblicza wysokość
niektórzy próbują wspiąć się na sam szczyt
drzewa sposobem mrówki Tuptulki - bo jak
mówi legenda –ten komu to się uda , zobaczy na północy Polski Morze Bałtyckie, a na
południu góry Tatry. To niezwykłe drzewo
jest inspiracją dla małych i dużych artystów
.Malują je, rysują, fotografują, tworzą grafiki, rzeźby, ceramikę. Układają rymowanki,
wiersze, opowiadania..
Drzewo Dziw nad dziwy warto zobaczyć, warto przyjechać do Skłudzewa,
warto je odszukać, warto odczuć otaczające piękno, poczuć orzeźwiające powietrze ,
popatrzeć w górę i zobaczyć majestatycznie
kołyszące się korony drzew, posłuchać szumu wiatru, szelestu liści podczas biegania
po alejce, zobaczyć jak często zmieniają
się tutaj kolory, jak wielobarwna jest zima
w Skłudzewie, doświadczyć ciszy, zamyślenia, zapatrzenia, zasłuchania .
Wędrując dalej po parku dochodzi się do
zróżnicowanego wysokościowo zbocza parowu, który łączy się z fosą późnośredniowiecznego grodziska. Teren ten zachowywany jest w stanie naturalnym ,fundacja
celowo likwiduje tyko niebezpiecznie spiętrzające się wiatrołomy. Bardzo atrakcyjny
jest spacer stromymi zboczami pokrytymi
niezwykle bujną ,dorodną roślinnością,
gdzie co kawałek spotyka się przeróżne
owady, jaszczurki, nory lisie i borsucze,
gdzie przemykają sarny i jelenie, gonią się
wiewiórki, można obserwować fruwające
ptaki, towarzyszyć im wzrokiem uzbrojonym w lornetki i aparaty fotograficzne
w budowaniu gniazd, karmieniu, lataniu.
Wieczorami kołują nietoperze, zaskakują
świetliki, puchacze. Wynajduje się wydeptane ścieżki, którymi zwierzęta biegają do
wodopoju. Zimą rozpoznaje się różne tropy ,dostrzega sposoby szukania przez ptaki
i zwierzęta pożywienia pod warstwą śniegu
i lodu.
Kierując się na zachód od grodziska
można dojść do zatopionego w zieleni nieczynnego od 1927r. cmentarza ewangelickiego z resztkami nagrobków z pochówku
dzieci i dorosłych. Tam fundacja przetransportowała odnaleziony kamień nagrobny
francuskiej żony Augusta Brauera Emmy
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SALA W GÓRSKU DO WYNAJĘCIA
Wypożyczanie pokrowców na krzesła
tel. 56 610 21 28 lub 606 998 523
DK GÓRSK ul. Leśna 13 Górsk
tel. 56/ 610 21 28, 606 998 523
e-mail: wdkgorsk@wp.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ

Krwiodawcy z gminą pod rękę

Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK przy Urzędzie Gminy
w Złejwsi Wielkiej, pomimo zmiany zarządu nie zwalnia tempa swojej pracy i w dalszym ciągu organizuje zbiórki krwi, bawi, edukuje
i pomaga potrzebującym. Rok 2014
rozpoczęliśmy w styczniu wolontariatem w WOŚP. W lutym uczcili-

śmy karnawał szałową zabawą, by
zaraz potem rzucić się w wir pracy. W marcu zajęliśmy III miejsce
w wojewódzkich zawodach szachowych dla krwiodawców, natomiast
kwiecień poświęciliśmy dzieciom
oddając krew w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Miesiąc
później w turnieju piłki siatkowej

w czasie trwania Pikniku Parafialnego w Złejwsi Wielkiej zdobyliśmy puchar za III miejsce, a na
szkolnej majówce w Górsku zorganizowaliśmy konkurs dla dzieci
o tematyce promującej krwiodawstwo. Przy okazji XI Rajdu Rowerowego w dniu dziecka wybraliśmy
się na wycieczkę z naszymi pociechami. Było mnóstwo śmiechu
i zabawy. Kolejne miesiące upłynęły nam pod znakiem popularyzacji
idei krwiodawstwa na festynach
m/in. w: Czarnowie, Gutowie,
Rozgartach, czy Zaroślu Cienkim.
W międzyczasie zorganizowaliśmy zbiórkę krwi w Górsku na IV
Rodzinnym Pikniku Klubu. Nasze
reprezentacje wzięły udział w ogólnopolskich rajdach krwiodawców:
Czerwonej Róży w Mielnie, oraz
Samochodowym w Sławie. Byliśmy na pielgrzymce w Licheniu
zwiedzając przy okazji niezwykłą
bazylikę św. Trójcy w Strzelnie.

W październiku na zaproszenie
stowarzyszenia Leśna Droga byliśmy na spacerze z kijkami Nordic
Walking. Równolegle, przez cały
czas, z inicjatywy naszego kolegi
Dawida Bulińskiego prowadziliśmy akcję rejestracji potencjalnych
dawców szpiku i komórek macierzystych. Do tej pory zarejestrowaliśmy ponad 280 osób. W dniach
22 – 26 listopada przypadają Dni
Honorowego Krwiodawstwa. Na
uroczystym spotkaniu zostały
nadane odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Odznaka brązowa ZHDK: Katarzyna STENCEL,
Karolina SZYMAŃSKA, Barbara
LEWICKA, Andrzej SZYDLIK,
Mirosław KURKOWSKI, Grzegorz MAJEWSKI. Odznaka srebrna ZHDK: Fabian WIŚNIEWSKI,
Henryk EICHSTADT. Odznaka
złota ZHDK: Małgorzata LIPOWSKA, Leszek LIGMAN, Bogdan
KOŚCIELSKI. Ponadto troje na-

Jarmark w Przysieku
Jarmark w Przysieku zorganizowany
13 grudnia był nie tylko świetną okazją do
zrobienia przedświątecznych zakupów, ale
pozwolił również poczuć magię tych najpiękniejszych w naszej tradycji świąt. Przepięknie prezentowały się ozdobne choinki,
bombki czy fantastycznie zdobione pierniki.
Na stoiskach znalazło się również mnóstwo
świątecznych przysmaków jak np. pierogi,
krokiety czy paszteciki. Naszą gminę reprezentowały dwa koła gospodyń wiejskich
KGW Zarośle Cienkie oraz KGW Górsk.

Podczas Jarmarku został rozstrzygnięty VIII
Wojewódzki konkurs szopek bożonarodzeniowych. Odbywał się on w trzech kategoriach - uczniowie szkół podstawowych zwycięzcą został wolontariat szkolny przy szkole
podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim,
uczniowie szkół ponad podstawowych - zwyciężyli Adam Michalski i Krzysztof Cygański
z Radziejowa, natomiast w kategorii dorośli
zwycięzcą został Ryszard Dziedziczak z Włocławka.
PZ

szych krwiodawców zostało wyróżnionych przez Polski Czerwony
Krzyż odznaczeniem Zasłużony
dla Zdrowia Narodu. Są to: Halina
WOJCIECHOWSKA, Edward LUBAS, Marek PALIWODA. Wszystkich chętnych zapraszamy do wstępowania w szeregi naszego klubu.
Siedziba klubu znajduje się przy
ulicy Jasnej 28 w budynku świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej (siedziba GOPS). Można nas
znaleźć w Internecie: www.khdk.
zlawies.pl. Dostępne jest również
przekierowanie ze strony internetowej Urzędu Gminy.
Prezes Klubu Marek Kruszyna, tel. 501 436 937.
Korzystając z okazji życzymy spokojnych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności w nadchodzącym
Nowym Roku.
Marek Kruszyna
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Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny
w Przysieku
Festiwal gęsiny, który po raz
kolejny odbył się w Przysieku zgromadził tłumy uczestników. Mieliśmy
okazję obejrzeć pokazy kucharzy
znanych z „małego ekranu” - Grzegorza Łapanowskiego z Top Chef,
Mikołaja Reya z „Dzień dobry TVN
„ oraz Macieja Budynka „Przepis

dnia”. Na stoiskach królowała gęsina,
dostępne były również miody pitne,
nalewki, przyprawy, swojskie kiełbasy czy przepyszny chleb. W „Gęsiej
karczmie” można było skosztować
„gęsie pipki” czyli gęsie żołądki, kanapki z pasztetem z gęsi czy gęś duszoną. Również dla najmłodszych

przygotowano moc atrakcji. Dzieci
bawiły się wraz z aktorami z teatru
„Baj Pomorski”, a także miały możliwość poznania tajników hodowli
gęsi. Naszą gminę reprezentowały
dwa Koła Gospodyń Wiejskich - Toporzysko i Zławieś Wielka.
PZ

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
Zaopiekuję się dzieckiem, posprzątam, jestem dyspozycyjna.tel.668933143
Poszukuję pracy jako: opiekunka dla dziecka bądź osoby
starszej, ekspedientka, doświadczenie w pracy w ochronie. Niepaląca, dyspozycyjna. Tel: 722 02 18 48
Przyjmę gruz, ziemię i piasek, każda ilość do Złejwsi Małej tel: 883418662
Czyszczenie dywanów ,wykładzin, tapicerki Karcher
505461446 Czarnowo
Tanio! Prace wykończeniowe, gładzie, malowanie, płytki,
glazura, terakota, sufity podwieszane, zabudowy karton,
gips, przerubki hydrauliczne. Wszystko pod klucz! tel.
697 172 872
Pomagamy uzyskać odszkodowanie - zdarzenia do sierpnia 1997r. Jeśli miałeś wypadek będąc: kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą, pracownikiem zakładu czy
rolnictwa i uległeś wypadkowi lub zaniżono Ci wcześniej
wypłacone odszkodowanie - zadzwoń! Nie pobieramy
wstępnych opłat, wszystkie potrzebne dokumenty załatwiamy za Ciebie. Tel. 516 067 009
Usługi krawieckie Anna - skracanie, zwężanie, naprawa,
wymiana zamków, szycie na miarę, firany, zasłony i inne.
Ul. Prosta 41, Górsk. Tel: 500 129 253.
Sprzedam działkę budowlaną w Górsku . 3000 metrów kwadratowych. Cena 90000zł. Tel. 509133606 lub
509140420. Warunki zabudowy i prąd.
Sprzedam nowe Kształtki wieńcowe oraz pustaki stropowe keramzytobetonowe Najtaniej w okolicy!!! Możliwy
dowóz !!! tel 722-254-710
Chętnie zaopiekuję się osobą starszą z Przysieka bądź
okolic. Jestem pogodną emerytką bez nałogów z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad osobami starszymi.
797 424 386

Wezmę w dzierżawę grunty orne 1600/ha lub łąki 900/ha.
tel.535391896
Sprzedam Sony Xperia J. Telefon bez simlocka,stan bardzo dobry,lekko widoczne ślady użytkowania,folia na wyświetlaczu.Kabel USB,ładowarka,oryginalne opakowanie.
Więcej informacji udzielę prywatnie. Polecam!:) Czarne
Błoto 603 409 484
Certyfikowana stylistka rzęs zaprasza na profesjonalne zagęszczenie i przedłużanie rzęs na produktach renomowanej firmy Evo Eyelasch Evolution. Przedłużanie metodami
objętościowymi, 3D, Ultra light effekt, Extreme. Zadzwoń
i umów się, gwarantuję doskonały efekt i satysfakcję.Zapraszam do Górska, możliwy również dojazd. tel. 531 33 22 62.
Przybłąkała się kotka, bardzo łowna, jest czysta i mądra, karmimy ja i śpi w domku z kartonu, a już coraz zimniej .Proszę
może, by ją ktoś przygarnął, bo ja mam pieska i trudno zająć
mi się dodatkowo kotkiem. Janusz tel: 512 98 95 89. Polecam.
Usługi biurowe i księgowe dla małych i mikro firm: Księga
P i R , Rejestry VAT, ewidencje środków trwałych, kadry
i płace, deklaracje ZUS, formalności w Urzędzie Skarbowym
związane z kasą fiskalną, rozliczenia roczne w formie elektronicznej, rozliczenia VAT od materiałów budowlanych.
Rozgarty. Kontakt tel.: 601 558 048
Bardzo atrakcyjna działka rolno-budowlana o powierzchni 805 m kw. w Toporzysku (nr 255/13, Toporzysko, mapa
Geoportal 2) 140 m od trasy nr 80. Działka w bardzo spokojnej, pięknej okolicy, przy lesie, w sąsiedztwie 3 budynki
mieszkalne i 10 działek niezabudowanych. Woda i kanalizacja na działce, prąd w pobliżu, droga dojazdowa gminna, nieutwardzona. Cena 85 zł za m kw. Tel. 508721619.
Kupię lub wydzierżawię działkę rolną (1-2ha) na trasie
Łążyn-Rzęczkowo. Tel. 601-915-415

Mobilny Salon Kosmetyczny „Majka” z Górska oferuje szeroki zakres usług z dojazdem do klientki. Dojazd
gratis! Tel. 725 552 551 , www.kosmetyczka-majka.pl
Piekarnia w Toporzysku zatrudni PRZEDSTAWICIELA
HANDLOWEGO - KIEROWCĘ z doświadczeniem na podobnym stanowisku. Wymagana: swoboda w nawiązywaniu kontaktów, zdolności negocjacyjne, gotowość do pracy
w terenie, samodyscyplina i koncentracja na cel. Zapraszamy
do przesłania CV oraz kontakt telefoniczny. F.P.H.U „MR
MAX” Toporzysko 15, tel. 56 674-39-90, kom.: 503-116-228
www.mrmax.pl e-mail: biuro@mrmax.pl
Piekarnia w Toporzysku zatrudni piekarza z doświadczeniem. CV proszę wysyłać na mail’a - biuro@mrmax.pl lub
składać osobiście w siedzibie firmy - Toporzysko 15, 87134 Zławieś Wielka.
Zaopiekuję się dzieckiem lub posprzątam. Jestem pogodną 49-letnią doświadczoną „ciocią” - opiekunką do
dzieci. Jestem cierpliwa, spokojną, bez nałogów. Mieszkam w Górsku. Godziny i cena do uzgodnienia. Kontakt:
668196968
Korepetycje z matematyki podstawówka, gimnazjum,
szkoła średnia. Okolice Złejwsi Wielkiej, możliwość
dojazdu. Zajęcia pobudzające do myślenia z dużą liczbą
ćwiczeń, 20 zł za godzinę zegarową. 725762052
Wynajmę mieszkanie o pow.80mkw (dwa pokoje,kuchnia,łazienka,korytarz,pomieszczenia gospodarcze) cześciowo urządzone.Mieszkanie w miejscowości Zławieś
Mała. Więcej informacji pod num.tel.721595265
Projekty budynków nowych i przebudowy istniejących.
Adaptacje projektów gotowych i nadzory budowlane.
Projektujemy budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe. Kontakt tel.: 669 900 904 lub 605 356 275
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