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Europejski tydzień sportu
Ju¿ po raz VII w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu mieliśmy okazjê
uczestniczyæ w imprezach sportowych
organizowanych na terenie naszej gminy. W dniach od 26 maja do 1 czerwca
ponad 700 osób wziê³o czynny udzia³
w ró¿nego rodzaju rozgrywkach i turniejach. Najwiêcej atrakcji przygotowano dla naszych najm³odszych. Pierwsze
potyczki klas I-III odby³y siê na sali gimnastycznej w szkole podstawowej w £¹¿ynie. W Zespole Szkó³ w Rzêczkowie dzieci bra³y udzia³ w turnieju pi³ki no¿nej,

a w Zespole Szkó³ w Górsku odby³a siê
najwiêksza Olimpiada lekkoatletyczna
dla klas I-III. 29 maja na Orliku w Z³ejwsi
Ma³ej od godziny 9:00 przyszli pierwszoklasiści dzielnie walczyli o zwyciêstwo
w Olimpiadzie Przedszkolaków, w godzinach wieczornych reprezentacje so³ectw
zmaga³y siê w rozgrywkach pi³ki no¿nej.
IV ju¿ Mistrzostwa Pi³ki No¿nej o Puchar
Przechodni Wójta Gminy Z³awieś Wielka wygra³a po zaciêtej walce dru¿yna ze
Z³ejwsi Wielkiej.
c.d. str. 3

System powiadamiania SMS-owego zosta³ wzbogacony o aplikacjê mobiln¹.
Wiêcej str. 8

Inwestycje gminne
POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store

Jak co roku okres od wiosny do jesieni to czas
wzmo¿onych prac budowlanych prowadzonych na
gminnych inwestycjach.
Wiêcej str. 7

Konkurs na opiekunów dziennych
Powsta³ pomys³ utworzenia w Gminie stanowisk
dziennych opiekunów. Jest to stosunkowo nowa i wci¹¿
ma³o popularna w Polsce forma opieki, wprowadzona ustaw¹ z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieæmi
w wieku do lat 3 (tzw. ustaw¹ ¿³obkow¹). Dzienny opiekun sprawuje opiekê w warunkach domowych, nad
maksymalnie piêciorgiem dzieci.
Wiêcej str. 8

X-lecie Gminnej Orkiestry Dętej

Jeden ze s³uchaczy grê orkiestry określi³ s³owami „...potraﬁcie czarowaæ muzyk¹, malowaæ obrazy
i wzbudzaæ rozmaite emocje, za co Wam dziêkujemy.”
Wiêcej str. 9

Ogłoszenie w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Zak³ad Us³ug Komunalnych Z³awieś Wielka Spó³ka z o.o. na podstawie
art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków OG£ASZA:
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania ścieków obowi¹zuj¹ce od dnia
01.07.2015 r. do 30.06.2016 r., zatwierdzone Uchwa³¹ Nr X/43/2015 Rady Gminy
Z³awieś Wielka z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy
Z³awieś Wielka.
1. Informacje ogólne
Niniejsze taryfy zawieraj¹ zestawienie
cen i stawek op³at za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie
ścieków obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Z³awieś Wielka na okres 12 miesiêcy:
od 1.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Taryfy
określaj¹ tak¿e zasady ich stosowania.
Podstawê prawn¹ opracowania taryf
w szczególności stanowi¹:
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków, zwana dalej
„Ustaw¹”,
- rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeñ
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego
dalej „Rozporz¹dzeniem”,
- rozporz¹dzenie Ministra Środowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego.
Taryfowe ceny i stawki op³at dotycz¹ wszystkich odbiorców us³ug
w zakresie dostawy wody i odbioru
ścieków świadczonych przez Zak³ad
Us³ug Komunalnych Z³awieś Wielka
Sp. z o.o., zwany dalej „Spó³k¹” z wy³¹czeniem dostarczaj¹cych nieczystości
p³ynne z terenów nieskanalizowanych.
Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfy obejmuj¹ tak¿e cenê za wodê pobran¹ na
cele przeciwpo¿arowe oraz do zraszania
publicznych ulic i terenów zielonych.
Na podstawie § 5 pkt 6) Rozporz¹dzenia

taryfa określa stawkê op³aty za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków
przemys³owych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
2. Taryfowe grupy odbiorców
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodê określono dwie grupy taryfowe
odbiorców, obejmuj¹ce:
1. gospodarstwa domowe i obiekty u¿yteczności publicznej,
2. przemys³, gastronomiê, handel oraz
cele p.po¿.
W zakresie zbiorowego odprowadzenia
ścieków określono trzy grupy taryfowe
odbiorców, obejmuj¹ce:
1. gospodarstwa domowe i obiekty u¿yteczności publicznej,
2. przemys³, gastronomiê, handel oraz
cele p.po¿.
3. gospodarstwa domowe, na terenie
których umieszczone zosta³y przepompownie ścieków.
3. Rodzaje i wysokośæ cen
W rozliczeniach za dostarczon¹ wodê
i odprowadzane ścieki przedsiêbiorstwo
stosuje cenê wyra¿on¹ w z³otych za 1 m3
dostarczonej wody lub 1 m3 odprowadzonych ścieków.
c.d. str. 2
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Wysokośæ cen i stawek op³at za dostarczon¹ wodê:
l.p.
1
2

Taryfowa grupa odbiorców
Gospodarstwa domowe i
obiekty użyteczności publicznej.
Przemysł, gastronomia,
handel, oraz cele p.poż

Cena/stawka opłaty
netto
brutto (z VAT)

Wyszczególnienie
cena za dostarczoną
wodę
cena za dostarczoną
wodę

Jednostka
miary

2,80

3,02

zł/m3

3,70

4,00

zł/m3

Wysokośæ cen i stawek op³at za odprowadzania ścieków:
l.p.
1
2
3

Cena/stawka opłaty
Jednostka
miary
netto
brutto (z VAT)

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Gospodarstwa domowe i obiekty
użyteczności publicznej.
Przemysł, gastronomia,
handel, oraz cele p.poż
Gospodarstwa domowe
z przepompownią ścieków

cena za odprowadzone
ścieki
cena za odprowadzone
ścieki
cena za odprowadzone
ścieki

Op³ata abonamentowa
Stawka op³aty abonamentowej jest op³at¹ wyra¿on¹ w z³otych na odbiorcê us³ug za okres
rozliczeniowy, któr¹ odbiorca us³ug jest zobowi¹zany zap³aciæ przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo - kanalizacyjnemu za wykonywanie
odczytu urz¹dzenia pomiarowego, rozliczenie
nale¿ności za ilośæ dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków a tak¿e za utrzymanie
w gotowości do świadczenia us³ug urz¹dzeñ
wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych.
Op³ata abonamentowa miesiêczna - 2,00 z³ netto, 2,16 z³ brutto z podatkiem VAT
Op³aty sta³e za us³ugi wod.-kan.
a) stawka op³aty za przy³¹czenie do urz¹dzeñ
wodoci¹gowych wynikaj¹ca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przy³¹cza
wybudowanego przez odbiorcê us³ug – netto
500 z³, brutto z podatkiem VAT 540 z³
b) stawka op³aty za przy³¹czenie do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych wynikaj¹ca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przy³¹cza
wybudowanego przez odbiorcê us³ug – netto
500 z³, brutto z podatkiem VAT 540 z³
c) stawka op³aty za przy³¹czenie do urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych wynikaj¹ca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przy³¹czy wybudowanych przez odbiorcê us³ug – netto 900 z³, brutto z podatkiem
VAT 972 z³
Stawki op³at za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków przemys³owych do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
Stawki op³at naliczane s¹ za dodatkowy ³adunek
zanieczyszczeñ obliczany jako ró¿nica miêdzy
³adunkiem ca³kowitym stwierdzonym w wyniku kontroli a ³adunkiem dopuszczalnym określonym w umowie i Rozporz¹dzeniu Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
Wysokośæ op³aty dodatkowej ustala siê wed³ug
wzoru:
Qd = Qt x Q x W
gdzie:
Qd – op³ata dodatkowa,
Qt – stawka op³at za ścieki wg obowi¹zuj¹cej
taryfy,
Q – średnio dobowa ilośæ ścieków wprowadzonych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych ustalona wg
zasad określonych w umowie,
W – wspó³czynnik przeci¹¿enia ścieków, liczony wg wzoru:
W=

SK – SD
SD

gdzie:
SK – stê¿enie z dnia kontroli
SD – stê¿enie dopuszczalne
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości równocześnie w kilku wskaźnikach wymiar op³aty dodatkowej ustala siê
przyjmuj¹c ten ze wskaźników, którego przekroczenie poci¹ga za sob¹ najwy¿sz¹ op³atê.

5,60

6,05

zł/m3

7,00

7,56

zł/m3

5,40

5,84

zł/m3

Op³ata dodatkowa podlega zap³acie przez Us³ugobiorcê na podstawie faktury wystawionej
przez Us³ugodawcê na koniec ka¿dego miesi¹ca.
Podstaw¹ stwierdzenia przekroczenia stê¿eñ
zanieczyszczeñ w ścieków wprowadzanych
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych s¹ wyniki analiz ﬁzyko-chemicznych ścieków, pobranych
w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w Umowie na odprowadzanie ścieków
w czasie okresowych kontroli prowadzonych
w oparciu o przepisy Rozporz¹dzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowi¹zków
dostawców ścieków przemys³owych oraz warunków wprowadzania ścieków do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych. Us³ugodawca poinformuje
Us³ugobiorcê o wynikach kontroli w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia kontroli.
Op³aty za przekroczenie dopuszczalnych
wartości wskaźników zanieczyszczeñ we
wprowadzanych ściekach s¹ naliczane od
dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono
przekroczenia do dnia ustania przekroczeñ.
Zakoñczenie okresu naliczania op³aty dodatkowej nastêpuje w dniu poboru prób stwierdzaj¹cych zaprzestanie naruszania warunków umowy. Kontrolê sprawdzaj¹c¹ przeprowadza siê na
wniosek i koszt Us³ugobiorcy. Je¿eli kontrola
wykonana na zlecenie Us³ugobiorcy nie potwierdzi ustania przekroczeñ, naliczane bêd¹
nadal op³aty od przekroczeñ wed³ug ostatniej
kontroli. Szczegó³owe zasady naliczania op³at
za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemys³owych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych zawiera Za³¹cznik do Uchwa³y Nr
X/43/2015 Rady Gminy Z³awieś Wielka z dnia
3 czerwca 2015 r.
4. Dop³aty do cen i stawek op³at
W celu zmniejszenia obci¹¿eñ dla 1 i 3 grupy
odbiorców (gospodarstwa domowe i obiekty
u¿yteczności publicznej) us³ug w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych
przez Zak³ad Us³ug Komunalnych Z³awieś
Wielka Sp. z o.o. z siedzib¹ w Rzêczkowie od 1
lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. na podstawie uchwa³y nr XI/44/2015 Rady Gminy Z³awieś Wielka z dnia 3 czerwca 2015 r wprowadza
siê dop³atê do 1 m3 odprowadzonych ścieków
do oczyszczalni w wysokości 1,62 z³ brutto.
5. Warunki rozliczeñ z uwzglêdnieniem wyposa¿enia nieruchomości w przyrz¹dy i urz¹dzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
i zbiorowe odprowadzenie ścieków prowa-

dzone s¹ zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporz¹dzenia z uwzglêdnieniem cen i stawek op³at wynikaj¹cych z niniejszych taryf.
Z uwagi na wyposa¿enie budynków zlokalizowanych na terenie dzia³ania przedsiêbiorstwa
w wodomierze, ilośæ wody dostarczonej do nieruchomości ustala siê na podstawie ich wskazañ. W przypadku braku urz¹dzenia pomiarowego, ilośæ zu¿ytej wody ustala siê w oparciu
o przepisy rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
określenia przeciêtnych norm zu¿ycia wody.
Ilośæ ścieków od odbiorców wyposa¿onych
w urz¹dzenia pomiarowe ustala siê w oparciu o ich wskazania. W przypadku braku
urz¹dzenia pomiarowego, ilośæ dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy,
ustala siê jako równ¹ ilości wody pobranej
lub określonej w umowie. W rozliczeniach
ilości odprowadzanych ścieków ilośæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie, gdy wielkośæ jej zu¿ycia ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza
zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug.
W takim przypadku ilośæ odprowadzonych
ścieków ustalana jest w wysokości ró¿nicy odczytów wodomierza g³ównego i dodatkowego.
W przypadku stwierdzenia nieprawid³owego
dzia³ania wodomierza ilośæ pobranej wody
ustala siê na podstawie średniego zu¿ycia wody
w okresie 3 miesiêcy przed stwierdzeniem
niesprawności dzia³ania wodomierza, a gdy
nie jest to mo¿liwe – na podstawie średniego
zu¿ycia wody w analogicznym okresie roku
ubieg³ym lub iloczynu średniomiesiêcznego
zu¿ycia wody w roku ubieg³ym i liczby miesiêcy nieprawid³owego dzia³ania wodomierza.
Spó³ka na wniosek odbiorcy us³ug dokonuje kontroli funkcjonowania wodomierza g³ównego, jednak w przypadku stwierdzenia
prawid³owego
funkcjonowania
wodomierza, koszty kontroli ponosi odbiorca.
Ilośæ wody zu¿ytej na potrzeby jednostek stra¿y po¿arnej dla celów przeciwpo¿arowych ustala siê na podstawie raportów tych jednostek.
Odbiorca dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzane ścieki na warunkach
i w terminach określonych w umowie. Opóźnienie w regulowaniu nale¿ności skutkuje naliczeniem przez Dostawcê odsetek ustawowych.
INFORMACJA DODATKOWA
W zwi¹zku ze zmian¹ ceny za dostawê wody
i odprowadzanie ścieków Zak³ad Us³ug Komunalnych Z³awieś Wielka Sp. z o.o. z siedzib¹
w Rzêczkowie dokona w miesi¹cu czerwcu odczytów urz¹dzeñ pomiarowych u odbiorców
korzystaj¹cych z naszych us³ug.
W przypadku dokonania odczytów urz¹dzeñ
pomiarowych po 1 lipca 2015 r. ich wskazania
zostan¹ rozliczone proporcjonalnie do okresu, w którym zosta³y wykonane, wg starych
i nowych op³at.
W celu przyspieszenia rozliczeñ, zapraszamy
odbiorców do podania w terminie do 1 lipca b.r.
do godz. 12.00 stanów wodomierzy na dzieñ
30.06.2015 r.
Kontakt:
Biuro Obs³ugi Klienta, tel. 56 678 15 90 lub
531083800, e-mail: woda@zlawies.pl
Zak³ad Us³ug Komunalnych
Z³awieś Wielka Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Rzêczkowie

Wysokośæ cen za odprowadzanie ścieków z uwzglêdnieniem dop³aty
Cena/stawka op³aty
netto

brutto (z VAT)

Jednostka
miary

cena za
odprowadzone ścieki

4,10

4,43

z³/m3

cena za
odprowadzone ścieki

3,90

4,21

z³/m3

l.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

1

Gospodarstwa domowe
i obiekty u¿yteczności
publicznej.

2

Gospodarstwa domowe
z przepompowni¹ ścieków

Y

K

Szanowni Mieszkañcy
Gminy Z³awieś Wielka.
Od 1 lipca 2015 roku ulegaj¹ zmianie op³aty
za wodê i ścieki. Nowe stawki op³at s¹ wynikiem
bardzo szczegó³owej i rzetelnej analizy ekonomicznej oraz oceny stanu technicznego infrastruktury wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na
terenie gminy Z³awieś Wielka. Kalkulacja op³at
za wodê i ścieki zosta³a wykonana na podstawie
ewidencji ksiêgowej kosztów sporz¹dzonych
zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz
prognozy na rok obowi¹zywania nowych taryf
sporz¹dzonej w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne i prognozy gospodarcze GUS. Szczegó³owe stawki i op³aty zawiera
og³oszenie w sprawie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznym oraz w celu obni¿enia skutków podwy¿ki cen wody i ścieków Rada Gminy Z³awieś
Wielka podjê³a uchwa³ê o wprowadzeniu dop³aty do ścieków dla gospodarstw domowych,
szkó³, przedszkoli i innych obiektów u¿yteczności publicznej oraz gospodarstw domowych,
na terenie których umieszczono przepompownie ścieków w wysokości 1,62 z³/m3. A zatem
rzeczywista op³ata za 1m3 ścieków dla tych
grup odbiorców wynosiæ bêdzie 4,43 z³.
Op³aty za odbiór nieczystości p³ynnych
z terenów nieskanalizowanych (szamba) równie¿ ulegn¹ zmianie od 1 lipca 2015 r. a ich
wysokośæ zostanie podana w terminie późniejszym. Zmiana wysokości op³at za dostawê
wody i odbiór ścieków wynika przede wszystkim z przyczyn niezale¿nych od Spó³ki. Zwiêkszenie kosztów dostawy wody i odprowadzenia
ścieków spowodowane jest wzrostem kosztów
zakupu materia³ów, czêści i urz¹dzeñ koniecznych do wykonywania remontów i bie¿¹cych
napraw stacji uzdatniania wody, oczyszczalni,
sieci wod.-kan., op³at za umieszczanie sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej w pasie dróg
publicznych, op³at środowiskowych zwi¹zanych z poborem wód i odprowadzaniem oraz
oczyszczaniem ścieków, kosztów przegl¹dów
i dozoru technicznego a tak¿e inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych. W 2014 r. zak³ad sﬁnansowa³ budowê kolektora t³ocznego
Górsk – Przysiek. Dziêki pozyskanym środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1,394 mln z³, mo¿liwe by³o wykonanie zadania o ³¹cznej wartości 1,867 mln
z³. Pozwoli³o to na zamkniêcie uci¹¿liwej dla
mieszkañców oczyszczalni ścieków w Górsku.
D³ugośæ sieci kanalizacyjnej t³ocznej zwiêkszy³a siê o 7,9 km a inwestycja ta pozwoli na
uzbrojenie terenów znajduj¹cych siê w miejscowościach Stary Toruñ i Górsk. Zak³ad Us³ug
Komunalnych Z³awieś Wielka Sp. z o.o. nie
posiada środków w³asnych na wykonywanie
inwestycji modernizacyjno-rozwojowych koniecznych dla dalszego rozwoju gminy, wobec
czego w celu pozyskiwania środków unijnych,
zmuszony bêdzie w przysz³ości do korzystania
z kredytów bankowych i wykorzystywaniu ich
jako wk³ad w³asny. Niesie to za sob¹ po pierwsze - koniecznośæ sp³aty rat kapita³owych wraz
z odsetkami, które musz¹ byæ ﬁnansowane
z bie¿¹cych wp³ywów a po drugie - ryzyko utraty p³ynności ﬁnansowej przez Spó³kê na skutek
zad³u¿enia. Przed zmian¹ op³at za wodê i ścieki
Spó³ka nie posiada³a wystarczaj¹cej p³ynności
do realizacji zobowi¹zañ tego typu a zatem
podwy¿ka cen wody i ścieków jest pod tym
wzglêdem w pe³ni uzasadniona. Du¿y wp³yw
na zwiêkszenie kosztów eksploatacji infrastruktury ma równie¿ fakt, ¿e ka¿da nowa inwestycja
budowy sieci wodoci¹gowej, a zw³aszcza sieci
kanalizacji sanitarnej jest zwi¹zana ze znacznym wyd³u¿eniem tych sieci w terenach ma³o
zabudowanych, co skutkuje wzrostem kosztów
wykonania (m.in. dodatkowe przepompownie
wody i ścieków) znacznie przewy¿szaj¹cych
wzrost przychodów uzyskiwanych od w³¹czaEXP32kB
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Głos Gminny

Vademecum mieszkańca

C M
Y

K
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nych do tych sieci odbiorców wody i dostawców ścieków. Niew¹tpliwie ogromny wp³yw na
koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków
maj¹ nieprzewidywalne wydatki zwi¹zane bezpośrednio z eksploatacj¹ maj¹tku bran¿owego,
który szybko siê dekapitalizuje i przez to staje
siê coraz bardziej awaryjny, zarówno w sektorze
wodoci¹gowym, jak i kanalizacyjnym.
Pêkniêcia lub rozszczelnienia starych sieci
wodoci¹gowych oraz elementów armatury to
g³ówne przyczyny awarii sieci, z którymi zak³ad
boryka siê od dawna. Podobnie rzecz siê ma
w stosunku do czêstszych ni¿ dotychczas p³ukañ ﬁltrów w sekcjach uzdatniania wody na stacjach wodoci¹gowych, dziêki którym udaje siê
skutecznie utrzymaæ normatywn¹ jakośæ wody.
Du¿e koszty generowane s¹ tak¿e przez wymianê zu¿ytych pomp w studniach g³êbinowych,
gdzie jednorazowa naprawa siêga kilkunastu
tysiêcy z³otych, oraz regeneracjê lub wymianê
pomp t³ocz¹cych w przepompowniach ścieków.
Istotnym elementem kosztów bezpośrednich utrzymania infrastruktury wod.-kan. s¹
op³aty za energiê elektryczn¹. Na terenie Gminy Z³awieś Wielka znajduje siê prawie 120 przepompowni ścieków, które generuj¹ du¿e koszty
energii. Koszty te mo¿na znacz¹co ograniczyæ,
pod warunkiem, ¿e u¿ytkownicy zastosuj¹ siê
do podstawowych zasad u¿ywania systemów
kanalizacyjnych. Z deﬁnicji kanalizacja s³u¿y do odprowadzenia wody oraz nieczystości
ciek³ych i nie wolno wrzucaæ do niej odpadów
o innym charakterze. Jednak podczas usuwania awarii lub rutynowych kontroli przepompowni, pracownicy ZUK znajduj¹ odpady,
które zak³ócaj¹ lub wrêcz uniemo¿liwiaj¹ prawid³ow¹ pracê energoch³onnych pomp t³ocz¹cych. S¹ to m.in.: bardzo szkodliwe dla pomp
nawil¿ane chusteczki higieniczne, odzie¿
i bielizna, pampersy, środki higieny intymnej, worki foliowe, resztki jedzenia, rêczniki

i ścierki kuchenne, szczotki, mopy oraz wiele
innych. Odpady te powinny zostaæ umieszczone w pojemnikach na odpady zmieszane lub
segregowane. Poni¿sze fotograﬁe przedstawiaj¹ elementy systemów kanalizacyjnych, które
uleg³y awarii z powodu nieprzestrzegania podstawowych zasad u¿ytkowania kanalizacji.

Ka¿dorazowe udro¿nienie zapchanych
przepompowni generuje niepotrzebne koszty,
których mo¿na by³oby unikn¹æ nie wrzucaj¹c
odpadów komunalnych do rur kanalizacyjnych. Ograniczy³oby to równie¿ niedogodności dla mieszkañców zwi¹zane z brakiem
odp³ywu ścieków z ich gospodarstw.
Znaczna czêśæ przepompowni ścieków wyposa¿ona jest w urz¹dzenia sygnalizuj¹ce nieprawid³ow¹ pracê zespo³u pomp lub innych
elementów. Uruchamiany automatycznie
pulsuj¹cy sygna³ świetlny, zazwyczaj koloru
¿ó³tego, oznacza ryzyko przeci¹¿enia i samoczynnego wy³¹czenia jednej z pomp uk³adu.
Ze wzglêdu na rozmieszczenie przepompowni
na du¿ym obszarze gminy, nie jest mo¿liwa
codzienna kontrola ich stanu technicznego.
Dlatego proszê mieszkañców, aby w przypadku stwierdzenia nieprawid³owości poinformowali w³aściwego co do rejonu pracownika
ZUK (numery telefonów dostêpne na stronie

Europejski tydzień sportu

c.d. ze str.1
W trakcie odbywaj¹cych siê
w dniach 30-31 czerwca festynów
w Górsku, Przysieku i Cichoradzu organizatorzy zapraszali do wspólnych
zabaw sportowych wszystkich uczestników. Jak co roku nie mog³o zabrakn¹æ rozgrywek pi³ki siatkowej i nordic
walking, a po raz pierwszy w Domu
Kultury w Górsku odby³ siê maraton
Zumby. Ostatni¹ imprez¹ Europejskiego Tygodnia Sportu by³ organizowany na boisku Orlik w Z³ejwsi
Ma³ej sportowy Dzieñ Dziecka, gdzie
animatorzy przygotowali ró¿nego rodzaju konkurencje.
PZ
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internetowej Urzêdu Gminy w zak³adce Zak³ad Us³ug Komunalny/Zg³oszenia awarii) lub
Kierownika Zak³adu nr tel. 510233294.
W ocenie skali wzrostu wysokości op³at za
dostawê wody i odbiór ścieków nie bez znaczenia jest równie¿ fakt, ¿e do systemów kanalizacyjnych gminy traﬁa wiêcej ścieków ni¿ wynika³oby to z rejestru sprzeda¿y. Przyczyny tego
negatywnego zjawiska to: nielegalne pod³¹czenia systemów orynnowania budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej oraz pobór
wody z pominiêciem urz¹dzeñ pomiarowych.
W przypadku stwierdzenia kradzie¿y wody
lub wspomnianych wy¿ej pod³¹czeñ, Zak³ad
Us³ug Komunalnych na³o¿y karê grzywny
w wysokości do 5.000 z³ w przypadku nielegalnego poboru wody lub celowego uszkodzenia
wodomierza albo karê grzywny w wysokości
do 10.000 z³ za wprowadzanie ścieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy (Dz. U. z 2015 r., poz. 139, art.28).
W nowych taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
ścieków w okresie do 1.07.2015 – 30.06.2016 r.
obowi¹zywaæ bêd¹ warunki rozliczeñ zgodne
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawnymi oraz
„Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków” Gminy Z³awieś Wielka.
Pragnê Pañstwa zapewniæ, ¿e środki ﬁnansowe uzyskane w wyniku wprowadzenia
nowych taryf, pozwol¹ naszej Spó³ce na utrzymanie urz¹dzeñ Stacji Uzdatniania Wody
i Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodoci¹gowej i sieci kanalizacyjnej w dobrym stanie
technicznym, gwarantuj¹c bezpieczeñstwo
mieszkañcom naszej gminy w zakresie nieprzerwanej dostawy dobrej jakości wody.
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Nabór do punktów
przedszkolnych
Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków informuje, ¿e rozpoczê³y siê zapisy
na nowy rok szkolny 2015 /2016 do bezp³atnych punktów przedszkolnych w Górsku
i £¹¿ynie. Punkty czynne s¹ piêæ godzin zegarowych dziennie. Punkt w Górsku dzia³a
w pomieszczeniach Domu Kultury, a punkt
w £¹¿ynie dzia³a w szkole.
Do punktu przedszkolnego mo¿na zapisywaæ dzieci w wieku 3 i 4 lata, w wyj¹tkowych
przypadkach mo¿na zapisywaæ dziecko, które
ukoñczy³o 2,5 roku.
W punktach pracuj¹ Panie nauczycielki,
które stwarzaj¹ mi³¹ atmosferê dla dzieci.
Dzieci uczestnicz¹ w ciekawych zajêciach
oraz bior¹ udzia³ w ró¿nych wydarzeniach
z ¿ycia przedszkola (np. Jase³ka, Dzieñ Babci i Dziadka, zabawy karnawa³owe, itp.)
W punktach prowadzona jest bezp³atna logopedia dla wszystkich dzieci. Nadzór pedagogiczny w punktach prowadzi Pani Iwona
Markowska – nauczyciel dyplomowany. Do
pomocy zatrudnione s¹ równie¿ panie, które
pomagaj¹ dzieciom miêdzy innymi w: posi³kach, toalecie, spacerach. Czuwaj¹ nad ca³ym
bezpiecznym pobytem dzieci w przedszkolu.
Zapisy dzieci proszê dokonywaæ u Pañ nauczycielek w ww. punktach lub proszê dzwoniæ do Fundacji pod nr telefonu 697-383-588.

S³awomir Jakubowski
Prezes Zarz¹du
Zak³adu Us³ug Komunalnych

Wies³aw ¯y³kowski
Prezes Fundacji EDPP

Pomóżmy Tosi
Tosia to ośmiomiesiêczna dziewczynka, która urodzi³a siê z zespo³em wad wrodzonych, powoduj¹cy
mutacje genowe (zespó³ Pfeiffera). Jej
konsekwencj¹ jest silna deformacja
czaszki spowodowana zbyt wczesnym
zrośniêciem siê szwów, wytrzeszcz
oczu, gotycki kszta³t podniebienia
oraz deformacja kciuków.
W g³ówce Tosi zrobi³o siê zbyt
ma³o miejsca dla rozwijaj¹cego siê mózgu. Konieczna by³a operacja, maj¹ca
na celu poluźnienie szwów czaszki, to
natomiast umo¿liwi³o mózgowi dalszy wzrost.
Kolejne kroki, które musz¹ zostaæ
podjête, to nadanie czaszce prawid³owego kszta³tu, cofniêcie oczodo³ów,
co uchroni oczka przed urazami i wadami wzroku oraz korekcja kciuków
daj¹ca Tosi mo¿liwośæ chwytania.
Wszystkie te dzia³ania maj¹ otworzyæ
przed Tosi¹ drzwi do prawid³owego
rozwoju oraz funkcjonowania w spo³eczeñstwie.
Osi¹gniêcie tego celu nie jest proste. Ka¿de kolejne badania ukazuj¹
nowe komplikacje, wyj¹tkowośæ Tosi, a co za tym idzie,
utrudnienia w postêpowaniu
medycznym. Kszta³t czaszki
jest bardzo skomplikowany,
zaburzone s¹ sp³ywy ¿ylne...
Wszystko to pomno¿y zabiegi operacyjne i utrudni pracê
lekarzom. Mimo wszystko,
Tosia ma nadal du¿e szanse
na szczêśliwy koniec tej dramatycznej przygody.

Po krótkim opisie problemu mo¿na wywnioskowaæ, i¿ leczenie Antośki
jest d³ugotrwa³e, bardzo skomplikowane i kosztowne. Ponadto nie
wszystkie operacje bêd¹ mog³y zostaæ
przeprowadzone na terenie kraju. Na
jedn¹ z nich dziewczynka bêdzie musia³a wybraæ siê do USA. Koszt tego
przedsiêwziêcia, to oko³o 300 tys. dolarów (w tym przelot oraz pobyt Tosi
i jej mamy w USA). Rodzice dziewczynki nie s¹ w stanie pokryæ ca³ej tej
kwoty. St¹d pomys³, by za³o¿yæ Stowarzyszenie im. Anoniny Olszewskiej –
Tosia. Chcemy pomóc zorganizowaæ
pieni¹dze, które mog¹ uratowaæ przed
ogromnym dramatem dziewczynkê,
która chce godnie ¿yæ, a swoim uśmiechem potraﬁ zdobyæ ka¿de serce.
Stowarzyszenie
im. Antoniny Olszewskiej -Tosia
KRS 0000538743
Numer konta:
90124019361111001061562735
kontakt: 603 443 005
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25-lecie samorządności w Polsce

Szacunek

Przedstawiony materia³ nawi¹zuje do artyku³u w G³osie Gminnym
nr 19 z kwietnia 2015 r. pt. „Gminne Wampirki” opisuj¹cym historiê powstania i dzia³alności Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzêdzie
Gminy w Z³ejwsi Wielkiej. Dzisiaj chcemy przybli¿yæ pañstwu sam¹ ideê
krwiodawstwa i sylwetki znanych nam ludzi gminy, którzy zas³uguj¹ na
szacunek i uznanie w spo³eczeñstwie.

ka oraz Piotra Pawlikowskiego Przewodnicz¹cego Rady Gminy Z³awieś
Wielka, którzy przypomnieli jak
wielkie zmiany nast¹pi³y w naszej
ma³ej ojczyźnie. Przemawiaj¹cy
zwrócili równie¿ uwagê, ¿e o samorz¹dnośæ tak jak o demokracjê
trzeba dbaæ, bo nic nie jest dane raz
na zawsze, a jej rozwój mo¿liwy jest
tylko w ramach dialogu i szerokiego
uczestnictwa mieszkañców w zarz¹dzaniu i ¿yciu publicznym Gminy.

Jubileusz da³ mo¿liwośæ podziêkowania samorz¹dowcom za trud
i pracê w³o¿on¹ w rozwój naszej
gminy oraz uhonorowania gości
pami¹tkowymi medalami. Uroczystośæ uświetni³y wystêpy Gminnej
Orkiestry Dêtej, zespo³ów śpiewaczych „Harmonia” i „Melodia”
oraz dzieci z dzia³aj¹cego przy
Domu Kultury kó³ka teatralnego.
Krzysztof Rak

Patriotycznie
wyśpiewali zwycięstwo
„Naród, który traci pamiêæ
przestaje byæ Narodem –
staje siê jedynie zbiorem ludzi,
czasowo zajmuj¹cych dane terytorium.”
Józef Pi³sudski
to has³o X Festiwalu Polskiej Pieśni
Patriotycznej i ¯o³nierskiej, który
odby³ siê 16 maja br. w Miejsko –
Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy.
W Festiwalu udzia³ wziêli soliści
i zespo³y z powiatów bydgoskiego,
che³miñskiego, nakielskiego, sêpoleñskiego, ¿niñskiego, miasta Bydgoszczy i Che³mna. Powiat toruñski
i gminê Z³awieś Wielka reprezentowa³ zespó³ śpiewaczy„ Melodia”,
dzia³aj¹cy przy Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.
Z uwagi na rangê Festiwalu, patronat honorowy sprawowany by³ przez
Pos³a do Europarlamentu
Pana
Janusza Zemke, Pose³ na Sejm RP
Pani¹ Iwonê Koz³owsk¹, Wojewodê
Kujawsko – Pomorskiego, Marsza³ka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Szefa Inspektoratu Wsparcia

K

– za duże serce dla innych

8 marca 1990 roku Sejm
uchwali³ ustawê o samorz¹dzie terytorialnym, a 27 maja tego roku
odby³y siê wybory samorz¹dowe.
Otworzy³o to drogê do tego, aby
obywatele sami mogli decydowaæ o sprawach, które ich dotycz¹. Zbudowanie samodzielnego
i sprawnego samorz¹du terytorialnego przyczyni³o siê do sukcesu,
jaki Polska osi¹gnê³a w swej transformacji.
Z okazji 25 rocznicy odrodzenia Samorz¹du Terytorialnego,
w Domu Kultury w Górsku odby³a
siê uroczystośæ, na któr¹ zaproszeni zostali radni gminni wszystkich
kadencji. Wśród gości nie zabrak³o
przedstawicieli Powiatu Toruñskiego w osobie Andrzeja Siemianowskiego wicestarosty toruñskiego
oraz Przemys³awa Przybylskiego
radnego sejmiku województwa kujawsko pomorskiego, którzy na rêce
gospodarza gminy przekazali ¿yczenia samych sukcesów w pracy na
rzecz lokalnej spo³eczności. Zgromadzeni wys³uchali wyst¹pieñ Jana
Surdyki Wójta Gminy Z³awieś Wiel-

Y

Si³ Zbrojnych w Bydgoszczy, Szefa
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, Kuratora Oświaty
w Bydgoszczy, Komendanta Kujawsko – Pomorskiej Chor¹gwi ZHP,
Starostê Nakielskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.
Organizatorzy: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Mroczy, Kujawsko- Pomorski Zarz¹d Wojewódzki Zwi¹zku ¯o³nierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy.
Na scenie pojawi³o siê oko³o 200
uczestników w czterech kategoriach:
soliści, zespo³y wokalne, chóry, zespo³y muzyczne.
Jury pod przewodnictwem Pana
Macieja Puto – Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy w kategorii chórów

doceni³o poziom naszych prezentacji i przyzna³o I MIEJSCE zespo³owi śpiewaczemu ”Melodia” – Puchar
Starosty Nakielskiego.
Zespó³ wykona³ dwa utwory patriotyczne: „Modlitwa obozowa”
i „Pa³acyk Michla”. Ta ostatnia podbi³a serca licznie zgromadzonej publiczności.
Nie ukrywamy zadowolenia
z odniesienia wielkiego sukcesu.
Dla zespo³u to ogromna nobilitacja.
Widaæ efekty naszej ciê¿kiej pracy,
naszego wspólnego wysi³ku, podkreślaj¹ cz³onkowie zespo³u. To świetne
wieści, bowiem bez w¹tpienia zespó³
śpiewaczy „Melodia” w³aśnie w ten
znakomity sposób propaguje nasz¹
ma³¹ Ojczyznê i gminn¹ kulturê.
Nale¿y doceniæ pracê ca³ego zespo³u, bo wszyscy na niego zapracowali.
Niech ten sukces bêdzie dla wszystkich radości¹, a jednocześnie motywacj¹ do dalszej pracy.
Gratulujemy wszystkim cz³onkom zespo³u kolejnego sukcesu.
Maria Karpiñska
Dyrektor GOKiS

Czym zatem jest krwiodawstwo?
Jest to akcja spo³eczna maj¹ca na celu
pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób potrzebuj¹cych
krwi lub jej sk³adników. Odbiorcami
s¹ szpitale, kliniki oraz instytuty dokonuj¹ce skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów,
do przeprowadzenia których krew
jest niezbêdna. Krew jest pobierana
od pe³noletnich, zdrowych osób,
które zadeklaruj¹ swoj¹ dobr¹ wolê.
Krwiodawstwo w Polsce jest oparte
na zasadzie dobrowolnego i bezp³atnego oddawania krwi. Ka¿da osoba,
która chocia¿ raz odda³a krew lub jej
sk³adniki otrzymuje tytu³ Honorowego Dawcy Krwi.
Pierwsze odznaczenia „Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi” III
stopnia nadawane s¹ kobiecie, która
odda³a w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadaj¹c¹ tej objêtości ilośæ innych jej sk³adników, a mê¿czyźnie, który odda³
w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadaj¹c¹ tej objêtości ilośæ innych jej sk³adników. Kolejne odznaczenia ZHDK II i I stopnia
nadaje siê po oddaniu odpowiednio
10/12 i 15/18 litrów krwi. Zas³u¿onemu Honorowemu Dawcy Krwi, który
odda³ co najmniej 20 litrów krwi lub
odpowiadaj¹c¹ tej objêtości ilośæ innych jej sk³adników oraz w wyniku
uznania wybitnych zas³ug na rzecz
ratowania ludzkiego ¿ycia i zdrowia
oraz aktywnej dzia³alności w ruchu
honorowego krwiodawstwa mog¹ byæ
nadawane ordery i odznaczenia oraz
odznaka „Honorowy Dawca Krwi –
Zas³u¿ony dla Zdrowia Narodu”.
W klubie HDK dzia³aj¹cy przy
Urzêdzie Gminy Z³awieś Wielka jest
wielu krwiodawców, którzy oddali
ju¿ tak¹ ilośæ krwi, ¿e zas³u¿yli na
powy¿sze odznaczenia i ogólny szacunek spo³eczny. Nale¿ do nich:
Su³ujaEugeniusz z Pêdzewa - odda³
76,450 litra krwi;
Groberski Zbigniew z Torunia - odda³
65,700 litra krwi;
Kawczyñski Adam z B³otek - odda³
59.450 litra krwi;
Trzciñski Adam z B³otek - odda³
52,660 litra krwi;
Lubas Edward z Górska - odda³
50,340 litra krwi;
Ciesielski Henryk z Górska - odda³
45,910 litra krwi;
Parzych Dariusz ze Z³ejwsi Wielkiej odda³ 45,000 litra krwi;
Paliwoda Marek zam. ROZGARTY
- odda³ 44,630 litra krwi;
Grekowicz S³awomir ze Sk³udzewa odda³ 43,200 litra krwi;
Paluszkiewicz Wies³aw z Siemonia odda³ 40,260 litrów krwi;
Wojciechowska Halina z Kamionek
- odda³a 37,160 litra krwi;
Piskalski Zbigniew ze Z³ejwsi Wielkiej - odda³ 35,000 litrów krwi,

oraz wielu, wielu innych krwiodawców – bo nie sposób wymieniæ
wszystkich.
Ka¿demu Honorowemu Dawcy
Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej s³u¿bie krwi przys³uguje:
- zwolnienie od pracy w dniu oddania
krwi i na czas okresowego badania
lekarskiego z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia
- w uzasadnionych przypadkach
zwrot kosztów przejazdu do najbli¿szej jednostki organizacyjnej
publicznej s³u¿by krwi, w której oddaje krew na zasadach określonych
w przepisach w sprawie diet i innych
nale¿ności z tytu³u podró¿y s³u¿bowych na obszarze kraju, koszty
te ponosi jednostka organizacyjna
publicznej s³u¿by krwi,
- posi³ek regeneracyjny po oddaniu
krwi lub jej sk³adników o wartości
kalorycznej 4500 kilokalorii (tj.: 8
czekolad, 1 wafelek, 1 sok),
- odliczenie darowizny od dochodu
(ekwiwalent w wysokości 130 z³ za
litr).
Zas³u¿onym Honorowym Dawcom Krwi przys³uguje:
- zni¿ka na leki znajduj¹ce siê na
liście leków refundowanych oraz
bezp³atny, do wysokości limitu ﬁnansowania, przydzia³ leków krwiotwórczych
- korzystanie ze świadczeñ podstawowej opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych poza
kolejności¹ oraz z us³ug farmaceutycznych udzielanych w aptekach
- aktywni honorowi dawcy krwi
mog¹ równie¿ liczyæ na zni¿ki
w schroniskach, hotelach, sklepach
i punktach us³ugowych zrzeszonych wokó³ inicjatywy „Dawcom
w Darze”
- niektóre w³adze powiatów uchwalaj¹ darmowe bilety na przejazdy komunikacj¹ miejsk¹.
Lato to czas, w którym wielu
z nas wyje¿d¿a na urlopy, a studenci
i uczniowie maj¹ wakacje. Jest to wiêc
szczególnie trudny okres dla s³u¿b
medycznych, poniewa¿ zapotrzebowanie na krew nie zmniejsza siê, Oddaj¹c krew ratujesz ¿ycie i sprawiasz,
¿e dziêki Twojej decyzji Ktoś bêdzie
móg³ obchodziæ kolejne urodziny,
prze¿yæ kolejne wakacje. Oddaj¹c
krew nie tylko ratujemy ludzkie ¿ycie, ale tak¿e mamy okazjê darmowego przebadania siê w kierunku
chorób zakaźnych. To bezbolesna,
a jak¿e wspania³a idea. Artyku³ ten
ma byæ sposobem motywowania zarówno regularnych krwiodawców do
kontynuowania oddawanie krwi jak
i motywowania ludzi o dobrym stanie zdrowia, którzy nigdy nie oddali
krwi, szczególnie ludzi m³odych, tak
aby zaczêli j¹ oddawaæ.
Andrzej Rakowski
EXP32kB
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Wiosenny Koncert
Charytatywny w Łążynie

Prezydent RP
dziękuje wolontariuszom WOŚP

15 maja, o godz. 1900, w wype³nionej po
brzegi sali gimnastycznej szko³y rozpocz¹³
siê niesamowity koncert.

W dniu 25 marca 2015 r. przedstawiciele najbardziej aktywnych sztabów Wielkiej
Orkiestry Świ¹tecznej Pomocy zostali zaproszeni na spotkanie w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie. Prezydent RP oraz Jerzy
Owsiak dziêkowali za trud i pracê wk³adan¹
przez wolontariuszy w ka¿dy ﬁna³.

W pierwszej czêści koncertu mieszkañcy
£¹¿yna, rodzice i dzieci oraz nauczyciele szko³y
zaskoczyli swoj¹ pomys³owości¹ i kreatywności¹. Na piêknie przygotowanej scenie wcielili
siê w znane postaci polskiej sceny muzycznej.

Ponad 200 wolontariuszy wys³ucha³o
i obejrza³o wzruszaj¹cy ﬁlm o sprzêcie, który
wspiera oddzia³y geriatryczne, w trosce o godne leczenie osób starszych.
Przedstawicielami sztabu z naszej gminy
byli harcerze i instruktorzy z 1 Szczepu Harcerskiego „B³êkitna Jedynka” w Górsku, którzy 15 lat temu zapocz¹tkowali organizacjê Fina³ów Wielkiej Orkiestry Świ¹tecznej Pomocy
w gminie Z³awieś Wielka.

Koncert by³ pe³en zaskakuj¹cych choreograﬁi
i ciekawych charakteryzacji. Wzbudza³ pomruki
zaskoczenia, salwy śmiechu i oklasków. Wszyscy
zgromadzeni goście bawili siê wyśmienicie.
Druga czêśæ koncertu by³a dedykowana mamom, które w maju obchodzi³y swoje świêto.
Specjalnie dla nich tego wieczoru zagra³ Pan
Andrzej Gulczyñski ze swoim zespo³em, który ochoczo wspomagany przez dzieciêce g³osy
zaprezentowa³ znane i lubiane piosenki o mamach. Klimatyczny dźwiêk skrzypiec, kontrabasu i gitary wprowadzi³ nasze mamy w liryczny nastrój.
Po koncercie wszyscy mogli delektowaæ siê
s³odkimi wypiekami przygotowanymi przez
nauczycieli i pracowników szko³y, a przy wspólnej kawie podzieliæ siê wra¿eniami.
To by³ niezapomniany wieczór.
Monika Staﬁej

Ewelina Rêbacz

Dzień Strażaka
2 maja 2015 r. w Centrum Edukacji M³odzie¿y im. Ks. Jerzego
Popie³uszki w Górsku odby³y siê
gminne obchody Dnia Stra¿aka.
Jednostki zebra³y siê na parkingu
przy Krzy¿u Jerzego Popie³uszki,
sk¹d parada wozów przemieści³a
siê do miejscowego kościo³a. Na
mszê św. druhowie wraz z zaproszonymi gośæmi udali siê do kościo³a
w asyście sztandarów z OSP £¹¿yn,
Rzêczkowo oraz Pêdzewo, a ca³ej
uroczystości towarzyszy³a Gminna
Orkiestra Dêta pod batut¹ Pana
Krzysztofa Kêdzierskiego.
Kolejnym etapem tego niezwyk³ego świêta by³y wyró¿nienia i odznaczenia zas³u¿onych druhen i druhów,
w tym równie¿ M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej. Wrêczenia odznaczeñ
dokona³ Wójt Gminy Pan Jan Surdyka
wraz z Prezesem oraz Komendantem
Zarz¹du Oddzia³u Gminnego. Nastêpnie g³os zabra³ Wójt Gminy oraz
zaproszeni goście, a wśród nich miêdzy innymi: Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Powiatu Toruñskiego Pan Andrzej Walczyñski wraz z Radnymi,
Radni Rady Gminy oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Toruniu
oraz Komendy Miejskiej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Toruniu.
Najm³odszych stra¿aków z naszej
gminy spotka³a mi³a niespodzianka.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu
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Z mapą przez naszą gminę
Po kilkuletniej przerwie do
Z³ejwsi Wielkiej powróci³y rozgrywki o Puchar Województwa
w Marszach na Orientacje. 11 kwietnia 2015 r. zawodnicy startowali
w czterech kategoriach wiekowych:
szko³y podstawowe, gimnazjalne,
m³odzie¿ licealna oraz dorośli.

Toruñskiego Pan Andrzej Walczyñski oraz Radni Powiatu Toruñskiego
Edyta Zakrzewska i Janusz Kononiuk przekazali po 550 z³. dla M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych
z £¹¿yna oraz Toporzyska. Pieni¹dze
przekazane na ten cel pochodzi³y
z diet radnych.
Aby zakoñczyæ stra¿ackie świêto
mi³ym akcentem, zebrani druhowie
oraz goście mieli mo¿liwośæ wys³uchania koncertu Gminnej Orkiestry
Dêtej, zwiedzenia muzeum ks. Jerze-

go Popie³uszki oraz skosztowania
stra¿ackiej grochówki.
Jest nam mi³o poinformowaæ, i¿ 6
maja br. podczas Toruñskich Obchodów Dnia Stra¿aka w Dworze Artusa Pan Wójt Jan Surdyka zosta³ odznaczony Br¹zow¹ Odznak¹ „Zas³u¿ony
dla Ochrony Przeciwpo¿arowej”, która – która jest polskim odznaczeniem
resortowym, nadawanym przez Ministra Spraw Wewnêtrznych.
Andrzej Michalski

Przybyli do nas z zawodnicy
z Bydgoszczy, Torunia, Koszalina,
Grudzi¹dza, Che³m¿y, Bytomia,
Osia, Przysieka i Osieka oraz gospodarze. W sumie rywalizowa³o ze sob¹
130 osób.
Oprócz punktów zdobywanych
w rywalizacji o prymat w województwie, walczono te¿ o Puchar Wójta
Gminy Z³awieś Wielka. Zadaniem
uczestników by³o odnalezienie zaznaczonych na mapach o ró¿nej skali
trudności punktów, potwierdzenie
swojej obecności w tych miejscach
poprzez dokonanie odpowiedniego
wpisu i zmieszczenie siê w określanym czasie. W kategorii seniorów
najlepsi okazali siê zawodnicy z Bydgoszczy, Torunia i Bytomia, wśród

juniorów tryumfowali przedstawiciele Che³m¿y, Osia i Grudzi¹dza.
Kategorie m³odzie¿ow¹ wygra³ Osiek
wyprzedzaj¹c Osie i Toruñ. Wśród
najm³odszych najlepszymi okazali
siê zawodnicy z Torunia i Osia. Tryumfatorzy otrzymali puchary ufundowane przez Wójta Gminy Jana
Surdykê oraz nagrody indywidualne.
Na wracaj¹cych z trasy zawodników
czeka³ ciep³y posi³ek. Organizatorami zawodów z ramienia Szkolnego
Ko³a PTSM byli Ewelina Wysocka
i Krystian Frelichowski, sêdzi¹ g³ównym by³ Waldemar Fior.
Ewelina Wysocka

224 rocznica Konstytucji 3 Maja
W pierwszych dniach maja w Domu Kultury w Górsku, odby³a
siê akademia z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W akademii udzia³ wziêli Jan Surdyka Wójt Gminy Z³awieś
Wielka, radni gminy Z³awieś Wielka, zaproszeni goście i mieszkañcy Górska.
W trakcie uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dzieci z kó³ka teatralnego dzia³aj¹cego przy Domu Kultury, pod kierunkiem Pani Natalii Kapsy-£apiñskiej, przypomnia³y
historiê uchwalenia Konstytucji, a ca³¹ uroczystośæ ubarwi³ swoim
wystêpem zespó³ śpiewaczy „Harmonia”.

Renata Dobrowolska

6

maj – czerwiec 2015

Za siedmioma górami,
za siedmioma morzami…
…. W ³¹¿yñskiej zerówce siedzia³a gromadka ciekawskich
dzieci i z zapartym tchem
s³ucha³a bajki o równie ciekawskim ,,Kosmicznym kurczaku”, który bardzo chcia³
poznaæ mieszkañców innej
planety. Bajek dzieci s³uchaj¹ codziennie, wiêc niby nic
w tym niezwyk³ego, a jednak
tego dnia bajkê czyta³ Gośæ
w Zielonym Mundurze! I nie by³ to
przybysz z kosmosu! Wygl¹da³ zupe³nie zwyczajnie i na dodatek bardzo ³adnie czyta³. Gościem by³ Pan
Piotr Pawlikowski, myśliwy z Ko³a
£owieckiego „Szarak”, który wspólnie z dzieæmi dzielnie przebrn¹³
przez wszystkie przygody Kurczaka,

a by³ on bardzo dociekliwy i zadawa³
mnóstwo pytañ. Zupe³nie jak maluchy z zerówki, bo chocia¿ bajka by³a
bardzo ciekawa, to dzieci najbardziej
interesowa³ mundur Pana Piotra
i krawat z obrazkami. Serio, serio!
Myśliwi maj¹ obrazki na krawatach,
choinki na klapach marynarek i…

licjanta z posterunku w Che³m¿y,
Pana Rafa³a ¯elazka – so³tysa wsi
Z³awieś Ma³a, radnego naszej gminy, Pana Artura Winogrodzkiego –
stra¿aka OSP Toporzysko, radnego
naszej gminy, Pana Krzysztofa Raka
- zastêpcê wójta, ksiêdza Wojciecha

guziki z rogów! Dziewczynki
to nawet chcia³y zabraæ taki jeden guzik na pami¹tkê, ale po
namyśle dosz³y do wniosku, ¿e
to jednak nie wypada. Mo¿e
nastêpnym razem…
Jeśli chcecie dowiedzieæ siê, co
to za historia z tym krawatem,
to zaproście zaprzyjaźnionego myśliwego a opowie wam
przepiêkn¹ legendê i sprawa siê
wyjaśni. My naszego zaprosimy na
pewno jeszcze raz, bo musimy dopytaæ o te jab³onie w lesie, które myśliwi
sadz¹. O tym te¿ nie wiecie? Koniecznie poszukajcie Gościa W Zielonym
Mundurze!
Jolanta Michalska

środowiska. Uczestnicy byli bardzo
dobrze przygotowani, wiêc ró¿nica
punktów by³a minimalna, a o kolejności zdecydowa³y dogrywki.
I miejsce zajê³a grupa z Górska
pod opiek¹ Pani Barbary Mrugalskiej,
II miejsce zajê³a dru¿yna z £¹¿yna – dzieci przygotowa³a Pani Jolanta
Michalska,
III miejsce wywalczy³ zespó³
z Przysieka pod kierunkiem Pani
Marty Olszewskiej.
Uczestnicy otrzymali nagrody
indywidualne i grupowe, a pierwsze
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Dzieci z Gminnego Przedszkola w Z³ejwsi Ma³ej z wielk¹ radości¹ powita³y nowy plac zabaw. Estetyczne, kolorowe, wykonane z dobrego materia³u i przede wszystkim bezpieczne urz¹dzenia terenowe pojawi³y siê
u nas w pierwszych dniach wiosny.
Swojego zadowolenia nie kryli te¿
rodzice i personel placówki. Przedszkolaki doczeka³y siê bowiem sprzêtu, który u³atwia im m.in. doskonalenie sprawności ruchowej, kszta³tuje
umiejêtnośæ pokonywania w³asnych
s³abości i pozwala na atrakcyjne
spêdzanie czasu poza murami przedszkola. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawê, ¿e ruch i świe¿e powietrze
s¹ podstaw¹ do zachowania zdrowia.
Spo³ecznośæ przedszkolna – dzieci, rodzice i personel – serdecznie
dziêkuj¹ Panu Wójtowi i Radzie Gminy za zrozumienie naszych potrzeb
i zapewnienie w bud¿ecie gminy na
bie¿¹cy rok odpowiedniej kwoty,
która spe³ni³a nasze marzenia.
Joanna Michalska

Murawskiego – proboszcza paraﬁi Z³awieś Wielka, Pana Jaros³awa Karczewskiego – leśniczego Leśnictwa Kamieniec,
Pana Piotra Pawlikowskiego
– myśliwego, prezesa Zarz¹du
Ko³a £owieckiego SZARAK
z £¹¿yna, przewodnicz¹cego
rady naszej gminy.
Goście nie tylko dzieciom
czytali, ale rozmawiali z nimi
o swojej pracy, zainteresowaniach. Nie
zabrak³o te¿ upominków i s³odkości.
Wszystkim jeszcze raz bardzo, bardzo
dziêkujemy za poświêcony czas i mi³¹
atmosferê.
Joanna Michalska

Wszystkim nam bliska
ochrona środowiska
22 kwietnia odby³ siê w naszym
przedszkolu V Turniej Wiedzy Ekologicznej. Do zabawy, jak zwykle,
zaprosiliśmy przedstawicieli oddzia³ów przedszkolnych ze szkó³ naszej
gminy. Cieszymy siê, ¿e nasze zaproszenie przyjê³y wszystkie placówki,
przywo¿¹c ze sob¹ EKODZIE£O
wykonane z odpadków. Dzieci z naszego przedszkola przygotowa³y dla
gości niespodziankê – krótki teatrzyk
o tematyce ekologicznej.
Po wystêpie gospodarzy siedem
dru¿yn rywalizowa³o, rozwi¹zuj¹c
zadania o treści z zakresu ochrony
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Nasz nowy plac zabaw

Lubimy książki
Tradycyjnie zorganizowaliśmy cykl spotkañ ze znanymi
w naszym środowisku osobami. W ramach akcji „Ca³a
Polska Czyta Dzieciom” goście
czytali naszym wychowankom
literaturê dzieciêc¹, by zaszczepiæ w maluszkach zami³owanie
do czytelnictwa i zainteresowanie ksi¹¿k¹. Cieszymy siê,
¿e obok gości, którzy od wielu
lat wspieraj¹ nasz¹ akcjê edukacyjn¹,
pojawi³y siê nowe osoby.
Gościliśmy kolejno: wójta gminy
Pana Jana Surdykê, Pani¹ Ewê Wysock¹ - kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Z³ejwsi Ma³ej, asp.
Krzysztofa Kwietniewskiego – po-
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trzy dru¿yny – puchary. Ich fundatorem, kolejny raz, by³o Ko³o £owieckie
Szarak z £¹¿yna, którego prezes Pan
Piotr Pawlikowski osobiście czuwa³
nad przebiegiem turnieju. Serdecznie
dziêkujemy.
Gratulacje i podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ wszystkim nauczycielkom przedszkola, które turniej
zorganizowa³y, a w szczególności
prowadz¹cym go - Pani Agnieszce
Starczewskiej i Kamili Lussie.
Za rok zapraszamy ponownie.
Joanna Michalska

Tydzień bez zabawek
W kwietniu przez jeden tydzieñ
dzieci we wszystkich grupach przedszkolnych pozbawione by³y zabawek.
Wszystkie klocki, pojazdy, lalki nagle
zniknê³y, a w ich miejsce pojawi³y siê
kartony, korki, pude³ka, ga³ganki,
rolki po ró¿nego rodzaju papierach
i tym podobne odpadki. Potrzebne
te¿ by³y taśmy, mocne kleje, zszywacze. Materia³y, z wielkim zaanga¿owaniem dzieci i rodziców, gromadziliśmy kilka tygodni.
Pocz¹tkowo sale zajêæ przypomina³y wysypisko śmieci, ale ka¿dy kolejny dzieñ skutkowa³ nowymi, bardzo ciekawymi pomys³ami. Dzieci
zajête tworzeniem w³asnych zabawek,
nie pyta³y nawet o te, którymi dot¹d
siê bawi³y.
Celem akcji, której pomys³odawc¹
by³ tata jednego z wychowanków, by³o
rozwijanie u dzieci pomys³owości,
umiejêtności wspó³dzia³ania w zespole, poszanowania wytworów kolegów
i radośæ z efektów wspólnej pracy.

Uwa¿amy, ¿e przedsiêwziêcie jest
godne polecenia. W naszym przedszkolu na sta³e wpisze siê w kalendarz
wydarzeñ roku przedszkolnego.
Joanna Michalska

Zaszczytny tytuł zdobyty
rozwój dzieci. Dlatego otrzyma³a zaszczytny tytu³ szko³y, która realizuje
Nowoczesn¹ Edukacjê Wczesnoszkoln¹.
Gratulujemy nauczycielom i uczniom klas 0-III. Koordynatorem
projektu by³a Pani Izabela Poliwodziñska.
Monika Staﬁej
EXP32kB

Realizuj¹c od września kolejne
zadania w Ogólnopolskim Konkursie, Szko³a Podstawowa w £¹¿ynie
udowodni³a, ¿e jest szko³¹, która z
wielkim zaanga¿owaniem podejmuje trud i wysi³ek, aby najm³odszym
uczniom szko³y zapewniæ jak najlepsze warunki kszta³cenia. Pokaza³a,
¿e doskonali i usprawnia proces dydaktyczny oraz dba o wszechstronny
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Przedsiębiorcy Regionu Gminy

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

rok zał. 1983

ZAKŁAD
ELEKTRYCZNY

Jan Witkowski
• inspektor nadzoru
• instalacje elektryczne

• pomiary, odbiory
• przezwajanie silników

tel. 56 678 09 72, 696 102 355
87-134 Zławieś Wielka, ul. Młodzieżowa 16
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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.
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PROPONUJEMY NAJWYŻSZE CENY !!!
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SALA W GÓRSKU DO WYNAJĘCIA
Wypożyczanie pokrowców na krzesła
tel. 56 610 21 28 lub 606 998 523
%,(»34,VM-FʯOB(ØSTL
UFM 
FNBJMXELHPSTL!XQQM
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ

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

tJOTUBMBDKJFMFLUSZD[OZDI
tJOTUBMBDKJPEHSPNPXZDI
tQPNJBSØXFMFLUSZD[OZDI
tNPOUB˃PTQS[ʒUV
tPECJPSZCVEZOLØX
tXZTUBXJBOJF[BʯXJBED[FʤEPFOFSHFUZLJ
tUSŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ
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Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić? Napisz maila: gazeta@zlawies.pl
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EBDIBNJ NFUPEʇBMQJOJTUZD[OʇCF[V˃ZDJBQPEOPʯOJLBDP[NOJFKT[B
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;BUSVEOJNZ 1SBDPXOJLØX EP %[JBV 3P[MJD[Fʤ X ĕSNJF .BSXJU
0D[FLJXBOJB XZLT[UBDFOJF NJOJNVN ʯSFEOJF  CBSE[P EPCSB [OBKPNPʯʉ QBLJFUV .4 0ďDF  PCTVHB VS[ʇE[Fʤ CJVSPXZDI J UFMFGPOV 
PUXBSUPʯʉOBMVE[JJXTQØQSBDʒ[OJNJ TBNPE[JFMOPʯʉXE[JBBOJV
0GFSVKFNZTUBF[BUSVEOJFOJF,POUBLU
4QS[FEBNES[XJHBSB˃PXFESFXOJBOFXTUBOJFEPCSZNCSBNBQPTJBEB
XT[ZTULJFFMFNFOUZ[BNFL[LMVD[FN QPEQPSZ [BXJBTZT[FSDN
XZTDNXJʒDFKJOGPSNBDKJQPEOVNUFM
0EEBNT[UTOPQLØXTJBOBQMVTUPDPMV[FNX[BNJBO[BXZTQS[ʇUBOJFTUSZDIV;BXJFʯ.BBUFM
4QS[FEBNE[JBLʒCVEPXMBOʇQPP˃POʇX;BXJFʯ.BBPQPXJFS[DIOJ
NLXJNLXE[JBLBQPP˃POBXQJʒLOFKPLPMJDZ[EPTUʒQFN
EP ESPHJ HNJOOFK QPEP˃F BTGBMUPXF  OB UFSFOJF XT[ZTULJF NFEJB
QSʇE XPEB LBOBMJ[BDKB XPEMFHPʯDJPLN[OBKEVKFTJʒ4[LPB
6S[ʇE(NJOZ NBSLFU TLMFQZ CPJTLP LPʯDJØ QS[FET[LPMF8NPKFK
PGFSDJFSØXOJF˃[OBKEVKFTJʒE[JBLBTʇTJBEVKʇDBPQPXNLX8JʒDFKJOGPSNBDKJQPEOVNUFM
4QS[FEBNV[CSPKPOʇE[JBLʒCVEPXMBOʇPQPXJFS[DIOJN[EPTUʒQFN[EXØDITUSPOEPESPHJQPP˃POBX;FKXTJ.BFKQS[ZVMJDZ
8S[PTPXFK%[JBLBKFTUXPEMFHPʯDJNFUSØXPEVS[ʒEVHNJOZ
JDFOUSVNXTJ/BEBKFTJʒQPEOJFVDJʇ˃MJXʇE[JBBMOPʯʉHPTQPEBSD[ʇ
5FMFGPOLPOUBLUPXZ

4QS[FEBNE[JBLJCVEPXMBOFQPP˃POFX;FKXTJ.BFKPQPXJFS[DIOJNLX NLX NLX NLXKBLSØXOJF˃E[JBLJSPMOFPQPXJFS[DIOJPENLXEPNLX%[JBLJQPP˃POFTʇX
QJʒLOFKJDJDIFKPLPMJDZXPUPD[FOJVQJʒLOFHPMBTV8QPCMJ˃VXT[ZTULJFNFEJB6S[ʇE(NJOZ 4[LPB 4V˃CB;ESPXJB TLMFQZ%[JBLJPCKʒUF
TʇNJFKTDPXZNQMBOFN[BHPTQPEBSPXBOJBQS[FTUS[FOOFHP[BCVEPXB
NJFT[LBOJPXBKFEOPSPE[JOOB EPQVT[D[BMOFVTVHJOJFVDJʇ˃MJXF[EPKB[EFNEPESPHJHNJOFKUFMLPOUBLU
4QS[FEBNE[JBLʒTJFEMJTLPXʇX$[BSOPXJF N DJT[B MBT DFOB
UZT EPOFHPDKBDKJ UFM
4QS[FEBN NJFT[LBOJF US[ZQPLPKPXF X ;FKXTJ .BFK CMPLJ   N 
HBSB˃ E[JBLBSFLSFBDZKOBX;FKXTJ.BFK5FM
1PT[VLVKFNZQSBDPXOJLØXCVEPXMBOZDIDJFʯMJ EFLBS[Z DJFʯMJ [CSPKBS[Z  PHØMOPCVEPXMBOZDI 8JʒDFK JOGPSNBDKJ JOEZXJEVBMOJF QPE OS
UFMFGPOVMVCPďDF!NJLQBSUOFSFV
1S[ZKNʒPTPCʒOBTUBOPXJTLPLFMOFSLJX,BSD[NJFX;FKXTJ8JFMLJFK 
QSBDBTUBB,POUBLU
4QS[FEBNV[CSPKPOʇE[JBLʒCVEPXMBOʇPQPXJFS[DIOJN[EPTUʒQFN[EXØDITUSPOEPESPHJQPP˃POBX;FKXTJ.BFKQS[ZVMJDZ
8S[PTPXFK%[JBLBKFTUXPEMFHPʯDJNFUSØXPEVS[ʒEVHNJOZ
JDFOUSVNXTJ/BEBKFTJʒQPEOJFVDJʇ˃MJXʇE[JBBMOPʯʉHPTQPEBSD[ʇ
5FMFGPOLPOUBLUPXZ
1S[ZKNʒ[JFNJʒOBQPEOJFTJFOJFUFSFOV.P˃FCZʉ[USBOTQPSUFNQBUOZNMVCTBNQPTUBSBNTJʒPUSBOTQPSU-PLBMJ[BDKB$[BSOF#PUPVM
5PQPMPXBPLPMJDF,POUBLU
4QS[FEBNZE[JBLʒSPMOʇPQPXJFS[DIOJIB[XBSVOLBNJ[BCVEPXZ
XNJFKTDPXPʯDJ5PQPS[ZTLP5FMFGPOLPOUBLUPXZ
1PTJBEBNXTQS[FEB˃ZLVSD[ʒUB[JFMPOPOØ˃LJLVSPQBUXJBOFPSB[LVSD[ʒUBACPWBOAOBXTQBOJBFOJPTLJ UFMFGPOMVC
TFSEFD[OJF[BQSBT[BNEPLVQOB
4QS[FEBNE[JBLʒSPMOPCVEPXMBOʇPQPXJFS[DIOJNLXX5PQPS[ZTLV NPEUSBTZOSNJʒE[Z#ZEHPT[D[ʇB5PSVOJFN LN
PE'PSEPOVJLNPE;FKXTJ8JFMLJFK%[JBLBXCBSE[PTQPLPKOFK 
QJʒLOFKPLPMJDZ QS[ZMFTJF8PEBJLBOBMJ[BDKBOBE[JBDF QSʇEXQPCMJ˃V"LUVBMOFXBSVOLJ[BCVEPXZ$FOB[[BNLX5FM
%K 3PDLFE QSPGFTKPOBMOJF QPQSPXBE[J 5XPKʇ XZNBS[POʇ JNQSF[ʒ 
LUØSBOJFLJFEZ[EBS[BTJʒSB[X˃ZDJV#B[VKʒUZMLPOBQSPGFTKPOBMOZN
TQS[ʒDJF BNPKFXJFMPMFUOJFEPʯXJBED[FOJFQP[XPMJSP[LPT[PXBʉTJʒ
XTQBOJBʇ[BCBXʇEPTBNFHPSBOB;BQSBT[BNEPLPOUBLUVUFMFGPOJD[OFHPCʇE˂UF˃FNBJMPEKSPDLFE!PQQM
4QS[FEBN P˃ZTLP QJBTUZ  QBSF LMPDLØX IBNVMDPXZDI UZ WX
QBTTBUCDFOB[UFM
EXP32kB

OBE[ØSOBEQSPDFTFNQSPEVLDZKOZN QSPXBE[FOJFEPLVNFOUBDKJQSPEVLDZKOFK PSHBOJ[PXBOJFQSBDZ[FTQPV OBE[ØSOBEUFSNJOPXPʯDJʇ
QSPEVLDKJ HPUPXPʯʉEPQSBDZ[NJBOPXFK0GFSVKFNZVNPXʒPQSBDʒ
OBQFFOFUBU,POUBLUMVC."38*5
4QS[FEBNQS[ZD[FQʒDBNQJOHPXʇEPDFMØXCVEPXMBOZDI JOTUBMBDKF
TQSBXOF OPXFPCT[ZDJBQVG$FOB[UFM5PQPS[ZTLP
;BUSVEOJNZ1SBDPXOJLØXEP%[JBV"HSPXĕSNJF.BSXJU0D[FLJXBOJBXZLT[UBDFOJFʯSFEOJFSPMOJD[FMVC[BXPEPXF EPʯXJBED[FOJF
XXZLPOZXBOJVPQSZTLØX QSBXPKB[EZLBU5 NJMFXJE[JBOFQSBXP
KB[EZ$ & VQSBXOJFOJBEPXZLPOZXBOJBPQSZTLØX [BʯXJBED[FOJF 
EPʯXJBED[FOJF X PCTVE[F NBT[ZO SPMOJD[ZDI 0GFSVKFNZ TUBF [BUSVEOJFOJF,POUBLU
1S[ZKNʒLB˃EʇJMPʯʉ[JFNJOBQPEOJFTJFOJFUFSFOVNJFKTDPXPʯʉ4UBSZ
5PSVʤ5FMLPOUBLUPXZ
4QS[FEBNE[JBLʒSPMOʇPQPXJFS[DIOJNQPP˃POʇXNJFKTDPXPʯDJ4UBSZ5PSVʤ%[JBLB[OBKEVKFTJʒXPEMFHPʯDJNPEESPHJ
LSBKPXFKOSJLNPEDFOUSVN5PSVOJB$FOB[[BN5FMFGPO
LPOUBLUPXZ
.BNEPTQS[FEBOJBCMBT[BOZHBSB˃YNTUBOCBSE[PEPCSZV˃ZULPXBOZMBUB$FOB[OS5PQPS[ZTMLP
%[JBLBEMBXT[ZTULJDIMFD[OJFEMBLB˃EFHP6KʒUBX.1;1(NJOZ
CVEPXOJDUXP KFEOPSPE[JOOFVTVHJ OJF VDJʇ˃MJXF 6[CSPKPOBXPEB 
LBOBMJ[BDKB QSʇE;BXJFʯ.BBVM)%,OJFQS[FMPUPXBNPE
ESPHJXPKFXOSJLNPEESPHJLSBKPXFKOSNDFOB
UZT1-/,POUBLUPGFSUBXB˃OBEPQB˂E[JFSOJLBS
.BNMBU KFTUFNCBSE[PEPCS[F[PSHBOJ[PXBOʇ QVOLUVBMOʇJPEQPXJFE[JBMOʇPTPCʇ LUØSBDIʒUOJFQPEFKNJFQSBDF[XJʇ[BOF[PQJFLʇOBE
E[JFʉNJMVCQSPTUZNJQSBDBNJEPNPXZNJ4[ZCLPTJʒVD[ʒJKFTUFN
TVNJFOOBPSB[VD[DJXB.BNEPCSZLPOUBLU[E[JFʉNJJEPʯXJBED[FOJFXPQJFDFOBEOJNJ;BJOUFSFTPXBOZDIQSPT[ʒPLPOUBLUQPEOVNFSFNUFM
4QS[FEBNXØ[FLCFCFDBSSBJEFS HʒCPLJ[FTQBDFSØXLʇ EV˃FLPB 
QPLSPXJFDOBOPHJ D[BSOZ;BECBOZJTQSBXOZ[
4QS[FEBNQPEHS[FXBD[EPCVUFMFL"WFOU OJFV˃ZXBOZ QBSBHPOXS[FTJFO NBUBFEVLBDZKOB TUBOCBSE[PEPCSZ LBSV[FMLB[NJTJBNJ
JXZTXJFUMBD[FN'JTIFS1SJDF QBSBHPOQB[E[JFSOJL TUBOCBSE[P
EPCSZ 
1SPKFLUZ CVEZOLØX NJFT[LBMOZDI KFEOPSPE[JOOZDI J XJFMPSPE[JOOZDI PCJFLUØXV˃ZUFD[OPʯDJQVCMJD[OFK VTVHPXZDI QS[FNZTPXZDI 
SPMOJD[ZDIJTBLSBMOZDI,POUBLUUFM 
4QS[FEBNNJFT[LBOJFOBPT1S[ZMFTJFX(ØSTLVPQPXN[S
$FOBUZT[5FM
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Głos Gminny

maj – czerwiec 2015

Inwestycje w Gminie

Jak co roku okres od wiosny do
jesieni to czas wzmo¿onych prac budowlanych prowadzonych na gminnych inwestycjach. Szczególnie wa¿na dla zabezpieczenia osiedli
mieszkaniowych w Czarnowie
jest budowa pompowni przeciwpowodziowej realizowana przez Grudzi¹dzk¹ ﬁrmê
„Melbud”. Doﬁnansowanie
w wysokości 66,05% (koszt ca³kowity 7 676 514,97, doﬁnansowanie 5 070 606,81 z³). W obecnej chwili wykonywane s¹
przewierty pod drog¹ krajow¹
nr 80, w których umieszczone
zostan¹ rury s³u¿¹ce do przerzutu piêtrz¹cych siê podczas przyboru Wis³y
wód Kana³u Górnego. Realizacja tej
bardzo kosztownej (koszt samej budowy to niemal 7 400 000), lecz wymuszonej przez podjête przed laty nieroztropne decyzje zezwalaj¹ce na budowê
domów na terenach ulegaj¹cych zalaniu, inwestycji nie by³aby mo¿liwa
bez wsparcia unijnego, które pokryje
66 % wydatków. Planowany termin

zakoñczenia prac to
październik br.
Rzutem na taśmê Urz¹d Gminy
w Z³ejwsi Wielkiej
uzyska³ doﬁnansowanie na remont
Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej. Wybudowany przed ponad trzydziestu laty
budynek wymaga³ wielu prac, dziêki
którym odzyska³ blask. Odświe¿one
sale, gotowe na prowadzenie ciekawych zajêæ kulturalnych dla dzieci

i doros³ych, sala bankietowa z wycyklinowanym parkietem
i zamontowan¹ klimatyzacj¹ oraz wyremontowana kuchnia
z pomieszczeniem
ch³odniczym zachêca do skorzystania
z oferty GOKiS
-u i wynajmu sali,

Konkurs Wiedzy
o Krajach Unii Europejskiej
w Przysieku
W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przysieku, 29.
kwietnia 2015 r., odby³ siê II Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Unii
Europejskiej pod patronatem Marsza³ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym roku krajem konkursowym by³y Niemcy.
Do konkursu przyst¹pili uczniowie klas IV-VI ze szkó³ podstawowych w Górsku, £¹¿ynie, Przysieku,
Rzêczkowie i Siemoniu - ³¹cznie 23
uczniów. Dziêki hojności sponsorów
– Urzêdu Marsza³kowskiego w Toruniu, Wydawnictwo PWN, Oxford,
Nowa Era, ksiêgarni Polanglo oraz
Centrum Kszta³cenia Ustawicznego
w Toruniu zosta³o nagrodzonych a¿
piêciu uczestników konkursu, który
zajêli:I miejsce - Anna Czajkowska SP
Siemoñ
II miejsce - Aleksandra Machnicka
SP Rzêczkowo
III miejsce - Laura Chojnowska SP
Górsk
IV miejsce - Aleks Sotkiewicz SP
Przysiek
V miejsce – Ewa Oﬁara SP Siemoñ
Serdecznie dziêkujemy Panu Jerzemu Rêbaczowi oraz harcerzom
1 Szczepu „B³êkitna Jedynka” za zakup i dostarczenie poczêstunku dla
uczestników konkursu.

Wszystkim dziêkujemy za udzia³
w konkursie, a zwyciêzcom gratulujemy i zapraszamy za rok na III edycjê
konkursu.
Magdalena Roszko – nauczycielka SP
w Przysieku.

choæby na imprezy okolicznościowe.
Odrestaurowanie instytucji kultury
zrealizowane zosta³o przy wsparciu
środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach dzia³ania
Odnowa i rozwój wsi Koszt ca³kowity
inwestycji to 328 470,00 z³, a kwota doﬁnansowania w wysokości 75% kosztów kwaliﬁkowalnych wynosi ok. 200
286,00 z³.
Kolejne zadanie to wykonywana
ze środków w³asnych gminy budowa
świetlicy wiejskiej w Zaroślu Cienkim.
Miejscowośæ ta do tej pory pozbawiona centrum zyskuje miejsce spotkañ
umo¿liwiaj¹ce mieszkañcom wspólne
spêdzanie czasu i wzajemn¹
integracjê. Powstaj¹cy budynek bêdzie nie tylko doskona³ym uzupe³nieniem istniej¹cego boiska pi³karskiego
i zbudowanego z wsparciem
środków unijnych placu zabaw, ale równie¿ baz¹ dla
prê¿nie dzia³aj¹cego Ko³a
Gospodyñ Wiejskich.
Krzysztof Rak
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Wypoczynek letni dla
dzieci z terenu gminy
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla Przysz³ości”
wraz z Domem Kultury w Górsku
serdecznie zaprasza wszystkie dzieci
z terenu gminy na pó³kolonie, które
bêd¹ siê odbywaæ w Górsku(III turnusy których baz¹ bêdzie Dom Kultury w Górsku) i Przysieku(I turnus
którego baz¹ bêdzie Szko³a Podsta-

wowa w Przysieku). W okresie wakacji Dom Kultury w Górsku organizuje tak¿e warsztaty teatralne.
Zapisy przyjmujemy w Domu
Kultury w Górsku telefon nr:
56 610 21 28 lub 606 998 523.
Serdecznie zapraszamy.
Renata Dobrowolska

Senioriada 2015
ORGANIZATORZY
Organizowana jest pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia, przez Stowarzyszenie Trenerów Umiejêtności Psychospo³ecznych i Radê Seniorów Miasta Torunia,
przy wspó³pracy z Wydzia³ami Urzêdu Miasta Torunia ,z udzia³em przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, w³adz Województwa Kujawsko-pomorskiego, Starostwa Powiatowego w Toruniu, Diecezji Toruñskiej, Administracji
terenowej i rz¹dowej, prasy, radia i telewizji. Patronat medialny objê³y TV Toruñ,
Nowości, radio Gra, radio Wawa, Radio Maryja, telewizja Trwam.
MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR Toruñ ul. J.Bema 23/29
21 czerwca 2015 godzina 11.00 – 17.00
DZIA£ANIE
Podczas Senioriady 2015 nast¹pi prezentacja ofert stowarzyszeñ, fundacji,
klubów i innych organizacji pozarz¹dowych i instytucji maj¹cych w statucie
dzia³ania na rzecz seniorów. Podczas spotkania planowany jest równie¿ przegl¹d twórczości w³asnej seniorów (chóry, teatry, rêkodzie³o , malarstwo, zespo³y
taneczne), dorobku i osi¹gniêæ seniorów, pokazy ró¿nych mo¿liwych form aktywności ruchowej, aktywności seniorów w ró¿nych sferach ¿ycia, jakośæ oferty
(kulturalnej, rekreacyjno- sportowej, proﬁlaktyki i ochrony zdrowia) kierowanej
do seniorów.
Kontakt: Koordynator Maria Moulis
tel. 56/6485717; kom. 509532242, e-mail - Fundacja.lesnadroga@gmail.com

III Majówka Szkolna w ZS w Górsku
Dnia 30 maja 2015 r. w godz.
10.00 – 14.00 w Zespole Szkó³ w Górsku zorganizowano coroczn¹ imprezê szkoln¹ pod nazw¹ III Majówka
Szkolna z okazji Miêdzynarodowego Roku Świat³a. Przedsiêwziêcie
mia³o na celu zaproszenie spo³eczności z Gminy Z³awieś Wielka i Powiatu Toruñskiego w mury naszej
szko³y.
Patronat ww. imprezy w tym
roku objêli: Marsza³ek Województwa
Kujawsko – Pomorskiego, KujawskoPomorski Kurator Oświaty, Starosta
Toruñski, Wójt Gminy Z³awieś Wielka, Klub Honorowych Dawców Krwi
w Z³ejwsi Wielkiej, 1 Szczep Harcerski „B³êkitna Jedynka” w Górsku,
Bank Spó³dzielczy w Toruniu i Bank
PKO S.A. w Toruniu. Ponadto, gościliśmy Pos³a ma Sejm RP, Tomasza
Lenza, przedstawicieli Rady Powiatu,
Rady Gminy, Dekanatu Toruñskiego, so³tysów, stra¿aków, policjantów,
cz³onkinie KGW, pracowników naukowych UMK oraz obecnych i przysz³ych uczniów z rodzicami.

Uroczystego otwarcia dokonali:
Dyrekcja ZS Górsk – Andrzej Walczyñski (Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Powiatu Toruñskiego), Maria Woźniak, Wicestarosta Toruñski Andrzej
Siemianowski, Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Toruñskiego Tomasz Zakrzewski, p.o. Dyrektora Delegatury
Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora
Oświaty w Toruniu – Danuta Brzóska-Ciechanowska oraz Wójt Gminy
Z³awieś Wielka – Jan Surdyka.
Dla ponad 300 osób, które odwiedzi³y nasz¹ Majówkê, organizatorzy
imprezy szkolnej przygotowali wiele atrakcji, m.in.: doświadczenia ze
świat³em, prezentacjê szko³y, popisy
taneczne i wokalne naszych uczniów,
popisy uczniów Publicznej Szko³y
Muzycznej I stopnia w Górsku, akcjê
poboru krwi, pokazy dawnego sprzêtu wojskowego z Fundacji Historii
Polskiej Broni Pancernej, m.in. samochodu pancernego wz.34, pokazy
wyszkolenia stra¿aków z OSP Starego Torunia i OSP £¹¿yn, kawiarenkê
prowadzon¹ przez Radê Rodziców,
loteriê Samorz¹du Uczniowskiego

i loteriê Starostwa Powiatowego w Toruniu promuj¹ca drogi rowerowe, mecze pi³ki no¿nej rodzice-uczniowie,
nauczyciele-uczniowie, marsze na
orientacjê, konkursy Banku Spó³dzielczego w Toruniu oraz Banku
PKO S.A. w Toruniu, wystêp Gminnej Orkiestry Dêtej przy ZS w Rzêczkowie, poczêstunek (grochówka, kie³baski, wypieki) przygotowany przez
KGW Czarne B³oto i KGW Górsk.
Wśród uczestników Majówki rozlosowano trzy nagrody o wartości 1000
z³ (rower, s³uchawki bezprzewodowe
i dysk zewnêtrzny), ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Toruniu.
Cieszymy siê bardzo, ¿e w naszej
integracyjnej Majówce uczestniczy³o
tak wiele osób i zosta³a ona pozytywnie oceniona przez zaproszonych
gości. Dziêkujemy wszystkim, którzy pomagali nam w jej organizacji
i przebiegu. Na kolejn¹ Majówkê, za
rok, zapraszamy ju¿ dzisiaj.
Andrzej Walczyñski
Dawid Basak
Violetta Urbañska
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Zaproszenie do składania ofert w konkursie
dotyczącym wyboru dziennych opiekunów
Dla wielu rodziców ma³ych dzieci, chc¹cych wróciæ do pracy lub rozpocz¹æ pracê, zorganizowanie opieki nad dzieckiem
stanowi powa¿ny problem. Koszt zatrudnienia niani stanowi
czêsto nadmierne obci¹¿enie dla bud¿etu domowego, a zinstytucjonalizowane formy opieki nie funkcjonuj¹ w ogóle lub
s¹ trudno dostêpne, szczególnie w gminach wiejskich. Gmina
Z³awieś Wielka, postanowi³a wyjśæ naprzeciw oczekiwaniom
rodziców i pomóc im w zorganizowaniu opieki nad dzieæmi
w wieku do lat 3. Tak te¿ powsta³ pomys³ utworzenia w Gminie stanowisk dziennych opiekunów. Jest to stosunkowo nowa
i wci¹¿ ma³o popularna w Polsce forma opieki, wprowadzona
ustaw¹ z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieæmi w wieku do
lat 3 (tzw. ustaw¹ ¿³obkow¹). Dzienny opiekun sprawuje opiekê
w warunkach domowych, nad maksymalnie piêciorgiem dzieci. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy, dziennym opiekunem
mo¿e zostaæ osoba pe³noletnia, która:
- daje rêkojmiê nale¿ytego sprawowania opieki nad dzieæmi,
- nie jest i nie by³a pozbawiona w³adzy rodzicielskiej oraz w³adza rodzicielska nie zosta³a jej zawieszona ani ograniczona,
- wype³nia obowi¹zek alimentacyjny, w przypadku gdy taki
obowi¹zek zosta³ na³o¿ony na podstawie tytu³u wykonawczego pochodz¹cego lub zatwierdzonego przez s¹d,
- nie by³a skazana prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo
umyślne,

- posiada warunki lokalowe zapewniaj¹ce bezpieczn¹ opiekê
nad dzieckiem,
- odby³a:
a) 160-godzinne szkolenie albo
b) 40-godzinne szkolenie uzupe³niaj¹ce, w tym z zakresu
udzielania dziecku pierwszej pomocy, je¿eli posiada kwaliﬁ kacje pielêgniarki, po³o¿nej, opiekunki dzieciêcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuñczo-wychowawczego.
Do odbycia szkolenia nie jest zobowi¹zana osoba, która
pracowa³a z dzieæmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej
12 miesiêcy bezpośrednio przed podjêciem zatrudnienia jako
dzienny opiekun. Zgodnie z warunkami konkursu, mo¿liwe
jest przedstawienie świadectwa ukoñczenia koniecznego szkolenia w późniejszym terminie, bezpośrednio przed podjêciem
pracy. Szkolenie mo¿e zostaæ sﬁnansowane z bud¿etu Gminy
Z³awieś Wielka. Z wy³onionymi w drodze konkursu dziennymi
opiekunami zostanie zawarta umowa zlecenie. Gmina zamierza wyposa¿yæ lokale w sprzêty przydatne podczas sprawowania opieki (meble, zabawki, pomoce edukacyjne itp.).
Zachêcamy do zapoznania siê ze szczegó³ami dotycz¹cymi
otwartego konkursu ofert dostêpnymi na stronie Urzêdu Gminy oraz do sk³adania ofert.
Barbara Gilewicz-£ukasik

Mini lista Przebojów
W dniu 29 kwietnia 2015 r.
w Domu Kultury w Górsku odby³a
siê Mini lista Przebojów. Do konkursu zg³oszono dzieci z Gminnego
Przedszkola w Z³ejwsi Ma³ej, Zespo³u Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej i Zespo³u Szkó³ w Górsku
W kategorii przedszkole brali
udzia³: Rados³aw Kiljan, Konrad Pietrzak i Agata Urbañska, I miejsce zajê³a
Agata Urbañska, która wykona³a piosenkê z repertuaru Sylwii Grzeszczak – „Ksiê¿niczka”. Wszystkie
dzieci zosta³y przygotowane przez Pani¹ Emiliê Cychowsk¹.
W kategorii szko³a podstawowa, klasy od I do III udzia³
wziê³y Nadia Chojnowska i Zuzanna Śmigiel.
I miejsce zajê³a Zuzanna Śmigiel z piosenk¹ „Pieski ma³e dwa”.
W kategorii szko³a podstawowa klasy od IV do VI zg³oszone
zosta³y Fatima Alsayed Omar z Zespo³u Szkó³ w Górsku i We-
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Festyn w Przysieku
W dniu 30 maja przyleg³e do Szko³y Podstawowej w Przysieku boiska od godzin popo³udniowych wype³ni³ gwar. To
najm³odsi mieszkañcy gminy obchodzili swoje świêto. Po dokonanym przez Krzysztofa Raka zastêpcê wójta otwarciu imprezy
na scenie wyst¹pi³y dzieci ze SP wykonuj¹c dedykowane swoim
mamom piosenki. Nie zabrak³o równie¿ Gminnej Orkiestry
Dêtej, zespo³u „Harmonia”, przygotowanych przez stra¿aków
z £¹¿yna pokazów pierwszej pomocy oraz zespo³u muzycznego
kleryków z Torunia. Na dzieciaki czeka³a moc atrakcji: pyszne
domowe wypieki i lody, k¹cik zabaw przygotowany przez przedszkole „Smerfuś”, Busparty, minibike – i, turnieje darta, ping –
ponga i wiele, wiele innych.
Impreza mog³a siê odbyæ dziêki pracy wielu osób w tym nauczycieli, rodziców, sponsorów oraz wsparciu otrzymanemu
z Urzêdu Gminy. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê Pani
Ma³gosi Wiśniewskiej, radnej so³ectwa Przysiek oraz Pani Marcie
Olszewskiej nauczycielce ze szko³y podstawowej w Przysieku. To
w³aśnie ich zaanga¿owanie sprawi³o, ¿e festyn obﬁtowa³ w atrakcje, a uśmiechy przez d³ugi czas nie schodzi³y z twarzy dzieci.
Krzysztof Rak

System powiadamiania
mieszkańców SISMS

ronika Szymañska z Zespo³u Szkó³
w Z³ejwsi Wielkiej.
I miejsce w tej kategorii zajê³a Fatima
Alsayed Omar.
W kategorii gimnazjum udzia³
wziê³y Natalia Drzewiecka i Jagoda Jasiñska z Zespo³u Szkól w Górsku,
I miejsce zajê³a Natalia Drzewiecka,
śpiewaj¹ca piosenke „Mury”.
Gran Prix konkursu otrzyma³a Fatima Alsayed Omar z Zespo³u Szkó³
w Górsku, za perfekcyjne wykonanie
piosenki Leonarda Cohena „Alleluja”.
Opiekunem wokalistów z Zespo³u Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej
jest Pan Marian Zieliñski, a uczestników z Zespo³u Szkól w Górsku Pan Janusz Heyka.
Wszystkim uczestnikom sk³adamy gratulacje.

W lutym 2015 r. system powiadamiania mieszkañców rozszerzony zosta³ o komunikator dla urz¹dzeñ mobilnych. Zmiany wprowadzone w systemie pozwoli³y na dokonanie podzia³u
odbiorców zgodnie z miejscem zamieszkania. Dziêki takim
rozwi¹zaniom operator ma mo¿liwośæ przesy³ania informacji
do mieszkañców danego so³ectwa. Zarejestrowani w systemie
otrzymuj¹ informacjê odnośnie np. terminów zebrañ so³eckich,
wywozu odpadów wielkogabarytowych czy imprezach kulturalnych. W taki sposób Urz¹d Gminy powiadamia³ o rozpoczêciu
naboru wniosków dotycz¹cych instalacji prosumneckich.
Zapraszamy osoby jeszcze nie zarejestrowane w systemie do skorzystania z mo¿liwości, jakie daje to rozwi¹zanie. To w³aśnie z myśl¹ o mieszkañcach podjêta zosta³a decyzja o ulepszeniu systemu.
Rejestracji mo¿na dokonaæ na dwa sposoby:
1. Dla u¿ytkowników smartfonów, tabletów i innych urz¹dzeñ
mobilnych dostêpna jest bezp³atna aplikacja w Google Play lub
App Store, po ści¹gniêciu której mo¿emy dokonaæ rejestracji
w wybranej grupie u¿ytkowników.
2. Dla u¿ytkowników standardowych telefonów komórkowych
dostêpne s¹ kody rejestruj¹ce przypisane do ka¿dej grupy.
Wiêcej informacji na stronie: www.zlawies.pl

Renata Dobrowolska

Paulina Zakierska

Przedstawiamy naszych sołtysów
SO£TYS

ADRES

TELEFON

So³ectwo Cegielnik

So³tys Ma³gorzata Barlik

Cegielnik 32, 87-134 Z³awieś Wielka

533 308 491

So³ectwo Cichoradz

So³tys Marian Lewandowski

Cichoradz 4, 87-133 Rzêczkowo

533 308 481

So³ectwo Czarne B³oto

So³tys Józef Rassak

Czarne B³oto Leśna 6, 87-134 Z³awieś Wielka

533 308 492

So³ectwo Czarnowo

So³tys S³awomir Sk³adanek

Czarnowo 25, 87-134 Z³awieś Wielka

533 308 482

So³ectwo Górsk

So³tys Helena Przekwas

Górsk Szkolna 3, 87-134 Z³awieś Wielka

533 308 493

So³êctwo Gutowo

So³tys Henryk Borek

Gutowo 11, 87-134 Z³awieś Wielka

533 308 494

So³ectwo £¹¿yn

So³tys Maria Guklczyñska

£¹¿yn 15 A, 87-133 Rzêczkowo

533 308 483

So³ectwo Pêdzewo

So³tys Jan Walter

Pêdzewo 12, 87-134 Z³awieś Wielka

533 308 484

So³ectwo Przysiek

So³tys Tomasz Pomastowski

Przysiek Ró¿ana 3, 87-134 Z³awieś Wielka

533 308 495

So³ectwo Rozgarty

So³tys Czes³awa Walkowiak

Rozgarty, D³uga 8, 87-134 Z³awieś Wielka

533 308 485

So³ectwo Rzêczkowo

So³tys Teresa Balicka

Rzêczkowo 7, 87-133 Rzêczkowo

533 308 496

So³ectwo Siemoñ

So³tys Dorota Wojtan

Siemoñ 151, 87-133 Rzêczkowo

533 308 486
533 308 497

So³ectwo Sk³udzewo

So³tys Kazimierz Kukowski

Sk³udzewo 9, 87-133 Rzêczkowo

So³ectwo Stary Toruñ

So³tys Albin Angowski

Szeroka 6, Stary Toruñ, 87-134 Z³awieś Wielka 56 678 03 74

So³ectwo Toporzysko

So³tys Iwona Owieśna

Toporzysko 23 a, 87-134 Z³awieś Wielka

POBIERZ Z

Google Play

533 308 498

So³ectwo Zarośle Cienkie

So³tys Zbigniew Szymañski

Zarośle Cienkie 23, 87-134 Z³awieś Wielka

533 308 499

So³ectwo Z³awieś Ma³a

So³tys Rafa³ ¯elazek

Topolowa 6/1, 87-134 Z³awieś Ma³a

533 308 488

So³ectwo Z³awieś Wielka

So³tys Wioleta Warzocha

Wiślana 6, 87- 134 Z³awieś Wielka

533 308 489

POBIERZ Z

App Store

EXP32kB

SO£ECTWO
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Jarmark Wielkanocny
w Przysieku
Jak co roku, w sobotê poprzedzaj¹c¹ obchody świêta Zmartwychwstania
Pañskiego, w Przysieku odby³ siê Jarmark Wielkanocny. Regionalni producenci mieli okazjê zaprezentowaæ swoje wyroby, a Ko³a Gospodyñ Wiejskich
przygotowa³y zrobione wed³ug tradycyjnych receptur dania. Mo¿na by³o
nabyæ przepiêkne ozdoby oraz palmy wielkanocne. Zakupom i wystêpom
towarzyszy³a pokonkursowa wystawa pisanek. Nasz¹ gminê reprezentowa³y
dwa KGW - £¹¿yn oraz Czarne B³oto.
PZ

Pomys³odawc¹ i organizatorem przedsiêwziêcia jest Starostwo Powiatowe w Toruniu we wspó³pracy z Fundacj¹ Piêkniejszego Świata w Sk³udzewie.
Przyby³ych na imprezê gości i artystów przywita³a piêkna, s³oneczna pogoda i serdeczni gospodarze Fundacji pañstwo Danuta i Leszek Warmbierowie.
Uroczysty, barwny orszak uczestników wyruszy³ sprzed Pa³acu Fundacji Piêkniejszego Świata na scenê
Amﬁteatru Wodnego w tanecznym
korowodzie, prowadzonym przez
wodzireja Macieja Korzeniowskiego.
Starosta Toruñski Miros³aw Graczyk

oraz Wójt Gminy Z³awieś Wielka Jan
Surdyka przywitali artystów i licznie
zgromadzon¹ publicznośæ. Serdeczne
podziêkowanie za krzewienie tradycji
wsi i prezentowanie kultury regionu
wszystkim twórcom z³o¿y³ Wicestarosta Toruñski Andrzej Siemianowski.

Spotkanie w Sk³udzewie by³o tego
roku wyj¹tkowo udane, nie zabrak³o wyśmienitych gości, s³onecznej
pogody i dobrej ludowej muzyki.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania wszystkim uczestnikom i gościom Spotkañ, kultywuj¹cym tradycje naszego regionu
by ocaliæ je od zapomnienia i przekazaæ
nastêpnym
pokoleniom.
Do zobaczenia za rok!
Z archiwum Starostwa Powiatowego.

Dzień Seniora
9 maja 2015 r. KGW w £¹¿ynie ju¿
po raz czwarty zorganizowa³o obchody Dnia Seniora. Przy pysznym poczêstunku i tanecznej muzyce seniorzy

X-lecie Gminnej Orkiestry Dętej
Orkiestra po raz kolejny pokaza³a, ¿e potraﬁ graæ coraz lepiej,
a wykonanymi utworami zachwyci³a
publicznośæ. Jeden ze s³uchaczy grê
orkiestry określi³ s³owami „….potraﬁcie czarowaæ muzyk¹, malowaæ obrazy i wzbudzaæ rozmaite emocje za
co Wam dziêkujemy. ” Uroczystośæ
przebieg³a w bardzo sympatycznej atmosferze. Liczne przemówienia i ¿yczenia
przekazywane przez
zebranych gości przeplatane by³y piêknie
zagranymi utworami
np. ABBA Gold, Piraci z Karaibów, Wi¹-

W dniu 10 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkó³ w Rzêczkowie odby³a siê
uroczystośæ z okazji jubileuszu Gminnej Orkiestry Dêtej. Piêknie ustrojon¹ salê wype³nili zaproszeni goście: w³adze gminy i powiatu, dyrektorzy
jednostek oświatowych i kulturalnych, ksiê¿a, stra¿acy i kombatanci, delegacja zaprzyjaźnionej z nami orkiestry z Koronowa, rodzice i nauczyciele, m³odzie¿ graj¹ca w orkiestrze oraz uczniowie dopiero rozpoczynaj¹cy
swoj¹ przygodê z orkiestr¹, przyjaciele i sponsorzy.

zanka Seriali Polskich, The Lion
King.
Na zakoñczenie orkiestra zagra³a
utwór „Tanz mit Johann Strauss”, po
którym pojawi³ siê tort jubileuszowy
wykonany przez Jerzego Rêbacza.
Serdecznie dziêkujemy panu
Wójtowi Janowi Surdyce oraz Radzie
Gminy za wsparcie ﬁnansowe naszego
jubileuszu, rodzicom
i pracownikom szko³y
za pomoc w zorganizowaniu uroczystości,
gościom, sponsorom
i przyjacio³om za ¿yczenia, kwiaty i prezenty.

ORKIESTRA DÊTA ZAPRASZA dzieci, m³odzie¿ i doros³ych do wspólnego muzykowania – nabór jest ci¹g³y, wystarczy
zadzwoniæ pod nr tel. 697 706 714. Jeśli chcesz nauczyæ siê gry na
instrumencie u nas s¹ do tego idealne warunki. Je¿eli ju¿ grasz
i chcesz siê rozwijaæ, uczestniczyæ w atrakcyjnych wystêpach nasza orkiestra Ci to umo¿liwi.
Zapraszamy na naszego facebooka: Orkiestra Dêta Z³awieś
Wielka, gdzie mo¿esz na bie¿¹co śledziæ nasz¹ dzia³alnośæ oraz
sprawdziæ gdzie gramy najbli¿sze koncerty.
Kapelmistrz z Orkiestr¹

mieli okazjê do spotkania i radosnego
spêdzenia sobotniego popo³udnia.
PZ

Obecny sk³ad orkiestry:
1. Ewa Midura – tr¹bka
2. Klaudia Echolc – tr¹bka
3. Emila Tomaszewska – tr¹bka
4. Ola Machnicka – tr¹bka
5. Angelika Lewandowska – tr¹bka
6. Patrycja £oboda – saksofon
7. Ola Dynasiñska – saksofon
8. Faustyna Grabowska – saksofon
9. Jola Witkowska –saksofon
10. Kinga Lewandowska – tenorhorn
11. Dominika Karpiñska – tenorhorn
12. Paulina Machnicka – tenorhorn
13. Ma³gosia Voss – barytonhorn
14. Klaudia Lubas – puzon
15. Marcelina Grabowska – althorn
16. Marta Miêsikowska – tuba
17. Patryk Stachowski – instrumenty perkusyjne
18. Maciej Kêdzierski – perkusja
19. Pawe³ Kêdzierski – perkusja

Kultura / Aktualności

Jury pod przewodnictwem Anity Przybyszewskiej – Pietrasiak postanowi³o przyznaæ
sześæ nagród i cztery wyró¿nienia.
Nagrody otrzymali:
I miejsce Julia Melerska – SP Siemoñ,

II Kuba Klimek – ZS Rzêczkowo,
III Katarzyna Falkowska – SP Siemoñ,
IV Klaudia Wiśniewska ZS Z³awieś Wielka,
V Natalia Cudak ZS Z³awieś Wielka,
VI Anna Czajkowska – SP Siemoñ.
Wyró¿nienia:
Marcelina Michalska ZS Rzêczkowo,
Olga Trzciñska ZS Z³awieś Wielka,
£ucja M¹drzejewska SP Siemoñ,
Wanessa Bober ZS Rzêczkowo.
Maria Karpiñska

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia
w Górsku
Efektem funkcjonowania szko³y s¹ sukcesy, które uczniowie odnosz¹ w konkursach
wojewódzkich i ogólnopolskich. W tym
roku w ramach IX CHE£M¯YÑSKIEGO
KONKURSU GITAROWEGO w pierwszej
grupie wiekowej nagrodznie zostali: Olga
Pierzgalska, Jan Szostek, wyró¿nienie otrzyma³ Tomasz Dr¹¿kowski.

promuj¹ szko³ê, koncertuj¹c na ró¿nego rodzaju imprezach okolicznościowych, m.in. na
Koncercie Wigilijnym i Noworocznym, zorganizowanych dla lokalnej spo³eczności w Centrum Edukacji M³odzie¿y im. ks. J. Popie³uszki
w Górsku oraz na XXIII Finale Wielkiej Orkiestry Świ¹tecznej Pomocy. W po³owie marca odby³ siê cykl audycji muzycznych promuj¹cych
nasz¹ placówkê w szko³ach powszechnych,
prowadzonych przez Gminê Z³awieś Wielka.
Szko³a organizuje wyjazdy na koncerty dla
naszych uczniów. W tym roku zorganizowano
wyjazd na bal karnawa³owy na zamek w Golubiu-Dobrzyniu. Bal po³¹czono ze zwiedzaniem tego obiektu, a dodatkow¹ atrakcj¹ by³
wystrza³ z armaty.

W drugiej grupie wiekowej II miejsce zaj¹³
Adam Pazdyga, natomiast w trzeciej grupie wiekowej Magdalena Grabowska zdoby³a III miejsce. W kategorii Zespo³y Gitarowe II miejsce zajêli Szymon Rychel w duecie z Adamem Pazdyg¹.
Nasi gitarzyści prezentowali tak¿e swoje
umiejêtności na I FESTIWALU GITAROWYM W KARBÓWKU, gdzie równie¿ odAgnieszka Witki
nieśli sukcesy: Olga Pierzgalska, Maria Chlewicka oraz Jan
Szostek otrzymali wyró¿nienia
w pierwszej kategorii wiekowej,
natomiast Adam Pazdyga zdoby³ II miejsce w drugiej kategorii wiekowej.
Swoimi sukcesami mog¹
pochwaliæ siê równie¿ uczestnicy I Konkursu WiolonczelowoKontrabasowego w Kowalewie
Pomorskim, na którym I miejsce zdoby³a wiolonczelistka
Oliwia S³upczewska, a III miejsce zajê³a kontrabasistka Mag- Zespół gitarowy prowadzony pod kierunkiem p. Sławomira Kosińskiego w składzie
dalena Jenczewska.
(od lewej): Szymon Rychel, Hubert Nowakowski, Magdalena Grabowska, Adam
Ponadto uczniowie oraz
Pazdyga i Małgorzata Sowa na Koncercie Wigilijnym w Centrum Edukacji
Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku.
Fot. Adam Skrętny
kadra nauczycielska aktywnie

O Pióro Wójta
30 marca 2015 roku w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej odby³ siê IV
Gminny Konkurs Ortograﬁczny o Pióro Wójta
Gminy Z³awieś Wielka. W opinii jury, któremu
przewodniczy³a Maria Rochowiak – nauczyciel
akademicki z Torunia, gimnazjaliści bior¹cy
udzia³ w konkursie wykazali siê bardzo dobr¹
znajomości¹ regu³ ortograﬁi i doskonale poradzili sobie z tekstem dyktanda, jak i tekstem
ortograﬁcznym.
Mistrzem ortograﬁi 2015 zosta³ Micha³ Wiciñski z Zespo³u Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej, który
otrzyma³ pióro i statuetkê ufundowane przez
Jana Surdykê – Wójta Gminy Z³awieś Wielka.
I miejsce zajê³a Wiktoria Fiksa
II miejsce - Agata Halapacz
obie z Zespo³u Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej
III miejsce Weronika Klempert z Zespo³u Szkó³
w Górsku.
Laureaci otrzymali nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy.

K

Wycieczka do Poznania i Kórnika

Najpiękniejsza
Kartka Wielkanocna
Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej og³osi³ wyniki konkursu
na najciekawsz¹ kartkê wielkanocn¹.
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Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziêkujemy tak¿e nauczycielom prowadz¹cym za
doskona³e przygotowanie m³odzie¿y.
Organizatorem konkursu by³ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.
Maria Karpiñska

Dom Kultury w Górsku w dniach od 12 do
14 maja zorganizowa³ wycieczkê do Poznania,
Kórnika i Gniezna.
Wziê³y w niej udzia³ 22 osoby, g³ównie
seniorzy z Klubu Seniora dzia³aj¹cego przy
Domu Kultury w Górsku, ale te¿ osoby m³odsze, nie bêd¹ce cz³onkami Klubu.
Pierwszego dnia wycieczki uczestnicy zwiedzali poznañsk¹ palmiarniê, zoo, katedrê oraz
stare miasto. Nastêpnego dnia zorganizowano
wyjazd do zamku w Kórniku, zwiedzanie zamku i arboretum, a na zakoñczenie dnia uczestnicy wycieczki obejrzeli przepiêkny spektakl
baletowy „Jezioro ³abêdzie” w Teatrze Wielkim
w Poznaniu. Trzeci dzieñ wycieczkowicze rozpoczêli pobytem w termach maltañskich, a w drodze powrotnej do domu zwiedzali Gniezno.
Udzia³ w wycieczce da³ mo¿liwośæ zapoznaniasiê z du¿ym fragmentem historii dotycz¹cym powstawania pañstwa polskiego, by³o te¿
coś dla cia³a i „ducha”.
Humory dopisywa³y podczas ca³ego wyjazdu, a cz³onkinie zespo³u śpiewaczego „Harmonia” umila³y jazdê autobusem wykonuj¹c
piosenki ludowe z repertuaru zespo³u.
Renata Dobrowolska

Rodzice dzieciom
– Keybord w Czarnowie

Dzieñ 8 maja 2015 roku zostanie zapisany
du¿ymi literami w kronice Szko³y Podstawowej
w Czarnowie. Z inicjatywy Rady Rodziców,
przy wydatnym wsparciu ﬁnansowym Jana
Surdyki Wójta Gminy Z³awieś Wielka, zosta³
zakupiony instrument muzyczny - keyboard,
który bêdzie s³u¿y³ uczniom szko³y podczas
zajêæ lekcyjnych i uroczystości szkolnych.
Harmonijnie uk³adaj¹ca siê wspó³praca Rady
Rodziców w Czarnowie z w³adzami Gminy
przynios³a dorodny owoc, z którego ciesz¹ sie
uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Aktu przekazania instrumentu na rêce dyr
Zbigniewa Leitgebera dokonali: Iwona Owie-

śna przewodnicz¹ca Rady Rodziców w Czarnowie oraz Jan Surdyka Wójt, którzy sﬁnansowali
ca³y zakup.
Podczas niecodziennej uroczystości Wójtowi Gminy nadano ustanowion¹ przez Radê
Rodziców godnośæ „HONOROWY PRZYJACIEL SPO£ECZNOŚCI SZKOLNEJ w CZARNOWIE”.
Serdecznie dziêkujê pañstwu Magdalenie
Bierzyñskiej-Sudo³ i Adamowi Sudo³ za pomoc
przy zakupie instrumentu.
Przewodnicz¹ca Rady Rodziców
Iwona Owieśna

Koncert Nova Quartet w Złejwsi Wielkiej
12 kwietnia 2015 roku w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego w kościele p. w. Św. Stanis³awa
Kostki w Z³ejwsi Wielkiej odby³ siê koncert
z okazji 10 – tej rocznicy śmierci Świêtego
Jana Paw³a II. Organizatorem uroczystości by³
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi

Ma³ej i Paraﬁa Rzymsko – Katolicka w Z³ejwsi
Wielkiej. Wszyscy zebrani na koncercie uczcili
minut¹ ciszy pamiêæ drogiego naszym sercom
Świêtego Jana Paw³a II i odegraniem przez
skrzypka utworu „Cisza”.
Koncert swoim wystêpem uświetni³ kwartet
muzyków tworz¹cych Nova Quartet, którzy zaprezentowali gościom utwory muzyki klasycznej. Na zakoñczenie zgromadzeni w kościele
wierni odśpiewali „Barkê”, ulubion¹ pieśñ
Wielkiego Aposto³a Mi³osierdzia.
10 rocznica śmierci Naszego Papie¿a jest
z pewności¹ jednym z wa¿niejszych wydarzeñ
w obecnym czasie.
W³aśnie w Niedzielê Mi³osierdzia Bo¿ego zapewniliśmy o naszej wierności i pamiêci
o Świêtym Janie Pawle II.
Maria Karpiñska
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Centrum Edukacji Młodzieży
im. Ks. Jerzego Popiełuszki
Minê³o ju¿ pó³ roku od czasu, gdy w podtoruñskiej miejscowości Górsk swoje podwoje otworzy³ interdyscyplinarny kompleks
edukacyjny Centrum Edukacji M³odzie¿y
im ks. Jerzego Popie³uszki. Obiekt powsta³
w ramach partnerstwa Zgromadzenia Świêtego Micha³a Archanio³a z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Ide¹ powstania kompleksu by³o postawienie ¿ywego pomnika pamiêci b³ogos³awionego
ks. Jerzego Popie³uszki. Miejscowośæ Górsk wybrana zosta³a nieprzypadkowo. To tutaj w październiku 1984 roku ks. Jerzy zosta³ brutalnie
porwany przez oﬁcerów S³u¿by Bezpieczeñstwa.

Dzia³alnośæ Centrum Edukacji M³odzie¿y
Powsta³y w Górsku kompleks Centrum to
przede wszystkim placówka edukacyjna, rekreacyjna i szkoleniowa. Miejsce kieruj¹ce swoj¹
ofertê do m³odszego pokolenia, ale otwarte na
przybywaj¹cych w ka¿dym wieku. Organizuj¹c
zajêcia w Centrum, dyrektor ks. dr Pawe³ Nowogórski CSMA, równie du¿¹ wagê przyk³ada
do rozwoju ﬁzycznego, intelektualnego jak
i duchowego. Dlatego te¿ kompleks dysponuje
sal¹ kinowo – teatraln¹, dwiema salami szkoleniowymi, wielofunkcyjnym boiskiem sportowym oraz zapleczem świetlicowym z wêz³em
gastronomicznym.
W budynku g³ównym znajduje siê wspomniana ju¿ wcześniej sala kinowo – teatralna na 110

miejsc siedz¹cych. Jest wyposa¿ona w system
nag³aśniania oraz specjalistyczne oświetlenie
teatralne w technologii LED. Dla przygotowuj¹cych siê do wystêpów artystów czeka profesjonalna infrastruktura, w tym nowoczesne,
w pe³ni wyposa¿one garderoby teatralne. Sala
kinowo - teatralna niejednokrotnie ju¿ podejmowa³a zarówno znamienitych gości, jak
i artystów z wielu środowisk, a ka¿dy kolejny
miesi¹c przynosi nowe wydarzenia kulturalne
i artystyczne.
W pierwszy majowy weekend Centrum
Edukacji M³odzie¿y gości³o zastêpy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Okazj¹ do świêtowania
by³o doroczne Świêto Stra¿y Po¿arnej oraz patrona stra¿aków- Św. Floriana.
W maju br. w kompleksie centrum odby³y
siê warsztaty i przedstawienia teatralne w ramach ogólnopolskiego przegl¹du teatralnego
TEATRALIA. Szczególnie bogaty w wydarzenia by³ weekend 23-24 maja, kiedy to deski teatru Centrum Edukacji M³odzie¿y sta³y siê aren¹ zmagañ amatorskich i profesjonalnych grup
teatralnych. Fina³ tej imprezy wraz z wystêpem
najlepszego teatru zaplanowany jest na czerwiec. Warto wspomnieæ, ¿e wstêp w charakterze
widza jest dla wszystkich chêtnych ca³kowicie
bezp³atny.
Centrum Edukacji M³odzie¿y wraz z Uniwersytetem Miko³aja Kopernika ju¿ dziś zaprasza wszystkich chêtnych na 11 czerwca 2015
roku, kiedy to w budynkach Centrum odbêdzie
siê seminarium naukowe pod tytu³em „Kośció³ a m³odzie¿ w Polsce po II wojnie Światowej”. Program Seminarium zak³ada wyst¹pienia i prezentacje przedstawicieli świata nauki
z toruñskiego UMK, oraz panele dyskusyjne
z udzia³em zebranych gości.

przenios¹ siê do pamiêtnego 19
października 1984 roku i prześledz¹ tragiczne wydarzenia owego
pi¹tkowego wieczoru.
W pomieszczeniu muzeum
zainstalowano nowoczesne ekrany multimedialne, dziêki którym
mo¿na pos³uchaæ wywiadów ze
świadkami tamtych dni. W czêści ekspozycyjnej odnajdziemy sporo cennych
eksponatów, takich jak oryginalne „bibu³y”,
czyli wydania podziemnych gazet Solidarności
czy autentyczny he³m ORMO (Ochotniczych
Rezerw Milicji Obywatelskiej). Ca³e pomieszczenie muzeum usiane jest ogromn¹ liczb¹
zdjêæ z ¿ycia i pracy duszpasterskiej ksiêdza
Jerzego, od czasów pobytu w seminarium duchownym, poprzez pobyt w wojsku, pos³ugê
kap³añsk¹ w kolejnych paraﬁach, a¿ po dzia³alnośæ polityczn¹, prowadzon¹ do ostatnich dni.
Wstêp do Muzeum jest bezp³atny, a na
ka¿dego odwiedzaj¹cego czekaj¹ przewodnicy
Centrum Edukacji M³odzie¿y, którzy ka¿dorazowo towarzysz¹ gościom Muzeum w spacerze
śladami historii.
Muzeum Regionalne
W lutym 2015 roku zadecydowano o zaadoptowaniu budynku dawnej czêści szko³y

Multimedialne Muzeum ks. Jerzego Popie³uszki
Wnêtrze Muzeum to przede wszystkim
wiele ście¿ek historycznych oraz mnóstwo materia³ów, opisuj¹cych ¿ycie i pracê ks. Jerzego
Popie³uszki. Zaraz po wejściu odwiedzaj¹cy

z 1887 roku na miejsce warsztatowo muzealne.
W jego wnêtrzach przygotowano instalacje historyczne, obejmuj¹ce ró¿norodne sfery ¿ycia
zarówno w mieście, jak i na wsi.
Zaraz po wejściu do przedsionka muzeum
rzucaj¹ siê w oczy efektownie podwieszone

Rajd Rowerowy z Przygodą
12 kwietnia w Górsku odby³ siê XII Rodzinny Rajd Rowerowy z „Przygod¹”. Organizatorami imprezy byli Oddzia³ Miejski PTTK
w Toruniu, Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej
i KTK „Przygoda” Toruñ. Na start zg³osi³o
siê prawie 60 osób. Gościliśmy, ku wielkiemu zaskoczeniu, wielu nowych rowerzystów,
wspania³e kilkuosobowe rodziny oraz liczn¹
grupê m³odzie¿y ze szko³y w Górsku. Uczniowie mieli mo¿liwośæ wziêcia udzia³u w rajdzie
dziêki zaanga¿owaniu p. Macieja Siudowskiego, p. Krzysztofy Orczykowskiej-Wo³owskiej
i p. Marii Laskowicz, którzy poświêcili swój
wolny czas na opiekê nad grup¹, za co serdecznie DZIÊKUJEMY. Na uczestników czeka³a
kawa, herbata, smaczne p¹czusie z piekarni
Mr Max Tadeusz Śliwa z Toporzyska. Ca³ośæ
zwieñczy³o pieczenie kie³basek na ognisku
oraz wrêczenie nagród rzeczowych zwyciêz-

com przeprowadzonych wcześniej konkursów.
By³o s³onecznie, weso³o i bardzo sympatycznie.
Wszystkim uczestnikom dziêkujemy za udzia³
w rajdzie. Do zobaczenia nastêpnym razem.
Maciej Wrzeszykowski

przy suﬁcie gabloty z podwieszonymi wewn¹trz
eksponatami. W sali g³ównej znajdziemy instalacje tematyczne o czasach zaborów, szkolnictwie tamtego okresu, ¿yciu na wsi oraz technice
prze³omu XIX i XX w. Do dyspozycji odwiedzaj¹cych bêdzie równie¿ mnóstwo materia³ów
drukowanych, w tym starych plakatów, gazet
codziennych oraz wydawnictw niskonak³adowych.
Wiêkszośæ eksponatów wystawiona jest
w taki sposób, aby mo¿na by³o je dok³adnie
dotkn¹æ, obejrzeæ a niektórych nich nawet aktywnie u¿yæ. Bêd¹ temu s³u¿yæ centralnie rozmieszczone sto³y, dziêki którym w Muzeum
Regionalnym realizowane bêd¹ warsztaty
artystyczne dla dzieci i m³odzie¿y, z wykorzystaniem m.in. sto³u garncarskiego, pod opiek¹
Kustosza Muzeum Regionalnego.
Zapraszamy do Górska
Centrum Edukacji M³odzie¿y im. ks. Jerzego Popie³uszki jest kompleksem niezwykle
wszechstronnym i otwartym dla wszystkich zainteresowanych. Zaprasza zarówno gości indywidualnych jak i grupy zorganizowane, dzieci,
m³odzie¿ i doros³ych, dla których Centrum ma
atrakcyjne ca³odniowe programy tematyczne.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ i odwiedzenia Centrum Edukacji M³odzie¿y
im. B³. Ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku.
Pawe³ Fereniec
Manager Centrum
Centrum Edukacji M³odzie¿y im. ks. Jerzego Popie³uszki
Fundacja Centrum Edukacji M³odzie¿y CEM w Górsku

Wielkanocny turniej piłki nożnej
29 marca w Zespole Szkó³
w Z³ejwsi Wielkiej odby³y siê
rozgrywki pi³ki halowej. Do
udzia³u zg³osi³o siê 8 dru¿yn,
które w trakcie ca³ego turnieju
wykaza³y siê ogromnym zaanga¿owaniem oraz sportow¹ postaw¹. Dru¿yny poprzez losowanie zosta³y podzielone na dwie
grupy, z których dwie najlepsze
wchodzi³y do pó³ﬁna³ów. Mecze
pó³ﬁna³owe zakoñczy³y siê nastê-

puj¹cymi wynikami:
Bie³yjerozy – Rêka, noga, mózg
na ścianie 4:2
Polonia Napleton – Zwariowane
Melodie 3:2
W meczu o trzecie miejsce Zwariowane Melodie pokona³y Rêkê,
natomiast w ﬁnale zwyciêzc¹ okaza³a siê dru¿yna Polonii, która wygra³a z dru¿yn¹ Bie³yjerozy.
PZ
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Inauguracja sezonu
nordic walking w Gutowie

a tak¿e ciastem i napojami. Sponsorami poczêstunku by³a Fundacja Leśna Droga i Dom Kultury w Górsku. Pogoda dopisa³a, wiêc uczestnicy bawili siê bardzo dobrze. Za udzia³ w marszu
wszystkim serdecznie dziêkuj¹.
Renata Dobrowolska
Maria Moulis

Sukcesy sportowe
Klubu Karate Kiritsu
W dniach 27-28.03.2015 w miejscowości
Cottonera (Malta) odby³a siê kolejna edycja
Miêdzynarodowego Turnieju Karate WUKF
(World Union of Karate-Do Federations)
MALTA OPEN 2015.
W zawodach wziê³o udzia³ 821 zawodników z 15 krajów (Malta, W³ochy, Izrael, Rosja,
Anglia, Szkocja, Irlandia, Walia, Indie, Czechy, Niemcy, Dania, Rumunia, Egipt, Afganistan oraz Polska). Wśród Polaków znalaz³a siê
równie¿ skromna, trzyosobowa reprezentacja
z Gminy Z³awieś Wielka z Klubu Karate Kiritsu Górsk, w sk³adzie: Maja Gondek, Justyna
Pêcak oraz Iwo Licznerski.
Zawody na Malcie by³y bardzo wa¿nym egzaminem poprzedzaj¹cym Mistrzostwa Europy,
które odbêd¹ siê na pocz¹tku czerwca, w belgijskiej miejscowości Herstal. Karatecy z Górska
kolejny ju¿ raz udowodnili swoj¹ wysok¹ formê,
zdobywaj¹c na europejskich matach trzy medale
- jeden srebrny oraz dwa br¹zowe.
Medale dla Klubu Karate Kiritsu Górsk
zdobyli:
- Iwo Licznerski w konkurencji Kumite indywidualne mê¿czyzn (+76 kg), który zaj¹³ drugie
miejsce.
- Dru¿yna Kumite Dziewcz¹t w sk³adzie: Maja
Gondek (14 lat) oraz Justyna Pêcak (15 lat) wraz
z Ma³gorzat¹ Cichock¹ (Bushikan Szczecin)
w konkurencji kumite dru¿nowe dziewcz¹t
15-17 lat za III miejsce.
- Dru¿yna Kumite Seniorów w sk³adzie: Iwo
Licznerski (Kiritsu Górsk), Pawe³ Bombolewski (Bushikan Szczecin) oraz Wiktor Adamski
(Shodan Zduny) w konkurencji kumite dru¿ynowe mê¿czyzn - za III miejsce.
W niedzielê 29 marca 2015 r. we Wroc³awiu
odby³ siê Ogólnopolski Turniej Karate Dzieci
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I edycja Gminnego Biegu
im. Zbyszka Jędrasa

W dniu 2 maja 2015 r. na terenie Fundacji Leśna Droga odby³a siê inauguracja sezonu nordic walking, po³¹czona z obchodami
Dnia Flagi.
Trasa marszu wiod³a ze Z³ejwsi Ma³ej do
Górska, przez Zarośle Cienkie, Sk³udzewo, Gutowo, Przysiek i Toruñ. Do zorganizowania inauguracji sezonu nordic walking i obchodów
Dnia Flagi w³¹czy³y siê Dom Kultury w Górsku
i harcerze.
Harcerze 30 D H im. Szarych Szeregów
„SZTURMOWCY” Z³awieś Wielka przygotowali konkursy z nagrodami dotycz¹ce historii
Dnia Flagi. Uczestnicy imprezy na miejscu
w Gutowie, w Fundacji Leśna Droga mieli mo¿liwośæ posiliæ siê ¿urkiem i kie³bask¹ z grilla,
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i M³odzie¿y „BUDOKAN CUP 2015” organizowany przez Polskie Zrzeszenie Karate. W zawodach bra³o udzia³ 260 zawodników i zawodniczek z 10 klubów z ca³ego kraju. Nie zabrak³o
równie¿ reprezentacji Klubu Karate Kiritsu
z Górska.
Nasz¹ gminê reprezentowa³ jeden z najm³odszych zawodników Klubu Karate Kiritsu
- siedmiotelni Gracjan Grobelny. Nie pozostawi³ cienia szans swoim rywalom wygrywaj¹c
wszystkie walki przed czasem i tym samym
zdobywaj¹c z³oty medal w konkurencji Kumite Indywidualne ch³opców rocznik 2007
i m³odsi.

Iwo Linczerski

1 maja 2015 r po raz pierwszy na terenie
naszej gminy zorganizowany zosta³ Bieg
imienia Zbyszka Jêdrasa. Biegi odbywa³y siê
w kategoriach:
- bieg g³ówny na dystansie 5km,
- bieg dla gimnazjalistów na dystansie 2,5km,
- bieg dla szkó³ podstawowych klas IV – VI na
dystansie 1 km,
- bieg dla szkó³ podstawowych klas I-III na dystansie 500 m.
Bieg cieszy³ siê du¿a popularności¹ wśród
mieszkañców. W sportowej rywalizacji wziê³o
udzia³ ponad 100 biegaczy.
Najlepsze wyniki osi¹gnêli:
Kategoria klasy I – III szko³y podstawowej:
Dziewczyny:
1. Anastazja Czy¿ycka – Z³awieś Wielka,
2. Oliwia Kaczmarek – Górsk,
3. Zoﬁa Sobczak – Rzêczkowo.
Ch³opcy:
1. Miko³aj Bartkowski – Czarnowo,
2. Oliwer Piotrowski – Z³awieś Wielka,
3. Szymon Wiśniewski – Siemoñ,
Kategoria klasy 4-6 szkó³ podstawowych:
Dziewczyny:
1. Angelika Wojciechowska – Górsk,
2. Oliwia Grześko – Z³awieś Wielka,
3. Aleksandra Hamerla – Siemoñ.
Ch³opcy:
1. Jakub Sondej – Rzêczkowo,
2. Kacper Patek – Z³awieś Wielka,
3. Marcel Nowakowski.
Kategoria klas I – III gimnazjum:
Dziewczyny:
1. Angelika Paradowska – Z³awieś Wielka,
2. Sylwia Trzpil – Rzêczkowo,
3. Natalia Kornacka – Rzêczkowo.
Ch³opcy:
1. Patryk Fr¹tczak – Rzêczkowo,
2. Cezary Rutkowski – Rzêczkowo,
3. Mariusz Karpiñski – Z³awieś Wielka.
Kategoria ponad gimnazjalna i doros³ych:
Kobiety:
1. Emilia Dankowska – Z³awieś Ma³a,
2. Luiza Barniecka – Rzêczkowo,
3. Beata Boniecka – Czarne B³oto.
Mê¿czyźni:

1. Mariusz Danielewski – Sk³udzewo,
2. Janusz Lemke – Czarnowo,
3. Adrian M³odecki – Z³awieś Wielka.
Celem I Edycji Gminnego Biegu im. Zbyszka Jêdrasa by³o propagowanie zdrowego trybu
¿ycia przy jednoczesnym kultywowaniu pamiêci o zmar³ym dzia³aczu sportu. Organizatorem biegu i fundatorem nagród by³ Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.
Medale wrêczy³a Pani Teresa Czajkowska
– Jêdras ¿ona zmar³ego Zbigniewa, Jan Surdyka – Wójt Gminy i Maria Karpiñska Dyrektor
GOKiS.
Warto nadmieniæ, ¿e inicjatorem biegu
ulicznego w naszej gminie by³ zmar³y Zbigniew
Jêdras.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej sk³ada serdecznie podziêkowanie dla jednostek OSP ze Z³ejwsi Ma³ej, Sk³udzewa i Toporzyska, które z ogromnym
zaanga¿owaniem zapewni³y pomoc przedmedyczn¹ i zabezpieczenie trasy podczas biegu.
S³owa uznania nale¿¹ siê animatorom Boiska
Orlik P. Tomaszowi Tomkiewiczowi, P. Januszowi Lemke, P. Magdalenie Laskowskiej – nauczycielowi z Gimnazjum w Z³ejwsi Wielkiej
za oprawê strony technicznej oraz wolontariuszom – uczniom ZP w Z³ejwsi Wielkiej, którzy
pomagali w organizacji biegu.

Wysoka frekwencja by³a dla organizatorów
mi³ym zaskoczeniem i z pewności¹ stanowiæ
bêdzie dodatkow¹ mobilizacjê do organizowania tego rodzaju imprez w przysz³ości.
Dziêkujemy za wspólne bieganie i do zobaczenia za rok.

Maria Karpiñska
Dyrektor GOKiS
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