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 Zapraszamy
do lektury

www.zlawies.pl

 Zapraszamy panie, które wykaza³y siê w swojej 
dzia³alności inicjatywami na rzecz lokalnej spo³eczno-
ści. W ramach projektu zorganizowane zostan¹ m.in. 
warsztaty i szkolenia z zakresu samoakceptacji i rozwo-
ju osobistego, autoprezentacji i wiza¿u oraz zdrowego 
stylu ¿ycia. Uczestniczki warsztatów dowiedz¹ siê rów-
nie¿ jak zdobyæ fundusze na realizacjê w³asnych pomy-
s³ów. Informacja pod nr tel: 691 923 530 Urz¹d Gminy 
Z³awieś Wielka; 56 676 44 36 LGD Zakole Dolnej Wi-
s³y.   
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„Niech Cię Zakole” w Złejwsi Wielkiej
 Dnia 14 maja 2015 Rada Gminy Z³a-
wieś Wielka podjê³a uchwa³ê, na mocy 
której Gmina Z³awieś Wielka przyst¹pi-
³a do Lokalnej Grupy Dzia³ania „Zako-
le Dolnej Wis³y”. Równo dwa miesi¹ce 
później, 14 lipca, podczas Walnego Ze-
brania Cz³onków LGD zebrani podjêli 
uchwa³ê zmieniaj¹c¹ statut stowarzysze-
nia i przyjmuj¹c¹ do Zakola Gminê Z³a-
wieś Wielka. W trakcie spotkania odby³y 
siê równie¿ wybory uzupe³niaj¹ce do 
Zarz¹du, którego nowym cz³onkiem zo-
sta³ przedstawiciel gminy Z³awieś Wielka 
Krzysztof Rak.
 Lokalna Grupa Dzia³ania „Zakole 
Dolnej Wis³y” to porozumienie partner-
skie osób i instytucji zainteresowanych 
rozwojem obszarów wiejskich i popraw¹ 
jakości ¿ycia mieszkañców. Partnerstwo 
zawi¹za³o siê 16 lutego 2006 roku i przy-
bra³o formê stowarzyszenia, w sk³ad któ-
rego wchodz¹ reprezentanci gmin, orga-
nizacji pozarz¹dowych, przedsiêbiorstw, 
instytucji publicznych. Powsta³o w po-
rozumieniu mieszkañców i samorz¹dów 
czterech s¹siaduj¹cych ze sob¹ gmin: 
D¹browy Che³miñskiej, Kijewa Królew-

skiego, Unis³awia i Z³ejwsi Wielkiej, która 
w 2015 roku zast¹pi³a gminê Pruszcz.
 Lokalna Grupa Dzia³ania „Zakole 
Dolnej Wis³y” kontynuuje prace nad now¹ 
lokaln¹ strategi¹ rozwoju obszaru gmin: 
D¹browa Che³miñska, Kijewo Królewskie, 
Unis³aw oraz Z³awieś Wielka. Strategia jest 
opracowywana w sposób partycypacyjny, 
czyli z szerokim zaanga¿owaniem miesz-
kañców w ramach tzw. RLKS – Rozwoju 
lokalnego kierowanego przez spo³ecznośæ. 
W ramach planowanej strategii na lata 2016-
2023 LGD bêdzie dysponowa³a środkami 
na rozwój spo³eczny i gospodarczy obszaru 
m.in. premie na rozpoczêcie dzia³alności 
gospodarczej, dofinansowanie do rozwoju 
mikro i ma³ych firm oraz przetwórstwa, 
rewitalizacjê przestrzeni publicznej, pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych miesz-
kañców. Pierwsze zebranie, maj¹ce czysto 
formalny charakter i s³u¿¹ce wyjaśnieniu 
zainteresowanym jaki jest cel spotkañ 
warsztatowych w gminach, przedstawieniu 
dotychczasowych dzia³añ w ramach PROW 
2007-2013 oraz zachêceniu uczestników do 
w³¹czania siê w proces budowy nowej LSR 
odby³o siê 12 sierpnia br. w Boluminie.

 W ka¿dej z czterech nale¿¹cych do 
Zakola gmin odbêd¹ siê warsztaty, bêd¹ce 
okazj¹ do podzielenia siê swoimi spostrze-
¿eniami, pomys³ami i opiniami. Praca 
w grupach bêdzie obejmowaæ analizê s³a-
bych i mocnych stron, szans i zagro¿eñ, 
grup defaworyzowanych, celów i wskaźni-
ków LSR, określaj¹cych kierunki wsparcia 
i za³o¿enia rozwoju terenu Zakola, jakie 
nale¿y uwzglêdniæ w tworzonej Strategii. 
Zachêcam mieszkañców, przedsiêbiorców, 
organizacje spo³eczne oraz przedstawicieli 
sektora publicznego do w³¹czenia siê we 
wspólne opracowanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju w ramach finansowania unijne-
go 2014-2020 (LSR) poprzez  udzia³ w ba-
daniach ankietowych oraz spotkaniach 
organizowanych w gminach. Przysz³a stra-
tegia ma s³u¿yæ wszystkim mieszkañcom 
obszaru Zakola Dolnej Wis³y, dlatego liczê 
na Pañstwa pomoc w spe³nieniu tego celu. 
Spotkanie w Gminie Z³awieś Wielka od-
bêdzie siê 26 sierpnia 2015 r. w Świetlicy 
Integracyjnej w Z³ejwsi Wielkiej (siedzi-
ba GOPS) przy ul. S³onecznej 28. Pocz¹-
tek o godzinie 9.00.

Krzysztof Rak

 W sobotê 29 sierpnia odbêdzie siê najwa¿niejsze gminne świê-
to – do¿ynki. W tym roku gospodarzem świêta plonów bêdzie 
so³ectwo Sk³udzewo. Do¿ynki rozpoczn¹ siê uroczyst¹ msz¹ 
świêt¹ o godzinie 14.00 w kościele w Z³ejwsi Wielkiej, po której 
barwny korowód przejdzie sprzed Urzêdu Gminy na plac przed 

Zapraszamy na Dożynki
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej. Chle-
bem i sol¹ powitaj¹ gości starości do¿ynek pani Ewa Sikorska 
i pan Tomasz Drewnowski Dla naszych mieszkañców przygo-
towaliśmy wiele atrakcji. Nie zabraknie konkursu na naj³adniej-
szy wieniec do¿ynkowy, podane zostan¹ wyniki prowadzonego 
na gminnym facebooku g³osowania na witacze, które od kilku 
dni upiêkszaj¹ nasze miejscowości, przypominaj¹c i zaprasza-
j¹c na zbli¿aj¹ce siê świêto. Ko³a Gospodyñ Wiejskich zadbaj¹ 
o smaczne potrawy. Na wszystkich bêdzie czeka³a pyszna gro-
chówka, przygotowywana przez panie kucharki z gminnego 
przedszkola oraz serwowane przez Honorowych Dawców Krwi 
grillowane kie³baski. Ca³ośæ os³odzi ciasto wydawane w kawia-
rence Urzêdu Gminy. Przygotowaliśmy dla Pañstwa równie¿ 
stoisko informuj¹ce o korzyściach wynikaj¹cych z za³o¿enia 
konta na e-PUAP-ie oraz firmy PGK w którym jej pracownicy 
bêd¹ informowaæ o korzyściach wynikaj¹cych z tworzonego 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz udzielaæ porad na temat 
stosowania rozwi¹zañ wykorzystuj¹cych Odnawialne Źród³a 
Energii. Przygotowana przez so³ectwo Sk³udzewo wystawa od-
miennie do lat ubieg³ych zaprezentuje te trochê starsze i pewnie 
odchodz¹ce ju¿ trochê w zapomnienie maszyny rolnicze. Na 
scenie zaprezentuj¹ siê nasi gminni artyści – Gminna Orkie-
stra Dêta, zespo³y „Harmonia” i „Melodia”, soliści z GOKiS – 
u i Szko³y muzycznej, przedszkolaki z Gminnego Przedszkola 
a dobr¹ kondycjê zadbaj¹ panie, które zaprezentuj¹ pokaz Zum-
by. Gwiazd¹ wieczoru bêdzie Rudi Schuberth, znany wszystkim 
z takich utworów jak „Córka rybaka” czy „Monika dziewczyna 
ratownika”. Zabawê taneczn¹ poprowadzi gościnnie prezentu-
j¹cy siê w naszej gminie zespó³ ze Stró¿ala. Nie zapomnieliśmy 
równie¿ o najm³odszych świêtuj¹cych, na których bêd¹ czeka³y 
trampolina, dmuchana zje¿d¿alnia, kule wodne i statki, liczne 
konkursy prowadzone przez animatorów, sprzêt wojskowy pre-
zentowany przez VI Samodzielny Oddzia³ Geograficzny oraz 
pit bike – i czyli ma³e motory. Wszystkich mieszkañców serdecz-
nie zapraszamy do wspólnego świêtowania. Do zobaczenia 29 
sierpnia na Do¿ynkach Gminnych!!!

Krzysztof Rak
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KVademecum mieszkańca

 Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej przypo-
mina, ¿e ka¿dy rolnik, który chce odzyskaæ 
czêśæ pieniêdzy wydanych na olej napêdowy 
u¿ywany do produkcji rolnej powinien: 

- w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 
2015 r. z³o¿yæ odpowiedni wniosek do wójta 

 Podobnie jak w latach ubieg³ych, w roku 
szkolnym 2015/2016 we wszystkich szko³ach 
na terenie Gminy Z³awieś Wielka bêdzie 
realizowany Rz¹dowy Program „Wyprawka 
szkolna”. 
 Ze wsparcia finansowego w ramach progra-
mu mog¹ skorzystaæ rodzicie i opiekunowie 
dzieci, które od września rozpoczn¹ naukê 
w klasach trzecich szkó³ podstawowych. Pomoc 
jest skierowana do uczniów pochodz¹cych z ro-
dzin, w których dochód na osobê nie przekra-
cza 574 z³. W przypadku rodzin znajduj¹cych 
siê w trudnej sytuacji ekonomicznej i spo³ecznej 
(np. ciê¿ka choroba, wielodzietnośæ, przemoc, 
alkoholizm, narkomania w rodzinie), wsparcie 

 Fundacja Akademia Aktywnych w Z³ejwsi 
Wielkiej zakoñczy³a kolejny projekt wspó³fi-
nansowany przez Urz¹d Gminy. Zajêcia odby-
wa³y siê w grupach przez trzy miesi¹ce. W pro-
gramie wziê³o udzia³ ponad 50 osób z terenu 
gminy Z³awieś Wielka. „START aktywności, 
STOP oty³ości” wzorem roku poprzedniego 
promowa³ zdrowy styl ¿ycia, poprzez æwiczenia 
prowadzone przez fizjoterapeutkê. Zorganizo-
wano równie¿ zajêcia nordic walking (marsz 
z kijkami) oraz pokaz metod relaksacji i jogi. 
Ilośæ chêtnych osób by³a wiêksza ni¿ zaplano-
wana w projekcie, co bardzo nas cieszy i mobi-
lizuje do jeszcze szerzej zakrojonych dzia³añ 
ukierunkowanych na poprawê kondycji zdro-
wotnej naszego spo³eczeñstwa. 

Start aktywności, stop otyłości

 Ju¿ teraz zapraszamy do udzia³u w nastêp-
nym projekcie. 
 Dziêkujemy wszystkim uczestnikom jak 
i prowadz¹cym zajêcia dla naszej Fundacji.

Ewa Borzêcka

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

 Referat Świadczeñ Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjne-
go Urzêdu Gminy w Z³ejwsi Wielkiej przypomina, ¿e osoby któ-
re maj¹ ustalone prawo do:
• dodatku z tytu³u podjêcia  przez dziecko nauki poza miej-

scem  zamieszkania na okres od dnia 1 września 2015 r. do 
dnia 31 października 2015 r. (dotyczy szkó³ ponadgimnazjal-
nych);

• dodatku z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego na dziecko 
w wieku powy¿ej 16 lat;

 Prawo do zasi³ku rodzinnego przyznawane jest na tzw. 
okresy zasi³kowe trwaj¹ce 12 miesiêcy. Obecnie nowy okres 
zasi³kowy rozpoczyna siê od 1 listopada 2015 r. i trwaæ bêdzie 
do 31 października 2016 r.

 W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasi³kowy z³o¿y wniosek wraz z wyma-
ganymi dokumentami do dnia 30 września 2015 r., ustalenie 
prawa do świadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata świadczeñ przy-
s³uguj¹cych za listopad nastêpuje do dnia 30 listopada 2015 r.
 W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o świadczenia ro-
dzinne na nowy okres zasi³kowy z³o¿y wniosek w okresie od 1 
października 2015 r. do 30 listopada 2015 r. ustalenie prawa do 
zasi³ku rodzinnego oraz wyp³ata świadczeñ przys³uguj¹cych za 
listopad 2015 r. nastêpuje do dnia 31 grudnia 2015 r.
 Wnioski o ustalenie prawa do świadczeñ rodzinnych wyda-
wane i przyjmowane s¹ od 1 września 2015 r. w Urzêdzie Gminy 
w Z³ejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, pok. nr 7  od poniedzia³ku 
do pi¹tku w godz. od 7:00 do 15:00 oraz we wtorki w godz. od 
8:00 do 16:00.

Ma³gorzata £oboda

 Świadczenia z FA przyznawane s¹ na tzw. okresy świadcze-
niowe trwaj¹ce 12 miesiêcy. Obecnie nowy okres świadczeniowy 
rozpoczyna siê 1 października 2015 r. i trwa do 30 września 2016  r.  
Jednak wnioski o przyznanie świadczeñ z funduszu alimentacyj-
nego osoby zainteresowane mog¹ sk³adaæ ju¿ od 1 sierpnia 2015 r. 
W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy z³o¿y wnio-
sek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015 r., ustalenie 
prawa do świadczeñ z funduszu alimentacyjnego oraz wyp³ata 
świadczeñ przys³uguj¹cych za październik 2015 r. nastêpuje do 
dnia 31 października 2015 r.
 

Zaświadczenie ze szkoły do 11 września 2015 r.

Okres świadczeniowy 2015/2016
(dotyczy świadczeń z funduszu alimentacyjnego)

 W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o świadczenia na nowy 
okres świadczeniowy z³o¿y wniosek wraz z dokumentami w okre-
sie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeñ 
z funduszu alimentacyjnego oraz wyp³ata świadczeñ przys³uguj¹-
cych za październik nastêpuje do dnia 30 listopada 2015 r.
 Wnioski o ustalenie prawa do świadczeñ z funduszu ali-
mentacyjnego wydawane i przyjmowane s¹ od 1 sierpnia 2015 r. 
w Urzêdzie Gminy w Z³ejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, pok. nr 7 
i 8 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7:00 do 15:00 oraz we 
wtorki w godz. od 8:00 do 16:00. 

Ma³gorzata £oboda

• funduszu alimentacyjnego na dziecko w wieku powy¿ej 18 
lat; 

maj¹ obowi¹zek dostarczyæ do dnia 11  września br. zaświadcze-
nie ze szko³y albo oświadczenie o kontynuacji przez dziecko na-
uki w roku szkolnym 2015/2016. Nie dostarczenie ww. zaświad-
czenia lub oświadczenia bêdzie skutkowa³o wstrzymaniem 
wyp³at świadczeñ.

Ma³gorzata £oboda

Okres zasiłkowy 
2015/2016

(dotyczy świadczeń rodzinnych)

Zwrot podatku akcyzowego
gminy wraz z fakturami VAT stanowi¹cymi 
dowód zakupu oleju napêdowego w okresie 
od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. 
wynosi:  81,70 z³ x  ilośæ u¿ytków rolnych.

Wies³awa Lipiñska

Wyprawka szkolna
Wnioski do 4 września

mo¿e zostaæ udzielone mimo nie spe³niania 
kryterium dochodowego. Decyzjê podejmuje 
wówczas dyrektor szko³y. Maksymalna kwota 
dofinansowania to 225 z³. Na pomoc mog¹ li-
czyæ równie¿ rodzice i opiekunowie dzieci z nie-
którymi niepe³nosprawnościami. 
 Wnioski nale¿y kierowaæ do dyrektorów 
szkó³, w terminie do 4 września.
 Warto wspomnieæ, ¿e uczniom klas pierw-
szych, drugich i czwartych szkó³ podstawowych 
oraz pierwszych klas gimnazjów podrêczniki zo-
stan¹ zapewnione bezp³atnie. Dlatego te¿ znika 
koniecznośæ dofinansowywania ich zakupu.

Barbara Gilewicz-£ukasik 

 Gmina Z³awieś Wielka bierze udzia³ w pro-
jekcie systemowym, którego celem jest poprawa 
warunków funkcjonowania oddzia³ów przed-
szkolnych w szko³ach podstawowych. Projekt, 
którego realizacja trwaæ bêdzie do koñca paź-
dziernika br. obejmuje zakup dodatkowego 
wyposa¿enia dostosowanego do potrzeb i mo¿-
liwości dzieci w wieku przedszkolnym, przygoto-
wanie dla nich pomieszczeñ oraz modernizacjê 
placów zabaw. Dziêki dostosowaniu toalet do 
potrzeb najm³odszych dzieci oraz doposa¿eniu 
oddzia³ów przedszkolnych w pomoce dydak-
tyczne, meble, zabawki i sprzêt IT poprawi siê 
dostêp najm³odszych do edukacji przedszkolnej. 
Wartośæ projektu realizowanego we wszystkich 

funkcjonuj¹cych na terenie gminy oddzia³ach 
przedszkolnych to kwota 760 795,58 z³. Wart od-
notowania jest fakt, ¿e w jego ramach nie jest wy-
magany wk³ad w³asny, poniewa¿ w 100% finan-
sowany jest ze środków pochodz¹cych z Unii 
Europejskiej. W chwili obecnej trwaj¹ prace nad 
przygotowaniem dokumentacji niezbêdnej do 
przeprowadzenia przetargu. 
 Projekt systemowy nr WND-POKL.09.01.01-
04-017/15 w ramach Poddzia³ania 9.1.1 Zmniej-
szenie nierówności w stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego 
Kapita³ Ludzki na lata 2007 – 2013. 

Monika Ryngwelska

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

 Ustawodawca, aby usprawniæ ca³y proces 
prawa budowlanego zrezygnowa³ z wymagañ 
pozwolenia na budowê przede wszystkim dla bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile 
ich obszar oddzia³ywania mieści siê w ca³ości 
na terenie, na którym zosta³y zaprojektowane. 
Na zg³oszenie wybudujemy równie¿: wolnosto-
j¹cy, parterowy budynek gospodarczy; gara¿; 
altanê; przydomowy ganek i oran¿eriê; basen 
lub oczko wodne. Powierzchnia tych obiektów 
nie mo¿e przekroczyæ 35m2, a w przypadku ba-
senu czy oczka wodnego 50 m2. Bez uzyskania 
pozwolenia na budowê wykonamy zbiornik 
bezodp³ywowy na nieczystości ciek³e o pojem-
ności do 10 m3 oraz przydomow¹ oczyszczalniê 
ścieków o wydajności do 7,5 m3/dobê. Noweli-
zacja prawa budowlanego wprowadzi³a katalog 
obiektów zwolnionych z jakichkolwiek weryfi-
kacji przez odpowiednie organy administracji 
architektoniczno-budowlanej, m.in. altany 
i obiekty gospodarcze na dzia³kach w rodzin-
nych ogrodach dzia³kowych o powierzchni 
zabudowy do 35 m2, wysokości do 5 m (dachy 
strome) i 4 m (dachy p³askie); obiekty ma³ej ar-
chitektury na prywatnych dzia³kach; ogrodze-

Nowelizacja Prawa Budowlanego

nia do wysokości 2,2 m; docieplenia budynków 
na wysokości do 12 m; pompy ciep³a; urz¹dze-
nia fotowoltaiczne o mocy do 40kW, wiaty do 
50m2. 
 Do zg³oszenia budowy domu nale¿y dostar-
czyæ cztery egzemplarze projektu budowlane-
go, oświadczenie o posiadanym prawie do dys-
ponowania nieruchomości¹ na cele budowlane 
oraz decyzjê o warunkach zabudowy (je¿eli nie 
ma planu miejscowego). Projekt budowlany 
nie musi zawieraæ oświadczeñ przedsiêbiorstw 
sieciowych o dostawie mediów i warunkach 
przy³¹czenia oraz zarz¹dcy drogi o mo¿liwości 
po³¹czenia dzia³ki z drog¹ publiczn¹. Zg³osze-
nia nale¿y dokonaæ minimum 30 dni przed 
planowanym rozpoczêciem robót budowla-
nych i tyle czasu w³aściwy organ ma na zajêcie 
stanowiska w sprawie. Je¿eli po 30 dniach nie 
ma odzewu ze strony urzêdu, mo¿emy rozpo-
cz¹æ prace. Od 28 czerwca 2015 r. u¿ytkowanie 
domu mo¿na rozpocz¹æ po up³ywie 14 dni od 
momentu zawiadomienia powiatowego in-
spektora nadzoru budowlanego o zakoñczeniu 
budowy. 

Adamska Joanna, Kowalska Ewelina

 Dnia 16 marca 2015 r. Prezydent RP podpisa³ zmianê ustawy Prawo budowlane. Nowe-
lizacja Prawa budowlanego obowi¹zuje od lipca 2015 roku wprowadzaj¹c zmiany, na mocy 
których dla niektórych budynków nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na budowê, 
wystarczy zg³oszenie zamiaru jej prowadzenia do w³aściwego organu. 
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„Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej”

 Zarz¹d Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego zatwierdzi³ listê operacji, zakwalifiko-
wanych do wspó³finansowania dla dzia³ania 
„Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” objêtego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakre-
sie budowy mikroinstalacji prosumenckich 
wykorzystuj¹cych odnawialne źród³a energii, 
s³u¿¹cych do wytwarzania energii, w szcze-
gólności energii elektrycznej lub cieplnej, 
z przeznaczeniem na potrzeby w³asne.

 Na liście znalaz³y siê 22 projekty, na ³¹czn¹ 
kwotê dofinansowania 13,8 mln z³.
 Zgodnie z przyjêtymi przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi przepisami dotycz¹cy-
mi zasad przyznawania pomocy na mikro-

Lista operacji zakwali�kowanych
do współ�nansowania dla działania

instalacje prosumenckie w ramach dzia³ania 
„Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej”.
 Samorz¹d województwa obj¹³ wsparciem 
trzy gminy z naszego województwa – Zbójno, 
W¹brzeźno i Che³mno. Na otrzyman¹ liczbê 
punktów, a co siê z tym wi¹¿e pozycjê samo-
rz¹du na liście, najwiêkszy wp³yw mia³ wskaź-
nik gminnych dochodów w przeliczeniu na 
mieszkañca. Wysoko punktowane programy 
zawieraj¹ce pomoc w zakupie i monta¿u in-
stalacji prosumenckiej w gospodarstwach do-
mowych.
 Gmina Z³awieś Wielka osi¹gnê³a 11 pozycjê 
na liście Urzêdu Marsza³kowskiego.

www.kujawsko-pomorskie.pl

Wakacje w bibliotece 

Język angielski

 Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filia-
mi zorganizowa³a dla dzieci w okresie waka-
cji zajêcia plastyczne, literackie i świetlicowe. 
W Z³ejwsi Ma³ej dzieci i m³odzie¿ bardzo 

 Sk³adowisko odpadów w Rzêczkowie 
zosta³o wybudowane w 1998 roku, pojem-
nośæ geometryczna sk³adowania odpadów 
to ponad 23 tys. m3. W grudniu 2012 roku 
zaprzestano przyjmowania odpadów na wy-
sypisko.  

 Koñcowym etapem eksploatacji ka¿dego 
sk³adowiska odpadów lub jego czêści (wydzie-
lonej kwatery) jest przeprowadzenie procesu 
rekultywacji. W przypadku rekultywacji sk³a-
dowisk odpadów najw³aściwszym wydaje siê 
określenie, ¿e proces rekultywacji to przywra-
canie lub nadawanie nowych wartości u¿ytko-
wych gruntu poprzez w³aściwe ukszta³towanie 
terenu, poprawienie w³aściwości chemicznych 
i fizycznych, odtwarzanie gleby oraz uregulo-
wanie w³aściwych stosunków wodnych oraz 
zabiegów zmierzaj¹cych do optymalnego za-
gospodarowania terenu.
 Projekt objêty jest wspó³finansowaniem ze 
środków pomocy bezzwrotnej. Ca³kowity koszt 
wykonania zadania pn: „Rekultywacja sk³a-
dowiska odpadów innych ni¿ niebezpieczne  
i obojêtne w miejscowości £¹¿yn, gmina Z³a-
wieś Wielka” wynosi 462 920,34 z³. 85% wy-
datków kwalifikowanych w kwocie 393 482,29 
z³ pokrywa Fundusz Spójności, 10%, tj. 
46 292,03 z³. pochodzi z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu, natomiast wk³ad w³asny 
gminy to kwota 23 146,02 z³ stanowi¹ca 5% 
kosztów kwalifikowanych. 
 Powierzchnia objêta rekultywacj¹ to 1,16 
ha. Do koñca czerwca firma Us³ugi Budow-

lano Ziemne i Transportowe z Naratowa wy-
kona³a zagêszczenie i uformowanie skarp  
i wierzchowiny sk³adowiska. W celu ujêcia 
i odprowadzenia gazów sk³adowiskowych wy-
konano 4 studnie odgazowuj¹ce, uszczelniono 
czaszê sk³adowiska, a ca³ośæ zosta³a pokryta 
warstw¹ okrywow¹ (urodzajn¹) i obsiana mie-
szank¹ traw. To jeszcze nie koniec procesu re-
kultywacji, poniewa¿ jesieni¹ czeka nas sadze-
nie drzew i krzewów oraz wykonanie ście¿ki 
edukacyjnej.

Joanna Sucharska

Rekultywacja

 Rada Gminy uchwa³¹ z dnia 19 marca 2015 r. podjê³a decyzjê o wyodrêbnieniu w bud¿ecie 
gminy na bie¿¹cy rok funduszu so³eckiego. Dziêki temu mieszkañcy so³ectw ju¿ po raz kolejny 
samodzielnie zdecyduj¹, jakie zadania s³u¿¹ce poprawie warunków ¿ycia bêd¹ wykonywane w ra-
mach funduszu w 2017 r. 
 O terminach zebrañ wiejskich informujemy w tabeli poni¿ej oraz na stronie internetowej 
urzêdu gminy, tablicach og³oszeñ w so³ectwach i przez system SISMS, do logowania w którym ser-
decznie pañstwa zachêcam. Poni¿ej przedstawiamy tabelê z wysokości¹ środków przypadaj¹cych 
na so³ectwo. 

Justyna Przybyszewska

Fundusz sołecki 2016 rok

chêtnie bra³y udzia³ w zajêciach plastycznych: 
malowania farbami, wyszywania haftem wst¹-
¿eczkowym, malowania na p³ótnie, sk³adania 
modeli samolotów. Biblioteka w Rzêczkowie 
zorganizowa³a dla czytelników Dzieñ Kanap-
kowy, gry i zabawy świetlicowe. W Górsku 
dzieci zafascynowa³y siê quillingiem (jest to 
technika z rodzaju papieroplastyki) oraz dru-
cikami kreatywnymi. 
 Serdecznie zapraszamy do korzystania 
z ksiêgozbioru, audiobooków, czytelni inter-
netowych i innych propozycji kulturalnych 
oferowanych przez biblioteki z Gminy Z³awieś 
Wielka.

Joanna Dydowicz-Przekwas

 Z inicjatywy Rady Rodziców Zespo³u Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej, przy wsparciu dyrekcji szko-
³y, od października zorganizowane zostan¹ dodatkowe, p³atne zajêcia jêzyka angielskiego.
 Harmonogram zajêæ dostosowany zostanie do planu lekcji oraz odwozów uczniów. Zajêcia 
prowadziæ bêdzie odpowiednio wykszta³cona kadra.
 Wszystkich chêtnych do podjêcia nauki zapraszamy na konsultacje, w trakcie których odby-
waæ siê bêd¹ egzaminy sprawdzaj¹ce poziom zaawansowania uczestników zajêæ.
 
Terminy konsultacji:
 w poniedzia³ki: 31.08, 7.09., 14.09, 21.09 w godzinach 13:00-16:00
 w środy: 2.09, 9.08. w godzinach 14:00-17:00
Szczegó³owych informacji udziela sekretariat szko³y pod numerem tel.: 56 678 09 27.

Rada Rodziców ZS w Z³ejwsi Wielkiej

Lp. So³ectwo Data
i godz. zebrania Miejsce zebrania

ŚRODKI 
przypadaj¹ce 
na so³ectwo

1 Cegielnik 4.09 godz. 19:00 By³a szko³a 
w Czarnym B³ocie 8 931,67 

2 Cichoradz 26.08 godz. 19:00 Świetlica u so³tysa 12 256,39
3 Czarne B³oto 9.09 godz. 17:00 By³a szko³a 28 175,60
4 Czarnowo 2.09 godz. 19:00 Szko³a Podstawowa 28 175,60
5 Górsk 26.08 godz. 17:00 Dom Kultury 28 175,60
6 Gutowo 28.08 godz. 17:00 Świetlica Gutowo 14 115,98
7 £¹¿yn 6.09 po mszy ok. 11:15 Świetlica 25 808,85
8 Pêdzewo 25.08 godz. 19:00 Świetlica 23 160,34
9 Przysiek, B³otka 31.08 godz. 19:00 Szko³a Podstawowa 28 175,60

10 Rozgarty 31.08 godz. 17:00 By³a szko³a 28 175,60
11 Rzêczkowo 6.09 godz. 16:00 Remiza OSP 24 991,76
12 Siemoñ 13.09 po mszy ok. 12:00 Świetlica 27 217,63

13 Sk³udzewo, 
Gierkowo 2.09 godz. 17:00 Remiza OSP 15 581,11

14 Stary Toruñ 4.09 godz. 17:00 Remiza OSP 28 175,60
15 Toporzysko 8.09 godz. 17:00 Remiza OSP 25 329,86
16 Zarośle Cienkie 3.09 godz. 17:00 By³a szko³a 13 496,11

17 Z³awieś Ma³a 7.09 godz. 17:00 GOKiS 28 175,60

18 Z³awieś Wielka 25.08 godz. 17:00 Świetlica integracyjna 28 175,60
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„Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej”

 Zarz¹d Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego zatwierdzi³ listê operacji, zakwalifiko-
wanych do wspó³finansowania dla dzia³ania 
„Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” objêtego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakre-
sie budowy mikroinstalacji prosumenckich 
wykorzystuj¹cych odnawialne źród³a energii, 
s³u¿¹cych do wytwarzania energii, w szcze-
gólności energii elektrycznej lub cieplnej, 
z przeznaczeniem na potrzeby w³asne.

 Na liście znalaz³y siê 22 projekty, na ³¹czn¹ 
kwotê dofinansowania 13,8 mln z³.
 Zgodnie z przyjêtymi przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi przepisami dotycz¹cy-
mi zasad przyznawania pomocy na mikro-

Lista operacji zakwali�kowanych
do współ�nansowania dla działania

instalacje prosumenckie w ramach dzia³ania 
„Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej”.
 Samorz¹d województwa obj¹³ wsparciem 
trzy gminy z naszego województwa – Zbójno, 
W¹brzeźno i Che³mno. Na otrzyman¹ liczbê 
punktów, a co siê z tym wi¹¿e pozycjê samo-
rz¹du na liście, najwiêkszy wp³yw mia³ wskaź-
nik gminnych dochodów w przeliczeniu na 
mieszkañca. Wysoko punktowane programy 
zawieraj¹ce pomoc w zakupie i monta¿u in-
stalacji prosumenckiej w gospodarstwach do-
mowych.
 Gmina Z³awieś Wielka osi¹gnê³a 11 pozycjê 
na liście Urzêdu Marsza³kowskiego.

www.kujawsko-pomorskie.pl

Wakacje w bibliotece 

Język angielski

 Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filia-
mi zorganizowa³a dla dzieci w okresie waka-
cji zajêcia plastyczne, literackie i świetlicowe. 
W Z³ejwsi Ma³ej dzieci i m³odzie¿ bardzo 

 Sk³adowisko odpadów w Rzêczkowie 
zosta³o wybudowane w 1998 roku, pojem-
nośæ geometryczna sk³adowania odpadów 
to ponad 23 tys. m3. W grudniu 2012 roku 
zaprzestano przyjmowania odpadów na wy-
sypisko.  

 Koñcowym etapem eksploatacji ka¿dego 
sk³adowiska odpadów lub jego czêści (wydzie-
lonej kwatery) jest przeprowadzenie procesu 
rekultywacji. W przypadku rekultywacji sk³a-
dowisk odpadów najw³aściwszym wydaje siê 
określenie, ¿e proces rekultywacji to przywra-
canie lub nadawanie nowych wartości u¿ytko-
wych gruntu poprzez w³aściwe ukszta³towanie 
terenu, poprawienie w³aściwości chemicznych 
i fizycznych, odtwarzanie gleby oraz uregulo-
wanie w³aściwych stosunków wodnych oraz 
zabiegów zmierzaj¹cych do optymalnego za-
gospodarowania terenu.
 Projekt objêty jest wspó³finansowaniem ze 
środków pomocy bezzwrotnej. Ca³kowity koszt 
wykonania zadania pn: „Rekultywacja sk³a-
dowiska odpadów innych ni¿ niebezpieczne  
i obojêtne w miejscowości £¹¿yn, gmina Z³a-
wieś Wielka” wynosi 462 920,34 z³. 85% wy-
datków kwalifikowanych w kwocie 393 482,29 
z³ pokrywa Fundusz Spójności, 10%, tj. 
46 292,03 z³. pochodzi z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu, natomiast wk³ad w³asny 
gminy to kwota 23 146,02 z³ stanowi¹ca 5% 
kosztów kwalifikowanych. 
 Powierzchnia objêta rekultywacj¹ to 1,16 
ha. Do koñca czerwca firma Us³ugi Budow-

lano Ziemne i Transportowe z Naratowa wy-
kona³a zagêszczenie i uformowanie skarp  
i wierzchowiny sk³adowiska. W celu ujêcia 
i odprowadzenia gazów sk³adowiskowych wy-
konano 4 studnie odgazowuj¹ce, uszczelniono 
czaszê sk³adowiska, a ca³ośæ zosta³a pokryta 
warstw¹ okrywow¹ (urodzajn¹) i obsiana mie-
szank¹ traw. To jeszcze nie koniec procesu re-
kultywacji, poniewa¿ jesieni¹ czeka nas sadze-
nie drzew i krzewów oraz wykonanie ście¿ki 
edukacyjnej.

Joanna Sucharska

Rekultywacja

 Rada Gminy uchwa³¹ z dnia 19 marca 2015 r. podjê³a decyzjê o wyodrêbnieniu w bud¿ecie 
gminy na bie¿¹cy rok funduszu so³eckiego. Dziêki temu mieszkañcy so³ectw ju¿ po raz kolejny 
samodzielnie zdecyduj¹, jakie zadania s³u¿¹ce poprawie warunków ¿ycia bêd¹ wykonywane w ra-
mach funduszu w 2017 r. 
 O terminach zebrañ wiejskich informujemy w tabeli poni¿ej oraz na stronie internetowej 
urzêdu gminy, tablicach og³oszeñ w so³ectwach i przez system SISMS, do logowania w którym ser-
decznie pañstwa zachêcam. Poni¿ej przedstawiamy tabelê z wysokości¹ środków przypadaj¹cych 
na so³ectwo. 

Justyna Przybyszewska

Fundusz sołecki 2016 rok

chêtnie bra³y udzia³ w zajêciach plastycznych: 
malowania farbami, wyszywania haftem wst¹-
¿eczkowym, malowania na p³ótnie, sk³adania 
modeli samolotów. Biblioteka w Rzêczkowie 
zorganizowa³a dla czytelników Dzieñ Kanap-
kowy, gry i zabawy świetlicowe. W Górsku 
dzieci zafascynowa³y siê quillingiem (jest to 
technika z rodzaju papieroplastyki) oraz dru-
cikami kreatywnymi. 
 Serdecznie zapraszamy do korzystania 
z ksiêgozbioru, audiobooków, czytelni inter-
netowych i innych propozycji kulturalnych 
oferowanych przez biblioteki z Gminy Z³awieś 
Wielka.

Joanna Dydowicz-Przekwas

 Z inicjatywy Rady Rodziców Zespo³u Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej, przy wsparciu dyrekcji szko-
³y, od października zorganizowane zostan¹ dodatkowe, p³atne zajêcia jêzyka angielskiego.
 Harmonogram zajêæ dostosowany zostanie do planu lekcji oraz odwozów uczniów. Zajêcia 
prowadziæ bêdzie odpowiednio wykszta³cona kadra.
 Wszystkich chêtnych do podjêcia nauki zapraszamy na konsultacje, w trakcie których odby-
waæ siê bêd¹ egzaminy sprawdzaj¹ce poziom zaawansowania uczestników zajêæ.
 
Terminy konsultacji:
 w poniedzia³ki: 31.08, 7.09., 14.09, 21.09 w godzinach 13:00-16:00
 w środy: 2.09, 9.08. w godzinach 14:00-17:00
Szczegó³owych informacji udziela sekretariat szko³y pod numerem tel.: 56 678 09 27.

Rada Rodziców ZS w Z³ejwsi Wielkiej

Lp. So³ectwo Data
i godz. zebrania Miejsce zebrania

ŚRODKI 
przypadaj¹ce 
na so³ectwo

1 Cegielnik 4.09 godz. 19:00 By³a szko³a 
w Czarnym B³ocie 8 931,67 

2 Cichoradz 26.08 godz. 19:00 Świetlica u so³tysa 12 256,39
3 Czarne B³oto 9.09 godz. 17:00 By³a szko³a 28 175,60
4 Czarnowo 2.09 godz. 19:00 Szko³a Podstawowa 28 175,60
5 Górsk 26.08 godz. 17:00 Dom Kultury 28 175,60
6 Gutowo 28.08 godz. 17:00 Świetlica Gutowo 14 115,98
7 £¹¿yn 6.09 po mszy ok. 11:15 Świetlica 25 808,85
8 Pêdzewo 25.08 godz. 19:00 Świetlica 23 160,34
9 Przysiek, B³otka 31.08 godz. 19:00 Szko³a Podstawowa 28 175,60

10 Rozgarty 31.08 godz. 17:00 By³a szko³a 28 175,60
11 Rzêczkowo 6.09 godz. 16:00 Remiza OSP 24 991,76
12 Siemoñ 13.09 po mszy ok. 12:00 Świetlica 27 217,63

13 Sk³udzewo, 
Gierkowo 2.09 godz. 17:00 Remiza OSP 15 581,11

14 Stary Toruñ 4.09 godz. 17:00 Remiza OSP 28 175,60
15 Toporzysko 8.09 godz. 17:00 Remiza OSP 25 329,86
16 Zarośle Cienkie 3.09 godz. 17:00 By³a szko³a 13 496,11

17 Z³awieś Ma³a 7.09 godz. 17:00 GOKiS 28 175,60

18 Z³awieś Wielka 25.08 godz. 17:00 Świetlica integracyjna 28 175,60
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KAktualności/Edukacja

Wszystkie dzieci nasze są

 3 czerwca 2015 r. w ZS w Rzêczkowie odby³ siê XII Gminny konkurs 
matematyczny „Ma³y komputerek”. Do rywalizacji o tytu³ „Mistrza mate-
matyki” przyst¹pi³o 18 uczniów z klas III, z sześciu szkó³ naszej gminy.

 Zaszczytny tytu³ „Mistrza matema-
tyki” wywalczy³a Oliwia Kazaniec-
ka ze SP w Z³ejwsi Wielkiej. Drugie 
miejsce zajêli: Miko³aj P³achecki ze 
SP w Czarnowie, Julia Behrendt ze SP 
w Z³ejwsi Wielkiej.

Mały komputerek 2015

Trzecie miejsce: Maria D³ugosz ze 
SP w Przysieku. Wszystkim uczestni-
kom dziêkujemy, a zwyciêzcom gra-
tulujemy!

Ewa Borzêcka

 A komu tego dnia nie chcia³o siê 
przyjśæ, ten gapa i tyle, niech ¿a³uje, 
bo zabawa by³a wspania³a i jak to 
zwykle bywa, zbyt szybko siê skoñ-
czy³a. Zanim jednak nadszed³ koniec 
by³ przecie¿ pocz¹tek. Wszyscy zgod-
nie podzielili siê jak trzeba i… jedni 
wrzeszczeli na sali gimnastycznej, 
a inni na boisku i by³y to zupe³nie 
przyjemne wrzaski, od których wcale 
nie bola³a g³owa. Nawet Pan Wójt siê 
nie wystraszy³ takiej eksplozji entu-
zjazmu. Szkoda tylko, ¿e nie da³ siê 
namówiæ do pl¹sów przez skakanki, 
ale mo¿e nastêpnym razem… W „go-
ściach” jednak zosta³ dzielnie do koñ-
ca. Tymczasem wszyscy uczestnicy 
zabawy mieli przydzielone zadania. 
Podczas gdy jedni w zespo³ach zma-
gali siê w sportowych wygibasach 
na sali gimnastycznej, wykazywali 
siê wiedz¹ na temat zdrowego od¿y-
wiania i aktywnych form spêdzania 
czasu, drudzy jak najbardziej aktyw-
nie, indywidualnie lub w parach za 
r¹czkê, zaliczali kolejne konkurencje. 
Toczyli wiêc, rzucali, turlali i skakali 
przez skakankê. Trzeba przyznaæ, ¿e 
ta konkurencja by³a najbardziej wido-
wiskowa i niepowtarzalna, poniewa¿ 
ka¿dy skaka³, jak potrafi³, czyli w spo-
sób bardzo oryginalny i wyj¹tkowy. 
Nikt siê jednak nie zra¿a³ i nie znie-

chêca³, bo najwa¿niej-
sza przecie¿ dobra 
zabawa. Myśla³by 
ktoś, ¿e to ju¿ koniec 
radości, ale nie! Te-
raz dopiero zaczê³o 
siê dziaæ. Na boisku 
szkolnym wyros³a ogromna zje¿-
d¿alnia i pojawi³y siê dwa tajemni-
cze tory. To nasi stra¿acy, we wspó³-
pracy z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ 
w Toruniu, przygotowali mini TFA. 
Dla ciekawych TFA to skrót od TO-
UGHEST FIREFIGHTER ALIVE, 
co w dos³ownym t³umaczeniu znaczy 
,,najtwardszy stra¿ak ¿yje”. Nikt tu 
jednak nikogo nie morduje, nie, nie! 
TFA to po prostu sportowo-wyczyno-
we zawody dla stra¿aków. S¹ one bar-
dzo trudne, wiêc wygrywaj¹je tylko 
najtwardsi. A u nas TFA by³o mini to 
i zawodnicy-stra¿acy byli mini i kon-
kurencje te¿ trochê mini, ale jednak 
trzeba by³o siê sporo napracowaæ, 
¿eby pokonaæ ca³y tor. Najpierw by³o 
ubieranie w strój stra¿acki (te¿ mini), 
potem trzeba by³o zawziêcie pukaæ 
m³otkiem w kawa³ drewna, ¿eby go 
przesun¹æ, pokonaæ slalom z mane-
kinem mini na ramieniu, trafiæ stru-
mieniem wody wê¿owej (jak powie-
dzia³a Ma³gosia z zerówki) do tarczy, 
pobiec do zje¿d¿alni, wspi¹æ siê po 

drabince i zjechaæ w dó³, najlepiej na 
pupie. A potem ju¿ tylko odebraæ dy-
plom i nagrodê i pocz³apaæ dumnie 
na watê cukrow¹. W mini TFA wziêli 
udzia³ wszyscy, od najmniejszego ber-
becia po najstarszego starszaka. Watê 
i kie³baskê z ogniska te¿ zjedli wszy-
scy i równie sumiennie przygotowali 
w grupach pyszne kanapki z sa³at¹ 
i innymi warzywami w roli g³ównej. 
Wszak has³em przewodnim tegorocz-
nego Dnia Dziecka by³o ,,W zdrowym 
ciele zdrowy duch”. Ducha to pewnie 
wyzion¹³ ¿o³¹dek, bo na deser by³y 
jeszcze lody! A i cukierki w koszycz-
ku gdzieś wêdrowa³y i lizaki te¿.
 Wszystkie pyszności i cudowności 
dzieci dosta³y w prezencie, za co ser-
decznie dziêkujemy! Wśród darczyñ-
ców i mi³ych gości wymieniæ nale¿y 
Pana Wójta Jana Surdykê, Komen-
danta Miejskiego PSP w Toruniu Pana 
Kazimierza Stafieja, prezesa Ko³a £o-
wieckiego ,,Szarak” Pana Piotra Paw-
likowskiego, prezesa OSP w £¹¿ynie 
Pana Józefa Drapiewskiego, so³tysa 
wsi £¹¿yn Pani¹ Mariê Gulczyñsk¹, 
w³aścicieli piekarni RÊB-PJEK Pañ-
stwa Krystynê i Jerzego Rêbaczów, 
w³aściciela sklepu spo¿ywczego Pani¹ 
Justynê Dynas, Gminny Ośrodek Po-
mocy Spo³ecznej w Z³ejwsi Wielkiej, 
Bank Spó³dzielczy w Z³ejwsi Wielkiej 
oraz Radê Rodziców przy Szkole Pod-
stawowej w £¹¿ynie.

Jolanta Michalska

 Klasa czwarta Zespo³u Szkó³ 
w Rzêczkowie chc¹c poznaæ bliskie 
i dalsze zak¹tki naszego piêknego 
kraju w dniach od 27 do 29 maja wy-
jecha³a na wycieczkê do Trójmiasta. 
Razem z wychowawczyni¹ p. El¿-
bietê Kononiuk i p. Basi¹ Cimoch 

podziwiali zabytki Starego Gdañska. 
Przywitali siê z Neptunem, zachwy-
cali siê bogatymi, kupieckimi kamie-
nicami, s³ynnym ¯urawiem, Z³ot¹ 
i Zielon¹ Bram¹ miasta. Wspinali siê 
tak¿e na wie¿ê Katedry, sk¹d rozci¹ga 
siê   wspania³y widok na ca³e miasto 
i Mot³awê. Uczestniczyli w zajêciach 
interaktywnych pt. „Hej kapitanie” 
w Muzeum Morskim, gdzie próbo-
wali swoich si³ m. in. w nawigacji stat-
kiem i porozumiewaniu siê ró¿nymi 
alfabetami. Prawdziwymi wilkami 
morskimi byli na galeonie Lew, któ-
rym p³ynêli na Westerplatte, 
mog¹c podziwiaæ fortyfika-
cje i port w Gdañsku. W ko-
lejnym dniu dzieci wys³u-
cha³y koncertu organowego 
w Katedrze Oliwskiej i podzi-
wia³y cenne  organy, znane 
nie tylko w Polsce.  Wielk¹ 
frajd¹ by³ pobyt w ZOO 
w Oliwie.  Zwierzêta znane ze 

zdjêæ i TV, by³y na wyci¹gniêcie rêki. 
Najwiêcej emocji wzbudzi³y wê¿e, 
krokodyle i lwy. Nie mog³o równie¿ 
zabrakn¹æ spaceru i zabawy na pia-
sku nad Ba³tykiem. Dzieci nie k¹pa³y 
siê w morzu, ale nogi zosta³y zamo-
czone. Dla niektórych by³o to pierw-
sze spotkanie z morzem. W ostatnim 
dniu zwiedzaliśmy Sopot, zrobiliśmy 
zdjêcie pod Krzywym Domkiem 
i na s³ynnym molo. Du¿o radości 
i zabawy mia³y dzieci  w sopockim 
Aquaparku. Wycieczka pokaza³a 
uczniom  nowe miejsca, wymaga³a 
od nich umiejêtności zachowania siê 
w miejscach publicznych, ale tak¿e 
stworzy³a im mo¿liwośæ weso³ego by-
cia razem poza szko³¹. 
 Aby nasi uczniowie mogli poznaæ 
„swoj¹ ma³¹ ojczyznê”, od kilku lat 
jeździmy na krótkie wycieczki rowe-
rowe z noclegiem w naszych szko³ach. 
W tym roku dziêki uprzejmości Pana 
Jaros³awa Sobczaka Dyrektora szko³y 
uczniowie klasy czwartej mogli biwa-
kowaæ w Przysieku i zwiedziæ Zespó³ 
Pa³acowy Caritas oraz Barbarkê. Wy-
cieczka odby³a siê ju¿ po zakoñczeniu 
roku szkolnego, w nagrodê za dobre 
wyniki klasy w nauce. 

El¿bieta Kononiuk

Wycieczki szkolne Rzęczkowa

 Wyśpiewa³a kiedyś Majka Je¿owska, a w Szkole Podsta-
wowej w £¹¿ynie w Dniu Dziecka wieśæ ta wybrzmia³a rado-
ści¹ wielu dzieci, wśród których gości³y: dru¿yna z Funda-
cji ,,Promyk”, dru¿yna ze Szko³y Podstawowej w Siemoniu, 
mali i zupe³nie maleñcy mieszkañcy £¹¿yna, nawet tacy 
w wózkach, z rodzicami oczywiście, no i uczniowie szko³y. 

 Rada Rodziców dzia³aj¹ca 
przy Zespole Szkó³ w Rzêczkowie 
w dniu 13 czerwca b.r. zorgani-
zowa³a ju¿ po raz drugi Piknik 
Rodzinny. Przes³aniem tego spo-
tkania by³a integracja nauczycieli, 
rodziców, dziadków i uczniów na-
szej szko³y.

 Zaproszone animatorki zadba³y 
o fantastyczn¹ zabawê m³odszych 
dzieci. By³y konkursy, bañki mydla-
ne i mnóstwo muzyki. Dla dziewcz¹t 
z gimnazjum zorganizowany zosta³ 
k¹cik kosmetyczny, gdzie zaintere-
sowane dowiedzia³y siê  jak zrobiæ 
delikatny makija¿ i jak pomalowaæ 
paznokcie. Rozegrano równie¿ to-
warzyski mecz pi³ki no¿nej, w któ-
rym wziê³y udzia³ dru¿yny OSP 
Rzêczkowo oraz Old Boys ze Z³ejwsi 
Wielkiej. Rozgrywki skoñczy³y siê 
zwyciêstwem dru¿yny ze Z³ejwsi 
Wielkiej. Gratulujemy! Najm³odsze 
dzieci zaprezentowa³y pokaz swoich 

umiejêtności w takich dziedzinach 
jak: karate tradycyjne oraz taniec. 
Rodzice dzielnie pe³nili dy¿ur przy 
grillu. Piknik nie by³by tak atrak-
cyjny, gdyby nie ofiarnośæ naszych 
sponsorów, na których mo¿emy jak 
zwykle liczyæ. Bardzo dziêkujemy. 
 Dziêkujemy równie¿ pracowni-
kom Urzêdu Gminy za pomoc w or-
ganizacji.

Ewa Borzêcka

Piknik Rodzinny ZS Rzęczkowo 2015
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KAktualności/Edukacja

Wszystkie dzieci nasze są

 3 czerwca 2015 r. w ZS w Rzêczkowie odby³ siê XII Gminny konkurs 
matematyczny „Ma³y komputerek”. Do rywalizacji o tytu³ „Mistrza mate-
matyki” przyst¹pi³o 18 uczniów z klas III, z sześciu szkó³ naszej gminy.

 Zaszczytny tytu³ „Mistrza matema-
tyki” wywalczy³a Oliwia Kazaniec-
ka ze SP w Z³ejwsi Wielkiej. Drugie 
miejsce zajêli: Miko³aj P³achecki ze 
SP w Czarnowie, Julia Behrendt ze SP 
w Z³ejwsi Wielkiej.

Mały komputerek 2015

Trzecie miejsce: Maria D³ugosz ze 
SP w Przysieku. Wszystkim uczestni-
kom dziêkujemy, a zwyciêzcom gra-
tulujemy!

Ewa Borzêcka

 A komu tego dnia nie chcia³o siê 
przyjśæ, ten gapa i tyle, niech ¿a³uje, 
bo zabawa by³a wspania³a i jak to 
zwykle bywa, zbyt szybko siê skoñ-
czy³a. Zanim jednak nadszed³ koniec 
by³ przecie¿ pocz¹tek. Wszyscy zgod-
nie podzielili siê jak trzeba i… jedni 
wrzeszczeli na sali gimnastycznej, 
a inni na boisku i by³y to zupe³nie 
przyjemne wrzaski, od których wcale 
nie bola³a g³owa. Nawet Pan Wójt siê 
nie wystraszy³ takiej eksplozji entu-
zjazmu. Szkoda tylko, ¿e nie da³ siê 
namówiæ do pl¹sów przez skakanki, 
ale mo¿e nastêpnym razem… W „go-
ściach” jednak zosta³ dzielnie do koñ-
ca. Tymczasem wszyscy uczestnicy 
zabawy mieli przydzielone zadania. 
Podczas gdy jedni w zespo³ach zma-
gali siê w sportowych wygibasach 
na sali gimnastycznej, wykazywali 
siê wiedz¹ na temat zdrowego od¿y-
wiania i aktywnych form spêdzania 
czasu, drudzy jak najbardziej aktyw-
nie, indywidualnie lub w parach za 
r¹czkê, zaliczali kolejne konkurencje. 
Toczyli wiêc, rzucali, turlali i skakali 
przez skakankê. Trzeba przyznaæ, ¿e 
ta konkurencja by³a najbardziej wido-
wiskowa i niepowtarzalna, poniewa¿ 
ka¿dy skaka³, jak potrafi³, czyli w spo-
sób bardzo oryginalny i wyj¹tkowy. 
Nikt siê jednak nie zra¿a³ i nie znie-

chêca³, bo najwa¿niej-
sza przecie¿ dobra 
zabawa. Myśla³by 
ktoś, ¿e to ju¿ koniec 
radości, ale nie! Te-
raz dopiero zaczê³o 
siê dziaæ. Na boisku 
szkolnym wyros³a ogromna zje¿-
d¿alnia i pojawi³y siê dwa tajemni-
cze tory. To nasi stra¿acy, we wspó³-
pracy z Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ 
w Toruniu, przygotowali mini TFA. 
Dla ciekawych TFA to skrót od TO-
UGHEST FIREFIGHTER ALIVE, 
co w dos³ownym t³umaczeniu znaczy 
,,najtwardszy stra¿ak ¿yje”. Nikt tu 
jednak nikogo nie morduje, nie, nie! 
TFA to po prostu sportowo-wyczyno-
we zawody dla stra¿aków. S¹ one bar-
dzo trudne, wiêc wygrywaj¹je tylko 
najtwardsi. A u nas TFA by³o mini to 
i zawodnicy-stra¿acy byli mini i kon-
kurencje te¿ trochê mini, ale jednak 
trzeba by³o siê sporo napracowaæ, 
¿eby pokonaæ ca³y tor. Najpierw by³o 
ubieranie w strój stra¿acki (te¿ mini), 
potem trzeba by³o zawziêcie pukaæ 
m³otkiem w kawa³ drewna, ¿eby go 
przesun¹æ, pokonaæ slalom z mane-
kinem mini na ramieniu, trafiæ stru-
mieniem wody wê¿owej (jak powie-
dzia³a Ma³gosia z zerówki) do tarczy, 
pobiec do zje¿d¿alni, wspi¹æ siê po 

drabince i zjechaæ w dó³, najlepiej na 
pupie. A potem ju¿ tylko odebraæ dy-
plom i nagrodê i pocz³apaæ dumnie 
na watê cukrow¹. W mini TFA wziêli 
udzia³ wszyscy, od najmniejszego ber-
becia po najstarszego starszaka. Watê 
i kie³baskê z ogniska te¿ zjedli wszy-
scy i równie sumiennie przygotowali 
w grupach pyszne kanapki z sa³at¹ 
i innymi warzywami w roli g³ównej. 
Wszak has³em przewodnim tegorocz-
nego Dnia Dziecka by³o ,,W zdrowym 
ciele zdrowy duch”. Ducha to pewnie 
wyzion¹³ ¿o³¹dek, bo na deser by³y 
jeszcze lody! A i cukierki w koszycz-
ku gdzieś wêdrowa³y i lizaki te¿.
 Wszystkie pyszności i cudowności 
dzieci dosta³y w prezencie, za co ser-
decznie dziêkujemy! Wśród darczyñ-
ców i mi³ych gości wymieniæ nale¿y 
Pana Wójta Jana Surdykê, Komen-
danta Miejskiego PSP w Toruniu Pana 
Kazimierza Stafieja, prezesa Ko³a £o-
wieckiego ,,Szarak” Pana Piotra Paw-
likowskiego, prezesa OSP w £¹¿ynie 
Pana Józefa Drapiewskiego, so³tysa 
wsi £¹¿yn Pani¹ Mariê Gulczyñsk¹, 
w³aścicieli piekarni RÊB-PJEK Pañ-
stwa Krystynê i Jerzego Rêbaczów, 
w³aściciela sklepu spo¿ywczego Pani¹ 
Justynê Dynas, Gminny Ośrodek Po-
mocy Spo³ecznej w Z³ejwsi Wielkiej, 
Bank Spó³dzielczy w Z³ejwsi Wielkiej 
oraz Radê Rodziców przy Szkole Pod-
stawowej w £¹¿ynie.

Jolanta Michalska

 Klasa czwarta Zespo³u Szkó³ 
w Rzêczkowie chc¹c poznaæ bliskie 
i dalsze zak¹tki naszego piêknego 
kraju w dniach od 27 do 29 maja wy-
jecha³a na wycieczkê do Trójmiasta. 
Razem z wychowawczyni¹ p. El¿-
bietê Kononiuk i p. Basi¹ Cimoch 

podziwiali zabytki Starego Gdañska. 
Przywitali siê z Neptunem, zachwy-
cali siê bogatymi, kupieckimi kamie-
nicami, s³ynnym ¯urawiem, Z³ot¹ 
i Zielon¹ Bram¹ miasta. Wspinali siê 
tak¿e na wie¿ê Katedry, sk¹d rozci¹ga 
siê   wspania³y widok na ca³e miasto 
i Mot³awê. Uczestniczyli w zajêciach 
interaktywnych pt. „Hej kapitanie” 
w Muzeum Morskim, gdzie próbo-
wali swoich si³ m. in. w nawigacji stat-
kiem i porozumiewaniu siê ró¿nymi 
alfabetami. Prawdziwymi wilkami 
morskimi byli na galeonie Lew, któ-
rym p³ynêli na Westerplatte, 
mog¹c podziwiaæ fortyfika-
cje i port w Gdañsku. W ko-
lejnym dniu dzieci wys³u-
cha³y koncertu organowego 
w Katedrze Oliwskiej i podzi-
wia³y cenne  organy, znane 
nie tylko w Polsce.  Wielk¹ 
frajd¹ by³ pobyt w ZOO 
w Oliwie.  Zwierzêta znane ze 

zdjêæ i TV, by³y na wyci¹gniêcie rêki. 
Najwiêcej emocji wzbudzi³y wê¿e, 
krokodyle i lwy. Nie mog³o równie¿ 
zabrakn¹æ spaceru i zabawy na pia-
sku nad Ba³tykiem. Dzieci nie k¹pa³y 
siê w morzu, ale nogi zosta³y zamo-
czone. Dla niektórych by³o to pierw-
sze spotkanie z morzem. W ostatnim 
dniu zwiedzaliśmy Sopot, zrobiliśmy 
zdjêcie pod Krzywym Domkiem 
i na s³ynnym molo. Du¿o radości 
i zabawy mia³y dzieci  w sopockim 
Aquaparku. Wycieczka pokaza³a 
uczniom  nowe miejsca, wymaga³a 
od nich umiejêtności zachowania siê 
w miejscach publicznych, ale tak¿e 
stworzy³a im mo¿liwośæ weso³ego by-
cia razem poza szko³¹. 
 Aby nasi uczniowie mogli poznaæ 
„swoj¹ ma³¹ ojczyznê”, od kilku lat 
jeździmy na krótkie wycieczki rowe-
rowe z noclegiem w naszych szko³ach. 
W tym roku dziêki uprzejmości Pana 
Jaros³awa Sobczaka Dyrektora szko³y 
uczniowie klasy czwartej mogli biwa-
kowaæ w Przysieku i zwiedziæ Zespó³ 
Pa³acowy Caritas oraz Barbarkê. Wy-
cieczka odby³a siê ju¿ po zakoñczeniu 
roku szkolnego, w nagrodê za dobre 
wyniki klasy w nauce. 

El¿bieta Kononiuk

Wycieczki szkolne Rzęczkowa

 Wyśpiewa³a kiedyś Majka Je¿owska, a w Szkole Podsta-
wowej w £¹¿ynie w Dniu Dziecka wieśæ ta wybrzmia³a rado-
ści¹ wielu dzieci, wśród których gości³y: dru¿yna z Funda-
cji ,,Promyk”, dru¿yna ze Szko³y Podstawowej w Siemoniu, 
mali i zupe³nie maleñcy mieszkañcy £¹¿yna, nawet tacy 
w wózkach, z rodzicami oczywiście, no i uczniowie szko³y. 

 Rada Rodziców dzia³aj¹ca 
przy Zespole Szkó³ w Rzêczkowie 
w dniu 13 czerwca b.r. zorgani-
zowa³a ju¿ po raz drugi Piknik 
Rodzinny. Przes³aniem tego spo-
tkania by³a integracja nauczycieli, 
rodziców, dziadków i uczniów na-
szej szko³y.

 Zaproszone animatorki zadba³y 
o fantastyczn¹ zabawê m³odszych 
dzieci. By³y konkursy, bañki mydla-
ne i mnóstwo muzyki. Dla dziewcz¹t 
z gimnazjum zorganizowany zosta³ 
k¹cik kosmetyczny, gdzie zaintere-
sowane dowiedzia³y siê  jak zrobiæ 
delikatny makija¿ i jak pomalowaæ 
paznokcie. Rozegrano równie¿ to-
warzyski mecz pi³ki no¿nej, w któ-
rym wziê³y udzia³ dru¿yny OSP 
Rzêczkowo oraz Old Boys ze Z³ejwsi 
Wielkiej. Rozgrywki skoñczy³y siê 
zwyciêstwem dru¿yny ze Z³ejwsi 
Wielkiej. Gratulujemy! Najm³odsze 
dzieci zaprezentowa³y pokaz swoich 

umiejêtności w takich dziedzinach 
jak: karate tradycyjne oraz taniec. 
Rodzice dzielnie pe³nili dy¿ur przy 
grillu. Piknik nie by³by tak atrak-
cyjny, gdyby nie ofiarnośæ naszych 
sponsorów, na których mo¿emy jak 
zwykle liczyæ. Bardzo dziêkujemy. 
 Dziêkujemy równie¿ pracowni-
kom Urzêdu Gminy za pomoc w or-
ganizacji.

Ewa Borzêcka

Piknik Rodzinny ZS Rzęczkowo 2015
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K Edukacja

Projekt „LipDub”
w ZS w Rzęczkowie

 Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Rzêcz-
kowie projekty realizuj¹ w sposób bar-
dzo niekonwencjonalny. W ramach 
gimnazjalnych projektów edukacyj-
nych czwórka uczennic klas 3 gimna-
zjum, pod kierunkiem nauczyciela 
historii p. Kamila Bielickiego, zdecy-
dowa³a siê zaanga¿owaæ ca³¹ spo³ecz-
nośæ szkoln¹ w powa¿n¹, ale i szale-
nie interesuj¹c¹ inicjatywê. W maju 
przygotowali oni LipDub, czyli tele-
dysk krêcony jednym ujêciem kame-
ry. Ka¿dy musia³ znaæ swoje miejsce 
i rolê w przedsiêwziêciu i spisaæ siê na 
medal, gdy¿ ka¿da wpadka lub niedo-
patrzenie automatycznie zmusza³a do 
krêcenia ca³ej akcji od pocz¹tku. Na 
szczêście uda³o siê pomyślnie nakrêciæ 
satysfakcjonuj¹cy filmik. Projekt „Lip-
Dub” mia³ na celu nie tylko sprawdziæ 
organizacyjne i re¿yserskie zdolności 
uczestniczek, ale tak¿e s³u¿yæ jako 
swoista reklama szko³y i gminy. Na ra-
zie z gotowym materia³em zapoznali 
siê uczniowie ZS w Rzêczkowie i ich 
rodzice, wkrótce materia³ bêdzie do 
obejrzenia na szkolnym profilu szko³y 
na fb.  

Kamil Bielicki

 W dniach 13-15 maja odby³a siê 
5-dniowa wycieczka w Karkonosze 
zorganizowana przez Zespó³ Szkó³  
w Rzêczkowie. Dziêki wspó³pracy 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
³ecznej w Z³ejwsi Wielkiej  uczniowie 
uczêszczaj¹cy do świetlicy socjotera-
peutycznej otrzyma³y dofinansowanie 
Wójta Gminy. Nasz pobyt rozpocz¹³ 
siê zwiedzaniem z przewodnikiem 
miasta Wroc³awia. Obejrzeliśmy sta-
rówkê, muzea, katedry, platformê 
widokow¹ zlokalizowan¹ na 49 piê-
trze drapacza chmur Sky Tower na 
wysokości ponad 200 m, fontannê 
multimedialn¹, Halê Stulecia, Ogród  
Japoñski, Panoramê Rac³awick¹, oce-
anarium i Zoo, a tak¿e odbyliśmy rejs 
statkiem Gucio po  Odrze w okolicach 
Ostrowa Tumskiego.
 Nastêpnie udaliśmy siê do Bu-
kowca – ośrodka  zakwaterowania. 
Odby³a  siê prelekcja z pokazem slaj-
dów na temat  Rudawskiego Parku 
Krajobrazowego i ¿ycia ludzi,  a tak¿e 
na temat przyrody i historii Karko-
noszy prowadzona przez przewod-

nika sudeckiego. W wolnym czasie 
zorganizowane by³y ciekawe zajêcia  
multimedialne, zajêcia muzyczno- 
ruchowe,  zajêcia taneczne, plastycz-
ne, rekreacyjno-sportowe, ognisko 
i dyskoteka.
 Kolejnymi punktami programu 
by³o: zwiedzanie Karpacza, skoczni 
narciarskiej Orlinek, Parku Miniatur 
Dolnego Śl¹ska, muzeum Tajemnic 
Karkonoszy. Dzieci zdoby³y najwy¿-
szy szczyt Sudetów - Śnie¿kê (1602 m 

 W roku szkolnym 2014/2015 
w Gimnazjach zrealizowany zosta³ 
projekt skierowany do uczniów, któ-
rzy chcieli inwestowaæ w siebie i sko-
rzystaæ z otwieraj¹cych siê przed nimi 
nowych mo¿liwości.
 W ramach projektu uczniowie 
mieli mo¿liwośæ udzia³u w zajêciach 
pozalekcyjnych z zakresu nauk mate-
matyczno-przyrodniczych, jêzyków 
obcych oraz ICT, m.in. matematy-
ki, fizyki, geografii, j. angielskiego, 
j. niemieckiego i zajêæ komputero-
wych. W programie nie zabrak³o 
wsparcia dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, w postaci 
kó³ zainteresowañ matematycznych 
i astronomicznych oraz zajêæ rewali-
dacyjnych i artterapii. Najciekawsze 
i wzbudzaj¹ce najwiêksze zaintere-
sowanie uczestników by³y liczne wy-
jazdy. Realizuj¹c ście¿ki 
edukacyjne z zakresu 
edukacji ekologicznej 
dzieci odwiedzi³y sortow-
niê odpadów, elektrowniê 
wiatrow¹ i szko³ê leśn¹ na 
Barbarce. Umiejêtnośæ 
przedsiêbiorczego dzia³a-
nia m³odzie¿ zdobywa³a 
wizytuj¹c lokalne firmy.  
Świadomośæ kulturaln¹ 

EU-geniusz
i szkoła tajemnic

oraz to¿samośæ regionaln¹ i wycho-
wanie patriotyczne pomog³y kulty-
wowaæ wycieczki do Opery, Teatru 
i  Filharmonii oraz do Biskupina, 
Kruszwicy i fortu IV.
 Ponadto gimnazja z naszej gminy 
zosta³y doposa¿one w materia³y dy-
daktyczne oraz sprzêt niezbêdne do 
przeprowadzenia zajêæ.
 Projekt „EU-geniusz i szko³a ta-
jemnic” wspó³finansowany by³ ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Spo³ecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Prio-
rytet IX Rozwój wykszta³cenia i kom-
petencji w regionach, Dzia³anie 9.1 
Wyrównanie szans edukacyjnych 
i zapewnienia wysokiej jakości us³ug 
edukacyjnych świadczonych w syste-
mie oświaty, Poddzia³anie 9.1.2.

Monika Ryngwelska

Relacja z wycieczki szkolnej

 Fundacja  Leśna Droga zorga-
nizowa³a 15 czerwca 2015 r. pierw-
sze z cyklu spotkanie propaguj¹ce  
wiedzê nt. ochrony  pszczó³  i owa-
dów zapylaj¹cych. W warsztatach 
prowadzonych przez Pana Marka 
Podlewskiego, osobê posiadaj¹c¹ 
rozleg³¹ wiedzê nt. owadów zapyla-
j¹cych i pszczelarstwa, wziêli udzia³  
uczniowie i harcerze Zespo³u 
Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej. Podczas 
zajêæ uczestnicy dowiedzieli siê nie 
tylko o wa¿nej roli owadów ale rów-
nie¿ poznali budowê ula, podsta-
wowe narzêdzia pracy pszczelarza 
oraz sposób, w jaki powstaje miód.

 Uczniowie zostali  zapoznani  ze 
sposobami ochrony i opieki nad ¿y-
j¹cymi dziko owadami zapylaj¹cymi 
oraz samodzielnie przygotowywa-
li przenośne hoteliki dla owadów, 

Warsztaty edukacyjne w ostoi pszczół
a tak¿e wype³nili przygotowanymi  
materia³ami szkielet stacjonarnego 
hotelu dla pszczó³ samotnic. Funda-
cja w swoich dzia³aniach chce prze-
ciwdzia³aæ niekorzystnemu zjawisku 
zmniejszania siê populacji zapyla-
czy. Podczas prowadzonych szkoleñ 
informuje o tym, jak zak³adaæ pa-
sieki pszczele, w jaki sposób prowa-
dziæ bardziej ekologiczne uprawy, 
wybieraj¹c praktyki rolnicze maj¹ce 
korzystny wp³yw na zapylenie, a tak-
¿e upowszechniaæ wiedzê o koniecz-
ności ochrony owadów niezbêdnych 
w procesie wegetacji roślin. Na ko-
lejne spotkania, które odbêd¹ siê we 
wrześniu i październiku zaprasza-
my rolników, mieszkañców, dzieci 
i m³odzie¿ oraz starsze grupy przed-
szkolne. 

 Maria Moulis

n.p.m.), dziêki czemu mia³y okazjê 
jechaæ wyci¹giem krzese³kowym. 
Pozna³y warunki ¿ycia w górach i le-
gendy góralskie pe³ne czarów i nie-
zbadanych zjawisk przyrody. Podczas 
licznych wêdrówek podziwia³y m.in. 
Karkonoski Park Narodowy i śre-
dniowieczny zamek Chojnik. Zwie-
dzi³y Szklarsk¹ Porêbê, wodospady 
Szklarki i Kamieñczyka. By³y w mia-
steczku Western City w Ściêgnach 
oraz w parku wodnym Tropikana.

 Dzieci wróci³y 
z wycieczki bardzo za-
dowolone, z nowym 
baga¿em doświad-
czeñ, wiedzy i wra¿eñ. 
Pragnê podziêkowaæ 
lokalnym w³adzom  
i rodzicom za pomoc 
i udzia³ w organizacji 
wycieczki.

Ma³gorzata Pietrzak



Zarośle Cienkie

Przysiek

Zławieś MałaRozgarty

Gutowo

Cegielnik

Siemoń

2015

Stary Toruń

Rzęczkowo

 Zapraszamy do wspólnej zabawy i udzia-
³u w konkursie na naj³adniejszy witacz do-
¿ynkowy. G³osujemy na naszym profilu: 
www.facebook.com/zlawieswielka (poprzez 
klikniêcie „lubiê to”). G³osowanie trwa do 
pi¹tku 28 sierpnia, do godziny 20.00. So³ec-
two, które uzbiera najwiêksz¹ liczbê punk-
tów zostanie nagrodzone bonem upominko-
wym, wrêczonym podczas organizowanego 
we wrześniu spotkania podsumowuj¹cego 
gminne świêto plonów.

 W tabeli przedstawiamy zasady liczenia 
punktów.

SOŁECTWO 1 PUNKT TO:

Cegielnik 1 lubię to
Czarne Błoto 8 lubię to
Czarnowo 8 lubię to
Górsk 20 lubię to
Gutowo 3 lubię to
Łążyn 7 lubię to
Pędzewo 6 lubię to
Przysiek, Błotka 8 lubię to
Rozgarty 12 lubię to
Rzęczkowo 7 lubię to
Siemoń 8 lubię to
Skłudzewo, Gierkowo 4 lubię to
Stary Toruń 8 lubię to
Toporzysko 7 lubię to
Zarośle Cienkie 3 lubię to
Zławieś Mała 11 lubię to
Zławieś Wielka 10 lubię to

Konkurs na 
najładniejszy 
witacz 2015
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Przedsiębiorcy Regionu Gminy

Kupiec Gminny - to przestrzeń dla Ciebie i TWOJEJ FIRMY!
Chcesz skutecznie wypromować swoją �rmę? 

Dotrzeć do szerokiego grona odbiorców Głosu Gminnego? 

Zarezerwuj powierzchnię reklamową.
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. tel. 790 520 803, e-mail: gazeta@izarysuje.pl
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USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:

USŁUGI 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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Sprzedam dom wolnostojący tzw. wysoki parter w Złewjwsi Wielkiej na ul. Długiej 
o powierzchni użytkowej 200 m2 położony na działce 724 m2. Na górze znajdują się 
2 duże pokoje, 1 mały pokój, kuchnia ze spiżarnią, przedpokój i łazienka. Na dole 
znajduje się garaż (z kanałem), kuchnia letnia (złwe i prysznic), pomieszczenie, które 
może być wykorzystane jako dodatkowy pokój, kotłownia i piwnica. 
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Harmonogram imprez kulturalnych i sportowych na terenie Gminy Zławieś Wielka 
Sierpień – wrzesień 2015 r.

sierpień

Sierpień -

sierpień

sierpień

sierpień GOKiS Boisko Orlik

01.08

8-9.08

8-9.08
g. 18:00-
8:00

12.08 GOKiS Boisko Orlik

16.08 GOKiS Boisko Orlik

29.08

wrzesień

wrzesień

wrzesień Boisko Orlik

05.09

05.09

06.09

09.09

6 lub 11.09 Zławieś Wielka

19.09.

18-20.09

23.09

27.09 -
kiej

SALA W GÓRSKU DO WYNAJĘCIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wypożyczanie pokrowców na krzesła 

tel. 56 610 21 28 
606 998 523

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ
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Co nowego w CEM? „Powitanie lata”
w Toporzysku

 Sympozja naukowe, koncerty, 
pikniki… to tylko czêśæ z coraz 
bardziej rozwijaj¹cej siê dzia³alno-
ści Centrum Edukacji M³odzie¿y 
w Górsku. Jakie wydarzenia odby-
wa³y siê przez ostatnie miesi¹ce 
i na co mo¿emy liczyæ w przysz³o-
ści? Oto krótkie sprawozdanie 
i plany na najbli¿szy czas.

Kultura w parze z nauk¹
 Czerwiec by³ bardzo obfity 
jeśli chodzi o wydarzenia kultu-
ralno-naukowe. Przy wspó³pracy 

z Wydzia³em Politologii i Studiów 
Miêdzynarodowych UMK, oraz 
Instytutem Historii i Archiwistyki 
UMK – Centrum zorganizowa³o 
pierwsze Sympozjum Naukowe. Od-
by³o siê ono dok³adnie 11 czerwca 
w sali kinowo-teatralnej. Tematem 
Sympozjum by³y relacje „Kośció³ 
a m³odzie¿ w Polsce po II wojnie 
światowej”. Siedmiu prelegentów, 
którzy wyg³osili ze sceny swoje wy-
k³ady – rozpoczê³o tradycjê, któr¹ 
mamy nadziejê kontynuowaæ  w naj-
bli¿szych latach. 

 Ogólnopolskie Konfrontacje Te-
atralne, zawita³y do CEM 20 czerw-
ca 2015 roku. Podczas wystêpów 
uczestnicy mogli sprawdziæ swoje 
si³y w prawdziwych warunkach te-
atralnych i zyskaæ bardzo wa¿n¹ dla 
aktorstwa pewnośæ siebie. Okazjê do 
zaprezentowania mia³y amatorskie 
teatry „Antrakt”, „Santo-Fuego” 
i „Szpilka”. Przed³u¿eniem Teatra-
liów by³y warsztaty, które zosta³y 
zorganizowane w CEM w dniach od 
17 do 19 lipca, a prowadzi³y je Mag-
dalena Olbryś i Justyna K³osiñska. 
Dziêki trudnej pracy, dzieci mog³y 
rozwin¹æ swoje umiejêtności aktor-
skie, ale tak¿e zbudowaæ swój w³asny 
charakter na scenie. 

Centrum pomaga…
 Na deskach naszej sceny odby³ 
siê równie¿ koncert charytatywny 
dla Tosi, czyli ośmiomiesiêcznej 
dziewczynki, która urodzi³a siê z ze-
spo³em wad wrodzonych, powoduj¹-
cym mutacje genowe.
 Podczas koncertu wyst¹pi³ ze-
spó³ NICE. Przeprowadzono rów-
nie¿ zbiórkê pieniêdzy na leczenie 
Tosi.  Serdecznie dziêkujemy wszyst-
kim, którzy przybyli i okazali po-
moc. Obecnie zbieramy fanty na 
loteriê, z której dochód bêdzie prze-

znaczony na leczenie i rehabilitacjê 
tej ma³ej dziewczynki. Ka¿dy, kto 
chcia³by wesprzeæ tê akcjê proszony 
jest o przyniesienie fantów do recep-
cji CEM do 20 sierpnia. Z góry dziê-
kujemy za pomoc i dobre serca.

Wakacje z CEM
 Centrum Edukacji M³odzie¿y 
rozpoczê³o wakacje piknikiem! Zor-
ganizowany przy wsparciu  Mariusza 
Ka³u¿nego Piknik Rodzinny odby³ 
siê 28 czerwca, przed siedzib¹ CEM. 
Dla wszystkich dzieci dostêpne by³y 

darmowe atrakcje, takie jak: dmucha-
ne zamki, basen z kulkami, zje¿d¿al-
nie, malowanie twarzy czy jazda na 
kucyku. Oprócz tego loteria fantowa, 
grochówka, grill i wiele innych. Po-
mimo niesprzyjaj¹cych warunków 
pogodowych frekwencja dopisa³a, 
a zabawa by³a wyborna. Serdecznie 
dziêkujemy wszystkim za przybycie. 
Kolejny piknik ju¿ za rok!

 Nasze Centrum nawi¹zuje 
wspó³pracê z wieloma osobami. 
Wśród nich s¹ tak¿e artyści. Tak w³a-
śnie narodzi³ siê pomys³ koncertu, 
towarzysz¹cego II edycji Festiwalu 
Piosenki Poetyckiej im. Bu³ata Oku-
d¿awy. 17 lipca zaśpiewali w Górsku 
wykonawcy zarówno z polskiej, jak 
i zagranicznej sceny poezji śpiewa-
nej. Gościliśmy wokalistów m.in. 
z Rosji i Ukrainy. Ca³ośæ okraszona 
historiami z ¿ycia Bu³ata Okud¿awy 
pozwoli³a widzom nie tylko przy-
bli¿yæ sobie jego postaæ, ale równie¿ 
przypomnieæ sobie jêzyk rosyjski 
i przenieśæ siê na chwilê w dawne 
czasy jego twórczości.

Plany na przysz³ośæ
 Obecnie pracujemy nad kilkoma 
projektami, dziêki którym w naszym 
Centrum bêdzie mog³a szkoliæ siê 
m³odzie¿. Planujemy równie¿ otwar-
cie nowego Muzeum Regionalnego. 
 Niebawem zacznie swoj¹ dzia³al-
nośæ kó³ko teatralno- recytatorskie, 
które zrzeszaæ bêdzie m³odych akto-
rów i poetów. Oprócz tego kontynu-
ujemy dzia³alnośæ Muzeum Multi-
medialnego, do którego zapraszamy 
wszystkich codziennie od godziny 
9.00. Szczegó³y znajd¹ Pañstwo na 
naszej stronie internetowej: 
www.gorsk.org.pl

Justyna K³osiñska

 W dniu 20 czerwca 2015 r. w świe-
tlico-remizie w Toporzysku odby³ siê 
Festyn „Powitanie Lata”. Organizato-
rami imprezy byli So³tys, Rada So³ec-
ka, KGW i OSP z Toporzyska. Dzie-
ci i dorośli brali udzia³ w ró¿nych 
konkurencjach. Soliści z GOKiSu ze 
Z³ejwsi Ma³ej pod przewodnictwem 
swojej pani instruktor Magdaleny 
Karpiñskiej wyst¹pili dla rodziców 
dedykuj¹c im piosenki z okazji Dnia 
Matki i Dnia Ojca. O godz. 22.00 sta-
rym, i trochê zapomnianym zwycza-

jem, zosta³ og³oszony „Czekoladowy 
Taniec”.
 Dziêkujê wszystkim za przybycie 
oraz tym, którzy przyczynili siê do 
zorganizowania festynu – p. Janowi 
Surdyce Wójtowi Gminy, cz³onki-
niom KGW Toporzysko i OSP Topo-
rzysko. Szczególnie pragnê podziêko-
waæ pañstwu Marioli i Tadeuszowi 
Śliwom, którzy przekazali pieczywo 
na tê imprezê.

Iwona Owieśna

 20 czerwca 2015 r. ju¿ po raz IV 
odby³ siê Samorz¹dowy Festyn Po-
wiatów Bydgoskiego i Toruñskiego. 
W tym roku by³ on nie tylko okazj¹ 
do wspólnego spêdzenia czasu i spor-
towej rywalizacji miêdzy powiatami. 
Wójtowie, burmistrzowie i staro-
stowie z obu powiatów podpisali 
Deklaracjê Partnerstwa, dotycz¹c¹ 
wspó³pracy przy budowie sieci dróg 
rowerowych. Cel realizacji projektu 
w partnerstwie jest szczytny i jasno 
postawiony – chcemy stworzyæ spój-
n¹ oraz bezpieczn¹ sieæ ście¿ek w ob-
szarze funkcjonalnym obu powiatów 
i miast tak, aby mieszkañcy p³ynnie 
i z ³atwości¹ mogli przemierzaæ d³u-
gie odcinki tras miêdzy powiatami 
bez ryzyka niebezpieczeñ-
stwa i w mo¿liwie naj-
krótszym czasie. Starosto-
wie Bydgoski i Toruñski 
spotkali siê na otwartym 
w 2003 r. Szlaku Przyjaźni, 
³¹cz¹cym Bydgoszcz z To-
runiem. Wspólnie z grup¹ 
m³odzie¿y przejechali na 
rowerach do Zespo³u Szkó³ 
w Górsku, gdzie czekali ju¿ 

burmistrzowie i wójtowie gmin obu 
powiatów. 
 Po czêści oficjalnej dru¿yny po-
wiatów przyst¹pi³y do rozgrywek 
sportowych. Po zaciêtej rywalizacji, 
świetnej zabawie i ogromnej ilości 
śmiechu laur zwyciêstwa przypad³ 
naszym gościom z powiatu bydgo-
skiego. Gratulujemy!

PZ

Piknik samorządowy

 Impreza ta jest jedn¹ z wielu pro-
pozycji, które znalaz³y siê na liście 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
http://edd.nid.pl/page/calendar.
 II przegl¹d Ludowych Zespo³ów 
Śpiewaczych z województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, po³¹czony jest ze 
zwiedzaniem istniej¹cych przy Cen-
trum M³odzie¿y muzeów: Muzeum 

Europejskie
Dni Dziedzictwa 2015 r.

ks. Jerzego Popie³uszki i Muzeum 
Regionalnego.
 W Przegl¹dzie weźmie udzia³ 10  
ludowych zespo³ów śpiewaczych z te-
renu ca³ego województwa.
 Zapraszamy wszystkich miesz-
kañców Gminy do obejrzenia wystê-
pów.

Renata Dobrowolska

 W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 Dom Kultury w Górsku 
i Centrum Edukacji M³odzie¿y im. b³. ks. Jerzego Popie³uszki, organizuje 
w dniu 12 września 2015 r. o godzinie 14.00 II Przegl¹d  Ludowych Zespo-
³ów Śpiewaczych.
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powinien sadziæ drzewa dla nastêp-
nych pokoleñ.
 Wernisa¿ by³ okazj¹ do wys³u-
chania mini koncertu Petera Krupy 
ze S³owacji.
 Artysta wśród drzew i w galerii 
przejmuj¹co śpiewa³ i gra³ na nie-
zwyk³ym instrumencie o nazwie: 
s³owacka fujara pasterska, cennym 
instrumencie z drewna czarnego bzu, 

wpisanym na Światow¹ Listê Dzie-
dzictwa Narodowego UNESCO.
 Zapraszamy – kto nie uczestni-
czy³ w wernisa¿u, mo¿e popatrzeæ 
na najnowsze prace wêdruj¹c alejka-
mi w parku. Mo¿e wypatrzy rzeźbê 
w granicie „Czepiec”, „Źrod³o”, 
„Roślina”, „Pe³zacz”, instalacjê „Od-
bicia” z geometrycznych bry³ utwo-
rzonych z luster, p³askorzeźbê cera-
miczn¹ „Sk³udzewski t³um” i inne? 
A mo¿e na podstawie wcześniej ogl¹-
danych prac przyporz¹dkuje autor-
stwo znanym ju¿ artystom? Warto 
uczestniczyæ w Sk³udzewie w przy-
godzie ze sztuk¹ w naturze.
 W gabinecie metodycznym fun-
dacji zgromadzone s¹ ró¿norodne 
materia³y biograficzne – katalogi, 
filmy, afisze, plakaty o 82 osobowo-
ściach artystycznych Polski, Bia³oru-
si, S³owacji i Indii tworz¹cych w ci¹-
gu 13 lat bezpośrednio w Sk³udzewie 
i dla Sk³udzewa. Materia³y s¹ wyko-
rzystywane w procesie percepcji na 
ró¿nych etapach edukacji. Opraco-
wuj¹ je tak¿e studenci studiów licen-
cjackich i magisterskich.
 

Danuta Sowiñska - Warmbier 

Kultura

 21 czerwca 2015 roku na Zam-
ku w Golubiu-Dobrzyniu odby³ siê 
IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Dzieci i M³odzie¿y „Panie Janie”. 
W konkursie wziê³o udzia³ prawie 100 
wokalnie uzdolnionych m³odych wo-
kalistów z ca³ej Polski. Gminê Z³awieś 
Wielka reprezentowa³a Dominika 
Dreszler z piosenk¹ „Świat Ordonki”. 

Sukces naszej solistki
Mimo du¿ej konkurencji, zdoby³a wy-
ró¿nienie i uznanie jurorów i instruk-
torów. Dominika na co dzieñ szkoli 
swój g³os w Domu Kultury w Górsku 
pod okiem instruktora wokalnego 
mgr Micha³a Babiarza. Gratulujemy 
i ¿yczymy dalszych sukcesów!

Micha³ Babiarz

 12 czerwca 2015 r., na zaproszenie Wójta Gminy Jana 
Surdyki, do świetlicy integracyjnej w Z³ejwsi Wielkiej 
przybyli najlepsi absolwenci gimnazjów dzia³aj¹cych 
w Gminie Z³awieś Wielka w towarzystwie wychowaw-
ców oraz dyrektorów szkó³. W tym roku Wójt Gminy 
wyró¿ni³ dwunastu uczniów, którzy osi¹gnêli bardzo 
dobre wyniki w nauce, sukcesy w konkursach wiedzy, 
artystycznych lub sportowych, a tak¿e prezentowali 
nienagann¹ postawê oraz anga¿owali siê w dzia³alnośæ 

spo³eczn¹. Podczas spotkania Pan Wójt pogratulowa³ 
wyró¿nionym wspania³ych osi¹gniêæ, ¿yczy³ dalszych 
sukcesów oraz podziêkowa³ nauczycielom i dyrektorom 
za wsparcie m³odych ludzi w ich d¹¿eniach. Nastêpnie 
absolwentom wrêczono pami¹tkowe dyplomy oraz upo-
minki. Uroczystośæ zosta³a zwieñczona s³odkim poczê-
stunkiem.

Barbara £ukasik Gilewicz

Spotkanie Wójta z najlepszymi
absolwentami

Wyróżnieni uczniowie
Julia Gray, Zespół Szkół w Górsku
Weronika Klempert, Zespół Szkół w Górsku
Marcin Krysiak, Zespół Szkół w Górsku
Natalia Ziemczonek, Zespół Szkół w Górsku
Faustyna Grabowska, Zespół Szkół w Rzęczkowie
Emilia Tomaszewska, Zespół Szkół w Rzęczkowie
Agata Cimoch, Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej
Agata Halapacz, Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej
Weronika Marchlik, Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej
Paulina Rutyna, Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej
Izabela Walter, Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej
Michał Wiciński, Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej

 Od 2004 roku w Sk³udzewie re-
alizowany jest przez Fundacjê Piêk-
niejszego Świata Program Profesjo-
nalnych Plenerów Plastycznych 
z za³o¿eniem utworzenia unikato-
wej dla wsi polskiej kolekcji sztuki 
wspó³czesnej. Rokrocznie kolekcja 
wzbogacana jest o kolejne dzie³a, 
które nie tylko mieszkañcy gminy 
Z³awieś Wielka mog¹ obejrzeæ „na 
gor¹co” wkrótce po zakoñczeniu 
procesu twórczego podczas werni-
sa¿u, ale i później po umieszczeniu 
ich w sta³ej przestrzeni wystawien-
niczej Sk³udzewa.

 Wszystkie plenerowe artystyczne 
rzeźby i instalacje wkomponowywa-
ne s¹ w istniej¹ce stale pielêgnowane 
otoczenie – stary park i wspó³cze-
sne ogrody. Sytuowane s¹ tak, aby 
by³y do kontemplowania nie tylko 
podczas celowo organizowanych 
warsztatów plastycznych, ale tak¿e  
w trakcie turystycznych odwiedzin 
XIX-wiecznego zespo³u pa³acowo-
parkowego. Stali bywalcy wiedz¹ 

Skłudzewskie tajemnice natury i sztuki
Ca³a plastyki tajemnica
Tylko w jednym jest.
¯e duch – jak b³yskawica
A chce go uj¹æ gest.

                 Cyprian Kamil Norwid

gdzie mo¿na spotkaæ „Ptasznika”, 
„Ptaki”, „Pegaza” czy „Wêdrowca” – 
instalacje z ga³êzi artysty z Che³mka 
Waldemara Rudyka ,rzeźby w grani-
cie „Spadek”, „Znaki czasu”, „Ser-
ce” znanego rzeźbiarza z Gdañska 
Stanis³awa Gierady, gdzie usytuowa-
ne s¹ rzeźby w drewnie Krzysztofa 
Mazura z Biskupic /UMK Toruñ/, 
a gdzie jest „Św. Piotr” w drewnie 
wyrzeźbiony przez śp. Mieczys³awa 
Gogolê, tak¿e instalacje ³¹cz¹ce ró¿-
ne materia³y Anny Koli mieszkaj¹-
cej w Rozgartach, a ucz¹cej tak¿e 
na Wydziale Sztuk Piêknych UMK 
w Toruniu.
 Równie¿ w tym roku w dniach 
od 16 do 25 lipca odby³ siê w Sk³u-
dzewie ju¿ XIII Ogólnopolski Ple-
ner Profesjonalistów pod has³em 
„Przestrzeñ Przyrody”. Skupi³ on 
artystów z Krakowa, Nowego Wiśni-
cza, Gdañska Grudzi¹dza, Biskupic, 
£ubianki, Sk³udzewa, Wroc³awia, 
Opola, Nysy, Torunia, Bochni oraz 
z Lewoczy w S³owacji .
 Kolekcja Sk³udzewska – decyzj¹ 
komisarza pleneru, wzbogaci³a siê 
o najnowsze obrazy, grafiki, rzeźby 
i ceramikê, fotografie i instalacje 
stworzone bezpośrednio podczas 
trwania pleneru oraz wykonane po 
wcześniejszym pobycie i  dos³ane na 
wystawê poplenerow¹. Ka¿da wysta-

wa poplenerowa s³u¿y rozbudzaniu 
i rozwijaniu indywidualnych postaw 
odbiorców sztuki. Podczas bezpo-
średnich spotkañ z twórcami w trak-
cie pleneru i w dniu wernisa¿u ich 
sztuka by³a nie tylko udostêpniana 

odbiorcom, artyści j¹ uprzystêpnia-
li, wprowadzali w świat swoich do-
znañ, prze¿yæ, przekazywali wiado-
mości o swoim warsztacie, u¿ytych 
materia³ach, narzêdziach pracy.
 Te spotkania by³y dostêpne ka¿-
demu zainteresowanemu niezale¿-
nie od wieku i znajomości jêzyka 
sztuki. Pokazy multimedialne przy-
bli¿a³y wiedzê o innych dzia³aniach 
artystów: o ich wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych w kraju i za 
granic¹, o sukcesach i poszukiwa-
niach artystycznych, prowadzonej 
edukacji, o kreowaniu przestrzeni. 
Reporterskie zdjêcia dokumentowa-
³y trud, zaanga¿owanie, zamyślenie 
twórców, ich scalenie siê wraz z dzie-
³ami z bujn¹, ró¿norodn¹ i inspiruj¹-
c¹ przyrod¹.
 Podczas pierwszej – plenerowej 
czêści wernisa¿u, na zaproszenie ar-
tystów, goście zasiedli pod roz³o¿y-
stymi grabami pomiêdzy 150-letnim 
pomnikowym platanem, a jego 
„dzieckiem” wyhodowanym drzew-
kiem-  przed kilkoma laty przez dr. 
Lucjana Rutkowskiego z Wydzia³u 
Biologii UMK w Toruniu – z nasion-
ka tego starego platana.

 Warto podkreśliæ, ¿e takich m³o-
dziutkich wyhodowanych platanów 
Leszek Warmbier osobiście wsadzi³ 
w Sk³udzewie 20 sztuk, z których 
przyjê³o siê 12. Sam je pielêgnuje, 
podlewa, chroni przed mrozem i zi-
mowym ogryzaniem przez sarny.
W³aśnie taka mo¿liwośæ równo-
czesnego spojrzenia na platana-sta-
ruszka i platana-przedszkolaka na 

ka¿dym zrobi³a du¿e wra¿enie, wy-
zwoli³a komentarze, uzmys³owi³a 
jeszcze raz, ¿e wszyscy korzystamy 
z tego, co zrobi³y poprzednie poko-
lenia, ¿e sadz¹c drzewa nie myślano 
o sobie, zrobiono to dla nas. Przed 
stu laty sadzone drzewa dopiero dziś 
swoj¹ dorodności¹ s³u¿¹ nam, cie-
sz¹, chroni¹, wiêc tak¿e ka¿dy z nas 

 W trakcie odbywaj¹cego siê ju¿ 
po raz VII Zjazdu so³tysów powiatu 
toruñskiego wrêczono nagrody i wy-

Sołtys Zbigniew Szymański
– wyróżnienie z powiatu

ró¿nienia dla najaktywniejszych so³-
tysów. Mi³o nam poinformowaæ, i¿ 
pan Zbigniew Szymañski, so³tys Zaro-
śla Cienkiego, otrzyma³ wyró¿nienie 
w tym presti¿owym konkursie. Jury 
doceni³o zaanga¿owanie w sprawy 
so³eckie oraz pracê w organizacjach 
pozarz¹dowych na rzecz ca³ej gmin-
nej spo³eczności. Pan Zbigniew jest 
prezesem Klubu HDK przy UG.  

PZ
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KKultura / Aktualności

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przeszed³ 
gruntowny remont. Pierwszy od czasu jego po-
wstania w 1990 r. Koszt inwestycji to 325 000,00 z³. 
Modernizacja budynku podnios³a znacz¹co jego 
poziom estetyczny. Prace trwa³y w kilku etapach. 
Znacz¹ca czêśæ środków pochodzi³a z Unii Eu-
ropejskiej. Teraz nawet najbardziej wymagaj¹cy 
widzowie bêd¹ mogli korzystaæ z komfortowych 
warunków podczas kontemplowania sztuki. 
Prace budowlane trwa³y m.in. w sali widowi-
skowej. Wymieniono w niej sufit, klimatyzacjê, 
pomalowano ściany oraz cyklinowano i lakiero-
wano parkiet. Ten sam zabieg wykonano w sali 
kameralnej, gdzie równie¿ odmalowano ściany. 
W kuchni po³o¿ono nowe p³ytki, a pomiesz-
czenie to wzbogaci³o siê o ch³odniê. Personel 
i goście ośrodka bêd¹ mogli równie¿ korzystaæ 
z nowych sanitariatów. - Remont odbywa³ siê 
równie¿ w sali plastycznej i bibliotece - mówi 
Maria Karpiñska, dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej. - W ca³ym 
obiekcie wymieniono tak¿e okna, drzwi oraz 
oświetlenie. W kot³owni wymieniono piec. Te-
raz do ogrzewania budynku u¿ywany bêdzie 
eko-groszek. Przy wyjściu z sali widowiskowej 
na taras dobudowano zadaszon¹ altanê. - Ca³ośæ 

 W sobotê 27 czerwca ju¿ po raz kolejny 
przy amfiteatrze w Z³ejwsi Ma³ej zorganizowa-
na zosta³a Sobótka. Przepiêkna pogoda pozwo-
li³a na zgromadzenie siê rzeszy mieszkañców 
naszej gminy. Dla wszystkich przygotowana 
zosta³a moc atrakcji – rozgrywki szachowe, 
mo¿liwośæ bezp³atnego zdobycia karty wêd-
karskiej, grillowane kie³baski, pyszności przy-

Sobótka 2015

gotowane przez KGW Z³awieś Ma³a, wata cu-
krowa, dmuchane atrakcje dla dzieci, animacje 
i weso³y klaun. Na scenie mogliśmy podziwiaæ 
zespo³y śpiewacze: Harmoniê i Melodiê, soli-
stów z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
oraz zespó³ Koronowiacy. Imprezê taneczn¹ 
poprowadzi³ zespó³ Latino.

PZ

 Bieg „Rzeźnika Ultra” to 
impreza, która zrodzi³a siê 
w g³owie Mirka Bienieckiego 
z myśl¹ o tych, dla których 
tradycyjna trasa „Rzeźnika”, 
a nawet jej wyd³u¿ona do 100 
kilometrów wersja hardcore, 
to wci¹¿ za ma³o. Od pocz¹tku 
mia³ wiêc on byæ wyzwaniem 
dla najwiêkszych mocarzy na 
krajowej scenie ultra, a osi¹-
gniêcie mety – celem dla naj-
twardszych z twardych. Choæ 
wiêkszośæ z tych, którzy 30 
maja 2015 r. równo o godzinie 
22 ruszyli w ciemn¹, biesz-
czadzk¹ noc chyba nie spo-
dziewa³a siê, ¿e zadanie, przed 
którym staje, oka¿e siê a¿ tak 
karko³omne…

 Wśród 248 uczestników Rzeźnika Ultra, 
którzy stawili siê na starcie w Cisnej, (wśród nich 
16 kobiet) pojawi³a siê równie¿ Ania Arseniuk, 
mieszkanka Górska. Ania, kontynuuj¹c poko-
nywanie najtrudniejszych biegów w Polsce dla 
dzieci z „Dorotkowa” wybra³a ten najciê¿szy, 
Bieg Rzeźnika Ultra na trasie 140 kilometrów 
i ³¹cznych podbiegach ponad 6000 metrów!!!! 
Na pokonanie ca³ego dystansu organizatorzy 
przewidzieli 24 godziny, ustalaj¹c niezwykle 
wyśrubowany limit czasowy.
 Trasa us³ana by³a licznymi zwalonymi drze-
wami i ga³êziami, a gliniasta nawierzchnia do-

datkowo utrudnia³a bieganie. 
B³otne potoki na podejściach 
z wystaj¹cymi od³amkami ska³ 
i kamieni, zarośniêty je¿ynami 
i ró¿n¹ roślinności¹ szlak spra-
wia³, ¿e nie wiadomo by³o, co 
czeka zawodnika przy kolejnym 
kroku. Nie obesz³o siê bez po-
tkniêæ i uderzeñ stopami w licz-
ne korzenie i ska³y.
 Nasza zawodniczka jako je-
dyna kobieta i jedna z zaledwie 
16 uczestników ukoñczy³a mor-
derczy ultra maraton w limicie 
czasowym otrzymuj¹c na mecie 
gor¹ce powitanie i oklaski (je-
den z uczestników zameldowa³ 
siê na mecie po up³ywie 24 h).
 Gdy na 108 kilometrze us³y-
sza³am, ¿e mam niewielkie szan-

se aby zmieściæ siê w limicie czasowym zawziê-
³am siê i powtarza³am sobie: dasz radê. Ostatnie 
kilometry kosztowa³y mnie wiele bólu i wysi³ku 
jednak nie podda³am siê. Przecie¿ nie mog³am 
zawieśæ dzieci z „Dorotkowa” – powiedzia³a na 
mecie zmêczona, ale bardzo szczêśliwa Ania.
 W 27 czerwca 2015 r. Ania wygra³a Pó³ma-
raton w Unis³awiu ustanawiaj¹c rekord ¿yciowy 
na tym dystansie – 1:25:26. Jak przyzna³a sama 
zawodniczka, bieg koñczy³ ciê¿ki, pó³torakilo-
metrowy podbieg, dlatego osi¹gniêty na mecie 
wynik cieszy j¹ jeszcze bardziej.

Krzysztof Rak

Ania Arseniuk wygrała 
najtrudniejszy bieg jednodniowy 

w Polsce

Kultura z klasą
stworzy³a lepsze warunki do organizacji du¿ych 
imprez kulturalnych - mówi Maria Karpiñska. - 
Poprawi³ siê standard i estetyka budynku. Teraz  
jest to obiekt bardzo nowoczesny. Pracownicy nie 
tylko zyskali nowe powierzchnie do prowadze-
nia zajêæ, ale tak¿e poprawi³y siê im warunki so-
cjalne. Mieszkañcy gminy bêd¹ mogli korzystaæ 
z piêknego, przestronnego miejsca dla rozwoju 
w³asnych pasji i talentów. Remont spowodowa³, 
¿e obiekt mo¿e staæ siê wizytówk¹ gminy, a ju¿ 
zyska³ na atrakcyjności. - Ka¿dy mo¿e z tej pla-
cówki korzystaæ nie tylko od świêta, gdy odbywa-
j¹ siê w niej wa¿ne imprezy kulturalne, ale tak¿e 
na co dzieñ - mówi Krzysztof Rak, zastêpca wój-
ta gminy Z³awieś Wielka. - Dlatego ta inwestycja 
by³a tak wa¿na i trzeba siê cieszyæ, ¿e uda³o siê j¹ 
przeprowadziæ szybko i sprawnie. Remont GO-
KiS-u wraz z wyposa¿eniem i dobudow¹ altany 
drewnianej na tarasie kosztowa³ nieco ponad 328 
tysiêcy z³otych. Dofinansowanie wynios³o ok. 
75 procent kosztów kwalifikowanych, czyli ok. 
200 tysiêcy z³otych. Dofinansowanie samorz¹d 
otrzyma³ z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi.

Poza Toruñ
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K Kultura

 Dzia³aj¹cy przy Domu Kultury w Górsku 
zespó³ śpiewaczy Harmonia, mimo krótkiego 
sta¿u, cieszy siê ogromn¹ popularności¹ nie tyl-
ko na terenie naszej gminy.
 W dniu  21 czerwca zespó³ wyst¹pi³ na 
dwóch imprezach – Senioriadzie  zorganizo-
wanej w Toruniu na stadionie MOSiR oraz  na 
44. Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Do-
brzyñskiej w Ciechocinku.
 Du¿ym sukcesem zakoñczy³ siê wystêp 
„Harmonii” na V Kujawskim Festiwalu Pieśni 
Ludowej w Inowroc³awiu, zorganizowanym 
przez Wojewódzki Zwi¹zek Rolników, Kó³ek 
i Organizacji Rolniczych.

 W³aśnie zakoñczy³y siê cztery turnusy 
pó³kolonii zorganizowanych przez Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla 
Przysz³ości” i Dom Kultury w Górsku.

 Uczestniczy³o w nich ponad 150-cioro dzie-
ci z terenu ca³ej gminy. Baz¹ dla pó³kolonii by³ 
Dom Kultury w Górsku i Szko³a Podstawowa 
w Przysieku.  Dzieci by³y w Ogrodzie Fauny 
i Flory i  Ogrodzie Botanicznym w Myślêcinku,  
w gospodarstwach agroturystycznych w Koziel-
cu i Przecznie, gdzie uczestniczy³y w specjalnie 
dla nich przygotowanych programach eduka-
cyjnych. Pozna³y faunê i florê okolicznych lasów 
podczas wizyty w Nadleśnictwie Cierpiszewo, 
której zwieñczeniem by³o ognisko zorganizowa-
ne w przepiêknej leśniczówce Zielonka. Koloni-
ści przebywali w Aquaparku w Nieszawce i w Ci-
nema City w Toruniu. Pierwsze dwa turnusy 
zosta³y zorganizowane dziêki dotacji uzyskanej 
z Gminnej Komisji Przeciwdzia³ania Proble-

Półkolonie w Górsku i Przysieku

mom Alkoholowym w Z³ejwsi Wielkiej. Pod-
czas pó³kolonii zrealizowany zosta³ program 
pn. „Zawsze wiem kiedy mówiæ NIE – trzeźwy 
bo m¹dry – trzeźwo patrzê na ¿ycie”.
 Nastêpne dwa turnusy zorganizowane by³y 
dziêki dotacji uzyskanej ze Starostwa Powiato-
wego w Toruniu, a w ich trakcie realizowany 
by³ program pn. „Unikaj-u¿yj-utylizuj Powiat 
Toruñski moje ekologiczne miejsce na ziemi”.
Za pomoc w zorganizowaniu pó³kolonii chcie-
libyśmy podziêkowaæ Panu Miros³awowi Gra-
czykowi Staroście Powiatu Toruñskiego i Ja-
nowi Surdyce Wójtowi Gminy Z³awieś Wielka 
za przyznane dotacje, a tak¿e Panu Zbyszkowi 
Cybulskiem w³aścicielowi restauracji „Leśni-
czanka” za przygotowanie przek¹sek dla dzie-
ci ze wszystkich turnusów i Panu Jaros³awowi 
Sobczakowi Dyrektorowi Szko³y Podstawowej 
w Przysieku za udostêpnienie pomieszczeñ.

Renata Dobrowolska

Sukces zespołu śpiewaczego 
„Harmonia”

 Doceniono zarówno walory wokalne zespo-
³u, repertuar oraz stroje. W festiwalu wyst¹pi³o 
17 zespo³ów ludowych z ca³ego województwa 
kujawsko- pomorskiego, a wśród nich by³y ze-
spo³y nawet z 30 letnim sta¿em.
 Zespó³ „Harmonia” otrzyma³ wyró¿nie-
nie jako najlepszy zespó³ regionu toruñskiego 
i otrzyma³ puchar Prezesa Wojewódzkiego 
Zwi¹zku Rolników Kó³ek i Organizacji Rolni-
czych w Bydgoszczy.

Renata Dobrowolska

 Dom Kultury w Górsku organizuje dnia 18 
września 2015 r. wyjazd na Galê Piosenki Śl¹-
skiej, która odbêdzie siê w Auli UMK w Toru-
niu o godzinie 18.00.
 W koncercie udzia³ wezm¹: Teresa Werner, 
Duo Fenix, Brygida i Robert £ukowscy, go-

 Dom Kultury w Górsku przyjmuje zapisy 
na  zajêcia dla dzieci i doros³ych
w  nowym roku szkolnym 2015/2016. W naszej 
ofercie znajduj¹ siê:
- aerobik 
- joga
- zumba
- taniec dla dzieci
- rytmika dla dzieci
- szachy dla dzieci i dla doros³ych
- zajêcia astronomiczne dla dzieci i doros³ych
- jêzyk angielski i niemiecki dla przedszkolaków, 

Zajęcia w Domu Kultury w Górsku
dzieci i m³odzie¿y szkolnej oraz doros³ych

- nauka gry na akordeonie
Nowośæ!!!
- BuggyGym - wiêcej ni¿ spacer! Fitness dla ro-

dziców z dzieæmi i wózkami, zdrowie i kondy-
cja bez rozstawania sie z dzieæmi. Dziecko to 
nie wymówka, czyli æwicz¹ce z wózkami.

 Poszukujemy chêtnych do zespo³u śpiewa-
czego „Harmonia” i zespo³u tanecznego dla 
dzieci.
Informacje  tel. nr  56 610 21 28 lub 606 998 523

Gala Piosenki Śląskiej
- wyjazd zorganizowany

ściem bêdzie ADI – piosenkarz z Niemiec.
Koszt wyjazdu ³¹cznie z dojazdem 60 z³.
Wp³aty do dnia 23 sierpnia 2015 r.
Informacje, zapisy i wp³aty Dom Kultury 
w Górsku.
 tel. 606 998 523 lub 56 610 21 28

 Senioriada „Jesteśmy 2015”
  
                         „Nie starzeje siê ten, kto nie ma na to czasu.”
                                                                                        Benjamin Franklin

 Pierwsza Toruñska Se-
nioriada „Jesteśmy 2015” 
za nami. Impreza, która 
odby³a siê 21 czerwca br. na 
stadionie MOSiR-u w Toru-
niu mia³a na celu edukacjê, 
aktywizacjê i integracjê we-
wnêtrzn¹ i miêdzypokole-
niow¹ seniorów z Torunia, 
powiatu i województwa Kujawsko-Pomorskie-
go. Podczas swoistego festiwalu obejmuj¹cego 
kilkadziesi¹t wydarzeñ przedstawione zosta³y 
ró¿ne formy aktywności najstarszych miesz-
kañców naszego regionu. Odby³y siê prezen-

tacje stowarzyszeñ, fundacji, przedsiêbiorstw 
i klubów dzia³aj¹cych na rzecz osób 50+. Se-
niorzy przedstawili wykonane przez siebie rê-
kodzie³o, brali udzia³ w wystêpach zespo³ów 
tanecznych, chórów i zespo³ów śpiewaczych 
oraz pokazach fitness, zumby „Gold”, chodze-
nia z kijkami i tañcach w krêgu. Uczestniczyli 
w przygotowanych dla nich pokazach samo-
obrony i ratownictwa medycznego. W tym 
piêknym i wielkim świêcie osób w tzw. trze-
cim wieku, pokazuj¹cym twórczośæ, energiê 
i potencja³ seniorów, aktywnie uczestniczy³y 
organizacje z naszej gminy: KGW Toporzysko, 
zespo³y śpiewacze Harmonia i Melodia, Klub 
HDK, 30 DH im. Szarych Szeregów Sztur-
mowcy oraz Fundacja Leśna Droga.

Maria Moulis

Zespół „Melodia” 
na XV Przeglądzie Zespołów Ludowych w Konecku
 19 lipca 2015 roku 
w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Ko-
necku odby³ siê XV 
Przegl¹d Zespo³ów 
Ludowych. Na ple-
nerowej scenie zapre-
zentowa³o swój do-
robek artystyczny 20 
zespo³ów ludowych 
i folklorystycznych 
m.in. z W³oc³awka, 
Z³otnik Kujawskich, 
Gniewkowa. Nasz¹ 
gminê reprezentowa³ 
zespó³ śpiewaczy „Melodia” dzia³aj¹cy przy 
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejw-
si Ma³ej. Przegl¹d cieszy³ siê du¿ym zaintereso-
waniem publiczności, która bawi³a siê znako-
micie. Barwne i rozśpiewane zespo³y wirowa³y 
na scenie w kolorowych strojach regionalnych 

i wykonywa³y znane 
ludowe piosenki w³¹-
czaj¹c do wspólnego 
biesiadowania pu-
blicznośæ. Wystêpy 
mia³y charakter prze-
gl¹du, ka¿dy z uczest-
ników otrzyma³ 
takie same nagrody. 
Przegl¹d jest uwieñ-
czeniem ca³orocznej 
pracy zespo³ów, pod-
sumowaniem doko-
nañ i zmierzeniem siê 
z konkurentami. Spo-

tkania zespo³ów na przegl¹dzie to wspania³a 
okazja do wymiany doświadczeñ z zakresu 
rozwoju aktywności lokalnych oraz pielêgna-
cji tradycji kulturowych ma³ych ojczyzn.

Maria Karpiñska
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 Dzia³aj¹cy przy Domu Kultury w Górsku 
zespó³ śpiewaczy Harmonia, mimo krótkiego 
sta¿u, cieszy siê ogromn¹ popularności¹ nie tyl-
ko na terenie naszej gminy.
 W dniu  21 czerwca zespó³ wyst¹pi³ na 
dwóch imprezach – Senioriadzie  zorganizo-
wanej w Toruniu na stadionie MOSiR oraz  na 
44. Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Do-
brzyñskiej w Ciechocinku.
 Du¿ym sukcesem zakoñczy³ siê wystêp 
„Harmonii” na V Kujawskim Festiwalu Pieśni 
Ludowej w Inowroc³awiu, zorganizowanym 
przez Wojewódzki Zwi¹zek Rolników, Kó³ek 
i Organizacji Rolniczych.

 W³aśnie zakoñczy³y siê cztery turnusy 
pó³kolonii zorganizowanych przez Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla 
Przysz³ości” i Dom Kultury w Górsku.

 Uczestniczy³o w nich ponad 150-cioro dzie-
ci z terenu ca³ej gminy. Baz¹ dla pó³kolonii by³ 
Dom Kultury w Górsku i Szko³a Podstawowa 
w Przysieku.  Dzieci by³y w Ogrodzie Fauny 
i Flory i  Ogrodzie Botanicznym w Myślêcinku,  
w gospodarstwach agroturystycznych w Koziel-
cu i Przecznie, gdzie uczestniczy³y w specjalnie 
dla nich przygotowanych programach eduka-
cyjnych. Pozna³y faunê i florê okolicznych lasów 
podczas wizyty w Nadleśnictwie Cierpiszewo, 
której zwieñczeniem by³o ognisko zorganizowa-
ne w przepiêknej leśniczówce Zielonka. Koloni-
ści przebywali w Aquaparku w Nieszawce i w Ci-
nema City w Toruniu. Pierwsze dwa turnusy 
zosta³y zorganizowane dziêki dotacji uzyskanej 
z Gminnej Komisji Przeciwdzia³ania Proble-

Półkolonie w Górsku i Przysieku

mom Alkoholowym w Z³ejwsi Wielkiej. Pod-
czas pó³kolonii zrealizowany zosta³ program 
pn. „Zawsze wiem kiedy mówiæ NIE – trzeźwy 
bo m¹dry – trzeźwo patrzê na ¿ycie”.
 Nastêpne dwa turnusy zorganizowane by³y 
dziêki dotacji uzyskanej ze Starostwa Powiato-
wego w Toruniu, a w ich trakcie realizowany 
by³ program pn. „Unikaj-u¿yj-utylizuj Powiat 
Toruñski moje ekologiczne miejsce na ziemi”.
Za pomoc w zorganizowaniu pó³kolonii chcie-
libyśmy podziêkowaæ Panu Miros³awowi Gra-
czykowi Staroście Powiatu Toruñskiego i Ja-
nowi Surdyce Wójtowi Gminy Z³awieś Wielka 
za przyznane dotacje, a tak¿e Panu Zbyszkowi 
Cybulskiem w³aścicielowi restauracji „Leśni-
czanka” za przygotowanie przek¹sek dla dzie-
ci ze wszystkich turnusów i Panu Jaros³awowi 
Sobczakowi Dyrektorowi Szko³y Podstawowej 
w Przysieku za udostêpnienie pomieszczeñ.

Renata Dobrowolska

Sukces zespołu śpiewaczego 
„Harmonia”

 Doceniono zarówno walory wokalne zespo-
³u, repertuar oraz stroje. W festiwalu wyst¹pi³o 
17 zespo³ów ludowych z ca³ego województwa 
kujawsko- pomorskiego, a wśród nich by³y ze-
spo³y nawet z 30 letnim sta¿em.
 Zespó³ „Harmonia” otrzyma³ wyró¿nie-
nie jako najlepszy zespó³ regionu toruñskiego 
i otrzyma³ puchar Prezesa Wojewódzkiego 
Zwi¹zku Rolników Kó³ek i Organizacji Rolni-
czych w Bydgoszczy.

Renata Dobrowolska

 Dom Kultury w Górsku organizuje dnia 18 
września 2015 r. wyjazd na Galê Piosenki Śl¹-
skiej, która odbêdzie siê w Auli UMK w Toru-
niu o godzinie 18.00.
 W koncercie udzia³ wezm¹: Teresa Werner, 
Duo Fenix, Brygida i Robert £ukowscy, go-

 Dom Kultury w Górsku przyjmuje zapisy 
na  zajêcia dla dzieci i doros³ych
w  nowym roku szkolnym 2015/2016. W naszej 
ofercie znajduj¹ siê:
- aerobik 
- joga
- zumba
- taniec dla dzieci
- rytmika dla dzieci
- szachy dla dzieci i dla doros³ych
- zajêcia astronomiczne dla dzieci i doros³ych
- jêzyk angielski i niemiecki dla przedszkolaków, 

Zajęcia w Domu Kultury w Górsku
dzieci i m³odzie¿y szkolnej oraz doros³ych

- nauka gry na akordeonie
Nowośæ!!!
- BuggyGym - wiêcej ni¿ spacer! Fitness dla ro-

dziców z dzieæmi i wózkami, zdrowie i kondy-
cja bez rozstawania sie z dzieæmi. Dziecko to 
nie wymówka, czyli æwicz¹ce z wózkami.

 Poszukujemy chêtnych do zespo³u śpiewa-
czego „Harmonia” i zespo³u tanecznego dla 
dzieci.
Informacje  tel. nr  56 610 21 28 lub 606 998 523

Gala Piosenki Śląskiej
- wyjazd zorganizowany

ściem bêdzie ADI – piosenkarz z Niemiec.
Koszt wyjazdu ³¹cznie z dojazdem 60 z³.
Wp³aty do dnia 23 sierpnia 2015 r.
Informacje, zapisy i wp³aty Dom Kultury 
w Górsku.
 tel. 606 998 523 lub 56 610 21 28

 Senioriada „Jesteśmy 2015”
  
                         „Nie starzeje siê ten, kto nie ma na to czasu.”
                                                                                        Benjamin Franklin

 Pierwsza Toruñska Se-
nioriada „Jesteśmy 2015” 
za nami. Impreza, która 
odby³a siê 21 czerwca br. na 
stadionie MOSiR-u w Toru-
niu mia³a na celu edukacjê, 
aktywizacjê i integracjê we-
wnêtrzn¹ i miêdzypokole-
niow¹ seniorów z Torunia, 
powiatu i województwa Kujawsko-Pomorskie-
go. Podczas swoistego festiwalu obejmuj¹cego 
kilkadziesi¹t wydarzeñ przedstawione zosta³y 
ró¿ne formy aktywności najstarszych miesz-
kañców naszego regionu. Odby³y siê prezen-

tacje stowarzyszeñ, fundacji, przedsiêbiorstw 
i klubów dzia³aj¹cych na rzecz osób 50+. Se-
niorzy przedstawili wykonane przez siebie rê-
kodzie³o, brali udzia³ w wystêpach zespo³ów 
tanecznych, chórów i zespo³ów śpiewaczych 
oraz pokazach fitness, zumby „Gold”, chodze-
nia z kijkami i tañcach w krêgu. Uczestniczyli 
w przygotowanych dla nich pokazach samo-
obrony i ratownictwa medycznego. W tym 
piêknym i wielkim świêcie osób w tzw. trze-
cim wieku, pokazuj¹cym twórczośæ, energiê 
i potencja³ seniorów, aktywnie uczestniczy³y 
organizacje z naszej gminy: KGW Toporzysko, 
zespo³y śpiewacze Harmonia i Melodia, Klub 
HDK, 30 DH im. Szarych Szeregów Sztur-
mowcy oraz Fundacja Leśna Droga.

Maria Moulis

Zespół „Melodia” 
na XV Przeglądzie Zespołów Ludowych w Konecku
 19 lipca 2015 roku 
w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Ko-
necku odby³ siê XV 
Przegl¹d Zespo³ów 
Ludowych. Na ple-
nerowej scenie zapre-
zentowa³o swój do-
robek artystyczny 20 
zespo³ów ludowych 
i folklorystycznych 
m.in. z W³oc³awka, 
Z³otnik Kujawskich, 
Gniewkowa. Nasz¹ 
gminê reprezentowa³ 
zespó³ śpiewaczy „Melodia” dzia³aj¹cy przy 
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejw-
si Ma³ej. Przegl¹d cieszy³ siê du¿ym zaintereso-
waniem publiczności, która bawi³a siê znako-
micie. Barwne i rozśpiewane zespo³y wirowa³y 
na scenie w kolorowych strojach regionalnych 

i wykonywa³y znane 
ludowe piosenki w³¹-
czaj¹c do wspólnego 
biesiadowania pu-
blicznośæ. Wystêpy 
mia³y charakter prze-
gl¹du, ka¿dy z uczest-
ników otrzyma³ 
takie same nagrody. 
Przegl¹d jest uwieñ-
czeniem ca³orocznej 
pracy zespo³ów, pod-
sumowaniem doko-
nañ i zmierzeniem siê 
z konkurentami. Spo-

tkania zespo³ów na przegl¹dzie to wspania³a 
okazja do wymiany doświadczeñ z zakresu 
rozwoju aktywności lokalnych oraz pielêgna-
cji tradycji kulturowych ma³ych ojczyzn.

Maria Karpiñska
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Przebieg zawodów przebieg³ w czysto sportowej 
rywalizacji oraz na zasadach fair play.
 Generalna klasyfikacja zawodów wygl¹da 
nastêpuj¹co:

 Warto dodaæ, i¿ jednostka z Pêdzewa prze-
¿ywa reaktywacje i rywalizowa³a ambitnie 
o trofeum.
 Po og³oszeniu wyników, Pan Krzysztof Rak 
wraz z Sêdzi¹ G³ównym zawodów st. kpt. Woj-
ciechem Laurentowskim oraz Prezesem Gmin-
nym - dh Robertem Babiarzem i Komendan-
tem Gminnym - dh Andrzejem Michalskim, 
wrêczyli zwyciêzcom dyplomy, puchary oraz 
czeki pieniê¿ne do zrealizowania. 
 Ju¿ w drugim tygodniu września zwyciêzcy 
zawodów bêd¹ rywalizowaæ w Toruniu na Sta-
dionie Miejskim, jednocześnie reprezentuj¹c 
nasz¹ gminê na etapie powiatowym. Wyj¹t-
kiem jest grupa mê¿czyzn. Do dalszego etapu 
przesz³y dwie pierwsze dru¿yny, tj. OSP Sk³u-
dzewo i OSP Siemoñ, a tak¿e broni¹ca tytu³u 
Mistrza Powiatu Toruñskiego – OSP £¹¿yn.
 Wszystkim dru¿ynom gratulujemy zajê-
tych miejsc oraz ¿yczymy dalszych sukcesów.

Andrzej Michalski

 12 lipca na korcie tenisowym znajduj¹cym 
siê na Orliku w Z³ejwsi Ma³ej odby³a siê III edy-
cja gry podwójnej w tenisie ziemnym. Organi-
zatorem by³ Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu, który ufundowa³ pami¹tkowe statuetki 
dla najlepszych par. W turnieju uczestniczy³o 

 W dniach 04-07.06.2015 w Herstal (Belgia) odby³y siê Mi-
strzostwa Europy Karate WUKF Dzieci, Kadetów oraz Junio-
rów (World Union of Karate-Do Federations).

 W zawodach wziê³o udzia³ a¿ 1287 zawodników z 25 krajów, 
w tym skromna 3 osobowa reprezentacja z Klubu Karate Kiritsu 
z Góska (Justyna Pêcak, Maja Gondek, Gracjan Grobelny). 
Znakomit¹ form¹ wykaza³a siê Maja Gondek (by³a uczennica ZS 
w Górsku), która zaliczy³a bardzo udany wystêp w konkurencji 
kumite indywidualne dziewcz¹t 13-14 lat (Shobu Sanbon) zdobywaj¹c z³oty medal Mistrzostw 
Europy. Maja wygra³a bezapelacyjnie swoj¹ kategoriê wiekow¹ pokonuj¹c w finale reprezentantkê 
Polski 6:1. Br¹zowy medal przypad³ w tej samej konkurencji Justynie Pêcak (uczennica ZS w Gór-
sku). 
 Reprezentacja Polski przywioz³a w tym roku do kraju ³¹cznie 61 medali: 9 z³otych, 17 srebr-
nych i 35 br¹zowych, i tym samym uplasowa³a siê na 4-miejscu w klasyfikacji medalowej imprezy, 
za reprezentacjami Rumunii, W³och oraz Anglii.

Iwo Linczerski

 20 czerwca br. na boisku gminnym 
w Z³ejwsi Wielkiej odby³y siê Gminne Za-
wody Sportowo-Po¿arnicze jednostek OSP. 
W tym roku do konkurencji stanê³o sześæ 
z ośmiu jednostek z terenu gminy. Prócz zma-
gañ mê¿czyzn, mogliśmy podziwiaæ zaciêt¹ 
rywalizacjê pañ z jednostek z £¹¿yna oraz 
Toporzyska, a tak¿e M³odzie¿owe Dru¿yny 
Po¿arnicze dziewcz¹t i ch³opców z £¹¿yna 
i dru¿ynê mieszan¹ z Toporzyska. 

 Otwarcia zawodów dokona³ Pan Krzysz-
tof Rak zastêpca wójta gminy Z³awieś Wielka, 
¿ycz¹c wszystkim sportowej rywalizacji oraz 
świetnego widowiska. Po wylosowaniu zesta-
wów startowych przez dowódców poszczegól-
nych dru¿yn przyst¹piono do rywalizacji.
 Zaczêto od sztafety po¿arniczej M³odzie¿o-
wych Dru¿yn Po¿arniczych, nastêpnie Kobiet 
grupy C, a na koñcu grupa A – czyli mê¿czyźni. 
Nastêpnym etapem zawodów by³y æwiczenia 
bojowe, w analogicznej kolejności.
 Wśród doros³ych dru¿yn æwiczenie bojowe 
wykonywano na motopompie Tohatsu 16/8. 
 Nad przebiegiem zawodów czuwa³a komi-
sja sêdziowska sk³adaj¹ca siê z druhów ze Sta-
rego Torunia oraz przedstawicieli Komendy 
Miejskiej PSP w Toruniu.

Karate Kiritsu Gminne zawody pożarnicze

Sport

Turniej tenisa ziemnego

Klasy�kacja końcowa turnieju:

1. Katarzyna Mikowska, Janusz Lemke 6pkt. 6-2

2. Miłosz Sadurski, Damian Lisiecki 6pkt. 6-2

3. Bartek Janik, Tomasz Tomkiewicz 5pkt. 5-3

4. Maciej Janczarski, Michał Rębisz 2pkt. 2-6

5. Marek Dydo, Zygmunt Piotrowski 1pkt. 1-7

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

Grupa Dziewcząt:

OSP Łążyn

Grupa Chłopców/Mieszana:

OSP Łążyn, OSP Toporzyszko

Grupa C

OSP Łążyn, OSP Toporzyszko

Grupa A

OSP Skłudzewo, SP Siemoń, OSP Łążyn,
OSP Toporzysko, OSP Rzęczkowo, OSP Pędzewo

  

 Fundusz so³ecki to środki wyodrêbnione 
w bud¿ecie gminy na realizacjê przedsiêwziêæ 
wskazanych przez mieszkañców na zebraniach 
so³eckich. W tym roku dziêki tym funduszom 
w trzech so³ectwach: w Przysieku, Rozgartach 
i Czarnowie zrealizowano budowê si³owni ze-
wnêtrznych. 

PZ

Siłownie zewnętrzne Od kwietnia do czerwca  2015 r. na terenie 
gmin: Obrowo, £ubianka, Z³awieś Wielka, 
Lubicz, £ysomice oraz miasto Che³m¿a od-
bywa³ siê turniej pi³ki no¿nej organizowany 
przez gazetê „Poza Toruñ”. 

 Nasz¹ gminê reprezentowa³a dru¿yna 
w sk³adzie:  
 1. Tomasz Bogdan 
2. Dariusz Wroniecki 
3. Maciej Zió³kowski 
4. Piotr Iskrzak 
5. Pawe³ Iskrzak 
6. £ukasz Iskrzak 
7. Marcin Pieñkowski 
8. Pawe³ Pieñkowski 
9. Amadeusz G³owiñski 
10. Kamil Winogrodzki
11. Dawid Orlicki 
12. Przemys³aw ¯uk
13. Cezary Sztuwe
14. Mi³osz Sadurski 

Liga Orlika – Poza Toruń
15. Mateusz Bogdan
16. Przemys³aw Gadomski
17. Przemys³aw Pietras
 Po siedmiu spotkaniach dru¿yna w klasyfi-
kacji generalnej zajê³a V miejsce. 
 W imieniu Jana Surdyki Wójta Gminy Z³a-
wieś Wielka wszystkim zawodnikom gratulu-
jemy osi¹gniêtego wyniku oraz sk³adamy po-
dziêkowania za godne reprezentowanie naszej 
gminy w tegorocznych zmaganiach. 

PZ

piêæ par, cztery mêskie i jedna damsko-mêska. 
Turniej rozegrany by³ systemem „ka¿dy z ka¿-
dym”, dwa sety do czterech wygranych gemów. 
Gratulujemy!

Maria Karpiñska


