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 Na terenie Naszej Gminy ju¿ po 
raz trzeci odby³a siê akcja demonta¿u, 
transportu i unieszkodliwienia wyro-
bów zawieraj¹cych azbest, dziêki dofi-
nansowaniu przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Toruniu przy udziale środków Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
W ramach realizowanego przez Zak³ad 
Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”  
zadania zutylizowano 4 102,20 m2 azbe-
stu z 21 posesji.
 Na pocz¹tku listopada br. zosta-
nie og³oszony kolejny nabór wniosków 
o udzielenie dofinansowania na pokry-
cie kosztów zwi¹zanych z demonta¿em, 
transportem i unieszkodliwieniem wy-
robów zawieraj¹cych azbest w roku 2016. 

 Fundusz so³ecki to pieni¹dze zagwarantowane 
w bud¿ecie gminy na wykonanie przedsiêwziêæ s³u¿¹-
cych poprawie warunków ¿ycia mieszkañców. 

Wiêcej str. 4

 Na placu do¿ynkowym wystawi³o siê kilkunastu 
wystawców oferuj¹c m.in. kosmetyki Oriflame, Avon, 
swojski chleb “na zakwasie”, wêdliny w³asnego wyro-
bu, rêkodzie³o, lody, watê cukrow¹, sorbety i popcorn.

Wiêcej str. 6

 Uprzejmie informujemy, i¿ z dniem 1 paź-
dziernika 2015 r. nast¹pi³a zmiana godzin pracy 
Urzêdu Gminy.

Urz¹d czynny jest:
poniedzia³ki, środy i czwartki w godz. 700 - 1515, 
wtorki w godzinach 800 - 1615

pi¹tki w godzinach 700 - 1400

 Budowa pompowni realizowana by³a 
przez firmê „Melbud” z Grudzi¹dza.
 Gmina na realizacjê tego zadania 
otrzyma³a dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, dzia³anie 2.5 Ochrona przeciwpowo-
dziowa Regionalny  Program Operacyjny 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 Dofinansowanie 85% wydatków kwa-
lifikowanych
Ca³kowity koszt: 7 676 514,97
Koszty kwalifikowane: 5 965 419,78
Dofinansowanie: 5 070 606,81
 27 października w obecności Ewy Mes 
Wojewody Kujawsko Pomorskiego, Piotra 
Ca³beckiego Marsza³ka Województwa, Ry-
szarda Bobera Przewodnicz¹cego Sejmiku 
Wojewódzkiego oraz zaproszonych gości 
nast¹pi³o uroczyste otwarcie oraz urucho-
mienie pompowni.

Joanna Sucharska

 Przedmiotem inwestycji by³a budowa 
bezobs³ugowej pompowni przeciwpo-
wodziowej oraz śluzy wa³owej w rejonie 
mostu drogowego na drodze krajowej 
Nr 80 Bydgoszcz -Toruñ, celem ochro-
ny przeciwpowodziowej doliny Kana³u 
Górnego w rejonie miejscowości Czarno-
wo, Stanis³awka i Toporzysko. Ochron¹ 

Czarnowo już bezpieczne

zostanie objêty obszar ok. 664 ha i ok. 1,5 
tys. mieszkañców przed wodami cofko-
wymi z rzeki Wis³y.
 Pompowniê zalicza siê do III klasy bu-
dowli hydrotechnicznych, z zamkniêcia-
mi dostosowanymi do II klasy wa³u prze-
ciwpowodziowego rzeki Wis³y (p=1%).
 Stacja pomp bêdzie dzia³aæ w okre-
sach wezbraniowych na rzece Wiśle i za-
bezpieczaæ bêdzie przed zatopieniem 
tereny po³o¿one powy¿ej przepustu na 
drodze krajowej nr 80. W okresie normal-
nych stanów Wis³y pompownia pozosta-
nie w stanie spoczynku i przep³yw wody 
w Kanale Górnym odbywaæ siê bêdzie 
w sposób grawitacyjny.

 Firma „Melbud” z Grudzi¹dza zakoñczy³a prace zwi¹zane z budow¹ pompow-
ni. 30 września odby³ siê odbiór koñcowy, w którym udzia³ wziê³y w³adze gminy 
oraz przedstawiciele wykonawcy. Sprawdzone zosta³y wszystkie elementy budow-
li, a tak¿e przeprowadzono rozruch pomp.

Utylizacja azbestu zakończona

Słowo komentarza
 Zakoñczy³a siê najkosztowniejsza inwestycja zrealizowana 
w gminie Z³awieś Wielka. Inwestycja niezwykle wa¿na, bo za-
bezpieczaj¹ca mieszkañców Czarnowa przed zalaniem wodami 
wzbieraj¹cej podczas przyborów rzeki Wis³y. Inwestycja, która 
dziêki przychylności Piotra Ca³beckiego Marsza³ka Woj. Kuj. 
Pom. Zosta³a zrealizowana ze wsparciem środków unijnych. 
Z drugiej strony kontrowersyjna, bo koniecznośæ jej budowy 

powsta³a na skutek skrajnie nieodpowiedzialnych decyzji pod-
jêtych przed kilkunastu laty, a koszty poniesione przez gminê 
na jej realizacjê przez d³ugi czas bêd¹ „odbijaæ siê czkawk¹” zna-
cz¹co wp³ywaj¹c na bud¿et i powa¿nie ograniczaj¹c mo¿liwości 
inwestycyjne w kolejnych latach. 

Krzysztof Rak

Wnioski wraz z za³¹cznikami bêd¹ do 
pobrania na stronie internetowej Urzêdu 
Gminy www.zlawies.pl w zak³adce Urz¹d 
Gminy – Druki do pobrania – Utylizacja 
azbestu oraz w pok. nr 14 (parter).

Monika Ryngwelska

Dożynki Gminne

Fundusz sołecki

Nowe godziny pracy UG
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- Piotra, który mia³ anielsk¹ cierpliwośæ i chêt-
nie wskazywa³ miejsca, które warto zobaczyæ. 
Dziêkujemy!

 Po niespe³na 10 godzinnej podró¿y, na 
„Nasze Mistrzynie” czeka³a kolejna niespo-
dzianka. Pomimo bardzo późnych godzin 
wieczornych w jednostce czekali druhowie, 
mieszkañcy £¹¿yna oraz w³adze gminy! Ka¿dy 
pragn¹³ gratulowaæ sukcesu osobiście. Wśród 
znamienitych gości znalaz³ siê Pan Krzysztof 
Rak Zastêpca Wójta, Pan Piotr Pawlikowski 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Pani Maria 
Gulczyñska So³tys Wsi oraz nasz Pan Józef 
Drapiewski Prezes OSP £¹¿yn.
 Autobus z dru¿yn¹ na pok³adzie wjecha³ 
w asyście wozów uprzywilejowanych przy to-
warzysz¹cej syrenie alarmowej, a to wszystko 
po to, by ca³a nasza spo³ecznośæ mog³a siê 
dowiedzieæ, ¿e mamy kolejny sukces! Ponad-
to Pani So³tys upiek³a pyszny tort, kole¿anki 
przygotowa³y kanapki i ciasto a panowie przy-
witali szampanem. By³o super!

Andrzej Michalski

Aktualności

Gramy razem Mistrzynie z Łążyna

Gminne oświetlenie
 Dziêki gminnym inwestycjom w oświe-
tlenie placów i ulic przybêdzie w tym roku 31 
nowych lamp i opraw oświetleniowych. Roz-
budowa gminnego oświetlenia jest prowadzo-
na w Górsku, Rozgartach, Starym Toruniu, 
Zaroślu Cienkim, Z³ejwsi Ma³ej, Pêdzewie, 
Sk³udzewie i Toporzysku. Tam gdzie oprawy 
oświetleniowe montowane s¹ na istniej¹cych 
s³upach energetycznych inwestycje realizo-
wane s¹ wspólnie z firm¹ Energa Oświetlenie. 
Wymienione zosta³y równie¿ lampy w Roz-
gartach (ul. Weso³a) i Rzêczkowie – zniszczo-
ne na skutek kolizji drogowych. 
 Bie¿¹cy rok jest pierwszym, w którym gmi-
na Z³awieś Wielka buduje oświetlenie w tech-

nologii LED. Te przyjazne dla środowiska, bo 
maj¹ce wp³yw na zmniejszenie emisji CO2 do 
atmosfery oprawy oświetleniowe przyczynia-
j¹ siê równie¿ dziêki niskiej energoch³onności 
i d³ugiej ¿ywotności do obni¿enia kosztów 
eksploatacji (obni¿enie kosztów zakupu ener-
gii elektrycznej do 65%). 
 Okres jesienno-zimowy to czas, gdy 
sprawnie dzia³aj¹ce oświetlenie na skutek 
szybko zapadaj¹cych ciemności jest szczegól-
nie wa¿ne. Dlatego dwukrotnie w ci¹gu roku 
po „zmianie czasu” dokonywane s¹ przegl¹dy 
stanu oświetlenia ulicznego.  

Grzegorz Chojnacki

 W niedzielê 4 października 2015 r. w Ze-
spole Szkó³ w Górsku zosta³a przeprowadzona 
kolejna edycja Turnieju Pi³karskiego „Gramy 
Razem”, który jest organizowany przez Sta-
rostwo Powiatowe i Urz¹d Gminy w Z³ejwsi 
Wielkiej od 2010 r. Impreza zgromadzi³a ok. 
stu zawodników – uczniów kl. IV SP i m³od-
szych z: Obrowa, Che³m¿y, Torunia, Przysie-
ka i Górska oraz dru¿yny radnych powiatu 
toruñskiego, rodziców i gimnazjalistek. G³ów-
nym celem rozgrywek by³o zebranie funduszy 
dla osób z gminy Obrowo, których domostwa 
zosta³y zniszczone przez lipcowy huragan.

 W kategorii m³odszej, po zaciêtych me-
czach, Puchar Starosty Miros³awa Graczyka 
zdoby³a reprezentacja SP nr 15 w Toruniu, któ-
ra w finale pokona³a dru¿ynê Legii Che³m¿a. 
Trzecie miejsce zajêli zawodnicy UKS „Trójka” 
Górsk. Wiele emocji dostarczy³ mecz dru¿y-
ny mam z gimnazjalistkami z Górska. Mamy 
pokona³y uczennice 3:0 i to one otrzyma³y 
Puchar Wójta Gminy Z³awieś Wielka. Du¿o 
pozytywnych emocji i śmiechu wywo³a³ wśród 

zebranych „mecz szkocki” pomiêdzy radnymi 
powiatu toruñskiego, gminy Z³awieś Wielka 
i Che³m¿y ( m.in. wicestarosta Andrzej Siemia-
nowski, wójt Jan Surdyka, wiceprzewodnicz¹-
cy rady powiatu Andrzej Walczyñski, radny 
Mariusz Ka³u¿ny, nauczyciele z ZS w Górsku) 
z dru¿yn¹ rodziców. Po bardzo zaciêtej walce 
dru¿yna radnych wygra³a 2:1. Kibicowali nam 
m.in. radni powiatowi i gminni Janusz Kono-
niuk i Wies³aw Kazaniecki, Jerzy Dudzic, Ja-
nusz B³êdowski, zastêpca wójta Krzysztof Rak 
i ks. dr Pawe³ Nowogórski dyrektor Centrum 
Edukacji M³odzie¿y w Górsku oraz wielu rodzi-
ców i uczniów. Gościem specjalnym by³ pi³karz 
ekstraklasy Robert K³os, który obecnie zajmuje 
siê szkoleniem najm³odszych pi³karzy.
 Du¿¹ pomoc w organizacji imprezy udzieli-
³o nam Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urz¹d 
Gminy w Z³ejwsi Wielkiej oraz Rada Rodziców 
Zespo³u Szkó³ w Górsku, która przygotowa³a 
m.in. smaczne wypieki. Wspólny wysi³ek po-
zwoli³ na zebranie dla mieszkañców gminy Ob-
rowo ponad 1100 z³, które zosta³y przekazane 
dla poszkodowanych na specjalny rachunek 
bankowy.

Andrzej Walczyñski

 W dniach 4-6 września Kobieca Dru¿yna 
Po¿arnicza z naszej jednostki reprezento-
wa³a województwo Kujawsko-Pomorskie na 
Krajowych Zawodach Sportowo-Po¿arni-
czych Jednostek OSP. W zawodach w grupie 
C bra³o udzia³ 19 dru¿yn. Panie zdoby³y 7  
miejsce w kraju!

 Jest to ogromny sukces dla naszej jednost-
ki, ale i nie tylko, poniewa¿ by³ to debiut w ry-
walizacji na tak wysokim poziomie.
 Wraz z naszymi paniami, Kujawy reprezen-
towa³a zaprzyjaźniona jednostka z Bierzg³owa. 
Koledzy z s¹siedniej miejscowości uplasowali 
siê na 9 pozycji w klasyfikacji generalnej.
 Oprócz zmagañ w zawodach, dru¿yna 
odwiedzi³a ciekawe miejsca regionu, m.in. 
wytwórniê szk³a, tor saneczkowy po którym 
odby³a brawurowy zjazd, podziwia³a piêkne 
widoki Gór Sto³owych oraz korzysta³a z atrak-
cji Polanicy Zdrój.
 Wszystko to by³o mo¿liwe dziêki Zarz¹do-
wi jednostki, który przeznaczy³ środki na po-
byt dru¿yny oraz uprzejmości pana kierowcy 

 6 września 2015 w kościele parafialnym 
w Czarnowie odby³a siê msza św. w intencji 
Ojczyzny. W uroczystym przemarszu do ko-
ścio³a oraz mszy św. udzia³ wziêli: ks. Hen-
ryk Sychta, Jan Surdyka Wójt Gminy Z³awieś 
Wielka, Krzysztof Rak zastêpca Wójta Gminy, 
Radni, Kombatanci, Gminna Orkiestra Dêta, 
harcerze oraz zaproszeni goście. Jak co roku 
Zarz¹d Gminny Zwi¹zku Kombatantów RP 

i By³ych Wiêźniów Politycznych w Z³ejwsi 
Wielkiej uczci³ w tak donios³y sposób rocznicê 
wybuchu II wojny światowej. Po mszy św. Jan 
Surdyka wraz z Krzysztofem Rakiem, Janu-
szem Fifielskim oraz Mieczys³awem Wiêchem 
z³o¿yli kwiaty na grobie Polaków pomordowa-
nych w latach 1939 - 1942 przez niemieckiego 
okupanta.

Paulina Zakierska

W intencji OjczyznyInformacje o awariach oświetlenia ulicznego nale¿y zg³aszaæ w pokoju nr 13 
Urzêdu Gminy w Z³ejwsi Wielkiej do pana Grzegorza Chojnackiego, e-mail:

grzegorz.chojnacki@zlawies.pl lub ug@zlawies.pl b¹dź pod numerem telefonu 56 674 13 41.
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- Piotra, który mia³ anielsk¹ cierpliwośæ i chêt-
nie wskazywa³ miejsca, które warto zobaczyæ. 
Dziêkujemy!

 Po niespe³na 10 godzinnej podró¿y, na 
„Nasze Mistrzynie” czeka³a kolejna niespo-
dzianka. Pomimo bardzo późnych godzin 
wieczornych w jednostce czekali druhowie, 
mieszkañcy £¹¿yna oraz w³adze gminy! Ka¿dy 
pragn¹³ gratulowaæ sukcesu osobiście. Wśród 
znamienitych gości znalaz³ siê Pan Krzysztof 
Rak Zastêpca Wójta, Pan Piotr Pawlikowski 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Pani Maria 
Gulczyñska So³tys Wsi oraz nasz Pan Józef 
Drapiewski Prezes OSP £¹¿yn.
 Autobus z dru¿yn¹ na pok³adzie wjecha³ 
w asyście wozów uprzywilejowanych przy to-
warzysz¹cej syrenie alarmowej, a to wszystko 
po to, by ca³a nasza spo³ecznośæ mog³a siê 
dowiedzieæ, ¿e mamy kolejny sukces! Ponad-
to Pani So³tys upiek³a pyszny tort, kole¿anki 
przygotowa³y kanapki i ciasto a panowie przy-
witali szampanem. By³o super!

Andrzej Michalski

Aktualności

Gramy razem Mistrzynie z Łążyna

Gminne oświetlenie
 Dziêki gminnym inwestycjom w oświe-
tlenie placów i ulic przybêdzie w tym roku 31 
nowych lamp i opraw oświetleniowych. Roz-
budowa gminnego oświetlenia jest prowadzo-
na w Górsku, Rozgartach, Starym Toruniu, 
Zaroślu Cienkim, Z³ejwsi Ma³ej, Pêdzewie, 
Sk³udzewie i Toporzysku. Tam gdzie oprawy 
oświetleniowe montowane s¹ na istniej¹cych 
s³upach energetycznych inwestycje realizo-
wane s¹ wspólnie z firm¹ Energa Oświetlenie. 
Wymienione zosta³y równie¿ lampy w Roz-
gartach (ul. Weso³a) i Rzêczkowie – zniszczo-
ne na skutek kolizji drogowych. 
 Bie¿¹cy rok jest pierwszym, w którym gmi-
na Z³awieś Wielka buduje oświetlenie w tech-

nologii LED. Te przyjazne dla środowiska, bo 
maj¹ce wp³yw na zmniejszenie emisji CO2 do 
atmosfery oprawy oświetleniowe przyczynia-
j¹ siê równie¿ dziêki niskiej energoch³onności 
i d³ugiej ¿ywotności do obni¿enia kosztów 
eksploatacji (obni¿enie kosztów zakupu ener-
gii elektrycznej do 65%). 
 Okres jesienno-zimowy to czas, gdy 
sprawnie dzia³aj¹ce oświetlenie na skutek 
szybko zapadaj¹cych ciemności jest szczegól-
nie wa¿ne. Dlatego dwukrotnie w ci¹gu roku 
po „zmianie czasu” dokonywane s¹ przegl¹dy 
stanu oświetlenia ulicznego.  

Grzegorz Chojnacki

 W niedzielê 4 października 2015 r. w Ze-
spole Szkó³ w Górsku zosta³a przeprowadzona 
kolejna edycja Turnieju Pi³karskiego „Gramy 
Razem”, który jest organizowany przez Sta-
rostwo Powiatowe i Urz¹d Gminy w Z³ejwsi 
Wielkiej od 2010 r. Impreza zgromadzi³a ok. 
stu zawodników – uczniów kl. IV SP i m³od-
szych z: Obrowa, Che³m¿y, Torunia, Przysie-
ka i Górska oraz dru¿yny radnych powiatu 
toruñskiego, rodziców i gimnazjalistek. G³ów-
nym celem rozgrywek by³o zebranie funduszy 
dla osób z gminy Obrowo, których domostwa 
zosta³y zniszczone przez lipcowy huragan.

 W kategorii m³odszej, po zaciêtych me-
czach, Puchar Starosty Miros³awa Graczyka 
zdoby³a reprezentacja SP nr 15 w Toruniu, któ-
ra w finale pokona³a dru¿ynê Legii Che³m¿a. 
Trzecie miejsce zajêli zawodnicy UKS „Trójka” 
Górsk. Wiele emocji dostarczy³ mecz dru¿y-
ny mam z gimnazjalistkami z Górska. Mamy 
pokona³y uczennice 3:0 i to one otrzyma³y 
Puchar Wójta Gminy Z³awieś Wielka. Du¿o 
pozytywnych emocji i śmiechu wywo³a³ wśród 

zebranych „mecz szkocki” pomiêdzy radnymi 
powiatu toruñskiego, gminy Z³awieś Wielka 
i Che³m¿y ( m.in. wicestarosta Andrzej Siemia-
nowski, wójt Jan Surdyka, wiceprzewodnicz¹-
cy rady powiatu Andrzej Walczyñski, radny 
Mariusz Ka³u¿ny, nauczyciele z ZS w Górsku) 
z dru¿yn¹ rodziców. Po bardzo zaciêtej walce 
dru¿yna radnych wygra³a 2:1. Kibicowali nam 
m.in. radni powiatowi i gminni Janusz Kono-
niuk i Wies³aw Kazaniecki, Jerzy Dudzic, Ja-
nusz B³êdowski, zastêpca wójta Krzysztof Rak 
i ks. dr Pawe³ Nowogórski dyrektor Centrum 
Edukacji M³odzie¿y w Górsku oraz wielu rodzi-
ców i uczniów. Gościem specjalnym by³ pi³karz 
ekstraklasy Robert K³os, który obecnie zajmuje 
siê szkoleniem najm³odszych pi³karzy.
 Du¿¹ pomoc w organizacji imprezy udzieli-
³o nam Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urz¹d 
Gminy w Z³ejwsi Wielkiej oraz Rada Rodziców 
Zespo³u Szkó³ w Górsku, która przygotowa³a 
m.in. smaczne wypieki. Wspólny wysi³ek po-
zwoli³ na zebranie dla mieszkañców gminy Ob-
rowo ponad 1100 z³, które zosta³y przekazane 
dla poszkodowanych na specjalny rachunek 
bankowy.

Andrzej Walczyñski

 W dniach 4-6 września Kobieca Dru¿yna 
Po¿arnicza z naszej jednostki reprezento-
wa³a województwo Kujawsko-Pomorskie na 
Krajowych Zawodach Sportowo-Po¿arni-
czych Jednostek OSP. W zawodach w grupie 
C bra³o udzia³ 19 dru¿yn. Panie zdoby³y 7  
miejsce w kraju!

 Jest to ogromny sukces dla naszej jednost-
ki, ale i nie tylko, poniewa¿ by³ to debiut w ry-
walizacji na tak wysokim poziomie.
 Wraz z naszymi paniami, Kujawy reprezen-
towa³a zaprzyjaźniona jednostka z Bierzg³owa. 
Koledzy z s¹siedniej miejscowości uplasowali 
siê na 9 pozycji w klasyfikacji generalnej.
 Oprócz zmagañ w zawodach, dru¿yna 
odwiedzi³a ciekawe miejsca regionu, m.in. 
wytwórniê szk³a, tor saneczkowy po którym 
odby³a brawurowy zjazd, podziwia³a piêkne 
widoki Gór Sto³owych oraz korzysta³a z atrak-
cji Polanicy Zdrój.
 Wszystko to by³o mo¿liwe dziêki Zarz¹do-
wi jednostki, który przeznaczy³ środki na po-
byt dru¿yny oraz uprzejmości pana kierowcy 

 6 września 2015 w kościele parafialnym 
w Czarnowie odby³a siê msza św. w intencji 
Ojczyzny. W uroczystym przemarszu do ko-
ścio³a oraz mszy św. udzia³ wziêli: ks. Hen-
ryk Sychta, Jan Surdyka Wójt Gminy Z³awieś 
Wielka, Krzysztof Rak zastêpca Wójta Gminy, 
Radni, Kombatanci, Gminna Orkiestra Dêta, 
harcerze oraz zaproszeni goście. Jak co roku 
Zarz¹d Gminny Zwi¹zku Kombatantów RP 

i By³ych Wiêźniów Politycznych w Z³ejwsi 
Wielkiej uczci³ w tak donios³y sposób rocznicê 
wybuchu II wojny światowej. Po mszy św. Jan 
Surdyka wraz z Krzysztofem Rakiem, Janu-
szem Fifielskim oraz Mieczys³awem Wiêchem 
z³o¿yli kwiaty na grobie Polaków pomordowa-
nych w latach 1939 - 1942 przez niemieckiego 
okupanta.

Paulina Zakierska

W intencji OjczyznyInformacje o awariach oświetlenia ulicznego nale¿y zg³aszaæ w pokoju nr 13 
Urzêdu Gminy w Z³ejwsi Wielkiej do pana Grzegorza Chojnackiego, e-mail:

grzegorz.chojnacki@zlawies.pl lub ug@zlawies.pl b¹dź pod numerem telefonu 56 674 13 41.
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K Aktualności

Lokale socjalne w Toporzysku

CEM ma już rok

 Zgodnie z kalendarzem Kapitanatu Sportowego Ko³a Wêdkarskiego nr 67 w Z³ejwsi Wielkiej 
w dniu 11.10.2015 r. odby³y siê zawody spinningowe „O Puchar Wójta Gminy Z³awieś Wielka”. 
Zwyciêzc¹ zawodów zosta³ Tomasz Melkowski z wynikiem 5850 pkt, drugie miejsce zaj¹³ Prze-
mys³aw Melkowski z wynikiem 3685 pkt.,  natomiast wynik 1800pkt. da³ trzecie miejsce Andrze-
jowi Jesio³owskiemu. Najwiêksz¹ rybê 59,5 cm szczupaka z³owi³ Dariusz Arseniuk

Paulina Zakierska

Zawody spinningowe

Rekultywacja
 Gmina Z³awieś Wielka bierze udzia³ 
w projekcie rekultywacji sk³adowisk odpa-
dów. Dziêki środkom z Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko nieczynne 
wysypisko odzyska³o wartości przyrodnicze, 
a jego teren bêdzie móg³ byæ udostêpniony 
mieszkañcom pe³ni¹c g³ównie funkcjê edu-
kacyjn¹. 

 W tym celu przy sk³adowisku zamontowa-
ne zosta³y dwie tablice informacyjne, przyczy-
niaj¹ce siê do wzrostu świadomości ekologicz-

 Na uroczystośæ otwarcia Centrum przybyli 
tak¿e biskupi, kap³ani, dwie orkiestry, trzy chó-
ry, harcerze, nauczyciele i wychowawcy oraz 
dyrektorzy szkó³ z  Gminy Z³awieś Wielka wraz 
z oko³o czterystoma uczniami. 
Dok³adnie rok po tym wydarzeniu w Górsku 
znów by³o bardzo uroczyście. Wszystko to za 
spraw¹ dwóch wyj¹tkowych koncertów i nowe-
go muzeum.
 17 października przed murami Centrum 
powsta³a scena, na której przedstawiony zosta³ 
koncert pt. „Ballada o B³ogos³awionym ks. Je-
rzym Popie³uszko”. Dzie³o to stworzyli: Jan 
Drechsler - autor libretta, Micha³ T. Malicki 
- twórca muzyki i aran¿acji oraz Marek Kle-
mentowski, który zaj¹³ siê sprawami organiza-
cyjnymi i produkcj¹. „Ballada…” jest utworem 
s³owno- muzycznym. Recytowany tekst prze-
dzielony zosta³ songami, które nawi¹zywa³y 
do opisywanej akcji. Tematem spektaklu by³o 
¿ycie i mêczeñska śmieræ b³. ks. Jerzego na tle 
wydarzeñ, jakie mia³y miejsce w PRL. Autorzy 

próbowali tak¿e domniemaæ wniosków b³ogo-
s³awionego ksiêdza na temat obecnej sytuacji 
w kraju i Unii Europejskiej. Utwór mia³ zabar-
wienie z lekka baśniowe, a ekspresyjne wyko-
nanie gwarantowa³o niebywa³e doznania arty-
styczne. „Balladê” warto by³o poleciæ równie¿ 
jako utwór uświetniaj¹cy 35 rocznicê powstania 
NSZZ „Solidarnośæ”. 
 Kolejnym dniem, który obfitowa³ w podnio-
s³e wydarzenia by³ 19 października. O godzinie 

nej mieszkañców w szczególności racjonalnego 
gospodarowania odpadami. 
 Zrekultywowane sk³adowisko by³o miej-
scem pierwszej wyprawy edukacyjnej. W ra-
mach przeprowadzonego w dniu 23 września 
w ZS w Z³ejwsi Wielkiej pikniku dzieci z klas 
I i II SP najpierw bra³y udzia³ w grach i zaba-
wach, a nastêpnie odwiedzi³y teren by³ego wy-
sypiska, gdzie dowiedzia³y siê  dlaczego segre-
gacja odpadów i ich powtórne wykorzystanie 
jest tak wa¿ne. 

Joanna Sucharska

18.00 spod Pomnika- Krzy¿a przy drodze krajo-
wej nr 80, ruszy³ przemarsz w stronê Centrum. 
Tam odby³o siê uroczyste otwarcie nowego Mu-
zeum Regionalnego, po którym wszyscy udali 
siê do Kościo³a Parafialnego, aby wys³uchaæ 
wyj¹tkowego koncertu. Obok Tomasza Kamiñ-
skiego wyst¹pili Jacek Dewódzki, Adam Krylik, 
Julia Olêdzka i Karina Kalczyñska. Koncert 
poprowadzi³a Katarzyna Marcysiak, a wiersze 

przeplataj¹ce utwory czyta³ Adam Woronowicz 
- aktor znany m.in. z tytu³owej roli w filmie „Po-
pie³uszko- wolnośæ jest w nas”. 
Ostatni rok by³ dla CEM bardzo pracowity. 
Mamy nadziejê, ¿e tak hucznie rozpoczêty dru-
gi rok dzia³alności przyniesie nam nie mniej 
sukcesów i okazji do wykazania siê, zarówno na 
p³aszczyźnie rozrywkowej, jak i edukacyjnej. 

Justyna K³osiñska

Akademia Liderek
  W ramach Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich, którego g³ównym priorytetem jest 
zwiêkszenie zaanga¿owania obywateli i or-
ganizacji pozarz¹dowych w ¿ycie publiczne, 
4 września wystartowa³ projekt „Akademia 
Liderek Zakola Dolnej Wis³y”, maj¹cy na 
celu aktywizacjê kobiet z terenów wiejskich. 
 
 Panie uczestniczy³y w dwudniowym szko-
leniu w Ciechocinku gdzie zdoby³y wiedzê na 
temat spo³eczeñstwa obywatelskiego na wsi, 
dowiedzia³y siê jak za³o¿yæ organizacjê poza-
rz¹dow¹, jak zostaæ so³tysk¹, radn¹. Liderki 
uczestniczy³y w warsztatach z zakresu zdro-
wia emocjonalnego, samoakceptacji i udzia³u 
kobiety w ¿yciu publicznym. Uczestniczki po-
zna³y równie¿ zasady zdrowego ¿ywienia oraz 
dowiedzia³y siê jak wzmocniæ swój naturalny 
potencja³ i pewnośæ siebie w relacjach osobi-
stych i zawodowych. W ramach projektu panie 

 Do niedawna ruina, a dziś wykorzystuj¹c 
stare fundamenty, budynek stawiany od nowa. 
W lipcu tego roku rozpoczêto prace budowla-

 Uprzejmie informujemy, i¿ od dnia 1 października 2015 r. 
nast¹pi³a zmiana godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo³ecznej 

w Z³ejwsi Wielkiej przy ulicy S³onecznej 28.
Gminny Ośrodek Pomocy Spo³ecznej czynny jest:

 w poniedzia³ki, środy i czwartki w godzinach  700 - 1515, 
we wtorki 745 - 1600 , w pi¹tki 700 - 1400.

INFORMACJA

ne przy lokalach komunalnych w Toporzysku. 
S¹ one przeznaczone dla osób z prawomocny-
mi wyrokami eksmisyjnymi, w których zgod-
nie z ustaw¹ s¹d nak³ada na gminê obowi¹zek 
zapewnienia lokalu mieszkalnego. Pracownicy 
urzêdu gminy wraz z firm¹ zewnêtrzn¹ przygo-
towuj¹ cztery mieszkania o powierzchni miê-
dzy 50 a 60 m2. Ka¿de z nich bêdzie posiada³o 
dwa oddzielne pokoje, kuchniê oraz ³azienkê. 
Jeszcze w tym roku wprowadz¹ siê tam nowi 
lokatorzy.

Szymon Czajkowski

 17 października 2014 roku Centrum Edukacji M³odzie¿y w Górsku oficjalnie rozpoczê³o 
swoj¹ dzia³alnośæ. W uroczystym otwarciu uczestniczy³ by³y ju¿ Prezydent Polski Bronis³aw 
Komorowski oraz rodzeñstwo ks. Popie³uszki, Stanis³aw, Teresa i Józef, którzy symbolicznie 
przeciêli czerwon¹ wstêgê. Pojawili siê równie¿  by³y Prymas Polski ks. Abp Józef Kowalczyk, 
ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej Jan Tyrawa, ks. Biskup Józef Szamocki, Prze³o¿o-
ny Generalnego Zgromadzenia Św. Micha³a Archanio³a, Marsza³ek Piotr Ca³becki oraz przed-
stawiciele Polonii ze Szwajcarii i USA.

podnosz¹ równie¿ swoj¹ sprawnośæ fizyczn¹ 
uczestnicz¹c w zajêciach nordic walking. 

Justyna Przybyszewska
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KAktualności / Kultura

III Wojewódzki festiwal zespołów śpiewaczych i folklorystycznych

Fundusz sołecki

 17 października 2015 roku po raz trzeci 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejw-
si Ma³ej zorganizowa³ III Wojewódzki Fe-
stiwal Zespo³ów Śpiewaczych i Folklory-
stycznych. Do Festiwalu zg³osi³y swój akces 
zespo³y śpiewacze i folklorystyczne z po-
wiatu bydgoskiego, nakielskiego  i toruñ-
skiego. 

Swój dorobek artystyczny zaprezentowa³y:
Zespó³ „ Jutrzenka” z Czernikowa
Zespó³ „ Wspomnienie” – Ma³a Nieszawka
Zespó³  „ Pokolenia” - Lubicz Dolny
Zespó³ „ Harmonia” -  Górsk
Zespó³ „ Solecczanie „ – Solec Kujawski
Zespó³ „ Mroczanki” – Mrocza
Zespó³ „ Dolina Drwêcy” – Lubicz Górny
Zespó³ „ Leśna Kraina” – Cierpice
Zespó³ „ £ubianioki – £ubianka
Zespó³ „ Melodia” – Z³awieś Ma³a
Kapela „Dolina Drwêcy” 

Gościnnie wyst¹pi³ Zespó³ Pieśni i Tañca „P³o-
mienie” z Bydgoszczy pod kierownictwem arty-
stycznym Pani Izabeli Grochowskiej.
 Wśród gości, którzy zaszczycili swoj¹ obec-
ności¹ byli: Starosta 
Toruñski – Miros³aw 
Graczyk, Wójt Gminy 
Z³awieś Wielka – Jan 
Surdyka, Wiceprzewod-
nicz¹cy Rady Gminy Z³awieś Wielka  - Janusz 

Fifielski oraz Dyrektor Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy - Kami-
la £¹czna.
 Festiwal by³ wspania³¹ okazj¹ do zaprezen-

towania publiczno-
ści swojego dorobku 
kulturalnego, okazj¹ 
do rozrywki, integra-
cji i relaksu. Jestem 

dumna, ¿e tworzymy spo³ecznośæ ludzi na-
³adowanych pozytywn¹ energi¹, ludzi z pasj¹ 
i marzeniami. Dzisiejsza uroczystośæ, to nasz 
wspólny sukces na który pracujemy ka¿dego 
dnia. Najwa¿niejsze jest, byśmy dbali o nasze 
korzenie, byśmy wydobywali z nich to co naj-
piêkniejsze, muzyka i sztuka ludowa, to nasze 
dziedzictwo, o które trzeba dbaæ, które trzeba 
pokazywaæ. Za pomoc¹ pieśni przekazujemy 
sobie zwyczaje, elementy tradycji i kultury.
 Zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe statuetki 
i dyplomy.

So³ectwo Przeznaczenie środków Plan

Cegielnik
Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka 1 000,00
Naprawa dróg 7 931,67

Cichoradz

Doposażenie świetlicy 300,00
Organizacja Dnia Dziecka 1 200,00
Wiata na przystanku 7 000,00
Kamera na placu zabaw 500,00
Budowa chodnika 3 256,39

Czarne Błoto

Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka 3 000,00
Budowa siłowni  zewnętrznej 15 000,00
Ogrodzenie boiska sportowego 9 175,60
Prace gospodarcze – umowa zlecenie ZUS P-ca 1 000,00

Czarnowo

Zakup sprzętu ratowniczego 4 000,00
Modernizacja SP w Czarnowie 10 000,00
Rozwój sportu – zakupy 3 500,00
Poprawa wizerunku wsi (m.in. sprzątanie,koszenie trawy) 2 000,00
Zakup i montaż tablic informacyjnych 1 500,00
Zorganizowane festynu 4 000,00
Naprawa i konserwacja dróg 3 175,60

Górsk
Udrożnienie i konserwacja urządzeń melioracyjnych 8 000,00
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 15 000,00
Zakup i montaż ławek metalowych 5 175,60

Gutowo

Zakup lampy oświetleniowej 6 000,00
Zakup namiotów 2 000,00
Organizacja festynu rodzinnego 2 500,00
Utrzymanie czystości wsi – umowa zlecenie 1 000,00
Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy 1 615,98
Organizacja półkolonii dla dzieci 1 000,00

Łążyn
Remont dachu 24 000,00
Koszenie trawy – umowa zlecenie 808,85
Wizerunek i estetyka wsi (zakupy) 1 000,00

Pędzewo

Organizacja festynu wiejskiego 1 000,00
Organizacja festynu rodzinnego 1 500,00
Modernizacja SP w Czarnowie 2 500,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej 600,00
Organizacja półkolonii dla dzieci – umowa zlecenie 3 500,00
Materiały eksploatacyjne do kosiarek – zakup 500,00
Oświetlenie drogowe 10 500,00
Organizacja festynu sportowego  - LZS, uroczystości jubileuszowe 2 000,00
Rekultywacja terenu wokół świetlicy wiejskiej 1 060,34

Przysiek
Zakup namiotów 4 500,00
Zakup nagłośnienia 8 000,00
Sprzątanie placu rekreacyjnego – umowa zlecenie 1 800,00

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu  w Z³ejwsi Ma³ej wraz z Zespo³em 
„MELODIA” serdecznie dziêkuj¹ wszystkim 
gościom i uczestnikom Festiwalu za zapa³, en-
tuzjazm, zaanga¿owanie i za fakt, ¿e przez swo-
j¹ muzykê i śpiew czyni¹ świat piêkniejszym.

Maria Karpiñska
Dyrektor GOKiS

Przysiek

Zakup kosy/wykaszarki spalinowej + paliwo 2 200,00
Zakup worków na śmieci 175,60
Organizacja festynów 3 500,00
Oświetlenie drogi – Błotka 8 000,00

Rozgarty

Projekt – plac zabaw 150,00
Zakup i montaż stołu do tenisa oraz karuzeli krzyżowej 8 000,00
Zakup siatki do gry w siatkówkę 250,00
Zorganizowanie festynu 2 500,00
Sprzątanie i koszenie trawy – umowa zlecenie 800,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 16 475,60

Rzęczkowo

Budowa siłowni  zewnętrznej 13 700,00
Plac zabaw – zestaw zabawowy 5 200,00
Zakup nagłośnienia 2 500,00
Zorganizowane festynu 2 100,00
Koszenie trawy – umowa zlecenie 1 000,00
Wizualizacja wsi (zakupy) 491,76

Siemoń
Do�nansowanie kultury i rozwoju wsi (festyn,wyposażenie świeticy) 2 217,63
Klimatyzacja – świetlica wiejska 15 000,00
Budowa siłowni  zewnętrznej 10 000,00

Skłudzewo

Zakup wyposażenia do kuchni – świetlica wiejska 3 500,00
Garaż blaszany – zakup, OSP 2 500,00
Zorganizowane festynu dla mieszkańców wsi 3 500,00
Budowa siłowni  zewnętrznej 6 081,11

Stary Toruń

Zorganizowanie festynu – Dzień Kobiet 1 500,00
Zorganizowanie festynu – Dzień Dziecka 1 500,00
Podwyższenie ogrodzenia 2 000,00
Remont remizy 15 675,60
Budowa altany 5 000,00
Naprawa ul. Szerokiej 2 000,00
Doposażenie kuchni w świetlicy 500,00

Toporzysko

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP 4 000,00
Remont świetlicy wiejskiej 15 500,00
Organizacja festynów 4 000,00
Zorganizowanie balu dla dzieci „MIKOŁAJKI” 1 829,86

Zarośle Cienkie
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 11 000,00
Utrzymanie boiska sportowego 700,00
Kultura i integracja społeczna – Zorganizowanie festynu 1 796,11

Zławieś Mała

Budowa siłowni zewnętrznej 16 300,00
Działalność OSP – Zakup umundurowania bojowego 4 800,00
Zorganizowane festynu – Dzień Seniora 1 000,00
Zakup sprzętu AGD 1 000,00
Organizacja festynu – Dzień Dziecka 2 000,00
Organizacja festynu sportowego  - LZS, uroczystości jubileuszowe 2 000,00
Wykonanie progu zwalniającego 780,00
Wykonanie progu zwalniającego 295,60

Zławieś Wielka
Festyn sołecki 1 000,00
Zamontowanie klimatyzacji – świetlica wiejska 8 000,00
Budowa siłowni  zewnętrznej 19 175,60

Suma środków Funduszu Sołeckiego Gminy Zławieś Wielka na 2016 r. 416 294,50

 Fundusz so³ecki to pieni¹dze zagwarantowane w bud¿ecie gminy na wykonanie przed-
siêwziêæ s³u¿¹cych poprawie warunków ¿ycia mieszkañców. Wyodrêbnienie funduszu so-
³eckiego w bud¿ecie nastêpuje poprzez uchwa³ê Rady Gminy, a jego wysokośæ uzale¿niona 
jest od liczby mieszkañców danego so³ectwa i dochodów gminy. W trakcie zebrañ wiejskich 
mieszkañcy podjêli decyzjê na co dany fundusz ma zostaæ przeznaczony.

„Gdzie s³yszysz śpiew tam idź, tam dobre serca maj¹ 
źli ludzie wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewaj¹”. 

 J.W. Goethe     
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 Pro�l zaufany to bezpłatny podpis elektro-
niczny, którym potwierdzasz swoją tożsamość 
przy załatwianiu spraw urzędowych przez In-
ternet. Pro�l zaufany to oszczędność czasu, 
komfort, oszczędność pieniędzy, bezpieczeń-
stwo i ułatwienia.

Jak założyć pro�l zaufany?
Wejdź na stronę ePUAP www.epuap.gov.pl
i załóż konto. Na stronie ePUAP złóż wniosek 
o pro�l zaufany.
W ciągu 14 dni przyjdź z dowodem tożsamości 
do naszego Urzędu potwierdzić pro�l zaufany.

Aktualności

Impreza Marszowa

 Wśród nich by³y: dwie M³odzie¿owe Dru-
¿yny Po¿arnicze z £¹¿yna (dziewczêta oraz 
ch³opcy), jedna M³odzie¿owa Dru¿yna Po-
¿arnicza z Toporzyska (ch³opcy), jedna Ko-
bieca dru¿yna z £¹¿yna, a tak¿e trzy dru¿yny 
mêskie z £¹¿yna, Sk³udzewa i Siemonia. Prze-
bieg zawodów nie odbiega³ niczym od tych, 
które mogliśmy podziwiaæ w czerwcu na bo-
isku w Z³ejwsi Ma³ej.
 W pierwszej kolejności wystartowa³y 
MDP, nastêpnie Kobiety i Mê¿czyźni. Walka 
by³a niezwykle zaciêta a zawodnicy prezento-
wali wysoki poziom umiejêtności.

Klasyfikacja generalna wygl¹da nastêpuj¹co:
M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze – Dziewczêta:
I Miejsce – OSP £¹¿yn

M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze – Ch³opcy:
I Miejsce – OSP £¹¿yn
III Miejsce – OSP Toporzysko  

Grupa C – Kobiety:
I Miejsce – OSP £¹¿yn
Grupa A – Mê¿czyźni
II Miejsce – OSP £¹¿yn
VI Miejsce – OSP Sk³udzewo
XIII Miejsce – OSP Siemoñ

 Zajête miejsca naszych reprezentantów 
świadcz¹ o wysokiej sprawności naszych stra-

¿aków, tych ma³ych jak równie¿ i tych du-
¿ych.
 Wśród kibiców nie mog³o zabrakn¹æ Wójta 
Gminy Pana Jana Surdyki oraz Przewodnicz¹-
cego Rady Gminy Pana Piotra Pawlikowskiego. 
Panowie dodawali otuchy zawodnikom oraz 
podziwiali sprawnośæ swoich stra¿aków.
 Niestety chwile szczêścia oraz dobrej za-
bawy by³y przeplatane momentami grozy. 

IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP

 Trasy przebiega³y: z boiska Orlik 
w Z³ejwsi Ma³ej, GOKiS w Z³ejwsi 
Ma³ej , Domu Kultury Górsk i miej-
sca dzia³ania Fundacji „Leśna Dro-
ga” Gutowo.

 Uczestnikami byli mieszkañcy 
Gminy Z³awieś Wielka oraz Toru-
nia, uczniowie Liceum nr IX w To-
runiu, cz³onkowie Stowarzyszenia 
Hospicjum Świat³o i Stowarzyszenia 
Kreatywni Razem, osoby z domu po-
mocy spo³ecznej w Pig¿y oraz cz³on-
kowie Warsztatów Terapii Zajêciowej 
Polskiego Zwi¹zku Niewidomych 
w Toruniu.
 Po zapoznaniu siê z technik¹ cho-
dzenia z kijkami nordic walking i po 

rozgrzewce przeprowadzonej przez 
uczniów IX LO w Toruniu, uczestni-
cy wyruszyli z  Górska i Z³ejwsi Wiel-
kiej , dotarli do Fundacji „Leśna Dro-
ga”, gdzie przywitani zostali gor¹cym 
posi³kiem ciastem i kaw¹.
 Doskona³e humory i wysi³ek fi-
zyczny sprawi³y, ¿e ciep³a grochówka 

i ziemniaki z ogniska smakowa³y wy-
śmienicie.
 S³owa podziêkowania kierujemy 
do wszystkich, którzy przyczynili siê 
do zorganizowania i sprawnego prze-
biegu tej imprezy:
• Micha³a Zaleskiego Prezydenta  

Miasta Torunia za sponsorowanie 
transportu,

• Jana Surdyki Wójta Gminy Z³awieś 
Wielka za sponsorowanie farb nie-
zbêdnych do oznakowania szlaku 
i autobusu;

• Toruñskiego Zwi¹zku Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej za 
sponsorowanie posi³ku,

• Leśniczego Grzegorza Nalazka za 
sponsorowanie ³awek wypoczyn-
kowych i tablic informacyjnych na 
trasie,

• Dr Przemys³awa Grodzickiego 
z Wydzia³u Biologii i Ochrony Śro-
dowiska UMK za przeprowadzenie 
warsztatów: „Zabezpieczenie na 
okres zimowy i ochrona pszczó³ 
i owadów samozapylaj¹cych”,

• Harcerzy 30 DH im. Szarych Sze-
regów „SZTURMOWCY” Z³awieś 
Wielka za pomoc przy oznakowa-
niu trasy.

• wszystkich pañ z Nordic Walking 
„GUTDROGA” za wypiek ciast,

• Instruktorów Nordic Walking: Re-
giny Biegañskiej, Barbary Barche, 
Beaty Derkowskiej, Renaty Dobro-
wolskiej, Krzysztofa D¹browskie-
go, Franciszka Rutkowicza, Hanny 
Szewczyk za profesjonalny instruk-
ta¿ chodzenia i æwiczenia rekreacyj-
no-ruchowe,

• Ewy Grobelskiej za pokaz Zumby,

• Klubu Honorowych Dawców Krwi 
przy Urzêdzie Gminy w Z³ejwsi 
Wielkiej za przybycie,

• Dyrekcji Miejskiego Zak³adu Ko-
munikacji w Toruniu za udostêp-
nienie autobusu.

Maria Moulis
Renata Dobrowolska

 Ju¿ po raz kolejny w sobotê 3 października 2015 r. na terenie Gminy 
Z³awieś Wielka odby³y siê „Warsztaty Edukacyjne w ostoi pszczó³ i owadów 
zapylaj¹cych” oraz Impreza Marszowa organizowana z okazji Światowego 
Dnia Marszu. Przy przepiêknej, jesiennej pogodzie dorośli i m³odzie¿ ma-
szerowali z kijkami, aby czynnie uczciæ ten dzieñ. Organizatorami impre-
zy byli TKKF Toruñ , Dom Kultury w Górsku, IX LO w Toruniu, Fundacja 
„Leśna Droga”.

Podczas biegu sztafetowego, zawodnik z OSP 
Siemoñ spad³ ze ściany i nie by³ w stanie kon-
tynuowaæ biegu. Nieukoñczenie konkurencji 
w wyniku kontuzji skutkuje dyskwalifikacj¹ 
dru¿yny. Jednak Panowie z Siemonia nie pod-
dali siê i wystartowali w æwiczeniu bojowym, 
aby pokazaæ swoje umiejêtności, a by³o na co 
patrzeæ!
 Gratulujemy zajêtych miejsc oraz ¿yczymy 
dalszych sukcesów.
 Pe³na klasyfikacja dru¿yn na stronie Ko-
mendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
w Toruniu.

Andrzej Michalski

 W sobotê 19.09.2015 odby³y siê IX Powiatowe Zawody Sportowo-Po¿arnicze Jednostek 
OSP Powiatu Toruñskiego. Nasz¹ gminê reprezentowa³y a¿ cztery jednostki (najliczniej-
sza reprezentacja na zawodach !), które okaza³y siê najlepsze w zmaganiach przeprowa-
dzonych w ramach gminnego etapu.

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
pokój: 26
telefon: 56 674 13 17
Otwarty codziennie 8:00 - 15:00

Zapraszamy do Punktu
Potwierdzania

Profilu Zaufanego
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KAktualności / Kultura

III Wojewódzki festiwal zespołów śpiewaczych i folklorystycznych

Fundusz sołecki

 17 października 2015 roku po raz trzeci 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejw-
si Ma³ej zorganizowa³ III Wojewódzki Fe-
stiwal Zespo³ów Śpiewaczych i Folklory-
stycznych. Do Festiwalu zg³osi³y swój akces 
zespo³y śpiewacze i folklorystyczne z po-
wiatu bydgoskiego, nakielskiego  i toruñ-
skiego. 

Swój dorobek artystyczny zaprezentowa³y:
Zespó³ „ Jutrzenka” z Czernikowa
Zespó³ „ Wspomnienie” – Ma³a Nieszawka
Zespó³  „ Pokolenia” - Lubicz Dolny
Zespó³ „ Harmonia” -  Górsk
Zespó³ „ Solecczanie „ – Solec Kujawski
Zespó³ „ Mroczanki” – Mrocza
Zespó³ „ Dolina Drwêcy” – Lubicz Górny
Zespó³ „ Leśna Kraina” – Cierpice
Zespó³ „ £ubianioki – £ubianka
Zespó³ „ Melodia” – Z³awieś Ma³a
Kapela „Dolina Drwêcy” 

Gościnnie wyst¹pi³ Zespó³ Pieśni i Tañca „P³o-
mienie” z Bydgoszczy pod kierownictwem arty-
stycznym Pani Izabeli Grochowskiej.
 Wśród gości, którzy zaszczycili swoj¹ obec-
ności¹ byli: Starosta 
Toruñski – Miros³aw 
Graczyk, Wójt Gminy 
Z³awieś Wielka – Jan 
Surdyka, Wiceprzewod-
nicz¹cy Rady Gminy Z³awieś Wielka  - Janusz 

Fifielski oraz Dyrektor Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy - Kami-
la £¹czna.
 Festiwal by³ wspania³¹ okazj¹ do zaprezen-

towania publiczno-
ści swojego dorobku 
kulturalnego, okazj¹ 
do rozrywki, integra-
cji i relaksu. Jestem 

dumna, ¿e tworzymy spo³ecznośæ ludzi na-
³adowanych pozytywn¹ energi¹, ludzi z pasj¹ 
i marzeniami. Dzisiejsza uroczystośæ, to nasz 
wspólny sukces na który pracujemy ka¿dego 
dnia. Najwa¿niejsze jest, byśmy dbali o nasze 
korzenie, byśmy wydobywali z nich to co naj-
piêkniejsze, muzyka i sztuka ludowa, to nasze 
dziedzictwo, o które trzeba dbaæ, które trzeba 
pokazywaæ. Za pomoc¹ pieśni przekazujemy 
sobie zwyczaje, elementy tradycji i kultury.
 Zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe statuetki 
i dyplomy.

So³ectwo Przeznaczenie środków Plan

Cegielnik
Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka 1 000,00
Naprawa dróg 7 931,67

Cichoradz

Doposażenie świetlicy 300,00
Organizacja Dnia Dziecka 1 200,00
Wiata na przystanku 7 000,00
Kamera na placu zabaw 500,00
Budowa chodnika 3 256,39

Czarne Błoto

Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka 3 000,00
Budowa siłowni  zewnętrznej 15 000,00
Ogrodzenie boiska sportowego 9 175,60
Prace gospodarcze – umowa zlecenie ZUS P-ca 1 000,00

Czarnowo

Zakup sprzętu ratowniczego 4 000,00
Modernizacja SP w Czarnowie 10 000,00
Rozwój sportu – zakupy 3 500,00
Poprawa wizerunku wsi (m.in. sprzątanie,koszenie trawy) 2 000,00
Zakup i montaż tablic informacyjnych 1 500,00
Zorganizowane festynu 4 000,00
Naprawa i konserwacja dróg 3 175,60

Górsk
Udrożnienie i konserwacja urządzeń melioracyjnych 8 000,00
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 15 000,00
Zakup i montaż ławek metalowych 5 175,60

Gutowo

Zakup lampy oświetleniowej 6 000,00
Zakup namiotów 2 000,00
Organizacja festynu rodzinnego 2 500,00
Utrzymanie czystości wsi – umowa zlecenie 1 000,00
Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy 1 615,98
Organizacja półkolonii dla dzieci 1 000,00

Łążyn
Remont dachu 24 000,00
Koszenie trawy – umowa zlecenie 808,85
Wizerunek i estetyka wsi (zakupy) 1 000,00

Pędzewo

Organizacja festynu wiejskiego 1 000,00
Organizacja festynu rodzinnego 1 500,00
Modernizacja SP w Czarnowie 2 500,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej 600,00
Organizacja półkolonii dla dzieci – umowa zlecenie 3 500,00
Materiały eksploatacyjne do kosiarek – zakup 500,00
Oświetlenie drogowe 10 500,00
Organizacja festynu sportowego  - LZS, uroczystości jubileuszowe 2 000,00
Rekultywacja terenu wokół świetlicy wiejskiej 1 060,34

Przysiek
Zakup namiotów 4 500,00
Zakup nagłośnienia 8 000,00
Sprzątanie placu rekreacyjnego – umowa zlecenie 1 800,00

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu  w Z³ejwsi Ma³ej wraz z Zespo³em 
„MELODIA” serdecznie dziêkuj¹ wszystkim 
gościom i uczestnikom Festiwalu za zapa³, en-
tuzjazm, zaanga¿owanie i za fakt, ¿e przez swo-
j¹ muzykê i śpiew czyni¹ świat piêkniejszym.

Maria Karpiñska
Dyrektor GOKiS

Przysiek

Zakup kosy/wykaszarki spalinowej + paliwo 2 200,00
Zakup worków na śmieci 175,60
Organizacja festynów 3 500,00
Oświetlenie drogi – Błotka 8 000,00

Rozgarty

Projekt – plac zabaw 150,00
Zakup i montaż stołu do tenisa oraz karuzeli krzyżowej 8 000,00
Zakup siatki do gry w siatkówkę 250,00
Zorganizowanie festynu 2 500,00
Sprzątanie i koszenie trawy – umowa zlecenie 800,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 16 475,60

Rzęczkowo

Budowa siłowni  zewnętrznej 13 700,00
Plac zabaw – zestaw zabawowy 5 200,00
Zakup nagłośnienia 2 500,00
Zorganizowane festynu 2 100,00
Koszenie trawy – umowa zlecenie 1 000,00
Wizualizacja wsi (zakupy) 491,76

Siemoń
Do�nansowanie kultury i rozwoju wsi (festyn,wyposażenie świeticy) 2 217,63
Klimatyzacja – świetlica wiejska 15 000,00
Budowa siłowni  zewnętrznej 10 000,00

Skłudzewo

Zakup wyposażenia do kuchni – świetlica wiejska 3 500,00
Garaż blaszany – zakup, OSP 2 500,00
Zorganizowane festynu dla mieszkańców wsi 3 500,00
Budowa siłowni  zewnętrznej 6 081,11

Stary Toruń

Zorganizowanie festynu – Dzień Kobiet 1 500,00
Zorganizowanie festynu – Dzień Dziecka 1 500,00
Podwyższenie ogrodzenia 2 000,00
Remont remizy 15 675,60
Budowa altany 5 000,00
Naprawa ul. Szerokiej 2 000,00
Doposażenie kuchni w świetlicy 500,00

Toporzysko

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP 4 000,00
Remont świetlicy wiejskiej 15 500,00
Organizacja festynów 4 000,00
Zorganizowanie balu dla dzieci „MIKOŁAJKI” 1 829,86

Zarośle Cienkie
Wyposażenie świetlicy wiejskiej 11 000,00
Utrzymanie boiska sportowego 700,00
Kultura i integracja społeczna – Zorganizowanie festynu 1 796,11

Zławieś Mała

Budowa siłowni zewnętrznej 16 300,00
Działalność OSP – Zakup umundurowania bojowego 4 800,00
Zorganizowane festynu – Dzień Seniora 1 000,00
Zakup sprzętu AGD 1 000,00
Organizacja festynu – Dzień Dziecka 2 000,00
Organizacja festynu sportowego  - LZS, uroczystości jubileuszowe 2 000,00
Wykonanie progu zwalniającego 780,00
Wykonanie progu zwalniającego 295,60

Zławieś Wielka
Festyn sołecki 1 000,00
Zamontowanie klimatyzacji – świetlica wiejska 8 000,00
Budowa siłowni  zewnętrznej 19 175,60

Suma środków Funduszu Sołeckiego Gminy Zławieś Wielka na 2016 r. 416 294,50

 Fundusz so³ecki to pieni¹dze zagwarantowane w bud¿ecie gminy na wykonanie przed-
siêwziêæ s³u¿¹cych poprawie warunków ¿ycia mieszkañców. Wyodrêbnienie funduszu so-
³eckiego w bud¿ecie nastêpuje poprzez uchwa³ê Rady Gminy, a jego wysokośæ uzale¿niona 
jest od liczby mieszkañców danego so³ectwa i dochodów gminy. W trakcie zebrañ wiejskich 
mieszkañcy podjêli decyzjê na co dany fundusz ma zostaæ przeznaczony.

„Gdzie s³yszysz śpiew tam idź, tam dobre serca maj¹ 
źli ludzie wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewaj¹”. 

 J.W. Goethe     
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 Pro�l zaufany to bezpłatny podpis elektro-
niczny, którym potwierdzasz swoją tożsamość 
przy załatwianiu spraw urzędowych przez In-
ternet. Pro�l zaufany to oszczędność czasu, 
komfort, oszczędność pieniędzy, bezpieczeń-
stwo i ułatwienia.

Jak założyć pro�l zaufany?
Wejdź na stronę ePUAP www.epuap.gov.pl
i załóż konto. Na stronie ePUAP złóż wniosek 
o pro�l zaufany.
W ciągu 14 dni przyjdź z dowodem tożsamości 
do naszego Urzędu potwierdzić pro�l zaufany.

Aktualności

Impreza Marszowa

 Wśród nich by³y: dwie M³odzie¿owe Dru-
¿yny Po¿arnicze z £¹¿yna (dziewczêta oraz 
ch³opcy), jedna M³odzie¿owa Dru¿yna Po-
¿arnicza z Toporzyska (ch³opcy), jedna Ko-
bieca dru¿yna z £¹¿yna, a tak¿e trzy dru¿yny 
mêskie z £¹¿yna, Sk³udzewa i Siemonia. Prze-
bieg zawodów nie odbiega³ niczym od tych, 
które mogliśmy podziwiaæ w czerwcu na bo-
isku w Z³ejwsi Ma³ej.
 W pierwszej kolejności wystartowa³y 
MDP, nastêpnie Kobiety i Mê¿czyźni. Walka 
by³a niezwykle zaciêta a zawodnicy prezento-
wali wysoki poziom umiejêtności.

Klasyfikacja generalna wygl¹da nastêpuj¹co:
M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze – Dziewczêta:
I Miejsce – OSP £¹¿yn

M³odzie¿owe Dru¿yny Po¿arnicze – Ch³opcy:
I Miejsce – OSP £¹¿yn
III Miejsce – OSP Toporzysko  

Grupa C – Kobiety:
I Miejsce – OSP £¹¿yn
Grupa A – Mê¿czyźni
II Miejsce – OSP £¹¿yn
VI Miejsce – OSP Sk³udzewo
XIII Miejsce – OSP Siemoñ

 Zajête miejsca naszych reprezentantów 
świadcz¹ o wysokiej sprawności naszych stra-

¿aków, tych ma³ych jak równie¿ i tych du-
¿ych.
 Wśród kibiców nie mog³o zabrakn¹æ Wójta 
Gminy Pana Jana Surdyki oraz Przewodnicz¹-
cego Rady Gminy Pana Piotra Pawlikowskiego. 
Panowie dodawali otuchy zawodnikom oraz 
podziwiali sprawnośæ swoich stra¿aków.
 Niestety chwile szczêścia oraz dobrej za-
bawy by³y przeplatane momentami grozy. 

IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP

 Trasy przebiega³y: z boiska Orlik 
w Z³ejwsi Ma³ej, GOKiS w Z³ejwsi 
Ma³ej , Domu Kultury Górsk i miej-
sca dzia³ania Fundacji „Leśna Dro-
ga” Gutowo.

 Uczestnikami byli mieszkañcy 
Gminy Z³awieś Wielka oraz Toru-
nia, uczniowie Liceum nr IX w To-
runiu, cz³onkowie Stowarzyszenia 
Hospicjum Świat³o i Stowarzyszenia 
Kreatywni Razem, osoby z domu po-
mocy spo³ecznej w Pig¿y oraz cz³on-
kowie Warsztatów Terapii Zajêciowej 
Polskiego Zwi¹zku Niewidomych 
w Toruniu.
 Po zapoznaniu siê z technik¹ cho-
dzenia z kijkami nordic walking i po 

rozgrzewce przeprowadzonej przez 
uczniów IX LO w Toruniu, uczestni-
cy wyruszyli z  Górska i Z³ejwsi Wiel-
kiej , dotarli do Fundacji „Leśna Dro-
ga”, gdzie przywitani zostali gor¹cym 
posi³kiem ciastem i kaw¹.
 Doskona³e humory i wysi³ek fi-
zyczny sprawi³y, ¿e ciep³a grochówka 

i ziemniaki z ogniska smakowa³y wy-
śmienicie.
 S³owa podziêkowania kierujemy 
do wszystkich, którzy przyczynili siê 
do zorganizowania i sprawnego prze-
biegu tej imprezy:
• Micha³a Zaleskiego Prezydenta  

Miasta Torunia za sponsorowanie 
transportu,

• Jana Surdyki Wójta Gminy Z³awieś 
Wielka za sponsorowanie farb nie-
zbêdnych do oznakowania szlaku 
i autobusu;

• Toruñskiego Zwi¹zku Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej za 
sponsorowanie posi³ku,

• Leśniczego Grzegorza Nalazka za 
sponsorowanie ³awek wypoczyn-
kowych i tablic informacyjnych na 
trasie,

• Dr Przemys³awa Grodzickiego 
z Wydzia³u Biologii i Ochrony Śro-
dowiska UMK za przeprowadzenie 
warsztatów: „Zabezpieczenie na 
okres zimowy i ochrona pszczó³ 
i owadów samozapylaj¹cych”,

• Harcerzy 30 DH im. Szarych Sze-
regów „SZTURMOWCY” Z³awieś 
Wielka za pomoc przy oznakowa-
niu trasy.

• wszystkich pañ z Nordic Walking 
„GUTDROGA” za wypiek ciast,

• Instruktorów Nordic Walking: Re-
giny Biegañskiej, Barbary Barche, 
Beaty Derkowskiej, Renaty Dobro-
wolskiej, Krzysztofa D¹browskie-
go, Franciszka Rutkowicza, Hanny 
Szewczyk za profesjonalny instruk-
ta¿ chodzenia i æwiczenia rekreacyj-
no-ruchowe,

• Ewy Grobelskiej za pokaz Zumby,

• Klubu Honorowych Dawców Krwi 
przy Urzêdzie Gminy w Z³ejwsi 
Wielkiej za przybycie,

• Dyrekcji Miejskiego Zak³adu Ko-
munikacji w Toruniu za udostêp-
nienie autobusu.

Maria Moulis
Renata Dobrowolska

 Ju¿ po raz kolejny w sobotê 3 października 2015 r. na terenie Gminy 
Z³awieś Wielka odby³y siê „Warsztaty Edukacyjne w ostoi pszczó³ i owadów 
zapylaj¹cych” oraz Impreza Marszowa organizowana z okazji Światowego 
Dnia Marszu. Przy przepiêknej, jesiennej pogodzie dorośli i m³odzie¿ ma-
szerowali z kijkami, aby czynnie uczciæ ten dzieñ. Organizatorami impre-
zy byli TKKF Toruñ , Dom Kultury w Górsku, IX LO w Toruniu, Fundacja 
„Leśna Droga”.

Podczas biegu sztafetowego, zawodnik z OSP 
Siemoñ spad³ ze ściany i nie by³ w stanie kon-
tynuowaæ biegu. Nieukoñczenie konkurencji 
w wyniku kontuzji skutkuje dyskwalifikacj¹ 
dru¿yny. Jednak Panowie z Siemonia nie pod-
dali siê i wystartowali w æwiczeniu bojowym, 
aby pokazaæ swoje umiejêtności, a by³o na co 
patrzeæ!
 Gratulujemy zajêtych miejsc oraz ¿yczymy 
dalszych sukcesów.
 Pe³na klasyfikacja dru¿yn na stronie Ko-
mendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
w Toruniu.

Andrzej Michalski

 W sobotê 19.09.2015 odby³y siê IX Powiatowe Zawody Sportowo-Po¿arnicze Jednostek 
OSP Powiatu Toruñskiego. Nasz¹ gminê reprezentowa³y a¿ cztery jednostki (najliczniej-
sza reprezentacja na zawodach !), które okaza³y siê najlepsze w zmaganiach przeprowa-
dzonych w ramach gminnego etapu.

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
pokój: 26
telefon: 56 674 13 17
Otwarty codziennie 8:00 - 15:00

Zapraszamy do Punktu
Potwierdzania

Profilu Zaufanego
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 W ostatni weekend wakacji jak co roku 
w naszej gminie odby³o siê świêto plonów. 
Tegoroczna impreza cieszy³a siê ogromnym 
zainteresowaniem. Odwiedzi³o nas wiele 
osób równie¿ spoza terenu gminy. Na placu 
do¿ynkowym wystawi³o siê kilkunastu wy-
stawców oferuj¹c m.in. kosmetyki Oriflame, 
Avon, swojski chleb “na zakwasie”, wêdliny 
w³asnego wyrobu, rêkodzie³o, lody, watê cu-
krow¹, sorbety i popcorn.

 Najwiêksz¹ popularności¹ cieszy³y siê atrak-
cje dla dzieci – motorki crossowe, dmuchana 
zje¿d¿alnia, kino 5D, przejazdy bryczk¹, kule 
wodne oraz ma³e ³ódeczki. Animatorki przez 
ca³¹ imprezê malowa³y buzie i przygotowywa³y 
balonikowe zwierzaki. Du¿e zainteresowanie 
wzbudzi³a wystawa starych maszyn rolniczych, 
któr¹ przygotowali mieszkañcy Sk³udzewa – 
gospodarza do¿ynek. Nie zabrak³o pysznego 
poczêstunku przygotowanego przez Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich, a tak¿e darmowej grochów-

Dożynki 2015
ki, grillowanej kie³baski i serwowanych w ka-
wiarence Urzêdu Gminy s³odkości.
 Poznaliśmy laureatów konkursu na naj³ad-
niejszy witacz oraz wieniec do¿ynkowy. Zwyciê-
ski witacz przygotowany zosta³ przez so³ectwo 
Cegielnik, drugie miejsce zaj¹³ witacz z Zarośla 
Cienkiego, a trzecie ze Z³ejwsi Wielkiej. Naj³ad-
niejszy wieniec przygotowa³o so³ectwo Z³awieś 
Wielka a uznanie komisji oceniaj¹cej zdoby-
³y tak¿e te przygotowane przez Czarne B³oto 
i Sk³udzewo, plasuj¹c siê odpowiednio na dru-
gim i trzecim stopniu podium.
 Czêśæ artystyczna pe³na by³a ciekawych wy-
stêpów z tym najbardziej wyczekiwanym – Ru-
diego Schuberta. Gwiazda wieczoru zaprezento-
wa³a swoje najwiêksze przeboje takie jak „Córka 
Rybaka”, „Monika dziewczyna ratownika” czy 
„Wars wita was”, daj¹c świetn¹ okazjê do wspo-
mnieñ. Ca³ośæ zwieñczy³a trwaj¹ca do późnych 
godzin nocnych zabawa taneczna.

Paulina Zakierska
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Cienkiego, a trzecie ze Z³ejwsi Wielkiej. Naj³ad-
niejszy wieniec przygotowa³o so³ectwo Z³awieś 
Wielka a uznanie komisji oceniaj¹cej zdoby-
³y tak¿e te przygotowane przez Czarne B³oto 
i Sk³udzewo, plasuj¹c siê odpowiednio na dru-
gim i trzecim stopniu podium.
 Czêśæ artystyczna pe³na by³a ciekawych wy-
stêpów z tym najbardziej wyczekiwanym – Ru-
diego Schuberta. Gwiazda wieczoru zaprezento-
wa³a swoje najwiêksze przeboje takie jak „Córka 
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 Wraz z pocz¹tkiem nowego roku szkolne-
go dyrekcja i nauczyciele Szko³y Podstawowej 
w £¹¿ynie zostali bardzo mile zaskoczeni 
przez uczniów i ich rodziców, którzy wykaza-
li siê niezwyk³¹ pomys³owości¹ i inwencj¹. 

 Rodzice zg³osili szko³ê do programu „Zado-
wolony Konsument”, którego organizatorem 
jest Europejskie Centrum Wspierania przedsiê-
biorczości. 

Szkoła z certy�katem

Święto Ziemniaka

Wakacyjne wspomnienia z Pędzewa

 Ilośæ oddanych na szko³ê g³osów zadowolo-
nych rodziców i uczniów pozwoli³a na uzyska-
nie przez szko³ê Certyfikatu potwierdzaj¹cego 
najwy¿sz¹ jakośæ oferowanych us³ug edukacyj-
nych.
 Dyrekcja szko³y i nauczyciele serdecznie 
dziêkuj¹ rodzicom i naszym uczniom. Jest to 
dla nas wielkie wyró¿nienie, ale i jednocześnie 
wielkie zobowi¹zanie.

Monika Stafiej

 Tegoroczne wakacje w so³ectwie Pêdzewo 
by³y bardzo aktywne. Tradycyjnie rozpocz¹³ 
je festyn rodzinny pn. „Powitanie Lata”. To 
ju¿ trzecia edycja tego wydarzenia, które od-
bywa siê w pierwszym tygodniu lipca. 

 Kolejny raz do-
pisa³a pogoda. S³o-
neczny, upalny dzieñ 
spowodowa³, ¿e 
g³ówn¹ atrakcj¹ dla 
uczestnicz¹cych w fe-
stynie dzieci sta³a siê 
przygotowana przez 
druhów z OSP Pêdze-
wo kurtyna wodna. 
Jednak nie by³a to 
jedyna atrakcja. Ko-
ledzy z LZS „Wis³a” 
Pêdzewo przygoto-
wali liczne konkursy 
dla dzieci i doros³ych, 
a dla najm³odszych 
dostêpny by³ dmucha-
ny zamek oraz zabawa 
z animatorem. Nie za-
wiedli siê równie¿ ci, 
którzy po trudach konkursowych zmagañ pra-
gnêli uzupe³niæ kalorie. Kuchnia polowa, grill 
i przygotowane przez KGW wypieki cieszy³y 
siê du¿ym powodzeniem. Festynowym wodzi-
rejem by³ – Rafa³ ¯elazek, który od pocz¹tku 
tej imprezy jest z nami i zabawia gości cieka-
wym i dowcipnym komentarzem. Wprawdzie 
impreza finansowana jest ze środków funduszu 
so³eckiego, ale kolejny ju¿ raz nie zawiedli nas 
liczni sponsorzy, których wsparcie pozwoli³o 
na uatrakcyjnienie festynu i którym bardzo 
serdecznie dziêkujemy.
 Jednak festyn by³ tylko przygrywk¹ dla ko-

lejnych organizowanych tego lata wydarzeñ. 
Po raz pierwszy w so³ectwie zorganizowane zo-
sta³y pó³kolonie letnie dla dzieci. Nie oby³o siê 
bez problemów jakie towarzysz¹ organizacji, 
ale ostatecznie uda³o siê. Przez piêæ lipcowych 

dni dzieci z Pêdzewa i Gutowa uczestniczy³y 
w grach i zabawach walcz¹c o tytu³ Max Activa 
czyli najaktywniejszego uczestnika. Zosta³ nim 
Dominik Piotrowski. Szczególne podziêkowa-
nia chcia³bym przekazaæ pani Patrycji Voss 
Krzemiñskiej za pomoc przy organizacji kon-
kursów i ich prowadzeniu. Dziêki wsparciu Pre-
zeza OSP Pêdzewo uda³o siê w trakcie pó³kolo-
nii zwiedziæ nieznane szerzej muzeum techniki 
w Golubiu Dobrzyniu, gdzie prezentowane s¹ 
wspaniale odnowione maszyny parowe, trakto-
ry, maszyny rolnicze oraz zabytkowe pojazdy. 
Dwukrotnie mogliśmy za¿yæ k¹pieli w Mini 

Aquaparku w Toruniu. Nie zawiedli równie¿ 
druhowie z OSP Pêdzewo, których konkurs po-
¿arniczy by³ wielk¹ frajd¹ i cieszy³ siê ogrom-
nym zainteresowaniem wśród uczestników. 
Liczymy, ¿e równie¿ w roku przysz³ym uda siê 
zorganizowaæ kolejn¹ edycjê pó³kolonii.
 Zbli¿aj¹ce siê do¿ynki by³y okazj¹ do prze-
prowadzenia warsztatów zwi¹zanych z wyko-
nawstwem wieñców do¿ynkowych. Celem - fi-
nansowanych przez fundusz so³ecki warsztatów 
– by³a chêæ utrzymania tradycji plecenia wieñ-
ców do¿ynkowych i pozyskanie osób, które 
w przysz³ości mog³yby tê tradycje kultywowaæ. 
Cieszymy siê, ¿e wśród uczestników pojawi³y 
siê nowe twarze. Nie zawiedli najm³odsi. Uda³o 
siê wykonaæ dwa wieñce, które prezentowane 
by³y podczas gminnego świêta plonów oraz do-
¿ynek parafialnych. Tak wiêc pierwsze koty za 
p³oty i cieszymy siê, ¿e w roku nastêpnym bêd¹ 
wykonawcy kolejnych wieñców.
 Lato up³ynê³o w Pêdzewie bardzo aktywnie. 
Dziêkujemy wszystkim osobom i organizacjom 
– zw³aszcza druhom naszej odrodzonej OSP 
Pêdzewo – za pomoc we wszystkich prowadzo-
nych tego lata imprezach.

Janusz Fifielski 

 Po raz pierwszy w Toporzysku odby³ siê 
festyn „Świêto ziemniaka”. Organizatorami 
imprezy byli So³tys, Rada So³ecka i KGW 
z Toporzyska. 
 
 Piêkna pogoda i czekaj¹ce na przyby³ych 
atrakcje przyci¹gnê³y wielu mieszkañców nie 
tylko Toporzyska, którzy chêtnie brali udzia³ 
w „konkursach z ziemniakiem”. Na sto³ach 
nie brakowa³o potraw ziemniaczanych, które 

zosta³y przygotowane przez kole¿anki i kolegê 
z KGW Toporzysko.
 Dziêkujê wszystkim za przybycie oraz tym, 
którzy przyczynili siê do zorganizowania fe-
stynu p. Janowi Surdyce Wójtowi Gminy, p. 
Krzysztofowi Rakowi z-cy Wójta, kole¿ankom 
i koledze z KGW Toporzysko oraz druhnie Da-
rii i harcerzom z 30 DH im. Szarych Szeregów 
„SZTURMOWCY” Z³awieś Wielka.

 Iwona Owieśna

Andrzejki 
w Domu Kultury

 Dnia 28 listopada  2015 r. w Domu Kultury 
w Górsku w godzinach od 20.00 do 2.00 odbê-
dzie siê zabawa Andrzejkowa. Zabawa przy mu-
zyce na ¿ywo, bufet obficie zaopatrzony.
 Informacje i zapisy  Dom Kultury w Górsku 
tel. 56 610 21 28 lub 606 998 523. 

Zapraszamy!

Informacja GBP

 Gminna Biblioteka Publiczna w Z³ejwsi 
Ma³ej  wraz z Filiami w Górsku i w Rzêczko-
wie zaprasza mieszkañców gminy do wziêcia 
udzia³u w warsztatach rêkodzielniczych !!!
Wiêcej informacji pod numerem - 
566741552 - GBP Z³awieś Ma³a; 
566781379 - Filia w Górsku;
566781595 Filia w Rzêczkowie.

Ewa Wysocka



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. 698 014 033 lub 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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SALA W GÓRSKU DO WYNAJĘCIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wypożyczanie pokrowców na krzesła 

tel. 56 610 21 28 
lub 606 998 523

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ

Piekarnia w Toporzysku zatrudni osoby na stanowisko 
kierowca, kat.B, piekarz, sprzątaczka.
Sprzedam drzewo z budowy na opał, deski, podesty 
,wieźba dachowa,palety oraz  drut żebrowany. Tel. 
512146512
TANIO I SOLIDNIE usługi elektryczne, wykończeniowe: 
panele, glazura, terrakota, malowanie, tapetowanie, itp. 
NAJWYŻSZA jakość usług. Tel. 538 548 232
Sprzedam DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ, 1000 m kw. ROZGAR-
TY ul. Sarnia. Na działce murowany z pustaka budynek 
(dawniej gospodarczy) o powierzchni 60 m2 do remontu. 
Media: wodociąg, kanalizacja, prąd. Gaz ziemny w dro-
dze. Tel. 504 578 311.
Usuwanie  drzew ( wiatrołomy, drzewa przy domach 
nad dachami przy liniach energetycznych, redukowanie 
i pielęgnacja koron, usuwanie drzew na cmentarzach , 
przycinanie i pielęgnacja żywopłotów  ).Prace wykonuje 
techniką liniowa (arborystyka) co pozwala zredukować 
koszty do 50% . Przy większej ilości możliwość negocjacji 
ceny .  tel . kontaktowy  726176335, alpinistykadrzew@
gmail.com
PILNIE poszukujemy osób do zbioru kapusty w Małej 
Nieszawce. Praca sezonowa/zlecenie/10zł/ na godzinę 
brutto. Osoby do kontaktu : Robert 601 854 311, Konrad 
691 911 320   
Poszukujemy do wynajęcia małego mieszkania, domku 
gospodarczego lub pokoju w pobliżu Toporzyska, Czarno-
wa lub Złejwsi. Tel. 512-004-336 
Ziemniaki jadalne z własnego gospodarstwa, Odmiana 
Wineta i Denar. Smaczne, żółte, pakowane w worki po 15 
kg. W ciągłej sprzedaży.Czarnowo 25.Kontakt 668-387-
441
Mam do zaoferowania dwie działki o powierzchni 
3000m2, z możliwością podziału. Działki położone są w 
malowniczej miejscowości Skłudzewo (dojazd z miejsco-
wości Toporzysko), która znajduję się między Toruniem 
a Bydgoszczą. Znajdują się one 1,5-2 km od drogi nr 80. 
Działki są uzbrojone. Zapraszam do kontaktu 509923888
Sprzedam torbe i  kije do golfa   (13szt)  cena 550 do małej 
negocjacji tel 726176335 mail:
 alpinistykadrzew@gmail.com 
Szukam dobrze zorganizowaną, punktualną, odpowie-
dzialną, sumienną oraz uczciwą osobę do pomocy w 
prostych pracach domowych oraz do opieki nad dziećmi. 
Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem tel.  
665 530 747.

Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić?  Napisz maila: gazeta@zlawies.pl 

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

Wykonuję projekty gra�czne. Projektowanie: folderów, 
ulotek, logo, wizytówek, plakatów, banerów reklamo-
wych, zaproszenia, gadżety reklamowe itd. Od projektu 
po dostarczenia gotowego wydruku.  Zachęcam do kon-
taktu atrakcyjne ceny, promocja-plus@wp.pl Tel. Anetta 
515 137 339
Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej, 
tapicerki samochodowej. Tel.505461446 Czarnowo. Usłu-
gi wykonujemy sprzętem i środkami �rmy Karcher. 
Sprzedam meblościankę młodzieżową . Wymiary: 1 część 
200cmx190cmx50cm; 2 część 200cmx100x35cm. Meblo-
ścianka posiada: szafę z relingiem, 6 półek, witrynę z 3 
półkami+światło, półka z szybą, 1 szu�adę, 2 szafki, 4 
półki regałowe+małe schowki oraz miejsce na odbiornik 
TV. Odbiór osobisty w Pędzewie. 300zł, tel. 509263958
Zatrudnię opiekunkę do półrocznego dziecka. Poszukuję 
osoby odpowiedzialnej, z doświadczeniem oraz miłą apa-
rycją, Praca w Czarnowie. Zainteresowane osoby proszę o 
kontakt 607133408.
Marwit poszukuje PRACOWNIKÓW POLOWYCH do zbiera-
nia kapusty. Praca na terenie okolic Torunia. Kontakt 691 
911 320.
Pilnie odddam za darmo gałeżówkę z dębu odbiór we 
własnym zakresie  na terenie Zławieś Wielka .  tel .... 
726176335
Język angielski dla dzieci od l. 5, młodzieży i dorosłych. 
Konwersacje, business English, gramatyka, pomoc doraź-
na. Zławieś Mała stacjonarnie lub z dojazdem do domu 
ucznia: Rzęczkowo, Czarnowo, Zławieś Wielka, Toporzysko, 
Łążyn. 45 PLN/godzina lekcyjna. Możliwe utworzenie gru-
py do 3 osób - wówczas cena do ustalenia. e-mail: zlawies.
angielski@gmail.com, tel. 512 771 206
Zatrudnię uczciwą , dokładną i lubiącą swoją pracę Panią 
do utrzymania czystości w domu. Praca jeden dzień w 
tygodniu. Miejsce : Zławieś Wielka. Osoby chętne proszę o 
kontakt 790711189
Tłumaczenia języka angielskiego. Praca z dziećmi w wie-
ku szkolnym. Również z dojazdem do Klienta. Wyjazdy 
na lotniska i na spotkania biznesowe. tel. 725.855.800

Blacharstwo samochodowe, wymiana progów, repera-
turki podłóg i drobne stłuczki. Tanio i solidnie. Pędzewo 
26, tel.:721 044 430

Wezmę w dzierżawę łąkę lub grunt z możliwością obsia-
nia trawą, minimalnie 1200 m2. tel. 504 207 427

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 30a w cichej 
i ładnej okolicy blisko las, prąd, woda na działce. 
Działka znajduje się w Rzeczkowie nr działki 135/2 
cena 70 000 tys więcej pod nr telefonu 515953883

HARMONOGRAM IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 
NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

listopad – grudzień 2015 r.
data Impreza Organizator Miejsce

listopad Mecze ligowe LZS Wisła Pędzewo

listopad Turniej piłki nożnej dziewcząt i 
chłopców w piłće nożnej GOKiS GOKiS

listopad Turniej piłki nożnej „dzikich dru-
żyn” w kategorii OPEN

listopad Wieczór Andrzejkowy GOKiS GOKiS
listopad Festiwal pn. Przebój mamy i taty GOKiS

04.11 Spotkanie Klubu Seniora DK Górsk, 
Klub Seniora DK Górsk

07.11 Zaduszki Jazzowe GOKiS GOKiS

11.11 Wycieczka rowerowa z oka-
zji Święta Niepodległości KTK Przygoda Przysiek

11.11 Akademia Narodowe Święto Niepodległości GOKiS GOKiS

18.11 Spotkanie Klubu Seniora DK Górsk, 
Klub Seniora DK Górsk

20.11 Przegląd Zespołów teatralnych 
gminy Zławieś Wielka

DK Górsk, �lia 
Biblioteki w Górsku DK Górsk

22.11 Turniej Piłki Siatkowej O Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gmniny Urząd Gminy

26.11 Bal andrzejkowy dla dzieci DK Górsk, �lia 
Biblioteki w Górsku DK Górsk

28.11 Bal andrzejkowy dla seniorów DK Górsk, 
Klub Seniora DK Górsk

28.11 Zabawa Andrzejkowa Grupa wsparcia AA GOKiS
Grudzień Spotkanie świąteczno-noworoczne Urząd Gminy, GOKiS GOKiS

Grudzień Konkurs na najpiękniejszą kart-
kę Bożonarodzeniową GOKiS GOKiS

Grudzień IV Gminny Konkurs Szopek Bo-
żonarodzeniowych GOKiS GOKiS

Grudzień Spotkanie wigilijne członków 
Związku Kombatantów 

Związek 
Kombatantów 
w Złejwsi Wielkiej

GOPS Zławieś 
Wielka 

Grudzień Spotkanie Opłatkowe Grupa wsparcia AA Siedziba Grupy
Grudzień Spotkanie Opłatkowe Grupa wsparcia AA Czerniewice

02.12 Spotkanie Klubu Seniora DK Górsk, Klub Seniora DK Górsk

06.12 Stacjonarna akcja poboru krwi Klub HDK przy Urzędzie 
Gminy Zławieś Wielka

parking przed 
kościołem 
Zławieś Wielka

09.12 Zabawa mikołajkowa dla dzieci DK Górsk, �lia 
Biblioteki w Górsku DK Górsk

13.12 Turniej piłki nożnej O Puchar 
Wójta w kategorii OPEN Urząd Gminy

16.12 Spotkanie Klubu Seniora DK Górsk, Klub Seniora DK Górsk
16.12 Warsztaty kulinarne dla seniorów DK Górsk, Klub Seniora DK Górsk

19.12 Jarmark Bożonarodzeniowy Urząd Gminy Parking przed 
Urzędem Gminy

22.12 Jasełka DK Górsk, Zepół Harmonia, 
dzieci z kółka teatralnego DK Górsk
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Prace społecznie użyteczne

Zajęcia artystyczno-edukacyjne w GOKiS

 W okresie od 14 lipca 2015 r. do 
13 września 2015 r. realizowana by³a 
pierwsza edycja prac spo³ecznie u¿y-
tecznych, w której bra³o udzia³ 9 osób. 
2 października 2015 r. rozpoczê³a siê 
druga edycja, w której bierze udzia³ 5 
osób.
 Zasady organizacji prac spo³ecz-
nie u¿ytecznych
 Prace spo³ecznie u¿yteczne orga-
nizowane s¹ na podstawie zawartego 
porozumienia w ramach Programu 
Aktywizacji i Integracji mog¹ byæ or-
ganizowane przez gminê w:
1. Jednostkach organizacyjnych po-

mocy spo³ecznej 
2. Organizacjach pozarz¹dowych 

statutowo zajmuj¹cych siê pomoc¹ 
charytatywn¹ lub na rzecz spo³ecz-
ności lokalnej.

3. Organizacjach pozarz¹dowych re-
alizuj¹cych zadania z pomocy spo-

³ecznej na zlecenie lub w ramach 
dzia³añ statutowych.

4. Instytucjach dzia³aj¹cych na rzecz 
spo³eczności lokalnej, nie dzia³aj¹-
cych w celu maksymalizacji zysku, 
do których nie maj¹ zastosowania 
przepisy dotycz¹ce pomocy pu-
blicznej.

Prace spo³ecznie u¿yteczne skierowa-
ne s¹ do:
• osób bezrobotnych, bez prawa do 

zasi³ku, zarejestrowanych w Powia-
towym Urzêdzie Pracy dla Powiatu 
Toruñskiego oraz korzystaj¹cych 
ze świadczeñ Gminnego Ośrodka 
Pomocy Spo³ecznej  w Z³ejwsi Wiel-
kiej (zarówno świadczeñ pieniê¿-
nych, jak i niepieniê¿nych).

 W ramach prac spo³ecznie u¿y-
tecznych Gminny Ośrodek Pomocy 
Spo³ecznej w Z³ejwsi Wielkiej realizu-
je nastêpuj¹ce zadania:

1. Rekrutacja oraz kierowanie osób, 
celem otrzymania skierowania 
do wykonywania prac spo³ecznie 
u¿ytecznych.

2. Naliczanie i wyp³ata nale¿nych 
świadczeñ z tytu³u wykonywania 
niniejszych prac.

3. Wspó³praca z instytucjami i orga-
nizacjami, w których realizowane 
s¹ prace spo³ecznie u¿yteczne.

4. Wspó³praca z Powiatowym Urzê-
dem Pracy dla Powiatu Toruñskie-
go.

 Osoba wykonuj¹ca prace spo-
³ecznie u¿yteczne zachowuje status 
osoby bezrobotnej w trakcie wy-
konywania tych prac i otrzymuje 
świadczenie pieniê¿ne w wysokości 
8,10 z³ za jedn¹ godzinê pracy.
 Harmonogram wykonywania 
prac spo³ecznie u¿ytecznych uzgad-
niany jest indywidualnie z praco-
dawc¹.
 Osoba wykonuj¹ca prace spo³ecz-
nie u¿yteczne jest objêta ubezpiecze-
niem zdrowotnym (z tytu³u posiada-
nia statusu osoby bezrobotnej) oraz 
ubezpieczeniem wypadkowym.

   Aldona Michalska 

 Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Z³ejwsi Ma³ej serdecznie zapra-
sza dzieci, m³odzie¿ i doros³ych na 
zajêcia artystyczno – edukacyjne 
w roku kulturalnym 2015/2016:

- Plastyka 
- Muzyka: 
a) Nauka gry na instrumentach: pia-

nino, keyboard, akordeon.

b) Nauka śpiewu solowego i zespo³o-
wego z podzia³em na grupy

- Zumba Fitness
- Taniec:
a) zajêcia dla dzieci w wieku 5-6 lat
b) zajêcia dla dzieci szko³y podstawo-

wej i gimnazjum
c) grupa cheerleaderki – szko³a pod-

stawowa i wy¿ej
d) rytmika dla dzieci

Teresa Werner w DK Górsk
 18 września  2015 r. w Domu Kultury w Górsku odby³ siê koncert Teresy 
Werner, gwiazdy gali śl¹skiej. W koncercie wziê³o udzia³ 150 osób, a wśród 
nich tak¿e fani muzyki śl¹skiej z Torunia i Bydgoszczy.

 Widzowie po koncercie mieli mo¿liwośæ kupna p³yty opatrzonej autografem 
piosenkarki oraz zrobienia pami¹tkowego zdjêcia z pani¹ Teres¹.
Wszyscy bawili siê bardzo dobrze, a wielu uczestników śpiewa³o razem z pani¹ 
Teres¹ jej najbardziej znane piosenki.
 W dniu 22 listopada 2015 r. w Domu Kultury wyst¹pi Alosza Awdie-
jew, wszelkie informacje o tym koncercie mo¿na uzyskaæ w Domu Kultury 
w Górsku.

Renata Dobrowolska

Dzień Edukacji Narodowej
 14 października 2015 r., podobnie jak w ca³ej Polsce, w Gminie Z³awieś 
Wielka, obchodzony by³ Dzieñ Edukacji Narodowej. 

 Tego dnia w gminnych placówkach oświatowych odbywa³y siê uroczyste 
akademie i spotkania. By³y podziêkowania, kwiaty oraz wystêpy artystyczne. 
Świêto sta³o siê równie¿ pretekstem do wa¿nych rozmów o donios³ej roli oświa-
ty w kszta³ceniu m³odych pokoleñ,  wyzwaniach, radościach i troskach. 
 Dzieñ Edukacji Narodowej ka¿dego roku jest okazj¹ do nagrodzenia 
tych nauczycieli i innych pracowników oświaty, którzy wywi¹zuj¹ siê ze swo-
ich obowi¹zków w sposób wyró¿niaj¹cy, a tak¿e podejmuj¹ liczne dzia³ania 
dodatkowe na rzecz uczniów oraz swojej szko³y czy przedszkola. Doceniaj¹c 
dzia³alnośæ i zaanga¿owanie, Wójt Gminy Z³awieś Wielka przyzna³ nagrody 
dyrektorom oraz czterem nauczycielom. Dyrektorzy natomiast nagrodzili 
zas³u¿onych nauczycieli oraz pracowników administracji i obs³ugi z podle-
g³ych im placówek.

Barbara £ukasik-Gilewicz

 Dzia³alnośæ Rady Gminy Z³awieś 
Wielka obecnej kadencji trwa ju¿ pra-
wie rok. Przez ten okres powy¿szy 
organ zajmowa³ siê sprawami gminy 
zgodnie z przyjêtym wcześniej harmo-
nogramem pracy Rady oraz stosowa³ 
siê do wyznaczonego przez siebie ter-
minarzu prac Komisji Rady Gminy 
Z³awieś Wielka oraz sesji Rady Gminy. 
Owoce tej pracy, choæ czêsto niezau-
wa¿alne, maj¹ swoje odzwierciedlenie 
w otaczaj¹cej nas gminnej rzeczy-
wistości. Warto wiêc byæ na bie¿¹co 
z obowi¹zuj¹cymi i zmieniaj¹cymi siê 
przepisami, zmianami uwarunkowañ 
przestrzennych, spo³ecznych i kul-
turowych. Dobrym materia³em do 
badania aktualnej sytuacji w zakresie 
uchwa³ jest analiza protoko³ów z ob-
rad Rady Gminy Z³awieś Wielka, za-
mieszczonych na stronach interneto-
wych gminy. Podane tam informacje 
pozwol¹ na w³aściw¹ ocenê i oddadz¹ 
obraz problemów z jakimi boryka siê 
Rada.
 Skupiaj¹c siê na dwóch ostatnich 
sesjach chcia³bym przybli¿yæ podej-
mowane zagadnienia. 
 27 sierpnia 2015 roku odby³a siê 
XII sesja Rady Gminy Z³awieś Wiel-
ka. Zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem 
obrad, Rada w pierwszej kolejności 

wys³ucha³a sprawozdañ klubów spor-
towych z terenu gminy, wspieranych 
finansowo przez gminny bud¿et. 
Sprawozdanie z dzia³alności klubu 
UKS Trójka Górsk przedstawi³ sekre-
tarz Zarz¹du Pan Adam Lubiñski, 
natomiast Gminne Zrzeszenie Ludo-
wych Zespo³ów Sportowych Z³awieś 
Wielka reprezentowa³ Pan Janusz 
Lemke. Sprawozdania s¹ dostêpne 
na stronach internetowych gminy. 
Jednostek sportowych wspieranych 
przez gminê jest wiêcej, jednak nie 
wszystkie stanê³y przed Rad¹. W dal-
szej kolejności przyjêliśmy sprawoz-
danie Przewodnicz¹cego Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Artura 
Winogrodzkiego o przygotowaniu 
szkó³ z terenu naszej gminy do nowe-
go roku szkolnego 2015/2016. Wed³ug 
Komisji nasze placówki s¹ dobrze 
przygotowane i zapewniaj¹ pe³ne 
bezpieczeñstwo naszych dzieci. Prze-
wodnicz¹cy zwróci³ jednak uwagê 
na pal¹ce problemy lokalowe szko³y 
w Przysieku, ze wzglêdu na rosn¹c¹ 
liczbê uczniów w tej placówce. Sta³y-
mi elementami pracy Rady s¹ przyj-
mowane miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego. Tym razem 
zajêliśmy siê dzia³kami w Toporzy-
sku, Rozgartach, Gierkowie, Cichora-

dzu i Siemoniu. Rada wys³ucha³a te¿ 
Wójta, który streści³ przebieg swojej 
pracy w okresie od ostatniej sesji .
 8 października 2015 roku odby-
³a siê XIII sesja Rady Gminy Z³awieś 
Wielka. W jej porz¹dku obrad zna-
laz³y siê m.in. informacja o stanie 
realizacji zadañ oświatowych za rok 
szkolny 2014/2015, w tym o wynikach 
sprawdzianu i egzaminów w szko³ach 
prowadzonych przez gminê. Zapre-
zentowane przez inspektor ds. oświaty 
Pani¹ Barbarê Gilewicz-£ukasik dane 
zobrazowa³y przebieg egzaminów 
w naszych szko³ach, ich wyniki,  a ak-
tywna dyskusja radych i dyrektorów 
szkó³ pozwoli³a wysnuæ wnioski, któ-
re bêd¹ pomocne przy podejmowaniu 
decyzji dotycz¹cych zarówno finanso-
wania naszych placówek oświatowych 
, jak i tworzenia w³aściwego otoczenia 
i warunków niezbêdnych do prawi-
d³owego rozwoju uczniów. Tak jak na 
niemal ka¿dej sesji, wprowadzaliśmy 
niezbêdne zmiany do bud¿etu na bie-
¿¹cy rok. Zmiany te pozwalaj¹ dosto-
sowaæ wydatki do zaistnia³ych a nie 
zaplanowanych zdarzeñ czy kosztów. 
Ponownie nadawaliśmy nazwy uli-
com, tym razem w miejscowościach 
Górsk, Toporzysko, Rozgarty, Z³a-
wieś Wielka i Z³awieś Ma³a. Nazwy 

ulic s¹ nadawane przez Radê Gminy 
na wniosek mieszkañców, najczêściej 
zgodnie z zaproponowan¹ nazw¹, 
uwzglêdniaj¹c jednak nazewnictwo 
przyjête w określonej przestrzeni. 
Chodzi o to, aby dane osiedle czy 
enklawa mia³y pokrewne nazwy ulic, 
u³atwiaj¹ce przybli¿on¹ lokalizacjê. 
Rada Gminy na wniosek powo³anego 
wcześniej zespo³u orzekaj¹cego o wy-
borze ³awnika na kadencjê 2016-2019 
powo³a³a na to miejsce i oddelegowa³a 
do pracy przy s¹dzie w Toruniu Pani¹ 
Helenê Przekwas. Najistotniejszym 
punktem obrad tej¿e sesji by³a uchwa-
³a   zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie 
określenia szczegó³owego sposobu 
i zakresu świadczenia us³ug w zakre-
sie odbierania odpadów komunal-
nych od w³aścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczon¹ przez w³aści-
ciela nieruchomości op³atê. Mimo 
skomplikowanej nazwy i u¿ytej 
terminologii tak naprawdê chodzi 
o zmianê czêstotliwości odbioru od-
padów szklanych z miesiêcznej na 
dwumiesiêczn¹ – raz na dwa miesi¹ce 
firma wywo¿¹ca śmieci ma obowi¹-
zek odebraæ szklane odpady. Wynika 
to z wysokich kosztów zwi¹zanych 
z transportem a niewielk¹ ilości¹ 

z³o¿onych worków ze szk³em. Rada 
przychyli³a siê do tych zmian. W ślad 
za tym dokona³a tak¿e niezbêdnych 
uaktualnieñ w Regulaminie utrzy-
mania czystości i porz¹dku na terenie 
gminy Z³awieś Wielka. Po wys³ucha-
niu sprawozdania z dzia³alności Wój-
ta pomiêdzy sesjami i dyskusji, radni 
zakoñczyli swoje obrady.
 Rada Gminy stara siê na bie¿¹co 
analizowaæ i reagowaæ na zaistnia³e 
problemy i zdarzenia, dlatego bar-
dzo aktywnie dzia³aj¹ Komisje Rady 
Gminy: Rewizyjna z Przewodnicz¹-
cym Andrzejem Pyzikiem; Rozwoju 
Gospodarczego i Bud¿etu z Przew. 
Józefem Rassakiem; Oświaty, Kul-
tury i Sportu z Przew. Arturem Wi-
nogrodzkim; Ochrony Środowiska, 
Bezpieczeñstwa i Rolnictwa  z Przew. 
Bogdanem Paw³owskim; Zdrowia 
i Spraw Socjalnych z Przew. Janu-
szem B³êdowskim. Wiele zagadnieñ 
rozwi¹zywanych jest na poziomie 
Komisji, rozpatrywane s¹ problema-
tyczne sprawy. Ponadto Komisje re-
alizuj¹ przyjête wcześniej harmono-
gramy pracy. Proszê wierzyæ, ¿e pracy 
naszym radnym na niwie samorz¹do-
wej naprawdê nie brakuje.

Piotr Pawlikowski

Z prac Rady Gminy

 Wprowadzony od 2015 r. nowy instrument aktywizacji spo³eczno-zawo-
dowej, którym s¹ prace spo³ecznie u¿yteczne stanowi istotny element ak-
tywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy, które nie uzyskuj¹ zasi³ku dla bezrobotnych oraz korzystaj¹ ze świad-
czeñ pomocy spo³ecznej. Prace spo³ecznie u¿yteczne stanowi¹ pierwszy 
etap w reintegracji spo³eczno-zawodowej beneficjentów pomocy spo³ecznej 
w gminie Z³awieś Wielka.

- Aerobik
- Szachy i warcaby
- Tenis sto³owy
- Jêzyk angielski i niemiecki (dzieci, 

dorośli)
- Rêkodzie³o artystyczne – (dorośli)
 Zapisy przyjmuje i informacji 
udziela: Ewelina Szczepañska – pra-
cownik GOKiS pod numerem telefo-
nu 727 404 474.
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13 września 2015 r. realizowana by³a 
pierwsza edycja prac spo³ecznie u¿y-
tecznych, w której bra³o udzia³ 9 osób. 
2 października 2015 r. rozpoczê³a siê 
druga edycja, w której bierze udzia³ 5 
osób.
 Zasady organizacji prac spo³ecz-
nie u¿ytecznych
 Prace spo³ecznie u¿yteczne orga-
nizowane s¹ na podstawie zawartego 
porozumienia w ramach Programu 
Aktywizacji i Integracji mog¹ byæ or-
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1. Jednostkach organizacyjnych po-
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2. Organizacjach pozarz¹dowych 

statutowo zajmuj¹cych siê pomoc¹ 
charytatywn¹ lub na rzecz spo³ecz-
ności lokalnej.

3. Organizacjach pozarz¹dowych re-
alizuj¹cych zadania z pomocy spo-

³ecznej na zlecenie lub w ramach 
dzia³añ statutowych.

4. Instytucjach dzia³aj¹cych na rzecz 
spo³eczności lokalnej, nie dzia³aj¹-
cych w celu maksymalizacji zysku, 
do których nie maj¹ zastosowania 
przepisy dotycz¹ce pomocy pu-
blicznej.

Prace spo³ecznie u¿yteczne skierowa-
ne s¹ do:
• osób bezrobotnych, bez prawa do 

zasi³ku, zarejestrowanych w Powia-
towym Urzêdzie Pracy dla Powiatu 
Toruñskiego oraz korzystaj¹cych 
ze świadczeñ Gminnego Ośrodka 
Pomocy Spo³ecznej  w Z³ejwsi Wiel-
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nych, jak i niepieniê¿nych).
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je nastêpuj¹ce zadania:

1. Rekrutacja oraz kierowanie osób, 
celem otrzymania skierowania 
do wykonywania prac spo³ecznie 
u¿ytecznych.

2. Naliczanie i wyp³ata nale¿nych 
świadczeñ z tytu³u wykonywania 
niniejszych prac.

3. Wspó³praca z instytucjami i orga-
nizacjami, w których realizowane 
s¹ prace spo³ecznie u¿yteczne.

4. Wspó³praca z Powiatowym Urzê-
dem Pracy dla Powiatu Toruñskie-
go.

 Osoba wykonuj¹ca prace spo-
³ecznie u¿yteczne zachowuje status 
osoby bezrobotnej w trakcie wy-
konywania tych prac i otrzymuje 
świadczenie pieniê¿ne w wysokości 
8,10 z³ za jedn¹ godzinê pracy.
 Harmonogram wykonywania 
prac spo³ecznie u¿ytecznych uzgad-
niany jest indywidualnie z praco-
dawc¹.
 Osoba wykonuj¹ca prace spo³ecz-
nie u¿yteczne jest objêta ubezpiecze-
niem zdrowotnym (z tytu³u posiada-
nia statusu osoby bezrobotnej) oraz 
ubezpieczeniem wypadkowym.
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 Gminny Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Z³ejwsi Ma³ej serdecznie zapra-
sza dzieci, m³odzie¿ i doros³ych na 
zajêcia artystyczno – edukacyjne 
w roku kulturalnym 2015/2016:

- Plastyka 
- Muzyka: 
a) Nauka gry na instrumentach: pia-

nino, keyboard, akordeon.

b) Nauka śpiewu solowego i zespo³o-
wego z podzia³em na grupy

- Zumba Fitness
- Taniec:
a) zajêcia dla dzieci w wieku 5-6 lat
b) zajêcia dla dzieci szko³y podstawo-

wej i gimnazjum
c) grupa cheerleaderki – szko³a pod-

stawowa i wy¿ej
d) rytmika dla dzieci

Teresa Werner w DK Górsk
 18 września  2015 r. w Domu Kultury w Górsku odby³ siê koncert Teresy 
Werner, gwiazdy gali śl¹skiej. W koncercie wziê³o udzia³ 150 osób, a wśród 
nich tak¿e fani muzyki śl¹skiej z Torunia i Bydgoszczy.

 Widzowie po koncercie mieli mo¿liwośæ kupna p³yty opatrzonej autografem 
piosenkarki oraz zrobienia pami¹tkowego zdjêcia z pani¹ Teres¹.
Wszyscy bawili siê bardzo dobrze, a wielu uczestników śpiewa³o razem z pani¹ 
Teres¹ jej najbardziej znane piosenki.
 W dniu 22 listopada 2015 r. w Domu Kultury wyst¹pi Alosza Awdie-
jew, wszelkie informacje o tym koncercie mo¿na uzyskaæ w Domu Kultury 
w Górsku.

Renata Dobrowolska

Dzień Edukacji Narodowej
 14 października 2015 r., podobnie jak w ca³ej Polsce, w Gminie Z³awieś 
Wielka, obchodzony by³ Dzieñ Edukacji Narodowej. 

 Tego dnia w gminnych placówkach oświatowych odbywa³y siê uroczyste 
akademie i spotkania. By³y podziêkowania, kwiaty oraz wystêpy artystyczne. 
Świêto sta³o siê równie¿ pretekstem do wa¿nych rozmów o donios³ej roli oświa-
ty w kszta³ceniu m³odych pokoleñ,  wyzwaniach, radościach i troskach. 
 Dzieñ Edukacji Narodowej ka¿dego roku jest okazj¹ do nagrodzenia 
tych nauczycieli i innych pracowników oświaty, którzy wywi¹zuj¹ siê ze swo-
ich obowi¹zków w sposób wyró¿niaj¹cy, a tak¿e podejmuj¹ liczne dzia³ania 
dodatkowe na rzecz uczniów oraz swojej szko³y czy przedszkola. Doceniaj¹c 
dzia³alnośæ i zaanga¿owanie, Wójt Gminy Z³awieś Wielka przyzna³ nagrody 
dyrektorom oraz czterem nauczycielom. Dyrektorzy natomiast nagrodzili 
zas³u¿onych nauczycieli oraz pracowników administracji i obs³ugi z podle-
g³ych im placówek.

Barbara £ukasik-Gilewicz

 Dzia³alnośæ Rady Gminy Z³awieś 
Wielka obecnej kadencji trwa ju¿ pra-
wie rok. Przez ten okres powy¿szy 
organ zajmowa³ siê sprawami gminy 
zgodnie z przyjêtym wcześniej harmo-
nogramem pracy Rady oraz stosowa³ 
siê do wyznaczonego przez siebie ter-
minarzu prac Komisji Rady Gminy 
Z³awieś Wielka oraz sesji Rady Gminy. 
Owoce tej pracy, choæ czêsto niezau-
wa¿alne, maj¹ swoje odzwierciedlenie 
w otaczaj¹cej nas gminnej rzeczy-
wistości. Warto wiêc byæ na bie¿¹co 
z obowi¹zuj¹cymi i zmieniaj¹cymi siê 
przepisami, zmianami uwarunkowañ 
przestrzennych, spo³ecznych i kul-
turowych. Dobrym materia³em do 
badania aktualnej sytuacji w zakresie 
uchwa³ jest analiza protoko³ów z ob-
rad Rady Gminy Z³awieś Wielka, za-
mieszczonych na stronach interneto-
wych gminy. Podane tam informacje 
pozwol¹ na w³aściw¹ ocenê i oddadz¹ 
obraz problemów z jakimi boryka siê 
Rada.
 Skupiaj¹c siê na dwóch ostatnich 
sesjach chcia³bym przybli¿yæ podej-
mowane zagadnienia. 
 27 sierpnia 2015 roku odby³a siê 
XII sesja Rady Gminy Z³awieś Wiel-
ka. Zgodnie z przyjêtym porz¹dkiem 
obrad, Rada w pierwszej kolejności 

wys³ucha³a sprawozdañ klubów spor-
towych z terenu gminy, wspieranych 
finansowo przez gminny bud¿et. 
Sprawozdanie z dzia³alności klubu 
UKS Trójka Górsk przedstawi³ sekre-
tarz Zarz¹du Pan Adam Lubiñski, 
natomiast Gminne Zrzeszenie Ludo-
wych Zespo³ów Sportowych Z³awieś 
Wielka reprezentowa³ Pan Janusz 
Lemke. Sprawozdania s¹ dostêpne 
na stronach internetowych gminy. 
Jednostek sportowych wspieranych 
przez gminê jest wiêcej, jednak nie 
wszystkie stanê³y przed Rad¹. W dal-
szej kolejności przyjêliśmy sprawoz-
danie Przewodnicz¹cego Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Artura 
Winogrodzkiego o przygotowaniu 
szkó³ z terenu naszej gminy do nowe-
go roku szkolnego 2015/2016. Wed³ug 
Komisji nasze placówki s¹ dobrze 
przygotowane i zapewniaj¹ pe³ne 
bezpieczeñstwo naszych dzieci. Prze-
wodnicz¹cy zwróci³ jednak uwagê 
na pal¹ce problemy lokalowe szko³y 
w Przysieku, ze wzglêdu na rosn¹c¹ 
liczbê uczniów w tej placówce. Sta³y-
mi elementami pracy Rady s¹ przyj-
mowane miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego. Tym razem 
zajêliśmy siê dzia³kami w Toporzy-
sku, Rozgartach, Gierkowie, Cichora-

dzu i Siemoniu. Rada wys³ucha³a te¿ 
Wójta, który streści³ przebieg swojej 
pracy w okresie od ostatniej sesji .
 8 października 2015 roku odby-
³a siê XIII sesja Rady Gminy Z³awieś 
Wielka. W jej porz¹dku obrad zna-
laz³y siê m.in. informacja o stanie 
realizacji zadañ oświatowych za rok 
szkolny 2014/2015, w tym o wynikach 
sprawdzianu i egzaminów w szko³ach 
prowadzonych przez gminê. Zapre-
zentowane przez inspektor ds. oświaty 
Pani¹ Barbarê Gilewicz-£ukasik dane 
zobrazowa³y przebieg egzaminów 
w naszych szko³ach, ich wyniki,  a ak-
tywna dyskusja radych i dyrektorów 
szkó³ pozwoli³a wysnuæ wnioski, któ-
re bêd¹ pomocne przy podejmowaniu 
decyzji dotycz¹cych zarówno finanso-
wania naszych placówek oświatowych 
, jak i tworzenia w³aściwego otoczenia 
i warunków niezbêdnych do prawi-
d³owego rozwoju uczniów. Tak jak na 
niemal ka¿dej sesji, wprowadzaliśmy 
niezbêdne zmiany do bud¿etu na bie-
¿¹cy rok. Zmiany te pozwalaj¹ dosto-
sowaæ wydatki do zaistnia³ych a nie 
zaplanowanych zdarzeñ czy kosztów. 
Ponownie nadawaliśmy nazwy uli-
com, tym razem w miejscowościach 
Górsk, Toporzysko, Rozgarty, Z³a-
wieś Wielka i Z³awieś Ma³a. Nazwy 

ulic s¹ nadawane przez Radê Gminy 
na wniosek mieszkañców, najczêściej 
zgodnie z zaproponowan¹ nazw¹, 
uwzglêdniaj¹c jednak nazewnictwo 
przyjête w określonej przestrzeni. 
Chodzi o to, aby dane osiedle czy 
enklawa mia³y pokrewne nazwy ulic, 
u³atwiaj¹ce przybli¿on¹ lokalizacjê. 
Rada Gminy na wniosek powo³anego 
wcześniej zespo³u orzekaj¹cego o wy-
borze ³awnika na kadencjê 2016-2019 
powo³a³a na to miejsce i oddelegowa³a 
do pracy przy s¹dzie w Toruniu Pani¹ 
Helenê Przekwas. Najistotniejszym 
punktem obrad tej¿e sesji by³a uchwa-
³a   zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie 
określenia szczegó³owego sposobu 
i zakresu świadczenia us³ug w zakre-
sie odbierania odpadów komunal-
nych od w³aścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczon¹ przez w³aści-
ciela nieruchomości op³atê. Mimo 
skomplikowanej nazwy i u¿ytej 
terminologii tak naprawdê chodzi 
o zmianê czêstotliwości odbioru od-
padów szklanych z miesiêcznej na 
dwumiesiêczn¹ – raz na dwa miesi¹ce 
firma wywo¿¹ca śmieci ma obowi¹-
zek odebraæ szklane odpady. Wynika 
to z wysokich kosztów zwi¹zanych 
z transportem a niewielk¹ ilości¹ 

z³o¿onych worków ze szk³em. Rada 
przychyli³a siê do tych zmian. W ślad 
za tym dokona³a tak¿e niezbêdnych 
uaktualnieñ w Regulaminie utrzy-
mania czystości i porz¹dku na terenie 
gminy Z³awieś Wielka. Po wys³ucha-
niu sprawozdania z dzia³alności Wój-
ta pomiêdzy sesjami i dyskusji, radni 
zakoñczyli swoje obrady.
 Rada Gminy stara siê na bie¿¹co 
analizowaæ i reagowaæ na zaistnia³e 
problemy i zdarzenia, dlatego bar-
dzo aktywnie dzia³aj¹ Komisje Rady 
Gminy: Rewizyjna z Przewodnicz¹-
cym Andrzejem Pyzikiem; Rozwoju 
Gospodarczego i Bud¿etu z Przew. 
Józefem Rassakiem; Oświaty, Kul-
tury i Sportu z Przew. Arturem Wi-
nogrodzkim; Ochrony Środowiska, 
Bezpieczeñstwa i Rolnictwa  z Przew. 
Bogdanem Paw³owskim; Zdrowia 
i Spraw Socjalnych z Przew. Janu-
szem B³êdowskim. Wiele zagadnieñ 
rozwi¹zywanych jest na poziomie 
Komisji, rozpatrywane s¹ problema-
tyczne sprawy. Ponadto Komisje re-
alizuj¹ przyjête wcześniej harmono-
gramy pracy. Proszê wierzyæ, ¿e pracy 
naszym radnym na niwie samorz¹do-
wej naprawdê nie brakuje.

Piotr Pawlikowski

Z prac Rady Gminy

 Wprowadzony od 2015 r. nowy instrument aktywizacji spo³eczno-zawo-
dowej, którym s¹ prace spo³ecznie u¿yteczne stanowi istotny element ak-
tywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy, które nie uzyskuj¹ zasi³ku dla bezrobotnych oraz korzystaj¹ ze świad-
czeñ pomocy spo³ecznej. Prace spo³ecznie u¿yteczne stanowi¹ pierwszy 
etap w reintegracji spo³eczno-zawodowej beneficjentów pomocy spo³ecznej 
w gminie Z³awieś Wielka.

- Aerobik
- Szachy i warcaby
- Tenis sto³owy
- Jêzyk angielski i niemiecki (dzieci, 

dorośli)
- Rêkodzie³o artystyczne – (dorośli)
 Zapisy przyjmuje i informacji 
udziela: Ewelina Szczepañska – pra-
cownik GOKiS pod numerem telefo-
nu 727 404 474.
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 Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych to miejsce, do 
którego ka¿dy mieszkaniec gminy 
mo¿e bezp³atnie oddaæ segregowa-
ne odpady komunalne wytworzone 
w jego gospodarstwie domowym. 
Po³o¿ony w £¹¿ynie, otwarty jest w 
ka¿d¹ sobotê w godzinach od 9:00 
do 13:00.  O wszystkich zmianach 
godzin otwarcia punktu informuje-
my z odpowiednim wyprzedzeniem 
na stronie internetowej urzêdu gmi-
ny i podobnie post¹piliśmy w przy-
padku jego zamkniêcia w sobotê 19 
września br. Pomimo tego pod bram¹ 
instalacji znalaz³a siê sterta śmieci, 
co doskonale widaæ na zamieszczo-

nych poni¿ej zdjêciach. Dodatkowo 
by³y to odpady zmieszane, których 
wywóz i zagospodarowanie niesie za 
sob¹ wiêksze koszty. Niestety nie by³ 
to odosobniony przypadek wyrzuca-
nia śmieci pod bramê PSZOK-u, rów-
nie¿ tych niesegregowanych. Dlatego 
urz¹d gminy wraz z w³aściwymi s³u¿-
bami podj¹³ dzia³ania eliminuj¹ce te 
naganne praktyki, a osoby, którym 
je udowodnimy, zostan¹ ukarane 
kar¹ za zaśmiecanie oraz obci¹¿one 
kosztami wywozu odpadów do Re-
gionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Toruniu.

Krzysztof Rak

Punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych - PSZOK

Dotacja
dla szkoły muzycznej

 Publiczna Szko³a Muzyczna 
I stopnia w Górsku w roku 2015 
decyzj¹ Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, otrzyma³a 
dofi nansowanie na zakup instru-
mentów muzycznych w ramach 
programu Rozwój infrastruktury 
kultury, priorytet Infrastruktura 
szkolnictwa artystycznego. 

 W ramach tej dotacji zakupiono 
instrumenty strunowe, dête i perku-
syjne. Instrumentarium zosta³o uzu-
pe³nione o nastêpuj¹ce instrumenty: 
3 pary skrzypiec, 2 wiolonczele,  1 
kontrabas dla m³odych adeptów, 4 
saksofony altowe, 4 klarnety, 2 tr¹b-
ki,  zestaw perkusyjny oraz akordeon 
guzikowy.
 Przyznana dotacja uzupe³ni³a 
braki w instrumentarium muzycz-
nym szko³y oraz zwiêkszy³a dostêp-
nośæ i ró¿norodnośæ wysokiej klasy 

instrumentów muzycznych, które 
pozwol¹ podnieśæ jakośæ kszta³cenia 
w placówce. Zwiêkszy³a ona równie¿ 
ofertê edukacyjn¹ Publicznej Szko³y 
Muzycznej o klasê perkusji, akorde-
onu i tr¹bki.
 Przypomnê jeszcze, ¿e szko³a 
muzyczna w Górsku zainaugurowa-
³a swoj¹ dzia³alnośæ 6 września 2013 
r. Wówczas w szkole rozpoczê³o na-
ukê 64 uczniów w wieku od 6 do 16 
lat, obecnie ilośæ uczniów wzros³a 
do 125. Kszta³c¹ siê oni pod okiem 
19 nauczycieli w klasach: akorde-
onu, perkusji, gitary klasycznej, 
fortepianu, fl etu poprzecznego, 
klarnetu, tr¹bki, skrzypiec, altówki, 
saksofonu, kontrabasu i gitary ba-
sowej. Ponadto uczniowie w ramach 
zajêæ dodatkowych ucz¹ siê równie¿ 
śpiewu. 

Agnieszka Witki

Europejskie Dni Dziedzictwa 
i II Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych

 W sobotê 12 września 2015 r. 
w Centrum Edukacji M³odzie¿y od-
by³y siê obchody Europejskich Dni 
Dziedzictwa po³¹czone z II Przegl¹-
dem Ludowych Zespo³ów Śpiewa-
czych. 

 Organizatorami byli Dom Kultu-
ry oraz Centrum Edukacji M³odzie-
¿y w Górsku. W przegl¹dzie wziê³o 
udzia³ 8 zespo³ów z terenu wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego kultywu-
j¹cych tradycje ludowe. Pieśni z ca-
³ego kraju przedstawi³y m.in. zespó³ 
£ubienioki z £ubianki, Soletczanie  
z Solca Kujawskiego, Kruszynianki 
z Kruszyna, Kawêczynianki z Kawê-
czyna, Jutrzenka  z Czernikowa, Me-
lodia ze Z³ejwsi Ma³ej, Z³otniczanki 
ze Z³otnik Kujawskich i gospodarze 
zespó³ Harmonia z Górska. Cz³onko-
wie zespo³ów, zaproszeni goście i inni 
uczestnicy obchodów mieli mo¿li-
wośæ zwiedzania muzeów Regional-
nego, Multimedialnego i Muzeum 
im. Ks. Jerzego Popie³uszki. Wszyst-

kie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe 
statuetki z r¹k wójta Jana Surdyki. 
Dziêkujemy ksiê¿om i pracownikom 
z Centrum Edukacji M³odzie¿y, pra-
cownikom Domu Kultury, restaura-
cji „Leśniczanka” za pomoc w zorga-
nizowaniu imprezy.

Renata Dobrowolska

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store



wrzesień – październik 201510 Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

KKultura / Aktualności

 I Spotkanie Integracyjne społeczności 
lokalnej wsi Toporzysko i Czarnowo

Gminny konkurs piosenki

 26 września 2015 r. w świetlico-remizie w To-
porzysku odby³o siê  I Spotkanie Integracyjne 
spo³eczności lokalnej wsi Toporzysko i Czarno-
wo, zrzeszonej w dwóch czynnie dzia³aj¹cych 
organizacjach: Zwi¹zku Emerytów i Rencistów 
oraz Parafialnego Klubu Seniora JP II.
W spotkaniu udzia³ wziêli : Jan Surdyka - wójt 
gminy,  Ks. Henryk Sychta - Proboszcz Parafii 
Czarnowo oraz Ks. Stanis³aw Pozorski - obec-
nie zamieszka³y we  wsi Czarnowo.
Nasza spo³ecznośæ mia³a okazjê siê zintegrowaæ 

przy wspólnym śpiewaniu  starych, ale nie zapo-
mnianych pieśni z naszego dzieciñstwa.
Podczas wspólnej biesiady mieliśmy przyjem-
nośæ pos³uchaæ wystêpu Zespo³u Śpiewaczego 
„Melodia” ze Z³ejwsi Ma³ej, pod przewodnic-
twem p. Marii Karpiñskiej.
Wszyscy uczestnicy spotkania integracyjnego 
pragn¹ podziêkowaæ Zespo³owi „Melodia” za 
przepiêkny wystêp i ¿yczyæ dalszych sukcesów 
na  scenie artystycznej.

Halina Mi³ek Rutecka

 Jak co roku w naszej gminie odby³ siê fe-
styn zorganizowany przez oddzia³ Kujawsko 
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Przysieku. “Barwy lata, dary jesieni” ju¿ na 
sta³e wpisa³y siê w nasz kalendarz imprez. Jego 
organizatorzy co roku ści¹gaj¹ wielu wystaw-
ców oraz mieszkañców naszej gminy, Torunia 
i okolic.  Jarmark obfitowa³ w wiele atrakcji. 

Barwy lata, dary jesieni
Przeprowadzono konkurs na najsmaczniejsz¹ 
potrawê z ziemniaka, ko³a gospodyñ prezen-
towa³y swoje produkty, a odwiedzaj¹cy mogli 
zakupiæ swojskie wyroby i pos³uchaæ wystêpu 
Gminnej orkiestry dêtej dzia³aj¹cej przy ZS 
Szkó³ w Rzêczkowie. Nasz¹ gminê reprezento-
wa³o KGW Czarne B³oto.

Paulina Zakierska

 21 października 2015 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej 
odby³ siê Gminny Konkurs Piosenki. Na sce-
nie rozbrzmiewa³y piosenki śpiewane przez 
uczennice i uczniów ze szkó³ w Z³ejwsi Wiel-
kiej, Górska, Przysieka, Czarnowa, £¹¿yna 
i Siemonia. W uroczystości wzi¹³ udzia³ Wójt 
Gminy - Jan Surdyka. 

 Jury konkursu pod przewodnictwem Ar-
nolda Itricha ocenia³o wokalistów w trzech ka-
tegoriach wiekowych.

Kategoria I kl. I – III
I miejsce – Julia Jakubik  - ZS Górsk
II miejsce – Amelia Pindel – SP Przysiek
III miejsce – Pola Niewiemska – SP Siemoñ
Wyró¿nienia: Debora Trzaska – SP Czarnowo 
i Zosia Szwejkowska – SP Przysiek

Nowe kryterium dochodowe 
i wysokości świadczeń z pomocy 

społecznej od 1 października 2015 r. 
 Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Mini-
strów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfi-
kowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 
świadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej 
(Dz. U. z 2015 r. poz.1058) Gminny Ośrodek 
Pomocy Spo³ecznej w Z³ejwsi Wielkiej infor-
muje, ¿e:
ustala siê nastêpuj¹ce zweryfikowane kryteria 
dochodowe, kwoty świadczeñ pieniê¿nych 
z pomocy spo³ecznej oraz kwotê dochodu z 1 ha 
przeliczeniowego :
- dla osoby samotnie gospodaruj¹cej - w wyso-

kości 624,00 z³.
- dla osoby w rodzinie - w wysokości 514,00 z³.
- maksymaln¹ kwotê zasi³ku sta³ego - w wyso-

kości 604,00 z³.
- kwotê stanowi¹c¹ podstawê ustalenia wysoko-

ści pomocy pieniê¿nej na usamodzielnienie, 
na kontynuowanie nauki i pomocy na zago-

spodarowanie w formie rzeczowej - w wysoko-
ści 1.722,00 z³.

- minimaln¹ kwotê świadczenia pieniê¿nego na 
utrzymanie i pokrycie wydatków zwi¹zanych 
z nauk¹ jêzyka polskiego dla cudzoziemców, 
którzy uzyskali status uchodźcy, ochronê 
uzupe³niaj¹c¹ lub zezwolenie na pobyt czaso-
wy - w wysokości 606,00 z³.

-  maksymaln¹ kwotê świadczenia pieniê¿nego 
na utrzymanie i pokrycie wydatków zwi¹za-
nych z nauk¹ jêzyka polskiego dla cudzoziem-
ców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronê 
uzupe³niaj¹c¹ lub zezwolenie na pobyt czaso-
wy - w wysokości 1.335,00 z³.

 Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - 
w wysokości 288,00 z³.

Aldona Michalska 

Kategoria II kl. IV – VI
I miejsce Julian Liśkiewicz – SP Czarnowo
II miejsce Rafa³ Wiśniewski -  SP Czarnowo
III miejsce Mi³osz £adyñski – SP £¹¿yn
Wyró¿nienia otrzymali:
Aleksandra Hamerla – SP Siemoñ
Martyna Jab³oñska – ZS Górsk
Olivier Stempieñ – SP Z³awieś Wielka
Kategoria III Gimnazjum
Wyró¿nienie  - Natalia Drzewiecka – ZS Górsk
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dy-
plomy oraz upominki.
 Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ wszyst-
kim uczestnikom za wspania³y wystêp, a nauczy-
cielom za wk³ad w przygotowanie uczniów.
¯yczymy dalszych sukcesów w wystêpach sce-
nicznych.

Maria Karpiñska

Innowacyjna edukacja
 W szko³ach prowadzonych przez Gminê 
Z³awieś Wielka pojawi³o siê 19 nowoczesnych 
tablic interaktywnych do nauczania z wyko-
rzystaniem technik multimedialnych.

 Gmina jest partnerem w realizowanym 
przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pro-
jekcie o nazwie: „Realizacja 
systemu innowacyjnej eduka-
cji w województwie kujawsko-
pomorskim poprzez zbudo-
wanie systemu dystrybucji 
treści edukacyjnych”. Podsta-
wowym celem tego projektu 
jest wdro¿enie nowych form 
nauczania, w tym doposa¿e-
nie szkó³ w narzêdzia popra-
wiaj¹ce jakośæ kszta³cenia, 
takich jak tablice interaktyw-
ne. S¹ to urz¹dzenia, które 
w po³¹czeniu z komputerem 
i projektorem multimedial-
nym, dzia³aj¹ jak du¿y ekran 
dotykowy, dziêki czemu 
mo¿na stoj¹c przy tablicy ko-
rzystaæ ze wszystkich funkcji 
komputera. W Szko³ach Pod-
stawowych w Górsku, £¹¿y-

Nowe place zabaw
 Ju¿ wkrótce przy szko³ach podstawo-
wych w naszej gminie powstan¹ nowe pla-
ce zabaw. Środki na ich budowê pochodz¹ 
z Unii Europejskiej oraz dotacji celowej 
z bud¿etu krajowego.

 W ramach projektu, „Modernizacja od-
dzia³ów przedszkolnych”, do którego przy-
st¹pi³a Gmina Z³awieś Wielka, planowane 
jest utworzenie piêciu nowych placów zabaw: 
przy Szko³ach Podstawowych w Górsku, £¹-
¿ynie, Rzêczkowie, Siemoniu i Z³ejwsi Wiel-
kiej oraz doposa¿enie placów zabaw istniej¹-

nie, Przysieku, Rzêczkowie i Z³ejwsi Wielkiej 
zainstalowano w sumie 19 nowych tablic inte-
raktywnych. Oprócz tego nauczyciele i ucznio-
wie szkó³ bêd¹ mogli korzystaæ z dostêpnych 
na elektronicznej platformie, multimedialnych 
i interaktywnych treści edukacyjnych zgod-
nych z podstaw¹ programow¹. By móc w pe³ni 

korzystaæ z niesamowitych 
mo¿liwości dostêpnych narzê-
dzi dydaktycznych, wybrani 
nauczyciele z ka¿dej ze szkó³ 
wziêli udzia³ w specjalistycz-
nym szkoleniu. 
 Nale¿y podkreśliæ, ¿e ba-
dania przeprowadzone przez 
ró¿ne ośrodki dowodz¹, ¿e 
wykorzystanie tablicy interak-
tywnej wp³ywa korzystnie na 
motywacjê i zaanga¿owanie 
uczniów oraz ich osi¹gniê-
cia edukacyjne, czyni lekcje 
ciekawszymi i bardziej atrak-
cyjnymi. Mamy nadziejê, ¿e 
nowe narzêdzia bêd¹ dobrze 
s³u¿y³y naszym uczniom i na-
uczycielom.

Barbara £ukasik-Gilewicz

cych przy Szkole Podstawowej w Przysieku 
i filii Szko³y Podstawowej w Z³ejwsi Wielkiej 
w Czarnowie. Obiekty bêd¹ wyposa¿one 
w nowoczesne, bezpieczne i atrakcyjne dla 
maluchów urz¹dzenia. W ramach inwestycji, 
przewidziane jest tak¿e wykonanie bezpiecz-
nych nawierzchni oraz ogrodzeñ. Obecnie 
trwaj¹ prace przygotowawcze. Kolejne etapy 
realizacji przewidziane s¹ na najbli¿sze ty-
godnie. Celem podejmowanych dzia³añ jest 
dostosowanie warunków panuj¹cych w od-
dzia³ach przedszkolnych (tzw. „zerówkach”) 
do potrzeb najm³odszych dzieci.
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 Ju¿ po raz kolejny kilkanaścioro dzieci 
z gminy Z³awieś Wielka koniec wakacji spê-
dzi³o w Jantarze, na wyjeździe kolonijnym. 
W dniach 26–30 sierpnia Fundacja La Soleil 
realizowa³a zadanie publiczne fi nansowane 
przez Urz¹d Gminy Z³awieś Wielka. Z wy-
jazdu do nadmorskiego Ośrodka Wypoczyn-
kowego Viva w Jantarze, skorzysta³o 12 dzieci 
w tym jedno dziecko orzeczeniem o niepe³-
nosprawności wraz z opiekunem.
 „Kiedy 26 sierpnia spotkaliśmy siê tu¿ przed 
wyjazdem, zapewne ka¿dy zastanawia³ siê, jak 
to bêdzie? Niektóre dzieci zna³y siê wcześniej, 
ale wiêkszośæ poznawa³a siê jednak w trakcie 
pobytu. Wśród uczestników kolonii by³o kil-
koro debiutantów, tzn. pierwszy raz wyje¿d¿ali 
bez rodziców. Jednak wszelkie obawy o to, jak 
bêdzie, czy zgramy siê jako grupa, czy znajdzie-
my ze sob¹ wspólny jêzyk bardzo szybko zosta-
³y rozmyte. Zast¹pi³o je przekonanie, ¿e bêdzie 
to świetny i niezapomniany wyjazd. 
 Integracja grupy rozpoczê³a siê ju¿ w dro-
dze do miejsca docelowego, poniewa¿ dzieci 
bardzo szybko nawi¹za³y ze sob¹ kontakt, poza 
tym mia³y bardzo trudne zadanie: Kto z kim 
bêdzie w pokoju? Podzia³ dokona³ siê bardzo 
naturalnie i sprawnie.

Realizacja zadania publicznego pod nazwą:
„Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z Gminy Zławieś Wielka”

 Pierwszego dnia zorganizowaliśmy wieczo-
rek zapoznawczy, podczas którego ka¿dy móg³ 
powiedzieæ o sobie kilka s³ów i dodatkowo 
dowiedzieæ siê czegoś o innych. Wszyscy opie-
kunowie zwróciliśmy równie¿ uwagê na to, ¿e 
podczas tej kolonii MY jako grupa (dzieci i opie-
kunowie) jesteśmy najwa¿niejsi i zastêpujemy 
sobie rodzinê, bo ka¿dy z nas za kimś têskni. 
Tê postawê: trzymamy siê razem i pomagamy 
sobie widaæ by³o ka¿dego kolejnego dnia.
 Plan samej kolonii by³ naprawdê bardzo 
napiêty i nie mieliśmy czasu na nudê. Ka¿dego 
dnia coś siê dzia³o: jednego dnia bêd¹c na pla-
¿y zorganizowaliśmy konkurs na naj³adniejsz¹ 
rzeźbê z piasku, innego zbieraliśmy szyszki, 
by nastêpnie przy u¿yciu ró¿nych materia³ów 
nadaæ im mniej naturalne barwy. Kiedy by³o 
zbyt ch³odno, by spêdziæ czas na morskiej k¹-
pieli wybraliśmy siê na spacer Bursztynowym 
Szlakiem, dziêki czemu poznaliśmy okolicê 
i mogliśmy podziwiaæ piêkno przyrody. Wie-
lu z nas czeka³o na wizytê w parku linowym 
(ja równie¿, choæ ten Everest nie zosta³ przeze 
mnie zdobyty), dziewczynki okaza³y siê bardzo 
dzielne, za co szczerze je podziwiam.
 W samym ośrodku mieliśmy bardzo du¿o 
atrakcji, wiêc zdarza³y siê dni, kiedy nie opusz-

czaliśmy jego terenu. Braliśmy udzia³ w lekcjach 
p³ywania w basenie, oczywiście pod czujnym 
okiem instruktora i ratownika; zdobywaliśmy 
ściankê wspinaczkow¹, jeździliśmy na gokar-
tach. Sporo emocji wśród nas wszystkich wywo-
³a³ turniej minigolfa, w którym bardzo zaciekle 
rywalizowa³y ze sob¹ dru¿yny( jeden pokój – 
jedna dru¿yna). 
 Uda³o nam siê równie¿ pobawiæ w poszuki-
waczy skarbów, dzieci w grupach w³asnorêcznie 
przygotowywa³y skarby oraz mapy, by nastêp-
nie inna grupa odnalaz³a go. Emocji i śmiechu 
by³o naprawdê du¿o, myślê te¿, ¿e wszyscy byli 
zadowoleni ze swoich odkryæ.
 W drodze powrotnej mieliśmy wybraæ siê 
do Gdañska i zwiedziæ to piêkne miasto, ale 
z przyczyn od nas niezale¿nych musieliśmy 
nieco zmieniæ plany. Zamiast do Gdañska wy-
braliśmy siê do Gniewu. Mogliśmy zwiedziæ ten 
naprawdê piêkny i świetnie utrzymany Zamek 
Krzy¿acki. Zakoñczeniem by³ obiad w Zajeź-
dzie Gniewko.
 Takich dzia³añ mo¿na by wymieniæ bardzo 
wiele, to tylko przyk³ady. By³a przy tym masa 
śmiechu. 
 Tym, co wywo³a³o w nas bardzo wiele emocji 
by³o symboliczne po¿egnanie z morzem – ka¿-
dy z nas puszcza³ swojego lampiona szczêścia, 
które otrzymaliśmy z Urzêdu Gminy. Nie oby-
³o siê bez ma³ych k³opotów, ale najwa¿niejsze, 
¿e rozświetliliśmy choæ odrobinê nadmorsk¹ 
pla¿ê. 
 Ja sama mam tylko bardzo przyjemne wspo-
mnienia i nauki przekazane mi przez dzieci. 
Roksano, Julko, Zuziu, Weroniko, Michasiu, 
Lidko, Wiktorio, Agato, Wiktorze, Karolino, 
Agato i Zuziu – dziêkujê za świetnie spêdzony 
czas i wspólne chwile. 
 Aleksandra Pakulska- opiekun kolonii
Opisane powy¿ej dzia³ania Fundacji La Soleil 
nie by³yby mo¿liwe bez wsparcia ¿yczliwych 
i wspania³ych ludzi, takich jak: Wójt Gminy 
Z³awieś Wielka - Pan Jan Surdyka oraz kadra 
kolonii: Dariusz Tysper i Aleksandra Pakulska, 
którym sk³adam serdeczne podziêkowania za 

poświecony czas, ogromne zaanga¿owanie 
i wk³ad wniesiony przy realizacji tego wyjazdu. 
Dziêkuje równie¿ wszystkim wspó³w³aścicie-
lom oraz  pracownikom Ośrodka Wypoczyn-
kowego Viva w Jantarze za ciep³e przyjêcie 
i wspania³e jedzenie. 
 Serdecznie zapraszam wszystkich So³tysów 
oraz mieszkañców naszej Gminy na coroczne 
podsumowanie wyjazdu,  na spotkanie z uczest-
nikami oraz ich rodzicami, podczas którego 
zaszczyci nas swoj¹ obecności¹ Wójt Gminy 
Z³awieś Wielka- Pan Jan Surdyka, do Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej 
w dniu 23.10.2014 roku o godzinie 17.00.

Monika Piecuch
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 Ju¿ po raz kolejny kilkanaścioro dzieci 
z gminy Z³awieś Wielka koniec wakacji spê-
dzi³o w Jantarze, na wyjeździe kolonijnym. 
W dniach 26–30 sierpnia Fundacja La Soleil 
realizowa³a zadanie publiczne fi nansowane 
przez Urz¹d Gminy Z³awieś Wielka. Z wy-
jazdu do nadmorskiego Ośrodka Wypoczyn-
kowego Viva w Jantarze, skorzysta³o 12 dzieci 
w tym jedno dziecko orzeczeniem o niepe³-
nosprawności wraz z opiekunem.
 „Kiedy 26 sierpnia spotkaliśmy siê tu¿ przed 
wyjazdem, zapewne ka¿dy zastanawia³ siê, jak 
to bêdzie? Niektóre dzieci zna³y siê wcześniej, 
ale wiêkszośæ poznawa³a siê jednak w trakcie 
pobytu. Wśród uczestników kolonii by³o kil-
koro debiutantów, tzn. pierwszy raz wyje¿d¿ali 
bez rodziców. Jednak wszelkie obawy o to, jak 
bêdzie, czy zgramy siê jako grupa, czy znajdzie-
my ze sob¹ wspólny jêzyk bardzo szybko zosta-
³y rozmyte. Zast¹pi³o je przekonanie, ¿e bêdzie 
to świetny i niezapomniany wyjazd. 
 Integracja grupy rozpoczê³a siê ju¿ w dro-
dze do miejsca docelowego, poniewa¿ dzieci 
bardzo szybko nawi¹za³y ze sob¹ kontakt, poza 
tym mia³y bardzo trudne zadanie: Kto z kim 
bêdzie w pokoju? Podzia³ dokona³ siê bardzo 
naturalnie i sprawnie.

Realizacja zadania publicznego pod nazwą:
„Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z Gminy Zławieś Wielka”

 Pierwszego dnia zorganizowaliśmy wieczo-
rek zapoznawczy, podczas którego ka¿dy móg³ 
powiedzieæ o sobie kilka s³ów i dodatkowo 
dowiedzieæ siê czegoś o innych. Wszyscy opie-
kunowie zwróciliśmy równie¿ uwagê na to, ¿e 
podczas tej kolonii MY jako grupa (dzieci i opie-
kunowie) jesteśmy najwa¿niejsi i zastêpujemy 
sobie rodzinê, bo ka¿dy z nas za kimś têskni. 
Tê postawê: trzymamy siê razem i pomagamy 
sobie widaæ by³o ka¿dego kolejnego dnia.
 Plan samej kolonii by³ naprawdê bardzo 
napiêty i nie mieliśmy czasu na nudê. Ka¿dego 
dnia coś siê dzia³o: jednego dnia bêd¹c na pla-
¿y zorganizowaliśmy konkurs na naj³adniejsz¹ 
rzeźbê z piasku, innego zbieraliśmy szyszki, 
by nastêpnie przy u¿yciu ró¿nych materia³ów 
nadaæ im mniej naturalne barwy. Kiedy by³o 
zbyt ch³odno, by spêdziæ czas na morskiej k¹-
pieli wybraliśmy siê na spacer Bursztynowym 
Szlakiem, dziêki czemu poznaliśmy okolicê 
i mogliśmy podziwiaæ piêkno przyrody. Wie-
lu z nas czeka³o na wizytê w parku linowym 
(ja równie¿, choæ ten Everest nie zosta³ przeze 
mnie zdobyty), dziewczynki okaza³y siê bardzo 
dzielne, za co szczerze je podziwiam.
 W samym ośrodku mieliśmy bardzo du¿o 
atrakcji, wiêc zdarza³y siê dni, kiedy nie opusz-

czaliśmy jego terenu. Braliśmy udzia³ w lekcjach 
p³ywania w basenie, oczywiście pod czujnym 
okiem instruktora i ratownika; zdobywaliśmy 
ściankê wspinaczkow¹, jeździliśmy na gokar-
tach. Sporo emocji wśród nas wszystkich wywo-
³a³ turniej minigolfa, w którym bardzo zaciekle 
rywalizowa³y ze sob¹ dru¿yny( jeden pokój – 
jedna dru¿yna). 
 Uda³o nam siê równie¿ pobawiæ w poszuki-
waczy skarbów, dzieci w grupach w³asnorêcznie 
przygotowywa³y skarby oraz mapy, by nastêp-
nie inna grupa odnalaz³a go. Emocji i śmiechu 
by³o naprawdê du¿o, myślê te¿, ¿e wszyscy byli 
zadowoleni ze swoich odkryæ.
 W drodze powrotnej mieliśmy wybraæ siê 
do Gdañska i zwiedziæ to piêkne miasto, ale 
z przyczyn od nas niezale¿nych musieliśmy 
nieco zmieniæ plany. Zamiast do Gdañska wy-
braliśmy siê do Gniewu. Mogliśmy zwiedziæ ten 
naprawdê piêkny i świetnie utrzymany Zamek 
Krzy¿acki. Zakoñczeniem by³ obiad w Zajeź-
dzie Gniewko.
 Takich dzia³añ mo¿na by wymieniæ bardzo 
wiele, to tylko przyk³ady. By³a przy tym masa 
śmiechu. 
 Tym, co wywo³a³o w nas bardzo wiele emocji 
by³o symboliczne po¿egnanie z morzem – ka¿-
dy z nas puszcza³ swojego lampiona szczêścia, 
które otrzymaliśmy z Urzêdu Gminy. Nie oby-
³o siê bez ma³ych k³opotów, ale najwa¿niejsze, 
¿e rozświetliliśmy choæ odrobinê nadmorsk¹ 
pla¿ê. 
 Ja sama mam tylko bardzo przyjemne wspo-
mnienia i nauki przekazane mi przez dzieci. 
Roksano, Julko, Zuziu, Weroniko, Michasiu, 
Lidko, Wiktorio, Agato, Wiktorze, Karolino, 
Agato i Zuziu – dziêkujê za świetnie spêdzony 
czas i wspólne chwile. 
 Aleksandra Pakulska- opiekun kolonii
Opisane powy¿ej dzia³ania Fundacji La Soleil 
nie by³yby mo¿liwe bez wsparcia ¿yczliwych 
i wspania³ych ludzi, takich jak: Wójt Gminy 
Z³awieś Wielka - Pan Jan Surdyka oraz kadra 
kolonii: Dariusz Tysper i Aleksandra Pakulska, 
którym sk³adam serdeczne podziêkowania za 

poświecony czas, ogromne zaanga¿owanie 
i wk³ad wniesiony przy realizacji tego wyjazdu. 
Dziêkuje równie¿ wszystkim wspó³w³aścicie-
lom oraz  pracownikom Ośrodka Wypoczyn-
kowego Viva w Jantarze za ciep³e przyjêcie 
i wspania³e jedzenie. 
 Serdecznie zapraszam wszystkich So³tysów 
oraz mieszkañców naszej Gminy na coroczne 
podsumowanie wyjazdu,  na spotkanie z uczest-
nikami oraz ich rodzicami, podczas którego 
zaszczyci nas swoj¹ obecności¹ Wójt Gminy 
Z³awieś Wielka- Pan Jan Surdyka, do Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej 
w dniu 23.10.2014 roku o godzinie 17.00.

Monika Piecuch
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Sport

O Puchar Premiera

 17 września ju¿ po raz drugi nasza gmina rozpoczê³a projekt powszechnej nauki p³ywania, 
kierowany do uczniów klas III SP,  „Umiem p³ywaæ”. Uczestniczy w nim prawie 150 dzieci z tere-
nu naszej gminy.  G³ównym celem projektu jest rozwijanie umiejêtności p³ywania, korygowanie 

wad postawy oraz edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego 
korzystania z akwenów. Ministerstwo  Sportu i Turystyki fi-
nansuje wynagrodzenia instruktorów, opiekunów oraz wy-
najem basenów, natomiast koszt dojazdów dzieci na baseny 
w Toruniu pokrywany jest ze środków w³asnych gminy. 

Paulina Zakierska

Umiem pływać

Biegi przełajowe
 19 września na boiskach Zespo³u Szkó³ 
w Górsku odby³y siê mistrzostwa szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów w biegach prze³ajowych. 
W zawodach uczestniczyli uczniowie ze szkó³ 
w Górsku, Z³ejwsi Wielkiej, Rzêczkowie, Przy-
sieku i £¹¿ynie. Najlepsi zawodnicy z roczni-
ków 2000-2002 i 2003-2004 bêd¹ reprezento-
waæ nasz¹ gminê na zawodach powiatowych 
w Che³m¿y. 

Adam Lubiñski

 17 września na Orliku w Z³ejwsi Ma³ej od-
by³y siê gminne eliminacje w ramach turnieju o 
Puchar Premiera dru¿yn pi³ki no¿nej dziewcz¹t 
i ch³opców. Eliminacje odby³y siê w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: 4 i 5 klasa SP oraz 6 klasa 
SP i 1 GIM.

Eliminacje zwyciê¿yli:
- dziewczêta 4 i 5 klasa :
  UKS Orkan Z³awieś Wielka
- dziewczêta 6 SP i 1 klasa Gim.:
  UKS Trójka Górsk
- ch³opcy 4 i 5 klasa:
  UKS Orkan Z³awieś Wielka
- ch³opcy 6 SP i 1 GIM. 
  UKS Orkan Z³awieś Wielka

 23 września w eliminacjach wojewódzkich 
Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP w pi³ce 

Karate dla dzieci i młodzieży
 Nie trudno zauwa¿yæ, i¿ w dzisiejszym 
świecie dzieci ju¿ od najm³odszych lat bory-
kaj¹ siê z niedoborem ruchu m.in. poprzez 
siedz¹cy tryb ¿ycia, niedobór odpowiednio 
dostosowanych zajêæ ruchowych lub ich ca³-
kowity brak. W³¹czenie gimnastyki korekcyj-
nej w trening karate sportowego sprawia, ¿e 
æwiczenia te, zwykle ¿mudne i monotonne, 
staj¹ siê przyjemności¹ jednocześnie przyno-
sz¹c wymierne efekty w prawid³owym kszta³-
towaniu postawy cia³a.

 Profesjonalne metody treningowe!
Poprzez innowacyjne metody treningowe dzieci 
z ³atwości¹ i uśmiechem na twarzy przyswajaj¹ 
nawet najtrudniejsze elementy tej nie³atwej sztu-
ki walki. Zalet¹ klubu jest równie¿ rozbudowane 
zaplecze treningowe. Sprzêty dostêpne w trak-
cie zajêæ zwiêkszaj¹ mo¿liwości treningowe, 
jak równie¿ pozwalaj¹ na ich uatrakcyjnienie. 
Ochraniacze i napiêstniki maj¹ na celu zabez-
pieczenie dzieci przed urazami i zapewnienie 
bezpieczeñstwa. Zastosowanie ich równie¿ 
wspomaga sam trening gdy¿ nauka w ochrania-
czach pozwala na wyzbycie siê naturalnej barie-
ry strachu, która blokuje mo¿liwości.
 Rywalizacja sportowa!
Wszyscy wyró¿niaj¹cy siê podopieczni maj¹ 
mo¿liwośæ startu w zawodach organizowanych 
przez ogólnopolskie jaki światowe organizacje 
sportowe. Organizowane bêd¹ równie¿ wyjaz-
dy na zgrupowania prowadzone przez utytu³o-
wanych zawodników i trenerów z ca³ego świata. 
Zgrupowania i zawody odbywaj¹ siê w weeken-
dy, dlatego nie bêd¹ zak³óca³y nauki szkolnej, 
czy te¿ regularnych treningów.
 Aktywny wypoczynek!
Chêtni zawodnicy mog¹ wzi¹æ udzia³ w obo-
zie sportowym organizowanym latem i zim¹. 

Jest to wyjazd dzieci z wszystkich grup, dziêki 
czemu m³odzi karatecy maj¹ szansê siê poznaæ 
i uczyæ siê od siebie nawzajem. Zalet¹ obozu jest 
aktywny wypoczynek dzieci w otoczeniu rówie-
śników maj¹cych tê sam¹ pasjê, ich integracja 
i rekreacja.
 Wykwalifikowana kadra pedagogiczna!
Zajêcia prowadz¹ medaliści Mistrzostw Polski, 
Europy i Świata, posiadaj¹cy uprawnienia in-
struktora Karate Shotokan, gimnastyki korek-
cyjnej oraz sportów ogólnorozwojowych. Ab-
solwenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy (Wychowanie Fizyczne).

Iwo Licznerski

no¿nej dziewcz¹t i ch³opców, w dwóch katego-
riach wiekowych wyniki kszta³towa³y siê nastê-
puj¹co:

Wyniki turniejów:
- W kategorii dziewcz¹t 4-5 klasa SP zwyciê¿y³   
   UKS ORKAN Z³awieś Wielka.
- W kategorii ch³opców 4-5 klasa SP zwyciê¿y³a  
   szko³a SP 6 Toruñ
- W kategorii dziewcz¹t 6 klasa SP, 1GIM 
   zwyciê¿y³ UKPK KANIA Toruñ
- W kategorii ch³opców 6 klasa SP, 1GIM 
   zwyciê¿y³ ZS 24 Toruñ

 Po rozgrywkach, które odby³y siê 30 wrze-
śnia we W³oc³awku dru¿yna dziewcz¹t zajê³a V 
miejsce w ogólnej klasyfikacji w województwie.

Janusz Lemke


