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Aby przy świątecznym stole 
nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Z okaz ji Świąt Bożego Narodzenia
wiele radości, miłości i optymizmu

oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2016 roku
                                  

             życzą
Piotr Pawlikowski

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Surdyka

Wójt Gminy Zławieś Wielka

Doposażenie oddziałów przedszkolnych

 Wzbogaciło się wyposażenie oddziałów przedszkol-
nych. Pojawiły się między innymi nowe krzesła, szafy, 
biurka, stoły, zestawy sprzątające, rolety okienne, wypo-
sażenie wypoczynkowe, zabawki i nowoczesne pomoce 
dydaktyczne, artykuły plastyczne, wyposażenie zapew-
niające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, sprzęt 
ICT, sprzęt audiowizualny. Pomieszczenia zostały do-
stosowane do potrzeb najmłodszych, a w SP w Łążynie 
zmodernizowana została toaleta dla personelu.

Więcej str. 2

Utylizacja azbestu

 Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wnio-
sków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów 
związanych z demontażem, transportem i unieszkodli-
wieniem wyrobów zawierających azbest z terenu naszej 
gminy w 2016 roku. 

Więcej str. 6

WOŚP

Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu 
Zławieś Mała
10 stycznia 2016 r. 
godz. 16.00 - 20.00

Serdeczne zapraszamy!

    Więcej str. 2
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Aktualności

Nowe książki
w bibliotekach szkolnych

 W październiku i listopadzie tego roku 
księgozbiory wszystkich bibliotek szkolnych 
w gminie Zławieś Wielka powiększyły się. 
Łącznie przybyły 642 woluminy. Jeszcze cie-
płe, pachnące farbą drukarską książki są już 
dostępne dla młodych czytelników. Nowe 
pozycje były wybierane z uwzględnieniem 
autentycznych zainteresowań uczniów. Są 
wśród nich zarówno nowości wydawnicze, 
jak i klasyka literatury. Wzbogacenie zasobów 
bibliotek możliwe było dzięki programowi 
„Książki naszych marzeń”, do którego przy-

stąpiła Gmina. Na realizację zakupów udało 
się pozyskać dotację ze środków Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 9 240 zł, 
co stanowiło 80% kwoty kosztów realizacji 
zadania. Pozostałe 20% (2 310 zł) pochodziło 
z budżetu Gminy. W ramach programu orga-
nizowane są również wydarzenia promujące 
czytelnictwo z udziałem uczniów oraz projek-
ty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbio-
rów bibliotek szkolnych.

Barbara Łukasik-Gilewicz

Doposażenie oddziałów 
przedszkolnych

 Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważna 
jest, prowadzona od najmłodszych lat, edu-
kacja dzieci, które poprzez zabawę „uczą się 
uczyć”, odkrywają swoje zainteresowania i po-
znają otaczający je świat, przygotowując się do 
rozpoczęcia nauki w szkole. Daje ona szansę 
na lepszy start i łatwiejsze dorosłe życie. Czę-
sto jednak niewystarczające środki finansowe 
nie pozwalały na wyposażenie oddziałów 
przedszkolnych w szkołach w ciekawe pomoce 
dydaktyczne, gry, zabawki czy nawet meble.
 Dlatego też, żeby ten stan rzeczy zmienić, 
gmina Zławieś Wielka przystąpiła do projektu 
pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych na terenie gminy 
Zławieś Wielka w ramach Poddziałania 9.1.1 
Zmniejszanie nierówności w stopniu upo-
wszechniania edukacji przedszkolnej Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki 
temu wzbogaciło się wyposażenie oddziałów 
przedszkolnych. Pojawiły się między inny-
mi nowe krzesła, szafy, biurka, stoły, zestawy 
sprzątające, rolety okienne, wyposażenie wy-
poczynkowe, zabawki i nowoczesne pomoce 
dydaktyczne, artykuły plastyczne, wyposaże-
nie zapewniające bezpieczne warunki opieki 

10 stycznia 2016 r. godz. 16.00 - 20.00

Wystąpią m.in.:
• Gminna Orkiestra Dęta
• soliści
• zespoły śpiewacze
• zespoły taneczne

Jak co roku odbędą się licytacje, 
na wszystkich gości czeka kawiarenka, 
a zwieńczeniem finału będzie światełko 
do nieba.

Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu Zławieś Mała

Zapraszamy!

nad dziećmi, sprzęt ICT, sprzęt audiowizu-
alny. Pomieszczenia zostały dostosowane do 
potrzeb najmłodszych, a w SP w Łążynie zmo-
dernizowana została toaleta dla personelu.
 W znaczący sposób zmieniły się położone 
na świeżym powietrzu miejsca zabaw dzieci. 
Wszystkie przyszkolne place zabaw zyska-
ły nową infrastrukturę w postaci zabawek, 
ławek, ogrodzeń. Dodatkowo w Przysieku, 
Górsku, Rzęczkowie i Złejwsi Wielkiej place 
zostały wyposażone w podłoże z bezpiecznej, 
amortyzującej upadek i poprawiającej estety-
kę nawierzchni.
 Koszt całkowity wszystkich prac moder-
nizacyjnych wykonanych w ramach projek-
tu, jak i kwota otrzymanego przez gminę 
dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 
760 795,58 zł. Dzięki temu przedsięwzięciu 
następuje wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zmniejszanie dysproporcji warunków, w ja-
kich sprawowana jest opieka przedszkolna na 
wsi i w mieście. Maluchy będą mogły uczyć 
się, bawić, wypoczywać w bardziej przyja-
znym i bezpiecznym otoczeniu.

Krzysztof Rak

Fundusz Sołecki
sprostowanie do Głosu Gminnego nr 22

Sołectwo Przeznaczenie środków Plan

Pędzewo

Organizacja festynu wiejskiego 1 000,00
Organizacja festynu rodzinnego 1 500,00
Modernizacja OSP w Pędzewie 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
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Aktualności

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store

 Profi l zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, którym 
potwierdzasz swoją tożsamość przy załatwianiu spraw urzędo-
wych przez Internet. Profi l zaufany to oszczędność czasu, kom-
fort, oszczędność pieniędzy, bezpieczeństwo i ułatwienia.

Jak założyć profi l zaufany?

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

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

Profi lu Zaufanego

Mikołajki w Domu Kultury Górsk
 Śmiało można powiedzieć, że legenda 
o Świętym Mikołaju jest wszystkim dosko-
nale znana. Przypominamy sobie o niej 
szczególnie mocno w okolicach 6 grudnia, 
kiedy to obchodzimy Mikołajki czyli święto 
ku czci biskupa Miry.

 U najmłodszych, opowieść o Świętym Mi-
kołaju od razu wywołuje uśmiech na twarzy, 
gdyż ten wspaniały Święty przynosi dzieciom 
prezenty. U dorosłych budzi on wspomnienia 
beztroskiego dzieciństwa i radości jaka towa-
rzyszyła każdemu spotkaniu. W tym roku Mi-
kołaj po raz kolejny nie zawiódł naszych dzieci 
i wraz ze swoją Drużyną zawitał do Górska.
 W tym szczególnym spotkaniu wzięło 
udział ponad czterdzieścioro dzieci z terenu 
naszej gminy. Zabawy prowadziły Baloniar-
ki – studentki z Bydgoszczy. Wszystkie dzieci 
dostały paczki od Mikołaja. Imprezę zorgani-
zowały Dom Kultury i fi lia biblioteki w Gór-
sku.
 Następną zabawą w okresie ferii, będzie 
karnawałowy bal przebierańców. Już dziś za-
praszamy wszystkie dzieci z terenu gminy.

Renata Dobrowolska
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Aktualności/Edukacja

 Jury, pod przewodnictwem mgr Arnolda 
Itricha, zmagania uczestników oceniało w czte-
rech kategoriach wiekowych, zwracając uwagę 
na dykcję, dobór repertuaru, walory głosowe 
i efekt wizualny.
 Nagrody zdobyli:
Kat. I – Przedszkole
I miejsce Aleksandra Wiśniewska – SP Przysiek
II Miejsce Radosław Kiljan – Gminne Przed-
szkole w Złejwsi Małej
III miejsce Aleksander Składanek – Gminne 

Gminny Festiwal 
„Przebój Mamy i Taty”

„Piękna Zagroda” w Złejwsi Wielkiej

Możemy być z siebie dumni
 18 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się Gminny 
Festiwal pn. „ PRZEBÓJ MAMY I TATY”. Na scenie zaprezentowali się uczniowie Gminnego 
Przedszkola i szkół z terenu Gminy.

Przedszkole w Złejwsi Małej
Kat. II SP Kl. I – III
I miejsce Zuzanna Sobczak – SP Czarnowo
II miejsce Debora Trzaska – SP Czarnowo
III miejsce Amelia Pindel SP Przysiek
Kat. III SP. KL. IV – VI
I miejsce Rafał Wiśniewski – SP Czarnowo
II miejsce Alsayed Omar Fatima – SP Górsk
III miejsce Olivier Stępień – SP Zławieś Wielka
Kat.IV – Gimnazjum
I miejsce Weronika Laskowska

II miejsce Weronika Piasecka 
Obie z Gimnazjum w Górsku
GRAND PRIX Festiwalu zdobyła Agata Kono-
pa  - SP Zławieś Wielka
Wyróżnienia:
Filip Rębacz SP Łążyn
Klaudia Kowalska SP Łążyn
Maja Angowska SP Przysiek
Martyna Jabłońska SP Górsk
Julian Liśkiewicz SP Czarnowo
„Tak bardzo się starałem”, „Znamy się tylko 

z widzenia”, „Szarpany”, to tylko niektóre 
z utworów, z jakimi zmierzyli się młodzi arty-
ści.
 Na scenie królowały piosenki z repertuaru 
Czerwonych Gitar, Marka Grechuty, Anny Ger-
man, Trubadurów i Golec Orkiestra.
 Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy festi-
walu otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki  
oraz niespodzianki. 

Maria Karpińska

 Celem konkursu jest uczynienie polskiej 
wsi - wsią piękną, zadbaną i uporządkowaną, 
z funkcjonalną, ładną, otoczoną zielenią archi-
tekturą, w której praca staje się łatwiejsza, a ży-
cie i odpoczynek przyjemne i zdrowe.
 W swoich założeniach, konkurs jest zachętą 
do dbania o poprawę estetyki zabudowy oraz 
warunków higieniczno-sanitarnych gospo-
darstw.
Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:
• I etap – gminny
• II etap – powiatowy
 
 Laureaci etapu gminnego reprezentują gmi-
nę w etapie powiatowym.
W konkursie mogą brać udział działki siedli-
skowe (gospodarstwo rolne) i działki ogrodni-

 Chęć oddania krwi dla potrzebujących osób 
w punkcie krwiodawstwa w Toruniu lub pod-
czas organizowanych akcji z udziałem ambu-
lansu z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy deklarowało 
wielu krwiodawców, zrzeszonych w naszym 
Klubie, jak i nie będących jego członkami. Przez 
cały 2015 rok Klub zorganizował 5 akcji poboru 
krwi - 1 wyjazdową i 4 z użyciem ambulansu. 
Razem oddaliśmy 114,457 litrów krwi, z czego:
 - 58,050 litrów krwi z inicjatywy własnej 
krwiodawców,
 - 51,457 litrów krwi w czasie organizowa-
nych akcji z udziałem ambulansu,
 - 4,950 litrów krwi na tzw. „HASŁO” dla 
osób natychmiast potrzebujących. 
Najbardziej zasłużeni krwiodawcy zostali uho-
norowani odznaczeniem „ZASŁUŻONY HO-
NOROWY DAWCA KRWI”.
Odznakę III STOPNIA - BRĄZOWA ODZNA-
KA - otrzymali: Cieśla Paulina, Ligman Malwi-
na, Brążkiewicz Dariusz, Grzechowiak Jacek, 
Lubas Dawid, Waldon Piotr
Odznakę II STOPNIA - SREBRNA ODZNA-
KA - otrzymali: Grewkiewicz Sylwia, Lubas 
Dawid
Odznakę I STOPNIA - ZŁOTA ODZNAKA -  
otrzymali: Sokołowski Tomasz, Stencel Artur
 Ponadto od kilkunastu miesięcy kontynu-
owana jest kolejna akcja związana z rejestracją 
potencjalnych dawców szpiku i komórek macie-

 Rok 2015 r. był dla Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy w Złejwsi 
Wielkiej kolejnym – już 19 rokiem szczególnej działalności. 

rzystych. Warto zaznaczyć, że akcja ta przynosi 
efekty, gdyż na koniec 2015 roku zdeklarowa-
nych było już 417 osób.
 Klub HDK angażował się w wiele innych 
akcji mających na celu integracje środowiska 
krwiodawców i mieszkańców gminy. Zbierali-
śmy fundusze na zakup specjalistycznego sprzę-
tu medycznego w ramach 23 Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy – zebraliśmy 948 
zł. Organizowaliśmy imprezy towarzyskie takie 
jak: piknik rodzinny, rajd rowerowy i inne, 
mające na celu propagowanie krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa w naszym regionie. Na szcze-
gólne podziękowania zasługują najbardziej ak-
tywni członkowie naszego klubu, którzy często 
nie patrząc na koszty i poświęcając swój czas 
prywatny prężnie działali. Należą do nich Cie-
las Małgorzata, Kaczanowicz Daria, Katulska 
Dorota, Krak Elżbieta, Kurzeja Anna, Szymań-
ska Dorota, Waldon Patrycja, Buliński Dawid, 
Dalecki Sławomir, Kaczanowicz Jarosław, Lig-
man Leszek, Paliwoda Marek, Sokołowski To-
masz, Waldon Piotr.
 Nasza działalność nie byłaby możliwa bez 
wsparcia finansowego i życzliwości władz gminy, 
sponsorów oraz ludzi dobrej woli. Serdecznie im 
za to dziękujemy. Mamy nadzieję, że nadchodzą-
cy 2016 rok, w którym Klub HDK będzie obcho-
dził jubileusz 20-lecia swojej działalności, będzie 
jeszcze lepszy, niż ten miniony.

Andrzej Rakowski

 Jak co roku Starostwo Powiatowe w Toruniu, przy współudziale Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Toruniu ZS w Chełmży oraz wójtów gmin zorganizowało konkurs 
„Piękna Zagroda”.

cze (ogródek przydomowy). 
 Komisja konkursowa odwiedzając osoby 
zgłoszone do konkursu brała pod uwagę czy-
stość i porządek w obejściu, różnorodność na-
sadzeń drzew i kwiatów, dodatkowe urządzenia 
i wyposażenie ogrodowe oraz działania na rzecz 
środowiska.

 Laureaci konkursu „Piękna Zagroda 2015” 
w poszczególnych kategoriach:
Kategoria gospodarstwo:
   I. Justyna i Ryszard Kominek - Łążyn, gmi-

na Zławieś Wielka
  II. Marzanna i Adam Koźliccy- Lubicz Dolny, 

gmina Lubicz
III. Joanna i Janusz Klugowscy- Gronowo, gmi-

na Lubicz

Kategoria ogród przydomowy:
   I. Bożena i Michał Przepierscy- Czarne Bło-

to, gmina Zławieś Wielka
  II. Monika i Jarosław Gotlibowscy- Wielka 

Nieszawka, gmina Wielka Nieszawka 
III Krystyna i Krystian Folaron- Cierpice, gmi-

na Wielka Nieszawka
III. Małgorzta i Piotr Wegner- Kopanino, gmi-

na Lubicz
 Dodatkowo komisja ze względu na bardzo 
wyrównany poziom konkursu oraz dużą ilość 

zgłoszeń, wręczyła nagrody w kategorii pasja:
• Anna Voss – Pędzewo, gmina Zławieś Wielka
• Eugenia i Marian Stefańscy – Grębocin, gmi-

na Lubicz
• Aldona i Jan Krajnik- Łysomice, gmina Łyso-

mice
 Wszystkim, którzy zgłosili się do udziału 
w konkursie serdecznie dziękujemy i już dziś za-
chęcamy i zapraszamy właścicieli gospodarstw 
rolnych oraz ogródków przydomowych do wzię-
cia udziału w konkursie w roku następnym.

Anna Trepanowska
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Edukacja

„Kto miód pije, długo żyje”
 W sobotę 3 października 2015 r. w Guto-
wie na terenie Fundacji „Leśna Droga” odby-
ły się kolejne Warsztaty Edukacyjne w ostoi 
pszczół i owadów zapylających. Warsztaty 
były przeznaczone dla szerokiego grona słu-
chaczy – od dzieci w wieku przedszkolnym, 
przez harcerzy i młodzież  licealną, do osób 
starszych .
 Wśród gości byli też uczestnicy marszu 
Nordic Walking, obchodzący tego dnia swoje 
święto. Przy pszczołach, kwiatach i pysznym  
miodzie omawiane były podstawowe zagad-
nienia dotyczące pszczół miododajnych, ich 
znaczenia w przyrodzie i gospodarce człowieka, 
ich rozwoju, zwyczajów, hodowli oraz na temat 
ich termoregulacji. Imprezę tę współtworzyli: 
Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz pracow-
nicy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 
UMK: dr Przemysław Grodzicki i dr Katarzy-
na Piątkowska. Podczas wykładów, warsztatów 
i rozmów indywidualnych uczestnicy dowiady-
wali się, co zawdzięczamy owadom zapylającym, 
czym są zagrożone, jak je chronić, jak pomagać 
pszczołom w przygotowaniach do zimy. 
 W rolnictwie i ogrodnictwie plon wszyst-
kich upraw roślin oleistych, pastewnych, owo-

ców i warzyw, a także roślin strączkowych zale-
ży całkowicie lub w dużym stopniu od owadów 
zapylających. Istnieją gatunki roślin, których 
plon jest uzależniony wyłącznie, lub prawie 
wyłącznie od  owadów. Należą do nich: gryka, 
słonecznik, lucerna, esparceta, owoce jagodowe 
(truskawki, maliny, porzeczki, agrest), warzywa 
i inne. 
 Niestety całe roje pszczół giną z powodu 
chorób wirusowych oraz ataku pasożytów. Do 
ich wymierania przyczynia się też człowiek. 
Dzieje się tak wskutek nadmiernego stosowa-
nie środków owadobójczych, głównie pestycy-
dów w rolnictwie, a także rozpowszechnienia 
telefonii komórkowej, która zakłóca u pszczół 
zdolność orientacji w terenie. W celu uniknię-
cia i niedopuszczenia do zatrucia pszczół przy 
przeprowadzaniu zabiegów chemicznej ochro-
ny roślin należy wybierać środki bezpieczne dla 
pszczół. Ważne jest, aby zawsze dokładnie czy-
tać etykiety umieszczone na opakowaniach.
 Jak można pomóc pszczołom i owadom za-
pylającym?

• Zadbać dla nich o stały pożytek, czyli o po-
żywienie, poprzez sianie i sadzenie roślin,  za-

chowując różnorodność biologiczną. 
• Nie stosować pestycydów ani innych środków 

chemicznych do ochrony upraw.
• Utrzymując na polach obszary niezagospo-

darowane (np. miedze), będące środowiskiem 
życia dla naturalnych niszczycieli szkodni-
ków – owadów, ptaków i ssaków owadożer-
nych, a także budując miejsca gniazdowania 
dla owadów zapylających z łatwo dostępnych 
materiałów

• Zostać pszczelarzem i hodować pszczoły.
• Sercem i duszą promować ruch ochrony 

pszczół.
• Założyć własną kolonię pszczoły murawki.
• Tworzyć hotele dla owadów dziko żyjących.
• Przygotować w odpowiednim okresie rodziny 

pszczele do zimowania tj. 6 miesięcy, (dokar-
mić, usunąć zagrożenia).

 Pszczoły traktujmy z sympatią, stawiając je 
jako wzór pracowitości i życia społecznego. Od 
nich zależy też nasza przyszłość. Mamy nadzie-
ję, że poprzez  naszą formę działania, zmieni się 
nastawienie do pszczół i owadów zapylających. 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Maria Moulis 

 Dziękując Państwu za dotychczasowe 
wsparcie finansowe pragniemy złożyć życzenia 
ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodze-
nia oraz udanego 2016 roku.
 Przekazane od Państwa środki przeznaczy-
liśmy na zakup instrumentów perkusyjnych. 
Mamy coraz więcej chętnych do gry z całej gmi-
ny dlatego ponownie prosimy o pomoc:
 Zapraszamy wszystkich na nasz koncert 10 
stycznia w GOKIS o godzinie 16.00 z okazji 
finału WOŚP. Zagramy nowe utwory np: New 
York, New York, What a Wonderfull  World – 
Louisa Armstronga.
 Zapraszamy także na Facebook „Orkiestra 
Dęta Zławieś Wielka”, gdzie informujemy o na-
szej pracy i  koncertach.

Krzysztof Kędzierski

Orkiestra Dęta dziękuje
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Aktualności

 W sobotę, 24 października w sali kinowo- 
teatralnej odbyło się przedstawienie „Santo 
Subito” w  wykonaniu aktorów z Polskiego 
Teatru Historii.  Ten wyjątkowy spektakl mu-
zyczny w  jedenastu utworach obrazował drogę 
do świętości Papieża Polaka. Narracje  prowa-
dziły trzy anioły: Rafał, Michalina oraz Ga-
briela, które towarzyszyły Karolowi Wojtyle 
od narodzin po kres jego ziemskiej wędrówki. 
Cały spektakl przeplatały cytaty i wspomnie-
nia najważniejszych stacji życia Jana Pawła II.
 Dzień później do Centrum przybyli 
uczestnicy Dorocznego Biegu Sztafetowego. 
Była to dokładnie XXIII odsłona wyprawy 
szlakiem męczeńskiej śmierci Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki. Dystans, tak jak przed rokiem, 
wynosił ok. 40 km i zakończył się metą w Gór-
sku, gdzie rozdane zostały puchary i medale. 
Każdy z uczestników biegu miał również oka-
zję zwiedzić nasze Muzeum Multimedialne. 
 W niedzielę 8 listopada w sali kinowo-
teatralnej odbył się koncert „Jestem znaczy 
miłość”, przygotowany przez zespół Qu-
adrans z Bydgoszczy. Cały projekt zakładał 
wykorzystanie radosnej i energicznej muzyki 
pop-gospel do popularyzacji aktualnego prze-
słania płynącego z nauczania Papieża Polaka. 

Co nowego w CEM

Wszystkie utwory zostały napisane na podsta-
wie nauczania Jana Pawła II. 
 29 listopada Centrum odwiedził wyjątko-
wy gość, Jerzy Zięba, autor książki „Ukryte 
terapie”. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się 
naturoterapią, szczególnie w odniesieniu do 
naturalnych metod leczenia i zapobiegania 
chorobom przewlekłym i nowotworom. Pro-
wadzi również wykłady dotyczące prostych 
i skutecznych metod leczenia i zapobiegania 
chorobom bez stosowania środków sztucznie 
syntetyzowanych. Jeden z takich wykładów 
odbył się w niedzielę w CEM. Goście mieli 
okazję nie tylko posłuchać rad dotyczących 
zdrowia, ale także kupić książkę i osobiście po-
rozmawiać z prelegentem. 
 Organizatorem spotkania był ks. Paweł 
Nowogórski – dyrektor Centrum, Jan Surdyka 
– wójt gminy Zławieś Wielka oraz przewodni-
czący Komisji Zdrowia – Janusz Błędowski.
 Obecnie Centrum Edukacji Młodzieży 
poszukuje wolontariuszy, którzy pomogliby 
w rozmaitych działaniach, realizowanych 
przez CEM. Wiek nie gra roli, liczą się dobre 
chęci i poświęcony nam czas. Zapraszamy ser-
decznie!

Justyna Kłosińska

 Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki świętowało niedawno swoją pierw-
szą rocznicę. Po bogatym w uroczystości początku października nie zwolniliśmy tempa. 

 Wniosek wraz z niezbędnymi załączni-
kami dostępny jest w zakładce Urząd Gmi-
ny – Druki do pobrania – Utylizacja azbestu 
oraz w pokoju nr 14 u P. Moniki Ryngwelskiej. 
Wnioski wraz z wszystkimi wymaganymi za-
łącznikami:
• Deklaracją przystąpienia do programu,
• Oświadczeniem o prawie dysponowania nie-

ruchomością na cele budowlane,
• Zgodą Starostwa Powiatowego w Toruniu 

na przystąpienie do robót budowlanych 
związanych z wymianą pokrycia dachowego 

Utylizacja azbestu
 Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na 
pokrycie kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów 
zawierających azbest z terenu naszej gminy w 2016 roku. 

z płyt cementowo azbestowych na nowe, na-
leży składać w Sekretariacie Urzędu Gminy 
w Złejwsi Wielkiej. Nabór wniosków trwa do 
dnia 31 stycznia 2016 roku. Więcej informa-
cji pod nr telefonu 56 674 13 36.

 Inwestycja dofinansowana jest przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Toruniu przy udziale 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Monika Ryngwelska

 21 października 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył 
się Gminny Konkurs Piosenki. Na scenie rozbrzmiewały piosenki śpiewane przez uczennice 
i uczniów ze szkół w Złejwsi Wielkiej, Górska, Przysieka, Czarnowa, Łążyna i Siemonia.

Gminny Konkurs Piosenki

Złote gody 

 W uroczystości wziął udział Wójt Gminy - 
Jan Surdyka. 
 Jury konkursu pod przewodnictwem Ar-
nolda Itricha oceniało 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 Siemoń
Wyróżnienia : Debora Trzaska – SP Czarnowo 
i Zosia Szwejkowska – SP Przysiek
Kategoria II kl. IV – VI
I miejsce Julian Liśkiewicz – SP Czarnowo
II miejsce Rafał Wiśniewski -  SP Czarnowo
III miejsce Miłosz Ładyński – SP Łążyn

Wyróżnienia otrzymali:
Aleksandra Hamerla – SP Siemoń
Martyna Jabłońska – ZS Górsk
Olivier Stempień – SP Zławieś Wielka
Kategoria III Gimnazjum
Wyróżnienie - Natalia Drzewiecka – ZS Górsk
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy oraz upominki.
 Organizatorzy serdecznie dziękują wszyst-
kim uczestnikom za wspaniały występ, a nauczy-
cielom za wkład w przygotowanie uczniów.
 Życzymy dalszych sukcesów w występach 
scenicznych.

Maria Karpińska

 Osoby, które przeżyły w jednym związku 
50 lat, nagradzane są w naszym kraju specjal-
nym medalem przyznawanym przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej. Na żaden medal 
nie pracuje się tak długo - przeszło 18 250 nocy 
i dni. I tylko najważniejsza osoba w gminie ma 
prawo wręczyć go Jubilatom w imieniu Prezy-
denta RP.
 Dnia 4 grudnia 2015 r. w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Złejwsi Wielkiej Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, odznaczeni 
przez Wójta Gminy Zławieś Wielka Jana Sur-
dykę zostali Państwo:
– Agnieszka i Witold Jaworscy z Rzęczkowa
– Janina i Jerzy Morańscy z Czarnowa
– Jadwiga i Kazimierz Pawlikowscy z Górska
 Jubilaci otrzymali legitymacje oraz listy 

„Każda miłość jest podróżą w głąb siebie, każde małżeństwo 
jest odwagą wspólnego kroczenia przez wyboje i zakręty…

gratulacyjne. Były również kwiaty i pamiąt-
kowy upominek. Po części oficjalnej Dostojni 
Jubilaci oraz przybyli goście zaproszeni zostali 
na wspólny poczęstunek.

 Spotkanie z Jubilatami było okazją, aby 
zatrzymać się na chwilę i spojrzeć wstecz na 
to, co osiągnięte w ciągu trwania małżeństwa. 
Czas zarezerwowany na wspomnienia.

 Wszystkim Jubilatom składamy najserdecz-
niejsze życzenia pomyślności, szczęścia oraz do-
czekania w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic.

Katarzyna Cimoch
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Aktualności

 Swój dorobek artystyczny zaprezentowały:
Zespół „Jutrzenka” z Czernikowa
Zespół „Wspomnienie” – Mała Nieszawka
Zespół „Pokolenia” – Lubicz Dolny
Zespół „Harmonia” – Górsk
Zespół „Solecczanie „ – Solec Kujawski
Zespół „Mroczanki” – Mrocza
Zespół „Dolina Drwęcy” – Lubicz Górny
Zespół „Leśna Kraina” – Cierpice
Zespół „Łubianioki” – Łubianka
Zespół „Melodia” – Zławieś Mała

 Gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
„Płomienie” z Bydgoszczy pod kierownictwem 
artystycznym Pani Izabeli Grochowskiej.

III Wojewódzki Festiwal Zespołów 
Śpiewaczych i Folklorystycznych

Narodowe Święto Niepodległości

 Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obec-
nością byli: Starosta Toruński – Mirosław Gra-
czyk, Wójt Gminy Zławieś Wielka – Jan Surdy-
ka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zławieś 
Wielka – Janusz Fifielski oraz Dyrektor Miej-
sko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 
w Mroczy - Kamila Łączna.
 Festiwal był wspaniałą okazją do zaprezento-
wania publiczności swojego dorobku kulturalne-
go, okazją do rozrywki, integracji i relaksu.
 Jestem dumna, że tworzymy społeczność 
ludzi naładowanych pozytywną energią, ludzi 
z pasją i marzeniami. Dzisiejsza uroczystość, 
to nasz wspólny sukces, na który pracujemy 
każdego dnia. Najważniejsze jest, byśmy dbali 
o nasze korzenie, byśmy wydobywali z nich to 

co najpiękniejsze. Muzyka i sztuka ludowa, to 
nasze dziedzictwo, o które trzeba dbać, które 
trzeba pokazywać. 

 Za pomocą pieśni przekazujemy sobie 
zwyczaje, elementy tradycji i kultury.
 Zespoły otrzymały pamiątkowe statu-
etki i dyplomy. Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi 
Małej wraz z Zespołem „MELODIA” 
serdecznie dziękują wszystkim go-
ściom i uczestnikom Festiwalu za za-
pał, entuzjazm, zaangażowanie
 i za fakt, że przez swoją muzykę i śpiew 
czynią świat piękniejszym, cytując:

„Gdzie słyszysz śpiew tam idź, 
tam dobre serca mają
źli ludzie wierzaj mi, 

Ci nigdy nie śpiewają”. 

                           — J.W.Goethe

Maria Karpińska

 17 października 2015 roku po raz trzeci Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej 
zorganizował III Wojewódzki Festiwal Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych. Do Festi-
walu zgłosiły swój akces zespoły śpiewacze i folklorystyczne z powiatu bydgoskiego, nakiel-
skiego i toruńskiego.

 Uroczystość rozpoczęła Msza Św. celebro-
wana w intencji Ojczyzny  przez Ks. Wojcie-
cha Murawskiego w kościele pw. Św. Stanisława 
Kostki w Złejwsi Wielkiej. 
 W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy 
– Jan Surdyka, Przewodniczący Rady Gminy – 
Piotr Pawlikowski, Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy – Janusz Fifiel-
ski,  Radny Powiatu 
Toruńskiego – Janusz 
Kononiuk, Sekretarz 
Gminy – Grażyna 
Krystosiak, Zarząd 
Gminnego Koła 
Kombatantów z Pre-
zesem Mieczysławem 
Więchem na czele, 
radni gminy, dyrek-
torzy szkół, sołtysi, 
kierownicy jednostek 
organizacyjnych, harcerze i licznie zebrani 
mieszkańcy gminy.
 Po uroczystej Mszy Św. dostojni goście udali 
się do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, by 
wspólnie jako patrioci obchodzić ten szczególny 
dzień. Po wprowadzeniu Sztandaru odśpiewano 
hymn narodowy. Ciekawy program będący ak-
tywną lekcją historii Polski przybliżającą istotę 
tego narodowego święta przygotował zespół 

 Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Gminnym Ośrodku Kultury i Spor-
tu w Złejwsi Małej odbyły się uroczyste obchody 97 rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Naród Polski.

„Melodia” działający przy GOKiS w Złejwsi 
Małej. Bogatą oprawę muzyczną z pieśniami pa-
triotycznymi przygotowali muzycy – kapela ze-
społu „Melodia”. Na zakończenie odśpiewano 
pieśń patriotyczną „Rota”. Po części oficjalnej 
i artystycznej gości podjęto świętomarcińskimi 
rogalami, gdyż zgodnie z tradycją sięgającą po-

czątkom połowy XIX 
stulecia, raz w roku, 
11 listopada należy 
skonsumować przy-
najmniej jednego słod-
kiego rogala.
 Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury 
i Sportu w Złejwsi Ma-
łej za tę piękną lekcję 
historii pragnie po-
dziękować wszystkim 
osobom, które zaanga-

żowały się w przygotowanie Narodowego Święta 
Niepodległości – władzom gminy, ks. probosz-
czowi, kombatantom, radnym, harcerzom, 
pracownikom GOKiS, kierownikom jednostek, 
sołtysom, zespołowi śpiewaczemu „Melodia” 
wraz z muzykami oraz licznie przybyłym miesz-
kańcom Gminy.

Maria Karpińska

 To, co wydarzyło się w piątkowy wieczór w kościele w Łążynie wprowadziło nas w zadumę 
i zadziwienie. Zadumę, bo oto zespół aktorów przeprowadził nas przez lata historii przypomi-
nając, to, co we wrażliwych duszach Polaków wciąż żywe i zadziwienie, że trudny temat można 
pokazać w tak subtelny a jednocześnie niezwykle sugestywny sposób. 

,,Uwięziony ptak nie śpiewa”

 Z łatwością odczytywaliśmy to, co odczytać 
powinniśmy: cierpienie, udrękę i ból, marzenia 
o wolności i nadzieję na lepszy czas i głęboką 
wiarę, tę Bożą i tę ludzką. 

 Z podziwem patrzyliśmy na taniec, który 
opowiadał o rozbiorach i wyzwoleniu Polski, 
słuchaliśmy przepięknej wokalistyki. Każde 
słowo w tym spektaklu, gest i emocje aktorów 
było doskonale wywarzone. 
 Podkreślone obrazem, muzyką i światłem 
sprawiało, że wzruszeni ukradkiem ocieraliśmy 
łzy. I wtedy, kiedy matka tuliła w ramionach 
omdlałe z cierpienia dziecko, i kiedy ślepiec 
wzywał naród do walki, kiedy żołnierz z dumą 
mówił o miłości do Ojczyzny i kiedy wszyscy 
wstaliśmy śpiewając ,,Rotę”. Magiczna chwila, 
uniesienie i wszyscy byliśmy jednością. To także 
zadziwienie.
 Wszystko to mogliśmy przeżywać dzięki za-
angażowaniu ogromnej liczby osób: nauczycie-
li i pracowników Szkoły Podstawowej z Panią 

Dyrektor Moniką Stafiej na czele, dwudziesto-
pięcioosobową gromadą uczniów wraz z rodzi-
cami, przedstawicieli organizacji społecznych 
działających na terenie wsi, przyjaciół szkoły 
wspierających jej działania i inicjatywy, zawo-
dowo działających muzyków, a także Pawła 
Kowalskiego aktora teatru im. W. Horzycy 
w Toruniu. W sumie w spektaklu brało udział 
łącznie 55 aktorów, tych dorosłych i tych ma-
łych a ich pracę uzupełniali oświetleniowcy, 

operator multimedialny i strażacy w mundu-
rach.
 To, co wydarzyło się w piątkowy wieczór 
było przejmujące i …budujące. Zespół z Łąży-
na, oprócz wspaniałej sztuki, pokazał, czym jest 
lokalna integracja i współdziałanie. Dla nich to 
już chyba normalność, dla niektórych jeszcze 
zadziwienie.

Jolanta Michalska
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Informacje

 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych  „Razem dla Przyszłości” 
z Górska, zaprasza jak co roku na 11 Charytatywny Bal Karnawałowy, 

z którego całkowity dochód wykorzystany zostanie 
do zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci z naszej gminy.

Bal odbędzie się dnia 23 stycznia 2016 r. o godzinie 20.00. 

Zapewniamy obfity bufet i dobrą muzykę na żywo.

Wszelkie informacje 
Renata Dobrowolska tel. 606 998 523.

Charytatywny Bal Karnawałowy

Zaduszki Jazzowe

Język niemiecki w RzęczkowieAkademia Liderek

Zaduszki słowno-muzyczne 
w Domu Kultury w Górsku

 7 listopada 2015 roku w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbyły się 
„Zaduszki Jazzowe 2015”. Tegoroczne Zadusz-
ki Jazzowe były esencją dobrego smaku, które 
zagwarantował zespół Dixie Team. Podczas 
koncertu usłyszeliśmy standardy jazzowe oraz 
popularne utwory we własnych oryginalnych 
interpretacjach. Wieczór był poświęcony pa-
mięci ludzi, którzy odcisnęli się w naszym życiu 
wielkim piętnem. Podczas koncertu wspomnia-
no  polskich muzyków, kompozytorów, dyry-
gentów i wokalistów zmarłych w 2015 roku.
 Dlaczego Zaduszki?
To stara, polska tradycja, że w okolicach kościel-
nego wspomnienia wszystkich wiernych zmar-
łych, jazzmani spotykają się aby grać ze sobą, 
a przy tym wspomnieć tych, z którymi kiedyś 
grali lub tych, z którymi zagrać nie zdążyli, 
żeby zastanowić się nad przemijaniem i sensem 
życia.

Maria Karpińska

 W Zespole Szkół w Rzęczkowie trwa druga 
edycja „Kursu języka niemieckiego przygoto-
wującego gimnazjalistów do szkoły ponadgim-
nazjalnej” współfinansowanego ze środków 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ra-
mach wsparcia zajęć rozwojowych dla dzieci 
i młodzieży zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, uczniowie Gimnazjum w Rzęczkowie 
mają od dwóch lat możliwość uczenia się języka 
niemieckiego w czasie nieodpłatnych zajęć zor-
ganizowanych we współpracy z Dyrekcją i Radą 
Rodziców Zespołu Szkół w Rzęczkowie przez 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczyn-
ne OT Bydgoszcz oraz Stowarzyszenie Lepsza 
Gmina.
 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego wspiera finansowo działania ukie-

runkowane na poszerzanie wiedzy i zainte-
resowań dzieci i młodzieży, dzięki czemu 
kilkudziesięciu uczniów miało możliwość 
nauki obcego języka na terenie swojej szkoły 
w ramach zajęć dodatkowych. Jest to o tyle 
istotne, że w większości szkół średnich na-
uczany jest język niemiecki i nasi absolwenci 
mieli na starcie trudniejsza sytuację niż ci, 
którzy uczyli się tego języka przez trzy, a cza-
sem nawet sześć lat. 
 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobro-
czynne OT Bydgoszcz zamierza występować 
o dalsze dofinansowanie tych zajęć w latach 
następnych. Informacje można otrzymać 
w sekretariacie szkoły oraz pod numerem  
793 955 910.

Grażyna Wyżlic-Czerwińska

 W listopadzie w Domu Kultury w Górsku odbyły się kolejne, już trzecie „Zaduszki słowno- 
muzyczne” przygotowane przez dzieci z kółka teatralnego (prowadzonego przez Panią Natalię 
Łapińską) i zespół „Harmonia”, działające przy Domu Kultury w Górsku.
Dzieci przygotowały wiersze znanych poetów: noblistki Wisławy Szymborskiej, księdza Tisznera, 
Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej i innych, a zespół „Harmonia” oprawił całość wokalnie.
Dla uczestników Zaduszek był to czas zadumy nad przemijającym czasem i wspomnienie tych, 
którzy odeszli „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…”

Renata Dobrowolska

 W ramach konkursu na Najlepszą Inicjaty-
wę na Rzecz Społeczności Lokalnej nasze liderki 
zorganizowały w dniu 14 listopada 2015 roku, 
w Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej kurs pierwszej 
pomocy pod hasłem „Nie patrzę, Ratuję!”, który 
otrzymał najwięcej punktów i zwyciężył w kon-
kursie na najlepszą inicjatywę. W trwających 6 
godzin warsztatach uczestniczyło kilkadziesiąt 
osób z terenu naszej  gminy. Gości przywitał 
koordynator inicjatywy i zarazem zastępca wój-
ta Krzysztof Rak oraz przedstawicielka liderek 
Katarzyna Zielińska, która omówiła krótko cel 
i przebieg szkolenia. Następnie przedstawiciele 
OSP zaprezentowali różne formy udzielania 
pomocy, a po przerwie kawowej wszyscy biorący 
udział w szkoleniu udali się w małych grupach 
do klas na warsztaty praktyczne. Podczas warsz-
tatów z resuscytacji każdy uczestnik otrzymał 
jednorazową maseczkę do sztucznego oddycha-
nia, którą można nosić w torebce, przechowywać 
w apteczce w samochodzie lub w domu. Dla dzie-
ci, które przyszły razem z rodzicami przygoto-
wane zostały warsztaty plastyczne „Bezpieczna 
droga do szkoły”. Młodsze dzieci pod opieką 
animatorek uczestniczyły w grach oraz w zaba-
wach sportowych i logicznych, rozwiązywały 

kalambury, brały udział w konkursach recyta-
torskich i śpiewaczych. Dla wszystkich osób bio-
rących udział w szkoleniu przygotowany został 
ciepły poczęstunek. Po warsztatach szkolenio-
wych uczestnicy odebrali z rąk organizatorów 
szkolenia certyfikaty, ulotki organizacyjne, pły-
ty z prezentacją pierwszej pomocy oraz magnesy 
z numerem alarmowym. Organizacja takiego 
przedsięwzięcia nie doszłaby do skutku gdyby 
nie pomoc licznych sponsorów i organizacji za-
angażowanych w przygotowanie projektu. 

Justyna Przybyszewska

 27 listopada 2015 roku w świetlicy OSP w Dąbrowie Chełmińskiej miało miejsce podsumo-
wanie projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Akade-
mia Liderek Zakola Dolnej Wisły.
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Kultura

Warsztaty plastyczne dla Seniorów

„Dziady” w Rzęczkowie … bo patrzeć to nie znaczy widzieć …

 W dniu 5 grudnia w trakcie spotkania  klu-
bu seniorów odbyły się warsztaty plastyczne, 
polegające na wykonaniu oryginalnej biżuterii 
pokrytej tkaniną.
 Każdy z uczestników warsztatów miał moż-
liwość wykonania biżuterii według własnej in-
wencji  i zdolności plastycznych.
Wykonaną biżuterię seniorzy mogli zabrać do 
domu.

Renata Dobrowolska

 Jest 24 listopada, godz 16:00. Powoli zapa-
da zmrok. Skręcamy w stronę starego cmenta-
rza i kapliczki w Rzęczkowie, wkrótce naszym 
oczom ukazuje się ściana zniczy. Idziemy dalej, 
w stronę ogniska, siadamy na ławkach. Rozlega 
się przeraźliwy szum wiatru, krakanie wron, 
pohukiwanie sowy i jakieś inne dźwięki nocy. 
W tej atmosferze pojawiają się kolejne postacie 
II części  „Dziadów” A. Mickiewicza. Kreują 
je uczniowie klas I i troje drugoklasistów Gim-
nazjum w Rzęczkowie. Dramat ten jest lekturą 
w I kl. Gimnazjum, co skłoniło Panie Elżbietę 
Kononiku i Wiesławę Bułatek do sięgnięcia po 
ten trudny utwór. Po wielu godzinach prób, po-
szukiwania podkładu dźwiękowego, prac nad 
kostiumami i scenografią – efekt spełnił ocze-
kiwania. Duży wpływ na to miał sam wybór 
miejsca. Uczniowie mimo iż stremowani- pod-
dali się atmosferze i wczuli w swoje postacie. 
Najwięcej podziwu wzbudził Guślarz (Remek 
Maluk z Siemonia), który bezbłędnie opano-

wał tak długą rolę. Wszyscy aktorzy przyznają, 
że dopiero praca nad przedstawieniem dała im 
pełne zrozumienie dramatu. Obecni na spekta-
klu uczniowie klas młodszych wszystkiego nie 
zrozumieli, ale wielkie wrażenie wywarła na 
nich atmosfera i efekty specjalne.
 Na wstęp przybył także Pan Wójt oraz wielu 
okolicznych mieszkańców. Mamy nadzieję, że 
nie był to ostatni występ młodych aktorów i już 
wkrótce zobaczymy ich w kolejnej inscenizacji.

Przemysław Kranz

 Obecnie coraz więcej najmłodszych swój 
wolny czas w nadmiernej ilości spędza przed 
komputerem, telewizorem czy smartfonem.

 Takie rozwiązanie jest wygodne dla za-
pracowanych rodziców, ponieważ nie muszą 
szukać zajęcia dla dziecka, które po powrocie 
ze szkoły nie ma pomysłu, 
co z sobą zrobić. Włącze-
nie telewizora czy kompu-
tera nie jest tak kosztowne 
jak dowożenie dzieci i ich 
uczestnictwo w pozaszkol-
nych zajęciach, a przez to 
nieznacznie obciąża budżet 
rodzinny. Jednak pomimo 
złudnych korzyści takie 
organizowanie czasu dziec-
ka niesie za sobą ogromne 
straty. Dziecko traci realny 
kontakt z rówieśnikami, za-
czyna tworzyć alternatywny 
świat, w którym żyje. 
 Zaczyna się porozumie-
wać z innymi za pomocą 
czatu i portali społeczno-
ściowych. Zamiast spotkań 
w gronie koleżanek i kolegów zaczyna zado-
walać się emocjami opisywanymi cyfrowo, 
ogranicza się do świata filmików i zdjęć, które 
poza zajęciem czasu niewiele dobrego wnoszą 
do jego realnego życia. Dziecko bardzo silnie 
eksploatuje wzrok przy minimalnym zasto-
sowaniu pozostałych zmysłów. Poprzez stałe 
siedzenie przed komputerem ograniczony jest 
do minimum ruch, a co za tym idzie rozwój 
fizyczny, co prowadzi do zwyrodnień i za-
burzeń. Brak ruchu i naturalnej możliwości 
do rozwoju fizycznego prowadzi do otyłości, 
nieporadności, do narastania kompleksów, 
frustracji i alienacji. 
 Aby temu przeciwdziałać Fundacja Pięk-
niejszego Świata w Skłudzewie organizując 
działania edukacyjne stara się w jak najwięk-
szym stopniu stymulować dzieci i młodzież do 
aktywności psycho-ruchowej, do kreatywno-
ści nie tylko podczas pobytu w Skłudzewie, ale 
w każdym czasie i miejscu. 
 Warsztaty rozpoczynają się w Skłudzewie 
na świeżym powietrzu, w czystym, bezpiecz-
nym specjalnie przygotowanym środowisku, 
są oparte o bezpośredni kontakt z przyrodą. 
Uczestnicy w grupie mają możliwość po-
zytywnego wyładowania nagromadzonych 
emocji poprzez ćwiczenie inspirująco-inte-
grujące, biegi terenowe, obserwację i pozna-

wanie przyrody. Stwarzane są możliwości po-
zytywnej konkurencji w radosnych zabawach, 
a to sprawia, że dzieci dążą do realnego kon-
taktu z innymi, co umożliwia im alternatyw-
ną ocenę własnych możliwości w porównaniu 
do innych. W tym czasie instruktorzy kierują 
uwagą dzieci, dzięki czemu poznają one nowe 
wiadomości, pojęcia i wykonują specjalne 
zadania plastyczne w oparciu o wskazane ele-
menty przyrody, które muszą samodzielnie 
wyszukać czy narysować. 

 Bo patrzeć, to nie znaczy widzieć. Dzieci 
trzeba uczyć dostrzegania tych złożonych ele-
mentów, które konstruują większe i mniejsze 
całości: układy krajobrazowe, obiekty architek-
toniczne, fasady, detale, elementy formy. Trzeba 
pokazywać i zaciekawiać. Prowadzący koncen-
trują uwagę dzieci i młodzieży na elementach 

formy, ich bogactwie i róż-
norodności, wspólnie porów-
nują, zestawiają, konfrontują 
elementy wizualne. Dorośli 
nie narzucają gotowych for-
muł, nie wyjaśniają wszyst-
kiego, stawiają przed dziećmi 
problemy, podsuwają pytania 
dotyczące tego, co dzieci wi-
dzą, np. co decyduje o kształ-
cie starej architektury, o jej 
charakterze i pięknie, gdzie 
widzieli podobne elementy 
czy rozwiązania. 
 W różny sposób -  piosenką, 
rymowanką, poezją, zabawą, 
dykteryjką, ruchem, tańcem 
i muzyką uaktywniana jest 
refleksja uczestników, wzma-
gane są przeżycia w trakcie 

obcowania i samodzielnego dostrzegania form 
drzew, analizuje się ich sąsiedztwo i kontrast, 
wielkość, rytmizację, rodzaj układów, inność 
faktur, odmienność i bogactwo kolorystyczne. 
Prowadzący inspirują i wyzwalają emocje. Dzie-
ci patrzą i dostrzegają złożoność i bogactwo 
oglądanych obiektów. 
 Pobyt w Skłudzewie to także styczność 
z oryginałami sztuki profesjonalnej. Uczestnicy 
warsztatów przygotowywani są też do oglądania 
i wydobywania wartości znajdujących się w sztu-
ce profesjonalistów oraz wartości koniecznych 
do własnej twórczości. Jest to stopniowe, sto-
sownie do wieku i możliwości uczniów wpro-
wadzanie w opanowywanie języka plastyki, bo 
edukacja plastyczna nie polega tylko na rysowa-
niu, malowaniu i tego rodzaju umiejętnościach. 
Edukacja plastyczna to przede wszystkim roz-
wój świadomości plastycznej uczniów, perma-
nentne uruchamianie wyobraźni i wrażliwości. 
Sztuka wyeksponowana jest w galerii plenerowej 
i we wnętrzach pałacu. 
 Na każdym kroku można zainspirować 
się instalacjami stworzonymi przez różnych 
artystów z rozmaitych materiałów, są rzeźby 
w granicie i drewnie, płaskorzeźby ceramiczne. 
W kaplicy można kontemplować ikony stworzo-
ne metodą mnichów średniowiecznych. W pra-
cowniach i salach XIX-wiecznego pałacu można 
podziwiać zbiór współczesnego rysunku, malar-
stwa, grafiki i mniejszych rzeźb. Różnorodne 
dzieła pod względem treściowym i formalnym 
wyzwalają pytania dzieci i młodzieży o autorów 
sztuki współczesnej, którzy tworzyli w Skłudze-
wie szczegóły techniczne, dzielą się spostrzeże-
niami, przeżyciami, wiedzą. 
 Takie wprowadzenie rozgrzewa emocje 
i zapala w uczestnikach chęć do samodzielnej 
aktywności plastycznej w przygotowanych pra-
cowniach z niekonwencjonalnymi zadaniami 
i materiałami plastycznymi oraz wspierającą 
profesjonalną kadrą instruktorską. A kadra 
robi wszystko, aby pobyt w Skłudzewie cieszył 
i uczył oraz by inspirował i przygotowywał do 
kreatywnej aktywności przez wiele, wiele lat.  
 Także dla pedagogów i animatorów pobyt 
w Skłudzewie jest podpowiedzią, jak można 
zintensyfikować zajęcia z plastyki przesycając 
je zagadnieniami plastycznymi różnego typu 
o różnym znaczeniu, jak tworzyć ekspozycję 
prac przy zminimalizowanych środkach, jak 
włączać rodziców w twórczość ich dzieci, a także 
jak rozwijać się przez twórczość własną.

Fundacja Piękniejszego Świata

Gminne Rozgrywki Ortograficzne

 W konkursie wzięło udział 12 uczniów 
z klas III gimnazjalnych z terenu gminy. Mło-
dzież miała okazję wykazać się znajomością 
zasad ortograficznych i ich poprawnego zasto-
sowania. Jury pod przewodnictwem Pani Iwony 
Radziejewskiej-Sergiel wyłoniło zwycięzców:

I miejsce – Hanna Tarasienk-
gimnazjum w Górsku

II miejsce – Monika Brynkus 
gimnazjum w Złejwsi Wielkiej
III miejsce – Łukasz Lamparski 
gimnazjum w Złejwsi Wielkiej

 Laureaci konkursu reprezentowali Gmi-
nę Zławieś Wielka na powiatowym konkursie 

„O Pióro Starosty Toruńskiego”, który odbył 
się 18 listopada br. w Toruniu.
 Zwycięzcy otrzymali pióra kulkowe, a wszy-
scy uczestnicy zostali obdarowani upominka-
mi i gadżetami. Nie zabrakło także słodkiego 
poczęstunku.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom 
za udział, a nauczycielom za przygotowanie 
młodzieży do konkursu.
 Dziękujemy Pani Iwonie Radziejewskiej-
Sergiel za fachową ocenę prac konkursowych 
oraz Pani Monice Stafiej Dyrektor Szkoły w Łą-
żynie za pomoc udzieloną w organizacji.

Ewa Wysocka

 Dnia 4 listopada 2015 r. po raz pierwszy w Górsku w Filii Biblioteki Publicznej odbył się 
konkurs ortograficzny pt. „Gminne Rozgrywki Ortograficzne”, organizowany przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną.
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Kultura / Aktualności

Kolejny sukces naszej solistki

III Festiwal Piosenki Europejskiej 
w Górsku

Olimpiada rolniczaKonkurs plastyczny 
– laureatka GOKiS

Mistrzostwa gminy w tenisie stołowym szkół 
podstawowych i gimnazjów

 13 listopada 2015 roku w Chełmżyńskim 
Ośrodku Kultury odbył się Wojewódzki Festi-
wal Piosenki „Świecie Nasz”. Młodzi wokaliści 
z województwa Kujawsko – Pomorskiego śpie-
wali tam piosenki nieżyjących polskich arty-
stów. Gminę Zławieś Wielka reprezentowała 
Dominika Dreszler, na co dzień szkoląca swój 
głos w Domu Kultury w Górsku pod okiem 
instruktora wokalnego, mgr Michała Babiarza. 
Mimo sporej konkurencji, Dominika zdobyła 
Nagrodę Główną Burmistrza Miasta Chełmży. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Michał Babiarz

 W dniu 3 grudnia 2015r. Domu Kultury 
odbył się III Festiwal Piosenki  Europejskiej.
W  festiwalu wzięły udział dzieci ze szkół: 
Siemoń – opiekun Pani Teresa Czajkowska-Ję-
dras 
Łążyn – opiekun Pani Dorota Anszperger 
Górsk – opiekun Pan Janusz Heyka. 
Najsilniejsza ekipa wystąpiła z Zespołu Szkół 
w Górsku.
 Uczestnicy oceniani  byli w trzech katego-
riach: klasy od I do III i IV do VI szkoły podsta-
wowej, trzecia kategoria to gimnazjum.
 W pierwszej kategorii  od I-III zwyciężyła 
Pola Niewiemska ze szkoły w Siemoniu, w ka-
tegorii IV-VI zwyciężyła Marcelina Lesińska ze 
szkoły w Łążynie . W kategorii gimnazjum naj-
lepsza okazałą się Natalia Drzewiecka uczen-
nica gimnazjum w Górsku, ona też została 
laureatką nagrody Grand Prix festiwalu.
 Nagrody wręczył uczestnikom wójt gminy 
Jan Surdyka.

 Składam serdeczne podziękowania Panu 
Wójtowi, nauczycielom – opiekunom uczest-
ników  i uczestnikom festiwalu, a także opie-
kunom i dzieciom z Zespołu Szkół w Górsku, 
które jako publiczność brawurowo oklaskiwały 
występujące koleżanki i kolegów.

Renata Dobrowolska

 21 listopada 2015 r. w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół w Górsku odbyły się mistrzo-
stwa gminy Zławieś Wielka w tenisie stołowym 
szkół podstawowych i gimnazjów. W zawodach 
uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych 
w Górsku, Siemoniu, Łążynie, Złejwsi Wielkiej 
i Rzęczkowie oraz z Gimnazjów w Górsku, 
Złejwsi Wielkiej i Rzęczkowie. W czasie zawo-
dów rozegrano turniej drużynowy i indywi-
dualny. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale 
ufundowane przez Urząd Gminy Zławieś Wiel-
ka. Poniżej szczegółowe wyniki zawodów:

Turniej drużynowy

Szkoły podstawowe
Dziewczęta:
SP Górsk I – SP Górsk II 3:0, SP Górsk II – SP 
Siemoń 2:3, SP Siemoń – SP Górsk I 0:3
1. SP Górsk I  – 2 – 4 – 6 – 0
2. SP Siemoń – 2 – 2 – 2 – 5
3. SP Górsk II – 2 – 0 – 2 – 6
SP Górsk I: Julia Wołowska, Wanessa Szczęsna. 
SP Górsk II: Weronika Adach, Klaudia Szy-
dlik.
Chłopcy:
SP Siemoń – SP Rzęczkowo 1:3, SP Górsk I – SP 

Górsk II 3:0, SP Rzęczkowo – SP Górsk I 1:3, SP 
Siemoń – SP Górsk II 1:3, SP Rzęczkowo – SP 
Górsk II 3:0, SP Siemoń – SP Górsk I 0:3
1. SP Górsk I         - 3 – 6 – 9 - 1
2. SP Rzęczkowo – 3 – 4 – 7 - 4
3. SP Górsk II       – 3 – 2 – 3 - 7
4. SP Siemoń       – 3 – 0 – 2 – 9
SP Górsk I: Bartosz Lewandowski, Hubert No-
wakowski. SP Górsk II: Patryk Puzon, Kacper 
Dydowicz. 

Gimnazja

Dziewczęta:
Gim. Górsk I – Gim. Rzęczkowo 0:3, Gim. 
Rzęczkowo – Gim. Górsk II 3:0, Gim. Górsk I – 
Gim. Górsk II 3:0
1. Gim. Rzęczkowo – 2 – 4 – 6 – 0
2. Gim. Górsk I        – 2 – 2 – 3  - 3 
3. Gim. Górsk II        - 2 – 0 – 0 – 6 
Gim. Górsk I: Angelika Wojciechowska, Wikto-
ria Partyka. Gim. Górsk II: Ewelina Beta, Beata 
Kamińska.
Chłopcy:
Gim. Górsk I – Gim. Górsk II 3:1
1. Gim. Górsk I   – 1 - 2 – 3 -  1  
2. Gim. Górsk II – 1 – 0 – 1 – 3 
Gim. Górsk I: Maciej Lewandowski, Jakub 

Woś. Gim. Górsk II: Bartłomiej Mylkie, Błażej 
Kamiński.

Turniej indywidualny

Dziewczęta rocznik 2005 i młodsze:
1. Fatima Alsayed Omar (SP Górsk)
2. Oliwia Niejadlik (SP Górsk)
3. Julita Pluskota (SP Górsk)
4. Oliwia Kaczmarek (SP Górsk)
5. Julia Melerska (SP Siemoń)
6. Marta Żeglarska (SP Siemoń)

Chłopcy rocznik 2005 i młodsi:
1. Stanisław Czajkowski (SP Siemoń)
2. Szymon Wiśniewski (SP Siemoń)
3. Paweł Dobosiewicz (SP Siemoń)

Dziewczęta rocznik 2003 – 2004:
1. Agata Rękas (SP Zławieś Wielka)
2. Wanessa Szczęsna (SP Górsk)
3. Katarzyna Falkowska (SP Siemoń)
4. Julia Wołowska (SP Górsk)
5. Weronika Adach (SP Górsk)
6. Zuzanna Kowalska (SP Siemoń)
7. Julia Kopińska (SP Łążyn)
8. Klaudia Szydlik (SP Górsk)
9. Oliwia Wojna (SP Łążyn)

Chłopcy rocznik 2003 – 2004:
1. Bartosz Lewandowski (SP Górsk)
2. Adam Wiśniewski (SP Łążyn)
3. Arkadiusz Tomaszewski (SP Rzęczkowo)
4. Karol Drobysz (SP Rzęczkowo)
5. Patryk Puzon (SP Górsk)
6. Kacper Dydowicz (SP Górsk)
7. Patryk Szymański (SP Siemoń)
8. Hubert Nowakowski ( SP Górsk)

Dziewczęta rocznik 2000 – 2002:
1. Agnieszka Wiśniewska (Gim. Rzęczkowo)
2. Magdalena Grabowska (Gim. Rzęczkowo)
3. Julia Rękas (Gim. Zławieś Wielka)
4. Ewelina Beta (Gim. Górsk)
5. Beata Kamińska (Gim. Górsk)
6. Angelika Wojciechowska (Gim. Górsk)
7. Wiktoria Partyka (Gim. Górsk)

Chłopcy rocznik 2000 – 2002:
1. Maciej Lewandowski (Gim. Górsk)
2. Bartłomiej Mylkie (Gim. Górsk)
3. Błażej Kamiński (Gim. Górsk)
4. Jakub Woś (Gim. Górsk)

Adam Lubiński

 18 listopada 2015 r. młodzi rolnicy z gminy 
Zławieś Wielka byli uczestnikami XXV Olim-
piady Wiedzy Rolniczej organizowanej przez 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Minikowie przy współudziale gmin 
z terenu województwa. Tradycją konkursu jest 
to, iż eliminacje powiatowe odbywają się co 
roku  w innej gminie – w tym roku impreza od-
była się na terenie gminy Chełmża w pastorów-
ce w Zelgnie. Uczestnikami olimpiady mogą 
być młodzi rolnicy w wieku 18-40 lat pracujący 
w gospodarstwie. Gminę Zławieś Wielka re-

prezentowało trzech uczestników: Sławomir 
Składanek z Czarnowa, Krzysztof Żbikowski 
z Rzęczkowa oraz Krzysztof Chachaj z Łążyna. 
Konkurs daje możliwość zdrowej rywalizacji 
oraz wymiany doświadczeń wśród młodego 
pokolenia gospodarzy. W dzisiejszych czasach 
posiadanie wiedzy jest dla rolnika podstawą 
aby dokonywać inwestycji oraz osiągać lepsze 
wyniki produkcyjne. Organizatorzy zadbali 
aby wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali 
nagrody rzeczowe.

Anna Trepanowska

 Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac-
kiej w Toruniu oraz Okręg Toruński Polskiego Związku Filate-
listów zorganizowały konkurs plastyczny na projekt znaczka 
pocztowego
 Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego 
na projekt znaczka pocztowego - Jan Paweł II – Patron 
Rodziny odbyło się 24 października 2015 w Bibliotece 
Pedagogicznej w Toruniu

Laureatki konkursu: 
Jagoda Kowalska – III miejsce
Klaudia Kowalska – wyróżnienie
Julia Wiśniewska – wyróżnienie
Laureatki są uczestniczkami zajęć sekcji 
plastycznej działającej w GOKIS.

Maria Karpińska
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Turniej Piłki Siatkowej O Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy

 22 listopada już po raz czwarty zorganizo-
wany został turniej piłki siatkowej “O Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy”. Do udziału 
zgłosiło się 8 drużyn. Mecze rozegrane zostały 
w dwóch grupach na salach gimnastycznych 
Zespołu Szkół w Górsku oraz Zespołu Szkół 
w Złejwsi Wielkiej. Z każdej z grup do fazy fina-
łowej awansowały po dwa najlepsze zespoły. Po 
trwających ponad 8 godzin rozgrywkach wyło-
niony został zwycięzca – występująca gościnnie 
drużyna Lupus Team z Sicienka. Dla wszyst-
kich zawodników zapewniony został słodki po-
częstunek oraz napoje, a puchary oraz nagrody 
w postaci kart podarunkowych do sklepu spor-
towego wręczył Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Piotr Pawlikowski.

Tabela wyników kształtowała się następująco:
Grupa A:
Miejsce I – Górsk
Miejsce II – Ewa i reszta
Miejsce III – Kamieniec
Miejsce IV - Czarny Bez

Grupa B
Miejsce I – Lupus Team
Miejsce II – Leśnicy
Miejsce III – Belfer Team
Miejsce IV – Pikniki
 
Mecze półfinałowe;
Leśnicy – Górsk  wynik 2:0
Lupus Team – Ewa i reszta 2:0
 
Mecze finałowe
Górsk – Ewa i reszta 2:0
Lupus Team – Leśnicy 2:0

Kultura

Sukcesy dzieci i młodzieży z klubu 
karate Kiritsu

Harcerska wigilia

 W niedzielę 15 listopada 2015, w Szczecinie 
przy Hali Młodzieżowego Centrum Sportu 
i Rekreacji odbyła się kolejna edycja Ogólno-
polskiego Turnieju Nadziei w Karate WUKF 
(World Union of Karate-Do Federations) o Pu-
char Prezydenta Miasta Szczecin. W imprezie 
wzięło udział blisko 60 karateków z 5 klubów. 
Młodzi adepci z Klubu Karate Kiritsu Górsk 
zdobyli 6 medali: dwa złote i cztery brązowe.
Złote medale:
- Justyna Pęcak (Kumite kadetek rocznik 2001-98)
- Gracjan Grobelny (Kumite dzieci rocznik 

2008)
Brązowe medale:
- Adam Tkaczyk (Kumite chłopców rocznik 

2007-2006)
- Adam Tkaczyk (Kata chłopców rocznik 2007-

2006)
- Kacper Furgała (Kumite chłopców rocznik 

2003-2001)
- Jan Tarasienko (Kumite dzieci rocznik 2009 

i młodsi)

 Ponadto bardzo blisko podium ulokowali 
się zajmując czwarte miejsce:
- Tymoteusz Rolirad (Kumite chłopców rocz-

nik 2005-2004)
- Jakub Słowiński (Kumite chłopców rocznik 

2007-2006)
 Puchar dla Nadziei Karate WUKF oraz 
wyróżnienie dla najbardziej perspektywiczne-
go sportowca zawodów otrzymał siedmioletni 
Gracjan Grobelny.

Iwo Licznerski

II Mikołajkowy Turniej Rodzinny 
Mini Piłki

 W piątek 4 grudnia 2015r. w hali sportowej 
Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej odbył się II 
Mikołajkowy Turniej Rodzinny Mini Piłki Siat-
kowej dla uczniów klas IV-VI i ich rodzin. W za-
wodach wzięło udział 21 drużyn dwuosobowych 
rywalizujących w dwóch kategoriach. Uczniowie 
klas IV-V toczyli zacięte boje w czterech grupach, 

z których wyłonionych zostało ośmiu ćwierćfi-
nalistów. Spośród tych drużyn do spotkań fina-
łowych dostały się 4 zespoły. Klasy VI natomiast, 
toczyły zacięte boje w grupie pięciu zespołów, 
grając systemem każdy z każdym. Końcowe roz-
strzygnięcia przedstawiają się następująco: 
w kategorii klas IV-V: I m-ce Dominik Gumow-
ski z Wujkiem, II m-ce Marta Zakierska z Tatą, 
III m-ce Damian Kosiński z Tatą, IV m-ce Wik-
toria Sadurska z Bratem;
 W kategorii klas VI: I m-ce Sebastian Ol-
szewski i Krystian Kowalski, II m-ce Mateusz 
Zaborek, III m-ce Kamil Zamorowski.
Organizator turnieju Grzegorz Hryniewicz gra-
tuluje zwycięzcom oraz składa podziękowania 
wszystkim osobom, które pomogły w organiza-
cji i sprawnym przeprowadzeniu zawodów.

Grzegorz Hryniewicz

 Na zaproszenie Drużyny harcerskiej ze Złejw-
si Wielkiej w dniu 5 grudnia 2015 r. zespół „ Melo-
dia” wziął udział w uroczystej wigilii, która odby-
ła się w Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej.
 Uroczystość rozpoczęła się od powitania 
wszystkich gości przez drużynową Darię Ka-
czanowicz. Po powitaniu nastąpiło krótkie 
przedstawienie mikołajkowe, które przygotowa-
li harcerze i zuchy. Po części oficjalnej wszyscy 
uczestnicy spotkania zasiedli do wspólnej wigi-
lijnej kolacji. Po kolacji harcerze wspólnie z go-
śćmi zasiedli w kręgu ognia, gdzie ze zniecier-
pliwieniem oczekiwali na Świętego Mikołaja. 
Sympatyczny przyjaciel dzieci zagościł po gło-
śnym wzywaniu i obdarował harcerzy, zuchów 
i zaproszonych gości prezentami. 
 Śpiew połączył wszystkich, którzy odpowia-
dając na zaproszenie przyszli, aby przeżyć wie-
czór na wspólnym kolędowaniu. Na spotkanie 
przybyli nie tylko starsi, dla których kolędowa-
nie jest równocześnie miłym powrotem pamię-
cią do rodzinnego domu, ale i dzieci które miały 
okazje uczyć się tradycji. W radosnej atmosferze 
szybko minął wieczór i pozostawił u wszystkich 

pragnienie wspólnego spotykania się starszych 
i młodszych i pielęgnowania pięknych polskich 
tradycji. 
 Celem spotkania była integracja środowi-
ska harcerskiego w duchu tradycji narodowych 
związanych z obchodami Świąt Bożego Naro-
dzenia. Całe spotkanie odbywało się przy błysz-
czącej od świecidełek choince.
 Uroczystość zakończyła się zawiązaniem 
kręgu z harcerskim pożegnaniem.

Maria Karpińska

Gwiazdkowy Turniej Piłki Halowej 
„O Puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka”

 13 grudnia w Zespole Szkół w Złejwsi Wiel-
kiej odbył się Gwiazdkowy Turniej Piłki Halo-
wej „O Puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka”. 
W rozgrywkach udział wzięło 6 drużyn w dwóch 
grupach:

 Po emocjonujących rozgrywkach w gru-
pach do rundy półfinałowej weszły drużyny 
Górsk i Wisła Pędzewo oraz Ramciamciam 
i Płonące Banany.

 Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
Dawid Orlicki  z drużyny Ramciamciam, 
a tytuł najlepszego bramkarz przypadł Arie-
lowi Krystosiakowi z drużyny Wisła Pędze-
wo.
III miejsce w klasyfikacji zajęła drużyna 
Płonące Banany, II miejsce Ramciamciam, 
I miejsce Wisła Pędzewo. 
 Dla wszystkich zawodników zapewniono 
wody mineralne , ciepłe napoje oraz słodkie 
drożdżówki. Trzy zwycięskie drużyny otrzy-
mały puchary oraz karty podarunkowe do 
sklepu sportowego. 

PZ

Grupa I 
1. Górsk 
2. Wisła Pędzewo
3. Starsi Panowie

Grupa II
1. Ramciamciam
2. Płonące banany 
3. Banda Świrów
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Sport

III Halowy Turniej Piłki Nożnej 
chłopców rocznik 2007 i młodsi

Złoty i srebrny medal mistrzostw 
świata w karate

III Halowy Turniej Piłki Nożnej 
o puchar Prezesa UKS Trójka Górsk 

w kategorii dziewcząt rocznik 
2001 i młodsze

„O puchar Tymbarku”
 W sobotę 7 listopada na Orliku w Złejwsi 
Małej odbyły się turnieje eliminacyjne etapu 
powiatowego piłki nożnej dziewcząt „Z po-
dwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Zawo-
dy odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych: 
4-5 i 2-3 klasa szkoły podstawowej. Bezkonku-
rencyjne okazały się zawodniczki UKS Orkan 
Zławieś Wielka, które wygrały wszystkie mecze 
bez straty bramki. Drugie miejsce zajął drugi ze-
spół z naszej gminy UKS Trójka Górsk, a trzecie 
druga drużyna UKS Orkan Zławieś Wielka.
Drużyny ze Złejwsi Wielkiej awansowały do Fi-
nałów Wojewódzkich, które odbędą się w Świe-
ciu, w maju przyszłego roku.

UKS Orkan klasa 2-3 grał w składzie:
Julita Wietrzykowska, Paulina Miedzianow-
ska, Jagoda Kalinowska, Martyna Rutkow-
ska, Emilia Jasik, Magdalena Opankowska, 
Weronika Tworek.
 UKS Orkan klasa 4-5 grał w składzie:
Marta Zakierska, Agata Rękas, Maria Przy-
byszewska, Karolina Sikora, Anna Powirska, 
Daria Opankowska, Wiktoria Ładniak, Do-
minika Krzysztoń, Oliwia Jasik, Martyna 
Filarska.
Zwycięskiej drużynie serdecznie gratulujemy.

Janusz Lemke

 W sobotę 24 października w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół w Górsku odbył się III 
Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar Prezesa 
UKS Trójka Górsk w kategorii chłopców rocz-
nik 2007 i młodsi. W turnieju uczestniczyły 
drużyny UKS Trójka Górsk, Salos Toruń i dwie 
drużyny Akademii Sportu Orlik Toruń. 
 Po zawodach trzy najlepsze zespoły otrzy-
mały puchary i medale, wszystkie drużyny 
dyplomy oraz czterech najlepszych zawodni-
ków dyplomy indywidualne. Wszyscy chłopcy 
otrzymali również smaczne drożdżówki i napo-
je. Nagrody zostały zakupione dzięki wsparciu 
finansowemu Gminy Zławieś Wielka i Powiatu 
Toruńskiemu. 
 Nagrody wręczył pan Maciej Siudowski, 
przes UKS Trójka Górsk. Organizatorem tur-
nieju był pan Adam Lubiński, trener drużyny 
chłopców UKS Trójka Górsk. Organizatorzy 
dziękują również panu Andrzejowi Walczyń-
skiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół w Górsku 
za udostępnienie sali gimnastycznej oraz Pań-
stwu Krystynie i Jerzemu Rębaczom za ufun-
dowanie drożdżówek. Zdjęcia z turnieju można 
obejrzeć na stronie: www.trojkagorsk.futbolo-

wo.pl. Poniżej szczegółowe wyniki turnieju:

Trójka Górsk – Akademia Sportu I 0:3, Akade-
mia Sportu II – Salos Toruń 3:1, Akademia Spor-
tu II – Trójka Górsk 3:0, Salos Toruń – Akademia 
Sportu I 0:5, Trójka Górsk – Salos Toruń 3:0, 
Akademia Sportu I – Akademia Sportu II 1:0
Klasyfikacja końcowa:
1. Akademia Sportu I   - 3 - 9 - 9 - 0
2. Akademia Sportu II  - 3 - 6 - 6 - 2
3. UKS Trójka Górsk   - 3 - 3 - 3 - 6
4. Salos Toruń             - 3 - 0 - 1 - 11
Król strzelców – Aleksander Kaczmarzyk (Aka-
demia Sportu I)
Najlepszy napastnik – Mateusz Myrcha (Salos 
Toruń)
Najlepszy obrońca – Karol Misiun (UKS Trójka 
Górsk)
 UKS Trójka Górsk: Mateusz Lewandowski, 
Karol Misiun, Szymon Górecki, Paweł Macie-
jewski, Igor, Wasilewski, Klaudiusz Podgórski, 
Jakub Dwojak, Jakub Słowiński, Jan Damrat, 
Krzysztof Lipka. Trener: Adam Lubiński.

Adam Lubiński

 14 listopada 2015 r. w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół w Górsku odbył się III Halowy 
Turniej o puchar Prezesa UKS Trójka Górsk 
w kategorii dziewcząt rocznik 2001 i młodsze. 
W zawodach uczestniczy zespoły: UKS Trójka 
Górsk, UKS Orkan Zławieś Wielka, UKS Orion 
gm. Grudziądz i Gimnazjum Brąchnowo. Tur-
niej wygrały zawodniczki UKS Trójka Górsk. 
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, trzy 
pierwsze zespoły dostały puchary i medale. Naj-
lepsze zawodniczki z każdej drużyny otrzyma-
ły wyróżnienia. Wszystkie zawodniczki dostały 
napoje i drożdżówki. 
 Turniej odbył się dzięki wsparciu finansowe-
mu Gminy Zławieś Wielka i Powiatu Toruńskie-
go. Organizatorzy dziękują Państwu Krystynie 
i Jerzemu Rębaczom za ufundowanie drożdżó-
wek, a Panu Andrzejowi Walczyńskiemu, dy-
rektorowi Zespołu Szkół w Górsku za udostęp-
nienie sali gimnastycznej. Poniżej szczegółowe 
wyniki zawodów:
 Trójka Górsk - Orion gm. Grudziądz 5:1 (E. 
Beta 2, A. Wojciechowska 1, B. Kamińska 1), Or-
kan Zławieś Wielka - Gimnazjum Brąchnowo 

2:0, Trójka Górsk - Orkan Zławieś Wielka 3:2 (W. 
Partyka 1, A. Wojciechowska 1, E. Beta 1), Gim-
nazjum Brąchnowo - Orion gm. Grudziądz 4:4, 
Trójka Górsk - Gimnazjum Brąchnowo 4:1, Orion 
gm. Grudziądz - Orkan Zławieś Wielka 1:1
Klasyfikacja końcowa:
1. UKS Trójka Górsk                - 3 - 9 - 12 - 4
2. UKS Orkan Zławieś Wielka - 3 - 4 - 5 - 4
3. UKS Orion gm. Grudziądz - 3 - 2 - 6 - 10
4. Gimnazjum Brąchnowo  - 3 - 1 - 5 - 10
Król strzelców: Ewelina Beta (UKS Trójka 
Górsk)
 Najlepsza napastniczka Patrycja Trzeciak 
(Gimnazjum Brąchnowo)
Najlepsza obrończyni Daria Sikorska (UKS Or-
kan Zławieś Wielka)
 Najlepsza bramkarka Dominika Kondrac-
ka (UKS Orion gm. Grudziądz).
 UKS Trójka Górsk: Karolina Dopierała, 
Wiktoria Partyka(1), Beata Kamińska(1), Na-
talia Ulaszewska, Angelika Wojciechowska(4), 
Ewelina Beta(5), Aleksandra Cielas, Milena Cie-
las, Nikola Sokołowska. 

 Adam Lubiński

 W dniach 12-18 październi-
ka 2015 r. w miejscowości Koper 
(Słowenia) odbyły się pierwsze 
w historii, łączące trzy nurty 
karate (Tradycyjne, Kontakto-
we oraz Generalne) Mistrzo-
stwa Świata Karate UWK (Uni-
ted World Karate).

 W zawodach wzięło udział 
aż 1358 zawodników z 43 krajów 
w tym skromna 2 osobowa repre-
zentacja z Klubu Karate Kiritsu 
z Górska (Marc Plamont, Iwo 
Licznerski). Reprezentacja Polski 
przywiozła do kraju łącznie 5 me-
dali: 2 złote, 2 srebrne i 1 brązowy 
i tym samym uplasowała się na 10-
miejscu w klasyfikacji generalnej 
imprezy.
 Niesamowitą formą wykazał 
się Marc Plamont (Klub Karate 
Kiritsu Górsk), który spełnił swo-
je najskrytsze marzenie zdoby-
wając złoty medal mistrzostw świata w konku-
rencji kata indywidualne kadetów 15-17 lat - All 
styles (Shotokan, Goju-ryu, Shito-ryu, Wado-
ryu, Shorin-ryu, Rengokai) oraz srebrny medal 
w konkurencji kata indywidualne kadetów 15-

17 lat - Shotokan. Dziękujemy za wsparcie finan-
sowe Urzędowi Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz 
Starostwu Powiatowemu w Toruniu.

Iwo Licznerski
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Przedsiębiorcy Regionu Gminy

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

Dotrzeć do szerokiego grona odbiorców Głosu Gminnego? 
Zarezerwuj powierzchnię reklamową.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. tel. 698 014 033 lub 790 520 803, 
e-mail: gazeta@izarysuje.pl

Mat-Bud oddział II
ul. Długa 5, Rozgarty, 

87-134 Zławieś Wielka
56 678 19 82

       wachaczewskij@matbud-torun.pl

Mat-Bud oddział III
ul. Przemysłowa 3, Zławieś Mała, 

87-134 Zławieś Wielka
56 674 15 45

       kuczawskit@matbud-torun.pl   

Mat-Bud oddział VI
ul. Przemysłowa 27, 
85-758 Bydgoszcz

52 345 25 75
        bizonm@matbud-torun.pl

Mat-Bud oddział I
ul. Leśna 5, Rozgarty,

87-134 Zławieś Wielka
56 678 03 30

       beszczynskik@matbud-torun.pl

Mat-Bud oddział V
ul. Trynkowa 49, 

86-300 Grudziądz
691 244 004

gibertb@matbud-torun.pl

Betoniarnia Zławieś Mała
ul. Przemysłowa 3, Zławieś Mała, 

87-134 Zławieś Wielka
56 674 14 22,

betoniarnia@matbud-torun.pl

Betoniarnia - Bydgoszcz
ul. Przemysłowa 14a, 

85-758 Bydgoszcz
52 345 25 74,

betoniarnia@matbud-torun.pl

Żwirownia
Pędzewo

87-134 Zławieś Wielka
56 674 14 01

zwirownia@matbud-torun.pl

A narysujesz 
mi coś ?

studio graficzne
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Z A P R A S Z A M Y
kom. 607 914 454
SKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWYCH
CZYNNE:

w godz. 7.30 - 16.30
soboty: 8.00 - 13.00

Toporzysko 16C przy drodze krajowej nr 80.

PROPONUJEMY NAJWYŻSZE CENY !!!



EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

15listopad – grudzień 2015Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

Z A P R A S Z A M Y
kom. 607 914 454
SKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWYCH
CZYNNE:

w godz. 7.30 - 16.30
soboty: 8.00 - 13.00

Toporzysko 16C przy drodze krajowej nr 80.

PROPONUJEMY NAJWYŻSZE CENY !!!
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USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

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

-

-

-

-
-

-

-

-

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

UWAGA! 

-
-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

Wielka

-

-
-
-

-
-
-

-
-


