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Zapraszamy
do lektury
ZUK

Zakład Usług Komunalnych pod koniec 2015 roku
przejął od Urzędu Gminy obowiązki polegające na zapewnieniu transportu dzieci do szkół.
Więcej str. 2

500 +

Rodzicom przysługuje świadczenie wychowawcze
w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
Więcej str.3

HARMONOGRAM
Kalendarz wydarzeń kulturalno-sportowych
czerwiec – sierpień 2016
Harmonogram wydarzeń kulturalno-sportowych
w Gminie Zławieś Wielka, które odbędą się w najbliższych miesiącach.
Więcej str.4

ETS

Europejski Tydzień Sportu to cykl imprez sportowych organizowanych na terenie całej Polski z inicjatywy Krajowej Federacji Sportu dla wszystkich.
Więcej str.12

Gminne inwestycje
25 maja w siedzibie Muzeum Etnograficznego przy placu Teatralnym w Toruniu doszło do uroczystego podpisania
umowy, na mocy której gmina Zławieś
Wielka skorzysta z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020. Sfinansowana zostanie
z niego budowa drogi gminnej pomiędzy
Gutowem i Zaroślem Cienkim. Inwestycja, której realizacja przewidziana została
na lata 2016 – 2017 jest bardzo ważna nie
tylko dla mieszkańców dojeżdżających
nią do domów, ale również dlatego, że stanowi ostatni, dwukilometrowy fragment
łącznika pomiędzy drogą powiatową i wojewódzką. Dofinansowanie w wysokości
509 tys. zł. cieszy tym bardziej, że bieżący
budżet Unii Europejskiej ukierunkowany
jest na rozwój przedsiębiorczości, ochronę środowiska i innowacje, a o otrzymanie wsparcia na budowę infrastruktury,
w szczególności drogowej nie jest łatwo
i trzeba o nią dużo zabiegać. Oczywiście
to nie jedyne działania zmierzające do
rozwoju sieci drogowej w gminie. Ekipa
drogowa po zakończeniu prac remontowych rozpoczęła przygotowanie ulic do
bitumowania. Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy opiewa na kwotę
500 tys. zł, a w jego zakres wchodzi m.in.
utrwalenie masą bitumiczną i grysami bazaltowymi ul. Cisowej w Przysieku, części
ul. Kolejowej w Toporzysku, ul. Ogrodowej w Czarnowie, czy drogi w centrum
Cegielnika. Natomiast 15 czerwca nastąpi
podpisanie umowy na dofinansowanie
budowy drogi w Łążynie z środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Program ten umożliwia otrzymanie wsparcia

na ulepszenie nawierzchni dojazdów do
pól uprawnych.
Systematycznie wykonywana jest
rozbudowa chodników oraz systemu
oświetlenia ulicznego, choć w związku
z wydłużeniem przez Energę procedury
uzgadniania do 14 miesięcy !!! przygotowanie do realizacji inwestycji znacznie się
wydłużyło. W ostatnim czasie wykonany
został odcinek łączący drogę wojewódzką
z Świetlico – Remizą w Rzęczkowie, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace w ramach II etapu
chodnika ze Złejwsi Wielkiej do sklepu
w Pędzewie. Bardzo ważne dla poprawy
bezpieczeństwa jest odseparowanie ruchu
pieszego od kołowego na odcinkach drogi
wojewódzkiej nr 546 pod górę w Rzęczkowie oraz pomiędzy GOKiS-em a ul. Honorowych Dawców Krwi w Złejwsi Małej.
Drugie z tych zadań zostanie zgłoszone
w czerwcowym naborze do Drogowej
Inicjatywy Samorządowej – partnerskiej
realizacji inwestycji wspólnie z Zarządem
Dróg Wojewódzkich.
Obecny okres to jednak przede wszystkim czas intensywnego przygotowywania
dokumentacji. Dobrze wykonane projekty budowlane są warunkiem koniecznym
do aplikowania o środki unijne dostępne
chociażby w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych oraz sprawnego przeprowadzenia inwestycji. Dlatego na majowej sesji Rada Gminy większością głosów
zadecydowała o dokonaniu przesunięcia
w budżecie gminy na br. i zabezpieczeniu
środków na wykonanie dokumentacji
technicznej wielu bardzo ważnych dla
gminy i jej mieszkańców zadań, których

wykonanie planowane jest w okresie kilku najbliższych lat. Trwają już prace nad
projektami termomodernizacji budynków ośrodków zdrowia w Złejwsi Wielkiej
i Górsku, które wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz budynkiem
Szkoły Podstawowej w Łążynie przejdą
gruntowny remont umożliwiający znaczne oszczędności w energii, a co z tym związane zmniejszenie kosztów eksploatacji.
Zlecone zostało również wykonanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej
w Łążynie i Czarnym Błocie, a mocno zaawansowane działania dadzą efekt w postaci projektu budowy sieci kanalizacyjnej
w Starym Toruniu i Górsku na koniec
lipca, tak aby gmina mogła złożyć wniosek o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w sierpniowym naborze.
Najważniejsze tegoroczne zadanie
cały czas oczekuje na wyłonienie swojego
wykonawcy. Gdy będą Państwo czytać
bieżące wydanie Głosu Gminnego nastąpi już otwarcie ofert w III przetargu
(poprzednie zostały unieważnione ze
względu na brak spełniania warunków
przetargu przez oferentów i wygórowane
oczekiwania finansowe) na budowę sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Przysieku. Gmina już otrzymała promesę na środki z Ministerstwa Sportu na
budowę obiektu, a jedyne i najważniejsze
co pozostało do ustalenia to kto i za ile
salę sportową „postawi”. Przyszkolna
hala gimnastyczna powstanie do końca
lutego przyszłego roku.
Krzysztof Rak
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Zakład Usług Komunalnych
Zakład Usług Komunalnych pod koniec 2015 roku przejął od Urzędu Gminy obowiązki polegające na zapewnieniu transportu dzieci do szkół. Zadanie to było o tyle trudne, iż musiał on spełnić określone warunki zapewniające
bezpieczeństwo nie tylko wszystkim podróżującym, ale również pozostałym uczestnikom ruchu drogowego.
Wiązało się to z przygotowaniem
oraz oznakowaniem przystanków,
podniesieniem kwalifikacji pracowników ZUK oraz inwestycją w tabor
autobusowy. W trakcie planowania
oraz organizacji tras autobusowych
trzeba było brać pod uwagę nie tylko
względy ekonomiczne, ale także prawne. Praca kierowców musi przebiegać
zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby zapewnić jak największy
poziom bezpieczeństwa najmłodszych pasażerów. Optymalizacja tras,
godzin wyjazdów oraz ilości uczestników przewozów pozwala na efektywne funkcjonowanie transportu.
W chwili obecnej na trasach dowozów
pracuje 5 autobusów, które poza regularnymi dowozami świadczą również
usługi dodatkowych wyjazdów. Dla
wszystkich zainteresowanych istnieje
możliwość wynajmu autobusów po
konkurencyjnych stawkach, dzięki
położeniu bazy ZUK na terenie gminy, które stanowi duży atut, ponieważ
nie generuje dodatkowych kosztów,
jak w przypadku firm dojeżdżających
z Torunia czy Bydgoszczy.
80 % wody dostarczanej mieszkańcom gminy pochodzi z produkcji własnej Zakładu Usług Komunalnych. Jednym z głównych celów,
zaplanowanych na rok 2015, było
zminimalizowanie spadków ciśnienia wody oraz poprawa jej jakości.
Zrealizowanie go było możliwe, między innymi, dzięki inwestycji w nowy
wodociąg o dł. 2,7 km Siemoń – Łążyn, na działaniu którego najbardziej
skorzystali mieszkańcy miejscowości
Łążyn, Rzęczkowo i Zarośle Cienkie.
W 2015 r. na zlecenie Urzędu Gminy
wybudowano łącznie 4 km nowej
sieci wodociągowej i przyłączono
do sieci ok. 400 mieszkańców gminy
Zławieś Wielka. W stacjach uzdat-

niania wody, które znajdują się w Siemoniu i Złejwsi Małej nastąpiła wymiana złóż filtracyjnych. Złoża takie
z biegiem czasu ulegają wyczerpaniu
i zachodzi konieczność ich wymiany.
Dzięki przeprowadzonym pracom,
nastąpiła znaczna poprawa jakości
wody dostarczanej mieszkańcom
z tych właśnie stacji, co potwierdzają
regularnie przeprowadzane badania
kontrolne.
Na terenie gminy działają cztery
stacje uzdatniania wody oraz jedna
wspomagająca w miejscowości Łążyn. Ilość uzdatnionej wody wyprodukowanej w poszczególnych hydroforniach została przedstawiona
na wykresie. Przedstawiono w nim
również ilość wody zakupionej z Toruńskich Wodociągów oraz gminy
Dąbrowa Chełmińska.

łą część do biologiczno – mechanicznej oczyszczalni w Toporzysku.
Z myślą o naszych mieszkańcach, w celu podniesienia jakości
usług świadczonych przez ZUK,
zakupiony został specjalistyczny pojazd. Dzięki tej inwestycji, Zakład,
który boryka się z licznymi awariami
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
może szybko i efektywnie reagować
w sytuacjach kryzysowych.
Zakład Usług Komunalnych
zajmuje się również zbiórką odpadów z gospodarstw domowych w 16
miejscowościach naszej gminy. Poza
standardowym wywozem posegregowanych odpadów, wprowadzona
została usługa odbioru odpadów
budowlanych i rozbiórkowych
w torbach typu „big – bag” o pojemności do 1 m3. W workach można

Struktura pochodzenia wody uzdatnionej w SUW w m3

Realizując zadania własne gminy, ZUK zajmuje się nie tylko produkcją wody, ale również zbiorowym
odprowadzeniem ścieków. 121 przepompowni, sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna o długości 129,4
km oraz pompownie odprowadzają
prawie 50% ścieków do oczyszczalni
Wodociągów Toruńskich, a pozosta-

umieszczać odpady takie jak: odpady betonu i gruzu betonowego z rozbiórek i remontów oraz zmieszane
odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia np.:
pokruszony beton, płytki, cegłę,
dachówkę, kamień, elementy sanitariów i umywalek. Na 5 dni przed

planowanym skorzystaniem z usługi wywozu odpadów budowlanych
w workach „big bag”, należy złożyć
zapotrzebowanie w Urzędzie Gminy, w pok. nr 42 oraz uiścić opłatę
zgodną z cennikiem.
Na terenie Łążyna ZUK obsługuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK),
gdzie każdy z mieszkańców ma
możliwość bezpłatnego pozostawienia odpowiednio posegregowanych
odpadów, również wielkogabarytowych.
Odpady komunalne odbierane są
zgodne z harmonogramem. W celu
usprawnienia tego procesu worki do
zbiórki selektywnej oraz pojemniki
na odpady zmieszane powinny zostać wystawione przy drodze dojazdowej w dniach odbioru do godziny
6:oo. Może zdarzyć się, że odpady
pozostawione w obrębie posesji (nie
wystawione przy drodze dojazdowej)
nie zostaną odebrane, gdyż pracownicy ZUK-u nie mają uprawnień do
wejścia na teren prywatny. Harmonogram wywozu odpadów, godziny
funkcjonowania PSZOK oraz stawki
opłat dostępne są na stronie internetowej www.zlawies.pl w zakładce
„Odpady komunalne”.

ZUK jako spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, w której 100%
udziałów posiada Gmina Zławieś
Wielka, realizuje przede wszystkim
zadania własne gminy. To właśnie
dzięki finansowaniu z budżetu oraz
staraniom wójta, możliwy jest rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie całej gminy. Władza gminy widząc bieżące potrzeby
mieszkańców, w miarę możliwości
finansowych, stara się wyjść im naprzeciw. Zaplanowane przez Radę
Gminy w budżecie na 2016 rok dofinansowanie, pozwoli na wybudowanie kolejnych 5 km sieci.
W celu poprawy jakości wody
oraz sposobu jej dostarczania do
mieszkańców
Złejwsi
Wielkiej,
Złejwsi Małej, Czarnowa, Toporzyska oraz Górska, wójt gminy podjął
starania o wybudowanie magistrali wodociągowej łączącej Przysiek
ze Złąwsią Wielką. Wykonawcą tej
inwestycji mają być Toruńskie Wodociągi. Planowanie i wykonanie
tego zadania jest procesem trudnym
i długotrwałym, jednak przyniesie
wymierne efekty dla mieszkańców
wymienionych miejscowości.
Sławomir Jakubowski

Akademia z okazji 225 rocznicy Konstytucji 3-go Maja
Na uroczystości obecny był Jan
Surdyka Wójt gminy, radni, sołtysi,
dyrektorzy szkół i przedstawiciele
lokalnych przedsiębiorców.

Historię uchwalenia Konstytucji
przedstawiły dzieci z kółka teatralnego działającego przy Domu Kultury
w Górsku, przygotowane przez Pa-

nią Natalię Łapińską. Młodzi artyści
recytowali wiersze: Józefa Stemlera
„Ślubowanie”, Franciszka Karpińskiego „Na pamiątkę 3-go Maja”,
Stanisława Aleksandrzaka „Trzeci
Maja”, Janiny Majewskiej „Czy to
można zrozumieć” oraz Ignacego
Krasickiego „Hymn do miłości ojczyzny”.

Następnie wystąpili nauczyciele ze Szkoły Muzycznej w Górsku,
Pan Błażej Kwiatkowski i Pan Michał Hajduczenia, którzy wykonali
„Rotę”, „Bogurodzicę”, Mazurek
Chopina i „Marsz Polonia”.
Tanecznymi
umiejętnościami
wykazały się dzieci z gminnego

przedszkola w Złejwsi Małej, które
wykonały poloneza i krakowiaka,
wyrecytowały wiersz „Co to jest
Polska” i zaśpiewały piosenkę „Nasza ojczyzna”. Dzieci przygotowała
pani Emilia Cychowska.
Zespół śpiewaczy „Harmonia”
działający przy Domu Kultury
w Górsku zaprezentował piosenki
„Bo świat to my”, „Jak długo w sercu naszym, a na zakończenie wraz
z dziećmi z kółka teatralnego, pieśń
„Witaj Majowo Jutrzenko”.
Bardzo dziękujemy wszystkim za
uczestnictwo w uroczystości, a wykonawcom: nauczycielom ze szkoły
muzycznej, zespołowi „Harmonia”,
dzieciom z kółka teatralnego, paniom przygotowującym dzieci do
występu oraz rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie wspaniałego
przedstawienia.
Renata Dobrowolska
EXP32kB

W dniu 4 maja 2016 w Centrum Edukacji Młodzieży im. Bł. Ks. Jerzego
Popiełuszki w Górsku odbyła się akademia z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Współorganizatorami byli: Dom Kultury w Górsku i Centrum Edukacji Młodzieży.
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Rada Rodziców na szóstkę
Choć dużo mówi się o społeczeństwie obywatelskim, znaczeniu wolontariatu i inicjatyw oddolnych, wydaje się jednak, że w naszej rzeczywistości ciągle za mało jest ochotniczej działalności społecznej. Tereny wiejskie mają pewną przewagę nad miastem w tej dziedzinie w związku z istnieniem Kół Gospodyń Wiejskich oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Okazuje się jednak, że w naszej
gminie nie tylko one świecą przykładem zaangażowania obywateli
na rzecz wspólnych interesów lokalnych. Ogromnymi sukcesami na
tym polu może pochwalić się Rada
Rodziców Zespołu Szkół w Górsku.
Organ taki, choć istnieje przy każdej niemal polskiej szkole, często
ma znaczenie jedynie symboliczne
i ogranicza się do zbierania składek
na fundusz rodzicielski oraz ich
rozdysponowania. Rada Rodziców
szkoły w Górsku pokazuje swoim
przykładem, jak wielki może być
udział rodziców w kształtowaniu
szkolnej egzystencji ich dzieci oraz
w tworzeniu wizerunku szkoły.
Głównym założeniem Rady
jest, aby poprzez swoją działalność
pomnażać fundusze, służące dofinansowaniu wycieczek klasowych,
balów wieńczących edukację młodzieży, konkursów i imprez organizowanych dla uczniów. Z nich
kupowane są także drobne przyjemności, jak pączki na tłusty czwartek
czy słodkości na mikołajki. Roczne
składki członkowskie utrzymywane
są na naprawdę niskim poziomie,
a brakujące środki na potrzeby dzieci zdobywane są ochotniczą pracą.
Pozwala to odciążyć choć trochę
wszystkich rodziców z wydatków, jakie pociąga za sobą nauka i rozrywka

ich pociech. Aby ta pomoc ze strony
Rady rosła, staramy się aktywizować
jak najwięcej osób do.
Aby zrealizować te zamiary,
Rada organizuje dwa razy do roku
kiermasze szkolne, z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy,
przy współpracy Centrum Edukacji
Młodzieży w Górsku, które chętnie
udostępnia Radzie swoją infrastrukturę na ten cel. Szkoła i Centrum
dostrzegają wspólne cele w edukacji
młodzieży. Kiermasze są okraszone bogatym programem artystycznym w wykonaniu uczniów szkoły.
Dzieci mają okazję zaprezentować
się na prawdziwej scenie przed duży
audytorium. W zamian za datki na
rzecz Rady Rodziców można wtedy
nabyć robione podczas warsztatów
plastycznych ozdoby oraz domowe
wypieki. Rada Rodziców organizuje
także, cieszące się wielką popularnością bale (andrzejkowy i karnawałowy), z których dochód znacząco
powiększa jej fundusz. Muzyka na
żywo, miła obsługa oraz pyszne jedzenie „jak u mamy”, przygotowywane przez szkolną kucharkę, panią
Grażynkę, to znaki rozpoznawcze
tych imprez. Na gości za każdym
razem czekają też atrakcje-niespodzianki, które czynią każdy bal
wyjątkowym. Każda taka impreza,
czy to bal, kiermasz, warsztaty, czy

udział w festynie to wynik ciężkiej,
bezpłatnej pracy zaangażowanych
rodziców, od pomysłu, przez zaopatrzenie, przygotowanie sal, obsługę,
po sprzątanie, a wszelkie profity
przeznaczone są na rzecz dzieci.
Poza środkami ze swojego funduszu Rada służy szkole także pomocą
organizacyjną i zastępem rodzicówwolontariuszy, gotowych do działań
na rzecz placówki. Współpraca z dyrekcją szkoły przebiega bezproblemowo i w opinii obu stron przynosi
pożądane owoce, gdyż przyświecają
im ten same ideały – dobro dzieci
i pozytywny wizerunek szkoły. Także wielu nauczycieli Zespołu Szkół
w Górsku dostrzega sens współpracy
z tak aktywną Radą Rodziców
Rada rodziców zachęca wszystkich rodziców do wspólnej pracy na
rzecz szkolnej społeczności. W procesie wychowania i edukacji są trzy filary: dziecko–szkoła–rodzice. Te dwa
ostatnie powinny współpracować
na rzecz tego pierwszego. Pokażmy,
że dzięki naszemu zaangażowaniu,
na twarzach naszych dzieci będzie
gościł wielki uśmiech a podjęte działania dadzą nam siłę do podejmowania kolejnych wyzwań i satysfakcję,
że jeśli tylko się chce, to można wiele
zdziałać.
Dorota Mentecka-Janek
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500 +
Od 1 kwietnia 2016 r. w całej Polsce trwa akcja promocyjno-informacyjna Programu Rodzina 500+ .
W ramach rządowego programu
dotyczącego pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w dniu 25 maja
2016 r. o godzinie 13:00 w Świetlicy
Integracyjnej w Złejwsi Wielkiej
odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy, którzy udzielali informacji, a także odpowiadali na
pytania dotyczące programu Rodzina 500 plus. Podczas wizyty podsumowano dwa pierwsze miesiące
funkcjonowania programu „500
plus” oraz przedstawiono jego założenia na kolejne lata.
Dla przypomnienia: rodzicom
przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł, co miesiąc na
drugie i kolejne dziecko niezależnie

od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na
osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach
wychowujących
niepełnosprawne
dziecko) – otrzymają je również na
pierwsze lub jedyne dziecko.
Rodzice, którzy otrzymali świadczenie wychowawcze na pierwsze
dziecko, obowiązani są do powiadamiania pracowników tutejszego Referatu o każdej zmianie mającej wpływ
na prawo do pobieranego świadczenia, m.in. uzyskaniu dochodu bądź
wyjeździe członka rodziny poza granice RP w celach zarobkowych.
Jednocześnie informujemy, iż
obecnie Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
mieści się na pierwszym piętrze
Urzędu Gminy – pokój nr 17 i 18.
Referat Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego

Podziękowania
Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w akcję „Zakręcone Korki”.
W akcji polegającej na zebraniu plastikowych nakrętek po raz trzeci pokazaliście, że stać NAS na wiele, zbierając w tym roku 1960 kg korków (PP).
Pieniążki otrzymane z ich sprzedaży zostaną w całości przekazane do Ośrodka Rehabilitacji i wykorzystane na moją rehabilitację.
Szczególne podziękowania kierujemy do: Sklepu JaśPol w Górsku, Szkoły w Złejwsi Wielkiej, Przedszkola i Żłobka Jaś i Małgosia w Toruniu oraz
indywidualnym zbieraczom.
Liczymy na dalsze wsparcie! Serdecznie dziękujemy i zachęcamy do rozgłoszenia akcji. Warto pomagać!
Z wyrazami wdzięczności Karol Melkowski z rodziną!

Półkolonie, cztery turnusy w DK Górsk
Dom Kultury w Górsku i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” organizują w okresie wakacji 4 turnusy półkolonii
dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat.
Dwa turnusy kolonii organizowane są przy współfinansowaniu
Starostwa Powiatowego w Toruniu,
a kolejne dwa dzięki wsparciu Gminy ze środków z tzw. funduszu kapslowego. Program wypoczynku obfituje w wiele atrakcji obejmując swym
zakresem profilaktykę uzależnień
w tym ukazywanie zagrożeń, jakie
niesie ze sobą alkohol i narkotyki

a także kreowanie odpowiednich
wzorców moralnych oraz zagadnienia o tematyce ekologicznej. Oferta
spędzania wolnego czasu dla najmłodszych przedstawiona we wnioskach zyskała uznanie oceniających
a dzięki przyznanym środkom zbliżające się wakacje pozostawią u naszych dzieci wiele niezapomnianych
wspomnień.

Terminy półkolonii:
I turnus - baza - Górsk Dom Kultury
ul. Leśna 13/1 od 18 do 22 lipca
II turnus - baza- Przysiek Szkoła Podstawowa - od 25 do 29 lipca
III turnus - baza- Łążyn Szkoła Podstawowa - od 1 do 5 sierpnia
IV turnus - baza- Górsk – Dom Kultury ul. Leśna 13/1 od 8 do 12 sierpnia.
Zapisy - Domu Kultury w Górsku tel. 56 610 21 28.
Renata Dobrowolska
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Dzień Strażaka
Był przemarsz strażaków, zaproszonych gości oraz barwny korowód wozów strażackich. Jak co roku w naszej gminie czczono „Dzień Strażaka”.
Mieszkańcy gminy mieli okazję
podziwiać nasze jednostki podczas
przemarszu sprzed Urzędu Gminy
do kościoła w Złejwsi Wielkiej. Po
mszy świętej, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się uroczystość, podczas której wręczono

odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa, a najbardziej zasłużonych
druhów uhonorowano statuetkami
ufundowanymi przez Jana Surdykę wójta gminy.

Kalendarz wydarzeń kulturalno-sportowych
czerwiec – sierpień 2016

Paulina Zakierska

CZERWIEC
11.06

Festyn w Czarnym Błocie, organizator: Rada Sołecka, miejsce: Czarne Błoto

11.06

Festyn w Czarnowie, organizator: Rada Sołecka, miejsce: Szkoła Czarnowo

15.06

Gminny Konkurs Plastyczny „Lubię moją gminę”, organizator: GOKiS, miejsce: GOKiS Zławieś Mała

18.06

Sobótka, organizator: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
Dom Kultury w Górsku, miejsce: Zławieś Mała,

18.06

Dzień Dziecka, organizator: Grupa Wsparcia A.A. „Start”, miejsce: Czerniewice.

19.06

Zawody Spławikowe, godzina: 7:00 - 14:00, zbiórka 6:00, miejsce: Jezioro Kozielec,
organizator: Koło Wędkarskie Zławieś Wielka

25.06

Festyn rodzinny w Gutowie, organizator: sołectwo Gutowo

Świetlica wiejska
w Zaroślu Cienkim

25.06

Janówka - festyn rodzinny w Toporzysku, organizator: Sołtys i Rada Sołecka
oraz KGW Toporzysko, OSP Toporzysko, miejsce: Świetlico - Remiza w Toporzysku

13 maja 2016 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowo wybudowanej świetlicy w Zaroślu Cienkim. Całkowity koszt inwestycji to 320 tys. zł. Całość
środków pochodziła z budżetu gminy.

lipiec sierpień

Wakacje z GOKiS, Wakacyjny turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych o puchar dyrektora GOKiS,
organizator: GOKiS, miejsce: GOKiS

lipiec - sierpień

Wakacyjny turniej dziewcząt i chłopców w koszykówkę (drużyny 3 osobowe)
– Orlik, organizator: GOKiS, miejsce: GOKiS

lipiec sierpień

Turniej deblowy tenisa ziemnego w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn
– Orlik, organizator: GOKiS, miejsce: GOKiS

Paulina Zakierska

lipiec

w godz. 9:00 -11:00 Nordic Walking, organizator: Fundacja Leśna Droga, miejsce: Gutowo

lipiec

Spotkania Klubu Seniora 2 x w miesiącu, organizator: Dom Kultury w Górsku,
Klub Seniora, miejsce: DK Górsk

lipiec

Półkolonie dla dzieci, organizator: Dom Kultury w Górsku oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Razem dla przyszłości”, miejsce: DK Górsk, SP Przysiek

lipiec

Warsztaty wakacyjne dla dzieci, organizator: Dom Kultury w Górsku,
miejsce: DK Górsk

02.07

Festyn rodzinny w Pędzewie, organizator: sołectwo Pędzewo

09.07

Festyn Rodzinny w Zaroślu Cienkim, organizator: Rada Sołecka,
miejsce: Zarośle Cienkie

10.07

godzina 7:00 - 13:00, zbiórka 6:00, Zawody spławikowo gruntowe,
miejsce: Wisła Zławieś Wielka, organizator: Koło Wędkarskie Zławieś Wielka

16.07

wyjazd rekreacyjny na Wybrzeże, organizator: Gminny Związek Kombatantów w Złejwsi Wielkiej.

17.07

Festyn Rodzinny w Siemoniu, organizator: Rada Sołecka i KGW Siemoń,
miejsce: Siemoń

23.07

Festyn w Rzęczkowie

30.07.

Ogólnopolski Zjazd A.A., organizator Grupa Wsparcia A.A. „Start”, miejsce: Licheń

SIERPIEŃ
sierpień

w godz. 9:00 -11:00 Nordic Walking, organizator: Fundacja Leśna Droga, miejsce: Gutowo

sierpień

Warsztaty wakacyjne dla dzieci, organizator: Dom Kultury w Górsku, miejsce: DK Górsk

sierpień

półkolonie dla dzieci, organizator Dom Kultury w Górsku oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Razem dla przyszłości”, miejsce: DK Górsk, SP Łążyn

sierpień

wakacyjny turniej gier planszowych, organizator: Dom Kultury w Górsku,
miejsce: DK Górsk

sierpień

Zjazd absolwentów i Nocny Miting połączony ze spotkaniem integracyjnym,
organizator: Grupa Wsparcia A.A. „Start”, miejsce: Czerniewice.

13/14.08

godz. 18:00-8:00, zbiórka 17:00, Zawody nocne towarzyskie, miejsce: Rzeka Wisła,
organizator: Koło Wędkarskie Zławieś Wielka

27.08

Dożynki, Zławieś Mała, organizator: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej,
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Dom Kultury w Górsku
EXP32kB

Dzięki zaangażowaniu Wójta
Gminy Jana Surdyki, Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Pawlikowskiego oraz sołtysa i mieszkańców wsi udało się wybudować
nowoczesny obiekt, z bardzo dobrym zapleczem technicznym i socjalnym, dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Wyposażona w stoły i krzesła świetlica
daje możliwość organizacji imprez
dla 60 osób. Obiekt, którego gospodarzem będzie Koło Gospodyń
Wiejskich z Zarośla Cienkiego na
co dzień stanowić będzie miejsce
aktywności i integracji lokalnej
społeczności.

LIPIEC
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Święty Janie Pawle II –
– pamiętamy
– poprzez swoją osobę – świętość,
która namacalnie przenikała wszystko, co mówił i czynił, pozostawiając
ciepło i nadzieję.
W koncercie wzięli udział Jan
Surdyka – Wójt Gminy, Piotr Pawlikowski - Przewodniczący Rady Gminy, Radni Gminy, Zarząd Gminnego Koła Kombatantów z Prezesem
Mieczysławem Więchem na czele,
kierownicy jednostek organizacyjnych oraz licznie zebrani mieszkańcy
gminy. Tak liczne grono widzów jest
najlepszym podziękowaniem za pracę i trud włożony w przygotowanie
koncertu.

5

Biała sobota
w Złejwsi Wielkiej

Stało się już tradycją, iż po raz kolejny w naszej gminie zorganizowany został koncert upamiętniający rocznicę śmierci i kanonizacji Świętego Jana Pawła II.
W dniu 3 kwietnia 2016 roku
w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki
w Złejwsi Wielkiej odbył się koncert
w 11. rocznicę śmierci i 2. rocznicę kanonizacji Świętego Jana Pawła II. Koncert w wykonaniu folk kapeli Góralska
Hora pt.: „Nuty Góralskie, o Św. Janie
Pawle II” został zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej i Parafię Rzymskokatolicką w Złejwsi Wielkiej.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego
zgromadziliśmy się wspólnie, by oddać cześć i wyrazić pamięć o naszym
rodaku, który przekazał nam niesamowitą siłę, przebogatą wiedzę oraz

maj – czerwiec 2016

W 11. rocznicę śmierci i 2. rocznicę kanonizacji Świętego Jana Pawła II pochyliliśmy się głęboko ku
czci Papieża Polaka, ofiarując piękną muzykę, którą tak kochał, jako
wyraz naszej nieustającej pamięci
i admiracji. Mimo upływu 11 lat od
śmierci Jana Pawła II, pamięć o Nim
jest wśród Jego rodaków wciąż
żywa.
Organizatorzy składają ogromne podziękowania artystom oraz
wszystkim tym, którzy zaangażowali
się w przygotowanie koncertu.
Maria Karpińska

W sobotę 4 czerwca 2016 r. w Świetlicy Integracyjnej w Złejwsi Wielkiej
przeprowadzono akcję medyczną, w ramach której zainteresowani mieszkańcy naszej gminy mogli skorzystać z bezpłatnych badań serca oraz bezpłatnych badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy.
Przy okazji badań serca można było wykonać EKG, zbadać poziom cholesterolu, dokonać pomiaru ciśnienia krwi, obliczyć wskaźnik BMI, skorzystać z konsultacji lekarzy i dietetyka.
Badania densytometryczne w kierunku osteoporozy polegały na prześwietleniu szyjki kości udowej lub odcinka lędźwiowego kręgosłupa (w zależności od wieku pacjenta). Każdy zainteresowany otrzymał wydruk z wynikiem badania oraz jego ustną interpretację.
Z bezpłatnych badań skorzystało łącznie 148 mieszkańców, z tego 72 z badań serca, a 76 z badań w kierunku osteoporozy.
Wszystkie koszty związane z organizacją akcji zostały pokryte z budżetu
gminy Zławieś Wielka.
Ogromne zainteresowanie badaniami utwierdziły nas w przekonaniu, że
akcje tego typu są bardzo potrzebne i oczekiwane przez społeczeństwo. Będziemy starali się organizować je cyklicznie, jednocześnie rozszerzając ofertę
badań. O kolejnych będziemy Państwa informować poprzez ogłoszenia w sołectwach oraz stronę internetową.
Grażyna Krystosiak

Dzień Mamy i Taty w Domu
Kultury w Górsku
Młodzi turyści ponownie
w Złejwsi Wielkiej
W dniach 23-24 kwietnia na terenie Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej odbył się kolejny Kujawsko – Pomorski Zlot PTSM. Przybyłe zespoły rywalizowały ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych: Szkoły Podstawowe
i Gimnazja.
Pierwsza impreza tego typu odbyła się z inicjatywy opiekuna koła
turystycznego Krystiana Frelichowskiego w 1997 roku i na stałe wpisała
się do kalendarza wiodących imprez
turystycznych regionu. Zyskała sympatię młodzieży coraz liczniej przybywającej do naszej szkoły. Spotkania turystów odbywają się dwa razy
do roku (wiosną i jesienią), a ciężar
ich organizacji wzięli na siebie dawni ich uczestnicy, wychowankowie
szkoły Ewelina Wysocka i Marcin
Pieńkowski. Rolę opiekunów drużyn przyjezdnych coraz częściej pełnią dawni uczestnicy zlotów, a dziś

nauczyciele. Tym razem przyjechało
do Złejwsi 9 drużyn. Rywalizowały
ze sobą w konkurencjach turystycznych, artystycznych, sportowych
i wiedzy. Największą popularnością
jak zawsze cieszył się Nocny Bieg
Patrolowy, podczas którego młodzież musiała nie tylko odnaleźć
właściwą drogę, pokonać strach
przed ciemnością, ale także poprawnie odpowiedzieć na testy wiedzy
z historii chrztu Polski (SP) i o himalaistach z kraju nad Wisłą (G) .
Wyjątkowo wysokim poziomem
wykazali się uczestnicy konkursu teatralnego, podczas którego dzieci ze

szkół podstawowych przedstawiali
wybraną legendę krakowską. Gimnazjaliści przywieźli za to filmy zachęcające do udziału w zlocie. Najlepsze
drużyny otrzymały puchary ufundowane przez Dyrektora ZS Roberta
Swiontek - Brzezinskiego, a wszyscy
uczestnicy nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Jana
Surdykę. Wszystkim gorąco dziękujemy! Upominki książkowe podarowane przez bydgoskiego radnego
Stefana Pastuszewskiego otrzymali
opiekunowie drużyn.
Ewelina Wysocka

Jak co roku w Domu Kultury
we współpracy z Zespołem Szkół
w Górsku uroczyście obchodzono
Dzień Mamy i Taty, święto obchodzone jako wyraz szacunku dla
wszystkich matek i ojców.
W programie artystycznym wystąpiły dzieci z klas Pani Basi Poprawskiej i Pani Basi Mrugalskiej. Dzieci

przygotowały dla Mam i Tatusiów
wierszyki, piosenki i kilka bardzo ciekawych tańców. Na zakończenie po
drobnym poczęstunku i smacznym
torcie, przygotowanym specjalnie na
to święto, wszystkie obecne Mamy
i Tatusiowie otrzymali drobne prezenty, wykonane przez dzieci.
Renata Dobrowolska
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Sukces zespołu „Harmonia”

W dniu 21maja2016 r. mieszkańcy, rodzice uczniów oraz nauczyciele spotkali się na terenie boiska S.P. w Siemoniu, aby zespołowym wysiłkiem włączyć się do pracy na rzecz tego
ważnego dla całej społeczności naszej wsi miejsca.

Na zamku w Golubiu podczas XVI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych i Festiwalu Smaków, miłośnicy przyśpiewek i tańców ludowych mogli przeżywać powrót do tradycji
i folkloru. Konkurs uważany za święto całego województwa odbył się na dziedzińcu Zamku
w Golubiu w dniu 15 maja.

Z dobrym humorem i niezwykłą werwą
żeńska część grupy malowała ogrodzenie
szkoły. Męska drużyna wykonywała prace na
rozległym żywopłocie i zajmowała się cięciem
trawy na płaszczyźnie boiska. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia,
którzy aktywnie zademonstrowali, że sprawa
istnienia szkoły nie jest im obojętna.
Uroczystości Bożego Ciała w Siemoniu,
pełne przeżyć religijnych, zostały wzbogacone
o wzruszenia rodzinne. Uczniowie S.P. w Siemoniu, pod kierunkiem nauczycieli, przygotowali program artystyczny z okazji Dnia Matki i zaprezentowali go podczas mszy św. Łzy
wzruszenia w oczach matek był wspaniałym
podziękowaniem dla dzieci.
Dzień Dziecka, w dniu 1.06.2016 r., zgromadził wokół szkoły w Siemoniu dzieci i rodziców. Z inicjatywy rodziców i nauczycieli
odbyły się liczne konkursy i potyczki sportowe, na boisku szkolnym powstało prawdziwe

Impreza zorganizowana została przy współpracy z Regionalnym Związkiem Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu oraz
Departamentem Rolnictwa i Geodezji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego.
Popisy wokalne i taneczne konkursu uświetnił Festiwal Smaków, czyli gratka dla wszystkich
koneserów regionalnych przysmaków. Dzięki
zdolnościom kulinarnym pań z Kół Gospodyń
Wiejskich stoły zastawiono suto przysmakami,
które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
wśród smakoszy delektujących się potrawami
mięsnymi, ciastami i nalewkami. W Festiwalu
Smaków udział wzięły gospodynie z: Macikowa, Kościelnej Wsi, Gutowa, Sumówka, Zasad
i Zasadek, Radojewic oraz Gzina.
W Konkursie wzięło udział dwanaście zespołów: „Kapela Benka” i „Wesoła Harmonia”
z Golubia Dobrzynia, „Kapela spod Kowala”,
Zespół śpiewaczy „Harmonia” z Górska, „Ra-

miasteczko. Dorośli zaprezentowali dzieciom
przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”.
Dzieci z Siemonia miały swoje święto z atrakcjami i pysznościami przygotowanymi przez
Radę Rodziców oraz OSP Siemoń. Odgłosy
radosnej zabawy, śmiech dzieci oraz promyki szczęścia i słońca rozświetliły szczególnie
w tym dniu naszą wieś – Siemoń.
Grażyna Ciechowska

K

dojewiczanie” z Inowrocławia, „Wesoła Czwórka” ze wsi Dobre, „Jutrzenka” z Czernikowa,
„Kapela Sióstr Argalskich” z Radomina, Zespół Folklorystyczny - „Kujawioki”, „Ciechowiacy” z Ciechocina, Zespół „EMKA” z Rogowa, Kapela Ludowa „Łubianioki” z Łubianki
oraz „Kruszynioki” z Kruszyna.
Jury w trzyosobowym składzie: Barbara
Kopańska - dyr. Zespołu Szkół w Pokrzydowie,
Piotr Petrykowski- prof. UMK w Toruniu oraz
Mariusz Wróblewski, w-ce prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Z. Kwiatkowskiego w Golubiu Dobrzyniu dokonali oceny występujących.
Zespół śpiewaczy „Harmonia” działający przy
Domu Kultury w Górsku otrzymał nagrodę
Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. To kolejny sukces zespołu „Harmonia”. Gratulacje.
Renata Dobrowolska

Wycieczka do Trójmiasta
W połowie maja mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w zorganizowanej przez Dom
Kultury i Klub Seniora z Górska wycieczce do Trójmiasta.
cieczce zwiedzili i poznali historię Opery Leśnej, a pobyt na festiwalowej scenie zwieńczyło
brawurowe wykonanie pieśni przez członkinie
zespołu „Harmonia” .
Z Opery wycieczkowicze udali się na sopockie molo i na „Monciak”, po zakupieniu
pamiątek i wypiciu kawy, wyruszyli w podróż
powrotną. Po drodze w szybkim tempie odbyło się jeszcze zwiedzanie zabytków położonego nad Wisłą miasta zakochanych - Chełmna.
Dzień wypełniony był wieloma atrakcjami,
wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni i pełni
wrażeń i już „snują” plany o następnym wyjeździe.
Renata Dobrowolska

Klub Seniora 50+ na wycieczce do Torunia
Członkowie Klubu seniora, działającego przy Domu Kultury w Górsku, mieli w ostatnim
czasie przyjemność przebywać na całodniowej wycieczce w pobliskim Toruniu, zaplanowanej
i zorganizowanej przez dyrektora Domu Kultury.
Seniorzy spędzili ponad dwie godziny
w Młynie Wiedzy, skrupulatnie zwiedzając
piętro po piętrze. Następnie udali się do Fundacji im. Elżbiety Zawackiej, gdzie obejrzeli
film o życiu tej niezwykłej osoby, urodzonej
w Toruniu, jedynej kobiety będącej „cichociemną”, generałem brygady, odznaczonej
dwukrotnie orderem Virtuti Militari, zaskakującą przez całe życie: odwagą, energią i niezwykłą pogodą ducha. Miejsce to zrobiło na
wszystkich ogromne wrażenie.
Na zakończenie uczestnicy wycieczki udali się do Cinema City na film „Moje wielkie
greckie wesele 2”, wspaniałą komedię w reżyserii Kirka Jonesa.
Wielość i różnorodność atrakcji spowodowała, że już dziś uczestnicy z niecierpliwością oczekują na kolejne, równie wspaniałe
wyprawy.
Renata Dobrowolska
EXP32kB

Wyprawa rozpoczęła się zwiedzaniem Starego Miasta. Uczestnicy zwiedzili gdański Ratusz, bazylikę konkatedralną Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, która jest trzecią pod
względem objętości świątynią na świecie zbudowaną z cegły i znajdują się w niej średniowieczne
dzieła m.in. Piękna Madonna Gdańska, Pietà,
Ołtarz Koronacji Marii, ołtarz św. Barbary,
Tablica Dziesięciorga Przykazań, zegar astronomiczny. Następnie wycieczkowicze przeszli
Długim Targiem i uliczkami Starego Miasta,
gdzie mieli przyjemność zapoznać się z historiami wielu kamieniczek, o których w ciekawy
sposób opowiedział gdański przewodnik.
Kolejnym punktem programu była wizyta
w Sopocie, podczas której biorący udział w wy-
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Przedsiębiorcy Regionu Gminy

Kupiec Gminny - to przestrzeń dla Ciebie i TWOJEJ FIRMY!
Chcesz skutecznie wypromować swoją firmę?
Dotrzeć do szerokiego grona odbiorców Głosu Gminnego?
Zarezerwuj powierzchnię reklamową.
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. tel. 698 014 033MVC790 520 803,
e-mail: gazeta@izarysuje.pl

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

tJOTUBMBDKJFMFLUSZD[OZDI
tJOTUBMBDKJPEHSPNPXZDI
tQPNJBSØXFMFLUSZD[OZDI
tNPOUB˃PTQS[ʒUV
tPECJPSZCVEZOLØX
tXZTUBXJBOJF[BʯXJBED[FʤEPFOFSHFUZLJ
tUSŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ
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ZAKŁAD
ELEKTRYCZNY

Jan Witkowski
• inspektor nadzoru
• instalacje elektryczne

• pomiary, odbiory
• przezwajanie silników

EXP32kB

tel. 56 678 09 72, 696 102 355
87-134 Zławieś Wielka, ul. Młodzieżowa 16
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MYJNIA BEZDOTYKOWA
Zławieś Wielka
ul. Jasna 27
MOBILNA MYJNIA SAMOCHODOWA

Z tą gazetą

RABAT 10%
na fronty

meble na wymiar
kuchnie
garderoby
szafy
Bydgoszcz
Łowicka 42
tel. 52 564 24 19

Bydgoszcz
Fordońska 24
tel. 52 342 50 35

Toruń
Szosa Chełmińska 80
tel. 56 622 85 58

Toruń
Kościuszki 16B
tel. 56 655 79 25

www.komandor.pl
Ekspert od zabudowy wnętrz

infolinia 605 300 400
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SALA W GÓRSKU DO WYNAJĘCIA

%,(»34,VM-FʯOB(ØSTL UFM  FNBJMXELHPSTL!XQQMSERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ

Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
Szukasz pracy DIDFT[DPǴsprzedać, kupić?/BQJT[NBJMBgazeta@zlawies.pl
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Soliści GOKIS na warsztatach
artystycznych w Bydgoszczy

Puchar Marszałka Województwa
Kuj – Pom dla zespołu „MELODIA”

19 maja 2016 roku grupa solistów sekcji wokalnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej uczestniczyła w warsztatach artystycznych w ramach Bydgoskiego Festiwalu
Nauki.

Już po raz XI w sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Mroczy zorganizowano Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Na scenie zaprezentowali się artyści z województwa kujawsko-pomorskiego.

Warsztaty odbyły się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Wydział
Edukacji Muzycznej. Temat warsztatów artystycznych – „Body music – ciało naszym
instrumentem”. Bydgoski Festiwal Nauki jest
imprezą popularnonaukową, organizowaną co
roku przez środowiska akademickie oraz środowiska pozauczelniane. Festiwal odbywa się od
2010 roku i każda kolejna edycja udowadnia, że
nauka nie jest nudna. Maksymą Festiwalu jest
hasło: „Złap bakcyla nauki”. Dzięki zaangażowaniu pracowników naukowo-dydaktycznych,
studentów, partnerów bydgoskich uczelni
uczestnicy Festiwalu mogą przekonać się, jak
bardzo inspirująca i fascynująca jest nauka. Celem Festiwalu jest popularyzacja nauki, kultury
i sztuki, promocja wśród mieszkańców Bydgoszczy i regionu najważniejszych osiągnięć
naukowych, technicznych, a także rozbudzenie zainteresowań szeroko rozumianą kulturą
i sztuką.
Bydgoski Festiwal Nauki jest największym
tego typu wydarzeniem w Bydgoszczy. W gronie organizatorów są: Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Gospodarki, Collegium Medicum UMK oraz Bydgoska Szkoła
Wyższa. Warto zaznaczyć, że do współpracy
przy tworzeniu oferty programowej zgłasza się

Istotą Festiwalu Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej jest pobudzenie uczuć patriotycznych oraz inspirowanie młodego pokolenia do pielęgnowania polskości. Festiwal
obfitował w wiele niesamowitych wykonań,
nierzadko skłaniających do refleksji. Były też
utwory wesołe i optymistyczne. W imieniu
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza otwarcia
dokonał Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy - Marian Wiśniewski. Przed pierwszymi przesłuchaniami
wykonawców wystąpił Big Band z Mroczy pod
kierownictwem Karola Koziela. W festiwalu
uczestniczyli soliści, chóry i zespoły wokalne
m.in. z Wtelna, Sicienka, Bydgoszczy, Mroczy,
Zielonczyna, Białych Błot, Łochowa, Bukowca, Bydgoszczy, Wojnowa, Cierpic i Złejwsi
Wielkiej.
Jury w składzie: przewodniczący - prof. Jan
Lach, członkowie: dr Józef Eliasz, Ryszard Lewandowski oceniło występy i wyłoniło zwycięzców w następujących kategoriach: soliści, chóry,
zespoły muzyczne i wokalne. W kategorii chóry, pierwsze miejsce zajął zespół śpiewaczy „Melodia” z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej. Zespół otrzymał Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

wiele jednostek zewnętrznych, takich jak np.
uczelnie wyższe, szkoły, biblioteki, instytucje
kultury, straż pożarna, policja czy firmy prywatne, stowarzyszenia, fundacje.
Ta odbywająca się w ciągu kilku dni impreza oparta jest na projektach z przeróżnych
dziedzin nauki, prowadzonych we wszystkich
możliwych formach (wykłady, warsztaty, pokazy, eksperymenty, dyskusje panelowe, wystawy,
koncerty). Oferta programowa podzielona jest
na ścieżki tematyczne: humanistyczną, przyrodniczą, społeczną, nauk ścisłych, artystyczną, techniczną oraz ścieżkę medyczną i nauk
o zdrowiu.
Bydgoski Festiwal Nauki przyciąga corocznie około 15 000 uczestników, nie tylko z terenu
miasta, ale także z innych miast województwa
kujawsko-pomorskiego czy też województw
ościennych.
Festiwal swoją atrakcyjnością przyciąga nie
tylko instytucje naukowe. Partnerami są dla
niego organizacje kulturalne i artystyczne, oraz
wszystkie te, które za cel biorą sobie rozwijanie
kreatywności i promowanie rozwiązań pomagających w rozumieniu otaczającej rzeczywistości.
Uczestnictwo w warsztatach artystycznych
pogłębiło i wzmocniło wcześniejszą wiedzę
w dziedzinie muzyki.
Maria Karpińska

Odznaki i medale „Za Zasługi dla
Powiatu Toruńskiego”
24 maja salę konferencyjną Starostwa Powiatowego w Toruniu wypełnili goście uroczystej
XVIII Sesji Rady Powiatu Toruńskiego, w czasie której wręczono honorowe odznaki i medale
„Za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego”.
Odznakę lub medal nadaje Zarząd Powiatu z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji stałych Rady Powiatu, radnych w liczbie co
najmniej 4 lub innych podmiotów mających
siedzibę lub działających na terenie powiatu toruńskiego. Po raz pierwszy nadano je podczas
uroczystości z okazji jubileuszu 15 lat powiatu
toruńskiego. Uhonorowanych zostało kolejnych 13 osób, a wśród nich Sekretarz Gminy
Zławieś Wielka Grażyna Krystosiak Uroczystość uświetnił występ utalentowanych uczniów
Szkoły Muzycznej w Chełmży.
Pobrano ze strony: http://www.powiattorunski.pl/7820,aktualnosci.html?tresc=70061

Organizatorami festiwalu byli: Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Żołnierzy
Wojska Polskiego w Bydgoszczy, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Mroczy, a współorganizatorami: Chorągiew
Kujawsko-Pomorska ZHP w Bydgoszczy, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 koło nr 23 w Mroczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Nakielski Ośrodek Kultury.
Festiwal wpisał się na stałe do kalendarza
imprez kulturalnych Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Jest to kolejny artystyczny sukces, o czym
Państwa z przyjemnością informujemy. Jesteśmy dumni z tego, co dotychczas udało się nam
osiągnąć dzięki pasji i pracy. Udział w Festiwalu, po raz kolejny uświadomił nam, że to co czynimy podoba się miłośnikom kultury, a dzięki
temu wzrasta motywacja do dalszej pracy.
Zespół Melodia brał również udział w II
Przeglądzie Zespołów Wokalnych w Unisławiu
oraz w VIII Majowych Spotkaniach Twórców
Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego.
Maria Karpińska

Przyznano lokale komunalne
Prace budowlane przy remoncie lokali
komunalnych w Toporzysku 1 trwały od lipca 2015 r. Po niespełna roku, 8 czerwca 2016 r.
w Urzędzie Gminy nowi mieszkańcy uroczyście
odebrali klucze do swoich domów. Inwestycja
pochłonęła ponad 200 tys. zł. Mieszkania zostały doprowadzone przez ekipę budowlaną do
stanu surowego, natomiast wykończenie leży

po stronie lokatorów. Każde z mieszkań składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki, a ich
mieszkańcy maja dostęp do własnego ogródka. W Toporzysku 1 oddano 4 mieszkania,
a już niebawem zakończy się generalny remont
mieszkań w Toporzysku 51, gdzie znajdzie dla
siebie miejsce aż 7 rodzin.
Paulina Zakierska
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Zapraszamy do Punktu Potwierdzania
Proﬁlu Zaufanego
Profil zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, którym potwierdzasz
swoją tożsamość przy załatwianiu spraw urzędowych przez Internet. Profil
zaufany to oszczędność czasu, komfort, oszczędność pieniędzy, bezpieczeństwo i ułatwienia.
Jak założyć profil zaufany?
Wejdź na stronę ePUAP www.epuap.gov.pl i załóż konto.
Na stronie ePUAP złóż wniosek o profil zaufany.
W ciągu 14 dni przyjdź z dowodem tożsamości do naszego Urzędu potwierdzić profil zaufany.
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
pokój: 26
telefon: 56 674 13 17
Otwarty codziennie, w godz. 8:00 - 15:00
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Konkurs recytatorski
„Brzechwa mniej znany”
„Brzechwa mniej znany” to hasło powiatowego konkursu na interpretację wierszy Jana
Brzechwy. Celem konkursu jest popularyzacja mniej znanych utworów tego uznanego i lubianego poety, a także rozbudzanie twórczej aktywizacji naszych milusińskich.
Eliminacje gminne konkursu odbyły się
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Złejwsi Małej. Wzięło w nich udział dwunastu
uczestników – uczniów klas I i II szkół podstawowych, spośród których jury wyłoniło
trzech zwycięzców.
Interpretując takie wiersze jak „Foka”,
„Kaczki”, „Globus”, czy „Pali się” młodzi
artyści wykazali się ogromnym talentem recytatorskim, podkreślonym odpowiednio

dobranym strojem i ekspresją adekwatną do prezentowanych treści.
W powiatowym etapie konkursu naszą gminę reprezentowały Julia Cychowska, Maja Pokrywczyńska i Oskar Witkowski. Serdecznie
dziękujemy opiekunom i nauczycielom ze szkół
w: Rzęczkowie, Złejwsi Wielkiej, Siemoniu i Łążynie za pomoc w przygotowaniach uczestników
konkursu.
GBP Zławieś Mała
Joanna Dydowicz

IV edycja Minilisty
Przebojów w Górsku
W dniu 10.05.2016 r. w Domu Kultury odbyła się IV edycja „Minilisty Przebojów”
W przeglądzie wzięło udział 16 -cioro
dzieci. Piosenki zaprezentowały dzieci z:
Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej przygotowane przez Panią Emilii Cychowską,
przedszkola „Jagoda” przygotowane przez
Panią Magdalenę Jędrzejewską Małecką,
przedszkola dwujęzycznego „Smerfuś” przygotowane przez Panią Katarzynę Kalińską,
ze Szkoły Podstawowej w Łążynie pod opieką Pani Danuty Michalskiej, z Zespołu Szkół
w Górsku pod opieką Pana Janusza Heyki.
Dzieci przedstawiły bogaty repertuar
muzyczny, wokalny, choreografie taneczne
i stroje dopasowane do wykonywanego utworu. Było barwnie i wesoło.
Dwuosobowa komisja w składzie Michał
Babiarz i Dariusz Kubicki ustaliła następujące miejsca w kategoriach:

Google Play

Y

V miejsce: Aleksander Składanek, obaj chłopcy
z Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej.
Szkoła Podstawowa kategoria I
I miejsce: Nadia Chojnowska, II miejsce: Zuzanna
Śmigiel, obie solistki z Zespółu Szkół w Górsku
Szkoła Podstawowa kategoria II
I miejsce: Martyna Jabłońska z Zespołu Szkół
w Górsku
II miejsce: Oliwia Wojna z SP w Łążynie
III miejsce Fatima Al. Sajed Omar z Zespołu
Szkół w Górsku
IV miejsce: Marcelina Lesińska z SP w Łążynie
Gimnazjum
II miejsce: Weronika Laskowska z Zespołu Szkół
w Górsku
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za
udział, a rodzicom i opiekunom za przygotowanie dzieci do występów. Zapraszamy do
udziału w kolejnych edycjach.
Renata Dobrowolska

W kategorii przedszkole:
I miejsce: Michalina Wiśniewska z Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej
II miejsce: grupa dzieci
z przedszkola „Jagoda”
w składzie Basia Brzozowska, Róża Jędrzejewska, Klementyna Pacholec, Amelia
Wojciechowska
III miejsce: Martyna Pastwa
i Filip Forc z przedszkola
„Smerfuś” w Rozgartach
IV miejsce: Radosław Kilian,

POBIERZ Z
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Ogłoszenie Orkiestra dęta
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego muzykowania i grania
w ORKIESTRZE DĘTEJ. Przyjmujemy chętnych w każdym wieku: dzieci, młodzież, dorosłych. Jeśli lubisz grać na instrumencie lub chcesz się nauczyć to jest coś dla Ciebie! Panuje
u nas miła atmosfera, każdego przyjmujemy ciepło, liczymy na wspólne granie i cieszymy
się z możliwości poznania nowych osób. Zapraszamy do posłuchania nas, zobaczenia jak
wygląda próba i zapisania się.
Można także zadzwonić do naszego kapelmistrza, Krzysztofa Kędzierskiego, pod numer: 697 706 714, lub napisać wiadomość prywatną do orkiestry na fanpage :) Orkiestra
Dęta Zławieś Wielka.
Krzysztof Kędzierski

Zajęcia plastyczne
dla dorosłych
Od niedawna w Domu Kultury w Górsku prowadzone są zajęcia plastyczne dla
dorosłych.
Uczestnicy warsztatów mają przyjemność
zapoznawać się z różnymi formami sztuk plastycznych od podstaw. Instruktorem plastyki
jest Pani Patrycja Stachulska, która prowadzi
również zajęcia dla dzieci. W ostatnim czasie
Panie wraz ze swoją instruktorką wyruszyły

ze sztalugami w teren, aby w plenerze uchwycić
piękno krajobrazu naszej gminy. Zajęcia te cieszą
się bardzo dużą popularnością, a wykonane przez
uczestników prace malarskie obrazujące zabytki
Torunia, zostaną wystawione w czasie obchodów
Europejskich Dni Dziedzictwa.
Wszystkich chętnych do rozwijania swojej
wrażliwości artystycznej serdecznie zapraszamy do
zapisania się na zajęcia plastyczne.
Renata Dobrowolska
EXP32kB
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Puchary Wójta
Gminy zdobyte!

IV Gminny Festiwal Pieśni
i Piosenki Religijnej
12 maja 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się IV Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej. W tym wspaniałym wydarzeniu wzięli udział uczniowie szkół naszej gminy. Uczestnicy
podzieleni byli według wieku na poszczególne kategorie wiekowe: przedszkola, szkoły podstawowe kl. I-III, IV
- VI i gimnazja.

7 maja w ramach rywalizacji o Puchar Województwa Kujawsko –Pomorskiego odbyły się kolejne rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Zławieś
Wielka w Marszach na Orientację.

Celem konkursu była
popularyzacja
utworów
o charakterze i tematyce
religijnej wśród młodych
wykonawców. Jury w składzie: Ks. Wojciech Murawski – Proboszcz Parafii
p.w. Św. Stanisława Kostki
w Złejwsi Wielkiej, Arnold
Itrich – muzyk, Maria Karpińska – dyrektor GOKiS
po wysłuchaniu wszystkich
uczestników, postanowiło
przyznać nagrody w następujących
kategoriach:

Do Zespołu Szkół w Złejwsi
Wielkiej zjechali się: dzieci, młodzież i dorośli z całego regionu. Nie
zabrakło reprezentantów Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Chełmży,

Kat. I. - przedszkola
I miejsce: Zofia Patyk
– Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej
Kat. II. – szkoły podstawowe kl. I-III
I miejsce: Jagoda Kowalska
– SP Łążyn
II miejsce: Mateusz Trzciński
– SP Zławieś Wielka
III miejsce: Antonina Białkowska
– SP Górsk
Kat. III. – szkoły podstawowe kl. IVVI
I miejsce: Edyta Drużyńska
– SP Siemoń
II miejsce: Kalina Frontczak
– SP Łążyn
III miejsce: Agata Nakielska
– Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej,
filia w Czarnowie
Kat. IV – gimnazja
I miejsce: Weronika Laskowska

1050- lecia Chrztu Polski oraz Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie.
W te piękne religijne
wydarzenia włączyliśmy
się organizując już po
raz IV Gminny Festiwal
Pieśni i Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Bogu na
chwałę”, aby wyśpiewać
radość, że przez te wydarzenia Pan Bóg prowadzi
nas do nieba i daje nam

– Gimnazjum w Górsku.
Wyróżnienia: Roksana Cięciwa,
Marcel Wesołowski, Aleksandra
Hamerla – SP Siemoń, Julia Jakubik, Oliwia Cichowska, Gabriela
Lewandowska – SP Górsk, Anna
Szczęsna, Julia Karczewska – Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej, filia
w Czarnowie, Filip Rębacz – SP
Łążyn, Marcel Walerych – SP Zławieś Wielka. GRATULUJEMY!
Organizatorem Festiwalu był
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej, a fundatorem nagród GOKiS i Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej. Wszyscy uczestnicy i laureaci Festiwalu otrzymali gratulacje,
upominki i dyplomy, które wręczył
Zastępca Wójta Gminy Pan Krzysztof Rak wraz z dyrektor GOKiS.
Obecny 2016 rok jest bogaty
w wydarzenia religijne. Przeżywamy
Rok Miłosierdzia Bożego, Jubileusz

szczęście.
Młodzi artyści pokazali nam
jak pięknie można modlić się przez
śpiew. W swoich pieśniach i piosenkach śpiewali o wielkiej miłości
Boga do każdego z nas. Pomni słów
Św. Augustyna: „Śpiewajcie głosem,
śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami,
śpiewajcie swoim życiem!”, wykonywali utwory napełniając widownię
niezwykłą atmosferą. Gdy z ust wokalistów płynęły pieśni i piosenki
religijne , melodia przenikała serca
zgromadzonej publiczności.
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
pragnie serdecznie podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się,
aby ta uroczystość była wyjątkowa.
Serdecznie dziękujemy i liczymy, że
w przyszłym roku spotkamy się ponownie.

Czarża, Trzebczyka, Osia, Warlubia,
Czarnowa, gospodarzy i wielu innych miejscowości. Zawody polegały na odnalezieniu zaznaczonych na
mapie punktów kontrolnych i potwierdzaniu tego faktu poprzez odpowiedni wpis na karcie startowej.
Puchary i nagrody ufundował
Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka. Dziękujemy. Zawody Zorganizowali działacze SK PTSM: Ewelina
Wysocka, Marcin Pieńkowski, Krystian Frelichowski.
Ewelina Wysocka

Maria Karpińska

Marcin Pałasz w Bibliotekach Gminnych
XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek był doskonałą okazją do zorganizowania spotkań autorskich z Marcinem
Pałaszem – pisarzem, autorem wielu książek dla dzieci i młodzieży. Spotkania odbyły się we wszystkich trzech
siedzibach biblioteki gminnej, a ich uczestnikami było niemal 300 dzieci z Rzęczkowa, Górska i Złejwsi Małej.
Pan Marcin Pałasz okazał się bardzo miłym, wesołym i bezpośrednim
człowiekiem, z dużą dozą dziecka
w swojej naturze. Prezentując swoją
twórczość barwnie mówił o swojej pracy i życiu. Jak opowiadał jego ulubioną
powieścią jest „Sposób na Elfa”, której
głównym bohaterem jest pies o imie-

niu Elf. Przygody Pańcia i jego czworonożnego przyjaciela, opowiadane
przez p. Marcina, wzbudzały wśród
dzieci salwy śmiechu. Elf okazał się
postacią rzeczywistą. To pies, którego
nasz gość zabrał kiedyś ze schroniska,
i który teraz jest jego największym
i najwierniejszym druhem.

Odpowiedzią na prośbę, zgłaszaną przez czytelników, było napisanie
przez p. Marcina Pałasza horroru pt.
„Straszyć nie jest łatwo”. W tej książce się straszy, ale tylko na wesoło, bo
jak mówi sam autor, dane mu jest
pisanie jedynie śmiesznych książek
przygodowych.
Pytany skąd czerpie pomysły do
książek, twierdzi, że z życia. Poprosił
o kontaktowanie się z nim poprzez
fanpage’a, bo to nie tylko inspiruje
go do pisania nowych utworów, ale
też daje pewność, że to co pisze podoba się czytelnikom.
Zachęcił wszystkich do czytania, które kształtuje wyobraźnię
i wrażliwość, a także poszerza
słownictwo i horyzonty myślowe.
Mamy nadzieję, że Marcin Pałasz
jeszcze nie raz zagości w naszej bibliotece.
Joanna Dydowicz

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
22 czerwiec 2016 (środa)
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V Gminny Konkurs Ortograficzny
o Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka
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Kurs na Horn

Dzięki działaniom Krzysztofa Raka, zastępcy wójta, nasza gmina została
zakwalifikowana do wzięcia udziału w programie „Kurs na Horn”.
27 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się V Gminny Konkurs
Ortograficzny o Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka.
Jego założeniem jest rozbudzanie z kapitanem i I oficerem pełnili oboW opinii jury, któremu przewodniczyła Maria Rochowiak – nauczyciel akademicki z Torunia, gimnazjaliści biorący udział w konkursie,
wykazali się bardzo dobrą znajomością reguł ortografii i doskonale poradzili sobie z tekstem dyktanda jak i testem ortograficznym. Tekst dyktanda
był trudny, nasycony wyjątkami ortograficznymi i interpunkcyjnymi.
Po sprawdzeniu prac przez komisję
konkursową ogłoszono laureatów
zawodów ortograficznych: Mistrzem
ortografii 2016 został Łukasz Lamparski z Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej,
który otrzymał pióro i statuetkę. Miejsce drugie zajęła Hanna Tarasienko,
a trzecie - Jagoda Jasińska, obie z Zespołu Szkół w Górsku. Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy,
które wręczył Zastępca Wójta Krzysztof Rak. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dziękujemy także nauczycielom prowadzącym za doskonałe
przygotowanie młodzieży. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
Celem konkursu jest rozwijanie
zainteresowań i wzbogacanie wiadomości uczniów w ramach różnych
dziedzin wiedzy, a szczególnie ortografii, sprawdzenie własnej wiedzy
w zakresie poprawności językowej,
a także rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

W dzisiejszych czasach umiejętność poprawnego pisania staje się niezwykle cenna. Dlatego zwycięzcami
są wszyscy uczniowie, którzy zmierzyli się z gminnym dyktandem.
Organizatorzy już dziś zachęcają
uczniów do udziału w VI Gminnym

Konkursie Ortograficznym o Pióro
Wójta Gminy Zławieś Wielka, który
odbędzie się za rok. Wyzwanie to nie
lada, ale satysfakcja nie byle jaka!
Maria Karpińska

zainteresowań, kształtowanie wartości oraz rozpoznanie predyspozycji
zawodowych. „Kurs na Horn” to
konkurs przygotowany dla młodzieży z III klas gimnazjów, w którym
główną nagrodą jest właśnie rejs na
Przylądek Horn. Przylądek ten jest
życiowym marzeniem dla każdego żeglarza, żeglarskim Everestem.
W pierwszym etapie uczniowie III

wiązki pokładowe, wachty oraz przygotowywali posiłki. Rejs ten miał być
sprawdzianem pierwszego kontaktu
z morzem i żeglarstwem morskim.
W II etapie konkursu osoby uczestniczące w rejsie po Bałtyku przygotują
prezentację, w dowolnej formie, o tematyce morskiej. Zaprezentowane
na forum szkoły prace, zostaną ocenione przez jury, które wybierze 50

klas gimnazjum po wysłuchaniu wykładu Miry Urbaniak - żeglarki, podróżniczki i dziennikarki - przystąpili do testu. Pięciu laureatów I etapu
konkursu wzięło udział w dwudniowym rejsie po Bałtyku na trasie
Gdańsk - Gdynia – Hel – Gdańsk,
a także zwiedzili Narodowe Muzeum
Morskie w Gdańsku, Muzeum Obrony Wybrzeża na Helu, Muzeum Dar
Pomorza oraz Muzeum Marynarki
Wojennej i ORP Błyskawica. Uczniowie zamustrowani do jachtu wraz

najlepszych. Będzie to przepustką do
konkursu na szczeblu wojewódzkim,
na którym odbędzie się test wiedzy
o wyższym stopniu trudności. Zwycięzcy tego etapu zakwalifikują się na
tygodniowy rejs morski na pokładzie
jachtu żaglowego lub żaglowca. Trzeci etap to Ogólnopolski Turniej Wiedzy o historii Polski morskiej, a jego
zwycięzca w roku 2019 roku będzie
mógł popłynąć na Przylądek Horn.
Paulina Zakierska

Zawody Spinningowe
Po podsumowaniu punktów zwycięzcą okazał się Artur Iwicki, który
zdobył tytuł mistrzowski, a kolejne
miejsca zajęli Tomasz Melkowski
oraz Mariusz Kamiński. Największą
rybę zawodów, bolenia o długości 56
cm złowił Artur Iwicki. Warto dodać, że cała trójka będzie reprezento-

wać koło w zawodach rejonowych.
Po wręczeniu medali i nagród
ufundowanych przez Urząd Gminy
w Złejwsi Wielkiej wszyscy uczestnicy, organizatorzy i zaproszeni goście
zasiedli przy wspólnym stole, racząc
się grochówką oraz kiełbaską pieczoną na ognisku, ufundowanymi
przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Po zawodach dokonano uroczystego otwarcia nowo utworzonej
drogi wzdłuż Wisły. Droga powstała
na gruntach prywatnych p. Gajdemskiego, przy znacznym udziale Urzę-

du Gminy w Złejwsi Wielkiej, oraz
dużym zaangażowaniu kolegów
z Koła Wędkarskiego nr 67. W pracach wyróżnili się: Andrzej Sztuwe,
Grzegorz Gawlak, Marek Łuczak,
Wojciech Patyk, Zbigniew Patyk,
Krzysztof Tomala, Tomasz Melkowski, Jacek Gulczyński.
W uroczystości wzięli udział
między innymi:
Jan Surdyka Wójt Gminy, Piotr Pawlikowski Przewodniczący RG.
Andrzej Sztuwe
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W dniu 22 maja 2016 r. odbyły
się Spinningowe Mistrzostwa Koła
Wędkarskiego nr 67 w Złejwsi
Wielkiej. W zawodach udział wzięło 23 zawodników.
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Ośmiu wspaniałych

XIII Rajd Rowerowy
Honorowych Dawców Krwi

W MDK w Toruniu 26 kwietnia 2016 r. odbył się miejski finał XXI Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”. Celem konkursu
jest promowanie pozytywnych postaw młodzieży, zachęcanie do aktywW niedzielę 15 maja br. ok. 50 rowerzystów z całego regionu, przy nie najlepszej pogodzie, spotkało się na XIII
ności społecznej i wolontariatu. Jedną z laureatek jest mieszkanka naszej
Integracyjnym Rajdzie Rowerowym Honorowych Dawców Krwi, który zorganizowany był przez Klub Turystyki
gminy Marta Szymańska.
Kolarskiej PTTK „Przygoda” w Toruniu, we współpracy ze Starostwem Toruńskim oraz Urzędami Gmin Zławieś
Wielka i Łubianka.
Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” dzącym rzetelnie swój wolontariat.
zainicjowany w Warszawie w 1993 r.
W charakterze wolontariusza
Celem imprezy była integracja śro- niczka jadąca samodzielnie na rowe- cji bardzo udanej imprezy patronom przez posłankę Joannę Fabisiak, swą działa od 1 września 2013 r., m.in. na
dowiska honorowych dawców krwi ze rze Karolina Korowaj (9 lat) z Pigży honorowym: Staroście Toruńskiemu nazwę wywodzi od tytułu westernu rzecz Fundacji Banku Żywności w Tośrodowiskiem turystów rowerowych, oraz najstarszy uczestnik rajdu An- Mirosławowi Graczykowi, Wójtowi „Siedmiu wspaniałych” (bohaterowie runiu, Caritas Diecezji Toruńskiej,
promocja Gmin Zławieś Wielka i Łu- drzej Lewicki (75 lat) z Torunia.
Gminy Zławieś Wielka Janowi Surdy- filmu przeciwstawiają się dyktatowi Hospicjum Światło, Urzędu Marszałbianka oraz aktywny wypoczynek
Dziękując za liczny, pomimo ce, Wójtowi Łubianki Jerzemu Zają- zła w małym meksykańskim mia- kowskiego, OPP „Dom Harcerza”,
na świeżym powietrzu. Uczestniczyli nie najlepszej pogody, udział w raj- kale, Oddziałowi Miejskiemu PTTK steczku). Dziś konkurs, początkowo wykonując ochotniczo, bez wynaw niej rowerzyści z Bydgoszczy, To- dzie komandor rajdu i prezes Klubu w Toruniu oraz Leszkowi Rzemiejew- warszawski, jest organizowany w kil- grodzenia, w czasie wolnym, pracę
runia oraz z terenu Gmin w Złejwsi „Przygoda” Waldemar Wieczorkow- skiemu i Sebastianowi Podkańskiemu kudziesięciu miastach Polski. Fina- na zasadach określonych w ustawie
liści poszczególnych edycji zrzeszają o działalności pożytku publicznego
Wielkiej i Łubiance.
ski zaprosił do licznego uczestnictwa z Centrum Kultury w Łubiance.
się w Klubach Ośmiu Wspaniałych. i o wolontariacie. Marta jest wrażliwa
Wszyscy uczestnicy, dojechali do w kolejnych imprezach turystyki roZłejwsi Wielkiej, skąd grupą z prze- werowej.
Tekst: Waldemar Wieczorkowski Toruń dołączył do konkursu w 1996 na potrzeby drugiego człowieka, dojechali przez Złąwieś Małą, Łążyn,
Organizatorzy składają serdeczne
Foto: Sylwia Balos r. Organizacją kolejnych jego edycji strzega je i niesie pomoc. Jako nastoi opieką nad Klubem Ośmiu Wspa- latka jest niezwykle skromna, bez naBierzgłowo do Łubianki - na teren podziękowania za pomoc w organizaniałych zajmują się Wydział Edukacji łogów, lecz sercem wielka, kocha życie
Amfiteatru Ośrodka Kultury. Po
UMT i Młodzieżowy Dom Kultury, i człowieka.
posileniu się grillowanymi kiełbaa honorowy patronat nad konkursem
skami oraz toruńskimi piernikami,
Paulina Zakierska
sprawuje Prezydent Torunia Michał
przeprowadzono konkursy sprawnoZaleski.
ściowe. Każdy uczestnik otrzymał
Marta, 19 - letnia mieszkanka Gutakże pamiątkowy znaczek rajdowy.
towa, jest uczennicą V Liceum OgólnoW podsumowaniu rajdu wręczono
kształcącego w Toruniu. Jej wyjątkowa
puchary i nagrody rzeczowe. Puchar
osobowość i prospołeczna postawa
Starosty Toruńskiego Mirosława
może być wzorem dla rówieśników.
Graczyka oraz Puchar Wójta Gminy
Jest bardzo aktywnym członkiem
Zławieś Wielka otrzymał Mariusz PieSzkolnego Klubu Wolontariusza,
truszyński z Bydgoszczy, natomiast
a wśród uczniów ze swego rocznika –
Puchar Wójta Gminy Łubianka Jerzenajsumienniejszym, najwytrwalszym
go Zająkały wręczono Bogusławowi
i najbardziej konsekwentnym w dziaJankowskiemu z Torunia. Nagrody
łaniu młodzieżowym liderem, prowatakże otrzymali: najmłodsza uczest-

II edycja Gminnego Biegu im. Zbyszka Jędrasa
30 kwietnia 2016 roku odbyła 2. Dorota Nowacka
się II Edycja Gminnego Biegu imie- 3. Joanna Drewnowska
nia Zbyszka Jędrasa.
Chłopcy:
1. Dawid Waldon
Miejsce startu biegu głównego 2. Tymoteusz Gumowski
znajdowało się w Skłudzewie, a meta 3. Mateusz Barczykowski
na Orliku w Złejwsi Małej. W wyda- Kategoria klasy 4-6 szkół podstaworzeniu sportowym udział wzięli: Tere- wych
sa Czajkowska-Jędras – żona Zbyszka Dziewczęta:
oraz Wójt Gminy Jan Surdyka. Przed 1. Anna Krysiak
biegiem chwilą ciszy uczczono pa- 2. Zuzanna Suchodolska
mięć śp. Zbigniewa Jędrasa.
3. Wiktoria Dąbrowska
Chłopcy:
Długość trasy wynosiła:
1. Wiktor Przysucha
Bieg główny – 5 km
2. Adam Armiński
Bieg dla gimnazjum – 2,5 km
3. Maksymilian Janik
Bieg dla szkół podstawowych kl. IV- Kategoria klas I – III Gimnazjum
VI – 1 km
Dziewczęta:
Bieg dla szkół podstawowych kl. I – 1. Magdalena Grabowska
III – 500 m
2. Agnieszka Wiśniewska
Trasa biegu, przebiegająca ulicami 3. Zuzanna Sobczak
i drogami gruntowymi, była oznaczo- Chłopcy:
na przez Organizatora i OSP oraz po- 1. Jakub Świeżyński
siadała oznaczony każdy kilometr.
2. Jakub Nowicki
W sportowej rywalizacji wzięli 3. Jakub Sondej
udział uczniowie i dorośli. Ponad 100 Kategoria Open
biegaczy to pozytywny sygnał, świad- Kobiety:
czący o tym, że bieg cieszył się popu- 1. Magdalena Piotrowska
larnością.
Mężczyźni:
Najwyższe wyniki osiągnęli:
1. Janusz Lemke
Kategoria klasy I – III szkoły podsta- 2. Marek Łasak
wowej
3. Krystian Sikorski
Dziewczęta:
Celem II Edycji Gminnego Biegu im.
1. Julita Wietrzykowska
Zbyszka Jędrasa było propagowanie

zdrowego trybu życia przy jednoczesnym kultywowaniu pamięci o zmarłym działaczu sportowym. Organizatorem biegu i fundatorem nagród
był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
Warto nadmienić, że inicjatorem
biegu ulicznego w naszej gminie był
zmarły Zbigniew Jędras. Dlatego należy
kultywować sportowe dzieło Zbyszka.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej składa
serdecznie podziękowanie dla jednostek OSP ze Złejwsi Małej, Skłudzewa i Toporzyska, które z ogromnym
zaangażowaniem zapewniły pomoc
przedmedyczną i zabezpieczenie trasy
podczas biegu. Słowa uznania należą
się animatorom Boiska Orlik p. Tomaszowi Tomkiewiczowi i p. Januszowi
Lemkemu - pracownikom GOKiS, za
sprawną obsługę techniczną oraz wolontariuszom – uczniom ZS w Złejwsi
Wielkiej, którzy pomagali w organizacji biegu.
Wysoka frekwencja była dla organizatorów miłym zaskoczeniem
i z pewnością stanowić będzie dodatkową mobilizację do organizowania
tego rodzaju imprez w przyszłości.
Dziękujemy za wspólne bieganie
i do zobaczenia za rok.
Maria Karpińska
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Mistrzostwa Województwa kuj.-pom. UKS Orkan w kategorii
Szkół Podstawowych „6” piłkarskich
U-8 mistrzyniami
16 maja na Orliku przy SP nr 6 w Inowrocławiu odbył się turniej finałowy w ramach Mistrzostw Województwa
Kujawsko Pomorskiego Szkół Podstawowych „6” piłkarskich dziewcząt.

Po dwóch dniach zaciętej rywalizacji w Janikowie, poznaliśmy piłkarskich mistrzów województwa kujawsko-pomorskiego w kategoriach U-8,
U-10 i U-12.

Drużyna ze Złejwsi Wielkiej w składzie: Daria Opankowska, Dominika Krzystoń, Anna Powirska, Marta
Zakierska, Oliwia Jasik, Weronika Szymańska, Wiktoria
Marlewska, Zuzanna Suchodolska, Oliwia Wyrzykowska,
Nikola Sztuwe, Natalia Daranowska, Wiktoria Ładniak,
Karolina Sikora, Martyna Filarska wraz z trenerem Januszem Lemke po decydujących meczach w Toruniu oraz
Golubiu-Dobrzyniu awansowała do finałowej czwórki.
Przy trudnych warunkach pogodowych, nasz zespół
przegrywając zaledwie jeden mecz w całym turnieju z ubiegłorocznymi mistrzyniami województwa - zdobył
III miejsce w wielkim finale. Warto dodać, iż wyróżnienie
dla jednej z najlepszych zawodniczek finału otrzymała
Daria Opankowska. Gratulujemy sukcesu i czekamy na
więcej.
Paulina Zakierska

W turnieju, który odbył się
w dniu 6 kwietnia w kategorii U-8
dziewczynek zwyciężył UKS Orkan
Zławieś Wielka. Jak widać Zławieś
wcale nie okazała się taka zła. Wręcz
przeciwnie – najlepsza – śmiała się
trenerka Weronika Marchlik, która wraz z Januszem Lemke szkoli
piłkarki z miejscowości w powiecie
toruńskim. Na finale wojewódzkim
mieliśmy swoje zespoły w każdej
kategorii, ale to maluchy spisały się
najlepiej. Dziewczynki trenują dwa
razy w tygodniu i wszystkie przy-

chodzą tam, bo chcą, bo to uwielbiają i mają z tego ogromną frajdę.
Mamy odpowiednie warunki do
treningu i staramy się to wykorzystywać. Myślę, że sporo większych
ośrodków może patrzeć z lekką
zazdrością na to, co robimy. W poprzednich latach dziewczyny z naszego klubu również były w ścisłej
czołówce, więc można powiedzieć,
że ugruntowaliśmy swoją pozycję
na mapie regionu.
Paulina Zakierska

Europejski Tydzień Sportu
Europejski Tydzień Sportu to cykl imprez sportowych organizowanych na terenie całej Polski z inicjatywy
Krajowej Federacji Sportu dla wszystkich. W tym roku po raz VIII, a w naszej gminie V, mieliśmy okazję uczestniczyć w różnego rodzaju zawodach i rozgrywkach.
W imprezach organizowanych
dla szkół wzięło udział prawie 400
dzieci. Turnieje zostały przygotowane dla każdej grupy wiekowej,
począwszy od najmłodszych, którzy
rywalizowali w Olimpiadzie Przedszkolaków, poprzez turnieje piłki
nożnej dla klas I-III, IV-VI i gimnazjów oraz jedną z największych imprez dla dzieci – Olimpiadę klas I-III,
w której udział wzięło ponad 160 dzieci. Nasi milusińscy mieli okazję wziąć
udział w konkurencjach sportowych
podczas zorganizowanego przez GOKiS na boisku Orlik Dniu Dziecka
oraz Festynie Rodzinnym w Przysieku. Jak co roku nie mogło zabraknąć „Bitwy Sołectw” – turnieju piłki
nożnej o mistrzostwo gminy. W trakcie zawodów można było nie tylko
kibicować zawodnikom, ale również
integrować się przy grillu. W tegorocznych rozgrywkach udział wzięło
9 drużyn. Wszystkie spotkania, jak
na bitwę przystało, były bardzo zacięte ale mimo towarzyszących emocji
odbywały się zgodnie z duchem sportowej rywalizacji. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna ze Starego Torunia,
która „w meczu o brąz” okazała się
lepsza od Skłudzewa. W wielkim finale doszło do powtórki z zeszłorocznej rywalizacji. I tym razem zespół
ze Złejwsi Wielkiej pokonał Złąwieś
Małą, a zdobywając tytuł Mistrza
Gminy już po raz trzeci wywalczył
puchar przechodni Wójta Gminy
Zławieś Wielka. Sportowe zmagania
zakończył Turniej Piłki Siatkowej,
w którym udział wzięło 7 drużyn.
Poziom gry był bardzo wyrównany,

o czym świadczyły wyniki meczów
– większość z nich rozstrzygana była
poprzez tie break. Po prawie ośmiu
godzinach zmagań zwycięzcą została
drużyna „Leśników”, drugie miejsce
zajęła drużyna „Ewa i reszta”, a trzecie „Sallah Team”. Organizatorem
Europejskiego Tygodnia Sportu oraz
sponsorem wszystkich nagród był
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej.

Sukcesy Karate Kiritsu

Paulina Zakierska

Klub Karate Kiritsu z Górska od wielu lat cieszy się z sukcesów swoich zawodników. W odbywającym się w dniach 18-19 marca Międzynarodowym Turnieju Karate WUKF (World Union of Karate-Do Federations)
MALTA OPEN 2016 reprezentacja klubu zdobyła 5 medali – dwa złote,
dwa srebrne i jeden brązowy.
Wśród biorących udział w turnieju 500 zawodników z 22 krajów na
podium znaleźli się:
Maja Gondek:
1 miejsce - kumite indywidualne Shobu Sanbon Juniorek (15-17 lat)
2 miejsce - kumite indywidualne Shobu Ippon Juniorek (15-17 lat)
2 miejsce - kumite drużynowe Shobu
Ippon Juniorek (15-17 lat)
Marc Plamont:
1 miejsce - kata indywidualne Juniorów (15-17 lat)

Iwo Licznerski:
3 miejsce - kumite drużynowe Shobu
Ippon Seniorów
W Mistrzostwach Świata Karate
Shotokan WSF (World Shotokan Federations) w dniach 1-3.04.2016 r. Gracjan Grobelny reprezentujący klub
zdobył srebrny medal w konkurencji
KUMITE INDYWIDUALNE SHOBU IPPON -30KG (6-8 lat).
Iwo Licznerski
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