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Zapraszamy na Dożynki

 To wspania³e świêto rolników rozpocz-
nie msza św. w kościele w Z³ejwsi Wielkiej 
o godz. 14:00. Jak co roku po mszy św. 
barwny korowód, w którym bêd¹ uczest-
niczyæ zaproszeni goście oraz mieszkañcy 
przejdzie sprzed Urzêdu Gminy na plac 
do¿ynkowy w Z³ejwsi Ma-
³ej. 
 W trakcie czêści ofi-
cjalnej, któr¹ rozpocznie 
o godz. 16:00 przekazanie 
chleba przez gospodarzy 
do¿ynek na rêce wójta, 
zostan¹ wrêczone wyró¿-
nienia dla szczególnie za-
s³u¿onych mieszkañców 
naszej gminy. 
 W czêści artystycz-
nej us³yszymy zespo³y 
śpiewacze Melodiê i Har-
moniê, Orkiestrê Dêt¹ 
z Rzêczkowa, Zespó³ 
Malina Blues Band oraz 
gwiazdê wieczoru Zespó³ 
"Skaner", znany publicz-
ności z takich hitów jak 

27 sierpnia zapraszamy do Złejwsi Małej
 na Dożynki Gminne

"American boy", "Nadzieja" czy "Lato 
w Ko³obrzegu". 
 Na scenie zaprezentuje siê równie¿ 
Szko³a Tañca "Projekt Samai" pokazuj¹c  
taniec brzucha oraz Evitalia Fit w pokazie 
Zumby. O 20:30 zapraszamy na zabawê 

taneczn¹, która potrwa do zakoñczenia  
do¿ynek do godz. 2:00.
 Na wszystkich gości czekaæ bêdzie 
pyszny poczêstunek przygotowany przez 
Panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich, darmo-
wa grochówka oraz kie³baski z grilla. 

Harmonogram zebrań wiejskich

 W bie¿¹cym roku na terenie naszej gminy prowadzo-
nych jest szereg inwestycji dotycz¹cych rozbudowy infra-
struktury oświetleniowej. Zakoñczono ostatni etap budowy 
oświetlenia ulicy D³ugiej w Rozgartach. W tej miejscowości 
zosta³a równie¿ oświetlona ulica Piaskowa. 

Wiêcej str. 4

 W przychodni Medic Klinika, która ma g³ówn¹ siedzi-
bê w Bydgoszczy, a w Gminie Z³awieś Wielka prowadzi filie 
w Rzêczkowie, Górsku i Z³ejwsi Wielkiej zasz³o wiele pozy-
tywnych zmian. W trosce o pacjentów m.in. wyd³u¿yliśmy 
godziny pracy jednej z poradni i zakupiliśmy nowy sprzêt 
diagnostyczny. 

Wiêcej str. 9

 Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej uprzejmie informuje, 
¿e w dniu 27 lipca 2016 r. Rada Gminy podjê³a uchwa³ê ze-
zwalaj¹c¹ na zawarcie przez Wójta Gminy porozumienia 
z Gmin¹ Miasta Toruñ w sprawie uruchomienia linii auto-
busowej nr 36: Toruñ – Szubiñska, - Dworzec G³ówny – Plac 
Rapackiego – Gagarina – Przysiek – Rozgarty.

Wiêcej str. 7

 W dniach od 25 sierpnia do 12 września na terenie ca³ej 
gminy odbêd¹ siê zebrania so³ecke dotycz¹ce rozdyspono-
wania funduszu so³eckiego w rou 2017. Szczegó³owy har-
monogram zebrañ na stronie 3.
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Harmonogram zebrań sołeckich
poświąconych rozdysponowaniu funduszu sołeckiego w roku 2017. 

Lp. So³ectwo Data zebrania Dzieñ tygodnia Godzina zebrania Miejsce zebrania

1 Pêdzewo 25 sierpnia czwartek 17.00 Świetlica
2 Z³awieś Wielka 25 sierpnia czwartek 19.00 Świetlica
3 Gutowo 26 sierpnia pi¹tek 17.00 Świetlica
4 Czarne B³oto 29 sierpnia poniedzia³ek 17.00 By³a Szko³a
5 Cegielnik 29 sierpnia poniedzia³ek 19.00 By³a Szko³a
6 Siemoñ 2 września pi¹tek 17.00 Świetlica
7 £¹¿yn 2 września pi¹tek 19.00 Świetlica
8 Stary Toruñ 5 września poniedzia³ek 17.00 Remiza OSP
9 Rozgarty 5 września poniedzia³ek 19.00 By³a Szko³a
10 Górsk 6 września wtorek 17.00 Dom Kultury
11 Toporzysko 6 września wtorek 19.00 Remiza OSP
12 Cichoradz 7 września środa 17.00 Świetlica
13 Sk³udzewo 7 września środa 19:00 Remiza OSP
14 Przysiek 8 września czwartek 17.00 Szko³a Podstawowa
15 Z³awieś Ma³a 8 września czwartek 19.00 GOKiS
16 Zarośle Cienkie 9 września pi¹tek 17.00 Świetlica
17 Rzêczkowo 9 września pi¹tek 19.00 Remiza OSP
18 Czarnowo 12 września poniedzia³ek 17.00 Szko³a Podstawowa

Zapisy na rok szkolny 
2016/2017

Zawody spinningowe „O Puchar 
Wójta Gminy Zławieś Wielka”

Dom Kultury w Górsku przyjmuje zapisy  na rok szkol-
ny 2016/2017 do nastêpuj¹cych sekcji:
- rytmika dla dzieci
- jêzyk angielski dla przedszkolaków i dzieci szkolnych
- zajêcia teatralne dla dzieci
- zajêcia plastyczne dla dzieci
- zajêcia plastyczne dla doros³ych

- zumba
- aerobik
- taniec brzucha
- nordic walking.
Poszukujemy dzieci chêtnych do udzia³u w zespole tanecz-
nym, a tak¿e osób doros³ych do zespo³u śpiewaczego „Har-
monia”.

Renata Dobrowolska

 Zgodnie z kalendarzem Kapitanatu Sportowego Ko³a Wêdkarskiego nr 67 w Z³ejwsi Wielkiej w dniu 09.10.2016 r. 
odbêd¹ siê zawody spinningowe „O Puchar Wójta Gminy Z³awieś Wielka”.
Zbiórka zawodników nast¹pi o godz. 7:30 w Z³ejwsi Wielkiej, dojazd na miejsce zbiórki ul. Wiślan¹.
 Op³atê w wyskości 25 z³ od osoby prosimy wp³acaæ:

- u skarbnika Ko³a Z³awieś Wielka w siedzibie Ko³a ul. S³oneczna 28, 87-134 Z³awieś Wielka, w dniach 23.09.2016 
oraz 30.09.2016 r. w godzinach 18:00-19:00
- lub w sklapie wêdkarskim „U Ani” w Toruniu, ul. Szosa Che³miñska 243 do dnia 28.09.2016 r.

Po terminie z przyczyn organizacyjnych zg³oszenia nie bed¹ przyjmowane (ilośæ zawodników ograniczona). Zawody 
rozegrane zostan¹ w jednej turze 5 godzin. Obowi¹zuje regulamin zawodów na rybie bitej. Bli¿szych informacji uzy-
skaæ mo¿na pod nr telefonu: 785 993 191 

Jacek Gulczyñski
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Sedes to nie kosz

 Odpowiednie s³u¿by Zak³adu Us³ug Ko-
munalnych w Rzêczkowie wielokrotnie usu-
waj¹ zatory kanalizacyjne powsta³e w wyniku 
wyrzucania do kanalizacji odpadów, które nie 
powinny siê tam znaleźæ. 
 W dzisiejszym artykule chcemy Pañstwu 
przybli¿yæ, w jaki sposób ka¿dy z nas mo¿e 
przyczyniæ siê do zmniejszenia negatywnych 
skutków oddzia³ywania ścieków na środowi-
sko oraz zmniejszenia kosztów ich oczyszcza-
nia. Chusteczki nawil¿ane, rêczniki papierowe, 
patyczki do uszu czy inne nierozpuszczalne 
w wodzie materia³y czêsto zbijaj¹ siê w zwart¹ 
masê oraz nawijaj¹ na wirniki pomp powodu-
j¹c ich awariê lub uszkodzenie. 
 Wylewane do sedesów substancje chemicz-
ne, leki czy niedopa³ki papierów s¹ bardzo 
szkodliwe dla mikroorganizmów oczyszczaj¹-
cych ścieki, natomiast popió³ czy obierki, któ-
re opadaj¹ na dno kana³ów tworz¹ trudne do 
usuniêcia zatory. 
 Aby zapobiegaæ sytuacji, w której docho-
dzi do zapchania nie tylko sedesów, ale czêsto 
ca³ej sieci wewnêtrznej budynku, staj¹c siê czê-
sto przyczyn¹ awarii b¹dź cofniêcia ścieków, 

 Wiosn¹ tego roku w wielu miastach przeprowadzona zosta³a kampania "Sedes to nie kosz". Jak pokazuje nasze doświadczenie nie jest to 
problem tylko du¿ych miast. Nawet najnowocześniejsza oczyszczalnia technicznie nie jest w stanie usun¹æ wszystkich zanieczyszczeñ wrzu-
canych do sedesów. S¹ one zaprojektowane w taki sposób, aby mog³y przyjmowaæ nieczystości powstaj¹ce podczas k¹pieli, prania czy papier 
toaletowy z WC. 

nale¿y przestrzegaæ zasad i nie wyrzucaæ do 
kanalizacji:

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno równie¿ 
odprowadzaæ wód opadowych.

Deszczówka nie do kanalizacji sanitarnej Informacja o zmianach 
cen za ścieki

 Zak³ad Us³ug Komunalnych Z³awieś Wiel-
ka Sp. z o.o. informuje,  i¿ zgodnie z art. 9 ust. 
1 oraz art. 28 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 7 czerwca 
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006r., 
nr 123, poz. 858) zabrania siê wprowadzania 
ścieków deszczowych i wód drena¿owych do 
kanalizacji sanitarnej .
 W zwi¹zku z powy¿szym, jeśli z Pañstwa 
posesji ścieki deszczowe i wody drena¿owe od-
prowadzane s¹ do kanalizacji sanitarnej, wzywa 
siê do niezw³ocznego zlikwidowania takiego 
przy³¹cza.
 Na mocy art. 7 ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków Zak³ad Us³ug Komunalnych Z³awieś 
Wielka Sp. z o.o. prowadziæ bêdzie w najbli¿-
szym czasie systematyczne kontrole przestrze-
gania wymienionych wy¿ej przepisów prawa. 
W przypadku nielegalnego wprowadzenia wód 
deszczowych do kanalizacji sanitarnej na mocy 
art. 28 cytowanej ustawy w³aścicielowi pose-
sji grozi kara ograniczenia wolności albo kara 
grzywny w wysokości do 10.000z³ .
 Szczegó³owych informacji w sprawie, a tak-
¿e w zakresie mo¿liwości zgodnego z prawem 
odprowadzenia wód deszczowych, udzieli 
Dzia³ Techniczny mieszcz¹cy siê w siedzibie 
Spó³ki w Rzêczkowie 48A, tel. (56) 678 – 15 – 90, 
510 – 233 – 294  

S³awomir Jakubowski

Nowy BIP
 Uprzejmie informujemy, ¿e z dniem 7 lip-
ca 2016 roku Gmina Z³awieś Wielka w ramach 
projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – us³ugi 
w zakresie e-Administracji i Informacji Prze-
strzennej” uruchomi³a nowy Biuletyn Informa-
cji Publicznej pod adresem: http://bip.zlawies.
pl/
 Dotychczasowy BIP przestaje funkcjono-
waæ, ale wszystkie dane tam zgromadzone nie 
trac¹ swojej wa¿ności. Bêdzie on nadal aktyw-
ny jako BIP archiwalny dostêpny pod adresem 

http://bip.zlawies.pl/archiwum-bip/

 W nowym BIP pojawi¹ siê wszystkie infor-
macje aktualne od 7 lipca 2016 roku oraz in-
formacje publiczne przeniesione z dotychczas 
funkcjonuj¹cego biuletynu. Wprowadzenie 
Biuletynu Informacji Publicznej w ramach tego 
projektu przez wszystkie gminy i powiaty wo-
jewództwa pozwoli na ujednolicenie sposobu 
korzystania z BIP.

Paulina Zakierska

 Zak³ad Us³ug Komunalnych Z³awieś Wielka Sp. z o.o. z siedzib¹ w Rzêczkowie 48A informu-
je, ¿e z dniem 01.07 2016 r. ulegaj¹ zmianie ceny za odprowadzanie 1 m3. ścieków dla odbiorców 
pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe i obiekty u¿yteczności publicznej. 
 Uchwa³¹ nr XXI/124/2016 Rady Gminy Z³awieś Wielka z dnia 22.06.2016 r. w sprawie do-
p³at dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zak³ad 
Us³ug Komunalnych na terenie Gminy Z³awieś Wielka, zmniejszono wysokośæ dop³aty do 1m3 
odprowadzanych ścieków dla odbiorców I grupy taryfowej.

S³awomir Jakubowski

Taryfowa grupa odbiorców Wysokośæ taryfy 
za 1m3 od prowa-
dzonych ścieków 
brutto obowi¹zuj¹ca 
od 01.07.2016 r.

Wysokośæ dop³aty 
dla odbiorców do 
1m3 odprowadzo-
nych ścieków 
brutto od 
01.07.2016  r.

Wartośæ op³aty 
ponoszona przez 
odbiorców za 1m3 
odprowadzo-
nych ścieków
brutto od 
01.07.2016 r.

Gospodarstwa domowe
i obiekty u¿yteczności publicz-
nej

6,05 z³ 1,00 z³ 5,05 z³

Gospodarstwa domowe i obiek-
ty u¿yteczności publicznej 
z przydomow¹ przepompowni¹ 
ścieków

5,84 z³ 1,00 z³ 4,84 z³

- materia³ów budowlanych, mas bitumicz-
nych, ¿wiru, piasku, popio³u, szk³a, skór, 
które tworz¹ zwarte, trudne do usuniêcia 
zatory. 
- t³uszczów i olejów, które przyśpieszaj¹ 
koniecznośæ czyszczenia lub remontu 
sieci kanalizacyjnej,
- odpadów i ścieków z hodowli zwierz¹t     
w szczególności szczeciny, gnojówki, gno-
jowicy, ścieków z kiszonek, które s¹ szko-
dliwe dla po¿ytecznych bakterii.

- waty, pieluch, podpasek, nawil¿anych 
chusteczek, patyczków, materia³ów 
opatrunkowych, gazy, w³osów, ścierek, 
rajstop, tekstyliów, w³ókien oraz innych 
czêści garderoby, rêczników papiero-
wych, rêczników do wycierania wymion 
krów, szmat, gazet i innych nierozpusz-
czaj¹cych siê w wodzie materia³ów - zaty-
kaj¹ one rury i uniemo¿liwiaj¹ swobodny 
przep³yw ścieków

- niedopa³ków papierosów, lekarstw, strzy-
kawek, farb, lakierów oraz chemikaliów 
innych ni¿ powszechnie u¿ywane środki 
czystości - substancje chemiczne s¹ szko-
dliwe dla po¿ytecznych bakterii oczysz-
czaj¹cych ścieki w biologicznej czêści 
oczyszczalni i powoduj¹ ska¿enie wód
- obierek, odpadów kuchennych, zalega-
j¹c w rurach sprzyjaj¹ rozmna¿aniu siê 
gryzoni

 Wyrzucanie do sedesów odpadów, które 
powoduj¹ awarie pomp b¹dź zatory w rurach 
kanalizacyjnych, przyczynia siê do zwiêksze-
nia kosztów utrzymania kanalizacji na tere-
nie ca³ej gminy. 
 Dodatkowe naprawy powoduj¹ wzrost 
cen za ścieki, który dotyczy wszystkich miesz-
kañców. Stosuj¹c siê do przedstawionych po -
wy¿ej zasad, nie tylko dbamy o środowisko 
zapobiegaj¹c ró¿nego rodzaju ska¿eniom, 
ale równie¿ zmniejszamy koszty utrzymania 
kanalizacji. 

S³awomir Jakubowski

grafikê pobrano www.mpwik.com.pl
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Harmonogram zebrań sołeckich
poświąconych rozdysponowaniu funduszu sołeckiego w roku 2017. 

Lp. So³ectwo Data zebrania Dzieñ tygodnia Godzina zebrania Miejsce zebrania

1 Pêdzewo 25 sierpnia czwartek 17.00 Świetlica
2 Z³awieś Wielka 25 sierpnia czwartek 19.00 Świetlica
3 Gutowo 26 sierpnia pi¹tek 17.00 Świetlica
4 Czarne B³oto 29 sierpnia poniedzia³ek 17.00 By³a Szko³a
5 Cegielnik 29 sierpnia poniedzia³ek 19.00 By³a Szko³a
6 Siemoñ 2 września pi¹tek 17.00 Świetlica
7 £¹¿yn 2 września pi¹tek 19.00 Świetlica
8 Stary Toruñ 5 września poniedzia³ek 17.00 Remiza OSP
9 Rozgarty 5 września poniedzia³ek 19.00 By³a Szko³a
10 Górsk 6 września wtorek 17.00 Dom Kultury
11 Toporzysko 6 września wtorek 19.00 Remiza OSP
12 Cichoradz 7 września środa 17.00 Świetlica
13 Sk³udzewo 7 września środa 19:00 Remiza OSP
14 Przysiek 8 września czwartek 17.00 Szko³a Podstawowa
15 Z³awieś Ma³a 8 września czwartek 19.00 GOKiS
16 Zarośle Cienkie 9 września pi¹tek 17.00 Świetlica
17 Rzêczkowo 9 września pi¹tek 19.00 Remiza OSP
18 Czarnowo 12 września poniedzia³ek 17.00 Szko³a Podstawowa

Zapisy na rok szkolny 
2016/2017

Zawody spinningowe „O Puchar 
Wójta Gminy Zławieś Wielka”

Dom Kultury w Górsku przyjmuje zapisy  na rok szkol-
ny 2016/2017 do nastêpuj¹cych sekcji:
- rytmika dla dzieci
- jêzyk angielski dla przedszkolaków i dzieci szkolnych
- zajêcia teatralne dla dzieci
- zajêcia plastyczne dla dzieci
- zajêcia plastyczne dla doros³ych
- zumba

- aerobik
- taniec brzucha
- nordic walking.
Poszukujemy dzieci chêtnych do udzia³u w zespole tanecz-
nym, a tak¿e osób doros³ych do zespo³u śpiewaczego „Har-
monia”.

Renata Dobrowolska

 Zgodnie z kalendarzem Kapitanatu Sportowego Ko³a Wêdkarskiego nr 67 w Z³ejwsi Wielkiej w dniu 09.10.2016 r. 
odbêd¹ siê zawody spinningowe „O Puchar Wójta Gminy Z³awieś Wielka”.
Zbiórka zawodników nast¹pi o godz. 7:30 w Z³ejwsi Wielkiej, dojazd na miejsce zbiórki ul. Wiślan¹.
 Op³atê w wyskości 25 z³ od osoby prosimy wp³acaæ:

- u skarbnika Ko³a Z³awieś Wielka w siedzibie Ko³a ul. S³oneczna 28, 87-134 Z³awieś Wielka, w dniach 23.09.2016 
oraz 30.09.2016 r. w godzinach 18:00-19:00
- lub w sklapie wêdkarskim „U Ani” w Toruniu, ul. Szosa Che³miñska 243 do dnia 28.09.2016 r.

Po terminie z przyczyn organizacyjnych zg³oszenia nie bed¹ przyjmowane (ilośæ zawodników ograniczona). Zawody 
rozegrane zostan¹ w jednej turze 5 godzin. Obowi¹zuje regulamin zawodów na rybie bitej. Bli¿szych informacji uzy-
skaæ mo¿na pod nr telefonu: 785 993 191 

Jacek Gulczyñski
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Sedes to nie kosz

 Odpowiednie s³u¿by Zak³adu Us³ug Ko-
munalnych w Rzêczkowie wielokrotnie usu-
waj¹ zatory kanalizacyjne powsta³e w wyniku 
wyrzucania do kanalizacji odpadów, które nie 
powinny siê tam znaleźæ. 
 W dzisiejszym artykule chcemy Pañstwu 
przybli¿yæ, w jaki sposób ka¿dy z nas mo¿e 
przyczyniæ siê do zmniejszenia negatywnych 
skutków oddzia³ywania ścieków na środowi-
sko oraz zmniejszenia kosztów ich oczyszcza-
nia. Chusteczki nawil¿ane, rêczniki papierowe, 
patyczki do uszu czy inne nierozpuszczalne 
w wodzie materia³y czêsto zbijaj¹ siê w zwart¹ 
masê oraz nawijaj¹ na wirniki pomp powodu-
j¹c ich awariê lub uszkodzenie. 
 Wylewane do sedesów substancje chemicz-
ne, leki czy niedopa³ki papierów s¹ bardzo 
szkodliwe dla mikroorganizmów oczyszczaj¹-
cych ścieki, natomiast popió³ czy obierki, któ-
re opadaj¹ na dno kana³ów tworz¹ trudne do 
usuniêcia zatory. 
 Aby zapobiegaæ sytuacji, w której docho-
dzi do zapchania nie tylko sedesów, ale czêsto 
ca³ej sieci wewnêtrznej budynku, staj¹c siê czê-
sto przyczyn¹ awarii b¹dź cofniêcia ścieków, 

 Wiosn¹ tego roku w wielu miastach przeprowadzona zosta³a kampania "Sedes to nie kosz". Jak pokazuje nasze doświadczenie nie jest to 
problem tylko du¿ych miast. Nawet najnowocześniejsza oczyszczalnia technicznie nie jest w stanie usun¹æ wszystkich zanieczyszczeñ wrzu-
canych do sedesów. S¹ one zaprojektowane w taki sposób, aby mog³y przyjmowaæ nieczystości powstaj¹ce podczas k¹pieli, prania czy papier 
toaletowy z WC. 

nale¿y przestrzegaæ zasad i nie wyrzucaæ do 
kanalizacji:

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno równie¿ 
odprowadzaæ wód opadowych.

Deszczówka nie do kanalizacji sanitarnej Informacja o zmianach 
cen za ścieki

 Zak³ad Us³ug Komunalnych Z³awieś Wiel-
ka Sp. z o.o. informuje,  i¿ zgodnie z art. 9 ust. 
1 oraz art. 28 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 7 czerwca 
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2006r., 
nr 123, poz. 858) zabrania siê wprowadzania 
ścieków deszczowych i wód drena¿owych do 
kanalizacji sanitarnej .
 W zwi¹zku z powy¿szym, jeśli z Pañstwa 
posesji ścieki deszczowe i wody drena¿owe od-
prowadzane s¹ do kanalizacji sanitarnej, wzywa 
siê do niezw³ocznego zlikwidowania takiego 
przy³¹cza.
 Na mocy art. 7 ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków Zak³ad Us³ug Komunalnych Z³awieś 
Wielka Sp. z o.o. prowadziæ bêdzie w najbli¿-
szym czasie systematyczne kontrole przestrze-
gania wymienionych wy¿ej przepisów prawa. 
W przypadku nielegalnego wprowadzenia wód 
deszczowych do kanalizacji sanitarnej na mocy 
art. 28 cytowanej ustawy w³aścicielowi pose-
sji grozi kara ograniczenia wolności albo kara 
grzywny w wysokości do 10.000z³ .
 Szczegó³owych informacji w sprawie, a tak-
¿e w zakresie mo¿liwości zgodnego z prawem 
odprowadzenia wód deszczowych, udzieli 
Dzia³ Techniczny mieszcz¹cy siê w siedzibie 
Spó³ki w Rzêczkowie 48A, tel. (56) 678 – 15 – 90, 
510 – 233 – 294  

S³awomir Jakubowski

Nowy BIP
 Uprzejmie informujemy, ¿e z dniem 7 lip-
ca 2016 roku Gmina Z³awieś Wielka w ramach 
projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – us³ugi 
w zakresie e-Administracji i Informacji Prze-
strzennej” uruchomi³a nowy Biuletyn Informa-
cji Publicznej pod adresem: http://bip.zlawies.
pl/
 Dotychczasowy BIP przestaje funkcjono-
waæ, ale wszystkie dane tam zgromadzone nie 
trac¹ swojej wa¿ności. Bêdzie on nadal aktyw-
ny jako BIP archiwalny dostêpny pod adresem 

http://bip.zlawies.pl/archiwum-bip/

 W nowym BIP pojawi¹ siê wszystkie infor-
macje aktualne od 7 lipca 2016 roku oraz in-
formacje publiczne przeniesione z dotychczas 
funkcjonuj¹cego biuletynu. Wprowadzenie 
Biuletynu Informacji Publicznej w ramach tego 
projektu przez wszystkie gminy i powiaty wo-
jewództwa pozwoli na ujednolicenie sposobu 
korzystania z BIP.

Paulina Zakierska

 Zak³ad Us³ug Komunalnych Z³awieś Wielka Sp. z o.o. z siedzib¹ w Rzêczkowie 48A informu-
je, ¿e z dniem 01.07 2016 r. ulegaj¹ zmianie ceny za odprowadzanie 1 m3. ścieków dla odbiorców 
pierwszej grupy taryfowej – gospodarstwa domowe i obiekty u¿yteczności publicznej. 
 Uchwa³¹ nr XXI/124/2016 Rady Gminy Z³awieś Wielka z dnia 22.06.2016 r. w sprawie do-
p³at dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zak³ad 
Us³ug Komunalnych na terenie Gminy Z³awieś Wielka, zmniejszono wysokośæ dop³aty do 1m3 
odprowadzanych ścieków dla odbiorców I grupy taryfowej.

S³awomir Jakubowski

Taryfowa grupa odbiorców Wysokośæ taryfy 
za 1m3 od prowa-
dzonych ścieków 
brutto obowi¹zuj¹ca 
od 01.07.2016 r.

Wysokośæ dop³aty 
dla odbiorców do 
1m3 odprowadzo-
nych ścieków 
brutto od 
01.07.2016  r.

Wartośæ op³aty 
ponoszona przez 
odbiorców za 1m3 
odprowadzo-
nych ścieków
brutto od 
01.07.2016 r.

Gospodarstwa domowe
i obiekty u¿yteczności publicz-
nej

6,05 z³ 1,00 z³ 5,05 z³

Gospodarstwa domowe i obiek-
ty u¿yteczności publicznej 
z przydomow¹ przepompowni¹ 
ścieków

5,84 z³ 1,00 z³ 4,84 z³

- materia³ów budowlanych, mas bitumicz-
nych, ¿wiru, piasku, popio³u, szk³a, skór, 
które tworz¹ zwarte, trudne do usuniêcia 
zatory. 
- t³uszczów i olejów, które przyśpieszaj¹ 
koniecznośæ czyszczenia lub remontu 
sieci kanalizacyjnej,
- odpadów i ścieków z hodowli zwierz¹t     
w szczególności szczeciny, gnojówki, gno-
jowicy, ścieków z kiszonek, które s¹ szko-
dliwe dla po¿ytecznych bakterii.

- waty, pieluch, podpasek, nawil¿anych 
chusteczek, patyczków, materia³ów 
opatrunkowych, gazy, w³osów, ścierek, 
rajstop, tekstyliów, w³ókien oraz innych 
czêści garderoby, rêczników papiero-
wych, rêczników do wycierania wymion 
krów, szmat, gazet i innych nierozpusz-
czaj¹cych siê w wodzie materia³ów - zaty-
kaj¹ one rury i uniemo¿liwiaj¹ swobodny 
przep³yw ścieków

- niedopa³ków papierosów, lekarstw, strzy-
kawek, farb, lakierów oraz chemikaliów 
innych ni¿ powszechnie u¿ywane środki 
czystości - substancje chemiczne s¹ szko-
dliwe dla po¿ytecznych bakterii oczysz-
czaj¹cych ścieki w biologicznej czêści 
oczyszczalni i powoduj¹ ska¿enie wód
- obierek, odpadów kuchennych, zalega-
j¹c w rurach sprzyjaj¹ rozmna¿aniu siê 
gryzoni

 Wyrzucanie do sedesów odpadów, które 
powoduj¹ awarie pomp b¹dź zatory w rurach 
kanalizacyjnych, przyczynia siê do zwiêksze-
nia kosztów utrzymania kanalizacji na tere-
nie ca³ej gminy. 
 Dodatkowe naprawy powoduj¹ wzrost 
cen za ścieki, który dotyczy wszystkich miesz-
kañców. Stosuj¹c siê do przedstawionych po -
wy¿ej zasad, nie tylko dbamy o środowisko 
zapobiegaj¹c ró¿nego rodzaju ska¿eniom, 
ale równie¿ zmniejszamy koszty utrzymania 
kanalizacji. 

S³awomir Jakubowski

grafikê pobrano www.mpwik.com.pl
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Harmonogram zebrań sołeckich
poświąconych rozdysponowaniu funduszu sołeckiego w roku 2017. 

Lp. So³ectwo Data zebrania Dzieñ tygodnia Godzina zebrania Miejsce zebrania

1 Pêdzewo 25 sierpnia czwartek 17.00 Świetlica
2 Z³awieś Wielka 25 sierpnia czwartek 19.00 Świetlica
3 Gutowo 26 sierpnia pi¹tek 17.00 Świetlica
4 Czarne B³oto 29 sierpnia poniedzia³ek 17.00 By³a Szko³a
5 Cegielnik 29 sierpnia poniedzia³ek 19.00 By³a Szko³a
6 Siemoñ 2 września pi¹tek 17.00 Świetlica
7 £¹¿yn 2 września pi¹tek 19.00 Świetlica
8 Stary Toruñ 5 września poniedzia³ek 17.00 Remiza OSP
9 Rozgarty 5 września poniedzia³ek 19.00 By³a Szko³a
10 Górsk 6 września wtorek 17.00 Dom Kultury
11 Toporzysko 6 września wtorek 19.00 Remiza OSP
12 Cichoradz 7 września środa 17.00 Świetlica
13 Sk³udzewo 7 września środa 19:00 Remiza OSP
14 Przysiek 8 września czwartek 17.00 Szko³a Podstawowa
15 Z³awieś Ma³a 8 września czwartek 19.00 GOKiS
16 Zarośle Cienkie 9 września pi¹tek 17.00 Świetlica
17 Rzêczkowo 9 września pi¹tek 19.00 Remiza OSP
18 Czarnowo 12 września poniedzia³ek 17.00 Szko³a Podstawowa

Zapisy na rok szkolny 
2016/2017

Zawody spinningowe „O Puchar 
Wójta Gminy Zławieś Wielka”

Dom Kultury w Górsku przyjmuje zapisy  na rok szkol-
ny 2016/2017 do nastêpuj¹cych sekcji:
- rytmika dla dzieci
- jêzyk angielski dla przedszkolaków i dzieci szkolnych
- zajêcia teatralne dla dzieci
- zajêcia plastyczne dla dzieci
- zajêcia plastyczne dla doros³ych
- zumba

- aerobik
- taniec brzucha
- nordic walking.
Poszukujemy dzieci chêtnych do udzia³u w zespole tanecz-
nym, a tak¿e osób doros³ych do zespo³u śpiewaczego „Har-
monia”.

Renata Dobrowolska

 Zgodnie z kalendarzem Kapitanatu Sportowego Ko³a Wêdkarskiego nr 67 w Z³ejwsi Wielkiej w dniu 09.10.2016 r. 
odbêd¹ siê zawody spinningowe „O Puchar Wójta Gminy Z³awieś Wielka”.
Zbiórka zawodników nast¹pi o godz. 7:30 w Z³ejwsi Wielkiej, dojazd na miejsce zbiórki ul. Wiślan¹.
 Op³atê w wyskości 25 z³ od osoby prosimy wp³acaæ:

- u skarbnika Ko³a Z³awieś Wielka w siedzibie Ko³a ul. S³oneczna 28, 87-134 Z³awieś Wielka, w dniach 23.09.2016 
oraz 30.09.2016 r. w godzinach 18:00-19:00
- lub w sklapie wêdkarskim „U Ani” w Toruniu, ul. Szosa Che³miñska 243 do dnia 28.09.2016 r.

Po terminie z przyczyn organizacyjnych zg³oszenia nie bed¹ przyjmowane (ilośæ zawodników ograniczona). Zawody 
rozegrane zostan¹ w jednej turze 5 godzin. Obowi¹zuje regulamin zawodów na rybie bitej. Bli¿szych informacji uzy-
skaæ mo¿na pod nr telefonu: 785 993 191 

Jacek Gulczyñski
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Lp. So³ectwo
Liczba miesz-

kañców wg 
stanu na dzieñ 

30 czerwca 2016

ŚRODKI przy-
znane na so³ectwo 
z uwzglêdnieniem 

ograniczeñ 

1 Cegielnik 114 9 653,93

2 Cichoradz 241 13 558,55

3 Czarne B³oto 855 30 745,00

4 Czarnowo 836 30 745,00

5 Górsk 2 034 30 745,00

6 Gutowo 298 15 311,01

7 £¹¿yn 729 28 562,11

8 Pêdzewo 629 25 487,61

9 Przysiek, B³otka 813 30 745,00

10 Rozgarty 1 199 30 745,00

11 Rzêczkowo 681 27 086,35

12 Siemoñ 762 29 576,69

13 Sk³udzewo, Gierkowo 361 17 247,95

14 Stary Toruñ 854 30 745,00

15 Toporzysko 724 28 408,38

16 Zarośle Cienkie 279 14 726,86

17 Z³awieś Ma³a 1 111 30 745,00

18 Z³awieś Wielka 989 30 745,00

RAZEM 13 509 455 579,44

Aktualności/Edukacja

Warsztaty edukacyjne w ostoi pszczół 
i owadów zapylających

II edycja Gutowo 8 czerwca 2016 r.

 Na pocz¹tku dr Przemys³aw Gro-
dzicki – pracownik naukowo-dydak-
tyczny UMK zajmuj¹cy siê zawodo-
wo badaniem pszczó³ – przedstawi³, 
wykorzystuj¹c prezentacjê multime-
dialn¹, ¿ycie pszczo³y w ulu, jej roz-
wój oraz czynności, które w rezulta-
cie prowadz¹ do produkcji miodu 
i innych wykorzystywanych przez 
cz³owieka produktów (propolisu, 
wosku, pierzgi - zmodyfikowanego 
py³ku). Uczniowie zajrzeli do modelu 

 Celem warsztatów edukacyjnych zorganizowanych po raz drugi przez Fundacjê „Leśna droga” w ostoi pszczó³ 
i owadów zapylaj¹cych w Gutowie by³o zapoznanie jej uczestników z ¿yciem pszczó³ oraz ich interakcj¹ ze środo-
wiskiem. Uczestnikami warsztatów by³y dzieci klasy 6 z Zespo³u Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej.  

ula pszczo³y miodnej, obejrzeli pla-
ster oraz zapoznali siê z narzêdziami 
pracy pszczelarza.
 Uświadomiono s³uchaczom, ¿e 
nie tylko pszczo³y miodne uczestni-
cz¹ w zapylaniu kwiatów. W najbli¿-
szej okolicy mo¿emy spotkaæ wiele 
gatunków dziko ¿yj¹cych pszczó³. 
 Mo¿emy im pomóc zapewniaj¹c 
im środowisko ¿ycia (podkreślono, 
jak wa¿ne jest pozostawienie obsza-
rów niezagospodarowanych: miedz, 
rowów, fragmentów niekoszonych 
³¹k, gdzie mo¿e rosn¹æ wiêksza liczba 
gatunków roślin, które kwitn¹ przez 
d³u¿szy okres czasu oraz sadzenie ro-
ślin u¿ytkowych o ró¿nych okresach 
kwitnienia) oraz domki do budowy 
gniazd, co przyniesie korzyśæ nie 
tylko im, ale równie¿ nam – zapyla-
nie roślin u¿ytkowych. Takie domki 
z gniazdami powinny byæ w ka¿dym 
gospodarstwie. 

 Nastêpnie uczniowie szukali 
kwiatów, które mog¹ teraz dostarczaæ 
pszczo³om nektaru. Znalezione rośli-
ny by³y oznaczane. Uda³o siê znaleźæ 
takie rośliny jak: krwawnik pospoli-
ty, rze¿usznik piaskowy z³ocieñ w³a-
ściwy, jastrzêbiec kosmaczek, prosie-
nicznik szorstki, kocanki piaskowe, 
naw³oæ, mniszek lekarski, koniczyna 
³¹kowa, karbieniec pospolity, ostro-
¿eñ polny, mak polny, chaber b³awa-
tek, tasznik. 
 Nastêpnie dzieci mia³y mo¿liwośæ 
obejrzenia hotelików dla owadów za-
pylaj¹cych, które by³y ju¿ zasiedlone 
przez owady. Jednym ze sposobów 
pozytywnego wp³ywu na środowi-
sko ¿ycia owadów zapylaj¹cych jest 
sadzenie roślin miododajnych. Takie 
rośliny mo¿na te¿ spotkaæ na terenie 
ostoi, Fundacji „Leśna Droga”, której 
teren  obsadzony jest miêdzy innymi 
roślinami: bodziszek, czyściec, skal-

nica, sza³wia, trawy kwietne krzewy 
i drzewa owocowe.
 Na koniec dokonano przegl¹-
du najpopularniejszych w Polsce 
pszczó³ samotnic wśród których 
znalaz³y siê trzmiele, obrostka let-
nia, pszczolinki, lepiarka wiosenna, 
smuklik sześciopasy, pseudosmu-
klik, spójnica lucernowa, hoplitis, 
miesierkowate np. murarka ogrodo-
wa, koczownice. Pszczo³y te s¹ wie-
lokrotnie bardziej wydajne w zapy-
laniu kwiatów ni¿ pszczo³a miodna. 
One same s¹ ³agodne i nie atakuj¹ 
cz³owieka, a ¿¹dl¹ jedynie nadepniê-
te albo przygniecione. 
 Warsztaty zakoñczono wspól-
nym tañcem wywijanym, w którym 

pszczo³a informuje swoje siostry 
o po¿ytku odleg³ym ponad 100 
m od ula i śpiewaniem autorskich 
piosenek  prowadz¹cego warsztaty 
o pszczo³ach i ich ¿yciu. Uczestni-
kom przekazano ulotki i materia³y 
szkoleniowe w formie „egzaminu 
gimnazjalisty” i krzy¿ówek.  
 W ramach cyklu spotkañ  za-
chêcamy do udzia³u w takiej formie 
warsztatów, które odbêd¹ siê jeszcze 
w okresie jesieni.
Zapraszamy do czynnego udzia³u.
 O kolejnych  terminach  warszta-
towych bêdziemy  informacje prze-
sy³aæ drog¹ internetow¹ i og³osze-
niow¹. 

Maria Moulis

Oświetlenie uliczne

Droga Gutowo
 25 maja 2016 r. Gmina Z³awieś Wielka podpisa³a z Samorz¹dem Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego  umowê o przyznaniu pomocy na realizacjê 
zadania: „Budowa z rozbudow¹ drogi gminnej w miejscowości Gutowo”. 
 Inwestycja po³¹czy istniej¹c¹ ju¿ drogê ze Z³ejwsi Ma³ej z drog¹ powiatow¹ 
Zarośle Cienkie – £¹¿yn. 15 czerwca w wyniku przetargu wy³oniony zosta³ wy-
konawca - Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych S.p. z o.o. z Lipna. 
 W tym roku realizowany jest pierwszy etap budowy obejmuj¹cy 1,5 km na 
odcinku Pêdzewo-Gutowo. Druga czêśæ inwestycji  o d³ugości 1,389 km. bê-
dzie realizowana w 2017 roku. 
 Budowa drogi poprawi stan infrastruktury drogowej i znacz¹co przyczyni 
siê do polepszenia warunków ¿ycia mieszkañców naszej gminy.

Justyna Przybyszewska

Wysokość środków przypadająca 
na dane sołectwo

Fundusz Sołecki 2017 

 W bie¿¹cym roku na terenie na-
szej gminy prowadzonych jest szereg 
inwestycji dotycz¹cych rozbudo-
wy infrastruktury oświetleniowej. 
Zakoñczono ostatni etap budowy 
oświetlenia ulicy D³ugiej w Rozgar-
tach. W tej miejscowości zosta³a rów-
nie¿ oświetlona ulica Piaskowa.

 W Z³ejwsi Wielkiej, w celu popra-
wienia bezpieczeñstwa, wykonano 
oświetlenie parkingu gminnego i jego 
wjazdu. W sierpniu br. zrealizowano 
pierwszy etap inwestycji oświetlenia 
ulicy Paprociej w Starym Toruniu (re-
alizacja ca³ości inwestycji roz³o¿ona 
jest na trzy lata). 
 W planach w tym roku  jest zre-
alizowanie budowy oświetlenia ulicy 
Sarniej w Rozgartach. Coraz czêściej 
w celu poprawienia swojego bezpie-
czeñstwa i komfortu ¿ycia mieszkañ-
cy decyduj¹ o przekazaniu pieniêdzy 
na budowê oświetlenia ulicznego 
z funduszy so³eckich. 
 W tym roku  dziêki tej inicjaty-
wie zosta³o oświetlone skrzy¿owanie 
w Smolnie i skrzy¿owanie na drodze 
do zak³adu rolnego w Pêdzewie. Do 
koñca roku, dziêki wspó³finansowa-

niu ze środków z funduszu so³eckiego, 
wybudowane bêd¹ pierwsze dwie la-
tarnie w Przysieku na drodze ze szko³y 
w kierunku B³otek oraz doświetlonie 
wiatki szkolnej w Gutowie. 
 Wk³ad funduszy so³eckich w roz-
budowie infrastruktury oświetlenio-
wej jest dobr¹ inwestycj¹ mieszkañ-
ców dla poprawienia bezpieczeñstwa 
we w³asnej miejscowości oraz wspiera 
mo¿liwości inwestycyjne gminy. 
 Nasza gmina równie¿ wspó³uczest-
niczy w rozbudowie sieci oświetlenio-
wej we wspó³pracy z firm¹ Energa 
Oświetlenie Sp. z o.o. na istniej¹cych 
s³upach energetycznych. W tym roku 
opieraj¹c siê na wnioskach i uwagach 
mieszkañców dobudowa opraw zo-
sta³a zrealizowana w miejscowościach 
Górsk, Sk³udzewo, Stary Toruñ, Roz-
garty. 
 Do koñca roku bêdzie jeszcze 
sfinalizowana dobudowa kolejnych 
opraw w miejscowościach Toporzy-
sko, Sk³udzewo, Czarne B³oto, Górsk 
i £¹¿yn. Awarie oświetlenia ulicznego 
lub jego nieprawid³owe dzia³anie pro-
simy zg³aszaæ do urzêdu gminy  tel. 56 
674-13-41.

Grzegorz Chojnacki

 Wysokośæ środków funduszu 
so³eckiego przypadaj¹cych na dane 
so³ectwo oblicza siê wg wzoru F = 
(2+Lm/100) x Kb (art 3 ust. 1 ustawy 
o funduszu so³eckiem), w którym 
poszczególne symbole oznaczaj¹:
 F - wysokośæ środków przezna-
czonych na dane so³ectwo, jednak 
nie wiecej ni¿ 10 -krotnośæ Kb 
 Lm - liczba mieszkañców so³ec-
two wg stanu na dzieñ 30 czerwca 
roku poprzedzaj¹cego rok bud¿eto-
wy.
 Kb - kwotê bazow¹ obliczon¹ 
jako iloraz wykonanych dochodów 
bie¿¹cych danej gminy, o których 
mowa w przepisach o finansach pu-
blicznych, za rok poprzedaj¹cy rok 
bud¿etowy o dwa lata oraz liczby 
mieszkañców zamieszka³ych na 
obszarze danej gminy, wg stanu na 
dzieñ 31 grudnia roku poprzedzaj¹-
cego rok bud¿etowy o dwa lata.
 Wykonanie dochodów bie¿¹-
cych za rok 2015 wynios³o 41 453 
436,01 z³, natomiast wg stanu na 31 
grudnia 2015 gminê zamieszkiwa³o 
13 483 mieszkañców, tak wiêc kwota 
bazowa w przypadku naszej gminy 
wynosi 3 074,50 z³.
 Maksymalna wysokośc środków 
funduszu so³eckiego nie mo¿e prze-
kroczyæ 10-krotności kwoty bazo-
wej, czyli kwoty 30 745,00 z³. 
 W tabeli obok przedstawiono 
informacjê o wielkości środków 
przypadaj¹cych na ka¿de śo³ectwo.
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Ale się działo!!!

Edukacja

 Ju¿ po raz kolejny spo³ecznośæ Szko³y Podstawowej w £¹¿ynie wraz z mieszkañcami przygotowa³a niesamowi-
ty spektakl, który odby³ siê 10 czerwca 2015 r. w siedzibie szko³y. Widowisko by³o uwieñczeniem naszych dzia³añ 
zwi¹zanych z promocj¹ czytelnictwa.

 ,,Z ksi¹¿k¹ przez świat” czyli….. 
co zmartwi³o Pani¹ S³owikow¹, gdzie 
podzia³a siê ma³a Kim An Fu, o czym 
marzy³a Margerita i co nosi³ Kozio³ek 
w tobo³ku. Co nosi³ to nie wiadomo, 
bo siê w ogóle nie pochwali³ i tak ju¿ 
zosta³o do koñca przedstawienia, za 
to ca³a reszta wyjaśni³a siê wkrótce 
i mo¿na by³o odetchn¹æ z ulg¹. 
 W bajce jak to w bajce, wszystko 
siê zdarzyæ mo¿e, wiêc i w naszej 
dzia³o siê i dzia³o. Wspólnie z Kozio³-
kiem, który jak wiadomo b³¹ka³ siê 
po ca³ym świecie, przewêdrowaliśmy 
przez Europê, ba, nawet przez Ame-
rykê i Afrykê. 
 Do Anglii pojechaliśmy poci¹-
giem – prawdziwym (chocia¿ nie wia-
domo jak przejecha³ przez morze, ale 
w koñcu to bajka), a potem do 
Hiszpanii znowu poci¹giem, 
który tym razem przyjecha³ 
z daleka i na nikogo nie chcia³ 
czekaæ, hm… 
 A w Hiszpanii, o rety! 
Margarita, która marzy³a 
o tañcu i śpiewa³a o tym, a¿ 
torreadorom dr¿a³y chusty, 
a potem tañczy³a ogniście 
i z gracj¹, jak na Hiszpankê 
przysta³o. Majtnê³a spódnic¹ 
i tyleśmy j¹ widzieli, bo na sce-
nê wpad³y skoczne kowbojki, 
znakiem, czego znaleźliśmy 
siê w Ameryce. Kowbojki po-
tupa³y jak trzeba i zakoñczy³y taniec 
strzelaj¹c z broni. Co przezorniejsi 
z pierwszych rzêdów podnieśli rêce 
do góry, ale bez obaw, to by³o udawa-
ne. Pamiêtacie… bajka przecie¿, no 
a w bajce, wiadomo…. 
 Nikogo wiêc nie zdziwili niezbyt 
wyrośniêci Indianie i brykaj¹cy miê-
dzy nimi Kozio³ek. Nawet to, ¿e z wi-
sienek mo¿na zrobiæ kolczyki nie by³o 
szokuj¹ce. Dopiero zaginiêcie ma³ej 

Kim An Fu przerazi³o naprawdê. 
Skoro Kim An Fu to Japonia, a Japo-
nia du¿ym krajem jest. Na szczêście 
okaza³o siê, ¿e biedactwo nie zaginê-
³o, tylko by³o w szkole i dziuba³o te 
dziwne japoñskie literki. 
 Podobno jêzyk s¹siadów dobrze 
jest znaæ (ca³e szczêście, ¿e nie s¹siadu-
jemy z Japoni¹!), o czym przekona³a 
siê ma³a Masza, która rozchorowa³a 
siê w dalekiej Rosji, gdzie bez futrzanej 
czapy i ko¿uchów nawet zatañczyæ siê 
nie da. Zimnisko, ¿e strach. Dobrze, 
¿e Kozio³kowi zmarz³y rogi, bo czym 
prêdzej zabra³ nas do… Afryki, gdzie 
a¿ zaroi³o siê od Murzynków Bambo. 
Ca³e plemiê wdziêcznie odtañczy³o 
swój charakterystyczny taniec, wyre-
cytowa³o wierszyk, chocia¿ wcale nie 

po afrykañsku, i znów zabra³o siê za 
taniec, gdy nagle przep³oszy³ je wy-
g³odnia³y krokodyl. 
 W sumie nie wiadomo czy by³ 
wyg³odnia³y czy towarzyski, bo po-
szed³ sobie z Kozio³kiem zupe³nie 
spokojnie. Musieli d³ugo iśæ albo 
pomyliæ drogê, bo z Afryki dotarli 
do Francji a tam la paf mówi³ po la 
francusku a la Filip śpiewa³ la pio-
senkê o romantycznym spotkaniu 

na….polu? No tak, bajka przecie¿… 
Podró¿e kszta³c¹, to wiadomo, ale te¿ 
sprawiaj¹, ¿e cz³owiek g³odnieje, wiêc 
niebawem zapachnia³o w³osk¹ pizz¹ 
i makaronami, których we W³oszech 
jest bez liku, a które Kozio³ek wyjad³ 
kucharzowi i dla nas nic ju¿ nie zosta-
³o. I tyle z podró¿y po świecie. 
 Trzeba by³o wracaæ do kraju, bo 
wszêdzie dobrze, ale w domu najle-
piej. Tu i do lasu na grzyby mo¿na 
pójśæ, a tyle ich, ¿e same do koszyczka 
wskakuj¹ i przyjrzeæ siê rozbieganym 
mrówkom, a nawet wilki przekupiæ 
dro¿d¿ówk¹. 
 Gdyby komuś duszno by³o w le-
sie, mo¿e zrelaksowaæ siê w ogródku, 
a polskie ogrody pachn¹ malwami 
i bajkami. W naszym wêdrowa³y ma³e 

Grzesie, które wci¹¿ gubi³y 
piasek, ¿uczek zakocha³ siê 
w biedronce, ale z tego nic 
nie wysz³o, bo ona wola³a 
muchomora, a ma³a mysz-
ka przekona³a siê, ¿e ma  
najwspanialszych przy-
jació³ na świecie, na któ-
rych zawsze mo¿e liczyæ, 
zw³aszcza, gdy w pobli¿u 
pojawiaj¹ siê czarowni-
ce. Te jednak okaza³y siê 
zupe³nie niegroźne. Ot, 
wpad³y, narobi³y zamêtu 
i zniknê³y. Mia³y wpraw-
dzie wielki kocio³, ale ¿ad-

nych kurzych ³apek i ³usek krokodyla 
tam nie by³o, co móg³by sprawdziæ 
Kozio³ek, gdyby…. No w³aśnie, on 
tymczasem leniuchowa³ na pla¿y, po-
dziwia³ muszelki i podstawia³ nogi 
ratownikom. 
 Ratownik na pla¿y to wa¿na oso-
ba, rekinka nadmucha, k¹pieli pil-
nuje, a jak trzeba, to i nogi kremem 
posmaruje, wiêc mu przeszkadzaæ 
nie wolno. Ju¿ lepiej podziwiaæ szum 

fal, morski wiatr i takie tam uniesie-
nia. By³oby siê tak towarzystwo jesz-
cze sma¿y³o i naciera³o kremem, ale 
przysz³a jedna rozgadana telefonist-
ka i coś w sprawie drobiu za³atwia³a, 
zamieszanie na pla¿y zrobi³a, a wiêc 
siê wszyscy czym prêdzej pozbierali. 
 To i dobrze, bo ten drób w³aśnie, 
zupe³nie dobrze upierzony, chocia¿ 
dziwny, wybiera³ siê w jak¹ś podró¿ 
z kaczk¹ dziwaczk¹ na czele. 
 Tak nam siê przynajmniej wyda-
wa³o, bo kaczka wkrótce w niewyja-
śnionych okolicznościach odpad³a, 
a nieco niezdecydowana sójka z licz-
nymi tobo³ami postanowi³a jednak 
zostaæ w kraju. Albo taka wrona, niby 
powa¿ny ptak, zdecydowany, a tu 
proszê, kica i udaje lotkê od badmin-
tona! 
 Najrozs¹dniejsza w tym towa-
rzystwie okaza³a siê pani s³owikowa 
w gniazdku na akacji, taka gospody-

ni domowa, kolacyjka, m¹¿ w pracy, 
wiêc siê donik¹d nie wybiera³a, bo 
ktoś tego gniazdka musia³ pilnowaæ. 
 Zw³aszcza, ¿e m¹¿ artysta, śpie-
wak, wiecznie z g³ow¹ w chmurach. 
Zawsze jednak wraca³ do domu, 
choæby piechotk¹, wiêc i teraz wróci³. 
No i dobrze, bo późno ju¿ siê zrobi³o 
a w magicznej szafie pojawi³y siê ba-
jeczki i ko³ysanki i kolorowe smoki. 
 Jedne porozk³ada³y siê na ³ó¿-
kach, inne na poduchach a ko³ysane 
piêkn¹ muzyk¹ spa³y i śni³y i tak to 
siê skoñczy³o. A w³aściwie nie tak, bo 
publicznośæ bi³a ogromne brawa ma-
luchom z przedszkola, średniakom 
i starszakom i doros³ym aktorom te¿, 
bo znowu wszyscy byliśmy razem. 
 Tak ró¿ni od siebie i tak zajêci 
swoimi sprawami. Byliśmy jednak ra-
zem, bo chcieliśmy…

Jolanta Michalska
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Lp. So³ectwo
Liczba miesz-

kañców wg 
stanu na dzieñ 

30 czerwca 2016

ŚRODKI przy-
znane na so³ectwo 
z uwzglêdnieniem 

ograniczeñ 

1 Cegielnik 114 9 653,93

2 Cichoradz 241 13 558,55

3 Czarne B³oto 855 30 745,00

4 Czarnowo 836 30 745,00

5 Górsk 2 034 30 745,00

6 Gutowo 298 15 311,01

7 £¹¿yn 729 28 562,11

8 Pêdzewo 629 25 487,61

9 Przysiek, B³otka 813 30 745,00

10 Rozgarty 1 199 30 745,00

11 Rzêczkowo 681 27 086,35

12 Siemoñ 762 29 576,69

13 Sk³udzewo, Gierkowo 361 17 247,95

14 Stary Toruñ 854 30 745,00

15 Toporzysko 724 28 408,38

16 Zarośle Cienkie 279 14 726,86

17 Z³awieś Ma³a 1 111 30 745,00

18 Z³awieś Wielka 989 30 745,00

RAZEM 13 509 455 579,44

Aktualności/Edukacja

Warsztaty edukacyjne w ostoi pszczół 
i owadów zapylających

II edycja Gutowo 8 czerwca 2016 r.

 Na pocz¹tku dr Przemys³aw Gro-
dzicki – pracownik naukowo-dydak-
tyczny UMK zajmuj¹cy siê zawodo-
wo badaniem pszczó³ – przedstawi³, 
wykorzystuj¹c prezentacjê multime-
dialn¹, ¿ycie pszczo³y w ulu, jej roz-
wój oraz czynności, które w rezulta-
cie prowadz¹ do produkcji miodu 
i innych wykorzystywanych przez 
cz³owieka produktów (propolisu, 
wosku, pierzgi - zmodyfikowanego 
py³ku). Uczniowie zajrzeli do modelu 

 Celem warsztatów edukacyjnych zorganizowanych po raz drugi przez Fundacjê „Leśna droga” w ostoi pszczó³ 
i owadów zapylaj¹cych w Gutowie by³o zapoznanie jej uczestników z ¿yciem pszczó³ oraz ich interakcj¹ ze środo-
wiskiem. Uczestnikami warsztatów by³y dzieci klasy 6 z Zespo³u Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej.  

ula pszczo³y miodnej, obejrzeli pla-
ster oraz zapoznali siê z narzêdziami 
pracy pszczelarza.
 Uświadomiono s³uchaczom, ¿e 
nie tylko pszczo³y miodne uczestni-
cz¹ w zapylaniu kwiatów. W najbli¿-
szej okolicy mo¿emy spotkaæ wiele 
gatunków dziko ¿yj¹cych pszczó³. 
 Mo¿emy im pomóc zapewniaj¹c 
im środowisko ¿ycia (podkreślono, 
jak wa¿ne jest pozostawienie obsza-
rów niezagospodarowanych: miedz, 
rowów, fragmentów niekoszonych 
³¹k, gdzie mo¿e rosn¹æ wiêksza liczba 
gatunków roślin, które kwitn¹ przez 
d³u¿szy okres czasu oraz sadzenie ro-
ślin u¿ytkowych o ró¿nych okresach 
kwitnienia) oraz domki do budowy 
gniazd, co przyniesie korzyśæ nie 
tylko im, ale równie¿ nam – zapyla-
nie roślin u¿ytkowych. Takie domki 
z gniazdami powinny byæ w ka¿dym 
gospodarstwie. 

 Nastêpnie uczniowie szukali 
kwiatów, które mog¹ teraz dostarczaæ 
pszczo³om nektaru. Znalezione rośli-
ny by³y oznaczane. Uda³o siê znaleźæ 
takie rośliny jak: krwawnik pospoli-
ty, rze¿usznik piaskowy z³ocieñ w³a-
ściwy, jastrzêbiec kosmaczek, prosie-
nicznik szorstki, kocanki piaskowe, 
naw³oæ, mniszek lekarski, koniczyna 
³¹kowa, karbieniec pospolity, ostro-
¿eñ polny, mak polny, chaber b³awa-
tek, tasznik. 
 Nastêpnie dzieci mia³y mo¿liwośæ 
obejrzenia hotelików dla owadów za-
pylaj¹cych, które by³y ju¿ zasiedlone 
przez owady. Jednym ze sposobów 
pozytywnego wp³ywu na środowi-
sko ¿ycia owadów zapylaj¹cych jest 
sadzenie roślin miododajnych. Takie 
rośliny mo¿na te¿ spotkaæ na terenie 
ostoi, Fundacji „Leśna Droga”, której 
teren  obsadzony jest miêdzy innymi 
roślinami: bodziszek, czyściec, skal-

nica, sza³wia, trawy kwietne krzewy 
i drzewa owocowe.
 Na koniec dokonano przegl¹-
du najpopularniejszych w Polsce 
pszczó³ samotnic wśród których 
znalaz³y siê trzmiele, obrostka let-
nia, pszczolinki, lepiarka wiosenna, 
smuklik sześciopasy, pseudosmu-
klik, spójnica lucernowa, hoplitis, 
miesierkowate np. murarka ogrodo-
wa, koczownice. Pszczo³y te s¹ wie-
lokrotnie bardziej wydajne w zapy-
laniu kwiatów ni¿ pszczo³a miodna. 
One same s¹ ³agodne i nie atakuj¹ 
cz³owieka, a ¿¹dl¹ jedynie nadepniê-
te albo przygniecione. 
 Warsztaty zakoñczono wspól-
nym tañcem wywijanym, w którym 

pszczo³a informuje swoje siostry 
o po¿ytku odleg³ym ponad 100 
m od ula i śpiewaniem autorskich 
piosenek  prowadz¹cego warsztaty 
o pszczo³ach i ich ¿yciu. Uczestni-
kom przekazano ulotki i materia³y 
szkoleniowe w formie „egzaminu 
gimnazjalisty” i krzy¿ówek.  
 W ramach cyklu spotkañ  za-
chêcamy do udzia³u w takiej formie 
warsztatów, które odbêd¹ siê jeszcze 
w okresie jesieni.
Zapraszamy do czynnego udzia³u.
 O kolejnych  terminach  warszta-
towych bêdziemy  informacje prze-
sy³aæ drog¹ internetow¹ i og³osze-
niow¹. 

Maria Moulis

Oświetlenie uliczne

Droga Gutowo
 25 maja 2016 r. Gmina Z³awieś Wielka podpisa³a z Samorz¹dem Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego  umowê o przyznaniu pomocy na realizacjê 
zadania: „Budowa z rozbudow¹ drogi gminnej w miejscowości Gutowo”. 
 Inwestycja po³¹czy istniej¹c¹ ju¿ drogê ze Z³ejwsi Ma³ej z drog¹ powiatow¹ 
Zarośle Cienkie – £¹¿yn. 15 czerwca w wyniku przetargu wy³oniony zosta³ wy-
konawca - Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych S.p. z o.o. z Lipna. 
 W tym roku realizowany jest pierwszy etap budowy obejmuj¹cy 1,5 km na 
odcinku Pêdzewo-Gutowo. Druga czêśæ inwestycji  o d³ugości 1,389 km. bê-
dzie realizowana w 2017 roku. 
 Budowa drogi poprawi stan infrastruktury drogowej i znacz¹co przyczyni 
siê do polepszenia warunków ¿ycia mieszkañców naszej gminy.

Justyna Przybyszewska

Wysokość środków przypadająca 
na dane sołectwo

Fundusz Sołecki 2017 

 W bie¿¹cym roku na terenie na-
szej gminy prowadzonych jest szereg 
inwestycji dotycz¹cych rozbudo-
wy infrastruktury oświetleniowej. 
Zakoñczono ostatni etap budowy 
oświetlenia ulicy D³ugiej w Rozgar-
tach. W tej miejscowości zosta³a rów-
nie¿ oświetlona ulica Piaskowa.

 W Z³ejwsi Wielkiej, w celu popra-
wienia bezpieczeñstwa, wykonano 
oświetlenie parkingu gminnego i jego 
wjazdu. W sierpniu br. zrealizowano 
pierwszy etap inwestycji oświetlenia 
ulicy Paprociej w Starym Toruniu (re-
alizacja ca³ości inwestycji roz³o¿ona 
jest na trzy lata). 
 W planach w tym roku  jest zre-
alizowanie budowy oświetlenia ulicy 
Sarniej w Rozgartach. Coraz czêściej 
w celu poprawienia swojego bezpie-
czeñstwa i komfortu ¿ycia mieszkañ-
cy decyduj¹ o przekazaniu pieniêdzy 
na budowê oświetlenia ulicznego 
z funduszy so³eckich. 
 W tym roku  dziêki tej inicjaty-
wie zosta³o oświetlone skrzy¿owanie 
w Smolnie i skrzy¿owanie na drodze 
do zak³adu rolnego w Pêdzewie. Do 
koñca roku, dziêki wspó³finansowa-

niu ze środków z funduszu so³eckiego, 
wybudowane bêd¹ pierwsze dwie la-
tarnie w Przysieku na drodze ze szko³y 
w kierunku B³otek oraz doświetlonie 
wiatki szkolnej w Gutowie. 
 Wk³ad funduszy so³eckich w roz-
budowie infrastruktury oświetlenio-
wej jest dobr¹ inwestycj¹ mieszkañ-
ców dla poprawienia bezpieczeñstwa 
we w³asnej miejscowości oraz wspiera 
mo¿liwości inwestycyjne gminy. 
 Nasza gmina równie¿ wspó³uczest-
niczy w rozbudowie sieci oświetlenio-
wej we wspó³pracy z firm¹ Energa 
Oświetlenie Sp. z o.o. na istniej¹cych 
s³upach energetycznych. W tym roku 
opieraj¹c siê na wnioskach i uwagach 
mieszkañców dobudowa opraw zo-
sta³a zrealizowana w miejscowościach 
Górsk, Sk³udzewo, Stary Toruñ, Roz-
garty. 
 Do koñca roku bêdzie jeszcze 
sfinalizowana dobudowa kolejnych 
opraw w miejscowościach Toporzy-
sko, Sk³udzewo, Czarne B³oto, Górsk 
i £¹¿yn. Awarie oświetlenia ulicznego 
lub jego nieprawid³owe dzia³anie pro-
simy zg³aszaæ do urzêdu gminy  tel. 56 
674-13-41.

Grzegorz Chojnacki

 Wysokośæ środków funduszu 
so³eckiego przypadaj¹cych na dane 
so³ectwo oblicza siê wg wzoru F = 
(2+Lm/100) x Kb (art 3 ust. 1 ustawy 
o funduszu so³eckiem), w którym 
poszczególne symbole oznaczaj¹:
 F - wysokośæ środków przezna-
czonych na dane so³ectwo, jednak 
nie wiecej ni¿ 10 -krotnośæ Kb 
 Lm - liczba mieszkañców so³ec-
two wg stanu na dzieñ 30 czerwca 
roku poprzedzaj¹cego rok bud¿eto-
wy.
 Kb - kwotê bazow¹ obliczon¹ 
jako iloraz wykonanych dochodów 
bie¿¹cych danej gminy, o których 
mowa w przepisach o finansach pu-
blicznych, za rok poprzedaj¹cy rok 
bud¿etowy o dwa lata oraz liczby 
mieszkañców zamieszka³ych na 
obszarze danej gminy, wg stanu na 
dzieñ 31 grudnia roku poprzedzaj¹-
cego rok bud¿etowy o dwa lata.
 Wykonanie dochodów bie¿¹-
cych za rok 2015 wynios³o 41 453 
436,01 z³, natomiast wg stanu na 31 
grudnia 2015 gminê zamieszkiwa³o 
13 483 mieszkañców, tak wiêc kwota 
bazowa w przypadku naszej gminy 
wynosi 3 074,50 z³.
 Maksymalna wysokośc środków 
funduszu so³eckiego nie mo¿e prze-
kroczyæ 10-krotności kwoty bazo-
wej, czyli kwoty 30 745,00 z³. 
 W tabeli obok przedstawiono 
informacjê o wielkości środków 
przypadaj¹cych na ka¿de śo³ectwo.
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Ale się działo!!!

Edukacja

 Ju¿ po raz kolejny spo³ecznośæ Szko³y Podstawowej w £¹¿ynie wraz z mieszkañcami przygotowa³a niesamowi-
ty spektakl, który odby³ siê 10 czerwca 2015 r. w siedzibie szko³y. Widowisko by³o uwieñczeniem naszych dzia³añ 
zwi¹zanych z promocj¹ czytelnictwa.

 ,,Z ksi¹¿k¹ przez świat” czyli….. 
co zmartwi³o Pani¹ S³owikow¹, gdzie 
podzia³a siê ma³a Kim An Fu, o czym 
marzy³a Margerita i co nosi³ Kozio³ek 
w tobo³ku. Co nosi³ to nie wiadomo, 
bo siê w ogóle nie pochwali³ i tak ju¿ 
zosta³o do koñca przedstawienia, za 
to ca³a reszta wyjaśni³a siê wkrótce 
i mo¿na by³o odetchn¹æ z ulg¹. 
 W bajce jak to w bajce, wszystko 
siê zdarzyæ mo¿e, wiêc i w naszej 
dzia³o siê i dzia³o. Wspólnie z Kozio³-
kiem, który jak wiadomo b³¹ka³ siê 
po ca³ym świecie, przewêdrowaliśmy 
przez Europê, ba, nawet przez Ame-
rykê i Afrykê. 
 Do Anglii pojechaliśmy poci¹-
giem – prawdziwym (chocia¿ nie wia-
domo jak przejecha³ przez morze, ale 
w koñcu to bajka), a potem do 
Hiszpanii znowu poci¹giem, 
który tym razem przyjecha³ 
z daleka i na nikogo nie chcia³ 
czekaæ, hm… 
 A w Hiszpanii, o rety! 
Margarita, która marzy³a 
o tañcu i śpiewa³a o tym, a¿ 
torreadorom dr¿a³y chusty, 
a potem tañczy³a ogniście 
i z gracj¹, jak na Hiszpankê 
przysta³o. Majtnê³a spódnic¹ 
i tyleśmy j¹ widzieli, bo na sce-
nê wpad³y skoczne kowbojki, 
znakiem, czego znaleźliśmy 
siê w Ameryce. Kowbojki po-
tupa³y jak trzeba i zakoñczy³y taniec 
strzelaj¹c z broni. Co przezorniejsi 
z pierwszych rzêdów podnieśli rêce 
do góry, ale bez obaw, to by³o udawa-
ne. Pamiêtacie… bajka przecie¿, no 
a w bajce, wiadomo…. 
 Nikogo wiêc nie zdziwili niezbyt 
wyrośniêci Indianie i brykaj¹cy miê-
dzy nimi Kozio³ek. Nawet to, ¿e z wi-
sienek mo¿na zrobiæ kolczyki nie by³o 
szokuj¹ce. Dopiero zaginiêcie ma³ej 

Kim An Fu przerazi³o naprawdê. 
Skoro Kim An Fu to Japonia, a Japo-
nia du¿ym krajem jest. Na szczêście 
okaza³o siê, ¿e biedactwo nie zaginê-
³o, tylko by³o w szkole i dziuba³o te 
dziwne japoñskie literki. 
 Podobno jêzyk s¹siadów dobrze 
jest znaæ (ca³e szczêście, ¿e nie s¹siadu-
jemy z Japoni¹!), o czym przekona³a 
siê ma³a Masza, która rozchorowa³a 
siê w dalekiej Rosji, gdzie bez futrzanej 
czapy i ko¿uchów nawet zatañczyæ siê 
nie da. Zimnisko, ¿e strach. Dobrze, 
¿e Kozio³kowi zmarz³y rogi, bo czym 
prêdzej zabra³ nas do… Afryki, gdzie 
a¿ zaroi³o siê od Murzynków Bambo. 
Ca³e plemiê wdziêcznie odtañczy³o 
swój charakterystyczny taniec, wyre-
cytowa³o wierszyk, chocia¿ wcale nie 

po afrykañsku, i znów zabra³o siê za 
taniec, gdy nagle przep³oszy³ je wy-
g³odnia³y krokodyl. 
 W sumie nie wiadomo czy by³ 
wyg³odnia³y czy towarzyski, bo po-
szed³ sobie z Kozio³kiem zupe³nie 
spokojnie. Musieli d³ugo iśæ albo 
pomyliæ drogê, bo z Afryki dotarli 
do Francji a tam la paf mówi³ po la 
francusku a la Filip śpiewa³ la pio-
senkê o romantycznym spotkaniu 

na….polu? No tak, bajka przecie¿… 
Podró¿e kszta³c¹, to wiadomo, ale te¿ 
sprawiaj¹, ¿e cz³owiek g³odnieje, wiêc 
niebawem zapachnia³o w³osk¹ pizz¹ 
i makaronami, których we W³oszech 
jest bez liku, a które Kozio³ek wyjad³ 
kucharzowi i dla nas nic ju¿ nie zosta-
³o. I tyle z podró¿y po świecie. 
 Trzeba by³o wracaæ do kraju, bo 
wszêdzie dobrze, ale w domu najle-
piej. Tu i do lasu na grzyby mo¿na 
pójśæ, a tyle ich, ¿e same do koszyczka 
wskakuj¹ i przyjrzeæ siê rozbieganym 
mrówkom, a nawet wilki przekupiæ 
dro¿d¿ówk¹. 
 Gdyby komuś duszno by³o w le-
sie, mo¿e zrelaksowaæ siê w ogródku, 
a polskie ogrody pachn¹ malwami 
i bajkami. W naszym wêdrowa³y ma³e 

Grzesie, które wci¹¿ gubi³y 
piasek, ¿uczek zakocha³ siê 
w biedronce, ale z tego nic 
nie wysz³o, bo ona wola³a 
muchomora, a ma³a mysz-
ka przekona³a siê, ¿e ma  
najwspanialszych przy-
jació³ na świecie, na któ-
rych zawsze mo¿e liczyæ, 
zw³aszcza, gdy w pobli¿u 
pojawiaj¹ siê czarowni-
ce. Te jednak okaza³y siê 
zupe³nie niegroźne. Ot, 
wpad³y, narobi³y zamêtu 
i zniknê³y. Mia³y wpraw-
dzie wielki kocio³, ale ¿ad-

nych kurzych ³apek i ³usek krokodyla 
tam nie by³o, co móg³by sprawdziæ 
Kozio³ek, gdyby…. No w³aśnie, on 
tymczasem leniuchowa³ na pla¿y, po-
dziwia³ muszelki i podstawia³ nogi 
ratownikom. 
 Ratownik na pla¿y to wa¿na oso-
ba, rekinka nadmucha, k¹pieli pil-
nuje, a jak trzeba, to i nogi kremem 
posmaruje, wiêc mu przeszkadzaæ 
nie wolno. Ju¿ lepiej podziwiaæ szum 

fal, morski wiatr i takie tam uniesie-
nia. By³oby siê tak towarzystwo jesz-
cze sma¿y³o i naciera³o kremem, ale 
przysz³a jedna rozgadana telefonist-
ka i coś w sprawie drobiu za³atwia³a, 
zamieszanie na pla¿y zrobi³a, a wiêc 
siê wszyscy czym prêdzej pozbierali. 
 To i dobrze, bo ten drób w³aśnie, 
zupe³nie dobrze upierzony, chocia¿ 
dziwny, wybiera³ siê w jak¹ś podró¿ 
z kaczk¹ dziwaczk¹ na czele. 
 Tak nam siê przynajmniej wyda-
wa³o, bo kaczka wkrótce w niewyja-
śnionych okolicznościach odpad³a, 
a nieco niezdecydowana sójka z licz-
nymi tobo³ami postanowi³a jednak 
zostaæ w kraju. Albo taka wrona, niby 
powa¿ny ptak, zdecydowany, a tu 
proszê, kica i udaje lotkê od badmin-
tona! 
 Najrozs¹dniejsza w tym towa-
rzystwie okaza³a siê pani s³owikowa 
w gniazdku na akacji, taka gospody-

ni domowa, kolacyjka, m¹¿ w pracy, 
wiêc siê donik¹d nie wybiera³a, bo 
ktoś tego gniazdka musia³ pilnowaæ. 
 Zw³aszcza, ¿e m¹¿ artysta, śpie-
wak, wiecznie z g³ow¹ w chmurach. 
Zawsze jednak wraca³ do domu, 
choæby piechotk¹, wiêc i teraz wróci³. 
No i dobrze, bo późno ju¿ siê zrobi³o 
a w magicznej szafie pojawi³y siê ba-
jeczki i ko³ysanki i kolorowe smoki. 
 Jedne porozk³ada³y siê na ³ó¿-
kach, inne na poduchach a ko³ysane 
piêkn¹ muzyk¹ spa³y i śni³y i tak to 
siê skoñczy³o. A w³aściwie nie tak, bo 
publicznośæ bi³a ogromne brawa ma-
luchom z przedszkola, średniakom 
i starszakom i doros³ym aktorom te¿, 
bo znowu wszyscy byliśmy razem. 
 Tak ró¿ni od siebie i tak zajêci 
swoimi sprawami. Byliśmy jednak ra-
zem, bo chcieliśmy…

Jolanta Michalska
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Nabór wniosków na obiady 
dla dzieci

 Gminny Ośrodek Pomocy spo³ecznej in-
formuje, ¿e od sierpnia 2016r. przyjmujemy 
wnioski o pomoc w postaci obiadów dla dzie-
ci i m³odzie¿y w ramach realizacji rz¹dowego 
programu „Pomoc pañstwa w zakresie do¿y-
wiania”. 

 Obiady bêd¹ przyznawane na okres od 
września 2016 r. do grudnia 2016 r.
 Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski wraz 
z informacj¹ o dochodzie netto osi¹gniêtym za 
miesi¹c poprzedzaj¹cy z³o¿enie wniosku 
(np. sk³adaj¹c wniosek w sierpniu 2016 r. przed-
stawiane s¹ dochody netto uzyskane za lipiec 
2016 r.).
 Miejsce z³o¿enia wniosku: Gminny Ośro-

dek Pomocy Spo³ecznej w Z³ejwsi Wielkiej ul. 
S³oneczna 28, 87-134 Z³awieś Wielka.
 O pomoc  mog¹ ubiegaæ siê rodziny, w któ-
rych miesiêczny dochód netto nie przekracza 
771,00 z³otych na jednego cz³onka rodziny.    

 Uwaga wa¿ne! Świadczenie wycho-
wawcze 500Plus nie wlicza siê do docho-
du rodziny ubiegaj¹cej siê o świadczenia 
z pomocy spo³ecznej (dotyczy to wszyst-
kich świadczeñ: zasi³ków sta³ych, zasi³-
ków celowych, zasi³ków okresowych, do-
¿ywiania w szko³ach, specjalistycznych 
us³ug opiekuñczych itp.). 

Aldona Michalska

II Toruńska Senioriada 
„Jesteśmy 2016”

 Celem Senioriady by³o pokazanie potencja-
³u  seniorów miasta i gmin powiatu toruñskiego  
oraz zachêcenie osób starszych do spêdzania 
wolnego czasu w sposób aktywny i twórczy.
 W amfiteatrze prezentowa³y siê zespo³y ar-
tystyczne, kapele i chóry. Na terenie kiermaszu 
twórcy wystawili rêkodzie³o i regionalne potra-
wy. Zabawny festyn mia³ i swoje powa¿niejsze 
akcenty. Na stoiskach edukacyjno-profilaktycz-
nych mo¿na by³o zasiêgn¹æ porad medyczno-
rehabilitacyjnych, zbadaæ krew czy s³uch. 
Braæ czynny udzia³ w tañcach zumby, w tañcu 
w krêgu, w zabawach  ruchowych miêdzy inny-
mi  æwiczeñ na zdrowy krêgos³up, gimnastyka 
dla dojrza³ych  z taśmami i pi³kami rehabilita-
cyjnymi, braæ udzia³ w koniecznej rozgrzewce 
i stretchingu  przy chodzeniu z kijkami Nordic 
Walking, w pokazach walki sztuki japoñskiej 
i wielu innych zajêciach sportowych.

 Imprezê 19 tego czerwca 2016 r. na terenie Muzeum Etnograficznego zorganizowali Toruñ-
ska Rada Seniorów i Wydzia³ Zdrowia i Polityki Spo³ecznej Urzêdu Miasta Torunia.

 W imprezê licznie  zaanga¿owali siê przed-
stawiciele naszej gminy:  chór „Melodia” , chór 
”Harmonia”,  wolontariusze harcerze 30 Dru-
¿yny im. Szarych Szeregów „Szturmowcy”. Ser-
decznie dziêkujemy 
 Organizatorzy zapraszaj¹ do wspó³pracy 
w nastêpnym roku. 

Maria Moulis

Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020

 Gmina Z³awieś Wielka w 2016r. przystê-
puje do realizacji Programu Operacyjnego 
Pomoc ¯ywnościowa 2014-2020 wspó³finan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebuj¹cym.

 Tylko ośrodek pomocy spo³ecznej mo¿e 
kwalifikowaæ osoby do pomocy ¿ywnościowej 
i wydawaæ osobom skierowania do otrzymania 
pomocy ¿ywnościowej lub przekazywaæ organi-
zacjom listy osób zakwalifikowanych do pomo-
cy z PO P¯, pod warunkiem uzyskania zgody 
tych osób.
 Zgodnie z wytycznymi Instytucji zarz¹dza-
j¹cej (MPiPS) w ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc ¯ywnościowa 2014-2020, pomoc 
w ramach PO P¯ jest kierowana do osób, które 
z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów 
nie s¹ w stanie zapewniæ sobie odpowiedniego 
posi³ku. 
 Wsparcie powinno trafiaæ do osób znaj-
duj¹cych siê w najtrudniejszej sytuacji, spe³-
niaj¹cych przes³anki wskazane w art. 7 ustawy 
o pomocy spo³ecznej, których dochód obecnie 
nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium 
dochodowego, uprawniaj¹cego do korzystania 

z pomocy spo³ecznej tj. nie wiêcej ni¿: 

951 z³ w przypadku osoby samotnie gospoda-
ruj¹cej, 
771 z³ w przypadku osoby w rodzinie.

 Tak określony wymóg ma na celu wsparcie 
osób i rodzin znajduj¹cych siê w najtrudniejszej 
sytuacji, w sposób trwa³y i intensywny. Pro-
gram jest uzupe³nieniem dzia³añ gmin w za-
kresie udzielania posi³ku lub do¿ywiania dzie-
ci najubo¿szym mieszkañcom. W wiêkszości 
przypadków adresowany jest do osób i rodzin 
korzystaj¹cych z pomocy ośrodków pomocy 
spo³ecznej. 
 Zestaw na Podprogram 2016  artyku³ów spo-
¿ywczych obejmuje: olej rzepakowy 4 l., cukier 
bia³y 4 kg, makaron jajeczny 5 kg, szynka drobio-
wa 2,70 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, gulasz 
wieprzowy z warzywami 4,25 kg, ry¿ bia³y 5 kg, 
powid³a śliwkowe 1,20 kg, koncentrat pomido-
rowy 1,28 kg, fasola bia³a 3,20 kg, groszek z mar-
chewk¹ 3,20 kg, ser podpuszczkowy dojrzewaj¹-
cy 2,4 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l.

Aldona Michalska 

Informacja
 Dnia 4 września 2016r. (niedziela) o godzi-
nie 11.30 odbêdzie siê uroczysta msza świêta 
w intencji Ojczyzny i Kombatantów. Msza świê-
ta zwi¹zana z 77 rocznic¹ rozpoczêcia II wojny 
światowej zostanie odprawiona w Kościele Para-
fialnym w Czarnowie. 

 Zapraszamy mieszkañców gminy Z³awieś 
Wielka do wziêcia udzia³u w uroczystej mszy 
świêtej. 

Zarz¹d Gminny Zwi¹zku Kombatantów RP 
i By³ych Wiêźniów Politycznych w Z³ejwsi Wielkiej

Informacje
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Linia autobusowa nr 36
 Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej uprzej-
mie informuje, ¿e w dniu 27 lipca 2016 r. Rada 
Gminy podjê³a uchwa³ê zezwalaj¹c¹ na zawar-
cie przez Wójta Gminy porozumienia z Gmi-
n¹ Miasta Toruñ w sprawie uruchomienia 
linii autobusowej nr 36: Toruñ – Szubiñska, 
- Dworzec G³ówny – Plac Rapackiego – Gaga-
rina – Przysiek – Rozgarty.

 Przejazd now¹ lini¹ zostanie uruchomiony 
1 września 2016 r. 
Na terenie naszej gminy autobus zatrzymywa³ 
siê bêdzie na przystankach w Rozgartach przy 
ulicy  Kwiatowej,  przy Starej Szkole, przy ulicy 
Leśnej, w Przysieku przy ulicy Wróblowej, B³ot-
kach oraz przy szkole.
 Dodatkowo autobus bêdzie zatrzymywa³ siê 
na przystankach autobusowych wzd³u¿ DK 80. 
 Cena biletu zosta³a ustalona na kwotê 2,80 
z³ bilet normalny oraz 1,40 z³ bilet ulgowy, s¹ to 
bilety czasowe 30 minutowe. Za bilet  60 minu-
towy trzeba bêdzie zap³aciæ 4,00 z³ – normalny, 
a za ulgowy 2,00 z³, za bilet 90 minutowy 5,00 
z³- normalny, 2,50 ulgowy. S¹ to ceny urzêdowe. 
przyjête przez Radê Miasta Toruñ. 

Joanna Sucharska

Budżet obywatelski starosty 

 W £¹¿ynie zamontowany zostanie 1 element si³owni zewnêtrznej, w Starym Toruniu pod ha-
s³em "Smacznie, tradycyjnie i zdrowo" odbêdzie siê szkolenie kulinarne z zakresu zdrowego ¿ywie-
nia, a w grudniu w Z³ejwsi Wielkiej zorganizowana zostanie impreza osadzona w tradycji Świ¹t 
Bo¿ego Narodzenia, podczas której m.in. mo¿na bêdzie przygotowaæ ozdoby świ¹teczne. 
 Czwarty projekt spotkanie turniejowe dla dzieci i m³odzie¿y w wieku od 3 do 24 lat zosta³ zre-
alizowany przez Centrum Edukacji m³odzie¿y w Górsku. 

Paulina Zakierska

 W ramach inwestycji drogowych przyjêtych na 2016 rok gmina przyst¹pi³a do modernizacji 
dróg poprzez utwardzenia grysami i emulsj¹ asfaltow¹.  
Prace rozpoczêto od drogi: Gutowo – Zarośle Cienkie (1500 m). 
 Nastêpnie bêd¹ realizowane kolejne przyjête w planie drogi, a prace planuje siê wykonaæ do 
koñca sierpnia bie¿¹cego roku. W nastêpnym numerze gazety poinformujemy o pozosta³ych za-
koñczonych inwestycjach drogowych.

Andrzej Sztuwe

Inwestycje drogowe

 W marcu br. Starostwo Powiatowe w Toruniu og³osi³o nabór wniosków na zadania, które 
finansowane bêd¹ ze środków bud¿etu obywatelskiego. Wśród wielu zg³oszonych projektów 
z ca³ego powiatu a¿ 4 zostan¹ zrealizowane na terenie naszej gminy.

Informacje
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Nabór wniosków na obiady 
dla dzieci

 Gminny Ośrodek Pomocy spo³ecznej in-
formuje, ¿e od sierpnia 2016r. przyjmujemy 
wnioski o pomoc w postaci obiadów dla dzie-
ci i m³odzie¿y w ramach realizacji rz¹dowego 
programu „Pomoc pañstwa w zakresie do¿y-
wiania”. 

 Obiady bêd¹ przyznawane na okres od 
września 2016 r. do grudnia 2016 r.
 Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski wraz 
z informacj¹ o dochodzie netto osi¹gniêtym za 
miesi¹c poprzedzaj¹cy z³o¿enie wniosku 
(np. sk³adaj¹c wniosek w sierpniu 2016 r. przed-
stawiane s¹ dochody netto uzyskane za lipiec 
2016 r.).
 Miejsce z³o¿enia wniosku: Gminny Ośro-

dek Pomocy Spo³ecznej w Z³ejwsi Wielkiej ul. 
S³oneczna 28, 87-134 Z³awieś Wielka.
 O pomoc  mog¹ ubiegaæ siê rodziny, w któ-
rych miesiêczny dochód netto nie przekracza 
771,00 z³otych na jednego cz³onka rodziny.    

 Uwaga wa¿ne! Świadczenie wycho-
wawcze 500Plus nie wlicza siê do docho-
du rodziny ubiegaj¹cej siê o świadczenia 
z pomocy spo³ecznej (dotyczy to wszyst-
kich świadczeñ: zasi³ków sta³ych, zasi³-
ków celowych, zasi³ków okresowych, do-
¿ywiania w szko³ach, specjalistycznych 
us³ug opiekuñczych itp.). 

Aldona Michalska

II Toruńska Senioriada 
„Jesteśmy 2016”

 Celem Senioriady by³o pokazanie potencja-
³u  seniorów miasta i gmin powiatu toruñskiego  
oraz zachêcenie osób starszych do spêdzania 
wolnego czasu w sposób aktywny i twórczy.
 W amfiteatrze prezentowa³y siê zespo³y ar-
tystyczne, kapele i chóry. Na terenie kiermaszu 
twórcy wystawili rêkodzie³o i regionalne potra-
wy. Zabawny festyn mia³ i swoje powa¿niejsze 
akcenty. Na stoiskach edukacyjno-profilaktycz-
nych mo¿na by³o zasiêgn¹æ porad medyczno-
rehabilitacyjnych, zbadaæ krew czy s³uch. 
Braæ czynny udzia³ w tañcach zumby, w tañcu 
w krêgu, w zabawach  ruchowych miêdzy inny-
mi  æwiczeñ na zdrowy krêgos³up, gimnastyka 
dla dojrza³ych  z taśmami i pi³kami rehabilita-
cyjnymi, braæ udzia³ w koniecznej rozgrzewce 
i stretchingu  przy chodzeniu z kijkami Nordic 
Walking, w pokazach walki sztuki japoñskiej 
i wielu innych zajêciach sportowych.

 Imprezê 19 tego czerwca 2016 r. na terenie Muzeum Etnograficznego zorganizowali Toruñ-
ska Rada Seniorów i Wydzia³ Zdrowia i Polityki Spo³ecznej Urzêdu Miasta Torunia.

 W imprezê licznie  zaanga¿owali siê przed-
stawiciele naszej gminy:  chór „Melodia” , chór 
”Harmonia”,  wolontariusze harcerze 30 Dru-
¿yny im. Szarych Szeregów „Szturmowcy”. Ser-
decznie dziêkujemy 
 Organizatorzy zapraszaj¹ do wspó³pracy 
w nastêpnym roku. 

Maria Moulis

Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020

 Gmina Z³awieś Wielka w 2016r. przystê-
puje do realizacji Programu Operacyjnego 
Pomoc ¯ywnościowa 2014-2020 wspó³finan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebuj¹cym.

 Tylko ośrodek pomocy spo³ecznej mo¿e 
kwalifikowaæ osoby do pomocy ¿ywnościowej 
i wydawaæ osobom skierowania do otrzymania 
pomocy ¿ywnościowej lub przekazywaæ organi-
zacjom listy osób zakwalifikowanych do pomo-
cy z PO P¯, pod warunkiem uzyskania zgody 
tych osób.
 Zgodnie z wytycznymi Instytucji zarz¹dza-
j¹cej (MPiPS) w ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc ¯ywnościowa 2014-2020, pomoc 
w ramach PO P¯ jest kierowana do osób, które 
z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów 
nie s¹ w stanie zapewniæ sobie odpowiedniego 
posi³ku. 
 Wsparcie powinno trafiaæ do osób znaj-
duj¹cych siê w najtrudniejszej sytuacji, spe³-
niaj¹cych przes³anki wskazane w art. 7 ustawy 
o pomocy spo³ecznej, których dochód obecnie 
nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium 
dochodowego, uprawniaj¹cego do korzystania 

z pomocy spo³ecznej tj. nie wiêcej ni¿: 

951 z³ w przypadku osoby samotnie gospoda-
ruj¹cej, 
771 z³ w przypadku osoby w rodzinie.

 Tak określony wymóg ma na celu wsparcie 
osób i rodzin znajduj¹cych siê w najtrudniejszej 
sytuacji, w sposób trwa³y i intensywny. Pro-
gram jest uzupe³nieniem dzia³añ gmin w za-
kresie udzielania posi³ku lub do¿ywiania dzie-
ci najubo¿szym mieszkañcom. W wiêkszości 
przypadków adresowany jest do osób i rodzin 
korzystaj¹cych z pomocy ośrodków pomocy 
spo³ecznej. 
 Zestaw na Podprogram 2016  artyku³ów spo-
¿ywczych obejmuje: olej rzepakowy 4 l., cukier 
bia³y 4 kg, makaron jajeczny 5 kg, szynka drobio-
wa 2,70 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, gulasz 
wieprzowy z warzywami 4,25 kg, ry¿ bia³y 5 kg, 
powid³a śliwkowe 1,20 kg, koncentrat pomido-
rowy 1,28 kg, fasola bia³a 3,20 kg, groszek z mar-
chewk¹ 3,20 kg, ser podpuszczkowy dojrzewaj¹-
cy 2,4 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l.

Aldona Michalska 

Informacja
 Dnia 4 września 2016r. (niedziela) o godzi-
nie 11.30 odbêdzie siê uroczysta msza świêta 
w intencji Ojczyzny i Kombatantów. Msza świê-
ta zwi¹zana z 77 rocznic¹ rozpoczêcia II wojny 
światowej zostanie odprawiona w Kościele Para-
fialnym w Czarnowie. 

 Zapraszamy mieszkañców gminy Z³awieś 
Wielka do wziêcia udzia³u w uroczystej mszy 
świêtej. 

Zarz¹d Gminny Zwi¹zku Kombatantów RP 
i By³ych Wiêźniów Politycznych w Z³ejwsi Wielkiej

Informacje
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Linia autobusowa nr 36
 Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej uprzej-
mie informuje, ¿e w dniu 27 lipca 2016 r. Rada 
Gminy podjê³a uchwa³ê zezwalaj¹c¹ na zawar-
cie przez Wójta Gminy porozumienia z Gmi-
n¹ Miasta Toruñ w sprawie uruchomienia 
linii autobusowej nr 36: Toruñ – Szubiñska, 
- Dworzec G³ówny – Plac Rapackiego – Gaga-
rina – Przysiek – Rozgarty.

 Przejazd now¹ lini¹ zostanie uruchomiony 
1 września 2016 r. 
Na terenie naszej gminy autobus zatrzymywa³ 
siê bêdzie na przystankach w Rozgartach przy 
ulicy  Kwiatowej,  przy Starej Szkole, przy ulicy 
Leśnej, w Przysieku przy ulicy Wróblowej, B³ot-
kach oraz przy szkole.
 Dodatkowo autobus bêdzie zatrzymywa³ siê 
na przystankach autobusowych wzd³u¿ DK 80. 
 Cena biletu zosta³a ustalona na kwotê 2,80 
z³ bilet normalny oraz 1,40 z³ bilet ulgowy, s¹ to 
bilety czasowe 30 minutowe. Za bilet  60 minu-
towy trzeba bêdzie zap³aciæ 4,00 z³ – normalny, 
a za ulgowy 2,00 z³, za bilet 90 minutowy 5,00 
z³- normalny, 2,50 ulgowy. S¹ to ceny urzêdowe. 
przyjête przez Radê Miasta Toruñ. 

Joanna Sucharska

Budżet obywatelski starosty 

 W £¹¿ynie zamontowany zostanie 1 element si³owni zewnêtrznej, w Starym Toruniu pod ha-
s³em "Smacznie, tradycyjnie i zdrowo" odbêdzie siê szkolenie kulinarne z zakresu zdrowego ¿ywie-
nia, a w grudniu w Z³ejwsi Wielkiej zorganizowana zostanie impreza osadzona w tradycji Świ¹t 
Bo¿ego Narodzenia, podczas której m.in. mo¿na bêdzie przygotowaæ ozdoby świ¹teczne. 
 Czwarty projekt spotkanie turniejowe dla dzieci i m³odzie¿y w wieku od 3 do 24 lat zosta³ zre-
alizowany przez Centrum Edukacji m³odzie¿y w Górsku. 

Paulina Zakierska

 W ramach inwestycji drogowych przyjêtych na 2016 rok gmina przyst¹pi³a do modernizacji 
dróg poprzez utwardzenia grysami i emulsj¹ asfaltow¹.  
Prace rozpoczêto od drogi: Gutowo – Zarośle Cienkie (1500 m). 
 Nastêpnie bêd¹ realizowane kolejne przyjête w planie drogi, a prace planuje siê wykonaæ do 
koñca sierpnia bie¿¹cego roku. W nastêpnym numerze gazety poinformujemy o pozosta³ych za-
koñczonych inwestycjach drogowych.

Andrzej Sztuwe

Inwestycje drogowe

 W marcu br. Starostwo Powiatowe w Toruniu og³osi³o nabór wniosków na zadania, które 
finansowane bêd¹ ze środków bud¿etu obywatelskiego. Wśród wielu zg³oszonych projektów 
z ca³ego powiatu a¿ 4 zostan¹ zrealizowane na terenie naszej gminy.

Informacje
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 Program przewidywa³ wiêc nie tylko gry 
i zabawy na terenie świetlicy w Pêdzewie, ale 
równie¿ wyjazdy. W ubieg³ym roku uczestnicy 
zwiedzali zamek krzy¿acki na Starym Mieście 
w Toruniu. W tym roku postanowiliśmy od-
wiedziæ rzadko zwiedzany zamek Dybowski 
le¿¹cy na po³udniowym brzegu Wis³y. Tak, 
tak, na po³udniowym, bowiem w Toruniu Wi-
s³a p³ynie ze wschodu na zachód. 
 Ten zbudowany przez W³adys³awa Jagie³³ê 
polski zamek ma ciekaw¹ historiê i zapisa³ siê 
w dziejach Polski tym, ¿e podpisano w nim tzw. 
Statuty Nieszawskie. Dlaczego Nieszawskie? 
Zainteresowanych odsy³amy do przewodni-
ków lub uczestników naszych pó³kolonii. Tra-
dycyjnie dwukrotnie odwiedziliśmy te¿ mini 
aquapark w Toruniu, gdzie mo¿na by³o za¿yæ 
relaksuj¹cej k¹pieli. Dziêki wspó³pracy z OSP 
w Pêdzewie, odwiedziliśmy druhów ochotni-
ków z Solca Kujawskiego. 
 Jednostka ta szczyci siê ponad stuletni¹ tra-
dycj¹. Ogromne wra¿enie wywar³o jej wyposa-
¿enie, jakiego mog³aby pozazdrościæ niejedna 
jednostka zawodowej stra¿y po¿arnej. 
 Zwiedziliśmy te¿ wspania³e muzeum, 
w którym zgromadzono liczne eksponaty 
zwi¹zane z dzia³aniami OSP. Co ciekawe, wie-
le z tych urz¹dzeñ wci¹¿ jest sprawnych. Oczy-
wiście odwiedzaj¹c Solec Kujawski trudno nie 
odwiedziæ JuraPark, gdzie poznajemy dzieje 

Lato w Pędzewie
 Po raz drugi so³ectwo Pêdzewo wspólnie z so³ectwem Gutowo zorganizowa³y w dniach od 
1 do 5 sierpnia pó³kolonie letnie dla dzieci ze swojego terenu. Za³o¿eniem pó³kolonii jest nie 
tylko zapewnienie uczestnikom atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku, ale równie¿ roz-
wijanie zainteresowañ i odkrywanie miejsc, których zwykle nie zauwa¿amy lub nie wiemy, ¿e 
istniej¹. 

naszej planety i zamieszkuj¹ce j¹ prehistorycz-
ne zwierzêta. 
Zwyczajowo te¿ uczestnicy brali udzia³ w licz-
nych konkurencjach. Dziêki druhom z OSP 
mog³y odbyæ siê tradycyjne mini zawody po-
¿arnicze. Okazuje siê, ¿e nasi uczestnicy to 
świetny materia³ na stra¿aków.
 Kolejny ju¿ raz uczestnicy pó³kolonii wal-
czyli o tytu³ MaxActiva, czyli najaktywniejsze 
uczestnika. Z kronikarskiego obowi¹zku in-
formujê wiêc, ¿e w tym roku tytu³ ten trafi³ do 
Joasi Trzciñskiej w grupie m³odszej oraz Seba-
stiana Olszewskiego w grupie starszej. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pami¹tki, a zwyciêzcy 
konkursów nagrody. 
 W tym miejscu kierujemy szczególne po-
dziêkowania dla Pana Roberta Swiontek-Brze-
zinskiego - dyrektora Zespo³u Szkó³ w Z³ejwsi 
Wielkiej, który obj¹³ nas formalnym patrona-
tem, druha Grzegorza Nalazka - prezesa OSP 
Pêdzewo, dziêki zaanga¿owaniu którego 
mogliśmy odwiedziæ stra¿aków OSP w Solcu 
Kujawskim i JuraPark oraz pani Magdalenie 
Karpiñskiej, która przygotowa³a i prowadzi³a 
atrakcyjny program zajêæ plastyczno - muzycz-
nych dla uczestników pó³kolonii.
 Pó³kolonie pokaza³y te¿, ¿e wspó³praca so-
³ectw mo¿e przynosiæ wymierne korzyści dla 
ich mieszkañców.

Janusz Fifielski

 Od 1 września 2016 uruchomiona zostanie gminna strona internetowa www.zlawies.pl w nowej 
szacie graficznej. Poni¿ej prezentujemy pierwsze rzuty naszej nowej strony.

Nowa strona internetowa UG Zławieś Wielka

Aktualności
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 Jak przyznaj¹ najstarsi druhowie jednostki, 
ciesz¹ siê, ¿e jest organizowane coś takiego, bo 
m³odzie¿ nie tylko spêdza razem czas, ale tak-
¿e uczy siê dyscypliny, organizacji, wspó³pracy 
i samodzielności. 
 Uczestnicy wraz z opiekunami wyjechali 
wczesnym rankiem spod miejscowej remizy 
i ju¿ od momentu pakowania wszystkich nie-
zbêdnych rzeczy, wprawili w os³upienie pana 
kierowcê, który by³ zdziwiony, gdy zobaczy³, ¿e 
w autobusie wiezie sprzêt graj¹cy, mnóstwo ró¿-
nych pi³ek do gry oraz stos naczyñ i produktów. 
A to dopiero pocz¹tek... 
 Po przyjeździe na miejsce, zakwaterowa-
niu w jednym z miejscowych ośrodków wypo-
czynkowych, wczasowicze wyruszyli na piesz¹ 
wycieczkê, by poznaæ okolicê i zobaczyæ trochê 
„innego świata”. Po drodze odwiedziliśmy sta-
nicê z rowerami wodnymi  i nie sposób by³o 
omin¹æ okazji pop³ywania. Zatem wypo¿yczy-

Jesteśmy silni, bo jesteśmy razem
 Ju¿ po raz kolejny pod takim has³em przewodnim stra¿acka m³odzie¿ z £¹¿yna uczest-
niczy³a w trzydniowym sp³ywie kajakowym w Tleniu. Wyjazd ma na celu pokazanie i uświa-
domienie m³odzie¿y, ¿e mo¿na bardzo mi³o, atrakcyjnie i na sportowo spêdziæ czas w gronie 
znajomych, bez za¿ywania alkoholu lub innych u¿ywek.  

liśmy rowery i przemierzyliśmy rzekê wzd³u¿ 
i wszerz.  
 Wieczorem przyszed³ czas na wspólne pie-
czenie kie³basek oraz pogawêdkê pedagoga na 
temat skutków za¿ywania alkoholu. Nie by³ to 
tylko monolog, ale rozmowa, podczas której 
dzieci zadawa³y sporo pytañ. Gdy temat zosta³ 
wyczerpany, a pora by³o ju¿ późna, wypada³o-
by iśæ spaæ, jednak nie w wykonaniu stra¿aków 
z £¹¿yna. 
 Oni postanowili zrobiæ karaoke. Do zabawy 
do³¹czy³y siê tak¿e ca³e rodziny, które w³aśnie 
wypoczywa³y w tym samym ośrodku. Podczas 
rozmowy rodziców dzieci z opiekunami grupy, 
pedagodzy us³yszeli wiele mi³ych s³ów na temat 
pomys³u organizowania takiego wyjazdu oraz 
uznania, ¿e grupa tak świetnie siê bawi i wspó³-
pracuje. 
 Drugi dzieñ to ju¿ czas pe³en emocji. Po-
budka wcześnie rano, szybka poranna toaleta, 

śniadanie, instrukta¿ ratownika wodnego jak 
zachowywaæ siê na wodzie i ewentualnie co zro-
biæ gdy siê do niej wpadnie, dobór w pary i wy-
jazd w górê rzeki. 
 Wszystko po to, by spêdziæ 6 godzin w kaja-
ku. Nie zabrak³o oczywiście miejsca na odpo-
czynek i wspólne zabawy czyli ³apanie wios³a 
na has³o i takie inne wyczyny. Po pokonaniu 
dystansu 23 km na rzece, przyszed³ czas na 
obiad i kolejn¹ pogawêdkê, tym razem na te-
mat papierosów. Tu¿ po niej chwila relaksu 
przy „kawie i sokach”, by nabraæ wigoru do 
przygotowania wspólnej kolacji, a pracowali 
wszyscy, duzi kroili produkty, a mali robili ka-
napki. Tak min¹³ dzieñ pe³en wra¿eñ, pewnie 
gdzieś w innym miejscu.... bo stra¿acy wybrali 
siê na pla¿ê, by do późnych godzin nocnych 
graæ w siatkówkê. :) 
 Ostatni, trzeci dzieñ to ju¿ moment pa-
kowania oraz pla¿owania nad jeziorem. Jedni 
sma¿yli siê w s³oñcu, inni grali w siatkówkê, 
jeszcze inni udawali, ¿e potrafi¹ p³ywaæ. Jed-
nym s³owem nikt siê nudzi³. By³o tak mi³o, ¿e 
nawet zapomnieli o obiedzie, a to jest dziwne. 
Po skonsumowaniu posi³ku, wszyscy w świet-
nych nastrojach wyruszyli w kierunku domu. 

W remizie czekali rodzice, którzy równie¿ mie-
li przyjemnośæ wys³uchania prelekcji na temat 
za¿ywania narkotyków. 
 Tak w³aśnie min¹³ lipcowy weekend w wy-
konaniu druhów z £¹¿yna. 
Dziêkujemy  Panu Wójtowi, który pokry³ czêśæ 
kosztów oraz u¿yczy³ autobusu. Dziêkujemy 
równie¿ Panu kierowcy za cierpliwośæ oraz we-
so³y autobus, dziêkujemy tak¿e pedagogom: 
Pani Jolancie Michalskiej za pogadanki oraz 
Panu Januszowi Lemke za bezpieczny sp³yw. 
No i sobie trochê te¿ za niespo¿yt¹ energiê i ra-
dośæ wspólnego przebywania, a kto nie poje-
cha³,  niech ¿a³uje. Jest czego.

Druhny i druhowie OSP £¹¿yn

Prace społecznie użyteczne 
w naszej gminie

 W ramach zawartego porozumienia 
o wspó³pracy w naszej gminie w okresie od 1 
sierpnia 2016r. przez okres 2 miesiêcy 10 osób 
– mieszkañców gminy Z³awieś Wielka uczest-
niczy w programie Aktywizacji i Integracji. 
Uczestnicy zostali objêci warsztatami, porad-
nictwem psychologicznym oraz wykonuj¹ pra-
ce spo³ecznie u¿yteczne. 
 Do wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecz-
nych na wniosek gminy mo¿na skierowaæ:
• bezrobotnych bez prawa do zasi³ku korzysta-

j¹cych ze świadczeñ z pomocy spo³ecznej,
• osoby uczestnicz¹ce w kontrakcie socjalnym, 

indywidualnym programie usamodzielnia-
nia, lokalnym programie pomocy spo³ecznej 
lub indywidualnym programie zatrudnienia 
socjalnego, je¿eli podjê³y uczestnictwo w tych 
formach w wyniku skierowania Urzêdu.

 Starosta zawiera z Gmin¹ porozumienie do-
tycz¹ce wykonywania prac spo³ecznie u¿y-
tecznych.

• Prace spo³ecznie u¿yteczne mog¹ odbywaæ 
siê na terenie gminy, w której bezrobotny za-
mieszkuje lub przebywa.

 Od 2015r. gmina Z³awieś Wielka aktywnie uczestniczy wraz z  Powiatowym Urzêdem Pra-
cy dla Powiatu Toruñskiego w realizacji zadania publicznego : Integracja spo³eczna osób bez-
robotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

• Wykonywanie prac spo³ecznie u¿ytecz-
nych mo¿e maksymalnie trwaæ 10 godzin 
w tygodniu.

• Bezrobotnemu nieposiadaj¹cemu prawa 
do zasi³ku przys³uguje świadczenie w wy-
sokości nie ni¿szej ni¿ 8,10 z³otych za ka¿-
d¹ godzinê wykonywania prac spo³ecznie 
u¿ytecznych. Świadczenie podlega walory-
zacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 
6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy.

• Starosta na wniosek gminy dokonuje re-
fundacji ze środków Funduszu Pracy czêści 
wydatków poniesionych na wyp³aty świad-
czeñ pieniê¿nych wyp³aconych osobom 
bezrobotnym wykonuj¹cym prace spo³ecz-
nie u¿yteczne.

• Refundacja dokonywana jest w wysokości 
wynikaj¹cej z porozumienia, jednak nie 
wy¿szej ni¿ 60% minimalnej kwoty świad-
czenia przys³uguj¹cego bezrobotnemu.

Aldona Michalska 

W trosce o pacjentów

 Naszym priorytetem jest zapewnienie jak 
najlepszej opieki zdrowotnej wszystkim miesz-
kañcom  Gminy, prowadzenie profilaktyki 
oraz krzewienie edukacji zdrowotnej. 

Nowy sprzêt
 Staraj¹c siê udoskonalaæ nasz¹ dzia³alnośæ,  
do przychodni w Z³ejwsi Wielkiej  zakupiliśmy 
nowoczesny aparat do  badañ USG. Poza tym 
rozpoczêli z nami wspó³pracê nowi lekarze 
specjaliści, którzy mog¹  poszczyciæ siê du¿ym 
doświadczeniem klinicznym. Nadal oczy-
wiście wspó³pracuj¹ z nami dobrze Pañstwu 
znani lekarze - specjaliści medycyny rodzinnej 
oraz pediatrii. 

 Poradnia jest d³u¿ej czynna. 
Dbaj¹c o zdrowie naszych najm³odszych Pa-
cjentów wyd³u¿yliśmy godziny pracy Poradni 
Dzieciêcej w Z³ejwsi Wielkiej i Górsku oraz 
otworzyliśmy Poradniê Dzieciêc¹ w Rzêczko-
wie. To jednak nie wszystko. W trosce  o  najbar-
dziej potrzebuj¹cych pacjentów zakupiliśmy 
samochód dla pielêgniarek, dziêki któremu 

 W przychodni Medic Klinika, która ma g³ówn¹ siedzibê w Bydgoszczy, a w Gminie Z³a-
wieś Wielka prowadzi filie w Rzêczkowie, Górsku i Z³ejwsi Wielkiej zasz³o wiele pozytywnych 
zmian. W trosce o pacjentów m.in. wyd³u¿yliśmy godziny pracy jednej z poradni i zakupili-
śmy nowy sprzêt diagnostyczny.

mog¹ one dojechaæ do wszystkich przewlekle 
chorych mieszkañców.

 Badania kliniczne.
 Ponadto wspó³pracujemy w firm¹ PRATIA, 
która zajmuje siê badaniami klinicznymi w ró¿-
nych dziedzinach medycyny oferuj¹c programy 
terapeutyczne. To wielka szansa dla chorych, 
którzy dziêki tej wspó³pracy mog¹ skorzystaæ 
z niedostêpnych jeszcze dziś terapii
 Z myśl¹ o Pañstwa oczekiwaniach  bêdzie-
my nadal udoskonalaæ i rozwijaæ nasze placów-
ki. Jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi, w razie  
jakichkolwiek pytañ pozostajemy do Pañstwa 
dyspozycji. Zapraszamy nowych Pacjentów do 
zapisów do lekarzy ogólnych oraz pediatrów. 
Grupa NEUCA
 Przychodnia Medic Klinika 01.12.2015 r.  zo-
sta³a przejêta przez Grupê NEUCA i dziś dzia³a  
pod kierownictwem Joanny Kozar (Kierownika 
ds. Sieci Placówek Medycznych) i Paw³a Lonsera 
(Kierownik Przychodni). 

Kierownictwo 
Medic Klinika Sp. z o. o.

Aktualności
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 Program przewidywa³ wiêc nie tylko gry 
i zabawy na terenie świetlicy w Pêdzewie, ale 
równie¿ wyjazdy. W ubieg³ym roku uczestnicy 
zwiedzali zamek krzy¿acki na Starym Mieście 
w Toruniu. W tym roku postanowiliśmy od-
wiedziæ rzadko zwiedzany zamek Dybowski 
le¿¹cy na po³udniowym brzegu Wis³y. Tak, 
tak, na po³udniowym, bowiem w Toruniu Wi-
s³a p³ynie ze wschodu na zachód. 
 Ten zbudowany przez W³adys³awa Jagie³³ê 
polski zamek ma ciekaw¹ historiê i zapisa³ siê 
w dziejach Polski tym, ¿e podpisano w nim tzw. 
Statuty Nieszawskie. Dlaczego Nieszawskie? 
Zainteresowanych odsy³amy do przewodni-
ków lub uczestników naszych pó³kolonii. Tra-
dycyjnie dwukrotnie odwiedziliśmy te¿ mini 
aquapark w Toruniu, gdzie mo¿na by³o za¿yæ 
relaksuj¹cej k¹pieli. Dziêki wspó³pracy z OSP 
w Pêdzewie, odwiedziliśmy druhów ochotni-
ków z Solca Kujawskiego. 
 Jednostka ta szczyci siê ponad stuletni¹ tra-
dycj¹. Ogromne wra¿enie wywar³o jej wyposa-
¿enie, jakiego mog³aby pozazdrościæ niejedna 
jednostka zawodowej stra¿y po¿arnej. 
 Zwiedziliśmy te¿ wspania³e muzeum, 
w którym zgromadzono liczne eksponaty 
zwi¹zane z dzia³aniami OSP. Co ciekawe, wie-
le z tych urz¹dzeñ wci¹¿ jest sprawnych. Oczy-
wiście odwiedzaj¹c Solec Kujawski trudno nie 
odwiedziæ JuraPark, gdzie poznajemy dzieje 

Lato w Pędzewie
 Po raz drugi so³ectwo Pêdzewo wspólnie z so³ectwem Gutowo zorganizowa³y w dniach od 
1 do 5 sierpnia pó³kolonie letnie dla dzieci ze swojego terenu. Za³o¿eniem pó³kolonii jest nie 
tylko zapewnienie uczestnikom atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku, ale równie¿ roz-
wijanie zainteresowañ i odkrywanie miejsc, których zwykle nie zauwa¿amy lub nie wiemy, ¿e 
istniej¹. 

naszej planety i zamieszkuj¹ce j¹ prehistorycz-
ne zwierzêta. 
Zwyczajowo te¿ uczestnicy brali udzia³ w licz-
nych konkurencjach. Dziêki druhom z OSP 
mog³y odbyæ siê tradycyjne mini zawody po-
¿arnicze. Okazuje siê, ¿e nasi uczestnicy to 
świetny materia³ na stra¿aków.
 Kolejny ju¿ raz uczestnicy pó³kolonii wal-
czyli o tytu³ MaxActiva, czyli najaktywniejsze 
uczestnika. Z kronikarskiego obowi¹zku in-
formujê wiêc, ¿e w tym roku tytu³ ten trafi³ do 
Joasi Trzciñskiej w grupie m³odszej oraz Seba-
stiana Olszewskiego w grupie starszej. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pami¹tki, a zwyciêzcy 
konkursów nagrody. 
 W tym miejscu kierujemy szczególne po-
dziêkowania dla Pana Roberta Swiontek-Brze-
zinskiego - dyrektora Zespo³u Szkó³ w Z³ejwsi 
Wielkiej, który obj¹³ nas formalnym patrona-
tem, druha Grzegorza Nalazka - prezesa OSP 
Pêdzewo, dziêki zaanga¿owaniu którego 
mogliśmy odwiedziæ stra¿aków OSP w Solcu 
Kujawskim i JuraPark oraz pani Magdalenie 
Karpiñskiej, która przygotowa³a i prowadzi³a 
atrakcyjny program zajêæ plastyczno - muzycz-
nych dla uczestników pó³kolonii.
 Pó³kolonie pokaza³y te¿, ¿e wspó³praca so-
³ectw mo¿e przynosiæ wymierne korzyści dla 
ich mieszkañców.

Janusz Fifielski

 Od 1 września 2016 uruchomiona zostanie gminna strona internetowa www.zlawies.pl w nowej 
szacie graficznej. Poni¿ej prezentujemy pierwsze rzuty naszej nowej strony.

Nowa strona internetowa UG Zławieś Wielka
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 Jak przyznaj¹ najstarsi druhowie jednostki, 
ciesz¹ siê, ¿e jest organizowane coś takiego, bo 
m³odzie¿ nie tylko spêdza razem czas, ale tak-
¿e uczy siê dyscypliny, organizacji, wspó³pracy 
i samodzielności. 
 Uczestnicy wraz z opiekunami wyjechali 
wczesnym rankiem spod miejscowej remizy 
i ju¿ od momentu pakowania wszystkich nie-
zbêdnych rzeczy, wprawili w os³upienie pana 
kierowcê, który by³ zdziwiony, gdy zobaczy³, ¿e 
w autobusie wiezie sprzêt graj¹cy, mnóstwo ró¿-
nych pi³ek do gry oraz stos naczyñ i produktów. 
A to dopiero pocz¹tek... 
 Po przyjeździe na miejsce, zakwaterowa-
niu w jednym z miejscowych ośrodków wypo-
czynkowych, wczasowicze wyruszyli na piesz¹ 
wycieczkê, by poznaæ okolicê i zobaczyæ trochê 
„innego świata”. Po drodze odwiedziliśmy sta-
nicê z rowerami wodnymi  i nie sposób by³o 
omin¹æ okazji pop³ywania. Zatem wypo¿yczy-

Jesteśmy silni, bo jesteśmy razem
 Ju¿ po raz kolejny pod takim has³em przewodnim stra¿acka m³odzie¿ z £¹¿yna uczest-
niczy³a w trzydniowym sp³ywie kajakowym w Tleniu. Wyjazd ma na celu pokazanie i uświa-
domienie m³odzie¿y, ¿e mo¿na bardzo mi³o, atrakcyjnie i na sportowo spêdziæ czas w gronie 
znajomych, bez za¿ywania alkoholu lub innych u¿ywek.  

liśmy rowery i przemierzyliśmy rzekê wzd³u¿ 
i wszerz.  
 Wieczorem przyszed³ czas na wspólne pie-
czenie kie³basek oraz pogawêdkê pedagoga na 
temat skutków za¿ywania alkoholu. Nie by³ to 
tylko monolog, ale rozmowa, podczas której 
dzieci zadawa³y sporo pytañ. Gdy temat zosta³ 
wyczerpany, a pora by³o ju¿ późna, wypada³o-
by iśæ spaæ, jednak nie w wykonaniu stra¿aków 
z £¹¿yna. 
 Oni postanowili zrobiæ karaoke. Do zabawy 
do³¹czy³y siê tak¿e ca³e rodziny, które w³aśnie 
wypoczywa³y w tym samym ośrodku. Podczas 
rozmowy rodziców dzieci z opiekunami grupy, 
pedagodzy us³yszeli wiele mi³ych s³ów na temat 
pomys³u organizowania takiego wyjazdu oraz 
uznania, ¿e grupa tak świetnie siê bawi i wspó³-
pracuje. 
 Drugi dzieñ to ju¿ czas pe³en emocji. Po-
budka wcześnie rano, szybka poranna toaleta, 

śniadanie, instrukta¿ ratownika wodnego jak 
zachowywaæ siê na wodzie i ewentualnie co zro-
biæ gdy siê do niej wpadnie, dobór w pary i wy-
jazd w górê rzeki. 
 Wszystko po to, by spêdziæ 6 godzin w kaja-
ku. Nie zabrak³o oczywiście miejsca na odpo-
czynek i wspólne zabawy czyli ³apanie wios³a 
na has³o i takie inne wyczyny. Po pokonaniu 
dystansu 23 km na rzece, przyszed³ czas na 
obiad i kolejn¹ pogawêdkê, tym razem na te-
mat papierosów. Tu¿ po niej chwila relaksu 
przy „kawie i sokach”, by nabraæ wigoru do 
przygotowania wspólnej kolacji, a pracowali 
wszyscy, duzi kroili produkty, a mali robili ka-
napki. Tak min¹³ dzieñ pe³en wra¿eñ, pewnie 
gdzieś w innym miejscu.... bo stra¿acy wybrali 
siê na pla¿ê, by do późnych godzin nocnych 
graæ w siatkówkê. :) 
 Ostatni, trzeci dzieñ to ju¿ moment pa-
kowania oraz pla¿owania nad jeziorem. Jedni 
sma¿yli siê w s³oñcu, inni grali w siatkówkê, 
jeszcze inni udawali, ¿e potrafi¹ p³ywaæ. Jed-
nym s³owem nikt siê nudzi³. By³o tak mi³o, ¿e 
nawet zapomnieli o obiedzie, a to jest dziwne. 
Po skonsumowaniu posi³ku, wszyscy w świet-
nych nastrojach wyruszyli w kierunku domu. 

W remizie czekali rodzice, którzy równie¿ mie-
li przyjemnośæ wys³uchania prelekcji na temat 
za¿ywania narkotyków. 
 Tak w³aśnie min¹³ lipcowy weekend w wy-
konaniu druhów z £¹¿yna. 
Dziêkujemy  Panu Wójtowi, który pokry³ czêśæ 
kosztów oraz u¿yczy³ autobusu. Dziêkujemy 
równie¿ Panu kierowcy za cierpliwośæ oraz we-
so³y autobus, dziêkujemy tak¿e pedagogom: 
Pani Jolancie Michalskiej za pogadanki oraz 
Panu Januszowi Lemke za bezpieczny sp³yw. 
No i sobie trochê te¿ za niespo¿yt¹ energiê i ra-
dośæ wspólnego przebywania, a kto nie poje-
cha³,  niech ¿a³uje. Jest czego.

Druhny i druhowie OSP £¹¿yn

Prace społecznie użyteczne 
w naszej gminie

 W ramach zawartego porozumienia 
o wspó³pracy w naszej gminie w okresie od 1 
sierpnia 2016r. przez okres 2 miesiêcy 10 osób 
– mieszkañców gminy Z³awieś Wielka uczest-
niczy w programie Aktywizacji i Integracji. 
Uczestnicy zostali objêci warsztatami, porad-
nictwem psychologicznym oraz wykonuj¹ pra-
ce spo³ecznie u¿yteczne. 
 Do wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecz-
nych na wniosek gminy mo¿na skierowaæ:
• bezrobotnych bez prawa do zasi³ku korzysta-

j¹cych ze świadczeñ z pomocy spo³ecznej,
• osoby uczestnicz¹ce w kontrakcie socjalnym, 

indywidualnym programie usamodzielnia-
nia, lokalnym programie pomocy spo³ecznej 
lub indywidualnym programie zatrudnienia 
socjalnego, je¿eli podjê³y uczestnictwo w tych 
formach w wyniku skierowania Urzêdu.

 Starosta zawiera z Gmin¹ porozumienie do-
tycz¹ce wykonywania prac spo³ecznie u¿y-
tecznych.

• Prace spo³ecznie u¿yteczne mog¹ odbywaæ 
siê na terenie gminy, w której bezrobotny za-
mieszkuje lub przebywa.

 Od 2015r. gmina Z³awieś Wielka aktywnie uczestniczy wraz z  Powiatowym Urzêdem Pra-
cy dla Powiatu Toruñskiego w realizacji zadania publicznego : Integracja spo³eczna osób bez-
robotnych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

• Wykonywanie prac spo³ecznie u¿ytecz-
nych mo¿e maksymalnie trwaæ 10 godzin 
w tygodniu.

• Bezrobotnemu nieposiadaj¹cemu prawa 
do zasi³ku przys³uguje świadczenie w wy-
sokości nie ni¿szej ni¿ 8,10 z³otych za ka¿-
d¹ godzinê wykonywania prac spo³ecznie 
u¿ytecznych. Świadczenie podlega walory-
zacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 
6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy.

• Starosta na wniosek gminy dokonuje re-
fundacji ze środków Funduszu Pracy czêści 
wydatków poniesionych na wyp³aty świad-
czeñ pieniê¿nych wyp³aconych osobom 
bezrobotnym wykonuj¹cym prace spo³ecz-
nie u¿yteczne.

• Refundacja dokonywana jest w wysokości 
wynikaj¹cej z porozumienia, jednak nie 
wy¿szej ni¿ 60% minimalnej kwoty świad-
czenia przys³uguj¹cego bezrobotnemu.

Aldona Michalska 

W trosce o pacjentów

 Naszym priorytetem jest zapewnienie jak 
najlepszej opieki zdrowotnej wszystkim miesz-
kañcom  Gminy, prowadzenie profilaktyki 
oraz krzewienie edukacji zdrowotnej. 

Nowy sprzêt
 Staraj¹c siê udoskonalaæ nasz¹ dzia³alnośæ,  
do przychodni w Z³ejwsi Wielkiej  zakupiliśmy 
nowoczesny aparat do  badañ USG. Poza tym 
rozpoczêli z nami wspó³pracê nowi lekarze 
specjaliści, którzy mog¹  poszczyciæ siê du¿ym 
doświadczeniem klinicznym. Nadal oczy-
wiście wspó³pracuj¹ z nami dobrze Pañstwu 
znani lekarze - specjaliści medycyny rodzinnej 
oraz pediatrii. 

 Poradnia jest d³u¿ej czynna. 
Dbaj¹c o zdrowie naszych najm³odszych Pa-
cjentów wyd³u¿yliśmy godziny pracy Poradni 
Dzieciêcej w Z³ejwsi Wielkiej i Górsku oraz 
otworzyliśmy Poradniê Dzieciêc¹ w Rzêczko-
wie. To jednak nie wszystko. W trosce  o  najbar-
dziej potrzebuj¹cych pacjentów zakupiliśmy 
samochód dla pielêgniarek, dziêki któremu 

 W przychodni Medic Klinika, która ma g³ówn¹ siedzibê w Bydgoszczy, a w Gminie Z³a-
wieś Wielka prowadzi filie w Rzêczkowie, Górsku i Z³ejwsi Wielkiej zasz³o wiele pozytywnych 
zmian. W trosce o pacjentów m.in. wyd³u¿yliśmy godziny pracy jednej z poradni i zakupili-
śmy nowy sprzêt diagnostyczny.

mog¹ one dojechaæ do wszystkich przewlekle 
chorych mieszkañców.

 Badania kliniczne.
 Ponadto wspó³pracujemy w firm¹ PRATIA, 
która zajmuje siê badaniami klinicznymi w ró¿-
nych dziedzinach medycyny oferuj¹c programy 
terapeutyczne. To wielka szansa dla chorych, 
którzy dziêki tej wspó³pracy mog¹ skorzystaæ 
z niedostêpnych jeszcze dziś terapii
 Z myśl¹ o Pañstwa oczekiwaniach  bêdzie-
my nadal udoskonalaæ i rozwijaæ nasze placów-
ki. Jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi, w razie  
jakichkolwiek pytañ pozostajemy do Pañstwa 
dyspozycji. Zapraszamy nowych Pacjentów do 
zapisów do lekarzy ogólnych oraz pediatrów. 
Grupa NEUCA
 Przychodnia Medic Klinika 01.12.2015 r.  zo-
sta³a przejêta przez Grupê NEUCA i dziś dzia³a  
pod kierownictwem Joanny Kozar (Kierownika 
ds. Sieci Placówek Medycznych) i Paw³a Lonsera 
(Kierownik Przychodni). 

Kierownictwo 
Medic Klinika Sp. z o. o.
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Konkurs na najładniejszy witacz 2016

 Po raz pierwszy do konkursu na „Naj³adniejszy witacz” zg³osi³o siê 18 so³ectw. 
Jak co roku zaskakuje nas pomys³owośæ twórców oraz wykonanie tych jak¿e wspa-
nia³ych ozdób do¿ynkowych. Posadowione przy g³ównych drogach we wszystkich 
miejscowościach witacze, budz¹ ogromne zainteresowanie nie tylko naszych miesz-
kañców, ale równie¿ przeje¿d¿aj¹cych gości.
 W tym roku, aby wyrównaæ szansê wszystkich so³ectw w konkursie, decyduj¹cy 
g³os w wyborze „Naj³adniejszego witacza” bêd¹ mieli so³tysi poszczególnych wsi. 
So³tysi w porozumieniu z radami so³eckim oraz mieszkañcami bêd¹ przyznawali 
punktacjê od 1-17. So³ectwo nie mo¿e oddaæ g³osu na swój witacz.
 Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone na do¿ynkach 27 sierpnia ok godz. 18:20.
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Centrum Edukacji Młodzieży

CZERWIEC 2016

12.06.2016 - Piknik rodzinny pod nazw¹ „Wieś 
na Weekend”
 By³ to ju¿ II piknik, jaki zorganizowa³o 
CEM. Impreza skierowana dla wszystkich 
mieszkañców ca³ej gminy. Festyn rozpoczê³a 
przemowa dyrektora 
ks. Paw³a Nowogór-
skiego, który po po-
witaniu wszystkich 
og³osi³ otwarcie im-
prezy. Na przybywaj¹-
cych ca³ymi rodzina-
mi gości czeka³o wiele 
atrakcji m.in. ciasto , 
zimne napoje, kawa/
herbata,  grill. 
 Du¿ym powodze-
niem wśród dzieci 
i m³odzie¿y cieszy³a siê loteria fantowa, w której 
ka¿dy los „wygrywa³”. Ponadto ka¿dy los bra³ 
równie¿ udzia³ w losowaniu nagród specjalnych 
jakimi by³y: 2 odtwarzacze mp3 oraz transmiter 
samochodowy.
 Ca³¹ imprezê poprowadzi³ klaun, któremu 
towarzyszy³a sympatyczna, bêd¹ca ogromn¹ 
atrakcj¹ maskotka „ Minionek”.  Dzieci ponad-
to mog³y skorzystaæ z darmowych, dmucha-
nych zje¿d¿alni oraz zamków. 
Na pikniku rodzinnym nie zabrak³o równie¿ po-
kazów Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z £¹¿yna.
 Du¿ym powodzeniem cieszy³a siê równie¿ 
atrakcja jak¹ by³o malowanie twarzy. 
Podczas pikniku wolontariusze zaopatrywali 
uczestników w „Cukiereczki duchowe” (cytaty 
b³. ks. Jerzego Popie³uszki).
Jedn¹ z g³ównych atrakcji, w tym szczególnym 
dniu by³o Mini Zoo z przedszkola „Jagoda”. 
Dzieci mia³y okazjê wsi¹śæ na kucyka i poczuæ 
siê jak prawdziwi jeźdźcy. 
 Dziêkujemy wszystkim pracownikom i wo-
lontariuszom za organizacjê i udzia³ w pikniku, 
a przyby³ym uczestnikom za świetn¹ zabawê 
i czas spêdzony w mi³ej atmosferze. 

13.06.2016 - Do Centrum Edukacji M³odzie¿y 
w Górsku przyby³ Teatr impresaryjny z Byd-
goszczy, którego zamiarem by³o uświadomie-
nie m³odzie¿y jakie niebezpieczeñstwa nios¹ 
za sob¹ narkotyki. S³uchaczami byli uczniowie 
i uczennice Publicznego Gimnazjum im. B³. 
ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku, a mianowi-
cie klasy: I a z opiekunem Pani¹ Ann¹ Napier-
sk¹, II b z Panem Tomaszem T³uchowskim, III 
a z Pani¹ Sylwi¹ Lewandowsk¹ oraz III b z Pani¹ 
Ann¹ Kosobuck¹.

14.06.2016 –Tego dnia Centrum Edukacji M³o-
dzie¿y w Górsku zorganizowa³o Turniej Spor-
towy dla uczniów i uczennic z Publicznego 
Gimnazjum im. ks. Jerzego Popie³uszki w Gór-
sku. Celem zaplanowanego przedsiêwziêcia 
by³a integracja uczestników oraz aktywizacja 
lokalnej spo³eczności w zakresie wychowania 
fizycznego.

Prof. dr hab. Wojciech Polak- wyg³osi³ przemó-
wienie na temat Ks. Hilarego Jastaka– „ króla 
Kaszubów”, kapelana „ Solidarności” 
Dr Sylwia Galij – Skarbiñska wyst¹pi³a z tema-
tem „ Zbli¿yæ ludzi do Boga”. Ksiê¿a nios¹cy 
pos³ugê duchow¹ w obozie internowania w Po-
tulicach (1981-1982).

18.06.2016 - Wycieczka piesza z cyklu „ Wêdrów-
ki Rodzinne z PTTK” (Polskie Towarzystwo 
Turystyczno  Krajoznawcze Odzia³ Miejski im. 
Mariana Sydowa w Toruniu). Licz¹ca 21 osób 
grupa z przodownikiem turystyki pieszej Raj-
mundem Czechowskim, zwiedzi³a Muzeum 
Multimedialne b³. ks. Jerzego Popie³uszki. Na-
stêpnie w starej czêści szko³y powstaj¹ce sale, 
w tym historyczn¹ z namalowanym pocztem 
wybitnych Polaków i obrazem pt. „ Zaprowa-
dzenie chrześcijañstwa” wg Jana Matejki oraz 
salê Marianny Popie³uszko, gdzie znajduj¹ siê 
cytaty wypowiedzi matki b³. Ks. Jerzego. Ostat-
nim obiektem by³o Muzeum Regionalne – eks-
pozycja du¿ej liczby przedmiotów rolniczych 
oraz sprzêtów codziennego u¿ytku. Miejsce te-
matycznych instalacji, przedstawiaj¹cych wiele 
gin¹cych zawodów.

18.06.2016 - Grupa zwiedzaj¹cych z miejsco-
wości Lipnica Wielka, która liczy³a 53 osoby 
wraz z opiekunem Rafa³em Gajewskim oraz 24- 
osobowa Kościelna S³u¿ba Pogrzebowa przy 
Grobie ks. Jerzego Popie³uszki z Parafii p.w. św. 
Stanis³awa Kostki Warszawa ¯oliborz, której 
opiekunem by³ Jan Marczak zwiedzi³a obiekt 

CEM w Górsku i oba muzea –Muzeum Multi-
medialne oraz Muzeum Regionalne.

20.06.2016 - Z okazji zakoñczenia pierwszego 
etapu kszta³cenia, czyli edukacji wczesnoszkol-
nej (zakoñczenie 3 kl. SP) odby³y siê wystêpy 
dzieci ze Szko³y Podstawowej im. J. Korczaka 
z Przysieka. Nauczyciel, wychowawca Violet-
ta Deleszek wraz z wychowankami wyst¹pi³a 

 Turniej Sportowy rozpoczêto uroczystym 
przemówieniem wyg³oszonym przez Dyrekto-
ra ks. Paw³a Nowogórskiego, w którym zosta³y 
przedstawione szczegó³y planowanej imprezy. 
W programie znalaz³y siê konkurencje spor-
towo-ruchowe dla poszczególnych klas oraz 
dodatkowe konkursy dla wszystkich chc¹cych 

sprawdziæ swoje intelek-
tualne i fizyczne umiejêt-
ności.
  Do konkurencji 
sportowych nale¿a³o: 
przeci¹ganie liny, siat-
kówka, koszykówka, gra 
w pi³karzyki, ¿ywe war-
caby, turniej szachowy 
i wiele innych gier oraz 
zabaw. W organizacji 
zaplanowanych konku-
rencji pomagali Wolon-

tariusze CEM, a nad ich opiek¹ jak i organiza-
cj¹ ca³ego przedsiêwziêcia czuwali pracownicy 
Centrum.
 Pierwsz¹ konkurencj¹, w jakiej mo¿na by³o 
wzi¹æ udzia³ by³a gra w pi³karzyki – szczegól-
nym zainteresowaniem darzyli j¹ ch³opcy, jed-
nak dziewcz¹t tak¿e nie brakowa³o. Ten sposób 
spêdzania czasu z pewności¹ podoba³ siê m³o-
dzie¿y.
 W trakcie Turnieju Sportowego dla uczestni-
ków by³a pyszna dro¿d¿ówka i woda mineralna. 
Dwugodzinne zmagania sportowe dostarczy³y 
wszystkim niesamowitych wra¿eñ ruchowych 
i pozwoli³y w mi³ej atmosferze spêdziæ ten 
szczególny dzieñ. 

16.06.2016 - w Cen-
trum Edukacji M³o-
dzie¿y w Górsku od-
by³o siê II Sympozjum 
Naukowe, którego 
tematem by³y Wielkie 
Postaci Tysi¹clecia 
Chrztu Polski. Na 
deskach Sali Kinowo-
Teatralnej z przemó-
wieniem wyst¹pili:
Ks. dr Pawe³ Nowo-
górski, którego tema-
tem przemówienia 
by³ Ks. Bronis³aw 
Markiewicz jako wiel-
ki wychowawca i pa-
triota.
Ks. dr Jaros³aw W¹so-
wicz poruszy³ temat 
ks. Wiktora Grobel-
skiego, jako fundatora Polski salezjañskiej.
Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski przygo-
towa³ wyk³ad o Ks. biskupie Adolfie Piotrze 
Szel¹¿ku i jego wygnaniu z Zamku Bierzg³ow-
skiego.
Ks. Micha³ Damazyn – tematem wyk³adu by³ 
Polak i Biskup nieustraszony. Przyczynek do 
biografii ks. bp. Jana Michalskiego, sufragana 
gnieźnieñskiego.

w krótkim programem przygotowanym dla 
rodziców. W programie znalaz³y siê zarówno 
uk³ady taneczne, jak i prezentacja multimedial-
na, która prezentowa³a dzieci na prze³omie lat 
edukacji. Myśl, i¿ pora zakoñczyæ jeden etap 
i rozpocz¹æ nastêpny doprowadzi³o wszystkich 
uczestników do wzruszenia.

21.06.2016 - Wycieczka rowerowa Szkolnego 
Ko³a Charytatywnego z Gimnazjum nr 14 w To-
runiu, której opiekunem by³a Pani Agnieszka 
Szuma³a. W wycieczce wziê³o udzia³ 8 osób. Ro-
werzyści zwiedzili Muzeum Multimedialne im. 
ks. Jerzego Popie³uszki, Muzeum Regionalne, 
salê Marianny Popie³uszko oraz salê Jana Paw³a 
II i Wielkich Polaków.

22.06.2016 - Gala Nagród Marsza³ka Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego
Tego dnia w CKK Jordanki w Toruniu, za bu-
dowê której Gmina Miasta Toruñ otrzyma³a 
wyró¿nienie specjalne, odby³a siê uroczysta 
gala Nagród Marsza³ka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego.
 Nagrody i wyró¿nienia przyznano w 13 
kategoriach. Wśród nagrodzonych znalaz³ siê 
dyrektor Centrum Edukacji M³odzie¿y w Gór-
sku ksi¹dz Pawe³ Nowogórski – za wspieranie 
oraz kreowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ edu-
kacyjnych na przestrzeni 2015 r. W ramach bu-
dowy Centrum Edukacji M³odzie¿y w Górsku 
powsta³ nowoczesny obiekt o funkcji kultural-
no-wypoczynkowej oraz sportowo-rekreacyj-
nej. G³ówny gmach mieści multimedialn¹ eks-

pozycjê poświêcon¹ ks. Jerzemu, 
wielofunkcyjn¹ salê widowiskow¹ 
z widowni¹ na 110 osób oraz sale 
szkoleniowe. Powsta³o te¿ boisko 
sportowe z syntetyczn¹ nawierzch-
ni¹, a w przebudowanym domu 
parafialnym świetlica dla dzieci 
i m³odzie¿y. Wartośæ inwestycji to 
7,4 miliona z³otych. W centrum 
organizowane s¹ ró¿nego rodza-
ju zajêcia dla szkó³ aktywizuj¹ce 
m³odzie¿ poprzez s³owo, muzykê 
i teatr, a tak¿e dzia³ania edukacyj-
ne wspieraj¹ce ich rozwój intelek-
tualny i duchowy.
Ceremoniê uświetni³ wystêp Kuby 
Stankiewicza oraz aktorów Kujaw-
sko-Pomorskiego Impresaryjnego 
Teatru Muzycznego w Toruniu.

22-23.06.2016 - Powiatowe OB-
CHODY 1050 ROCZNICY 
CHRZTU POLSKI 

 W Centrum Edukacji M³odzie¿y im. ks. 
Jerzego Popie³uszki w Górsku w dniach od 22 
do 23 czerwca 2016 roku odby³y siê obchody 
1050 rocznicy Chrztu Polski. G³ównym celem 
zorganizowanego przedsiêwziêcia by³ udzia³ we 
Mszy św. z odnowieniem Chrztu św. pod prze-
wodnictwem J. E. ks. bpa Józefa Szamockiego, 
w którym uczestniczy³y dzieci, m³odzie¿y 
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i mieszkañcy Dekanatu Bierzg³owskiego oraz 
przedstawiciele 9 Gmin Powiatu Toruñskiego. 
Obchody 1050 rocznicy Chrztu mia³y na celu 
m. in. zbudowanie g³êbszej relacji miêdzy spo-
³eczności pobudzenie patriotyzmu i przybli¿e-
nie tematyki historycznej Chrztu Polski oraz 
zintegrowanie spo³eczności lokalnej gmin Po-
wiatu Toruñskiego.
 Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski roz-
pocz¹³ uroczysty Koncert patriotyczny wie-
czorem 22 czerwca 2016 w wykonaniu chóru 
Copernicus z Torunia pod dyrekcj¹ Paw³a Jan-
kowskiego.
 G³ównym wydarzeniem zorganizowanego 
przedsiêwziêcia by³a Msza św. o godzinie 11:00 
przy Centrum Edukacji 
z odnowieniem Chrztu 
Świêtego pod przewodnic-
twem J.E. ks. bpa Józefa 
Szamockiego. We mszy 
świêtej uczestniczy³ rów-
nie¿ ks. Jerzy Sosiñski, 
Prof. dr hab. Waldemar 
Rozynkowski, Dziekan ks. 
Rajmund Ponczek, Pro-
boszcz Parafii w Przysieku 
ks. Karol D¹browski, Pro-
boszcz Parafii w Górsku ks. 
Stanis³aw Pyzik, ks. Janusz 
Sachajko, Diakon Mariusz, 
Marsza³ek Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 
Piotr Ca³becki, Wójt Gmi-
ny Z³awieś Wielka Jan Sur-
dyka, Wójt Gminy £ubianka Jerzy Zaj¹ka³a, 
So³tys Górska Helena Przekwas, Przewodni-
cz¹cy Rady Gminy Z³awieś Wielka Piotr Pawli-
kowski, Radny Gminy Z³awieś Wielka i So³tys 
Czarne B³oto Józef Rassak, Radny Gminy Z³a-
wieś Wielka i So³tys Rozgart Czes³awa Walko-
wiak, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu To-
ruñskiego Andrzej Walczyñski, Radny Powiatu 
Toruñskiego Janusz Kononiuk. W czasie Mszy 
św. śpiewa³ Chór Copernicus z Torunia i za-
gra³a orkiestra dêta z Rzêczkowa. We Mszy św. 
udzia³ wziê³a m³odzie¿ ze: Szko³y Podstawowej 
z Górska, £¹¿yna, Przysieka, Rzêczkowa, Gim-
nazjum z Lipna, Górska, Rzêczkowa, a  tak¿e 
m³odzie¿owa Orkiestra dêta z Rzêczkowa, 
Ko³o £owieckie „Szarak” z £¹¿yna, 7 jednostek 
Stra¿y Po¿arnych, Klub Honorowych Dawców 
Krwi, Chór Copernicus, Bractwo Rycerskie 
Kerin, m³odzie¿ KSM z Torunia i uczestnicy 
Światowych Dni M³odzie¿y, Przedszkole Jago-
da z Górska. 
Po Mszy świêtej J. E. ks. Bp Józef Szamocki 
w asyście zaproszonych gości i kap³anów Deka-
natu Bierzg³owskiego i z Torunia przeszed³ do 
Sali Jana Paw³a II, gdzie poświêci³ najwiêkszy 
w Polsce fresk „Zaprowadzenie Chrześcijañ-
stwa” wed³ug Jana Matejki namalowany przez 
artystê, malarza Bogus³awa Zió³kowskiego. Jak 
siê okaza³o, TVP Bydgoszcz przez 2 dni umiesz-
cza³a to wydarzenie na swojej stronie, jako naj-
wa¿niejsze wydarzenie w województwie.
 Nastêpnie w sali teatralnej oby³ siê koncert 
w wykonaniu nauczycieli i uczniów ze Szko³y 
Muzycznej z Górska. Od godziny 14 uczestni-
cy obchodów mogli zwiedziæ w grupach wraz 
z przewodnikami Muzeum Multimedialne 
o b³. ks. Jerzym Popie³uszce, Muzeum Regio-
nalne w Górsku, obiekty CEM, a przede wszyst-
kim sale dydaktyczne: Marianny Popie³uszko 
oraz sale Jana Paw³a II i Wielkich Polaków z fre-
skiem „Zaprowadzenie Chrześcijañstwa”. Dla 
zaproszonych gości i wszystkich uczestników 
wydano bezp³atne posi³ki i napoje. 
Przez ca³y czas uczestnicy mieli dodatkowe 
atrakcje przed rozpoczynaj¹cymi siê wakacja-
mi, takie jak: mini ZOO (30 zwierz¹t, m.in. 
kangury, alpaki, kucyki, struś…),  pokaz rycer-
ski, pokazy 7 jednostek Stra¿y Po¿arnej, rekon-
strukcja wydarzeñ z czasów Mieszka I w wyko-
naniu profesjonalnej grupy Kerin z Torunia.
Wieczorem w Sali teatralnej odby³y siê wystêpy 
zespo³ów ludowych:  Melodii ze Z³ejwsi Ma³ej 

i Harmonii z Górska. Obchody zwieñczy³a uro-
czysta Msza św. w kościele parafialnym w Gór-
sku z udzia³em zespo³ów ludowych. 

24.06.2016 - W Sali Kinowo-Teatralnej CEM od-
by³o siê zakoñczenie roku szkolnego Publicznej 
Szko³y Muzycznej I stopnia w Górsku. Pani Dy-
rektor Szko³y Muzycznej Agnieszka Witki wrê-
czy³a uczniom świadectwa, a tak¿e nagrodzi³a 
ich ciê¿k¹ pracê nagrodami. Na koniec uroczy-
stości wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami 
zagrali koncert po¿egnalny. W koncercie wziê³o 
udzia³ 150 osób.

25.06.2016 - Do Centrum Edukacji M³odzie¿y 

im. ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku przy-
by³a schola z rodzicami i opiekunami z miej-
scowości Che³m¿a (opiekunem 43-osobowej 
wycieczki by³ ks. Karol Szmidt) oraz osobna 
50 - osobowa wycieczka pielgrzymów z parafii 
Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Józefa Oblubieñ-
ca NMP w Je¿owie. Wycieczkowicze zwiedzili 
ca³y obiekt CEM w Górsku oraz oba muzea.

25.06.2016 - Na deskach Sali Kinowo-Teatralnej 
wyst¹pi³ Project 21, który zagra³ koncert smycz-
kowy. Prowadz¹cy przybli¿y³ s³uchaczom hi-
storiê powstania nazwy jak¹ jest „Projekt 21”, 
bowiem nazwa wywodzi siê od projektu sty-
pendialnego jaki realizuj¹. Natomiast liczba 
21 nawi¹zuje do liczby kilometrów ze Starego 
Fordonu w Bydgoszczy do CEM-u w Górsku. 
Specjalnie dla uczestników koncertu „RAFA 
QUARTET” PROJEKT 21 wyst¹pi³ z progra-
mem:
 D. Shostakovich Kwartet smyczkowy 
Nr.8.op.110, F. Mendelssohn Kwartet smyczko-
wy Nr.2,op.13. 
Wykonawcy: 
Filip Lipski- skrzypce, Justyna Cieślak-skrzyp-
ce, Micha³ Rak-altówce, Cecylia Stanecka-wio-
lonczela. Ten wspania³y koncert na d³ugo zago-
ści w naszej pamiêci. W koncercie wziê³o udzia³ 
20 osób.

LIPIEC 2016
03.07.2016 - 17 - osobowa wycieczka z miejscowo-
ści Lublin Kraśnik z opiekunem P. Henrykiem 
Grodzickim oraz osobna 27-osobowa grupa 
zwiedzaj¹cych z P. Piotrem Sza³kiem zwiedzi³a 
Obiekt CEM w Górsku.

05.07.2016 - Kuracjusze z Ciechocinka z prze-
wodnikiem P. Barbar¹ ¯uchowsk¹ zwiedzi³o 
Muzeum Regionalne, Muzeum Multimedial-
ne, sale dydaktyczne - Marianny Popie³uszko 
oraz Jana Paw³a II i Wielkich Polaków. 

05.07.2016- Nagrania dotycz¹ce Muzeum Re-
gionalnego dla TVP Toruñ.
Krótka charakterystyka Muzeum Regionalnego:
W lutym 2015 r. zadecydowano o zaadoptowa-
niu budynku dawnej pastorówki na miejsce ar-
tystyczno -  muzealne. W jego wnêtrzach przy-
gotowano instalacje historyczne, obejmuj¹ce 
ró¿norodne sfery ¿ycia zarówno w mieście, jak 
i na wsi.

Muzeum Regionalne w Górsku posiada zbio-
ry lokalnego artysty Bogdana Zió³kowskiego. 
Znajdziemy tu antyki obrazuj¹ce ¿ycie w dawnej 
szkole, artyku³y gospodarstwa domowego u¿y-
wane przez nasze prababki, w k¹ciku „multime-
dialnym” zobaczymy zbiór dawnych aparatów 
fotograficznych oraz klisz, a tak¿e poznamy 
stare techniki obróbki pola i przybli¿ymy sobie 
historiê wa¿nych osobistości naszego regionu.

06.07.2016 - W tym dniu do Centrum Eduka-
cji M³odzie¿y przyby³a 43- osobowa wycieczka 
zwiedzaj¹cych z Parafii Matki Bo¿ej Królo-
wej Pokoju w Wilnie, której opiekunem by³ 
ks. Wojciech Górlicki oraz dzieci i m³odzie¿ 

z Parafii Wniebowziêcia Najświêtszej Maryi 
Panny w Rudkach na Ukrainie z opiekunem 
ks. Jerzym W. Grupa zwiedzi³a obiekt CEM 
w Górsku, natomiast w sali kinowo-teatralnej 
obejrza³a film pt. „Popie³uszko. Wolnośæ jest 
w nas”.

06.07.2016 - W Sali Kinowo-Teatralnej CEM 
w Górsku odby³a siê próba tañców tradycyj-
nych przed wystêpam, i pod nadzorem Pana 
Dominika Wóltañskiego.

08.07.2016 - W tym dniu CEM w Górsku od-
wiedzi³a 8-osobowa grupa m³odzie¿y, która 
uczestniczy³a w Szkole Letniej Polonijnej Jêzy-
ka i Kultury Polskiej w Wy¿szej Szkole Kultu-

ry Spo³ecznej i Medialnej w Toruniu. W Szkole 
Letniej wziê³a udzia³ miêdzy innymi m³odzie¿ 
z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. 
Uczestnicy wycieczki zwiedzili Muzeum Mul-
timedialne, Muzeum Regionalne oraz salê 
Marianny Popie³uszki i salê dydaktyczn¹ Jana 
Paw³a II i Wielkich Polaków.

09.07.2016 - OAZA III stopnia (Zamek Bierz-
g³owski) licz¹ca 22 dzieci z opiekunem Pani¹ 
Agnieszk¹ Bubacz oraz 40-osobowa grupa ro-
dziców z Oazy III st. (Domowy Kośció³ diecezja 
gdañska) z opiekunem ks. Wac³awem Dokurno 
z Przeczna zwiedzi³a oba muzea oraz obie salki 
dydaktyczne. Nastêpnie wycieczka uda³a siê do 
kościo³a pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Świêtego 
w Górsku gdzie zosta³a odprawiona msza dla 
przyjezdnych gości. Zarówno dzieci jak i dorośli 
w tym dniu mogli skorzystaæ z odwiedzin w Mini 
Zoo w Przedszkolu Jagoda. Po mszy św. w Sali Ki-
nowo -Teatralnej odby³a siê Konferencja.

11.07.2016 - Pielgrzymka, licz¹ca 50 osób z deka-
natu z miejscowości Krzy¿ Wielkopolski- ¯eli-
chowo zwiedzi³a Centrum Edukacji M³odzie¿y 
im. ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku, a miano-
wicie Muzeum Regionalne, Muzeum Multime-
dialne oraz obie salki dydaktyczne.

13.07.2016 – Do Centrum Edukacji M³odzie¿y 
w Górsku przyby³a III Pielgrzymka Rowerowa 
z Bartoszyc, której opiekunem by³ ks. Leszek 
Deren. Pielgrzymi zwiedzili oba Muzea oraz 
dwie sale dydaktyczne.

19.07.2016 - Pielgrzymka parafialna z Klubu 
Seniora z Parafii Najświêtszej Maryi Panny 
w Markowicach. Grupa licz¹ca  24 osoby wraz 
z opiekunem i organizatorem wycieczki ks. 
Leszkiem Marciniakiem zwiedzia³a ca³y obiekt 
CEM w Górsku oraz Muzeum Regionalne.

19.07.2016 - Tego dnia Centrum Edukacji M³o-
dzie¿y w Górsku odwiedzi³a m³odzie¿ z Iraku, 
Palestyny, Jordanii, Zambii, Iranu, Izraelu, li-
cz¹ca ³¹cznie 229 osób. Pielgrzymi przybyli do 
CEM w Górsku z okazji Światowych Dni M³o-
dzie¿y w Krakowie. W zwi¹zku z du¿¹ liczb¹ 
uczestników, wycieczka zosta³a podzielona na 
trzy grupy, której towarzyszy³ przewodnik wraz 
z t³umaczem. Poszczególne grupy zwiedzaj¹-
cych pod¹¿a³y wed³ug wcześniej zaplanowane-
go rozk³adu, tak aby nie wprowadziæ zamiesza-
nia podczas zwiedzania. Uczestnicy zapoznali 
siê z postaci¹ jak¹ jest b³. Ks. Jerzy Popie³uszko, 
a tak¿e zwiedzili dostêpne obiekty, a mianowi-
cie Muzeum Multimedialne, Muzeum regio-
nalne, salê Marianny Popie³uszko, oraz salê 
Jana Paw³a II i Wielkich Polaków.

W najbli¿szym czasie w Centrum Edukacji 
M³odzie¿y rusza projekt „Kino letnie” 
Na seanse filmowe zapraszamy wszystkich chêt-
nych w dniach:
21.08.2016 - godz. 12:00 - film pt. „Popie³uszko. 
Wolnośæ jest w nas”
godz. 13:30- film pt. Bajka „Owca Aniela”, film 
„Szlak mêczeñstwa”.
27.08.2016- Maraton filmowy:
10:00 -film pt. „Dobrem zwyciê¿y³”
12:00 -film pt. „Bajka owca Aniela”, „Szlak mê-
czeñstwa”
15:00- film pt. „Ballada o b³. ks. Jerzym”
18:00- film pt. „Popie³uszko. Wolnośæ jest 
w nas”
28.08.2016- godz. 12:00 „Dobrem zwyciê¿y³”, 
„Szlak mêczeñstwa”
godz. 13:30 - „Wiêźniarki”
Zapraszamy serdecznie !!!

W Centrum w Górsku odbêd¹ siê równie¿ II 
Konfrontacje Teatralne. Na zg³oszenia czeka-
my do 17 września 2016, natomiast dniem  pre-
zentacji sztuki jest dzieñ 1 października 2016. 
Tematem tegorocznych Konfrontacji s¹ Wielkie  
Postaci Tysi¹clecia Chrztu Polski.

Wioletta Urbañska

Aktualności
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Centrum Edukacji Młodzieży

CZERWIEC 2016

12.06.2016 - Piknik rodzinny pod nazw¹ „Wieś 
na Weekend”
 By³ to ju¿ II piknik, jaki zorganizowa³o 
CEM. Impreza skierowana dla wszystkich 
mieszkañców ca³ej gminy. Festyn rozpoczê³a 
przemowa dyrektora 
ks. Paw³a Nowogór-
skiego, który po po-
witaniu wszystkich 
og³osi³ otwarcie im-
prezy. Na przybywaj¹-
cych ca³ymi rodzina-
mi gości czeka³o wiele 
atrakcji m.in. ciasto , 
zimne napoje, kawa/
herbata,  grill. 
 Du¿ym powodze-
niem wśród dzieci 
i m³odzie¿y cieszy³a siê loteria fantowa, w której 
ka¿dy los „wygrywa³”. Ponadto ka¿dy los bra³ 
równie¿ udzia³ w losowaniu nagród specjalnych 
jakimi by³y: 2 odtwarzacze mp3 oraz transmiter 
samochodowy.
 Ca³¹ imprezê poprowadzi³ klaun, któremu 
towarzyszy³a sympatyczna, bêd¹ca ogromn¹ 
atrakcj¹ maskotka „ Minionek”.  Dzieci ponad-
to mog³y skorzystaæ z darmowych, dmucha-
nych zje¿d¿alni oraz zamków. 
Na pikniku rodzinnym nie zabrak³o równie¿ po-
kazów Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z £¹¿yna.
 Du¿ym powodzeniem cieszy³a siê równie¿ 
atrakcja jak¹ by³o malowanie twarzy. 
Podczas pikniku wolontariusze zaopatrywali 
uczestników w „Cukiereczki duchowe” (cytaty 
b³. ks. Jerzego Popie³uszki).
Jedn¹ z g³ównych atrakcji, w tym szczególnym 
dniu by³o Mini Zoo z przedszkola „Jagoda”. 
Dzieci mia³y okazjê wsi¹śæ na kucyka i poczuæ 
siê jak prawdziwi jeźdźcy. 
 Dziêkujemy wszystkim pracownikom i wo-
lontariuszom za organizacjê i udzia³ w pikniku, 
a przyby³ym uczestnikom za świetn¹ zabawê 
i czas spêdzony w mi³ej atmosferze. 

13.06.2016 - Do Centrum Edukacji M³odzie¿y 
w Górsku przyby³ Teatr impresaryjny z Byd-
goszczy, którego zamiarem by³o uświadomie-
nie m³odzie¿y jakie niebezpieczeñstwa nios¹ 
za sob¹ narkotyki. S³uchaczami byli uczniowie 
i uczennice Publicznego Gimnazjum im. B³. 
ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku, a mianowi-
cie klasy: I a z opiekunem Pani¹ Ann¹ Napier-
sk¹, II b z Panem Tomaszem T³uchowskim, III 
a z Pani¹ Sylwi¹ Lewandowsk¹ oraz III b z Pani¹ 
Ann¹ Kosobuck¹.

14.06.2016 –Tego dnia Centrum Edukacji M³o-
dzie¿y w Górsku zorganizowa³o Turniej Spor-
towy dla uczniów i uczennic z Publicznego 
Gimnazjum im. ks. Jerzego Popie³uszki w Gór-
sku. Celem zaplanowanego przedsiêwziêcia 
by³a integracja uczestników oraz aktywizacja 
lokalnej spo³eczności w zakresie wychowania 
fizycznego.

Prof. dr hab. Wojciech Polak- wyg³osi³ przemó-
wienie na temat Ks. Hilarego Jastaka– „ króla 
Kaszubów”, kapelana „ Solidarności” 
Dr Sylwia Galij – Skarbiñska wyst¹pi³a z tema-
tem „ Zbli¿yæ ludzi do Boga”. Ksiê¿a nios¹cy 
pos³ugê duchow¹ w obozie internowania w Po-
tulicach (1981-1982).

18.06.2016 - Wycieczka piesza z cyklu „ Wêdrów-
ki Rodzinne z PTTK” (Polskie Towarzystwo 
Turystyczno  Krajoznawcze Odzia³ Miejski im. 
Mariana Sydowa w Toruniu). Licz¹ca 21 osób 
grupa z przodownikiem turystyki pieszej Raj-
mundem Czechowskim, zwiedzi³a Muzeum 
Multimedialne b³. ks. Jerzego Popie³uszki. Na-
stêpnie w starej czêści szko³y powstaj¹ce sale, 
w tym historyczn¹ z namalowanym pocztem 
wybitnych Polaków i obrazem pt. „ Zaprowa-
dzenie chrześcijañstwa” wg Jana Matejki oraz 
salê Marianny Popie³uszko, gdzie znajduj¹ siê 
cytaty wypowiedzi matki b³. Ks. Jerzego. Ostat-
nim obiektem by³o Muzeum Regionalne – eks-
pozycja du¿ej liczby przedmiotów rolniczych 
oraz sprzêtów codziennego u¿ytku. Miejsce te-
matycznych instalacji, przedstawiaj¹cych wiele 
gin¹cych zawodów.

18.06.2016 - Grupa zwiedzaj¹cych z miejsco-
wości Lipnica Wielka, która liczy³a 53 osoby 
wraz z opiekunem Rafa³em Gajewskim oraz 24- 
osobowa Kościelna S³u¿ba Pogrzebowa przy 
Grobie ks. Jerzego Popie³uszki z Parafii p.w. św. 
Stanis³awa Kostki Warszawa ¯oliborz, której 
opiekunem by³ Jan Marczak zwiedzi³a obiekt 

CEM w Górsku i oba muzea –Muzeum Multi-
medialne oraz Muzeum Regionalne.

20.06.2016 - Z okazji zakoñczenia pierwszego 
etapu kszta³cenia, czyli edukacji wczesnoszkol-
nej (zakoñczenie 3 kl. SP) odby³y siê wystêpy 
dzieci ze Szko³y Podstawowej im. J. Korczaka 
z Przysieka. Nauczyciel, wychowawca Violet-
ta Deleszek wraz z wychowankami wyst¹pi³a 

 Turniej Sportowy rozpoczêto uroczystym 
przemówieniem wyg³oszonym przez Dyrekto-
ra ks. Paw³a Nowogórskiego, w którym zosta³y 
przedstawione szczegó³y planowanej imprezy. 
W programie znalaz³y siê konkurencje spor-
towo-ruchowe dla poszczególnych klas oraz 
dodatkowe konkursy dla wszystkich chc¹cych 

sprawdziæ swoje intelek-
tualne i fizyczne umiejêt-
ności.
  Do konkurencji 
sportowych nale¿a³o: 
przeci¹ganie liny, siat-
kówka, koszykówka, gra 
w pi³karzyki, ¿ywe war-
caby, turniej szachowy 
i wiele innych gier oraz 
zabaw. W organizacji 
zaplanowanych konku-
rencji pomagali Wolon-

tariusze CEM, a nad ich opiek¹ jak i organiza-
cj¹ ca³ego przedsiêwziêcia czuwali pracownicy 
Centrum.
 Pierwsz¹ konkurencj¹, w jakiej mo¿na by³o 
wzi¹æ udzia³ by³a gra w pi³karzyki – szczegól-
nym zainteresowaniem darzyli j¹ ch³opcy, jed-
nak dziewcz¹t tak¿e nie brakowa³o. Ten sposób 
spêdzania czasu z pewności¹ podoba³ siê m³o-
dzie¿y.
 W trakcie Turnieju Sportowego dla uczestni-
ków by³a pyszna dro¿d¿ówka i woda mineralna. 
Dwugodzinne zmagania sportowe dostarczy³y 
wszystkim niesamowitych wra¿eñ ruchowych 
i pozwoli³y w mi³ej atmosferze spêdziæ ten 
szczególny dzieñ. 

16.06.2016 - w Cen-
trum Edukacji M³o-
dzie¿y w Górsku od-
by³o siê II Sympozjum 
Naukowe, którego 
tematem by³y Wielkie 
Postaci Tysi¹clecia 
Chrztu Polski. Na 
deskach Sali Kinowo-
Teatralnej z przemó-
wieniem wyst¹pili:
Ks. dr Pawe³ Nowo-
górski, którego tema-
tem przemówienia 
by³ Ks. Bronis³aw 
Markiewicz jako wiel-
ki wychowawca i pa-
triota.
Ks. dr Jaros³aw W¹so-
wicz poruszy³ temat 
ks. Wiktora Grobel-
skiego, jako fundatora Polski salezjañskiej.
Prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski przygo-
towa³ wyk³ad o Ks. biskupie Adolfie Piotrze 
Szel¹¿ku i jego wygnaniu z Zamku Bierzg³ow-
skiego.
Ks. Micha³ Damazyn – tematem wyk³adu by³ 
Polak i Biskup nieustraszony. Przyczynek do 
biografii ks. bp. Jana Michalskiego, sufragana 
gnieźnieñskiego.

w krótkim programem przygotowanym dla 
rodziców. W programie znalaz³y siê zarówno 
uk³ady taneczne, jak i prezentacja multimedial-
na, która prezentowa³a dzieci na prze³omie lat 
edukacji. Myśl, i¿ pora zakoñczyæ jeden etap 
i rozpocz¹æ nastêpny doprowadzi³o wszystkich 
uczestników do wzruszenia.

21.06.2016 - Wycieczka rowerowa Szkolnego 
Ko³a Charytatywnego z Gimnazjum nr 14 w To-
runiu, której opiekunem by³a Pani Agnieszka 
Szuma³a. W wycieczce wziê³o udzia³ 8 osób. Ro-
werzyści zwiedzili Muzeum Multimedialne im. 
ks. Jerzego Popie³uszki, Muzeum Regionalne, 
salê Marianny Popie³uszko oraz salê Jana Paw³a 
II i Wielkich Polaków.

22.06.2016 - Gala Nagród Marsza³ka Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego
Tego dnia w CKK Jordanki w Toruniu, za bu-
dowê której Gmina Miasta Toruñ otrzyma³a 
wyró¿nienie specjalne, odby³a siê uroczysta 
gala Nagród Marsza³ka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego.
 Nagrody i wyró¿nienia przyznano w 13 
kategoriach. Wśród nagrodzonych znalaz³ siê 
dyrektor Centrum Edukacji M³odzie¿y w Gór-
sku ksi¹dz Pawe³ Nowogórski – za wspieranie 
oraz kreowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ edu-
kacyjnych na przestrzeni 2015 r. W ramach bu-
dowy Centrum Edukacji M³odzie¿y w Górsku 
powsta³ nowoczesny obiekt o funkcji kultural-
no-wypoczynkowej oraz sportowo-rekreacyj-
nej. G³ówny gmach mieści multimedialn¹ eks-

pozycjê poświêcon¹ ks. Jerzemu, 
wielofunkcyjn¹ salê widowiskow¹ 
z widowni¹ na 110 osób oraz sale 
szkoleniowe. Powsta³o te¿ boisko 
sportowe z syntetyczn¹ nawierzch-
ni¹, a w przebudowanym domu 
parafialnym świetlica dla dzieci 
i m³odzie¿y. Wartośæ inwestycji to 
7,4 miliona z³otych. W centrum 
organizowane s¹ ró¿nego rodza-
ju zajêcia dla szkó³ aktywizuj¹ce 
m³odzie¿ poprzez s³owo, muzykê 
i teatr, a tak¿e dzia³ania edukacyj-
ne wspieraj¹ce ich rozwój intelek-
tualny i duchowy.
Ceremoniê uświetni³ wystêp Kuby 
Stankiewicza oraz aktorów Kujaw-
sko-Pomorskiego Impresaryjnego 
Teatru Muzycznego w Toruniu.

22-23.06.2016 - Powiatowe OB-
CHODY 1050 ROCZNICY 
CHRZTU POLSKI 

 W Centrum Edukacji M³odzie¿y im. ks. 
Jerzego Popie³uszki w Górsku w dniach od 22 
do 23 czerwca 2016 roku odby³y siê obchody 
1050 rocznicy Chrztu Polski. G³ównym celem 
zorganizowanego przedsiêwziêcia by³ udzia³ we 
Mszy św. z odnowieniem Chrztu św. pod prze-
wodnictwem J. E. ks. bpa Józefa Szamockiego, 
w którym uczestniczy³y dzieci, m³odzie¿y 
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i mieszkañcy Dekanatu Bierzg³owskiego oraz 
przedstawiciele 9 Gmin Powiatu Toruñskiego. 
Obchody 1050 rocznicy Chrztu mia³y na celu 
m. in. zbudowanie g³êbszej relacji miêdzy spo-
³eczności pobudzenie patriotyzmu i przybli¿e-
nie tematyki historycznej Chrztu Polski oraz 
zintegrowanie spo³eczności lokalnej gmin Po-
wiatu Toruñskiego.
 Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski roz-
pocz¹³ uroczysty Koncert patriotyczny wie-
czorem 22 czerwca 2016 w wykonaniu chóru 
Copernicus z Torunia pod dyrekcj¹ Paw³a Jan-
kowskiego.
 G³ównym wydarzeniem zorganizowanego 
przedsiêwziêcia by³a Msza św. o godzinie 11:00 
przy Centrum Edukacji 
z odnowieniem Chrztu 
Świêtego pod przewodnic-
twem J.E. ks. bpa Józefa 
Szamockiego. We mszy 
świêtej uczestniczy³ rów-
nie¿ ks. Jerzy Sosiñski, 
Prof. dr hab. Waldemar 
Rozynkowski, Dziekan ks. 
Rajmund Ponczek, Pro-
boszcz Parafii w Przysieku 
ks. Karol D¹browski, Pro-
boszcz Parafii w Górsku ks. 
Stanis³aw Pyzik, ks. Janusz 
Sachajko, Diakon Mariusz, 
Marsza³ek Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego 
Piotr Ca³becki, Wójt Gmi-
ny Z³awieś Wielka Jan Sur-
dyka, Wójt Gminy £ubianka Jerzy Zaj¹ka³a, 
So³tys Górska Helena Przekwas, Przewodni-
cz¹cy Rady Gminy Z³awieś Wielka Piotr Pawli-
kowski, Radny Gminy Z³awieś Wielka i So³tys 
Czarne B³oto Józef Rassak, Radny Gminy Z³a-
wieś Wielka i So³tys Rozgart Czes³awa Walko-
wiak, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu To-
ruñskiego Andrzej Walczyñski, Radny Powiatu 
Toruñskiego Janusz Kononiuk. W czasie Mszy 
św. śpiewa³ Chór Copernicus z Torunia i za-
gra³a orkiestra dêta z Rzêczkowa. We Mszy św. 
udzia³ wziê³a m³odzie¿ ze: Szko³y Podstawowej 
z Górska, £¹¿yna, Przysieka, Rzêczkowa, Gim-
nazjum z Lipna, Górska, Rzêczkowa, a  tak¿e 
m³odzie¿owa Orkiestra dêta z Rzêczkowa, 
Ko³o £owieckie „Szarak” z £¹¿yna, 7 jednostek 
Stra¿y Po¿arnych, Klub Honorowych Dawców 
Krwi, Chór Copernicus, Bractwo Rycerskie 
Kerin, m³odzie¿ KSM z Torunia i uczestnicy 
Światowych Dni M³odzie¿y, Przedszkole Jago-
da z Górska. 
Po Mszy świêtej J. E. ks. Bp Józef Szamocki 
w asyście zaproszonych gości i kap³anów Deka-
natu Bierzg³owskiego i z Torunia przeszed³ do 
Sali Jana Paw³a II, gdzie poświêci³ najwiêkszy 
w Polsce fresk „Zaprowadzenie Chrześcijañ-
stwa” wed³ug Jana Matejki namalowany przez 
artystê, malarza Bogus³awa Zió³kowskiego. Jak 
siê okaza³o, TVP Bydgoszcz przez 2 dni umiesz-
cza³a to wydarzenie na swojej stronie, jako naj-
wa¿niejsze wydarzenie w województwie.
 Nastêpnie w sali teatralnej oby³ siê koncert 
w wykonaniu nauczycieli i uczniów ze Szko³y 
Muzycznej z Górska. Od godziny 14 uczestni-
cy obchodów mogli zwiedziæ w grupach wraz 
z przewodnikami Muzeum Multimedialne 
o b³. ks. Jerzym Popie³uszce, Muzeum Regio-
nalne w Górsku, obiekty CEM, a przede wszyst-
kim sale dydaktyczne: Marianny Popie³uszko 
oraz sale Jana Paw³a II i Wielkich Polaków z fre-
skiem „Zaprowadzenie Chrześcijañstwa”. Dla 
zaproszonych gości i wszystkich uczestników 
wydano bezp³atne posi³ki i napoje. 
Przez ca³y czas uczestnicy mieli dodatkowe 
atrakcje przed rozpoczynaj¹cymi siê wakacja-
mi, takie jak: mini ZOO (30 zwierz¹t, m.in. 
kangury, alpaki, kucyki, struś…),  pokaz rycer-
ski, pokazy 7 jednostek Stra¿y Po¿arnej, rekon-
strukcja wydarzeñ z czasów Mieszka I w wyko-
naniu profesjonalnej grupy Kerin z Torunia.
Wieczorem w Sali teatralnej odby³y siê wystêpy 
zespo³ów ludowych:  Melodii ze Z³ejwsi Ma³ej 

i Harmonii z Górska. Obchody zwieñczy³a uro-
czysta Msza św. w kościele parafialnym w Gór-
sku z udzia³em zespo³ów ludowych. 

24.06.2016 - W Sali Kinowo-Teatralnej CEM od-
by³o siê zakoñczenie roku szkolnego Publicznej 
Szko³y Muzycznej I stopnia w Górsku. Pani Dy-
rektor Szko³y Muzycznej Agnieszka Witki wrê-
czy³a uczniom świadectwa, a tak¿e nagrodzi³a 
ich ciê¿k¹ pracê nagrodami. Na koniec uroczy-
stości wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami 
zagrali koncert po¿egnalny. W koncercie wziê³o 
udzia³ 150 osób.

25.06.2016 - Do Centrum Edukacji M³odzie¿y 

im. ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku przy-
by³a schola z rodzicami i opiekunami z miej-
scowości Che³m¿a (opiekunem 43-osobowej 
wycieczki by³ ks. Karol Szmidt) oraz osobna 
50 - osobowa wycieczka pielgrzymów z parafii 
Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Józefa Oblubieñ-
ca NMP w Je¿owie. Wycieczkowicze zwiedzili 
ca³y obiekt CEM w Górsku oraz oba muzea.

25.06.2016 - Na deskach Sali Kinowo-Teatralnej 
wyst¹pi³ Project 21, który zagra³ koncert smycz-
kowy. Prowadz¹cy przybli¿y³ s³uchaczom hi-
storiê powstania nazwy jak¹ jest „Projekt 21”, 
bowiem nazwa wywodzi siê od projektu sty-
pendialnego jaki realizuj¹. Natomiast liczba 
21 nawi¹zuje do liczby kilometrów ze Starego 
Fordonu w Bydgoszczy do CEM-u w Górsku. 
Specjalnie dla uczestników koncertu „RAFA 
QUARTET” PROJEKT 21 wyst¹pi³ z progra-
mem:
 D. Shostakovich Kwartet smyczkowy 
Nr.8.op.110, F. Mendelssohn Kwartet smyczko-
wy Nr.2,op.13. 
Wykonawcy: 
Filip Lipski- skrzypce, Justyna Cieślak-skrzyp-
ce, Micha³ Rak-altówce, Cecylia Stanecka-wio-
lonczela. Ten wspania³y koncert na d³ugo zago-
ści w naszej pamiêci. W koncercie wziê³o udzia³ 
20 osób.

LIPIEC 2016
03.07.2016 - 17 - osobowa wycieczka z miejscowo-
ści Lublin Kraśnik z opiekunem P. Henrykiem 
Grodzickim oraz osobna 27-osobowa grupa 
zwiedzaj¹cych z P. Piotrem Sza³kiem zwiedzi³a 
Obiekt CEM w Górsku.

05.07.2016 - Kuracjusze z Ciechocinka z prze-
wodnikiem P. Barbar¹ ¯uchowsk¹ zwiedzi³o 
Muzeum Regionalne, Muzeum Multimedial-
ne, sale dydaktyczne - Marianny Popie³uszko 
oraz Jana Paw³a II i Wielkich Polaków. 

05.07.2016- Nagrania dotycz¹ce Muzeum Re-
gionalnego dla TVP Toruñ.
Krótka charakterystyka Muzeum Regionalnego:
W lutym 2015 r. zadecydowano o zaadoptowa-
niu budynku dawnej pastorówki na miejsce ar-
tystyczno -  muzealne. W jego wnêtrzach przy-
gotowano instalacje historyczne, obejmuj¹ce 
ró¿norodne sfery ¿ycia zarówno w mieście, jak 
i na wsi.

Muzeum Regionalne w Górsku posiada zbio-
ry lokalnego artysty Bogdana Zió³kowskiego. 
Znajdziemy tu antyki obrazuj¹ce ¿ycie w dawnej 
szkole, artyku³y gospodarstwa domowego u¿y-
wane przez nasze prababki, w k¹ciku „multime-
dialnym” zobaczymy zbiór dawnych aparatów 
fotograficznych oraz klisz, a tak¿e poznamy 
stare techniki obróbki pola i przybli¿ymy sobie 
historiê wa¿nych osobistości naszego regionu.

06.07.2016 - W tym dniu do Centrum Eduka-
cji M³odzie¿y przyby³a 43- osobowa wycieczka 
zwiedzaj¹cych z Parafii Matki Bo¿ej Królo-
wej Pokoju w Wilnie, której opiekunem by³ 
ks. Wojciech Górlicki oraz dzieci i m³odzie¿ 

z Parafii Wniebowziêcia Najświêtszej Maryi 
Panny w Rudkach na Ukrainie z opiekunem 
ks. Jerzym W. Grupa zwiedzi³a obiekt CEM 
w Górsku, natomiast w sali kinowo-teatralnej 
obejrza³a film pt. „Popie³uszko. Wolnośæ jest 
w nas”.

06.07.2016 - W Sali Kinowo-Teatralnej CEM 
w Górsku odby³a siê próba tañców tradycyj-
nych przed wystêpam, i pod nadzorem Pana 
Dominika Wóltañskiego.

08.07.2016 - W tym dniu CEM w Górsku od-
wiedzi³a 8-osobowa grupa m³odzie¿y, która 
uczestniczy³a w Szkole Letniej Polonijnej Jêzy-
ka i Kultury Polskiej w Wy¿szej Szkole Kultu-

ry Spo³ecznej i Medialnej w Toruniu. W Szkole 
Letniej wziê³a udzia³ miêdzy innymi m³odzie¿ 
z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. 
Uczestnicy wycieczki zwiedzili Muzeum Mul-
timedialne, Muzeum Regionalne oraz salê 
Marianny Popie³uszki i salê dydaktyczn¹ Jana 
Paw³a II i Wielkich Polaków.

09.07.2016 - OAZA III stopnia (Zamek Bierz-
g³owski) licz¹ca 22 dzieci z opiekunem Pani¹ 
Agnieszk¹ Bubacz oraz 40-osobowa grupa ro-
dziców z Oazy III st. (Domowy Kośció³ diecezja 
gdañska) z opiekunem ks. Wac³awem Dokurno 
z Przeczna zwiedzi³a oba muzea oraz obie salki 
dydaktyczne. Nastêpnie wycieczka uda³a siê do 
kościo³a pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Świêtego 
w Górsku gdzie zosta³a odprawiona msza dla 
przyjezdnych gości. Zarówno dzieci jak i dorośli 
w tym dniu mogli skorzystaæ z odwiedzin w Mini 
Zoo w Przedszkolu Jagoda. Po mszy św. w Sali Ki-
nowo -Teatralnej odby³a siê Konferencja.

11.07.2016 - Pielgrzymka, licz¹ca 50 osób z deka-
natu z miejscowości Krzy¿ Wielkopolski- ¯eli-
chowo zwiedzi³a Centrum Edukacji M³odzie¿y 
im. ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku, a miano-
wicie Muzeum Regionalne, Muzeum Multime-
dialne oraz obie salki dydaktyczne.

13.07.2016 – Do Centrum Edukacji M³odzie¿y 
w Górsku przyby³a III Pielgrzymka Rowerowa 
z Bartoszyc, której opiekunem by³ ks. Leszek 
Deren. Pielgrzymi zwiedzili oba Muzea oraz 
dwie sale dydaktyczne.

19.07.2016 - Pielgrzymka parafialna z Klubu 
Seniora z Parafii Najświêtszej Maryi Panny 
w Markowicach. Grupa licz¹ca  24 osoby wraz 
z opiekunem i organizatorem wycieczki ks. 
Leszkiem Marciniakiem zwiedzia³a ca³y obiekt 
CEM w Górsku oraz Muzeum Regionalne.

19.07.2016 - Tego dnia Centrum Edukacji M³o-
dzie¿y w Górsku odwiedzi³a m³odzie¿ z Iraku, 
Palestyny, Jordanii, Zambii, Iranu, Izraelu, li-
cz¹ca ³¹cznie 229 osób. Pielgrzymi przybyli do 
CEM w Górsku z okazji Światowych Dni M³o-
dzie¿y w Krakowie. W zwi¹zku z du¿¹ liczb¹ 
uczestników, wycieczka zosta³a podzielona na 
trzy grupy, której towarzyszy³ przewodnik wraz 
z t³umaczem. Poszczególne grupy zwiedzaj¹-
cych pod¹¿a³y wed³ug wcześniej zaplanowane-
go rozk³adu, tak aby nie wprowadziæ zamiesza-
nia podczas zwiedzania. Uczestnicy zapoznali 
siê z postaci¹ jak¹ jest b³. Ks. Jerzy Popie³uszko, 
a tak¿e zwiedzili dostêpne obiekty, a mianowi-
cie Muzeum Multimedialne, Muzeum regio-
nalne, salê Marianny Popie³uszko, oraz salê 
Jana Paw³a II i Wielkich Polaków.

W najbli¿szym czasie w Centrum Edukacji 
M³odzie¿y rusza projekt „Kino letnie” 
Na seanse filmowe zapraszamy wszystkich chêt-
nych w dniach:
21.08.2016 - godz. 12:00 - film pt. „Popie³uszko. 
Wolnośæ jest w nas”
godz. 13:30- film pt. Bajka „Owca Aniela”, film 
„Szlak mêczeñstwa”.
27.08.2016- Maraton filmowy:
10:00 -film pt. „Dobrem zwyciê¿y³”
12:00 -film pt. „Bajka owca Aniela”, „Szlak mê-
czeñstwa”
15:00- film pt. „Ballada o b³. ks. Jerzym”
18:00- film pt. „Popie³uszko. Wolnośæ jest 
w nas”
28.08.2016- godz. 12:00 „Dobrem zwyciê¿y³”, 
„Szlak mêczeñstwa”
godz. 13:30 - „Wiêźniarki”
Zapraszamy serdecznie !!!

W Centrum w Górsku odbêd¹ siê równie¿ II 
Konfrontacje Teatralne. Na zg³oszenia czeka-
my do 17 września 2016, natomiast dniem  pre-
zentacji sztuki jest dzieñ 1 października 2016. 
Tematem tegorocznych Konfrontacji s¹ Wielkie  
Postaci Tysi¹clecia Chrztu Polski.

Wioletta Urbañska

Aktualności
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Setki młodzieży odwiedziło Muzeum 
Popiełuszki w Górsku z okazji ŚDM

 Jednym z najczêściej odwiedzanych miejsc 
w diecezji jest kompleks muzealno - edukacyj-
ny Centrum Edukacji M³odzie¿y im. ks. Jerze-
go Popie³uszki w Górsku. Do CEM w Górsku 
przyjecha³y setki pielgrzymów, chc¹c poznaæ 
bli¿ej osobê B³ogos³awionego, szlak mêczeñ-
stwa i historiê Polski.
 Przebywaj¹cy pielgrzymi z ca³ego świata 
w diecezji toruñskiej od 19 do 24 lipca 2016 od-
wiedzili Centrum Edukacji M³odzie¿y im. ks. 
Jerzego Popie³uszki w Górsku.  By³a to m³odzie¿ 
z: Jordanii, Chile, Argentyny, Boliwii, Peru, 
Kongo, W³och, Hong Kongu, Chin, Santo Do-
mingo, Francji, Zambii, Szwajcarii, Palestyny 
(Betlejem i innych regionów), Izraela (Jerozo-
lima, Nazaret), a tak¿e m³odzie¿ z ró¿nych re-
gionów diecezji toruñskiej. M³odzie¿ zwiedzi³a 
nowoczesne Muzeum Multimedialne o b³. ks. 
Jerzym Popie³uszce, Muzeum Regionalne, sale 
dydaktyczne: Marianny Popie³uszko oraz św. 
Jana Paw³a II i Wielkich Polaków.

 Z okazji Światowych Dni M³odzie¿y 2016 organizowanych w Krakowie m³odzie¿ z ca³ego świata odwiedza najciekaw-
sze miejsca w Polsce. 

 Okaza³o siê, ¿e m³odzie¿ z ró¿nych zak¹t-
ków świata by³a zafascynowana histori¹ Polski, 
o której mog³a  pos³uchaæ przy okazji prezen-
tacji najwiêkszego w Polsce fresku wykonane-
go na podstawie dzie³a Jana Matejki „Zapro-
wadzenie chrześcijañstwa” oraz medalionów 
z Wielkimi Polakami.

 M³odzie¿ by³a urzeczo-
na postaci¹ b³. ks. Jerzego 
Popie³uszki i czêsto twier-
dzi³a, ¿e nie rozumia³a wcze-
śniej powodu mêczeñskiej 
śmierci B³ogos³awionego. 
Przedstawione t³o histo-
ryczne czasów komunizmu 
pozwoli³o lepiej zrozumieæ 
sens śmierci, świêtości i mêczeñstwa ksiêdza 
Jerzego. 
 Najczêściej m³odzie¿ stwierdza³a, ¿e Pola-
cy, to naród wyj¹tkowy, m¹dry naród, który 
tyle wycierpia³, a mimo wszystko wielkośæ 
i dobro zwyciê¿y³a! „Mamy siê czego od was 
uczyæ” – stwierdzi³a jedna z uczestniczek 
ŚDM z Palestyny, a m³ody cz³owiek z Francji 
zauwa¿y³ „Jesteście dla nas wzorem chrześci-
jañstwa”.
 M³odzie¿ przybywaj¹ca z ca³ego świata 
i odwiedzaj¹ca Centrum wnios³a wiele radości 

PTSM zdobywa góry

 Tym razem poznawali Pieniny. Zwiedzili 
Krościenko, Szczawnicê oraz zamki w Czorsz-
tynie i Niedzicy. Przep³ynêli Jezioro Czorsz-
tyñskie, pokonali tratwami Prze³om Dunajca. 
Zdobyli wszystkie szczyty Pienin W³aściwych 
w tym Trzy Korony i Sokolice. Odwiedzili tak¿e 
W¹wóz Homole w Ma³ych Pieninach. 
 Opiekê na dzieæmi sprawowali: Ewelina 
Wysocka, Marcin Pieñkowski, Krystian Freli-
chowski. M³odzie¿ i opiekunowie za pomoc 
w organizacji obozu sk³adaj¹ SERDECZNE 
PODZIÊKOWANIA Wójtowi Gminy Janowi 
Surdyce, Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Robertowi 
Swiontek Brzezinskiemu oraz firmom: Privacon 
i Hacom

Ewelina Wysocka

 W dniach od 16 do 25 lipca bie¿¹cego roku 
m³odzi turyści ze Z³ejwsi Wielkiej uczestni-
czyli w kolejnym obozie wêdrownym. 

i nadziei.
 W jednej z grup gościliśmy tak¿e bratanka 
Papie¿a Franciszka, który obieca³ osobiście 
przekazaæ od Centrum Edukacji dar Papie¿o-
wi.
 Serdecznie dziêkujemy przewodnikom, 
wspó³organizatorom, kap³anom i pielgrzy-
mom z ca³ego świata pod¹¿aj¹cym na Świato-
we Dni M³odzie¿y do Krakowa za odwiedziny 
w Centrum Edukacji M³odzie¿y w Górsku

Ks. Pawe³ Nowogórski
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 Swoj¹ obecności¹ zaszczycili laureatów 
sponsorzy nagród i wyró¿nieñ:  pani Barbara 
Wolska - starszy wizytator Kuratorum Oświa-
ty w Bydgoszczy, inspektor ds. oświaty przy 
urzêdzie gminy pani Barbara Gilewicz £uka-
sik i pani Paulina Zakierska - przedstawicielki 
Urzêdu Gminy Z³awieś Wielka, pani Anna 
Chudziak z Toruñskich Zak³adów Materia³ów 
Opatrunkowych S.A., pani dyrektor Katarzyna 
Zió³kowska-Bytyñ Dyrektor Banku Spó³dziel-
czego w Z³ejwsi Wielkiej reprezentuj¹ca rów-
nie¿ BS w Toruniu, pan Krzysztof Warmbier 
z toruñskiej i bydgoskiej Wy¿szej Szko³y Ban-
kowej, pan Leszek Warmbier - prezes Fundacji 
Piêkniejszego Świata w Sk³udzewie. 
 Przybyli równie¿ zawsze ¿yczliwi ks. ka-
nonik Marian Szañca i artysta rzeźbiarz pan 
Krzysztof Mazur z Wydzia³u Rzeźby UMK 
w Toruniu oraz dyrektorzy, nauczyciele  i rodzi-
ce laureatów. 
 Uczestnicy wystawy wyró¿niali siê fanta-
zyjnymi przebraniami, barwnymi dekoracja-
mi i du¿ymi emblematami swoich placówek. 
Spotkaniu towarzyszy³o uroczyste wrêczenie 
laureatom  indywidualnych nagród, wyró¿nieñ 
i dyplomów. Na rêce pedgogów  przekazano dy-
plomy i nagrody zespo³owe dla wyro¿nionych 
placówek.
 Fundacja organizuj¹c Ogólnopolski Prze-
gl¹d Twórczości Plastycznej Dzieci i M³odzie¿y 
- Sk³udzewo MOJE PIÊKNE – BEZPIECZNE 
MIEJSCE, przy akceptacji Kujawsko-Pomor-
skiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy na-
wi¹za³a wspó³pracê ze szko³ami i placówkami 

oświatowo – wychowawczymi na terenie ca³ej 
Polski.  Przegl¹d poprzez twórczośæ plastycz-
n¹ stworzy³ mo¿liwośæ powszechnego udzia³u 
dzieci i m³odzie¿y w spotkaniu z rówieśnikami 
innych rejonów Polski, pozwoli³  zebraæ in-
formacje o miejscach, które dzieci i  m³odzie¿ 
uwa¿aj¹ za bezpieczne i piêkne, zachêci³  do 
wypowiedzi plastycznej ukazuj¹cej tak¿e z kim 
i z czym te miejsca s¹ zwi¹zane. 
 Wernisa¿ umo¿liwi³ uczestnikom kontakt 
z twórcami i sztuk¹ profesjonalistów, zachê-
ci³ do dalszego rozwijania ich zainteresowañ  
i zdolności plastycznych 
 Wystawê otworzy³a pani Danuta Sowiñ-
ska-Warmbier - Koordynator Programów 
Edukacyjnych Fundacji Piêkniejszego Świata. 
Pogratulowa³a wszystkim uczniom dziêkuj¹c 
jednocześnie za nades³anie 682 prac nauczycie-
lom, którzy  prowadzili, inspirowali i motywo-
wali swoich podopiecznych do kreatywnego 
dzia³ania. 
 To w³aśnie pedagodzy zostali jako pierwsi 
wyró¿nieni dyplomami i nagrodami zespo³o-

Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce
 17 czerwca 2016r w Galerii stary Dwór w Sk³udzewie, pomimo pochmurnej tego dnia po-
gody, zawita³o wiele s³oñca, które przywieźli ze sob¹ dostojni goście, pedagodzy, uczniowie 
- m³odzi artyści, których prace mogliśmy podziwiaæ  na wernisa¿u  podsumowuj¹cym ju¿ IV 
edycjê tegorocznego Ogólnopolskiego Przegl¹du Twórczości Plastycznej Dzieci i M³odzie¿y - 
Sk³udzewo MOJE PIÊKNE – BEZPIECZNE MIEJSCE. 

wymi dla swoich uczniów odbieraj¹c od Funda-
cji zaproszenia do uczestnictwa w Projekcie pn. 
”Impulsy Twórcze”, w postaci jednodniowego  
pleneru w Sk³udzewie z warsztatami w wybra-
nych 2 technikach plastycznych dla 4 nauczy-
cieli i 40-osobowych  grup uczniów uzdolnio-
nych  plastycznie i zainteresowanych sztuk¹ 
z 18 wyró¿nionych szkó³ i placówek oświatowo-
wychowawczych.
 Drugi zestaw nagród zespo³owych  tzw. 
sponsorskich  pn. Natura i Sztuka  jury przy-
zna³o 16 placówkom, z których przyjedzie do 
Sk³udzewa na jesienne sobotnie warsztaty po 
5-osób oraz ich opiekun. 
 Za³o¿eniem tej nagrody jest nie tylko spo-
tkanie siê w Sk³udzewie  pasjonatów plastyki - 
dzieci, m³odzie¿y i nauczycieli z ró¿nych stron 
Polski by nawi¹zaæ wspó³pracê z Fundacj¹ 
Piêkniejszego Świata, ale te¿ by zaprzyjaźniæ 
siê miêdzy sob¹, aby wzajemnie siê wzbogacaæ 
pomys³ami, wymieniaæ wystawami, zapraszaæ 
siê do wspólnych akcji i dzia³añ plastycznych 
otwieraj¹cych innych na piêkno otaczaj¹cego 
świata przyrody i wytworów ludzkich talentów. 
 Na znak radości i przyjêcia nagród obec-
ni na scenie pedagodzy na zmianê ze swoimi 
uczniami znajduj¹cymi siê wśród  publiczno-
ści gromko zawo³ali has³o znane  wszystkim 
uczestnikom plenerów w Sk³udzewie:  Sk³udze-
wo- rysuje! Sk³udzewo – maluje! Sk³udzewo – 
To ty! I ja! To my, to my, to my!
 Swoimi refleksjami dotycz¹cymi prezento-
wanych prac, jak i wskazaniami kierunku dal-
szego rozwoju uczestników, podzieli³ siê z obec-
nymi profesor Wydzia³u Sztuk Piêknych UMK 
w Toruniu, artysta rzeźbiarz Krzysztof Mazur, 
uznany twórca prac w drewnie i granicie, wie-
lokrotnie uczestnicz¹cy w sk³udzewskich ple-
nerach i wystawach profesjonalistów, którego 
kilkanaście prac wykonanych w Skludzewie 
mo¿na ogl¹daæ w przestrzeni zespo³u pa³aco-
wo-parkowego. 
 Artysta podpowiada³ pedagogom na jakie 
środki wyrazu plastycznego zwróciæ wiêksz¹ 
uwagê, nad czym bardziej popracowaæ, aby roz-
wijaæ wyobraźniê, wra¿liwośæ na wartości wizu-
alne i jak jeszcze inaczej rozwijaæ umiejêtności 
plastyczne uczniów. 
Wernisa¿ oprawi³ muzycznie muzyk pan Jerzy 
Wudarski dedykuj¹c ka¿dej nagrodzonej grupie 
specjalny utwór.
 Ogl¹daj¹c bajecznie kolorow¹ wystawê czu-
³o siê, ¿e autorzy jeden przez drugiego „wo³aj¹” 
zapraszaj¹c do coraz to piêkniejszych i bez-
piecznych dla nich miejsc: do przepe³nionego 
ciep³em domu rodzinnego,  weso³ych poko-
ików dzieciêcych, na  plac zabaw , do kolorowej  
szko³y,  pe³nego spokoju i ciszy kościo³a, na  
gor¹c¹ s³oneczn¹  pla¿ê, do zabaw nad 
wod¹ i zadziwiaj¹cego podmorskiego  
świata, do przebogatych kwiecistych 
ogrodów , na ³¹ki i do lasów, na drogi 
pomiêdzy zbo¿ami, na wakacje do eg-
zotycznych krajów. 
 Wiele jest obrazów ukazuj¹cych 
uśmiechniête portrety cz³onków ro-
dziny, przyjació³, tak¿e ukazane s¹ 
miejsca pracy z utrudzonymi ludźmi, 
ulubione zwierzêta, z którymi dzieci 
czuj¹ siê bezpiecznie: s¹ koty, pieski, 
ptactwo i zwierzêta z wiejskiego po-
dwórka. Wśród prac starszych uczest-
ników, s¹ tak¿e abstrakcje organiczne 

i geometryczne, zaciekawiaj¹ce kompozycj¹, 
form¹, pe³ne ruchu, przypominaj¹ce czasami 
obrazy z kalejdoskopu, jak barwne stykaj¹ce siê 
ze sob¹ szkie³ka albo szachownice ró¿norod-
nych pól ogl¹danych z lotu ptaka. 
 Zdaniem jury tegoroczny ogólny poziom 
prac by³ bardzo wysoki i wyrównany, tylko 57 
prac nie spe³nia³o warunków regulaminowych 
lub zosta³y przys³ane po czasie.
 Przewa¿a³a wielobarwna kolorystyka prac, 
jednak pojawi³y siê równie¿ obrazy monochro-
matyczne w ciemnych tonacjach szarości i czer-
ni ukazuj¹ce sceny ze snu, duchy, niezidentyfi-
kowane postacie, a  miêdzy nimi śpi¹ce w swym 
³ó¿ku dziecko.  
 M³odzi artyści wybierali zró¿nicowane 
środki wyrazu plastycznego obrazowania 
w technikach: rysunkowych: o³ówek, kredki 
o³ówkowe i świecowe, pastel, tusz; w technikach 
mieszanych: wyklejanki bibu³kowe, wycinanki, 
wydzieranki z gazet; w technikach malarskich – 
klejówka, gwasz, tempera na podk³adzie papie-
ru ściernego; w technikach graficznych  – mo-
notypia i kolografia.
  Jury nagrodzi³o uczestników w czterech ka-
tegoriach wiekowych:
 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13-lat i 14-16 lat przyznaj¹c I, 
II i III miejsce oraz  6 wyró¿nieñ w ka¿dej kate-
gorii wiekowej:
KATEGORIA 5 - 7 lat
I miejsce – Agata Budra – MDK Trzcianka
II miejsce – Piotr Stepura – MDK Trzcianka
III miejsce – Pawe³ Sielski –  ZSP Konarzyny
KATEGORIA 8-10 lat
I miejsce – Hanna Stepura – MDK Trzcianka
II miejsce – Anna Paluszkiewicz – SP nr 16 Gru-
dzi¹dz
III miejsce – Marcelina Michalska – ZS Rzêcz-
kowo
KATEGORIA 11-13 lat
I miejsce- Marta Langowska – SP nr 16 Gru-
dzi¹dz

II miejsce- Piotr Ambrochowicz – MZS Raci¹¿
III miejsce-Marcin Sygit –  PSP Nr 1 Aleksan-
drów Kujawski
KATEGORIA !4-16 lat
I miejsce-Zuzanna Majorek – ZS Nowy Fol-
wark
II miejsce-Alicja Prêtka – ZS Wojnowo
III miejsce-Zuzanna Lewandowska – ZS Niesza-
wa
 Jury uhonorowa³o równie¿ uczestników 
kwalifikuj¹c prace do udzia³u w wystawie.
Pe³na lista nagrodzonych, wyró¿nionych i za-
kwalifikowanych do wystawy znajduje siê na 
stronie www.skludzewo.pl /Aktualności/
 Laureaci indywidualni Przegl¹du otrzymali 
nagrody ufundowane przez Kuratorium Oświa-
ty w Bydgoszczy, Gminê Z³awieś Wielka, To-
ruñskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych, 
Geofizykê Toruñ, Bank Spó³dzielczy w Toru-
niu i Z³ejwsi Wielkiej, Wy¿sz¹ Szko³ê Bankow¹ 
Toruniu i w Bydgoszczy, Sklep Blik w Toruniu 
i Fundacjê Piêkniejszego Świata  w Sk³udzewie 
- za co serdecznie dziêkowaliśmy i jeszcze raz 
dziêkujemy.
 Na zakoñczenie czêści oficjalnej spotkania 
wszyscy zgromadzeni w Galerii Stary Dwór zo-
stali zaproszeni do pami¹tkowego zdjêcia. Pani 
Barbara Wolska - starszy wizytator Kuratorium 
Oświaty skierowa³a swoje gratulacje i podziêko-
wania laureatom, ich rodzicom i pedagogom 
oraz organizatorom przegl¹du. 
 I w tym momencie jak na zamówienie nie-
bo rozjaśni³o siê i dalsza czêśæ spotkania mog³a 
odbywaæ siê w piêknym plenerze w amfiteatrze 
nad stawem ze źróde³kiem. Tam z wielk¹ rado-
ści¹ wszyscy - dzieci i dorośli wspólnie stworzy-
li plenerow¹ instalacjê pn. Drogi I Dró¿ki Do 
Piêkniejszego Świata, fantazyjn¹ gigantyczn¹ 
przeplatankê pomiêdzy drzewami symbolizu-
j¹cymi ró¿ne odlegle miejsca, z których przyje-
cha³y dzieci. 
 Przywiezione ró¿nokolorowe k³êbki w³ó-
czek, we³ny, sznurków oraz drewnianych geo-
metrycznych form wspólnie zosta³y przekszta³-
cone i scalone w przestrzenne dzie³o.  Jedna 
z uczestniczek wykrzyknê³a: „ta instalacja jest 
świetna do zabawy tu i teraz”, inna doda³a: „to 
pomys³ do wykorzystania na swoim podwór-
ku”, „do pamiêtania o ka¿dym kto i sk¹d przy-
jecha³ do Sk³udzewa”, a starszy gimnazjalista 
z powag¹ zakoñczy³ : „to taki znak, ¿ebyśmy 
dzia³ali razem”.
 Po ekspresyjnej zabawie wszyscy kosztuj¹c 
sk³udzewskich smako³yków umawiali siê na 
plenery i warsztaty w Sk³udzewie.

Katarzyna Warmbier i Krzysztof Warmbier

Kultura



lipiec – sierpień 201614 Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

Setki młodzieży odwiedziło Muzeum 
Popiełuszki w Górsku z okazji ŚDM

 Jednym z najczêściej odwiedzanych miejsc 
w diecezji jest kompleks muzealno - edukacyj-
ny Centrum Edukacji M³odzie¿y im. ks. Jerze-
go Popie³uszki w Górsku. Do CEM w Górsku 
przyjecha³y setki pielgrzymów, chc¹c poznaæ 
bli¿ej osobê B³ogos³awionego, szlak mêczeñ-
stwa i historiê Polski.
 Przebywaj¹cy pielgrzymi z ca³ego świata 
w diecezji toruñskiej od 19 do 24 lipca 2016 od-
wiedzili Centrum Edukacji M³odzie¿y im. ks. 
Jerzego Popie³uszki w Górsku.  By³a to m³odzie¿ 
z: Jordanii, Chile, Argentyny, Boliwii, Peru, 
Kongo, W³och, Hong Kongu, Chin, Santo Do-
mingo, Francji, Zambii, Szwajcarii, Palestyny 
(Betlejem i innych regionów), Izraela (Jerozo-
lima, Nazaret), a tak¿e m³odzie¿ z ró¿nych re-
gionów diecezji toruñskiej. M³odzie¿ zwiedzi³a 
nowoczesne Muzeum Multimedialne o b³. ks. 
Jerzym Popie³uszce, Muzeum Regionalne, sale 
dydaktyczne: Marianny Popie³uszko oraz św. 
Jana Paw³a II i Wielkich Polaków.

 Z okazji Światowych Dni M³odzie¿y 2016 organizowanych w Krakowie m³odzie¿ z ca³ego świata odwiedza najciekaw-
sze miejsca w Polsce. 

 Okaza³o siê, ¿e m³odzie¿ z ró¿nych zak¹t-
ków świata by³a zafascynowana histori¹ Polski, 
o której mog³a  pos³uchaæ przy okazji prezen-
tacji najwiêkszego w Polsce fresku wykonane-
go na podstawie dzie³a Jana Matejki „Zapro-
wadzenie chrześcijañstwa” oraz medalionów 
z Wielkimi Polakami.

 M³odzie¿ by³a urzeczo-
na postaci¹ b³. ks. Jerzego 
Popie³uszki i czêsto twier-
dzi³a, ¿e nie rozumia³a wcze-
śniej powodu mêczeñskiej 
śmierci B³ogos³awionego. 
Przedstawione t³o histo-
ryczne czasów komunizmu 
pozwoli³o lepiej zrozumieæ 
sens śmierci, świêtości i mêczeñstwa ksiêdza 
Jerzego. 
 Najczêściej m³odzie¿ stwierdza³a, ¿e Pola-
cy, to naród wyj¹tkowy, m¹dry naród, który 
tyle wycierpia³, a mimo wszystko wielkośæ 
i dobro zwyciê¿y³a! „Mamy siê czego od was 
uczyæ” – stwierdzi³a jedna z uczestniczek 
ŚDM z Palestyny, a m³ody cz³owiek z Francji 
zauwa¿y³ „Jesteście dla nas wzorem chrześci-
jañstwa”.
 M³odzie¿ przybywaj¹ca z ca³ego świata 
i odwiedzaj¹ca Centrum wnios³a wiele radości 

PTSM zdobywa góry

 Tym razem poznawali Pieniny. Zwiedzili 
Krościenko, Szczawnicê oraz zamki w Czorsz-
tynie i Niedzicy. Przep³ynêli Jezioro Czorsz-
tyñskie, pokonali tratwami Prze³om Dunajca. 
Zdobyli wszystkie szczyty Pienin W³aściwych 
w tym Trzy Korony i Sokolice. Odwiedzili tak¿e 
W¹wóz Homole w Ma³ych Pieninach. 
 Opiekê na dzieæmi sprawowali: Ewelina 
Wysocka, Marcin Pieñkowski, Krystian Freli-
chowski. M³odzie¿ i opiekunowie za pomoc 
w organizacji obozu sk³adaj¹ SERDECZNE 
PODZIÊKOWANIA Wójtowi Gminy Janowi 
Surdyce, Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Robertowi 
Swiontek Brzezinskiemu oraz firmom: Privacon 
i Hacom

Ewelina Wysocka

 W dniach od 16 do 25 lipca bie¿¹cego roku 
m³odzi turyści ze Z³ejwsi Wielkiej uczestni-
czyli w kolejnym obozie wêdrownym. 

i nadziei.
 W jednej z grup gościliśmy tak¿e bratanka 
Papie¿a Franciszka, który obieca³ osobiście 
przekazaæ od Centrum Edukacji dar Papie¿o-
wi.
 Serdecznie dziêkujemy przewodnikom, 
wspó³organizatorom, kap³anom i pielgrzy-
mom z ca³ego świata pod¹¿aj¹cym na Świato-
we Dni M³odzie¿y do Krakowa za odwiedziny 
w Centrum Edukacji M³odzie¿y w Górsku

Ks. Pawe³ Nowogórski

Aktualności

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K 15lipiec – sierpień 2016Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 Swoj¹ obecności¹ zaszczycili laureatów 
sponsorzy nagród i wyró¿nieñ:  pani Barbara 
Wolska - starszy wizytator Kuratorum Oświa-
ty w Bydgoszczy, inspektor ds. oświaty przy 
urzêdzie gminy pani Barbara Gilewicz £uka-
sik i pani Paulina Zakierska - przedstawicielki 
Urzêdu Gminy Z³awieś Wielka, pani Anna 
Chudziak z Toruñskich Zak³adów Materia³ów 
Opatrunkowych S.A., pani dyrektor Katarzyna 
Zió³kowska-Bytyñ Dyrektor Banku Spó³dziel-
czego w Z³ejwsi Wielkiej reprezentuj¹ca rów-
nie¿ BS w Toruniu, pan Krzysztof Warmbier 
z toruñskiej i bydgoskiej Wy¿szej Szko³y Ban-
kowej, pan Leszek Warmbier - prezes Fundacji 
Piêkniejszego Świata w Sk³udzewie. 
 Przybyli równie¿ zawsze ¿yczliwi ks. ka-
nonik Marian Szañca i artysta rzeźbiarz pan 
Krzysztof Mazur z Wydzia³u Rzeźby UMK 
w Toruniu oraz dyrektorzy, nauczyciele  i rodzi-
ce laureatów. 
 Uczestnicy wystawy wyró¿niali siê fanta-
zyjnymi przebraniami, barwnymi dekoracja-
mi i du¿ymi emblematami swoich placówek. 
Spotkaniu towarzyszy³o uroczyste wrêczenie 
laureatom  indywidualnych nagród, wyró¿nieñ 
i dyplomów. Na rêce pedgogów  przekazano dy-
plomy i nagrody zespo³owe dla wyro¿nionych 
placówek.
 Fundacja organizuj¹c Ogólnopolski Prze-
gl¹d Twórczości Plastycznej Dzieci i M³odzie¿y 
- Sk³udzewo MOJE PIÊKNE – BEZPIECZNE 
MIEJSCE, przy akceptacji Kujawsko-Pomor-
skiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy na-
wi¹za³a wspó³pracê ze szko³ami i placówkami 

oświatowo – wychowawczymi na terenie ca³ej 
Polski.  Przegl¹d poprzez twórczośæ plastycz-
n¹ stworzy³ mo¿liwośæ powszechnego udzia³u 
dzieci i m³odzie¿y w spotkaniu z rówieśnikami 
innych rejonów Polski, pozwoli³  zebraæ in-
formacje o miejscach, które dzieci i  m³odzie¿ 
uwa¿aj¹ za bezpieczne i piêkne, zachêci³  do 
wypowiedzi plastycznej ukazuj¹cej tak¿e z kim 
i z czym te miejsca s¹ zwi¹zane. 
 Wernisa¿ umo¿liwi³ uczestnikom kontakt 
z twórcami i sztuk¹ profesjonalistów, zachê-
ci³ do dalszego rozwijania ich zainteresowañ  
i zdolności plastycznych 
 Wystawê otworzy³a pani Danuta Sowiñ-
ska-Warmbier - Koordynator Programów 
Edukacyjnych Fundacji Piêkniejszego Świata. 
Pogratulowa³a wszystkim uczniom dziêkuj¹c 
jednocześnie za nades³anie 682 prac nauczycie-
lom, którzy  prowadzili, inspirowali i motywo-
wali swoich podopiecznych do kreatywnego 
dzia³ania. 
 To w³aśnie pedagodzy zostali jako pierwsi 
wyró¿nieni dyplomami i nagrodami zespo³o-

Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce
 17 czerwca 2016r w Galerii stary Dwór w Sk³udzewie, pomimo pochmurnej tego dnia po-
gody, zawita³o wiele s³oñca, które przywieźli ze sob¹ dostojni goście, pedagodzy, uczniowie 
- m³odzi artyści, których prace mogliśmy podziwiaæ  na wernisa¿u  podsumowuj¹cym ju¿ IV 
edycjê tegorocznego Ogólnopolskiego Przegl¹du Twórczości Plastycznej Dzieci i M³odzie¿y - 
Sk³udzewo MOJE PIÊKNE – BEZPIECZNE MIEJSCE. 

wymi dla swoich uczniów odbieraj¹c od Funda-
cji zaproszenia do uczestnictwa w Projekcie pn. 
”Impulsy Twórcze”, w postaci jednodniowego  
pleneru w Sk³udzewie z warsztatami w wybra-
nych 2 technikach plastycznych dla 4 nauczy-
cieli i 40-osobowych  grup uczniów uzdolnio-
nych  plastycznie i zainteresowanych sztuk¹ 
z 18 wyró¿nionych szkó³ i placówek oświatowo-
wychowawczych.
 Drugi zestaw nagród zespo³owych  tzw. 
sponsorskich  pn. Natura i Sztuka  jury przy-
zna³o 16 placówkom, z których przyjedzie do 
Sk³udzewa na jesienne sobotnie warsztaty po 
5-osób oraz ich opiekun. 
 Za³o¿eniem tej nagrody jest nie tylko spo-
tkanie siê w Sk³udzewie  pasjonatów plastyki - 
dzieci, m³odzie¿y i nauczycieli z ró¿nych stron 
Polski by nawi¹zaæ wspó³pracê z Fundacj¹ 
Piêkniejszego Świata, ale te¿ by zaprzyjaźniæ 
siê miêdzy sob¹, aby wzajemnie siê wzbogacaæ 
pomys³ami, wymieniaæ wystawami, zapraszaæ 
siê do wspólnych akcji i dzia³añ plastycznych 
otwieraj¹cych innych na piêkno otaczaj¹cego 
świata przyrody i wytworów ludzkich talentów. 
 Na znak radości i przyjêcia nagród obec-
ni na scenie pedagodzy na zmianê ze swoimi 
uczniami znajduj¹cymi siê wśród  publiczno-
ści gromko zawo³ali has³o znane  wszystkim 
uczestnikom plenerów w Sk³udzewie:  Sk³udze-
wo- rysuje! Sk³udzewo – maluje! Sk³udzewo – 
To ty! I ja! To my, to my, to my!
 Swoimi refleksjami dotycz¹cymi prezento-
wanych prac, jak i wskazaniami kierunku dal-
szego rozwoju uczestników, podzieli³ siê z obec-
nymi profesor Wydzia³u Sztuk Piêknych UMK 
w Toruniu, artysta rzeźbiarz Krzysztof Mazur, 
uznany twórca prac w drewnie i granicie, wie-
lokrotnie uczestnicz¹cy w sk³udzewskich ple-
nerach i wystawach profesjonalistów, którego 
kilkanaście prac wykonanych w Skludzewie 
mo¿na ogl¹daæ w przestrzeni zespo³u pa³aco-
wo-parkowego. 
 Artysta podpowiada³ pedagogom na jakie 
środki wyrazu plastycznego zwróciæ wiêksz¹ 
uwagê, nad czym bardziej popracowaæ, aby roz-
wijaæ wyobraźniê, wra¿liwośæ na wartości wizu-
alne i jak jeszcze inaczej rozwijaæ umiejêtności 
plastyczne uczniów. 
Wernisa¿ oprawi³ muzycznie muzyk pan Jerzy 
Wudarski dedykuj¹c ka¿dej nagrodzonej grupie 
specjalny utwór.
 Ogl¹daj¹c bajecznie kolorow¹ wystawê czu-
³o siê, ¿e autorzy jeden przez drugiego „wo³aj¹” 
zapraszaj¹c do coraz to piêkniejszych i bez-
piecznych dla nich miejsc: do przepe³nionego 
ciep³em domu rodzinnego,  weso³ych poko-
ików dzieciêcych, na  plac zabaw , do kolorowej  
szko³y,  pe³nego spokoju i ciszy kościo³a, na  
gor¹c¹ s³oneczn¹  pla¿ê, do zabaw nad 
wod¹ i zadziwiaj¹cego podmorskiego  
świata, do przebogatych kwiecistych 
ogrodów , na ³¹ki i do lasów, na drogi 
pomiêdzy zbo¿ami, na wakacje do eg-
zotycznych krajów. 
 Wiele jest obrazów ukazuj¹cych 
uśmiechniête portrety cz³onków ro-
dziny, przyjació³, tak¿e ukazane s¹ 
miejsca pracy z utrudzonymi ludźmi, 
ulubione zwierzêta, z którymi dzieci 
czuj¹ siê bezpiecznie: s¹ koty, pieski, 
ptactwo i zwierzêta z wiejskiego po-
dwórka. Wśród prac starszych uczest-
ników, s¹ tak¿e abstrakcje organiczne 

i geometryczne, zaciekawiaj¹ce kompozycj¹, 
form¹, pe³ne ruchu, przypominaj¹ce czasami 
obrazy z kalejdoskopu, jak barwne stykaj¹ce siê 
ze sob¹ szkie³ka albo szachownice ró¿norod-
nych pól ogl¹danych z lotu ptaka. 
 Zdaniem jury tegoroczny ogólny poziom 
prac by³ bardzo wysoki i wyrównany, tylko 57 
prac nie spe³nia³o warunków regulaminowych 
lub zosta³y przys³ane po czasie.
 Przewa¿a³a wielobarwna kolorystyka prac, 
jednak pojawi³y siê równie¿ obrazy monochro-
matyczne w ciemnych tonacjach szarości i czer-
ni ukazuj¹ce sceny ze snu, duchy, niezidentyfi-
kowane postacie, a  miêdzy nimi śpi¹ce w swym 
³ó¿ku dziecko.  
 M³odzi artyści wybierali zró¿nicowane 
środki wyrazu plastycznego obrazowania 
w technikach: rysunkowych: o³ówek, kredki 
o³ówkowe i świecowe, pastel, tusz; w technikach 
mieszanych: wyklejanki bibu³kowe, wycinanki, 
wydzieranki z gazet; w technikach malarskich – 
klejówka, gwasz, tempera na podk³adzie papie-
ru ściernego; w technikach graficznych  – mo-
notypia i kolografia.
  Jury nagrodzi³o uczestników w czterech ka-
tegoriach wiekowych:
 5-7 lat, 8-10 lat, 11-13-lat i 14-16 lat przyznaj¹c I, 
II i III miejsce oraz  6 wyró¿nieñ w ka¿dej kate-
gorii wiekowej:
KATEGORIA 5 - 7 lat
I miejsce – Agata Budra – MDK Trzcianka
II miejsce – Piotr Stepura – MDK Trzcianka
III miejsce – Pawe³ Sielski –  ZSP Konarzyny
KATEGORIA 8-10 lat
I miejsce – Hanna Stepura – MDK Trzcianka
II miejsce – Anna Paluszkiewicz – SP nr 16 Gru-
dzi¹dz
III miejsce – Marcelina Michalska – ZS Rzêcz-
kowo
KATEGORIA 11-13 lat
I miejsce- Marta Langowska – SP nr 16 Gru-
dzi¹dz

II miejsce- Piotr Ambrochowicz – MZS Raci¹¿
III miejsce-Marcin Sygit –  PSP Nr 1 Aleksan-
drów Kujawski
KATEGORIA !4-16 lat
I miejsce-Zuzanna Majorek – ZS Nowy Fol-
wark
II miejsce-Alicja Prêtka – ZS Wojnowo
III miejsce-Zuzanna Lewandowska – ZS Niesza-
wa
 Jury uhonorowa³o równie¿ uczestników 
kwalifikuj¹c prace do udzia³u w wystawie.
Pe³na lista nagrodzonych, wyró¿nionych i za-
kwalifikowanych do wystawy znajduje siê na 
stronie www.skludzewo.pl /Aktualności/
 Laureaci indywidualni Przegl¹du otrzymali 
nagrody ufundowane przez Kuratorium Oświa-
ty w Bydgoszczy, Gminê Z³awieś Wielka, To-
ruñskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych, 
Geofizykê Toruñ, Bank Spó³dzielczy w Toru-
niu i Z³ejwsi Wielkiej, Wy¿sz¹ Szko³ê Bankow¹ 
Toruniu i w Bydgoszczy, Sklep Blik w Toruniu 
i Fundacjê Piêkniejszego Świata  w Sk³udzewie 
- za co serdecznie dziêkowaliśmy i jeszcze raz 
dziêkujemy.
 Na zakoñczenie czêści oficjalnej spotkania 
wszyscy zgromadzeni w Galerii Stary Dwór zo-
stali zaproszeni do pami¹tkowego zdjêcia. Pani 
Barbara Wolska - starszy wizytator Kuratorium 
Oświaty skierowa³a swoje gratulacje i podziêko-
wania laureatom, ich rodzicom i pedagogom 
oraz organizatorom przegl¹du. 
 I w tym momencie jak na zamówienie nie-
bo rozjaśni³o siê i dalsza czêśæ spotkania mog³a 
odbywaæ siê w piêknym plenerze w amfiteatrze 
nad stawem ze źróde³kiem. Tam z wielk¹ rado-
ści¹ wszyscy - dzieci i dorośli wspólnie stworzy-
li plenerow¹ instalacjê pn. Drogi I Dró¿ki Do 
Piêkniejszego Świata, fantazyjn¹ gigantyczn¹ 
przeplatankê pomiêdzy drzewami symbolizu-
j¹cymi ró¿ne odlegle miejsca, z których przyje-
cha³y dzieci. 
 Przywiezione ró¿nokolorowe k³êbki w³ó-
czek, we³ny, sznurków oraz drewnianych geo-
metrycznych form wspólnie zosta³y przekszta³-
cone i scalone w przestrzenne dzie³o.  Jedna 
z uczestniczek wykrzyknê³a: „ta instalacja jest 
świetna do zabawy tu i teraz”, inna doda³a: „to 
pomys³ do wykorzystania na swoim podwór-
ku”, „do pamiêtania o ka¿dym kto i sk¹d przy-
jecha³ do Sk³udzewa”, a starszy gimnazjalista 
z powag¹ zakoñczy³ : „to taki znak, ¿ebyśmy 
dzia³ali razem”.
 Po ekspresyjnej zabawie wszyscy kosztuj¹c 
sk³udzewskich smako³yków umawiali siê na 
plenery i warsztaty w Sk³udzewie.

Katarzyna Warmbier i Krzysztof Warmbier

Kultura
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Złote gody

GOKiS ogłasza nabór do sekcji kulturalnych i klubów

 Z³ote gody to niezwyk³e wyda-
rzenie, wyj¹tkowe świêto, które ob-
chodzi siê po 50 latach wspólnego 
po¿ycia ma³¿eñskiego. Wspólne pó³ 
wieku to dowód wzajemnej mi³ości, 
zrozumienia istoty zwi¹zku ma³-
¿eñskiego i zbudowania trwa³ego 
gmachu, któremu na imiê rodzina. 
To wspania³y wzór m¹drego ¿ycia 
i przyk³ad dla m³odych, którzy de-
cyduj¹ siê zwi¹zaæ wêz³em ma³¿eñ-
skim zak³adaj¹c rodzinê.
 Uroczyste spotkanie par ob-
chodz¹cych z³ote gody ma³¿eñskie 
odby³o siê 17 czerwca 2016 roku 
w Świetlicy Integracyjnej w Z³ejwsi 
Wielkiej.
 Wójt Gminy Z³awieś Wielka Pan 
Jan Surdyka, Medalami za D³ugo-
letnie Po¿ycie Ma³¿eñskie, odzna-
czy³ Pañstwa:
– Jadwigê i Ryszarda Olszewskich 
z Pêdzewa

„Bo mój ca³y świat jest dla Ciebie - a Ty
Jesteś mi światem, dolin¹ wśród mg³y

Powietrzem, ziemi¹ i wod¹”

– Helenê i Mariana Czajkowskich 
z Górska
– Teresê i Wies³awa Rutkowskich 
z £¹¿yna
 Jubilaci otrzymali legitymacje 
oraz listy gratulacyjne. By³y równie¿ 
kwiaty i pami¹tkowy upominek. Po 
czêści oficjalnej Jubilaci oraz przyby-
li goście zaproszeni zostali na wspól-
ny poczêstunek.
 Spotkanie z Jubilatami by³o 
okazj¹, aby zatrzymaæ siê na chwilê 
i spojrzeæ wstecz na to, co osi¹gniête 
w ci¹gu ma³¿eñstwa. Jak przyznawali 
sami ma³¿onkowie, prze¿ycie tylu lat 
razem jest mo¿liwe, jeśli para potrafi 
¿yæ ze sob¹ w zgodzie.
 Jubilatom sk³adamy najserdecz-
niejsze gratulacje, ¿yczenia pomyśl-
ności, szczêścia i doczekania w do-
statku i zdrowiu kolejnych rocznic.

Karolina Majewska

SEKCJA PLASTYCZNA – poznanie 
ró¿norodnych technik plastycznych, 
malarskich, rysunkowych i graficz-
nych. Nauczanie wra¿liwego widze-
nia, przekszta³cania i przedstawiania 
rzeczywistości.
SEKCJA WOKALNA - emisja g³osu, 
dykcja, interpretacja piosenki, przy-
gotowanie do wystêpów estradowych. 
( śpiew solo i zespo³owy)
SEKCJA INSTRUMENTÓW KLA-
WISZOWYCH – nauka i doskona-
lenie gry na keyboardzie, pianinie 

i akordeonie.
ZESPÓ£ ŚPIEWACZY „MELODIA”  
- atrakcyjne perspektywy dla cz³on-
ków zespo³u, mo¿liwośæ wystêpowa-
nia na scenie i podró¿owania.
SEKCJA TAÑCA – CHEERLE-
ADERKI (dzieci i m³odzie¿ od 10 lat)  
- zajêcia z podstaw tañca i rytmiki.
KLUB MALUCHA (dzieci w wieku 
od 4 lat)  -  zajêcia ruchowo umuzy-
kalniaj¹ce, zabawy edukacyjne.
AEROBIC- (m³odzie¿ i dorośli) 
ZUMBA - (m³odzie¿  i dorośli) 

TANIEC W KRÊGU – (tworzenie ta-
necznego krêgu) Nauka tañca ZOR-
BA, HORA, KALAMATIANOS itp.
NAUKA JÊZYKÓW OBCYCH – ( 
angielski, niemiecki dla dzieci i do-
ros³ych)
SEKCJA SZACHOWA - (dzieci i do-
rośli)
 Zapisy przyjmuje i informacji 
udziela Monika Sikorska pod nr tel. 
56 6780931, 721033868.

Maria Karpiñska

Wyzwalamy mamy

 Projekt skierowany by³ do kobiet 
z terenu czterech gmin D¹browa 
Che³miñska, Kijewo Królewskie, 
Unis³aw i Z³awieś Wielka, dla których 
najwa¿niejsz¹ rol¹ jest rola matki. 
 Kobiety z terenów wiejskich 
w okresie macierzyñstwa nie uczest-
nicz¹ w ¿yciu spo³ecznym, czuj¹ siê 
odizolowane i skrêpowane stereoty-
pami. 
 Warsztaty mia³y na celu uświado-
miæ kobietom drzemi¹cy w nich po-
tencja³, wzmocniæ samoocenê i uwie-
rzyæ we w³asne si³y. Mamy w ma³ych 
grupach bra³y udzia³ w wyk³adach  
takich jak „ Bo jak nie ja to kto???”, 
„Niewidzialna praca kobiety w domu 

 16 lipca 2016 r. w malowniczym Gzinie w ekogościniec Pachotówko od-
by³a siê impreza „Wyzwalamy mamy-dzieñ nowych perspektyw dla mam 
z Zakola Dolnej Wis³y”. 

i jej wartośæ finansowa” i warsztatach 
udzielania pierwszej pomocy, urodo-
wych i decoupage. 
 Instruktorka fitness poprowa-
dzi³a zajêcia przygotowane specjal-
nie dla  mam. Na koniec wszystkie 
uczestniczki wziê³y udzia³ w pikniku 
z konkursami. 

Justyna Przybyszewska

IV Przegląd Zespołów Ludowych 
w Czernikowie

 Na scenie Zespo³u Szkó³ zapre-
zentowa³o swój dorobek artystyczny 
6 zespo³ów śpiewaczych z Powiatu 
Toruñskiego. Organizatorem Prze-
gl¹du by³ zespó³ śpiewaczy „Jutrzen-
ka” wraz z Ko³em Gospodyñ Wiej-
skich w Czernikowie. 
 Licznie zebrana publicznośæ 
mia³a niebywa³¹ ucztê kulturaln¹ 
dla ucha i oka. Barwne i rozśpiewane 
zespo³y wirowa³y na scenie w kolo-
rowych strojach regionalnych i wy-
konywa³y znane ludowe piosenki, 

 Dnia 2 lipca 2016 roku w sobotnie, s³oneczne popo³udnie zespó³ śpiewa-
czy „Melodia” gości³ na IV Przegl¹dzie Zespo³ów Ludowych w Czernikowie.

w³¹czaj¹c do wspólnego biesiadowa-
nia publicznośæ. Przegl¹d cieszy³ siê 
du¿ym zainteresowaniem publicz-
ności, która bawi³a siê znakomicie. 
 Wystêpy mia³y charakter prze-
gl¹du, ka¿dy z uczestników otrzyma³ 
takie same nagrody. W uroczystości 
wzi¹³ udzia³ Starosta Toruñski – Mi-
ros³aw Graczyk. Ostatnim punktem 
programu by³a zabawa taneczna do 
bia³ego rana.

Maria Karpiñska

 Za³o¿eniem konkursu jest pod-
niesienie estetyki polskiej wsi, uczy-
nienie jej piêkn¹ i uporz¹dkowan¹. 
Wszystkie pokazane ogrody wzbu-
dza³y zachwyt, pokazywa³y pasjê 
oraz ogrom pracy w³o¿onej przez 
w³aścicieli. Po burzliwych dyskusjach 
oraz wnikliwej analizie, komisja za-
decydowa³a o zakwalifikowaniu do 
kolejnego etapu ogródka pani Aurelii 
Górskiej z Rzêczkowa. 
 Nowości¹ wprowadzon¹ w bie¿¹-
cej edycji konkursu ,,Piêkna zagro-
da”, jest to, ¿e oprócz nagród Starosty 
Toruñskiego bêdzie dodatkowy ran-
king uczestników konkursu zakwali-

Na pocz¹tku lipca 2016 r. Starostwo Powiatowe w Toruniu wraz z Zespo³em Doradztwa Rolniczego w Che³m¿y 
og³osi³o po raz XVI konkurs "Piêkna zagroda 2016". 

Piękna zagroda 

fikowanych do etapu powiatowego - 
g³osowanie SMS. Rozpocznie siê ono 
19 sierpnia og³oszeniem na stronie 
www.pozatorun.pl. 
 Tam te¿ znajdzie siê galeria no-
minowanych dzia³ek  oraz szczegó³y 
g³osowania. Informacje dotycz¹ce 
g³osowania bêd¹ ukazywa³y siê tak-
¿e w wydaniach papierowych gazety 
„Poza Toruñ”. W przypadku g³oso-
wania  SMS-owego wygrywaj¹ dzia³ki  
z najwiêksz¹ liczb¹ oddanych g³osów 
na dzia³kê siedliskow¹- gospodarstwo 
rolne i ogródek przydomowy.

Paulina Zakierska

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K 17lipiec – sierpień 2016Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K Kultura

Zespół śpiewaczy „ Melodia” na 
X Witosławskich Impresjach Ludowych.

 Niedzielne popo³udnie w Wito-
s³awiu uprzyjemni³y wystêpy i kolo-
rowe stoiska wystawione specjalnie 
na II dzieñ Witos³awskich Impresji 
Ludowych.
Organizatorami byli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Mrocza, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji w Mroczy oraz Gminna Rada 
Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Mroczy. 
 Pierwszego dnia impresji zapre-
zentowa³ siê m.in. bia³oruski zespó³ 
ludowy „ Narodowy Chór Poleskiej 
Pieśni” z Piñska. W drugim dniu 
wyst¹pi³ m.in. zespó³ śpiewaczy „ 
Melodia” z GOKiS w  Z³ejwsi Ma³ej. 
W naszym repertuarze znalaz³y siê 
utwory ludowe z ró¿nych regionów 
Polski. Zespó³ mia³ niepowtarzaln¹ 
okazjê poznaæ i porozmawiaæ z wie-
loma znakomitymi zespo³ami.
 Nasza dzia³alnośæ zaowocowa³a 
wspólnie odniesionymi sukcesami, 
dziêki którym mogliśmy wypro-
mowaæ nasz¹ gminê, a tak¿e powiat 
toruñski. Niepowtarzalny klimat X 
Witos³awskich Impresji Ludowych, 

 W dniach 23-24 lipca 2016 roku w Parku Dworskim nad Jeziorem Witos³awskim odby³y siê X Witos³awskie 
Impresje Ludowe. Impreza trwa³a dwa dni. W programie m.in. parada traktorów zabytkowych i wspó³czesnych, 
wystêpy zespo³ów ludowych, animacje i konkursy.

bliskośæ ludzi, którym ”to samo 
w duszy gra”, dobra atmosfera uczest-
niczenia w kulturalnym wydarzeniu 
stanowi dla zespo³u niezapomniane 
doświadczenie. 
 Zespó³ śpiewaczy „Melodia”, 
tworz¹  ludzie z pasj¹, kochaj¹cy mu-
zykê i śpiew. Bez pasji, oddania ca-
³ego siebie, talentu i czasu, a przede 
wszystkim serca nie sposób dostar-
czyæ s³uchaczom niezapomnianych 
prze¿yæ. 
 Jednak najwa¿niejsze jest to, ¿e 

dzia³alnośæ zespo³u daje wiele ra-
dości, przynosi satysfakcjê oraz po-
czucie, ¿e stajemy siê potrzebni, ¿e 
dziêki nam przekazywane s¹ cenne 
wartości jak tradycja i historia regio-
nu.
 W drodze powrotnej nie zabra-
k³o śpiewu, śmiechu i dobrej zaba-
wy. Do naszych domów wróciliśmy 
rozśpiewani, przynosz¹c radośæ i na-
dziejê wspólnego wyjazdu za rok.

Maria Karpiñska

Półkolonie Stowarzyszenia i Domu Kultury w Górsku

Wyróżnienie dla Sołtys Łążyna

 Na prze³omie lipca i sierpnia Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych "Razem dla przysz³ości", we wspó³pracy 
z Domem Kultury w Górsku zorganizowa³o pó³kolonie dla prawie 160 dzieci z terenu naszej gminy. 

 Dotychczas organizowane 
pó³kolonie cieszy³y siê tak du¿ym 
zainteresowaniem, ¿e w tym roku 
przeprowadzono a¿ 4 turnusy. Dwa 
z nich odbywa³y siê w Domu Kultury 
w Górsku, jeden w Szkole Podstawo-
wej w Przysieku i jeden w Szkole Pod-
stawowej w £¹¿ynie. 
 Nasi najm³odsi odwiedzili miê-
dzy innymi: Nadleśnictwo w Cierpi-
szewie, gdzie wizyta po³¹czona by³a 
z ogniskiem, kie³baskami i k¹piel¹ 
w rzeczce Zielonce; Muzeum Drukar-
stwa; Muzeum Zabawek i Bajek; kino 
Cinema City. W trakcie pó³kolonii 
odbywa³y siê zajêcia zwi¹zane z eko-
logi¹ i profilaktyk¹ uzale¿nieñ. Dzie-
ci obejrza³y pokaz psich zaprzêgów, 
a tak¿e wybra³y siê do Mc Donald’sa 
oraz na pyszne lody. 
  Pó³kolonie zosta³y zorganizowa-

ne dziêki dofinansowaniu uzyskane-
mu ze Starostwa Powiatowego w To-
runiu, w ramach projektu „Ochrona 
fauny i flory Powiatu Toruñskiego 
podstaw¹ edukacji ekologicznej dzie-
ci i m³odzie¿y” oraz z Urzêdu Gminy 
w Z³ejwsi Wielkiej na projekt pn. „Bu-
dowanie odpowiedniej postawy spo-
³ecznej i kreowanie odpowiednich 
zachowañ moralnych wśród dzieci 
z patologicznych rodzin przez eduka-
cjê i zabawê”.
 Wk³ad w³asny do projektu pocho-
dzi³ z środków, które Stowarzyszenie 
„Razem dla przysz³ości” pozyska³o 
prowadz¹c dzia³alnośæ statutow¹ 
m.in. organizuj¹c coroczny bal cha-
rytatywny.
 Bardzo dziêkujemy Miros³awowi 
Graczykowi Staroście i Janowi Sur-
dyce Wójtowi Gminy za wsparcie na-

 Tytu³ „So³tysa Roku Powiatu 
Toruñskiego 2015” otrzyma³a pani 
Alicja Tarkowska – so³tys so³ectwa 
Zawa³y, gm. Obrowo. Wyró¿nienie 
otrzyma³a pani Maria Gulczyñska 
– so³tys so³ectwa £¹¿yn oraz pan Da-
riusz Pawlak – so³tys so³ectwa S³aw-
kowo, gm. Che³m¿a.
 Uroczyste wrêczenie wyró¿nieñ 
odby³o siê podczas IX Zjazdu So³ty-
sów i III Zjazdu Kó³ Gospodyñ Wiej-
skich z powiatu toruñskiego 5 lipca 

 24 czerwca br. 13 osobowa komisja konkursowa przyst¹pi³a do oceny 
zg³oszeñ i wyboru laureata w konkursie "So³tys Roku Powiatu Toruñskie-
go 2015”. Wśród 8 kandydatów by³o dwóch so³tysów z naszej gminy p. Ma-
ria Gulczyñska z £¹¿yna i p. Kazimierz Kukowski ze Sk³udzewa.

2016 r. w gościnnych plenerach Bar-
barki.

Paulina Zakierska

Festyn w Rzęczkowie
 Jak co roku w Rzêczkowie 23 lipca 2016 r. odby³ siê festyn rodzinny or-
ganizowany przez so³tysa oraz Radê So³eck¹ i Ko³o Gospodyñ Wiejskich. 

szej inicjatywy, a o tym ¿e przyznane 
dofinansowanie zosta³o dobrze wy-
datkowane świadcz¹ pe³ne uśmiechu 
twarze uczestników kolonii. 

Renata Dobrowolska

 W trakcie festynu mieszkañcy 
mieli mo¿liwośæ wzi¹æ udzia³ w kon-
kursach indywidualnych i rodzin-
nych, w których mo¿na by³o zdobyæ 
wspania³e nagrody np. śpiwory, ha-
maki czy sprzêt sportowy. 
 W konkursie kulinarnym panie 
rozpoznawa³y zapachy przypraw. 
Na wszystkich gości czeka³ pyszny 
poczêstunek przygotowany przez 

panie z KGW Rzêczkowo, najm³odsi 
uczestnicy mieli do dyspozycji dmu-
chany zamek oraz trampolinê,  watê 
cukrow¹, a konkursy i zabawy pro-
wadzi³y p. Bogumia³a Lewandowska 
i Dominika Kuzera. Zabawê tanecz-
n¹ poprowadzi³ zespó³ "Medal".
  W imieniu mieszkañców sk³ada-
my serdeczne podziêkowania sponso-
rom:

Janowi Surdyce - Wójtowi Gminy 
Z³awieś Wielka, S³awomirowi Ja-
kubowskiemu - prezesowi ZUK 
w Rzêczkowie, Ewie Poliwodziñskiej 
Kwiatkowskiej prezes Agrotechu, 
Marcinowi Niteckiemu i Marcino-
wi Wiśniewskiemu prezesom firmy 
Nitstal, Edycie i Tomaszowi Za-
krzewskim, Karolinie i Maciejowi 
Zió³kowskim, Stanis³awowi Kuzerze, 
El¿biecie Raniszewskiej oraz Grupie 
producenckiej "Bukat". 
Podziêkowania za pomoc w organi-
zacji oraz prowadzenie imprezy dla 
KGW Rzêczkowo i Rady So³eckiej 
sk³ada so³tys.

Teresa Balicka
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Złote gody

GOKiS ogłasza nabór do sekcji kulturalnych i klubów

 Z³ote gody to niezwyk³e wyda-
rzenie, wyj¹tkowe świêto, które ob-
chodzi siê po 50 latach wspólnego 
po¿ycia ma³¿eñskiego. Wspólne pó³ 
wieku to dowód wzajemnej mi³ości, 
zrozumienia istoty zwi¹zku ma³-
¿eñskiego i zbudowania trwa³ego 
gmachu, któremu na imiê rodzina. 
To wspania³y wzór m¹drego ¿ycia 
i przyk³ad dla m³odych, którzy de-
cyduj¹ siê zwi¹zaæ wêz³em ma³¿eñ-
skim zak³adaj¹c rodzinê.
 Uroczyste spotkanie par ob-
chodz¹cych z³ote gody ma³¿eñskie 
odby³o siê 17 czerwca 2016 roku 
w Świetlicy Integracyjnej w Z³ejwsi 
Wielkiej.
 Wójt Gminy Z³awieś Wielka Pan 
Jan Surdyka, Medalami za D³ugo-
letnie Po¿ycie Ma³¿eñskie, odzna-
czy³ Pañstwa:
– Jadwigê i Ryszarda Olszewskich 
z Pêdzewa

„Bo mój ca³y świat jest dla Ciebie - a Ty
Jesteś mi światem, dolin¹ wśród mg³y

Powietrzem, ziemi¹ i wod¹”

– Helenê i Mariana Czajkowskich 
z Górska
– Teresê i Wies³awa Rutkowskich 
z £¹¿yna
 Jubilaci otrzymali legitymacje 
oraz listy gratulacyjne. By³y równie¿ 
kwiaty i pami¹tkowy upominek. Po 
czêści oficjalnej Jubilaci oraz przyby-
li goście zaproszeni zostali na wspól-
ny poczêstunek.
 Spotkanie z Jubilatami by³o 
okazj¹, aby zatrzymaæ siê na chwilê 
i spojrzeæ wstecz na to, co osi¹gniête 
w ci¹gu ma³¿eñstwa. Jak przyznawali 
sami ma³¿onkowie, prze¿ycie tylu lat 
razem jest mo¿liwe, jeśli para potrafi 
¿yæ ze sob¹ w zgodzie.
 Jubilatom sk³adamy najserdecz-
niejsze gratulacje, ¿yczenia pomyśl-
ności, szczêścia i doczekania w do-
statku i zdrowiu kolejnych rocznic.

Karolina Majewska

SEKCJA PLASTYCZNA – poznanie 
ró¿norodnych technik plastycznych, 
malarskich, rysunkowych i graficz-
nych. Nauczanie wra¿liwego widze-
nia, przekszta³cania i przedstawiania 
rzeczywistości.
SEKCJA WOKALNA - emisja g³osu, 
dykcja, interpretacja piosenki, przy-
gotowanie do wystêpów estradowych. 
( śpiew solo i zespo³owy)
SEKCJA INSTRUMENTÓW KLA-
WISZOWYCH – nauka i doskona-
lenie gry na keyboardzie, pianinie 

i akordeonie.
ZESPÓ£ ŚPIEWACZY „MELODIA”  
- atrakcyjne perspektywy dla cz³on-
ków zespo³u, mo¿liwośæ wystêpowa-
nia na scenie i podró¿owania.
SEKCJA TAÑCA – CHEERLE-
ADERKI (dzieci i m³odzie¿ od 10 lat)  
- zajêcia z podstaw tañca i rytmiki.
KLUB MALUCHA (dzieci w wieku 
od 4 lat)  -  zajêcia ruchowo umuzy-
kalniaj¹ce, zabawy edukacyjne.
AEROBIC- (m³odzie¿ i dorośli) 
ZUMBA - (m³odzie¿  i dorośli) 

TANIEC W KRÊGU – (tworzenie ta-
necznego krêgu) Nauka tañca ZOR-
BA, HORA, KALAMATIANOS itp.
NAUKA JÊZYKÓW OBCYCH – ( 
angielski, niemiecki dla dzieci i do-
ros³ych)
SEKCJA SZACHOWA - (dzieci i do-
rośli)
 Zapisy przyjmuje i informacji 
udziela Monika Sikorska pod nr tel. 
56 6780931, 721033868.

Maria Karpiñska

Wyzwalamy mamy

 Projekt skierowany by³ do kobiet 
z terenu czterech gmin D¹browa 
Che³miñska, Kijewo Królewskie, 
Unis³aw i Z³awieś Wielka, dla których 
najwa¿niejsz¹ rol¹ jest rola matki. 
 Kobiety z terenów wiejskich 
w okresie macierzyñstwa nie uczest-
nicz¹ w ¿yciu spo³ecznym, czuj¹ siê 
odizolowane i skrêpowane stereoty-
pami. 
 Warsztaty mia³y na celu uświado-
miæ kobietom drzemi¹cy w nich po-
tencja³, wzmocniæ samoocenê i uwie-
rzyæ we w³asne si³y. Mamy w ma³ych 
grupach bra³y udzia³ w wyk³adach  
takich jak „ Bo jak nie ja to kto???”, 
„Niewidzialna praca kobiety w domu 

 16 lipca 2016 r. w malowniczym Gzinie w ekogościniec Pachotówko od-
by³a siê impreza „Wyzwalamy mamy-dzieñ nowych perspektyw dla mam 
z Zakola Dolnej Wis³y”. 

i jej wartośæ finansowa” i warsztatach 
udzielania pierwszej pomocy, urodo-
wych i decoupage. 
 Instruktorka fitness poprowa-
dzi³a zajêcia przygotowane specjal-
nie dla  mam. Na koniec wszystkie 
uczestniczki wziê³y udzia³ w pikniku 
z konkursami. 

Justyna Przybyszewska

IV Przegląd Zespołów Ludowych 
w Czernikowie

 Na scenie Zespo³u Szkó³ zapre-
zentowa³o swój dorobek artystyczny 
6 zespo³ów śpiewaczych z Powiatu 
Toruñskiego. Organizatorem Prze-
gl¹du by³ zespó³ śpiewaczy „Jutrzen-
ka” wraz z Ko³em Gospodyñ Wiej-
skich w Czernikowie. 
 Licznie zebrana publicznośæ 
mia³a niebywa³¹ ucztê kulturaln¹ 
dla ucha i oka. Barwne i rozśpiewane 
zespo³y wirowa³y na scenie w kolo-
rowych strojach regionalnych i wy-
konywa³y znane ludowe piosenki, 

 Dnia 2 lipca 2016 roku w sobotnie, s³oneczne popo³udnie zespó³ śpiewa-
czy „Melodia” gości³ na IV Przegl¹dzie Zespo³ów Ludowych w Czernikowie.

w³¹czaj¹c do wspólnego biesiadowa-
nia publicznośæ. Przegl¹d cieszy³ siê 
du¿ym zainteresowaniem publicz-
ności, która bawi³a siê znakomicie. 
 Wystêpy mia³y charakter prze-
gl¹du, ka¿dy z uczestników otrzyma³ 
takie same nagrody. W uroczystości 
wzi¹³ udzia³ Starosta Toruñski – Mi-
ros³aw Graczyk. Ostatnim punktem 
programu by³a zabawa taneczna do 
bia³ego rana.

Maria Karpiñska

 Za³o¿eniem konkursu jest pod-
niesienie estetyki polskiej wsi, uczy-
nienie jej piêkn¹ i uporz¹dkowan¹. 
Wszystkie pokazane ogrody wzbu-
dza³y zachwyt, pokazywa³y pasjê 
oraz ogrom pracy w³o¿onej przez 
w³aścicieli. Po burzliwych dyskusjach 
oraz wnikliwej analizie, komisja za-
decydowa³a o zakwalifikowaniu do 
kolejnego etapu ogródka pani Aurelii 
Górskiej z Rzêczkowa. 
 Nowości¹ wprowadzon¹ w bie¿¹-
cej edycji konkursu ,,Piêkna zagro-
da”, jest to, ¿e oprócz nagród Starosty 
Toruñskiego bêdzie dodatkowy ran-
king uczestników konkursu zakwali-

Na pocz¹tku lipca 2016 r. Starostwo Powiatowe w Toruniu wraz z Zespo³em Doradztwa Rolniczego w Che³m¿y 
og³osi³o po raz XVI konkurs "Piêkna zagroda 2016". 

Piękna zagroda 

fikowanych do etapu powiatowego - 
g³osowanie SMS. Rozpocznie siê ono 
19 sierpnia og³oszeniem na stronie 
www.pozatorun.pl. 
 Tam te¿ znajdzie siê galeria no-
minowanych dzia³ek  oraz szczegó³y 
g³osowania. Informacje dotycz¹ce 
g³osowania bêd¹ ukazywa³y siê tak-
¿e w wydaniach papierowych gazety 
„Poza Toruñ”. W przypadku g³oso-
wania  SMS-owego wygrywaj¹ dzia³ki  
z najwiêksz¹ liczb¹ oddanych g³osów 
na dzia³kê siedliskow¹- gospodarstwo 
rolne i ogródek przydomowy.

Paulina Zakierska
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Zespół śpiewaczy „ Melodia” na 
X Witosławskich Impresjach Ludowych.

 Niedzielne popo³udnie w Wito-
s³awiu uprzyjemni³y wystêpy i kolo-
rowe stoiska wystawione specjalnie 
na II dzieñ Witos³awskich Impresji 
Ludowych.
Organizatorami byli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Mrocza, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji w Mroczy oraz Gminna Rada 
Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Mroczy. 
 Pierwszego dnia impresji zapre-
zentowa³ siê m.in. bia³oruski zespó³ 
ludowy „ Narodowy Chór Poleskiej 
Pieśni” z Piñska. W drugim dniu 
wyst¹pi³ m.in. zespó³ śpiewaczy „ 
Melodia” z GOKiS w  Z³ejwsi Ma³ej. 
W naszym repertuarze znalaz³y siê 
utwory ludowe z ró¿nych regionów 
Polski. Zespó³ mia³ niepowtarzaln¹ 
okazjê poznaæ i porozmawiaæ z wie-
loma znakomitymi zespo³ami.
 Nasza dzia³alnośæ zaowocowa³a 
wspólnie odniesionymi sukcesami, 
dziêki którym mogliśmy wypro-
mowaæ nasz¹ gminê, a tak¿e powiat 
toruñski. Niepowtarzalny klimat X 
Witos³awskich Impresji Ludowych, 

 W dniach 23-24 lipca 2016 roku w Parku Dworskim nad Jeziorem Witos³awskim odby³y siê X Witos³awskie 
Impresje Ludowe. Impreza trwa³a dwa dni. W programie m.in. parada traktorów zabytkowych i wspó³czesnych, 
wystêpy zespo³ów ludowych, animacje i konkursy.

bliskośæ ludzi, którym ”to samo 
w duszy gra”, dobra atmosfera uczest-
niczenia w kulturalnym wydarzeniu 
stanowi dla zespo³u niezapomniane 
doświadczenie. 
 Zespó³ śpiewaczy „Melodia”, 
tworz¹  ludzie z pasj¹, kochaj¹cy mu-
zykê i śpiew. Bez pasji, oddania ca-
³ego siebie, talentu i czasu, a przede 
wszystkim serca nie sposób dostar-
czyæ s³uchaczom niezapomnianych 
prze¿yæ. 
 Jednak najwa¿niejsze jest to, ¿e 

dzia³alnośæ zespo³u daje wiele ra-
dości, przynosi satysfakcjê oraz po-
czucie, ¿e stajemy siê potrzebni, ¿e 
dziêki nam przekazywane s¹ cenne 
wartości jak tradycja i historia regio-
nu.
 W drodze powrotnej nie zabra-
k³o śpiewu, śmiechu i dobrej zaba-
wy. Do naszych domów wróciliśmy 
rozśpiewani, przynosz¹c radośæ i na-
dziejê wspólnego wyjazdu za rok.

Maria Karpiñska

Półkolonie Stowarzyszenia i Domu Kultury w Górsku

Wyróżnienie dla Sołtys Łążyna

 Na prze³omie lipca i sierpnia Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych "Razem dla przysz³ości", we wspó³pracy 
z Domem Kultury w Górsku zorganizowa³o pó³kolonie dla prawie 160 dzieci z terenu naszej gminy. 

 Dotychczas organizowane 
pó³kolonie cieszy³y siê tak du¿ym 
zainteresowaniem, ¿e w tym roku 
przeprowadzono a¿ 4 turnusy. Dwa 
z nich odbywa³y siê w Domu Kultury 
w Górsku, jeden w Szkole Podstawo-
wej w Przysieku i jeden w Szkole Pod-
stawowej w £¹¿ynie. 
 Nasi najm³odsi odwiedzili miê-
dzy innymi: Nadleśnictwo w Cierpi-
szewie, gdzie wizyta po³¹czona by³a 
z ogniskiem, kie³baskami i k¹piel¹ 
w rzeczce Zielonce; Muzeum Drukar-
stwa; Muzeum Zabawek i Bajek; kino 
Cinema City. W trakcie pó³kolonii 
odbywa³y siê zajêcia zwi¹zane z eko-
logi¹ i profilaktyk¹ uzale¿nieñ. Dzie-
ci obejrza³y pokaz psich zaprzêgów, 
a tak¿e wybra³y siê do Mc Donald’sa 
oraz na pyszne lody. 
  Pó³kolonie zosta³y zorganizowa-

ne dziêki dofinansowaniu uzyskane-
mu ze Starostwa Powiatowego w To-
runiu, w ramach projektu „Ochrona 
fauny i flory Powiatu Toruñskiego 
podstaw¹ edukacji ekologicznej dzie-
ci i m³odzie¿y” oraz z Urzêdu Gminy 
w Z³ejwsi Wielkiej na projekt pn. „Bu-
dowanie odpowiedniej postawy spo-
³ecznej i kreowanie odpowiednich 
zachowañ moralnych wśród dzieci 
z patologicznych rodzin przez eduka-
cjê i zabawê”.
 Wk³ad w³asny do projektu pocho-
dzi³ z środków, które Stowarzyszenie 
„Razem dla przysz³ości” pozyska³o 
prowadz¹c dzia³alnośæ statutow¹ 
m.in. organizuj¹c coroczny bal cha-
rytatywny.
 Bardzo dziêkujemy Miros³awowi 
Graczykowi Staroście i Janowi Sur-
dyce Wójtowi Gminy za wsparcie na-

 Tytu³ „So³tysa Roku Powiatu 
Toruñskiego 2015” otrzyma³a pani 
Alicja Tarkowska – so³tys so³ectwa 
Zawa³y, gm. Obrowo. Wyró¿nienie 
otrzyma³a pani Maria Gulczyñska 
– so³tys so³ectwa £¹¿yn oraz pan Da-
riusz Pawlak – so³tys so³ectwa S³aw-
kowo, gm. Che³m¿a.
 Uroczyste wrêczenie wyró¿nieñ 
odby³o siê podczas IX Zjazdu So³ty-
sów i III Zjazdu Kó³ Gospodyñ Wiej-
skich z powiatu toruñskiego 5 lipca 

 24 czerwca br. 13 osobowa komisja konkursowa przyst¹pi³a do oceny 
zg³oszeñ i wyboru laureata w konkursie "So³tys Roku Powiatu Toruñskie-
go 2015”. Wśród 8 kandydatów by³o dwóch so³tysów z naszej gminy p. Ma-
ria Gulczyñska z £¹¿yna i p. Kazimierz Kukowski ze Sk³udzewa.

2016 r. w gościnnych plenerach Bar-
barki.

Paulina Zakierska

Festyn w Rzęczkowie
 Jak co roku w Rzêczkowie 23 lipca 2016 r. odby³ siê festyn rodzinny or-
ganizowany przez so³tysa oraz Radê So³eck¹ i Ko³o Gospodyñ Wiejskich. 

szej inicjatywy, a o tym ¿e przyznane 
dofinansowanie zosta³o dobrze wy-
datkowane świadcz¹ pe³ne uśmiechu 
twarze uczestników kolonii. 

Renata Dobrowolska

 W trakcie festynu mieszkañcy 
mieli mo¿liwośæ wzi¹æ udzia³ w kon-
kursach indywidualnych i rodzin-
nych, w których mo¿na by³o zdobyæ 
wspania³e nagrody np. śpiwory, ha-
maki czy sprzêt sportowy. 
 W konkursie kulinarnym panie 
rozpoznawa³y zapachy przypraw. 
Na wszystkich gości czeka³ pyszny 
poczêstunek przygotowany przez 

panie z KGW Rzêczkowo, najm³odsi 
uczestnicy mieli do dyspozycji dmu-
chany zamek oraz trampolinê,  watê 
cukrow¹, a konkursy i zabawy pro-
wadzi³y p. Bogumia³a Lewandowska 
i Dominika Kuzera. Zabawê tanecz-
n¹ poprowadzi³ zespó³ "Medal".
  W imieniu mieszkañców sk³ada-
my serdeczne podziêkowania sponso-
rom:

Janowi Surdyce - Wójtowi Gminy 
Z³awieś Wielka, S³awomirowi Ja-
kubowskiemu - prezesowi ZUK 
w Rzêczkowie, Ewie Poliwodziñskiej 
Kwiatkowskiej prezes Agrotechu, 
Marcinowi Niteckiemu i Marcino-
wi Wiśniewskiemu prezesom firmy 
Nitstal, Edycie i Tomaszowi Za-
krzewskim, Karolinie i Maciejowi 
Zió³kowskim, Stanis³awowi Kuzerze, 
El¿biecie Raniszewskiej oraz Grupie 
producenckiej "Bukat". 
Podziêkowania za pomoc w organi-
zacji oraz prowadzenie imprezy dla 
KGW Rzêczkowo i Rady So³eckiej 
sk³ada so³tys.

Teresa Balicka
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Sobótka 2016 Ania Arseniuk wygrała 
VIII Maraton Karkonowski

 Impreza zosta³a  zorganizowana przez 
Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej, Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej 
i Dom Kultury w Górsku. Tego wieczoru 
licznie przyby³a publicznośæ mia³a okazjê 
obejrzeæ wystêpy naszych lokalnych artystów, 
którzy przez ca³y rok dzielnie pracuj¹, by móc 
publicznie zaprezentowaæ efekty swojej pracy. 
 Wśród nich znaleźli siê: zespo³y śpiewacze, 
soliści, kó³ko teatralne i taneczne, Gminna 
Orkiestra Dêta, cheerleaderki, Zumba. Gwiaz-
d¹ wieczoru tegorocznej imprezy by³ zespó³ „ 
Banau”. Wśród têczowych barw sobótkowej 
sceny wszyscy wykonawcy prezentowali siê 
uroczo i zostali nagrodzeni brawami za przy-
gotowanie repertuaru i ciekawych aran¿acji. 
Jak co roku nie zabrak³o atrakcji i konkursów. 
Dla uczestników przygotowano m.in. ”Kon-
kurs na Naj³adniejszy Wianek Świêtojañski”, 
gry i zabawy, malowanie twarzy, konkursy 
sprawnościowe dla dzieci i doros³ych, turniej 
warcabowy o Puchar Dyrektor GOKiS, egza-
min na kartê wêdkarsk¹, przeja¿d¿ka bryczk¹. 
 Ca³ej imprezie towarzyszy³o mini mia-
steczko, a tak¿e stoiska z pysznymi smako³yka-
mi przygotowanymi przez Panie z KGW Przy-
siek i Toporzysko, kie³baska z grilla, lody, wata 
cukrowa oraz ró¿ne smakowitości w punktach 

 18 czerwca 2016 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej 
odby³a siê tradycyjna Noc Świêtojañska tzw.” Sobótka”.

gastronomicznych. Kolejnym punktem pro-
gramu by³a wspólna zabawa taneczna przy ze-
spole „ Gest”. Noc Świêtojañska tzw. „Sobót-
ka” zakoñczy³a siê o godz. 24:00. 
 Troszkê wcześniej mo¿na by³o zobaczyæ 
pokaz ogni sztucznych pod bacznym okiem 
naszych stra¿aków. W imprezie sobótkowej 
udzia³ wziêli: Wójt Gminy - Jan Surdyka, Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy – Piotr Pawlikowski, 
Zastêpca Wójta – Krzysztof Rak, radni gminy, 
kierownicy jednostek organizacyjnych, goście 
i mieszkañcy gminy.
 W imieniu organizatorów pragnê z³o¿yæ 
serdeczne podziêkowania Prezesowi Zarz¹du 
Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP Panu 
Robertowi Babiarzowi, Komendantowi Gmin-
nemu OSP w Z³ejwsi Wielkiej Panu Andrze-
jowi Michalskiemu oraz  jednostkom OSP za 
pomoc w przygotowaniu imprezy sobótkowej 
oraz  profesjonaln¹ obs³ugê tego wydarzenia. 
Serdecznie dziêkujemy wykonawcom, nauczy-
cielom, pracownikom kultury GOKiS i DK, 
animatorom sportu, wêdkarzom, pracow-
nikom Urzêdu Gminy w Z³ejwsi Wielkiej za 
udzia³ i pomoc w organizacji Nocy Sobótko-
wej 2016.

Maria Karpiñska

 Nie mia³am jakichś specjalnych planów co do startu w VIII Maratonie Karkonoskim. Przy-
je¿d¿am na ten maraton ze wzglêdu na świêt¹ organizacjê i wspania³ych ludzi. Bo jest taki 
fajny klimat tego biegu…. mo¿e ja go wyj¹tkowo czujê, mo¿e to wspomnienia jeszcze z pierw-
szych edycji i startu ze Szrenicy…

 W Karkonoszach by³am 8 razy, bo 8 razy 
przyje¿d¿am w³aśnie na Maraton Karkonoski, 
i jako jedna z dwóch kobiet mam ukoñczone 
wszystkie edycje tego biegu.  Ka¿da edycja by³a 
inna, wyj¹tkowa. Pamiêtam  Roberta Gudow-
skiego (organizatora) witaj¹cego mnie na mecie 
z ró¿¹ na pierwszej edycji. Drug¹ edycjê z sza-
lej¹cymi burzami i skrócon¹ tras¹. Pamiêtam 
swoje kryzysy i punkty trasy, które nie by³y mi 
przyjazne i te moje wspomnienia napêdzaj¹ 
mnie, abym tam powraca³a.
 Wielokrotnie stawa³am na podium zajmu-
j¹c 2 i 3 miejsce. Teraz … wygra³am. Tak, radośæ 
jest wielka. Lubiê ten bieg i trasê. Nie jestem 
„góralk¹”, wiêc tym bardziej jest to dla mnie 
spory sukces i radośæ. Startujê w biegach gór-
skich nie je¿d¿¹c na ¿adne obozy ani wypady 
weekendowe w góry.  W moim 
lesie nie znajdzie siê porz¹dnej 
górki. Jakieś drobne podbiegi, 
ale ile mo¿na biegaæ w kó³ko, by 
zaliczyæ jeden podbieg?!
 Przyznajê siê do solidnie 
przepracowanej zimy i wiosny. 
To one da³y mi wygran¹ w Ma-
ratonie Karkonoskim.  By³o 
wiele „wyrzeczeñ” nie, raczej wy-
borów. Ja po prostu wybra³am 
trening, czasem kosztem odpo-
czynku i regeneracji, choæ wiem 
¿e ona jest równie wa¿na, cza-
sem zamiast  innych ¿yciowych 
przyjemności… no bez przesady 
poza prac¹ nie siedzê ca³y czas 
w lesie, ale… du¿o czasu tam 
spêdzam. Jako swój w³asny trener jestem zado-
wolona, choæ ci¹gle wytykam sobie b³êdy… Tak 
na powa¿nie to ca³e bieganie to jedna wielka 
zabawa, a tegoroczny Maraton Karkonoski  to 
kolejny biegowy weekend odpoczynku od co-
dzienności  - któr¹ kocham  i do której potrze-
bujê energii z biegania.
 Start 8:30, zapowiadaj¹ burze po 14:00. Po-
winnam dobiec przed burz¹, ale mimo ¿e jest 
parno w Szklarskiej, na górze mo¿e byæ zimno. 
Idê na start, ale czujê siê źle w koszulce z rêkaw-
kami, wiêc zaczynam biec w stronê depozytu, 
tam gdzie jest cudowny kluczyk do naszego 
pokoiku oddalonego nieca³e 300 m od startu.  
Podobnie jak w Rzeźniku Ultra 2015 wpadam 
na start chwilê przed odliczaniem  i startem bie-
gu. No teraz to mogê biec, jest wygodna lekka 
koszulka, pas z dwoma bidonami  2 x 125ml i je-
den ¿el energetyczny, nic wiêcej nie trzeba … no 
mo¿e ¿eby na Śnie¿ce nie by³o zbyt zimno.
 Mia³am biec spokojnie do Śnie¿ki, a potem 
w miarê si³ nabraæ rozpêdu.  Nie chcia³am siê 
spaliæ na pierwszych 10km i bieg³am spokojnie 
tak jak w zesz³ym roku z Ew¹ Mayer. Choæ nogi 
chcia³y szybciej, g³owa spokojnie panowa³a nad 
sytuacj¹. Powtarza³am sobie, ¿e nie ma co wy-
przedzaæ Ewy na tym etapie biegu. 
 W zesz³ym roku prowadzi³yśmy na zmianê, 
wiem ¿e za mocno wyrywa³am i to odebra³o 
mi te kilka minut i si³ w drugiej po³ówce biegu. 
Teraz wiêc spokojnie bieg³am z Ew¹ do 15km. 
Gdzieś tam uczucie „ile mo¿na zwalniaæ” wy-
gra³o, zaczê³am biec swoje, a Ewa zosta³a w tyle. 
Przez kolejne kilometry liczy³am siê z tym, 
¿e Ewa mnie wyprzedzi. Bardzo Ewê szanujê 
i wiem, ¿e jest wspania³¹ biegaczk¹.  Jednak wi-
dzia³am, ¿e przewaga jak¹ zyska³am od 16 km, 
gdzie siê rozsta³yśmy, do podejścia na Śnie¿kê 
jest spora. Zapatrzona w trasê i uwa¿aj¹c na 

ka¿dy krok by nie okaza³ siê tym pechowym 
( z trzech edycji wraca³am z poobdzieranym 
kolanem lub ³ydk¹ po upadku) po chwili popa-
trzy³am przed siebie i spostrzeg³am ze biegnê  
na wprost wracaj¹cego ze Śnie¿ki Bartka Gor-
czycy.  
 Przed Śnie¿k¹ chwyci³am z punktu kawa³ek 
banana i dwa daktyle, które na podejściu mo-
g³am „spokojnie” prze¿uæ. Wracaj¹c równie¿ 
chwyci³am ma³y kawa³ek banana, bo jeden ¿el 
konsumowany od 18 – 27 km to trochê ma³o.  
Bieg³am równo, bez stresu i zastanawiania 
siê - wygram, przegram. Po prostu bieg³am do 
mety.  Odcinek asfaltu przed spalon¹ stra¿nic¹ 
znów siê d³u¿y³ – no bo asfalt w górach ?! Meta 
by³a coraz bli¿ej i gdzieś 12 kilometrów przed 
ni¹ us³ysza³am, ¿e jestem w pierwszej dziesi¹t-

ce – fajnie, pomyśla³am. Bieg³am dalej. Stopa, 
o któr¹ bardzo siê martwi³am (od pocz¹tku 
maja mia³am z ni¹ problem) na szczêścia nie 
bola³a, kryzysów ¿o³¹dkowych nie mia³am, 
a przeszkadzaj¹ca niektórym zbyt ciep³a i par-
na pogoda dla mnie by³a w sam raz.
 Ostatnie kilometry, wyrywaj¹cego niena-
turalnie nogi, zbiegu i META - fajnie jest - do-
bieg³am pierwsza i tylko 6 facetów przede mn¹. 
To by³ taki dzieñ, gdy czujesz wiatr we w³osach 
(mimo, ¿e s¹ zwi¹zane). Taki dzieñ, gdy bie-
gniesz, spotykasz Gabrysiê Kucharsk¹ na ka-
mieniu robi¹c¹ zdjêcia i musisz j¹ wyściskaæ, 
raz, i drugi raz, biegn¹c z powrotem. Bieg, na 
którym wymieniasz ¿arty i uśmiech z wolonta-
riuszami na ostatnim punkcie mimo, ¿e meta 
czeka – przecie¿ poczeka. 
 Bo Maraton Karkonoski to dla mnie spo-
tkania z fantastycznymi ludźmi.

Anna Arseniuk
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Zespół śpiewaczy „Melodia” 
w Ostromecku.

„Zadymiona Bajka” - piekne przedstawienie 
w wykonaniu „zerówiaków” z Łążyna

 Wszystko zaczê³o siê od papierosa. No mo¿e niezupe³nie od papierosa, ale ten typek mia³ 
w ca³ej historii swój udzia³ i narobi³ sporo zamieszania. By³y jeszcze ró¿ne dymy i w ogóle, ale 
mo¿e od pocz¹tku. 

 G³ównym celem Festiwalu jest ukazywanie 
bogactwa kultur narodowych i etnicznych, in-
tegracja spo³eczności lokalnych z ró¿nych grup 
wiekowych oraz promowanie tañców etnicz-
nych jako ciekawego sposób spêdzenia czasu. 
 Zespó³ śpiewaczy „ Melodia” wyst¹pi³ 
z wi¹zank¹ utworów ludowych. Nasz wystêp 
zdoby³ wiele pochlebnych recenzji ze strony 
widzów, a gromkie brawa świadczy³y o tym, ¿e 

 31 lipca 2016 r. zespó³ śpiewaczy „ Melodia” wyst¹pi³ gościnnie na Ogólnopolskim Festiwa-
lu Tañców w Krêgu w Zespole Pa³acowo – Parkowym  w Ostromecku. Organizatorem Festiwa-
lu by³o Stowarzyszenie mi³ośników tañców w krêgu, tañców etnicznych oraz terapii tañcem 
AJDE JANO.

Zadrzewianie
 W tym roku nasza gmina ju¿ po raz trzeci 
realizowaæ bêdzie przedsiêwziêcie pn. „Zadrze-
wianie i zakrzewianie terenu Gminy Z³awieś 
Wielka”.  Przedsiêwziêcie to ma na celu zwiêk-
szenie masy zielonej, która znacz¹co wp³ywa 
na czystośæ powietrza, ogranicza erozjê gleby 
i ³agodzi efekt cieplarniany. 
 Drzewa i krzewy zostan¹ posadzone przy 
świetlicach wiejskich, Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej i urzêdzie gminy. 
Drzewa i krzewy, którymi zostan¹ obsadzone 
jednostki to m.in. świerk, tuja, bukszpan, ja³o-
wiec, jod³a, buk, beberys  o wysokości ok. 30 cm. 
 Poprzez sadzenie drzew i krzewów zwiêksza 
siê atrakcyjnośæ terenu i środowisko, w którym 
¿yj¹ ptaki i ma³e zwierzêta.

Justyna Przybyszewska

Dziękujemy 
za pomoc

 Za nieocenion¹   pomoc przy ratowaniu na-
szego kota, za profesjonalne podejście do spra-
wy Druhom stra¿akom z jednostek OSP Topo-
rzysko i OSP £¹¿yn serdeczne podziêkowania 
sk³adaj¹ wdziêczni w³aściciele.

Krystyna i Aleksander Jeliñscy

Wycieczka 
do Warszawy

Dzieñ 1: 
Zwiedzanie Nieborowa, Arkadii i Lipiec Rey-
montowskich
Dzieñ 2: 
Zwiedzanie Warszawy, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Pa³ac £azienkowski, Zamek 
Królewski, Starówka, wieczorem spektakl te-
atralny.
Dzieñ 3: 
Zwiedzanie Wilanowa i ¯elazowej Woli, prze-
jazd do W³oc³awka i zwiedzanie miasta.
 Koszt wycieczki to 380 z³, w cenê wliczone: 
przejazd, noclegi, bilety wstêpu, przewodnicy 
i obiady.
 Zapisy Dom Kultury w Górsku telefon 
56 610 21 28

Renata Dobrowolska

 Dom Kultury w Górsku zaprasza wszyst-
kich do wziêcia udzia³u w wycieczce do War-
szawy i okolic. W programie m.in.

 Maluchy realizowa³y po raz pierwszy Pro-
gram Przedszkolnej Profilaktyki Antytytonio-
wej "Czyste powietrze wokó³ nas”.
 Program okaza³ siê wielkim odkryciem 
i wydarzeniem, zarówno dla dzieci, jak i dla 
wychowawczyni, a to, co zadzia³o siê ju¿ na 
pierwszych zajêciach przesz³o najśmielsze ocze-
kiwania. Dzieci zaanga¿owa³y siê bardzo emo-
cjonalnie i… rzeczowo. 
 Z powodzeniem wytropi³y ró¿ne źród³a 
dymu, odwo³a³y siê do w³asnych, rodzinnych 
doświadczeñ, wymyśla³y ró¿ne sposoby na 
wyeliminowanie lub ograniczenie truj¹cych 
oparów. Przeprowadzi³y mniej lub bardziej 
skomplikowane doświadczenia i wyci¹gnê³y 
logiczne wnioski. Pe³ne emocji wykona³y prace 
plastyczn¹ ku przestrodze doros³ych pt. ,,Zady-
miony świat”, której wystawê przygotowa³y na 
szkolnym holu. 
 Gości³y tak¿e kominiarzy, którzy musieli 
nieźle siê nagimnastykowaæ, ¿eby rozwi¹zaæ 
dzieciêce dylematy na temat szkodliwości dy-
mów oraz pomys³ów na to, w jaki sposób naj-
lepiej siê ich pozbyæ. Przysz³a pora na papiero-
sa. Ten typek rozbudzi³ wyobraźniê, wywo³a³ 
wielk¹ dyskusjê i skutecznie zniechêci³ do siebie 
dzieci. W wyniku wielu zabaw badawczych, 
burzliwych dyskusji i wywiadów spo³ecznych 
dosz³y do wniosku, ¿e palenie papierosów, de-
likatnie rzecz ujmuj¹c, pozbawione jest sensu, 
a świat doros³ych nieco skomplikowany. Po-
ruszy³y nawet temat gum do ¿ucia (dla dzieci) 
w kszta³cie papierosa. 
 W tej kwestii zdania by³y podzielone. 
Wprawdzie nie ma w sobie nic tytoniowego 
a jednak… dosyæ szybko rozszyfrowa³y ukryty 
przekaz psychologiczny, który przemycaj¹ bez-
wzglêdni producenci.
 Wkrótce dzieci wyposa¿one w wiedzê, ba-
dawcze doświadczenia i niepodwa¿alne argu-
menty wyruszy³y do domów. Rzecz jasna akcja 

,,Nie pal przy mnie proszê” zosta³a przepro-
wadzona w sposób spektakularny i nie podle-
gaj¹cy dyskusji. Domownicy zostali poddani 
egzaminowi, potem doedukowani przez swoje 
pociechy na temat szkodliwości palenia czyn-
nego i biernego, bo o wdychaniu te¿ by³o oczy-
wiście. 
 Domowi palacze nie mieli ³atwego ¿ycia, 
a czujnośæ ich pociech d³ugo dawa³a im siê we 
znaki. Wydawa³o siê, ¿e temat zosta³ wyczerpa-
ny, a program mo¿na zakoñczyæ i odetchn¹æ, 
gdy tymczasem pewnego piêknego dnia ma-
luchy rozsiad³y siê na dywanie i… wymyśli³y 
bajkê. Piêkn¹ zreszt¹, o wdziêcznym tytule ,,Za-
dymiona bajka”, któr¹ z zapa³em zilustrowa³y, 
a potem postanowi³y… wystawiæ na scenie. 
Trzeba by³o wiêc zabraæ siê za scenariusz, które-
go stworzenie z rozbrajaj¹c¹ szczerości¹ zleci³y 
wychowawczyni, a same zajê³y siê przydziela-
niem ról i wymyślaniem scen. 
 Przyznam z dum¹, ¿e wiele rozwi¹zañ 
w przedstawieniu by³o pomys³em dzieci a same 
pomys³y rodzi³y siê spontanicznie, ¿ywio³o-
wo i kreatywnie. Sporne kwestie dzieci szybko 
omawia³y i b³yskawicznie ustawia³y scenê. Cu-
downe! Zaanga¿owa³y siê tak emocjonalnie 
i tak mocno, ¿e nic nie by³o w stanie ich po-
wstrzymaæ. 
 Nawet to, ¿e musia³y przerwaæ próby i przy-
gotowaæ scenki do Dnia Mamy i do szkolnego 
przedstawienia ,,Z ksi¹¿k¹ przez świat”, i tre-
nowaæ do Olimpiady Sportowej, i pojechaæ 
do Górska na przegl¹d tañca, i jeszcze cz³apaæ 
w deszczu po Ciechocinku na szkolnej wyciecz-
ce. Tyle rzeczy nak³ada³o siê na siebie jedno-
cześnie, a one temu wszystkiemu sprosta³y. Bo 
potem zosta³o ju¿ tylko osiem dni na przygoto-
wanie…
  Scenariusz dzieci przyjê³y z zadowoleniem, 
a fakt, ¿e rycerze nie maj¹ koni, a królewny tak 
naprawdê s¹ motylkami, uzna³y za teatralnie 

uzasadniony, bo wszystko przecie¿ mo¿na sobie 
wyobraziæ. No w³aśnie. By³ wiêc zamek praw-
dziwy, który zrobi³ dla nas Pan Tadeusz (dzieci 
uzna³y, ¿e jest cudowny, i Pan Tadeusz i zamek), 
by³ król wra¿liwa bidula i królewny, które by³y 
weso³e i lubi³y szko³ê, i mnóstwo rycerzy, mo¿-
na by³o ich policzyæ gdyby ktoś nie wierzy³. 
 Wprawdzie rycerze pochowali siê w krza-
kach, ale szybko siê zrehabilitowali i w mig 
wytropili okropnego truciciela, bo oczywiście 
ca³e królestwo zasnuwa³ truj¹cy dym za spraw¹ 
fabryki papierosów. 
 To jednak zosta³o za³atwione po rycersku, 
by³a walka na miecze, a i trupy pada³y gêsto 
na scenie, wiêc sprawa by³a bardzo powa¿na. 
Trzeba te¿ by³o zmontowaæ wiatraki i rozgoniæ 
resztki dymu, bo w zamku ju¿ czeka³y królew-
ny z mopami, ¿eby ca³y ten ba³agan posprz¹taæ, 
a król przygotowa³ królewski dekret, który roz-
strzygn¹³ o losach fabryki. 

 Bajki maj¹ to do siebie, ¿e zawsze dobrze siê 
koñcz¹, wiêc i nasza mia³a szczêśliwe zakoñcze-
nie. Uratowane królestwo by³o najzdrowsze na 
świecie, bo nikt tam ju¿ nigdy papierosów nie 
pali³, czym oczywiście król wszystkim siê chwa-
li³.
 Premiera odby³a siê 22 czerwca w obecno-
ści Pani Dyrektor, babæ i dziadków, rodziców 
oczywiście, a nawet ma³oletniego rodzeñstwa. 
Dzieci zaprezentowa³y siê wspaniale. 
 Gra³y ca³ym sercem i wszystkimi cz¹stecz-
kami cia³a, uśmiecha³y im siê oczy i do³eczki 
w policzkach. By³y po prostu szczêśliwe. A nam 
doros³ym te¿ siê uśmiecha³o wszystko, a i ³ezka 
tu i ówdzie polecia³a. Brawom oczywiście nie 
by³o koñca i pochwa³om te¿. 
 Dziêkujemy za wspólne chwile pe³ne emocji 
i wzruszeñ. Po wakacjach znowu coś wymyśli-
my!

Jolanta Michalska

bardzo podoba³ siê zgromadzonej publiczno-
ści. Podczas wystêpu w³¹czyliśmy publicznośæ 
do wspólnego śpiewania. 
 Wspólne śpiewanie, wspólnie spêdzony 
czas, to dla nas mi³e chwile, a mo¿liwośæ śpie-
wania dla innych daje nam ogromn¹ satysfak-
cjê. By³o nam bardzo przyjemnie śpiewaæ dla 
zgromadzonych gości. 

Maria Karpiñska
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Sobótka 2016 Ania Arseniuk wygrała 
VIII Maraton Karkonowski

 Impreza zosta³a  zorganizowana przez 
Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej, Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej 
i Dom Kultury w Górsku. Tego wieczoru 
licznie przyby³a publicznośæ mia³a okazjê 
obejrzeæ wystêpy naszych lokalnych artystów, 
którzy przez ca³y rok dzielnie pracuj¹, by móc 
publicznie zaprezentowaæ efekty swojej pracy. 
 Wśród nich znaleźli siê: zespo³y śpiewacze, 
soliści, kó³ko teatralne i taneczne, Gminna 
Orkiestra Dêta, cheerleaderki, Zumba. Gwiaz-
d¹ wieczoru tegorocznej imprezy by³ zespó³ „ 
Banau”. Wśród têczowych barw sobótkowej 
sceny wszyscy wykonawcy prezentowali siê 
uroczo i zostali nagrodzeni brawami za przy-
gotowanie repertuaru i ciekawych aran¿acji. 
Jak co roku nie zabrak³o atrakcji i konkursów. 
Dla uczestników przygotowano m.in. ”Kon-
kurs na Naj³adniejszy Wianek Świêtojañski”, 
gry i zabawy, malowanie twarzy, konkursy 
sprawnościowe dla dzieci i doros³ych, turniej 
warcabowy o Puchar Dyrektor GOKiS, egza-
min na kartê wêdkarsk¹, przeja¿d¿ka bryczk¹. 
 Ca³ej imprezie towarzyszy³o mini mia-
steczko, a tak¿e stoiska z pysznymi smako³yka-
mi przygotowanymi przez Panie z KGW Przy-
siek i Toporzysko, kie³baska z grilla, lody, wata 
cukrowa oraz ró¿ne smakowitości w punktach 

 18 czerwca 2016 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej 
odby³a siê tradycyjna Noc Świêtojañska tzw.” Sobótka”.

gastronomicznych. Kolejnym punktem pro-
gramu by³a wspólna zabawa taneczna przy ze-
spole „ Gest”. Noc Świêtojañska tzw. „Sobót-
ka” zakoñczy³a siê o godz. 24:00. 
 Troszkê wcześniej mo¿na by³o zobaczyæ 
pokaz ogni sztucznych pod bacznym okiem 
naszych stra¿aków. W imprezie sobótkowej 
udzia³ wziêli: Wójt Gminy - Jan Surdyka, Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy – Piotr Pawlikowski, 
Zastêpca Wójta – Krzysztof Rak, radni gminy, 
kierownicy jednostek organizacyjnych, goście 
i mieszkañcy gminy.
 W imieniu organizatorów pragnê z³o¿yæ 
serdeczne podziêkowania Prezesowi Zarz¹du 
Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP Panu 
Robertowi Babiarzowi, Komendantowi Gmin-
nemu OSP w Z³ejwsi Wielkiej Panu Andrze-
jowi Michalskiemu oraz  jednostkom OSP za 
pomoc w przygotowaniu imprezy sobótkowej 
oraz  profesjonaln¹ obs³ugê tego wydarzenia. 
Serdecznie dziêkujemy wykonawcom, nauczy-
cielom, pracownikom kultury GOKiS i DK, 
animatorom sportu, wêdkarzom, pracow-
nikom Urzêdu Gminy w Z³ejwsi Wielkiej za 
udzia³ i pomoc w organizacji Nocy Sobótko-
wej 2016.

Maria Karpiñska

 Nie mia³am jakichś specjalnych planów co do startu w VIII Maratonie Karkonoskim. Przy-
je¿d¿am na ten maraton ze wzglêdu na świêt¹ organizacjê i wspania³ych ludzi. Bo jest taki 
fajny klimat tego biegu…. mo¿e ja go wyj¹tkowo czujê, mo¿e to wspomnienia jeszcze z pierw-
szych edycji i startu ze Szrenicy…

 W Karkonoszach by³am 8 razy, bo 8 razy 
przyje¿d¿am w³aśnie na Maraton Karkonoski, 
i jako jedna z dwóch kobiet mam ukoñczone 
wszystkie edycje tego biegu.  Ka¿da edycja by³a 
inna, wyj¹tkowa. Pamiêtam  Roberta Gudow-
skiego (organizatora) witaj¹cego mnie na mecie 
z ró¿¹ na pierwszej edycji. Drug¹ edycjê z sza-
lej¹cymi burzami i skrócon¹ tras¹. Pamiêtam 
swoje kryzysy i punkty trasy, które nie by³y mi 
przyjazne i te moje wspomnienia napêdzaj¹ 
mnie, abym tam powraca³a.
 Wielokrotnie stawa³am na podium zajmu-
j¹c 2 i 3 miejsce. Teraz … wygra³am. Tak, radośæ 
jest wielka. Lubiê ten bieg i trasê. Nie jestem 
„góralk¹”, wiêc tym bardziej jest to dla mnie 
spory sukces i radośæ. Startujê w biegach gór-
skich nie je¿d¿¹c na ¿adne obozy ani wypady 
weekendowe w góry.  W moim 
lesie nie znajdzie siê porz¹dnej 
górki. Jakieś drobne podbiegi, 
ale ile mo¿na biegaæ w kó³ko, by 
zaliczyæ jeden podbieg?!
 Przyznajê siê do solidnie 
przepracowanej zimy i wiosny. 
To one da³y mi wygran¹ w Ma-
ratonie Karkonoskim.  By³o 
wiele „wyrzeczeñ” nie, raczej wy-
borów. Ja po prostu wybra³am 
trening, czasem kosztem odpo-
czynku i regeneracji, choæ wiem 
¿e ona jest równie wa¿na, cza-
sem zamiast  innych ¿yciowych 
przyjemności… no bez przesady 
poza prac¹ nie siedzê ca³y czas 
w lesie, ale… du¿o czasu tam 
spêdzam. Jako swój w³asny trener jestem zado-
wolona, choæ ci¹gle wytykam sobie b³êdy… Tak 
na powa¿nie to ca³e bieganie to jedna wielka 
zabawa, a tegoroczny Maraton Karkonoski  to 
kolejny biegowy weekend odpoczynku od co-
dzienności  - któr¹ kocham  i do której potrze-
bujê energii z biegania.
 Start 8:30, zapowiadaj¹ burze po 14:00. Po-
winnam dobiec przed burz¹, ale mimo ¿e jest 
parno w Szklarskiej, na górze mo¿e byæ zimno. 
Idê na start, ale czujê siê źle w koszulce z rêkaw-
kami, wiêc zaczynam biec w stronê depozytu, 
tam gdzie jest cudowny kluczyk do naszego 
pokoiku oddalonego nieca³e 300 m od startu.  
Podobnie jak w Rzeźniku Ultra 2015 wpadam 
na start chwilê przed odliczaniem  i startem bie-
gu. No teraz to mogê biec, jest wygodna lekka 
koszulka, pas z dwoma bidonami  2 x 125ml i je-
den ¿el energetyczny, nic wiêcej nie trzeba … no 
mo¿e ¿eby na Śnie¿ce nie by³o zbyt zimno.
 Mia³am biec spokojnie do Śnie¿ki, a potem 
w miarê si³ nabraæ rozpêdu.  Nie chcia³am siê 
spaliæ na pierwszych 10km i bieg³am spokojnie 
tak jak w zesz³ym roku z Ew¹ Mayer. Choæ nogi 
chcia³y szybciej, g³owa spokojnie panowa³a nad 
sytuacj¹. Powtarza³am sobie, ¿e nie ma co wy-
przedzaæ Ewy na tym etapie biegu. 
 W zesz³ym roku prowadzi³yśmy na zmianê, 
wiem ¿e za mocno wyrywa³am i to odebra³o 
mi te kilka minut i si³ w drugiej po³ówce biegu. 
Teraz wiêc spokojnie bieg³am z Ew¹ do 15km. 
Gdzieś tam uczucie „ile mo¿na zwalniaæ” wy-
gra³o, zaczê³am biec swoje, a Ewa zosta³a w tyle. 
Przez kolejne kilometry liczy³am siê z tym, 
¿e Ewa mnie wyprzedzi. Bardzo Ewê szanujê 
i wiem, ¿e jest wspania³¹ biegaczk¹.  Jednak wi-
dzia³am, ¿e przewaga jak¹ zyska³am od 16 km, 
gdzie siê rozsta³yśmy, do podejścia na Śnie¿kê 
jest spora. Zapatrzona w trasê i uwa¿aj¹c na 

ka¿dy krok by nie okaza³ siê tym pechowym 
( z trzech edycji wraca³am z poobdzieranym 
kolanem lub ³ydk¹ po upadku) po chwili popa-
trzy³am przed siebie i spostrzeg³am ze biegnê  
na wprost wracaj¹cego ze Śnie¿ki Bartka Gor-
czycy.  
 Przed Śnie¿k¹ chwyci³am z punktu kawa³ek 
banana i dwa daktyle, które na podejściu mo-
g³am „spokojnie” prze¿uæ. Wracaj¹c równie¿ 
chwyci³am ma³y kawa³ek banana, bo jeden ¿el 
konsumowany od 18 – 27 km to trochê ma³o.  
Bieg³am równo, bez stresu i zastanawiania 
siê - wygram, przegram. Po prostu bieg³am do 
mety.  Odcinek asfaltu przed spalon¹ stra¿nic¹ 
znów siê d³u¿y³ – no bo asfalt w górach ?! Meta 
by³a coraz bli¿ej i gdzieś 12 kilometrów przed 
ni¹ us³ysza³am, ¿e jestem w pierwszej dziesi¹t-

ce – fajnie, pomyśla³am. Bieg³am dalej. Stopa, 
o któr¹ bardzo siê martwi³am (od pocz¹tku 
maja mia³am z ni¹ problem) na szczêścia nie 
bola³a, kryzysów ¿o³¹dkowych nie mia³am, 
a przeszkadzaj¹ca niektórym zbyt ciep³a i par-
na pogoda dla mnie by³a w sam raz.
 Ostatnie kilometry, wyrywaj¹cego niena-
turalnie nogi, zbiegu i META - fajnie jest - do-
bieg³am pierwsza i tylko 6 facetów przede mn¹. 
To by³ taki dzieñ, gdy czujesz wiatr we w³osach 
(mimo, ¿e s¹ zwi¹zane). Taki dzieñ, gdy bie-
gniesz, spotykasz Gabrysiê Kucharsk¹ na ka-
mieniu robi¹c¹ zdjêcia i musisz j¹ wyściskaæ, 
raz, i drugi raz, biegn¹c z powrotem. Bieg, na 
którym wymieniasz ¿arty i uśmiech z wolonta-
riuszami na ostatnim punkcie mimo, ¿e meta 
czeka – przecie¿ poczeka. 
 Bo Maraton Karkonoski to dla mnie spo-
tkania z fantastycznymi ludźmi.

Anna Arseniuk
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Zespół śpiewaczy „Melodia” 
w Ostromecku.

„Zadymiona Bajka” - piekne przedstawienie 
w wykonaniu „zerówiaków” z Łążyna

 Wszystko zaczê³o siê od papierosa. No mo¿e niezupe³nie od papierosa, ale ten typek mia³ 
w ca³ej historii swój udzia³ i narobi³ sporo zamieszania. By³y jeszcze ró¿ne dymy i w ogóle, ale 
mo¿e od pocz¹tku. 

 G³ównym celem Festiwalu jest ukazywanie 
bogactwa kultur narodowych i etnicznych, in-
tegracja spo³eczności lokalnych z ró¿nych grup 
wiekowych oraz promowanie tañców etnicz-
nych jako ciekawego sposób spêdzenia czasu. 
 Zespó³ śpiewaczy „ Melodia” wyst¹pi³ 
z wi¹zank¹ utworów ludowych. Nasz wystêp 
zdoby³ wiele pochlebnych recenzji ze strony 
widzów, a gromkie brawa świadczy³y o tym, ¿e 

 31 lipca 2016 r. zespó³ śpiewaczy „ Melodia” wyst¹pi³ gościnnie na Ogólnopolskim Festiwa-
lu Tañców w Krêgu w Zespole Pa³acowo – Parkowym  w Ostromecku. Organizatorem Festiwa-
lu by³o Stowarzyszenie mi³ośników tañców w krêgu, tañców etnicznych oraz terapii tañcem 
AJDE JANO.

Zadrzewianie
 W tym roku nasza gmina ju¿ po raz trzeci 
realizowaæ bêdzie przedsiêwziêcie pn. „Zadrze-
wianie i zakrzewianie terenu Gminy Z³awieś 
Wielka”.  Przedsiêwziêcie to ma na celu zwiêk-
szenie masy zielonej, która znacz¹co wp³ywa 
na czystośæ powietrza, ogranicza erozjê gleby 
i ³agodzi efekt cieplarniany. 
 Drzewa i krzewy zostan¹ posadzone przy 
świetlicach wiejskich, Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej i urzêdzie gminy. 
Drzewa i krzewy, którymi zostan¹ obsadzone 
jednostki to m.in. świerk, tuja, bukszpan, ja³o-
wiec, jod³a, buk, beberys  o wysokości ok. 30 cm. 
 Poprzez sadzenie drzew i krzewów zwiêksza 
siê atrakcyjnośæ terenu i środowisko, w którym 
¿yj¹ ptaki i ma³e zwierzêta.

Justyna Przybyszewska

Dziękujemy 
za pomoc

 Za nieocenion¹   pomoc przy ratowaniu na-
szego kota, za profesjonalne podejście do spra-
wy Druhom stra¿akom z jednostek OSP Topo-
rzysko i OSP £¹¿yn serdeczne podziêkowania 
sk³adaj¹ wdziêczni w³aściciele.

Krystyna i Aleksander Jeliñscy

Wycieczka 
do Warszawy

Dzieñ 1: 
Zwiedzanie Nieborowa, Arkadii i Lipiec Rey-
montowskich
Dzieñ 2: 
Zwiedzanie Warszawy, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Pa³ac £azienkowski, Zamek 
Królewski, Starówka, wieczorem spektakl te-
atralny.
Dzieñ 3: 
Zwiedzanie Wilanowa i ¯elazowej Woli, prze-
jazd do W³oc³awka i zwiedzanie miasta.
 Koszt wycieczki to 380 z³, w cenê wliczone: 
przejazd, noclegi, bilety wstêpu, przewodnicy 
i obiady.
 Zapisy Dom Kultury w Górsku telefon 
56 610 21 28

Renata Dobrowolska

 Dom Kultury w Górsku zaprasza wszyst-
kich do wziêcia udzia³u w wycieczce do War-
szawy i okolic. W programie m.in.

 Maluchy realizowa³y po raz pierwszy Pro-
gram Przedszkolnej Profilaktyki Antytytonio-
wej "Czyste powietrze wokó³ nas”.
 Program okaza³ siê wielkim odkryciem 
i wydarzeniem, zarówno dla dzieci, jak i dla 
wychowawczyni, a to, co zadzia³o siê ju¿ na 
pierwszych zajêciach przesz³o najśmielsze ocze-
kiwania. Dzieci zaanga¿owa³y siê bardzo emo-
cjonalnie i… rzeczowo. 
 Z powodzeniem wytropi³y ró¿ne źród³a 
dymu, odwo³a³y siê do w³asnych, rodzinnych 
doświadczeñ, wymyśla³y ró¿ne sposoby na 
wyeliminowanie lub ograniczenie truj¹cych 
oparów. Przeprowadzi³y mniej lub bardziej 
skomplikowane doświadczenia i wyci¹gnê³y 
logiczne wnioski. Pe³ne emocji wykona³y prace 
plastyczn¹ ku przestrodze doros³ych pt. ,,Zady-
miony świat”, której wystawê przygotowa³y na 
szkolnym holu. 
 Gości³y tak¿e kominiarzy, którzy musieli 
nieźle siê nagimnastykowaæ, ¿eby rozwi¹zaæ 
dzieciêce dylematy na temat szkodliwości dy-
mów oraz pomys³ów na to, w jaki sposób naj-
lepiej siê ich pozbyæ. Przysz³a pora na papiero-
sa. Ten typek rozbudzi³ wyobraźniê, wywo³a³ 
wielk¹ dyskusjê i skutecznie zniechêci³ do siebie 
dzieci. W wyniku wielu zabaw badawczych, 
burzliwych dyskusji i wywiadów spo³ecznych 
dosz³y do wniosku, ¿e palenie papierosów, de-
likatnie rzecz ujmuj¹c, pozbawione jest sensu, 
a świat doros³ych nieco skomplikowany. Po-
ruszy³y nawet temat gum do ¿ucia (dla dzieci) 
w kszta³cie papierosa. 
 W tej kwestii zdania by³y podzielone. 
Wprawdzie nie ma w sobie nic tytoniowego 
a jednak… dosyæ szybko rozszyfrowa³y ukryty 
przekaz psychologiczny, który przemycaj¹ bez-
wzglêdni producenci.
 Wkrótce dzieci wyposa¿one w wiedzê, ba-
dawcze doświadczenia i niepodwa¿alne argu-
menty wyruszy³y do domów. Rzecz jasna akcja 

,,Nie pal przy mnie proszê” zosta³a przepro-
wadzona w sposób spektakularny i nie podle-
gaj¹cy dyskusji. Domownicy zostali poddani 
egzaminowi, potem doedukowani przez swoje 
pociechy na temat szkodliwości palenia czyn-
nego i biernego, bo o wdychaniu te¿ by³o oczy-
wiście. 
 Domowi palacze nie mieli ³atwego ¿ycia, 
a czujnośæ ich pociech d³ugo dawa³a im siê we 
znaki. Wydawa³o siê, ¿e temat zosta³ wyczerpa-
ny, a program mo¿na zakoñczyæ i odetchn¹æ, 
gdy tymczasem pewnego piêknego dnia ma-
luchy rozsiad³y siê na dywanie i… wymyśli³y 
bajkê. Piêkn¹ zreszt¹, o wdziêcznym tytule ,,Za-
dymiona bajka”, któr¹ z zapa³em zilustrowa³y, 
a potem postanowi³y… wystawiæ na scenie. 
Trzeba by³o wiêc zabraæ siê za scenariusz, które-
go stworzenie z rozbrajaj¹c¹ szczerości¹ zleci³y 
wychowawczyni, a same zajê³y siê przydziela-
niem ról i wymyślaniem scen. 
 Przyznam z dum¹, ¿e wiele rozwi¹zañ 
w przedstawieniu by³o pomys³em dzieci a same 
pomys³y rodzi³y siê spontanicznie, ¿ywio³o-
wo i kreatywnie. Sporne kwestie dzieci szybko 
omawia³y i b³yskawicznie ustawia³y scenê. Cu-
downe! Zaanga¿owa³y siê tak emocjonalnie 
i tak mocno, ¿e nic nie by³o w stanie ich po-
wstrzymaæ. 
 Nawet to, ¿e musia³y przerwaæ próby i przy-
gotowaæ scenki do Dnia Mamy i do szkolnego 
przedstawienia ,,Z ksi¹¿k¹ przez świat”, i tre-
nowaæ do Olimpiady Sportowej, i pojechaæ 
do Górska na przegl¹d tañca, i jeszcze cz³apaæ 
w deszczu po Ciechocinku na szkolnej wyciecz-
ce. Tyle rzeczy nak³ada³o siê na siebie jedno-
cześnie, a one temu wszystkiemu sprosta³y. Bo 
potem zosta³o ju¿ tylko osiem dni na przygoto-
wanie…
  Scenariusz dzieci przyjê³y z zadowoleniem, 
a fakt, ¿e rycerze nie maj¹ koni, a królewny tak 
naprawdê s¹ motylkami, uzna³y za teatralnie 

uzasadniony, bo wszystko przecie¿ mo¿na sobie 
wyobraziæ. No w³aśnie. By³ wiêc zamek praw-
dziwy, który zrobi³ dla nas Pan Tadeusz (dzieci 
uzna³y, ¿e jest cudowny, i Pan Tadeusz i zamek), 
by³ król wra¿liwa bidula i królewny, które by³y 
weso³e i lubi³y szko³ê, i mnóstwo rycerzy, mo¿-
na by³o ich policzyæ gdyby ktoś nie wierzy³. 
 Wprawdzie rycerze pochowali siê w krza-
kach, ale szybko siê zrehabilitowali i w mig 
wytropili okropnego truciciela, bo oczywiście 
ca³e królestwo zasnuwa³ truj¹cy dym za spraw¹ 
fabryki papierosów. 
 To jednak zosta³o za³atwione po rycersku, 
by³a walka na miecze, a i trupy pada³y gêsto 
na scenie, wiêc sprawa by³a bardzo powa¿na. 
Trzeba te¿ by³o zmontowaæ wiatraki i rozgoniæ 
resztki dymu, bo w zamku ju¿ czeka³y królew-
ny z mopami, ¿eby ca³y ten ba³agan posprz¹taæ, 
a król przygotowa³ królewski dekret, który roz-
strzygn¹³ o losach fabryki. 

 Bajki maj¹ to do siebie, ¿e zawsze dobrze siê 
koñcz¹, wiêc i nasza mia³a szczêśliwe zakoñcze-
nie. Uratowane królestwo by³o najzdrowsze na 
świecie, bo nikt tam ju¿ nigdy papierosów nie 
pali³, czym oczywiście król wszystkim siê chwa-
li³.
 Premiera odby³a siê 22 czerwca w obecno-
ści Pani Dyrektor, babæ i dziadków, rodziców 
oczywiście, a nawet ma³oletniego rodzeñstwa. 
Dzieci zaprezentowa³y siê wspaniale. 
 Gra³y ca³ym sercem i wszystkimi cz¹stecz-
kami cia³a, uśmiecha³y im siê oczy i do³eczki 
w policzkach. By³y po prostu szczêśliwe. A nam 
doros³ym te¿ siê uśmiecha³o wszystko, a i ³ezka 
tu i ówdzie polecia³a. Brawom oczywiście nie 
by³o koñca i pochwa³om te¿. 
 Dziêkujemy za wspólne chwile pe³ne emocji 
i wzruszeñ. Po wakacjach znowu coś wymyśli-
my!

Jolanta Michalska

bardzo podoba³ siê zgromadzonej publiczno-
ści. Podczas wystêpu w³¹czyliśmy publicznośæ 
do wspólnego śpiewania. 
 Wspólne śpiewanie, wspólnie spêdzony 
czas, to dla nas mi³e chwile, a mo¿liwośæ śpie-
wania dla innych daje nam ogromn¹ satysfak-
cjê. By³o nam bardzo przyjemnie śpiewaæ dla 
zgromadzonych gości. 

Maria Karpiñska
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Sport

Ministerstwo Sportu i Turystyki 
wesprze UKS Trójka Górsk

Obóz Sportowy UKS Trójka Górsk 
w Głuchołazach

Karate Shotokan
nabór dla dzieci i młodzieży 

 Okres wakacyjny mamy ju¿ prawie za 
nami. Zmienna, czêsto przypominaj¹ca je-
sienn¹ pogoda, nie przeszkadza³a tym, którzy 
korzystaj¹c siê ze znajduj¹cych siê w Z³ejwsi 
Ma³ej boisk wielofunkcyjnych Orlik, chcieli 
na sportowo spêdziæ czas.

 Najwiêkszym uznaniem cieszy³a siê pi³ka 
no¿na, a sukcesy bia³o czerwonych podczas 
Mistrzostw Europy stale zwiêksza³y liczbê gra-
j¹cych. Bardzo popularne, zw³aszcza wśród 
dzieci i m³odzie¿y by³y pozosta³e gry zespo-
³owe, w tym koszykówka i siatkówka. Boiska 
tartanowe by³y aren¹ wielu ciekawych meczów, 
podczas rozgrywanego turnieju Gminnej Ligi 
Tenisa Ziemnego, a odwiedzaj¹cy kompleks 
mieszkañcy wykorzystywali je do wspólnych, 
rodzinnych gier i zabaw. Organizatorem waka-
cji na sportowo jest Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.

Janusz Lemke

Sportowo na Orliku

 Bardzo mi³o nam poinformowaæ, ¿e Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Górsk dzia³aj¹cy 
przy Zespole Szkó³ w Górsku uzyska³ dofinansowanie w programie „Klub” Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Pozyskane środki w kwocie 15 tys. z³ zostan¹ przeznaczone, zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa, na sprzêt sportowy i wynagrodzenia dla trenerów.

Adam Lubiñski

KARATE SHOTOKAN. Og³aszamy nabór dla dzieci i m³odzie¿y od 6 roku ¿ycia na zajêcia 
karate sportowego z elementami gimnastyki korekcyjnej. 

 Ka¿dy dzieñ rozpoczynaliśmy pobudk¹ 
o godz. 7.00 i rozruchem porannym. Co-
dzienna dawka treningu pi³karskiego by³a 
uzupe³niana o wiele atrakcji przygotowanych 
przez w³aścicieli ośrodka „Banderoza”. 
 W czasie pobytu na obozie mieliśmy tur-
niej ³uczniczy i tenisa sto³owego k¹paliśmy siê 
w basenie, zwiedzaliśmy G³ucho³azy podczas 
wycieczki rowerowej, byliśmy na pieszej wy-
cieczce na Górze Chrobrego i w jaskini solnej. 
Korzystaliśmy z kawiarenki internetowej.
 Obóz odby³ siê przy wsparciu finansowym 
Gminy Z³awieś Wielka i Powiatu Toruñskie-
go.
Wiêcej zdjêæ mo¿na zobaczyæ na naszej stro-
nie: www.trojkagorsk.futbolowo.pl

Adam Lubiñski

 Uczniowski Klub Sportowy Trójka Górsk po raz kolejny organizowa³ letni obóz sportowy 
dla swoich zawodników. Tym razem byliśmy w G³ucho³azach na pograniczu polsko-czeskim 
w dniach 9-16 lipca 2016 r.

Ruch stymuluje rozwój motoryczny!
 Nie trudno zauwa¿yæ, i¿ w dzisiejszym świe-
cie dzieci ju¿ od najm³odszych lat borykaj¹ siê
z niedoborem ruchu m.in. poprzez sedenteryj-
ny - siedz¹cy tryb ¿ycia, niedobór odpowiednio 
dostosowanych zajêæ ruchowych lub ich ca³ko-
wity brak. W³¹czenie gimnastyki korekcyjnej 
w trening karate sportowego (olimpijskiego) 
sprawia, ¿e æwiczenia te, zwykle ¿mudne i mo-
notonne, staj¹ siê przyjemności¹, jednocześnie 
przynosz¹c wymierne efekty w prawid³owym 
kszta³towaniu postawy cia³a..
Profesjonalne metody treningowe!
 Poprzez innowacyjne metody treningowe 
dzieci z ³atwości¹ i uśmiechem na twarzy przy-
swajaj¹ nawet najtrudniejsze elementy tej nie-
³atwej sztuki walki. Zalet¹ klubu jest równie¿ 
rozbudowane zaplecze treningowe. Sprzêty 
dostêpne w trakcie zajêæ 
zwiêkszaj¹ mo¿liwości 
treningowe, jak równie¿ 
pozwalaj¹ na ich uatrakcyj-
nienie. Ochraniacze i na-
piêstniki maj¹ na celu za-
bezpieczenie dzieci przed 
urazami i zapewnienie bez-
pieczeñstwa. Zastosowanie 
ich równie¿ wspomaga 
sam trening, gdy¿ nauka w 
ochraniaczach pozwala na 
wyzbycie siê naturalnej ba-
riery strachu, która blokuje 
mo¿liwości.
Rywalizacja sportowa!
 Wszyscy wyró¿niaj¹cy 
siê podopieczni maj¹ mo¿-
liwośæ startu w zawodach 
organizowanych przez 
ogólnopolskie jak i świato-
we organizacje sportowe. 
 Organizowane bêd¹ 
równie¿ wyjazdy na zgru-
powania prowadzone 
przez utytu³owanych 
zawodników i trenerów 
z ca³ego świata. Zgrupo-
wania i zawody odbywaj¹ 
siê w weekendy, dlatego 
nie bêd¹ zak³óca³y nauki 
szkolnej, czy te¿ regular-
nych treningów.
Aktywny wypoczynek!
 Chêtne dzieci mog¹ 
wzi¹æ udzia³ w obozie spor-
towym organizowanym 
latem i zim¹. Jest to wyjazd dzieci z wszystkich 
grup, dziêki czemu m³odzi karatecy maj¹ szan-
sê siê poznaæ i uczyæ siê od siebie nawzajem. Za-
let¹ obozu jest aktywny wypoczynek dzieci w 
otoczeniu rówieśników maj¹cych tê sam¹ pasjê, 
ich integracja i rekreacja. 
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 Zajêcia prowadz¹ medaliści Mistrzostw Pol-
ski, Europy i Świata, posiadaj¹cy uprawnienia 
instruktora Karate Shotokan, gimnastyki ko-
rekcyjnej oraz kinezjoterapii. Absolwenci Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
(Wychowanie Fizyczne).
Dla Rodzica!
  m³odości wszystko jest o wiele ³atwiejsze, 

czas p³ynie beztrosko i bez zmartwieñ, dlate-
go to w³aśnie ten moment chcemy wykorzy-
staæ najbardziej, tak aby w formie gier i zabaw 
przekazywaæ dzieciom czym jest ciê¿ka praca, 
prowadz¹ca do wytrwa³ości i wymiernych efek-
tów. Zale¿y nam, aby Twoje dziecko poznawa³o 
i rozwija³o siebie oraz pasjê, aby zna³o swoje 
mocne strony i nie ba³o siê ¿yciowych wyzwañ.
Nikt z nas nie twierdzi, ¿e KARATE to jedyna 
s³uszna i w³aściwa droga ¿yciowa, ale mamy 
świadomośæ tego, ¿e wzmocni³o nas i wyposa-
¿y³o w liczne umiejêtności ¿yciowe oraz cechy 
charakteru. I w³aśnie te same wartości chcemy 
przekazaæ podopiecznym na zajêciach.
 Mamy za sob¹ stworzon¹ historiê - to 
wieloletnie doświadczenie w pracy z dzieæmi 
i m³odzie¿¹ oraz wyniki na miêdzynarodo-
wych arenach sportowych daj¹ nam pewnośæ 

i przekonanie, ¿e to co robimy ma sens i swoj¹ 
wartośæ.

Rekrutacja!
 Zaczyna siê ju¿ od 1 września. 
*Zespo³ Szko³ w Górsku, ul. Szkolna 2, 87-134 
Z³awieś Wielka.
*CEM Górsk - Centrum Edukacji M³odzie¿y 
w Górsku, ul. ks. B. Markiewicza 10, 87-134 Z³a-
wieś Wielka.

tel. 660 245 000
tel. 608 802 675
www.kiritsu.pl
kontakt@kiritsu.pl

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

MOBILNA MYJNIA SAMOCHODOWA
MYJNIA BEZDOTYKOWA
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Ministerstwo Sportu i Turystyki 
wesprze UKS Trójka Górsk

Obóz Sportowy UKS Trójka Górsk 
w Głuchołazach

Karate Shotokan
nabór dla dzieci i młodzieży 

 Okres wakacyjny mamy ju¿ prawie za 
nami. Zmienna, czêsto przypominaj¹ca je-
sienn¹ pogoda, nie przeszkadza³a tym, którzy 
korzystaj¹c siê ze znajduj¹cych siê w Z³ejwsi 
Ma³ej boisk wielofunkcyjnych Orlik, chcieli 
na sportowo spêdziæ czas.

 Najwiêkszym uznaniem cieszy³a siê pi³ka 
no¿na, a sukcesy bia³o czerwonych podczas 
Mistrzostw Europy stale zwiêksza³y liczbê gra-
j¹cych. Bardzo popularne, zw³aszcza wśród 
dzieci i m³odzie¿y by³y pozosta³e gry zespo-
³owe, w tym koszykówka i siatkówka. Boiska 
tartanowe by³y aren¹ wielu ciekawych meczów, 
podczas rozgrywanego turnieju Gminnej Ligi 
Tenisa Ziemnego, a odwiedzaj¹cy kompleks 
mieszkañcy wykorzystywali je do wspólnych, 
rodzinnych gier i zabaw. Organizatorem waka-
cji na sportowo jest Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.

Janusz Lemke

Sportowo na Orliku

 Bardzo mi³o nam poinformowaæ, ¿e Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Górsk dzia³aj¹cy 
przy Zespole Szkó³ w Górsku uzyska³ dofinansowanie w programie „Klub” Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Pozyskane środki w kwocie 15 tys. z³ zostan¹ przeznaczone, zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa, na sprzêt sportowy i wynagrodzenia dla trenerów.

Adam Lubiñski

KARATE SHOTOKAN. Og³aszamy nabór dla dzieci i m³odzie¿y od 6 roku ¿ycia na zajêcia 
karate sportowego z elementami gimnastyki korekcyjnej. 

 Ka¿dy dzieñ rozpoczynaliśmy pobudk¹ 
o godz. 7.00 i rozruchem porannym. Co-
dzienna dawka treningu pi³karskiego by³a 
uzupe³niana o wiele atrakcji przygotowanych 
przez w³aścicieli ośrodka „Banderoza”. 
 W czasie pobytu na obozie mieliśmy tur-
niej ³uczniczy i tenisa sto³owego k¹paliśmy siê 
w basenie, zwiedzaliśmy G³ucho³azy podczas 
wycieczki rowerowej, byliśmy na pieszej wy-
cieczce na Górze Chrobrego i w jaskini solnej. 
Korzystaliśmy z kawiarenki internetowej.
 Obóz odby³ siê przy wsparciu finansowym 
Gminy Z³awieś Wielka i Powiatu Toruñskie-
go.
Wiêcej zdjêæ mo¿na zobaczyæ na naszej stro-
nie: www.trojkagorsk.futbolowo.pl

Adam Lubiñski

 Uczniowski Klub Sportowy Trójka Górsk po raz kolejny organizowa³ letni obóz sportowy 
dla swoich zawodników. Tym razem byliśmy w G³ucho³azach na pograniczu polsko-czeskim 
w dniach 9-16 lipca 2016 r.

Ruch stymuluje rozwój motoryczny!
 Nie trudno zauwa¿yæ, i¿ w dzisiejszym świe-
cie dzieci ju¿ od najm³odszych lat borykaj¹ siê
z niedoborem ruchu m.in. poprzez sedenteryj-
ny - siedz¹cy tryb ¿ycia, niedobór odpowiednio 
dostosowanych zajêæ ruchowych lub ich ca³ko-
wity brak. W³¹czenie gimnastyki korekcyjnej 
w trening karate sportowego (olimpijskiego) 
sprawia, ¿e æwiczenia te, zwykle ¿mudne i mo-
notonne, staj¹ siê przyjemności¹, jednocześnie 
przynosz¹c wymierne efekty w prawid³owym 
kszta³towaniu postawy cia³a..
Profesjonalne metody treningowe!
 Poprzez innowacyjne metody treningowe 
dzieci z ³atwości¹ i uśmiechem na twarzy przy-
swajaj¹ nawet najtrudniejsze elementy tej nie-
³atwej sztuki walki. Zalet¹ klubu jest równie¿ 
rozbudowane zaplecze treningowe. Sprzêty 
dostêpne w trakcie zajêæ 
zwiêkszaj¹ mo¿liwości 
treningowe, jak równie¿ 
pozwalaj¹ na ich uatrakcyj-
nienie. Ochraniacze i na-
piêstniki maj¹ na celu za-
bezpieczenie dzieci przed 
urazami i zapewnienie bez-
pieczeñstwa. Zastosowanie 
ich równie¿ wspomaga 
sam trening, gdy¿ nauka w 
ochraniaczach pozwala na 
wyzbycie siê naturalnej ba-
riery strachu, która blokuje 
mo¿liwości.
Rywalizacja sportowa!
 Wszyscy wyró¿niaj¹cy 
siê podopieczni maj¹ mo¿-
liwośæ startu w zawodach 
organizowanych przez 
ogólnopolskie jak i świato-
we organizacje sportowe. 
 Organizowane bêd¹ 
równie¿ wyjazdy na zgru-
powania prowadzone 
przez utytu³owanych 
zawodników i trenerów 
z ca³ego świata. Zgrupo-
wania i zawody odbywaj¹ 
siê w weekendy, dlatego 
nie bêd¹ zak³óca³y nauki 
szkolnej, czy te¿ regular-
nych treningów.
Aktywny wypoczynek!
 Chêtne dzieci mog¹ 
wzi¹æ udzia³ w obozie spor-
towym organizowanym 
latem i zim¹. Jest to wyjazd dzieci z wszystkich 
grup, dziêki czemu m³odzi karatecy maj¹ szan-
sê siê poznaæ i uczyæ siê od siebie nawzajem. Za-
let¹ obozu jest aktywny wypoczynek dzieci w 
otoczeniu rówieśników maj¹cych tê sam¹ pasjê, 
ich integracja i rekreacja. 
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 Zajêcia prowadz¹ medaliści Mistrzostw Pol-
ski, Europy i Świata, posiadaj¹cy uprawnienia 
instruktora Karate Shotokan, gimnastyki ko-
rekcyjnej oraz kinezjoterapii. Absolwenci Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
(Wychowanie Fizyczne).
Dla Rodzica!
  m³odości wszystko jest o wiele ³atwiejsze, 

czas p³ynie beztrosko i bez zmartwieñ, dlate-
go to w³aśnie ten moment chcemy wykorzy-
staæ najbardziej, tak aby w formie gier i zabaw 
przekazywaæ dzieciom czym jest ciê¿ka praca, 
prowadz¹ca do wytrwa³ości i wymiernych efek-
tów. Zale¿y nam, aby Twoje dziecko poznawa³o 
i rozwija³o siebie oraz pasjê, aby zna³o swoje 
mocne strony i nie ba³o siê ¿yciowych wyzwañ.
Nikt z nas nie twierdzi, ¿e KARATE to jedyna 
s³uszna i w³aściwa droga ¿yciowa, ale mamy 
świadomośæ tego, ¿e wzmocni³o nas i wyposa-
¿y³o w liczne umiejêtności ¿yciowe oraz cechy 
charakteru. I w³aśnie te same wartości chcemy 
przekazaæ podopiecznym na zajêciach.
 Mamy za sob¹ stworzon¹ historiê - to 
wieloletnie doświadczenie w pracy z dzieæmi 
i m³odzie¿¹ oraz wyniki na miêdzynarodo-
wych arenach sportowych daj¹ nam pewnośæ 

i przekonanie, ¿e to co robimy ma sens i swoj¹ 
wartośæ.

Rekrutacja!
 Zaczyna siê ju¿ od 1 września. 
*Zespo³ Szko³ w Górsku, ul. Szkolna 2, 87-134 
Z³awieś Wielka.
*CEM Górsk - Centrum Edukacji M³odzie¿y 
w Górsku, ul. ks. B. Markiewicza 10, 87-134 Z³a-
wieś Wielka.

tel. 660 245 000
tel. 608 802 675
www.kiritsu.pl
kontakt@kiritsu.pl

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

MOBILNA MYJNIA SAMOCHODOWA
MYJNIA BEZDOTYKOWA
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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 !!!

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:

USŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K 3lipiec – sierpień 2016Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K Aktualności

Harmonogram zebrań sołeckich
poświąconych rozdysponowaniu funduszu sołeckiego w roku 2017. 

Lp. So³ectwo Data zebrania Dzieñ tygodnia Godzina zebrania Miejsce zebrania

1 Pêdzewo 25 sierpnia czwartek 17.00 Świetlica
2 Z³awieś Wielka 25 sierpnia czwartek 19.00 Świetlica
3 Gutowo 26 sierpnia pi¹tek 17.00 Świetlica
4 Czarne B³oto 29 sierpnia poniedzia³ek 17.00 By³a Szko³a
5 Cegielnik 29 sierpnia poniedzia³ek 19.00 By³a Szko³a
6 Siemoñ 2 września pi¹tek 17.00 Świetlica
7 £¹¿yn 2 września pi¹tek 19.00 Świetlica
8 Stary Toruñ 5 września poniedzia³ek 17.00 Remiza OSP
9 Rozgarty 5 września poniedzia³ek 19.00 By³a Szko³a
10 Górsk 6 września wtorek 17.00 Dom Kultury
11 Toporzysko 6 września wtorek 19.00 Remiza OSP
12 Cichoradz 7 września środa 17.00 Świetlica
13 Sk³udzewo 7 września środa 19:00 Remiza OSP
14 Przysiek 8 września czwartek 17.00 Szko³a Podstawowa
15 Z³awieś Ma³a 8 września czwartek 19.00 GOKiS
16 Zarośle Cienkie 9 września pi¹tek 17.00 Świetlica
17 Rzêczkowo 9 września pi¹tek 19.00 Remiza OSP
18 Czarnowo 12 września poniedzia³ek 17.00 Szko³a Podstawowa

Zapisy na rok szkolny 
2016/2017

Zawody spinningowe „O Puchar 
Wójta Gminy Zławieś Wielka”

Dom Kultury w Górsku przyjmuje zapisy  na rok szkol-
ny 2016/2017 do nastêpuj¹cych sekcji:
- rytmika dla dzieci
- jêzyk angielski dla przedszkolaków i dzieci szkolnych
- zajêcia teatralne dla dzieci
- zajêcia plastyczne dla dzieci
- zajêcia plastyczne dla doros³ych
- zumba

- aerobik
- taniec brzucha
- nordic walking.
Poszukujemy dzieci chêtnych do udzia³u w zespole tanecz-
nym, a tak¿e osób doros³ych do zespo³u śpiewaczego „Har-
monia”.

Renata Dobrowolska

 Zgodnie z kalendarzem Kapitanatu Sportowego Ko³a Wêdkarskiego nr 67 w Z³ejwsi Wielkiej w dniu 09.10.2016 r. 
odbêd¹ siê zawody spinningowe „O Puchar Wójta Gminy Z³awieś Wielka”.
Zbiórka zawodników nast¹pi o godz. 7:30 w Z³ejwsi Wielkiej, dojazd na miejsce zbiórki ul. Wiślan¹.
 Op³atê w wyskości 25 z³ od osoby prosimy wp³acaæ:

- u skarbnika Ko³a Z³awieś Wielka w siedzibie Ko³a ul. S³oneczna 28, 87-134 Z³awieś Wielka, w dniach 23.09.2016 
oraz 30.09.2016 r. w godzinach 18:00-19:00
- lub w sklapie wêdkarskim „U Ani” w Toruniu, ul. Szosa Che³miñska 243 do dnia 28.09.2016 r.

Po terminie z przyczyn organizacyjnych zg³oszenia nie bed¹ przyjmowane (ilośæ zawodników ograniczona). Zawody 
rozegrane zostan¹ w jednej turze 5 godzin. Obowi¹zuje regulamin zawodów na rybie bitej. Bli¿szych informacji uzy-
skaæ mo¿na pod nr telefonu: 785 993 191 

Jacek Gulczyñski
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kom. 607 914 454
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METALI KOLOROWYCH
CZYNNE:

w godz. 7.30 - 16.30
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4 Czarne B³oto 29 sierpnia poniedzia³ek 17.00 By³a Szko³a
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7 £¹¿yn 2 września pi¹tek 19.00 Świetlica
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10 Górsk 6 września wtorek 17.00 Dom Kultury
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Zawody spinningowe „O Puchar 
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ny 2016/2017 do nastêpuj¹cych sekcji:
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- zajêcia plastyczne dla doros³ych
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nym, a tak¿e osób doros³ych do zespo³u śpiewaczego „Har-
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 Op³atê w wyskości 25 z³ od osoby prosimy wp³acaæ:

- u skarbnika Ko³a Z³awieś Wielka w siedzibie Ko³a ul. S³oneczna 28, 87-134 Z³awieś Wielka, w dniach 23.09.2016 
oraz 30.09.2016 r. w godzinach 18:00-19:00
- lub w sklapie wêdkarskim „U Ani” w Toruniu, ul. Szosa Che³miñska 243 do dnia 28.09.2016 r.
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SALA W GÓRSKU DO WYNAJĘCIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

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! 

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-


