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Zapraszamy
do lektury

W dniu 23 października 2016 r. zapraszamy na "I Rekreacyjny Turniej
So³ectw So³ecjada 2016". W zmaganiach udzia³ wezm¹ 8 osobowe dru¿yny z 12 zg³oszonych so³ectw:
- Czarnowo
- Czarne B³oto
- Górsk
- Gutowo
- £¹¿yn
- Rozgarty
- Rzêczkowo
- Siemoñ
- Stary Toruñ
- Toporzysko
- Z³awieś Ma³a
- Z³awieś Wielka

Segregacja

Prawid³owe segregowanie odpadów i gromadzenie
ich w odpowiednich pojemnikach i workach, nie tylko pozwala na obni¿enie op³aty za odpady komunalne
i u³atwia pracê przy ich odbiorze, ale przede wszystkim
powoduje, ¿e odebrany przez ﬁrmê surowiec jest wartościowy i nadaje siê do ponownego wykorzystania.

W ramach rywalizacji odbêd¹
siê nastêpuj¹ce konkurencje:
Ubijanie piany, wyścig na du¿ych dmuchanych pi³kach, turniej
wiedzy ogólnej, do¿ynkowa kasa,
rzuty woreczkiem do kó³ek, slalom
ogrodnika, bieg w gumoﬁlcach,
bieg farmera oraz konkurencja niespodzianka:)
Zapraszamy od godz. 14:00 do
Zespo³u Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej.

Wiêcej str. 2

Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa s¹ najwiêkszym spo³ecznym i edukacyjnym projektem w Europie, najwa¿niejszym świêtem zabytków kultury.

Wiêcej str. 5

Dożynki Gminne

Do¿ynkowa sobota w Gminie Z³awieś Wielka,
dziêki cudownej pogodzie i mocy atrakcji przygotowanych przez organizatorów, na d³ugo zapisze siê w pamiêci mieszkañców gminy.
Wiêcej str. 6

www.zlawies.pl

Kontrowersyjny projekt ustawy
Prawo wodne
Ju¿ nied³ugo rz¹d ma przygotowaæ projekt kolejnej nowelizacji Prawa wodnego, wprowadzaj¹cy op³aty za korzystanie z wód
podziemnych. 13 lipca 2016 r. projekt nowego Prawa wodnego zosta³ przyjêty przez Sta³y Komitet Rady Ministrów. Uchwalenie
ustawy w obecnym kszta³cie bêdzie skutkowaæ du¿ym wzrostem cen wody.
Ustawa, nad któr¹ jeszcze w tym miesi¹cu ma pochyliæ siê Rada Ministrów,
zak³ada m.in. wprowadzenie nowych
stawek za pobór wody podziemnej, dla
ﬁrm wodno-kanalizacyjnych oznacza
to wzrost op³aty środowiskowej o 700 %
a w najwiêkszych przedsiêbiorstwach nawet o 1000 %.
Obecnie stawka op³aty za pobór wody
podziemnej, dostarczanej do spo¿ycia
przez ludzi, dla Zak³adu Us³ug Komunalnych w Rzêczkowie wynosi ok. 0,07 z³/m3.
Po wprowadzeniu nowych stawek op³ata
ta bêdzie wynosiæ ok. 0,49 z³/m3 (wzrost
o 700%). Wzrost op³aty spowoduje wzrost
ceny wody, a co za tym idzie wzrost rachunków za wodê.
Ceny dostarczania wody wzrosn¹
automatycznie o ok. 18 %. Zak³adaj¹c, i¿
średnio w ci¹gu roku jedna osoba zu¿ywa
ok. 35m3 wody – aktualnie jest to koszt
105,70 z³ brutto (wg stawek obowi¹zuj¹-

cych na terenie Gminy Z³awieś Wielka),
a po podwy¿ce bêdzie to koszt 124,73 z³
brutto.
Za pobór wody do celów rolniczych na
potrzeby zaopatrzenia w wodê ludzi i zwierz¹t gospodarskich, który przekracza 5 m3
na dobê (tj. w zakresie niebêd¹cym zwyk³ym korzystaniem z wód), op³ata wyniesie
0,30 z³ za 1 m3 pobranej wody podziemnej
i 0,15 z³ za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej. Przewiduje siê, ¿e nowymi op³atami mo¿e byæ objêtych oko³o 60 tysiêcy
gospodarstw wielkotowarowych. Gospodarstwa rolne, które korzystaj¹ z wód w ramach zasady zwyk³ego korzystania z wód,
tj. w ilościach nieprzekraczaj¹cych 5 m3
bezzwrotnego poboru wody, równie¿ nie
ponios¹ dodatkowych op³at.
Nawadnianie za pomoc¹ urz¹dzeñ
pompowych objête zostanie op³at¹ w wysokości 0,15 z³ za 1 m3 pobieranej wody
podziemnej. Rolnicy, którzy zaplanowali

magazynowanie wody deszczowej, systemy melioracji i naturalnego nawadniania
gruntów (przesi¹ki), nie bêd¹ ponosili
op³at za wykorzystanie wód, jeśli nie bêdzie wi¹za³o siê to ze sztucznym nawadnianiem i mechanicznym poborem wody.
Wprowadzenie nowych op³at zwi¹zane jest z konieczności¹ wdro¿enia unijnych przepisów, tj. Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Nak³ada ona obowi¹zek ponoszenia op³at za wodê wykorzystywan¹
przez ró¿ne sektory u¿ytkowników wód,
w tym m.in. na potrzeby nawadniania
u¿ytków rolnych, a tak¿e za pobór wody
podziemnej przez zak³ady wodoci¹gowe,
dostarczanej do spo¿ycia przez ludzi.
Za niewdro¿enie tych przepisów gro¿¹ Polsce ogromne kary ﬁnansowe oraz
brak uruchomienia środków na gospodarkê wodn¹ z bud¿etu Unii Europejskiej na
lata 2014-2020.
Wójt Gminy Jan Surdyka
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Segregacja
Prawid³owe segregowanie odpadów i gromadzenie ich w odpowiednich pojemnikach i workach, nie tylko pozwala na obni¿enie op³aty za odpady komunalne i u³atwia pracê przy ich odbiorze, ale przede wszystkim powoduje, ¿e odebrany przez ﬁrmê surowiec jest wartościowy i nadaje siê do ponownego wykorzystania.
osi¹gniecia wymaganych wskaźników mo¿e powodowaæ na³o¿enie kary ﬁnansowej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Z uwagi na powy¿sze okoliczności oraz ze
wzglêdu na zg³aszane coraz czêściej przypadki
pogorszenia siê jakości odpadów surowcowych
i nieprzestrzegania zasad selektywnej zbiórki
odpadów przypominamy jak nale¿y prawid³owo segregowaæ odpady i dzieliæ je do odpowiednich pojemników i worków.
W przypadku stwierdzenia nieprawid³owej
segregacji odpadów komunalnych lub umieszczania odpadów segregowanych w odpadach
zmieszanych pracownicy ﬁrmy wywo¿¹cej odpady nie bêd¹ odbieraæ takich pojemników lub
worków.
Zg³oszenie do Urzêdu Gminy posesji, w których zasady segregowania odpadów s¹ nagminnie ³amane, bêdzie skutkowa³o konieczności¹
dokonania weryﬁkacji z³o¿onej przez mieszkañca deklaracji oraz podniesieniem op³aty za
wywóz odpadów.
Mariola Musia³

EXP32kB

Przepisy wprowadzaj¹ce nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nak³adaj¹
na wszystkie samorz¹dy w Polsce obowi¹zek
osi¹gniêcia odpowiedniego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego u¿ycia odpadów surowcowych (papieru, szk³a, tworzyw
sztucznych i metali).
Poziom ten zosta³ określony na lata 2012 –
2020 i w ka¿dym roku jego wartośæ wzrasta, a¿
do 40% w roku 2019 i 50% w roku 2020.
W naszej gminie w latach 2013 – 2015 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u¿ycia odpadów surowcowych by³ osi¹gany
i wynosi³ ok. 30%. Jednak przy utrzymaniu
dotychczasowego poziomu selektywnej zbiórki
„odpadów surowcowych” spe³nienie wskazanych wy¿ej wymogów bêdzie mo¿liwe jedynie
do 2018 r.
Dlatego tak wa¿ne jest podjêcie zdecydowanych dzia³añ prowadz¹cych do zwiêkszenia
pozyskiwanego „u źród³a” strumienia oczyszczonych odpadów surowcowych.
Jest to tak¿e bardzo istotne ze wzglêdu na
to, ¿e niewykonanie przez gminê obowi¹zku
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Obowiązek właścicieli nieruchomości dotyczący numeru
porządkowego budynku
Uprzejmie przypominamy, ¿e w³aściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami w³adaj¹, maj¹ obowi¹zek umieszczenia w widocznym miejscu
na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porz¹dkowym.

Obowi¹zek oznaczenia budynku numerem porz¹dkowym wynika z art. 47b ustawy
Prawo geodezyjne i kartograﬁczne. Niedope³nienie obowi¹zku wynikaj¹cego z powy¿szego
przepisu skutkuje pope³nieniem wykroczenia
określonego w art. 64 Kodeksu wykroczeñ.
Prawid³owe oznakowanie posesji numerem porz¹dkowym ma istotne znaczenie dla
usprawnienia dzia³añ wszystkich podmiotów,
dla których ³atwośæ identyﬁkacji domów jest
niezwykle wa¿na dla ratowania ¿ycia i zdrowia, zapewnienia bezpieczeñstwa obywateli.
Skutecznośæ dzia³añ podejmowanych
przez s³u¿by ratownicze i porz¹dkowe zale¿y przecie¿ g³ównie od szybkości dotarcia
na miejsce interwencji. Brak numerów porz¹dkowych na budynkach czêsto utrudnia,
a czasami wrêcz uniemo¿liwia dorêczenie
korespondencji, przesy³ek kurierskich, czy

chocia¿by dostarczenie pojemnika na odpady i ich odbiór z posesji.
W celu wype³nienia określonych wy¿ej
obowi¹zków oraz unikniêcia sankcji za ich
niewykonanie zachêcamy wszystkich mieszkañców do prawid³owego oznakowania swoich nieruchomości.
Stwierdzenie nieprawid³owości w tym
zakresie bêdzie skutkowa³o podjêciem przez
odpowiednie s³u¿by dzia³añ zmierzaj¹cych
do wyegzekwowania od w³aściciela/administratora posesji uzupe³nienia numeru porz¹dkowego.
Dla przypomnienia podajemy treśæ przywo³anych wy¿ej przepisów:
Prawo geodezyjne i kartograﬁczne
Art. 47b.
1. W³aściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione

No i zaczęło się!
Rozpoczęcie roku szkolnego
Dopiero, co po¿egnaliśmy rok szkolny, a tu ju¿ zacz¹³ siê nowy. I niby ka¿dy wie, ¿e kiedy
jedno siê koñczy, to zwykle zaczyna siê drugie, i niby ka¿dy jest na to przygotowany, ale kiedy
pora wracaæ do szko³y, to wszyscy jakoś jesteśmy ogromnie zdziwieni. Szok, u niektórych nawet rozpacz, u nielicznych radośæ, to naturalne stany emocjonalne, na szczêście lub nieszczêście szybko przemijaj¹ce.
Wszyscy przecie¿ jesteśmy pozytywnie nastawieni, wiêc dobrze wiemy, ¿e nowe znaczyæ
mo¿e tylko ciekawe i fajne. Nowe to wyzwanie
i przygoda, radośæ odkrywania i poznawania
nieznanego. A propos poznawania….
Rozpoczêcie roku szkolnego to zwykle
bia³e koszule, Francja elegancja, hymn, powitanie przez Pani¹ Dyrektor, wierszyki bla, bla,
bla. U nas te¿ tak by³o, a jak¿e. Na pocz¹tku.
To znaczy Francja elegancja by³a ca³y czas tyle,
¿e w innym wydaniu, nieco egzotycznym, a to
za spraw¹ dziewcz¹t z trzeciej klasy, maluchów
z zerówki i… ich rodziców.
Wyobraźcie sobie, ¿e siedzimy wygodnie
i wzdychamy jeszcze do wakacji, a tu na salê
gimnastyczn¹ wkracza dumnie król Julian
i jego królewski orszak, a tu¿ za nimi tuptaj¹
wdziêczne Murzynki i licho wie po co krokodyl. A wszystko to dzieje siê w takt rytmicznie wybijanych bêbnów przez podejrzanie
uśmiechniête Murzynki tyle, ¿e mniejszego
kalibru.
Zadr¿eliśmy trochê, bo oni wszyscy byli
śmiertelnie powa¿ni i nie wiedzieliśmy, co nas
czeka. Szybko siê jednak okaza³o, ¿e prezentuj¹ nam humorystyczn¹ scenkê o Krokodylu
Zêbolu, wiêc naszym g³owom nic nie zagra¿a³o. Nawet Pani Dyrektor wyraźnie siê odprê¿y³a i odetchnê³a z ulg¹, co jest zrozumia³e,
bo odpowiada przecie¿ za bezpieczeñstwo
wszystkiego, co ¿yje i siê rusza, ¿e o gościach
nie wspomnimy.
Maluchy na szczêście wyluzowa³y, przypomnia³y sobie, ¿e maj¹ coś takiego jak uśmiech
i z przypisan¹ ich wiekowi radości¹, pokaza³y
jak zgubne mog¹ byæ skutki niechêci do wizyt
w gabinecie stomatologicznym. Zêby to ma
prawie ka¿dy, wiêc problem ten dotkn¹³ nawet krokodyla z nad wielkiej rzeki Nil, który
wprawdzie najpierw śpiewa³ dumnie o zawartości swojej paszczy i próbowa³ nawet straszyæ
tu i ówdzie, ale wkrótce spokornia³ umêczony

bólem niemytego i nieleczonego zêba.
Co prawda plemiê zupe³nie doros³ych Murzynków, czyli bardzo odwa¿nych i twórczych
mam, odtañczy³o szamañski, uzdrawiaj¹cy taniec, jednak skutki dla krokodyla by³y raczej
mizerne. I wcale nie dlatego, ¿e pani sprz¹taczka dzieñ wcześniej wypastowa³a pod³ogê i tancerzom skarpetki ślizga³y siê jak na lodowisku,
nie, nie!
Taniec by³ Francja elegancja, ale na zêby
nie podzia³a³. Na szczêście maluchy chwyci³y
za mopy i wyszorowa³y krokodylowi zêbole.
Normalnie to cz³owiek u¿ywa szczoteczki do
zêbów, ale to przecie¿ krokodyl i zêbiska ma
wielkie, a poza tym wydaje nam siê, ¿e maluchom te mopy wyraźnie przypad³y do gustu,
bo tañcuj¹ z nimi gdzie popadnie.
No, ale oni maj¹ inny świat… jak to maluchy. W ka¿dym b¹dź razie rozpoczêliśmy rok
szkolny i na powa¿nie i na weso³o. A potem
zupe³nie powa¿nie zabraliśmy siê do pracy!
Jolanta Michalska

w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami w³adaj¹, maj¹ obowi¹zek umieszczenia w widocznym miejscu na
ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porz¹dkowym w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego
numeru.
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1,
oprócz numeru porz¹dkowego zamieszcza
siê równie¿ nazwê ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadaj¹cych ulice lub place bez nazw - nazwê miejscowości.
3. Organy jednostek samorz¹du terytorialnego, w drodze uchwa³y, mog¹ wprowadziæ obowi¹zek umieszczania na tabliczce,
o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości
lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespo³u urbanistycznego.

4. W przypadku gdy budynek po³o¿ony
jest w g³êbi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkê z numerem porz¹dkowym umieszcza
siê równie¿ na ogrodzeniu.
Kodeks Wykroczeñ
Art. 64.
§ 1. Kto, bêd¹c w³aścicielem, administratorem, dozorc¹ lub u¿ytkownikiem nieruchomości, nie dope³nia obowi¹zku umieszczenia
w odpowiednim miejscu albo utrzymania
w nale¿ytym stanie tabliczki z numerem porz¹dkowym nieruchomości, nazw¹ ulicy
lub placu albo miejscowości, podlega karze
grzywny do 250 z³otych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dope³nia obowi¹zku oświetlenia tabliczki z numerem porz¹dkowym nieruchomości.
Mariola Musia³

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w środowisku dziecka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Che³m¿y od 1 września objê³a opiek¹ dzieci
i m³odzie¿ z Gminy Z³awieś Wielka. W Urzêdzie Gminy powsta³ oddzia³ Poradni.
Dziêki powstaniu Oddzia³u Poradni opieka
i pomoc psychologiczno-pedagogiczna bêdzie realizowana w środowisku dziecka, co stanowi najlepsz¹
formê wsparcia dzieci, m³odzie¿y i rodzin. £atwiej
i czêściej bêdzie mo¿na spotkaæ siê ze specjalist¹.
Ściślejsza wspó³praca ze środowiskiem zwiêkszy
skutecznośæ proﬁlaktyki przeciwdzia³ania niekorzystnym zachowaniom dzieci i m³odzie¿y.
Chodzi o zachowania, które wynikaj¹ z nowych zagro¿eñ ¿ycia spo³ecznego. Poradnia
diagnozuje przyczyny niepowodzeñ szkolnych
i trudności wychowawcze, oferuj¹c odpowiedni¹ terapiê. Na nasz¹ pomoc mog¹ te¿ liczyæ
dzieci niepe³nosprawne ruchowo, s³abos³ysz¹ce,
s³abowidz¹ce, autystyczne w tym z zespo³em
Aspergera, niepe³nosprawne intelektualnie i zagro¿one niedostosowaniem spo³ecznym. Warto
zaznaczyæ, ¿e udzielamy te¿ wsparcia rodzinom
z problemami uzale¿nieñ. Diagnozujemy i prowadzimy te¿ wiele rodzajów terapii, a tak¿e poradnictwo zawodowe dla m³odzie¿y.
Pomoc bezpośredni¹ niesiemy poprzez
warsztaty dla dzieci, m³odzie¿y, nauczycieli, rodziców. Organizujemy konferencje tematyczne,

zajêcia psychoedukacyjne „Szko³a dla rodziców”
czy terapiê psychologiczn¹. Prowadzimy te¿ grupy wsparcia, a tak¿e mediacje i konsultacje. Nasi
specjaliści bior¹ równie¿ udzia³ w radach pedagogicznych.
Wszystkim zainteresowanym przypominamy, ¿e Poradnia udziela pomocy na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów. Us³ugi świadczone s¹ bezp³atnie.
Na stronie www.poradnia-chelmza.pl do pobrania s¹ druki wniosków i informacji potrzebnych do zg³oszenia dziecka w Poradni.
Godziny przyjêæ:
Poniedzia³ek: 9:00 – 16:00
Wtorek: 10:00 – 18:00
Środa : 8:00 – 12:00
Czwartek : 9:00 – 15:00
Pi¹tek : 9:00 – 15:00
Numer telefonu: 56 6767771
Ma³gorzata Domalska
dyrektor Poradni

Mniej azbestu na dachach
Ju¿ po raz czwarty z dachów budynków znajduj¹cych siê na terenie naszej gminy zdemontowane zosta³o poszycie zawieraj¹ce szkodliwy dla zdrowia azbest.
Utylizacja niebezpiecznych wyrobów odby³a
siê dziêki doﬁnansowaniu otrzymanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu przy udziale
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W tegorocznej edycji programem objêtych
zosta³o ³¹cznie 15 nieruchomości. Firma realizuj¹ca prace utylizacyjne - Zak³ad Gospodarki
Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski,
Miko³aj Gronowski zutylizowa³a 2 549,40 m2
azbestu - 42,198 tony.
Na pocz¹tku listopada br. zostanie og³oszony
kolejny nabór wniosków o udzielenie doﬁnansowania na pokrycie kosztów zwi¹zanych z demonta¿em, transportem i unieszkodliwieniem
wyrobów zawieraj¹cych azbest w roku 2017.

Wnioski wraz z za³¹cznikami bêd¹ do pobrania na stronie internetowej Urzêdu Gminy www.
zlawies.pl w zak³adce Urz¹d Gminy – Druki do
pobrania – Utylizacja azbestu oraz w pok. Nr 14
na parterze.
Monika Ryngwelska
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Harmonogram imprez na ostatni kwartał
IMPREZA

ORGANIZATOR

MIEJSCE

PAŹDZIERNIK
październik Spotkania w Klubie Seniora (turniej gier planszowych, gry i zabawy dla doros³ych)

Dom Kultury w Górsku, Klub Seniora,

DK Górsk

październik "Miesi¹c dla Zdrowia",

Dom Kultury w Górsku,

DK Górsk

16.10 godz.:8:00-13:30, zbiórka godz. 7:00 O Puchar Prezesa Ko³a,

Ko³o Wêdkarskie Z³awieś Wielka

Wis³a plus wody zalewowe

16.10. IV Rajd Rowerowy "Ziemniak z Przygod¹", zakoñczenie w Z³ejwsi Ma³ej przy Amﬁteatrze

KTK Przygoda

zbiórka o godz. 10.00 przy Castoramie w Toruniu

22.10 IV Wojewódzki Festiwal Zespo³ów Śpiewaczych i Folklorystycznych,

GOKiS

GOKiS Z³awieś Ma³a

23.10. zbiórka o godz. 11.00 V Niedzielna Rowerowa Wycieczka „Podziwiamy Z³ot¹ Polsk¹ Jesieñ”, KTK Przygoda
trasa przez £¹¿yn ok. 20 km,

Sklep w Zaroślu Cienkim

23.10 So³ecjada - I Rekreacyjny Turniej So³ectw.

Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej,

Zespo³ Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej

26.10 Gminny Konkurs Piosenki,

GOKiS,

GOKiS Z³awieś Ma³a

LISTOPAD
listopad eliminacje gminne turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” w pi³ce no¿nej Tymbark,
dziewcz¹t

boisko Orlik

listopad w godz. 10:00 -12:00 Nordic Walking,

Fundacja Leśna Droga,

Gutowo
DK Górsk

listopad Spotkanie Klubu Seniora,

Dom Kultury w Górsku, Klub Seniora,

listopad wieczór Andrzejkowy dla dzieci (muzyka, lanie wosku, karaoke, konkursy),

Dom Kultury w Górsku,

DK Górsk

listopad Wyjazd do FIlharmoni dla Klubu Seniora,

Dom Kultury w Górsku,

DK Górsk

04.11 Zaduszki jazzowe,

GOKiS

GOKiS Z³awieś Ma³a

11.11 Akademia Narodowe Świêto Niepodleg³ości,

GOKiS

GOKiS Z³awieś Ma³a

20.11 Turniej pi³ki siatkowej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Gminy.

Urz¹d Gminy w Zlejwsi Wielkiej,

Zespó³ Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej oraz Zespó³ Szkó³ w Górsku

24.11 Festiwal pn. Przebój Mamy i Taty,

GOKiS

GOKiS Z³awieś Ma³a

26.11 Wieczór Andrzejkowy,

GOKiS,

GOKiS Z³awieś Ma³a

29.11 Gminny Konkurs Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym,

GOKiS,

GOKiS Z³awieś Ma³a

GRUDZIEÑ
grudzieñ w godz. 10:00 -12:00 Nordic Walking,

Fundacja Leśna Droga,

Gutowo

grudzieñ V Gminny Konkurs Szopek Bo¿onarodzeniowych,

GOKiS,

GOKiS Z³awieś Ma³a

grudzieñ Konkurs na najpiêkniejsz¹ kartkê bo¿onarodzeniow¹,

GOKiS,

GOKiS Z³awieś Ma³a

grudzieñ Spotkanie świ¹teczno - noworoczne,

GOKiS,

GOKiS Z³awieś Ma³a

grudzieñ spotkanie Klubu Seniora, 2x w miesi¹cu,

Dom Kultury w Górsku, Klub Seniora,

DK Górsk

grudzieñ przedstawienie świ¹teczne kó³ka teatralnego,

Dom Kultury w Górsku,

DK Górsk

grudzieñ Przedświ¹teczne warsztaty kulinarne,

Dom Kultury w Górsku,

DK Górsk

11.12 Turniej halowy pi³ki no¿nej „O Puchar Wójta Gminy Z³awieś Wielka”.

Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej,

Zespó³ Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej oraz Zespó³ Szkó³ w Górsku

17.12 spotkanie op³atkowe,

Grupa Wsparcia A.A. "Start",

Czerniewice

22.12 spotkanie op³atkowe,

Grupa Wsparcia A.A. „Start”,

siedziba Grupy

„Idą po zdrowie”
Kolejny raz aura dopisa³a uczestnikom marszu Idê po Zdrowie, zorganizowanego w Gutowie przez fundacjê „Leśna Droga” z okazji Miêdzynarodowego Dnia Marszu.
W ubieg³ym roku fundacja przy wspó³udziale dru¿yny harcerskiej ze Z³ejwsi Wielkiej,
oznakowa³a teren odpowiednimi piktogramami.
Po prezentacji tablic piechurzy ruszyli czerwon¹ nitk¹ szlaku, w kierunku Z³ejwsi Ma³ej.
Na trasie czeka³a ich kolejna niespodzianka.
Wspó³pracuj¹cy z fundacj¹ naukowcy z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika – dr Katarzyna
Pi¹tkowska i dr Przemys³aw Grodzicki przekazali szereg ciekawych, a czasami zaskakuj¹cych
informacji na temat ekosystemu i roli owadów
zapylaj¹cych. Wszyscy mogli sprawdziæ swoj¹
wiedzê w tej dziedzinie rozwi¹zuj¹c przygotowany specjalnie na tê okazjê quiz.
Bardziej wytrwali „nordikowcy” kontynuowali marsz niebiesk¹ nitk¹ w stronê Górska.
Równie¿ i na tym odcinku czeka³o ich interesuj¹ce spotkanie. Tym razem z podleśniczym
Tomaszem Chrobociñskim, który opowiedzia³
o strukturze gatunkowej tutejszych lasów oraz
o tajnikach prowadzenia upraw leśnych.
W Gutowie na uczestników czeka³ posi³ek
regeneracyjny. Serwowano potrawy przygoto-

wane
domowym
sposobem, wed³ug
tradycyjnych
receptur. Po d³u¿szej
chwili odpoczynku
nadmiaru
spo¿ytych kalorii mo¿na by³o siê pozbyæ
dziêki zumbie, poprowadzonej przez
trenera pani¹ Magdalenê
Wiêtrzak,
przy
akompaniamencie gor¹cych latynoskich rytmów.
Zwolennicy mniej
intensywnych æwiczeñ mogli rozegraæ
mecz P'etanque (francuskiej gry w kule) na specjalnie do tego celu przygotowanym boisku,
czyli tak zwanym bulodromie.
Dzia³aniom sportowym towarzyszy³y wydarzenia popularno naukowe. Do koñca imprezy mo¿na by³o, pod okiem wymienionych

wcześniej specjalistów, pog³êbiaæ sw¹ wiedzê
z zakresu entomologii i leśnictwa. W doskona³ych humorach, po aktywnie, ale i satysfakcjonuj¹co spêdzonym dniu, uczestnicy po¿egnali
urokliwe Gutowo, z nadziej¹ ponownego spotkania za rok.
Maria Moulis
EXP32kB

Pierwszego października na umówione
miejsce spotkania, ca³ymi rodzinami, przybyli mieszkañcy naszej gminy oraz zwolennicy
czynnego wypoczynku z Torunia i okolic.
Specjalnymi gośæmi imprezy byli podopieczni
Domu Opieki z Pig¿y i pensjonariusze DDPS
z Torunia.
Po krótkiej, ale intensywnej rozgrzewce
poprowadzonej przez profesjonalnego instruktora Nordic Walking – pani¹ Beatê Derkowsk¹,
uczestnicy wyruszyli na przygotowane trasy leśne, wytyczone dziêki uprzejmości w³adz gminy oraz Nadleśnictwa Toruñ. W tegorocznej
edycji marszu fundacja mog³a zaprezentowaæ
przyby³ym tablice przedstawiaj¹ce mapê terenu
z naniesionym szlakiem do uprawiania Nordic
Walking’u, zestaw æwiczeñ rozgrzewaj¹cych
oraz pobliskie obiekty zabytkowe.
W ich instalacji pomóg³ nam leśniczy
Leśnictwa Gutowo – pan Grzegorz Nalazek.
Monta¿ tablic to kolejne dzia³anie zmierzaj¹ce
do utworzenia na terenie gminy sta³ego szlaku
z odpowiedni¹ infrastruktur¹ do uprawiania tej
dyscypliny sportu.
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Europejskie Dni Dziedzictwa
i III Przegląd Ludowych Zespołów
Europejskie Dni Dziedzictwa s¹ najwiêkszym spo³ecznym i edukacyjnym projektem w Europie, najwa¿niejszym świêtem zabytków kultury. Idea Europejskich Dni Dziedzictwa powsta³a 3
października 1985 roku w hiszpañskiej Granadzie podczas II Konferencji Rady Europy.
To na niej minister kultury Francji zaproponowa³ zorganizowanie w ca³ej Europie, zainicjowanych we Francji w 1984 roku Dni Otwartych
Zabytków, podczas których po raz pierwszy bezp³atnie udostêpniono zwiedzaj¹cym obiekty.
Inicjatywa ta cieszy³a siê tak du¿ym zainteresowaniem, ¿e w 1991 roku Rada Europy ustanowi³a Europejskie Dni Dziedzictwa. Najwa¿niejszym
celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego
w sposób umo¿liwiaj¹cy dotarcie do ró¿norodnej
grupy odbiorców, nadaj¹c im tym samym uniwersalny charakter.
Idea ta sprawia, ¿e EDD stale zyskuj¹ nowych
zwolenników, a organizowane wydarzenia co
roku zyskuj¹ na popularności.
Polska w³¹czy³a siê do tej akcji w 1993 roku
dziêki czemu, we wrześniu ka¿dego roku, organizatorzy udostêpniaj¹ do zwiedzania szerokiej

publiczności miejsca kultury i zabytki, przygotowuj¹ jarmarki i festyny, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnieje rycerskie, wystawy, konkursy,
spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o ró¿norodnym charakterze, skierowane do
ró¿norodnych grup wiekowych i spo³ecznych.
Od dwóch lat, w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa, w Centrum Edukacji M³odzie¿y,
odbywa siê impreza organizowana przez Dom
Kultury w Górsku i Centrum Edukacji M³odzie¿y. Przegl¹d Ludowych Zespo³ów Śpiewaczych
umo¿liwia prezentacje utworów folklorystycznych, przybli¿aj¹c wszystkim lokaln¹, tradycyjn¹ dla naszego regionu twórczośæ i pe³ne koloru
stroje.
Na odwiedzaj¹cych czeka³y Muzeum Regionalne, pe³ne ciekawych eksponatów i Multimedialne Muzeum im. Ks. Jerzego Popie³uszki, które
znajduj¹ siê w CEM-ie.
W tegorocznych obchodach, po³¹czonych
z wystaw¹ prac plastycznych, wykonanych przez
uczestników znajduj¹cej siê w Domu Kultury
w Górsku sekcji plastycznej udzia³ wziê³o ponad
150 osób.
Zamierzamy kontynuowaæ te tradycjê w kolejnych latach. W tym miejscu chcia³abym podziêkowaæ ksiêdzu dyrektorowi Paw³owi Nowogórskiemu za pomoc w organizacji imprezy
i udostêpnienie sali widowiskowej.
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Warsztaty kulinarne
W czwartkowe popo³udnie 15 września świetlicê w Starym Toruniu wype³ni³ gwar krz¹taj¹cych siê pañ. Ubrane w kolorowe fartuchy pod fachow¹ opiek¹ szkol¹cych je instruktorek z Zespo³u Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu wyczarowywa³y z przygotowanych produktów pyszne, i co wa¿ne zdrowe potrawy.
Warsztaty pod nazw¹ "Smacznie, tradycyjnie i zdrowo" sﬁnansowane z środków bud¿etu
obywatelskiego powiatu toruñskiego zorganizowa³o Ko³o Gospodyñ Wiejskich „Ziemi Starotoruñskiej”. Otwarcia imprezy dokona³ Krzysztof
Rak zastêpca wójta, który pogratulowa³ ciekawej
inicjatywy ¿ycz¹c jednocześnie udanych zajêæ
i przyjemnych wra¿eñ kulinarnych.
Uczestniczki szkolenia w pierwszej kolejności otrzyma³y dawkê teorii zawieraj¹c¹ informacjê o zasadach prawid³owego ¿ywienia. Nastêpnie
w kilkuosobowych grupach dowiadywa³y siê jak
przygotowaæ smaczne pierogi z dyni¹, szpinako-

w¹ galantynê z ³ososiem, nietypow¹ zapiekankê
z cukinii czy doskona³¹ lemoniadê ze świe¿ych
owoców.
Drugiego dnia po warsztatach przygotowany
zosta³ poczêstunek, a wszyscy zgromadzeni mieli
okazjê przekonaæ siê na w³asnych kubkach smakowych, ¿e mo¿liwe jest zdrowe i pyszne gotowanie.
Spotkanie podsumowa³ Jan
Surdyka, wójt gminy, który podziêkowa³ paniom
za zaanga¿owanie i ¿yczy³ wytrwa³ości w dzia³aniach najm³odszego ko³a gospodyñ w gminie.

Krzysztof Rak

Renata Dobrowolska

Punktu Potwierdzania
Proﬁlu Zaufanego
Profil zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, którym potwierdzasz swoją tożsamość
przy załatwianiu spraw urzędowych przez Internet. Profil zaufany to oszczędność czasu,
komfort, oszczędność pieniędzy, bezpieczeństwo i ułatwienia.
Jak założyć profil zaufany?
Wejdź na stronę ePUAP www.epuap.gov.pl
i załóż konto. Na stronie ePUAP złóż wniosek
o profil zaufany.
W ciągu 14 dni przyjdź z dowodem tożsamości
do naszego Urzędu potwierdzić profil zaufany.
POBIERZ Z

Google Play

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

POBIERZ Z

App Store

Zespół śpiewaczy „Melodia”
w Przysieku i Lubiczu Dolnym.
To by³a pracowita sobota dla zespo³u śpiewaczego „Melodia”. 10 września 2016 roku zespó³
wyst¹pi³ „na ludow¹ nutê” na festynie „Barwy lata, dary jesieni” w Przysieku. Po wystêpie udaliśmy siê na VII Przegl¹d Chórów do Lubicza Dolnego.
W wydarzeniu tym uczestniczy³y zespo³y
z powiatu toruñskiego, brodnickiego, che³miñskiego i golubsko – dobrzyñskiego. Ubrane w piêkne, kolorowe stroje, śpiewa³y piosenki
ludowe oraz biesiadne, zapraszaj¹c zebranych
gości do wspólnej zabawy. Na scenie swój dorobek artystyczny zaprezentowa³o 6 zespo³ów
śpiewaczych.
W podziêkowaniu za udzia³ w przegl¹dzie
zespó³ ”Melodia” otrzyma³ dyplom i statuetkê. Po oﬁcjalnym zakoñczeniu VII Przegl¹du
Chórów przyszed³ czas na zabawê, podczas
której poprzez wspólny śpiew i taniec wszyscy
uczestnicy mogli siê nawzajem poznaæ. Wystêpy ró¿nych zespo³ów ludowych sprzyjaj¹ wymianie kulturalnej oraz nios¹ radośæ i stwarza-

j¹ doskona³¹ okazjê do nawi¹zywania nowych
znajomości, wymiany doświadczeñ.

Audycja muzyczna Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej
We wtorek 27.09.2016 r., ju¿ tradycyjnie w szkole w £¹¿ynie rozpocz¹³ siê kolejny sezon
spotkañ z muzyk¹. W magiczny świat dźwiêków, instrumentów i historii muzyki wprowadzaj¹
uczniów szko³y i chêtnych rodziców muzycy Toruñskiej Orkiestry Symfonicznej.
Tematem przewodnim spotkania by³y:
„Bajki i Baśnie - opowiedziane muzyk¹”. Pojawi³y siê motywy znane z kinematograﬁi oraz
literatury dzieciêcej i fantastycznej.
Szko³a rozbrzmiewa³a fragmentami z bajek:
Shrek, Kraina lodu, Ksiê¿niczka Luna, Ró¿owa
Pantera i Smerfy. Przy okazji uczestnicy spotkania mogli sobie przypomnieæ brzmienie i wygl¹d instrumentów dêtych oraz dowiedzieæ siê,
¿e tr¹bka podobnie jak samochód ma t³umik,

który j¹ wycisza.
By³o to pe³ne magii i ciekawostek spotkanie, buduj¹ce wra¿liwośæ muzyczn¹ s³uchaczy
i wprowadzaj¹ce w zaczarowany świat piêknych
kompozycji.
Ju¿ za miesi¹c kolejne, zatytu³owane Muzyczny
savoir - vivre. "Koniec? Mogê ju¿ klaskaæ...? ".
Monika Staﬁej

Maria Karpiñska
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Dożynki 2016
W korowodzie udzia³ wziêli: zastêpy harcerzy, jednostki OSP oraz m³odzie¿owe dru¿yny
po¿arnicze, zespo³y śpiewacze, rowerzyści, zaproszeni goście . Wieñce do¿ynkowe przepiêknie prezentowa³y siê na 14 metrowej d³u¿ycy,
a ca³ośæ wieñczy³y nowoczesne maszyny rolnicze.
Na placu do¿ynkowym mogliśmy skosztowaæ przepysznej grochówki, wyrobów Kó³
Gospodyñ Wiejskich, kie³baski z grilla czy domowych wypieków przygotowanych przez so³ectwa. Wystawcy oferowali lody, watê cukrow¹,
popcorn, pyszn¹ kawê i zimne napoje, chleb na
naturalnym zakwasie. Restauracja Leśniczanka zaproponowa³a burgery w nowy wydaniu
- z tradycyjnie upieczonym prosiakiem. Plac
do¿ynkowy obﬁtowa³ w atrakcje dla dzieci, stoiska z kosmetykami, rêkodzie³em, a w namiocie

Przychodni Neuca - Med mo¿na by³o zmierzyæ
ciśnienie i sprawdziæ poziom cukru. Du¿ym
zainteresowaniem najm³odszych, jak i tych ju¿
trochê starszych cieszy³y siê maszyny rolnicze
zaprezentowane przez panów Stefana i Jana Kowalskich z Cichoradza.
W tym roku równie¿ wystêpy na scenie zaskoczy³y wielu uczestnicz¹cych w gminnym
świêcie plonów. Tradycyjnie gościliśmy zespo³y
"Melodia" i "Harmonia", a tak¿e dziewczyny
z "Evitalia Fit", które zaprezentowa³y pokaz
Zumby. Nowości¹, która poruszy³a szczególnie mêsk¹ czêśæ publiczności by³ pokaz tañca
brzucha przygotowany przez Szko³ê Tañca
Projekt Samai z Bydgoszczy. Standardy blusowe
oraz w³asne aran¿acje wykona³ zespó³ "Malina
Blues Band". Gwiazd¹ tego wieczoru by³ zespó³
Skaner, którego wokalist¹ jest Robert Sasinow-

ski- jeden z za³o¿ycieli grupy Boys. Publicznośæ
mia³a okazjê bawiæ siê przy takich przebojach
jak "American Boy", "Bo sobota" czy "Nadzieja".
Impreza do¿ynkowa zakoñczy³a siê zabaw¹ taneczn¹ z Zespo³em "Solaris" z £¹¿yna, z któr¹
do ostatnich rytmów, przy pe³nym "parkiecie",
bawili siê nasi goście.
Podczas imprezy do¿ynkowej przedstawione zosta³y wyniki konkursu na naj³adniejszy
witacz do¿ynkowy. W tym roku do konkursu
zg³osi³y siê wszystkie so³ectwa, a witacze oceniali so³tysi. Poni¿ej wyniki g³osowania:
I miejsce so³ectwo Cegielnik
II miejsce so³ectwo Z³awieś Ma³a
III miejsce so³ectwo Górsk
IV miejsce so³ectwo Gutowo
V miejsce so³ectwo Rozgarty
VI miejsce so³ectwo Czarne B³oto
VII miejsce so³ectwo Cichoradz
VIII miejsce so³ectwo Pêdzewo
IX miejsce so³ectwo Sk³udzewo
X miejsce so³ectwo Przysiek
Poza pierwsz¹ dziesi¹tk¹ w kolejności alfabe-

tycznej uplasowa³y siê so³ectwa:
Czarnowo, £¹¿yn, Rzêczkowo, Siemoñ, Stary
Toruñ, Toporzysko, Zarośle Cienkie, Z³awieś
Wielka,
Tradycj¹ do¿ynkow¹ sta³ siê równie¿ konkurs na naj³adnieszy wieniec do¿ynkowy.
W trakcie imprezy komisja konkursowa w sk³adzie: Renata Dobrowolska, Maria Karpiñska,
Krzysztof Rak oraz Filip Staszewski dokona³a
oceny 13 zaprezentowanych wieñców. Wybór
naj³adniejszego wieñca stanowi³ nie lada wyzwanie dla komisji, gdy¿ z ka¿dym rokiem s¹
one coraz piêkniejsze. Po burzliwych dyskusjach laur zwyciêzcy przyznany zosta³ wieñcowi ze Z³ejwsi Ma³ej, II miejsce zaj¹³ wieniec ze
Sk³udzewa, a III z Czarnego B³ota.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim zaanga¿owanym w organizacjê do¿ynek
oraz naszym sponsorom, a przede wszystkim
mieszkañcom, którzy t³umnie przybyli na to
bardzo wa¿ne dla rolników świêto.
Paulina Zakierska

EXP32kB

Do¿ynkowa sobota w Gminie Z³awieś Wielka, dziêki cudownej pogodzie i mocy atrakcji
przygotowanych przez organizatorów, na d³ugo zapisze siê w pamiêci mieszkañców gminy. Na
plac do¿ynkowy w Z³ejwsi Ma³ej goście przybyli w barwnym korowodzie prowadzonym przez
Orkiestrê Dêta dzia³aj¹c¹ w Zespole Szkó³ w Rzêczkowie.

C M
Y

K

Głos Gminny

Aktualności

wrzesień – październik 2016

7

 
Przedsiębiorcy Regionu Gminy

Kupiec Gminny - to przestrzeń dla Ciebie i TWOJEJ FIRMY!
Chcesz skutecznie wypromować swoją firmę?
Dotrzeć do szerokiego grona odbiorców Głosu Gminnego?
Zarezerwuj powierzchnię reklamową.
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. tel. 698 014 033 lub 790 520 803,
e-mail: gazeta@izarysuje.pl

C M

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT

Y

K

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

EXP32kB

tJOTUBMBDKJFMFLUSZD[OZDI
tJOTUBMBDKJPEHSPNPXZDI
tQPNJBSØXFMFLUSZD[OZDI
tNPOUB˃PTQS[ʒUV
tPECJPSZCVEZOLØX
tXZTUBXJBOJF[BʯXJBED[FʤEPFOFSHFUZLJ
tUSŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ
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rok zał. 1983

ZAKŁAD
ELEKTRYCZNY

Jan Witkowski
• inspektor nadzoru
• instalacje elektryczne

• pomiary, odbiory
• przezwajanie silników

tel. 56 678 09 72, 696 102 355
87-134 Zławieś Wielka, ul. Młodzieżowa 16
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tel. 56 610 21 28 lub 606 998 523

SALA W GÓRSKU DO WYNAJĘCIA

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

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ

Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić? Napisz maila: gazeta@zlawies.pl
 0HPT[FOJBQPKBXJBKʇTJʒUF˃OBPĕDKBMOFKTUSPOJF6S[ʒEV(NJOZXXX[MBXJFTQMPSB[X[BLBEDF0(04;&/*"%30#/&;OBKEʇUBNUF˃
1BʤTUXPT[D[FHØPXZSFHVMBNJO[BNJFT[D[BOJBBOPOTØXUWAGA! 0HPT[FOJB[BNJFT[D[BOFTʇCF[QBUOJF

4QS[FEBN QJʒLOF XJFT[BLJ [ S[F˂CJPOZNJ NPUZXBNJ
[XJFS[ʇU  [ OBUVSBMOZNJ EPEBULBNJ  OQ QPSP˃FN MVC
QJØSFN DFOB[T[U TUPMJLJOBLPS[FOJV EʒCPXZ[
NPUZXFN[XJFS[ʇU DFOB[MVCCMBUFNXLT[UBDJF
OJFE˂XJFE[JB EʒCPXZ [%V˃ʇSBNʒ[QBSPTULBNJ
LP[B LXJFUOJLJ[LPS[FOJB$FOBPEEP[8ZLPOVKʒSØXOJF˃SFOPXBDKʒNFCMJ5PQPS[ZTLPUFM
1SBEPMJOB8JTZNFCMF[BLMʒUFXESFXOJF;BQSBT[BNOBNPKʇTUSPOʒQSBEPMJOBNFCMJQM
8ZOBKNʒEPNFLX(ØSTLV%PNFLTLBEBTJʒ[LVDIOJ 
KFEOFHPQPLPKV B[JFOLJJNBFHPQS[FEQPLPKV%PNFL
XPMOZ EP XQSPXBE[FOJB PE MJTUPQBEB ;BJOUFSFTPXBOF
PTPCZQSPT[ʒPLPOUBLU
5VKF4;."3"(%J#3"#"/5XEPOJD[LBDIXZTPLPʯʉ
DN OBEEPOJD[Lʒ DFOB[T[U;BXJFʯ8JFMLBVM
4POFD[OBUFM1S[Z[BLVQJFT[UEPXØ[
HSBUJT
4QS[FEBN NVSPXBOZ [ QVTUBLB #6%:/&, EBXOJFK HPTQPEBSD[Z  P QPXJFS[DIOJ  N EP SFNPOUV
%;*","#6%08-"/" N.FEJBXPEPDJʇH 
LBOBMJ[BDKB  QSʇE (B[ [JFNOZ X ESPE[F 30;("35:
VM4BSOJB5FM
4QS[FEBN E[JBLʒ CVEPXMBOʇ P QPXJFS[DIOJ  N
X ;FKXTJ .BFK QS[Z VMJDZ 8S[PTPXFK  /B E[JBDF Tʇ
XT[ZTULJF NFEJB  %[JBLB [OBKEVKF TJʒ PLPP  NFUSØX PE DFOUSVN ;FKXTJ 8JFMLJFK $FOB EP V[HPEOJFOJB5FMMVC
1JMOJFQPT[VLVKFNZNJFT[LBOJBMVCEPNVEPXZOBKʒDJB
X ;FKXTJ .BFK MVC PLPMJDBDI QPE LXBUFSʒ QSBDPXOJD[ʇLPOUBLUUFMFGPOJD[OZXHPE[JOBDI
QOQU
+FTUFN NPEʇ LPCJFUʇ CF[ OBPHØX 1PT[VLVKʒ QSBDZ 
OBKMFQJFK CJVSPXFK X ;FKXTJ 8JFMLJFK MVC PLPMJDBDI
.BNXZLT[UBDFOJFQPMJDFBMOFUFDIOJLSBDIVOLPXPʯDJ
PSB[ SPLVEPʯXJBED[FOJBXQSBDZCJVSPXFK,POUBLU
KVMLB!XQQM 

4QS[FEBNQJFDNJBPXZ3PLQSPEVLDKJ6˃ZXBOZ
OJFDBF  MBU 1JFD KFTU TUBMPXZ  GJSNZ 1MFT[FX 5ZQ LPUB,8.1JFDKFTUXCBSE[PEPCSZNTUBOJF5FMFGPO
LPOUBLUPXZ
;BUSVEOJʒ GSZ[KFSLʒ OB TUBOPXJTLP EBNTLJNʒTLJ
UFM
'JSNB .FHJNB QPT[VLVKF QJMOJF QSBDPXOJLB OB TUBOPXJTLP1S[FETUBXJDJFM)BOEMPXZ3FHJPOLVKBXTLPQPNPSTLJF 8ZOBHSPE[FOJF  UZT [ .JFKTDF XZLPOZXBOJB QSBDZ #ZEHPT[D[  5PSVʤ  (SVE[JʇE[ J PLPMJDF
8ZNBHBOJB CF[X[HMʒEOJF NJOJNVN  SPL EPʯXJBED[FOJBXIBOEMVQPQBSUZVEPLVNFOUPXBOZNJTVLDFTBNJ NJMFXJE[JBOB[OBKPNPʯʉCSBO˃ZCJVSPTFSXJTPXFK 
CJFHB PCTVHB LPNQVUFSB T[D[FHØMOJF BQMJLBDKJ &YDFM 
VNJFKʒUOPʯʉ CVEPXBOJB QP[ZUZXOZDI SFMBDKJ [ LMJFOUBNJ QSBXPKB[EZLBU#0GFSVKFNZOPXPD[FTOFOBS[ʒE[JBQSBDZ T[LPMFOJB BUSBLDZKOFXZOBHSPE[FOJF QSBDʒ
XNPEZN EZOBNJD[OZN[FTQPMF0TPCZ[BJOUFSFTPXBOFQSPTJNZPQS[FTZBOJF$7OBBESFTNFHJNB!NFHJNBQM;EPQJTLJFNv8ZSB˃BN[HPEʒOBQS[FUXBS[BOJF
NPJDI EBOZDI PTPCPXZDI [BXBSUZDI X NPKFK BQMJLBDKJ
EMB QPUS[FC OJF[CʒEOZDI EP SFBMJ[BDKJ QSPDFTØX SFLSVUBDKJ [HPEOJF[6TUBXʇ[EOJBTJFSQOJBSP
PDISPOJFEBOZDIPTPCPXZDIUK%[6[S /S 
QP[   [F [N  QSPXBE[POZDI QS[F[ GJSNʒ .FHJNB
"ESJBO.ʒD[ZʤTLJ[TJFE[JCʇX;FKXTJ.BFKw
1PTJBEBNOBTQS[FEB˃TUØEPDJFDJBESXFOBQMVTUBSD[B
EPEBULPXB[0ECJØSPTPCJTUZ4UBKFOD[ZOLJ OSUFM

13*7"$0/10-"/%41;00X;FKXTJ.BFKQPT[VLVKF ,0#*&5 EP QS[ZVD[FOJB EP QSBD ʯMVTBSTLJDI
0D[FLJXBOJBHPUPXPʯʉEPQSBDZ[NJBOPXFK;BQFXOJBNZ D[ʒʯDJPXZ [XSPU LPT[UØX EPKB[EV  VNPXʒ P
QSBDʒ NP˃MJXPʯʉXZ˃T[FHPXZOBHSPE[FOJB LVSTZQPEOPT[ʇDFLXBMJGJLBDKF0GFSUZQSPTNJNZ[HBT[BʉOB13*7"$0/ 10-"/% 4Q [ P P   ;BXJFʯ 8JFMLB 
;BXJFʯ .BB B  UFM   XFX   FNBJM
JXPOB!QSJWBDPOOM
1JMOJF[BUSVEOJʒCBSNBOLʒMVCCBSNBOBXQVCJFX5PSVOJV
1SBDFXZTPLPʯDJPXFXEPTUʒQJFMJOPXZNEBDIZ [CJPSOJLJ [CP˃PXFDFNFOUPXF  QSBDF ʯMVTBSTLJF TQBXBOJF
LPOTFSXBDKB ;BQSBT[BN EP XTQØQSBDZ 5FM  


;BKNVKF TJʒ XZDJOLʇ J QJʒMFHOBDKʇ ES[FX QS[ZDJOBOJF
LPSPOZ  VTVXBOJF PCVNBSZDI D[ʒʯDJ  GPSNPXBOJF  X
USVEOP EPTUʒQOZDI NJFKTDBDI QS[Z CVEZOLBDI  QPUBDI DNFOUBS[BDI ES[FXBVTVXBNNFUPEʇBMQJOJTUZD[OʇCF[V˃ZDJBQPEOPʯOJLBDPQP[XBMB[BPT[D[ʒE[JʉD[BT
JQJFOJʇE[F;BQSBT[BNEPXTQØQSBDZ5FM
4[VLBNQSBDZKFTUFNPTPCʇ[MFLLJNTUPQOJVOJFQFOPTQSBXOPTDJQPT[VLVKʒQSBDZX;FKXTJ8JFMLJFKMVCX
;FKXTJ.BFK KFTUFNPTPCʇPQPHPEOZNVTQPTPCJFOJV 
VD[DJXʇ J TVNJFOOʇ KFTUFN [BSFKFTUSPXBOB X 1PXJBUPXZN6S[ʒE[JF1SBDZX5PSVOJV OJFQPCJFSBN[BTJLV
,POUBLUUFM
.BSXJUQPT[VLVKF.BHB[ZOJFSB1SBDBOBEXJF[NJBOZ 
XHPE[JOBDINJʒE[ZB LPOJFD[OBLTJʇ˃FD[LB4BOFQJE,POUBLUQPEOVNFSFNUFMFGPOV
 XHPE[JOBDIEPBQMJLBDKFQSPT[ʒLJFSPXBʉOBBESFTNMFXBOEPXTLB!NBSXJUQM
4,3"HSPNFDIXVCJBODF[BUSVEOJLJFSPXDʒ[LBUFHPSJʇ# &0TPCZ[BJOUFSFTPXBOFQSPTJNZPLPOUBLUUFMFGPOJD[OZQPEOVNFSFN
;BUSVEOJNZ1SBDPXOJLBEP%[JBV3P[MJD[FʤXGJSNJF
.BSXJU 0D[FLJXBOJB XZLT[UBDFOJF NJOJNVN ʯSFEOJF CBSE[PEPCSB[OBKPNPʯʉQBLJFUV.40GGJDF PCTVHBVS[ʇE[FʤCJVSPXZDIJUFMFGPOV PUXBSUPʯʉOBMVE[JJ
XTQØQSBDʒ[OJNJ TBNPE[JFMOPʯʉXE[JBBOJV0GFSVKFNZTUBF[BUSVEOJFOJF,POUBLU
4UVEFOULB*7SPLVGJMPMPHJJBOHJFMTLJFKTQFDMJOHXJTUZLB
TUPTPXBOB KBOHJFMTLJ[KBSBCTLJN VE[JFMJLPSFQFUZDKJ
[Kʒ[ZLBBOHJFMTLJFHPOBQP[JPNJFT[LPZQPETUBXPXFK
PSB[ HJNOB[KBMOFK -FLDKF EPTUPTPXBOF EP XJFLV  QP[JPNVPSB[XZNBHBʤVD[OJB[BHBEOJFOJBHSBNBUZD[OF 
LPOXFSTBDKF XZNPXB  QS[ZHPUPXBOJF EP TQSBXE[JBOØX  QPXUØSLB NBUFSJBV [ [B  NJO 8 SB[JF KBLJDILPMXJFLQZUBʤQSPT[ʒPLPOUBLUUFMFGPOJD[OZ;BQSBT[BN
5XPKF QSPCMFNZ OJF SP[XJʇ˃ʇ TJʒ TBNF +FʯMJ QPUS[FCVKFT[XTQBSDJB[BQSBT[BN1SZXBUOZ(BCJOFU1TZDIPMPHJD[OZ &MXJSB ;BLS[FXTLB ;BQJTZ ESPHʇ FMFLUSPOJD[Oʇ
HBCJOFUFMXJSB[BLS[FXTLB!HNBJMDPN
QSFGFSPXBOB
GPSNB LPOUBLUV  UFM  PQDKPOBMOJF  130.0$+"  QJFXT[ZDI  PTØC PUS[ZNB #&;1"5/Ʉ
QJFSXT[ʇXJ[ZUʒ,PMFKOFQPSBEBKFEOPSB[PXB[ 
LB˃EBOBTUʒQOB[ NBJMPXB[;BQSBT[BN
EXP32kB

;JFNOJBLJ KBEBMOF [ XBTOFHP HPTQPEBSTUXB  OB PCPSOJLVCF[OBXP[ØXT[UVD[OZDIʁØUF [ESPXF PENJBOB
7JOFUBJ%FOBS1BLPXBOFXXPSLJLHXDJʇHFKTQS[FEB˃ZXTVQFSDFOJF$[BSOPXP UFM
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„Zławieś nie taka zła, z Trzydziestą!”
Jak pisa³ Jan Grabowski „Harcerstwo to nie taka lub inna grupa ludzi w mundurach, ani ten czy ów uk³ad zasad lub wskazañ; harcerstwo to pewien stan psychiczny. Harcerstwo – staje siê.” Tak te¿ blisko dwie dekady temu
harcerstwo „sta³o siê” w Z³ejwsi.
Zaczynaliśmy od niewielkiej dru¿yny za³o¿onej w 1998 roku przez
nauczycielkê historii druhnê El¿bietê Kononiuk. Dziś jesteśmy prê¿nie
dzia³aj¹cym „Środowiskiem Trzydziestych” sk³adaj¹cym siê z kilku
dru¿yn.
Dzia³amy we wszystkich mo¿liwych metodykach (zuchowa, harcerska, starszoharcerska, wêdrownicza),
tym samym zrzeszamy dzieci i m³odzie¿ w wieku 6-25 lat. Aktualnie
zbiórki dru¿yn odbywaj¹ siê w ka¿dy
pi¹tek o godzinie 17:30, z powodu
braku w³asnego pomieszczenia (tzw.
„harcówki”) zbiórki odbywaj¹ siê
w ZS w Z³ejwsi Wielkiej.
Na zbiórkach harcerze maj¹ mo¿liwośæ zdobycia nowych umiejêtności
i poszerzenia swojej wiedzy o otaczaj¹cym nas świecie. Jednak¿e jest to odmienna forma nauki. Nie polega ona
na ¿mudnym „kuciu” – jak w szkole.
Mo¿liwośæ zdobycia nowej wiedzy
jest dla harcerza zabaw¹ i mo¿liwości¹ poznania świata.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zbiórki har-

cerskie/zuchowe nie s¹ jedyn¹ form¹
naszej dzia³alności harcerskiej. Co
roku w lecie mo¿na odnaleźæ nas w leśnej g³uszy na obozie harcerskim lub
kolonii zuchowej.
Równie¿ w ci¹gu roku szkolnego
organizujemy krótkie formy wypoczynku dla dzieci jakimi s¹ zimowiska i biwaki.
Wa¿nym elementem w naszej
pracy wychowawczej jest wolontariat.
Staramy siê kszta³towaæ w m³odych
ludziach postawê bezinteresown¹,
czego przyk³adem mo¿e byæ niedawny I Bieg „Nieprzetartego Szlaku”
maj¹cy miejsce w Toruniu. Mianem
„Nieprzetartego Szlaku” określa siê
w ZHP dzieci niepe³nosprawne. To
w³aśnie dla Nich nasi harcerze wspó³organizowali bieg patrolowy po³¹czony z wizyt¹ w toruñskim Planetarium
i Muzeum Piernika.
Nasze dru¿yny mo¿na spotkaæ
nie tylko w Toruniu, staramy siê
udzielaæ spo³ecznie na terenie gminy
Z³awieś Wielka. Mo¿na zobaczyæ nas
na gminnych do¿ynkach, akcjach

zarobkowych w Biedronce czy te¿ na
imprezach organizowanych przez
fundacjê „Leśna droga”.
Nadrzêdnym celem harcerstwa
jest zapewnienie wszechstronnego
rozwoju dzieciom i m³odzie¿y, wspieranie ich zarówno w rozwoju ﬁzycznym, intelektualnym i duchowym.
Jako „Środowisko Trzydziestych”
staramy siê wychowywaæ nowe pokolenia patriotów, ludzi o szerokich horyzontach, którzy nie pozostaj¹ obojêtni na ludzk¹ krzywdê i przyst¹pi¹
do dzia³ania, aby zmieniæ świat na
lepsze.
Maria Krystek

Warszawa, Nieborów,
Żelazowa Wola
Dom Kultury w Górsku by³ organizatorem trzydniowej wycieczki
do Warszawy i okolic. Pierwszego
dnia uczestnicy mieli przyjemnośæ zwiedzaæ pa³ac w Nieborowie
i ogród romantyczny w Arkadii.
Nieborów zosta³ objêty w 1774 r.
przez wojewodê wileñskiego Micha³a Hieronima Radziwi³³a. Jego ¿ona
Helena z Przeździeckich Radziwi³³owa za³o¿y³a ogród romantyczny
w Arkadii. By³ on miejscem spotkañ
twórców epoki oświecenia. W 1881r.

Micha³ Piotr Radziwi³³ za³o¿y³ manufakturê majoliki, która dostarcza³a do pa³acu ozdobne piece kaﬂowe
i ceramikê artystyczn¹. Dobra nieborowskie pozosta³y w rêkach Radziwi³³ów do lutego 1945 r., nastêpnie zespó³
pa³acowo-parkowy w Nieborowie
i Arkadii zosta³ oddzia³em Muzeum
Narodowego w Warszawie.
Po obejrzeniu dóbr Radziwi³³ów
uczestnicy udali siê do Lipiec Reymontowskich, gdzie odwiedzili miejsce zamieszkania i tworzenia noblisty
W³adys³awa Reymonta.

Zaproszenie na uroczystości 32.
rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
16 października 2016 (niedziela)
Drugiego dnia zwiedzano Zamek
Królewski w Warszawie, Starówkê, Pa³ac w £azienkach i Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzieñ zakoñczy³
siê komediowym spektaklem Mayday
w Och-Teatrze Krystyny Jandy.
Trzeci dzieñ wyjazdu rozpoczêto od zwiedzania pa³acu i ogrodów
w Wilanowie, który by³ min. w posiadaniu Jana III Sobieskiego.
Po obejrzeniu pa³acu i ogrodów,
wycieczkowicze udali siê do ¯elazowej
Woli, miejsca urodzenia Fryderyka
Chopina, gdzie wys³uchali koncertu
w ramach Kwadransu z Chopinem.
Wycieczkê zakoñczy³ pobyt we
W³oc³awku i obejrzenie bazyliki katedralnej Wniebowziêcia NMP– unikatowej trzynawowej gotyckiej świ¹tyni
wznoszonej od 1340 r. (poświêcenie
kamienia wêgielnego), konsekrowanej w 1411 r.
Renata Dobrowolska

Ze spinningiem po taaaką rybę
mys³aw Melkowski, który jako jedyny
z³owi³ komplet okoni, a zdobywc¹
trzeciego miejsca zosta³ Waldemar
Walecki.
Na wszystkich powracaj¹cych
z ³owiska wêdkarzy czeka³a gor¹ca
kawa, herbata, domowe ciasto i pyszna grochówka.
Paulina Zakierska
EXP32kB

Zgodnie z kalendarzem imprez
Kapitanatu Sportowego Ko³a Wêdkarskiego nr 67 dzia³aj¹cego w Z³ejwsi
Wielkiej 9 października 2016 r. odby³y siê zawody spinningowe "O Puchar
Wójta Gminy Z³awieś Wielka".
Zwyciêzc¹ zawodów, a jednocześnie ³owc¹ najwiêkszej ryby - szczupaka o d³ugości 78 cm - zosta³ Rafa³
Walczak, drugie miejsce zaj¹³ Prze-
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Co siedzi w ziemniaku...
Wed³ug wszelkich przepowiedni i prognoz pogody pierwszy październikowy poniedzia³ek mia³ nas przywitaæ ch³odem i deszczem, wiêc "zafoliowani" po czubki g³ów i zawiniêci po uszy z wielkim zapa³em rozpoczêliśmy
obchody Świêta Pieczonego Ziemniaka.
Wprawdzie nosy nieco nam przymarz³y, gdy¿ poranne mg³y i brak s³oñca to niefajne sprawy, ale kto by siê tam
ba³ wilgoci, wiatru i innych ch³odów.
Szybko wiêc pogrupowaliśmy siê
w zespo³y, oznaczyliśmy odpowiednimi etykietami i przyjêliśmy bez dyskusji
przywództwo w osobach naszych mam,
które nieco niepewnie, ale z dum¹ przyjê³y rolê kapitanów dru¿yn. Biedactwa,
nie wiedzia³y jeszcze, co je czeka. Po
pierwsze nie mia³y pojêcia jak szybko
trzeba przebieraæ nogami, ¿eby za nami
nad¹¿yæ albo ile siê trzeba namachaæ,
¿eby zebraæ ca³¹ dru¿ynê w odpowiednim miejscu, bo my, jako istoty ma³oletnie, mamy niezwyk³y dar do roz³a¿enia
siê tam, gdzie nie trzeba.
Nawet Pani Dyrektor, niby ju¿
przyzwyczajona do naszych ﬁko³ków,
tak na wszelki wypadek przeszukiwa³a
okoliczne zakamarki i z westchnieniem
ulgi odda³a rozbrykane urwipo³cie,
czyli nas, pod opiekê wychowawczyñ
i rodziców.
Okaza³o siê jednak, ¿e ktoś siê
schowa³! Ju¿ myśleliśmy, ¿e bêdzie
awantura, a tymczasem okaza³o siê, ¿e
to mali aktorzy przygotowali krótk¹
scenkê wprowadzaj¹c¹ w temat.
By³, wiêc król i królowa ziemniaków, no i ca³a gromada ziemniaczanych dzieci, które weso³¹ piosenk¹ zaprosi³y wszystkich do zabawy. A dalej
to ju¿ siê potoczy³o samo, bo co jak co,
ale sportowe wygibasy i konkurencje to
nasz ¿ywio³.
Najpierw, wiêc przeszukaliśmy ca³y
teren szko³y w poszukiwaniu sprytnie
ukrytych ziemniaków, których ka¿dy
chcia³ nazbieraæ jak najwiêcej. Upychaliśmy je do koszyków albo gdzie popad³o, nawet do kieszeni albo kaptura.
Śmiechu by³o co niemiara, bo jedni
upychali, a inni gubili a co sprytniejsze
mamy przejmowa³y zguby i ³adowa³y
do koszyków i biega³y po szkole prawie
bez zadyszki.
Do tej pory w ogóle nie podejrzewaliśmy doros³ych o tak¹ przebieg³ośæ
i wytrwa³ośæ, a to by³ dopiero pocz¹tek. Kolejne konkurencje zadziwi³y
nas równie mocno, bo okaza³o siê, ¿e
nasze mamy potraﬁ¹ siê bawiæ równie
radośnie jak my. No, bo nie pomyśle-

libyście nigdy ile frajdy mo¿e sprawiæ
obierana ziemniaczana skórka albo
toczenie ziemniaków do do³ka albo
ziemniaczany slalom i takie tam inne
ﬁko³ki jeszcze.
Ganialibyśmy pewnie tak do wieczora weso³o i beztrosko, gdybyśmy
w pewnym momencie nie zauwa¿yli, ¿e
nasze mamy gdzieś poginê³y! No i zrobi³ siê pop³och.
Zgubiæ mo¿na ró¿ne rzeczy, ale
¿eby w³asne mamy! Ju¿, mieliśmy gromadnie popêdziæ po pomoc do Pani
Dyrektor, kiedy nagle zauwa¿yliśmy, ¿e
nasze rodzicielki z zapa³em …ucieraj¹
ziemniaki. No nie, placki ziemniaczane zamiast pieczonych w popiele? Niby
trzeba byæ cz³owiekiem otwartym na
nowości, bez wzglêdu na wzrost, ale
¿eby a¿ tak? Trochê nam siê to nie podoba³o.
Szybko jednak okaza³o siê, ¿e to
ucieranie to potrzebne jest do doświadczenia, takiego naukowego. Mieliśmy
sprawdziæ, co tak naprawdê siedzi
w ziemniaku, czyli poprawnie mówi¹c,
z czego siê sk³ada. Myśleliśmy do tej
pory, ¿e ziemniak jest po prostu ziemniaczany, ale nie! Utarty i przeciśniêty
przez gazê nie by³ ju¿ fajny, ale pulpiasty i wodnisty.
Ta pulpa to pocz¹tek m¹ki ziemniaczanej, a reszta to zwyk³a woda. Hmm,
jesteśmy nieco m¹drzejsi i rozumiemy,
¿e m¹ka ziemniaczana jest bardzo, bardzo potrzebna, ale i tak wolimy ziemniaczki w tradycyjnej postaci.
Wszyscy i duzi i mali, umorusani
i zmachani zakoñczyliśmy ten szkolny dzieñ szczêśliwi, ¿e ho ho. No, bo
przyznacie sami, ¿e fajnie tak pobyæ razem i razem siê pobawiæ, prawda? Nam
wci¹¿ to siê udaje!
Jolanta Michalska

Kurs układania
kwiatów

Wycieczka do
Torunia

w Domu Kultury w Górsku
20 Października 2016
od 16 00 do 20 00

Zapraszamy na zajêcia z uk³adania
bukietów i dekoracji na sto³y.
Koszt: 20 z³
Nale¿y przynieśæ ze sob¹ ga³êzie
drzew iglastych, np. świerk, tuja.
Informacje pod numerem tel.:
56 610 21 28

19 października 2016 r. Klub Seniora przy Domu Kultury w Górsku
organizuje wycieczkê do Torunia.
W programie:
- Zwiedzanie z przewodnikiem
- Seans ﬁlmowy w Cinema City
£¹czny koszt z przejazdem 27 z³
Zapisy i informacje pod tel.: 56 610
21 28
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Akcja - Sprzątanie Świata
W dniu 16 września 2016 r.
w Szkole Podstawowej w £¹¿ynie
uczniowie wszystkich klas ruszyli w teren zaopatrzeni w worki do
selektywnej zbiórki śmieci oraz
ochronne rêkawiczki. Klasy 0 – III
sprz¹ta³y okolice szko³y, a klasy IVVI wybra³y siê na dalsz¹ wycieczkê
– w okolicê £¹¿ynka i Do³ów £¹¿yñskich.
Najpierw na lekcji przyrody
uczniowie poznali znaczenie tegorocznego has³a, które promowa³o
drugie ¿ycie odpadów. Zebrane podczas akcji śmieci zosta³y przkazana
lokalnej ﬁrmie odbieraj¹cej odpady.
Alina Burak

Afrykański pomór świń
ASF – to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świñ domowych, dzików oraz świniodzików o przebiegu
ostrym lub przewlek³ym. Cech¹ charakterystyczn¹ jest bardzo silna wybroczynowośæ. Wystêpuje g³ównie w Afryce.
Wirus afrykañskiego pomoru
świñ jest odporny na wysok¹ temperaturê, procesy gnilne, wêdzenie,
krótkotrwa³e gotowanie, wysychanie, potraﬁ przetrwaæ do 6 miesiêcy
w mro¿onym miêsie.
Charakterystyczne objawy to
brak apetytu, zapalenie spojówek,
kaszel, pienisty wyp³yw z nosa, biegunka, wymioty. Mog¹ wyst¹piæ
drgawki. Śmiertelnośæ prawie zawsze
wynosi 100%, czêśæ dzików mo¿e
prze¿yæ zaka¿enie, pozostaj¹c jednak
nosicielami.
Zwierzêta chore i podejrzane s¹
zabijane. Do kraju wolnego od choroby obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz

wwozu świñ, miêsa świe¿ego oraz
miêsa mro¿onego z krajów, w których
wystêpuje ta choroba.
W Polsce pierwszy przypadek
choroby wykryto w lutym u dwóch
martwych dzików na Podlasiu.
We wschodniej czêści Polski Komisja
wyznaczy³a tak zwan¹ strefê buforow¹. W jej obrêbie obowi¹zuje m.in.
zakaz polowañ, wywozu świñ i ich
miêsa, nakaz spisania wszystkich
świñ w danej hodowli.
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu
siê choroby w gospodarstwach, w których utrzymywane s¹ świnie powinny
zostaæ wdro¿one podstawowe zasady:
• Pad³ych zwierz¹t nie mo¿na zakopywaæ

• Nie nale¿y skarmiaæ paszy oraz
produktów niewiadomego pochodzenia
• Nie kupowaæ świñ niewiadomego pochodzenia (bez oznakowania
i bez świadectwa weterynaryjnego)
• Stosowaæ maty dezynfekcyjne
na wjazdach do gospodarstw oraz
budynków inwentarskich
• Zabezpieczyæ
gospodarstwa
przed dostêpem dzikich zwierz¹t
(zw³aszcza budynków inwentarskich, magazynów pasz i śció³ki)
• Nie nale¿y zatrudniaæ osób hoduj¹cych świnie
Je¿eli podejrzewasz wyst¹pienie
afrykañskiego pomoru świñ jesteś
zobowi¹zany do natychmiastowego
zg³oszenia podejrzenia choroby ( jest
obowi¹zek ustawowy obwarowany
sankcj¹ karn¹). Zg³oszenie nale¿y
przekazaæ do powiatowego lekarza
weterynarii bezpośrednio albo za
pośrednictwem lekarza weterynarii
opiekuj¹cego siê gospodarstwem lub
w³aściwego miejscowo organu samorz¹du terytorialnego (wójta, burmistrza).
Po dokonaniu zg³oszenia do czasu przybycia urzêdowego lekarza weterynarii zobowi¹zany jesteś do:
• izolacji i strze¿enia w gospodarstwie wszystkich przebywaj¹cych
tam zwierz¹t;
• wstrzymania siê od wywo¿enia,
wynoszenia i zbywania produktów
z gospodarstwa, w szczególności
miêsa, zw³ok zwierzêcych, środków
¿ywienia zwierz¹t, wody, śció³ki,
nawozów naturalnych;
• nie wywo¿enia z gospodarstwa
materia³u biologicznego (nasienia,
komórek jajowych, zarodków);
uniemo¿liwienia dostêpu osobom
postronnym do pomieszczeñ lub
miejsc, w których znajduj¹ siê zwierzêta podejrzane o zaka¿enie lub
chorobê.
Poni¿ej podajemy adres strony
internetowej, gdzie anonimowo
mo¿esz zg³osiæ podejrzenie wyst¹pienia choroby.
http://www.wetgiw.gov.pl/700---asfw-polsce
Joanna Sucharska
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Święto Pieczonego
Ziemniaka
W tym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich latach, w nocy z 29 na 30.09.2016 r. odby³ siê biwak uczniów naszej szko³y, w czasie którego bawiliśmy siê pod has³em: „Pieczonego
Ziemniaka”.
To sympatyczne i smakowite świêto sta³o siê
ju¿ tradycj¹, która integruje lokaln¹ spo³ecznośæ
Siemonia, doros³ych i dzieci.
Dorośli przygotowuj¹ ziemniaczane specja³y, dzieci wykonuj¹ ziemniaczane fantazyjne
stworki, szko³a staje siê miejscem radosnej zabawy w dzieñ i w nocy. W czasie degustacji pysznych
dañ,(a wszystkie z ziemniakami w roli g³ównej )
trudno wprost uwierzyæ , co mo¿na wyczarowaæ

w kuchni z tego w sumie niedrogiego sk³adnika
podstawowego. Bawiliśmy siê przednio. W doskona³ych humorach, choæ trochê niewyspani
rozeszliśmy siê do domów. Wszystkim polecamy
taki sposób rozrywki, w czasie której poznaliśmy
równie¿ zagadnienia z historii, odnośnie tak teraz popularnego i powszechnego ziemniaka.
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Książki fajne są i kropka
Nasza biblioteka szkolna przyst¹pi³a do ogólnopolskiego konkursu pod has³em "Ksi¹¿ki
fajne s¹ i kropka".
W czasie przerwy przygotowaliśmy "ksi¹¿kow¹" instalacjê na boisku szkolnym. Kolorowo-szara grupa czytelników wzbudzi³a wiele
emocji wśród uczniów, wywo³a³a zamieszanie
i zainteresowanie.

Gra¿yna Ciechowska

Zdjêcie tej scenki wys³aliśmy do Empik-u - organizatora Konkursu. Od dnia 5 października mo¿na g³osowaæ przez Internet na
konkretn¹ bibliotekê. By³o to jedno z planowanych dzia³añ, maj¹cych na celu popularyzacjê czytelnictwa i ksi¹¿ki
wśród dzieci i m³odzie¿y.
Nie ukrywamy, ¿e
liczymy na g³osy wszystkich
rodziców i uczniów. Zasady
g³osowania przedstawimy na
internetowej stronie naszej
szko³y. Konkurs zostanie
rozstrzygniêty w grudniu,
a nagrodami bêd¹ oczywiście ksi¹¿ki.
E. Kononiuk

Młodsi sprawdzają, czy starsi
tabliczkę mnożenia znają…
Pod takim has³em 30 września 2016 r. rozpoczêliśmy VI Światowy Dzieñ Tabliczki Mno¿enia w Szkole Podstawowej w £¹¿ynie.

11 października 2016 r. w Świetlicy Integracyjnej w Z³ejwsi Wielkiej odby³o siê spotkanie
szkoleniowe, w zakresie ﬁnansowania projektów z funduszy unijnych, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Szkolenie realizowane zgodnie z ustaleniami
zawartymi w Planie Komunikacji Lokalnej Grupy Dzia³ania „Zakole Dolnej Wis³y” mia³o na
celu aktywizacjê przedstawicieli grup defaworyzowanych poprzez wsparcie w procesie pozyskiwania środków oraz udzia³u w projektach grantowych. Pani Anna Pawlak, kierownik biura LGD
„Zakole Dolnej Wis³y”, opowiedzia³a o planowanych w ramach Strategii konkursach. Przedstawi³a zasady otrzymania doﬁnansowania, realizacji
projektów i ich prawid³owego rozliczenia.
W szkoleniu uczestniczyli mieszkañcy zainteresowani uzyskaniem środków na podjêcie
dzia³alności lub rozwój ju¿ istniej¹cej oraz przedstawiciele stowarzyszeñ i w³adz lokalnych. Osoby
zainteresowane pozyskaniem funduszy unijnych,
których dystrybucj¹ zajmuje siê Lokalna Grupa
Dzia³ania mog¹ jeszcze uczestniczyæ w spotkaniach :
24 października Gmina D¹browa Che³miñ-

ska sala w Urzêdzie Gminy ( ul. Bydgoska 21) godzina 17:00
25 października Gmina Kijewo Królewskie sala
w Urzêdzie Gminy ( ul. Toruñska 2) godzina 16:00
Mieszkañcy mog¹ skorzystaæ równie¿ z doradztwa w biurze LGD w Kijewie Królewskim telefon: 508 059 053 lub w Urzêdzie Gminy w Z³ejwsi Wielkiej telefon: 691 923 530.
Justyna Przybyszewska

Święto ziemniaka w Toporzysku
10.09.2016 r. w so³ectwie Toporzysko odby³ siê festyn integracyjny dla mieszkañców pod
nazw¹ "Świêto Ziemniaka".
Impreza rozpoczê³a siê o godzinie 17.00 i trwa³a do "bia³ego rana". Panie z KGW Toporzysko
przygotowa³y posi³ki wy³¹cznie z ziemniaka: placki, kluski, ziemniaki w mundurkach i wiele innych smako³yków.
Zorganizowano konkursy o tematyce typowo ziemniaczanej, odby³ siê pokaz nowego sprzêtu
OSP Toporzysko, który cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem. Do tañca przygrywa³ zespó³ "PLAY".
Dopisa³a nam pogoda, a przede wszystkim dobry humor!
Sk³adamy serdeczne podziêkowania za pomoc i wsparcie Panu Janowi Surdyce Wójtowi Gminy, Krzysztofowi Rakowi zastêpcy Wójta, kole¿ankom i koledze z KGW, sponsorom:
p. Marioli i Tadeuszowi Śliwom, Prezesowi OSP Stanis³awowi Sk³adankowi, Miros³awowi Tworkowi oraz wszystkim tym, którzy okazali swoj¹ pomoc.
Iwona Owieśna

w codziennym ¿yciu. Dlatego warto poprzez
zabawê przypominaæ o potrzebie znajomości
tabliczki mno¿enia.
Przydaje siê wszêdzie: podczas zakupów
w sklepie, przeliczaniu kursów walut, przy wyliczaniu kosztów inwestycji. Nawet podczas
gotowania, gdy trzeba wyliczyæ sk³adniki potrzebne do przygotowania potraw. Z podstawowych zasad matematyki korzystamy wiele
razy dziennie, nawet nie zdaj¹c sobie z tego
sprawy. Dlatego trzeba znaæ tabliczkê mno¿enia!
Tabliczka mno¿enia jest prosta. Wystarczy
siê jej nauczyæ. Wiêkszośæ osób bez problemu
mno¿y do stu, ale dalej bywa³o ju¿ ró¿nie.
Dla niektórych to by³a stresuj¹ca niespodzianka. Jak mno¿¹ miêdzy innymi nasi nauczyciele,
rodzice i uczniowie mogliśmy siê przekonaæ.
Zachêcamy do zabawy tabliczk¹ mno¿enia
i dzielenia nie tylko w Światowym Dniu Tabliczki Mno¿enia, ale przez ca³y rok. Satysfakcja z nauki poprzez zabawê gwarantowana!
Anna Siekierska

Harcerska Drużyna Wielopoziomowa
7 Harcerska Dru¿yna Wielopoziomowa Zdobywcy z Rzêczkowa funkcjonuje ju¿ 3 rok.
Zrzesza dzieci w wieku od 10 do 16 lat ze szkó³ w Rzêczkowie i pobliskiego £¹¿yna.
W ubieg³ym roku harcerze z naszej jednostki brali udzia³ w takich akcjach jak: obchody
uprowadzenia ksiêdza Jerzego Popie³uszki,
„Przywracamy wiecznośæ” (uporz¹dkowaliśmy grób pomordowanych przez hitlerowców
w Sk³udzewie), bank ¿ywności (zbieranie artyku³ów spo¿ywczych na rzecz potrzebuj¹cych),
ponadto wspó³pracowaliśmy z Centrum Edu-

kacji M³odzie¿y w Górsku przy organizacji uroczystości zwi¹zanych z Narodowym Świêtem
Niepodleg³ości.
Tak¿e w tym roku, 13 listopada w CEM, bêdzie mo¿na ogl¹daæ inscenizacjê teatraln¹ przygotowan¹ przez harcerzy i uczniów z Zespo³u
Szkó³ w Rzêczkowie.
Kamil Bielicki
EXP32kB

Zakole przeszkoliło mieszkańców

Akcja ma na celu zachêciæ wszystkich do
przypomnienia sobie tabliczki mno¿enia.
Wybrani uczniowie – egzaminatorzy przeprowadzali egzamin z tabliczki mno¿enia i dzielenia. „Egzamin” – brzmi bardzo groźnie i wielu
osobom kojarzy siê z trudnymi „przeprawami” – w formie testów, klasówek i zaliczeñ.
W trakcie ŚDTM egzaminy s¹ znacznie
przyjemniejsze! Ich g³ówn¹ form¹ by³y losy
o ró¿nym stopniu trudności. Wszyscy chêtni
obecni w szkole poddani zostali krótkiemu,
ale bardzo konkretnemu egzaminowi ze znajomości… tabliczki mno¿enia do 100, a co odwa¿niejsi spróbowali nawet do 500.
Ci, którzy dobrze odpowiedzieli na zadane pytania, dostali specjalne certyﬁkaty zaświadczaj¹ce o pomyślnym wyniku egzaminu.
W dobie komputerów, telefonów komórkowych tabliczka mno¿enia jest w pewnym sensie spychana na dalszy plan.
Niektórym wydaje siê, ¿e nie trzeba jej
znaæ, bo dokonuj¹c matematycznych obliczeñ
zawsze mo¿na u¿yæ kalkulatora. Ale znajomośæ mno¿enia i dzielenia jest niezbêdna
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Realizacja zadania publicznego pod nazwą:
„Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży z Gminy Zławieś Wielka”
Ju¿ po raz kolejny kilkanaścioro dzieci z gminy Z³awieś Wielka spêdzi³o wakacje na wyjeździe kolonijnym w Jantarze. W dniach 6-11 sierpnia Fundacja La Soleil realizowa³a zadanie
publiczne ﬁnansowane przez Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej.
Z wyjazdu do nadmorskiego Ośrodka Wypoczynkowego Viva w Jantarze skorzysta³o 14
dzieci, w tym jedno dziecko z orzeczeniem o niepe³nosprawności wraz z opiekunem. Spotkanie
w dniu wyjazdu, jak co roku odby³o siê pod GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej. Grupa dzieci by³a wiêksza
ni¿ w roku ubieg³ym.
Czêśæ dzieci zna³a siê z korytarzy szkolnych,
choæ mam przekonanie, ¿e wspólny wyjazd pozwoli³ poznaæ siê bli¿ej. Tym razem podzia³ na
to, kto z kim bêdzie w pokoju by³ bardziej naturalny, poniewa¿ grupa liczy³a 8 ch³opców i 6
dziewczynek. Najm³odszy uczestnik mia³ 8 lat,
ale nie da³o siê tego odczuæ, gdy¿ Micha³ dorównywa³ starszym. Dobrze bawi³ siê i nie têskni³ za
domem, a nawet jeśli, to by³ bardzo dzielny i têsknoty nie by³o po nim widaæ.
Tu¿ po przyjeździe do Jantaru, po przydzieleniu wszystkich do pokojów i po wstêpnym rozpoznaniu ośrodka, wybraliśmy siê na pla¿ê, by
przywitaæ siê z morzem. Trzeba przyznaæ, ¿e pogoda bardzo nam dopisa³a i ju¿ pierwszego dnia
mogliśmy pluskaæ siê w wodzie.
Spacery na pla¿ê sta³y siê nasz¹ codzienności¹, poniewa¿ ka¿dego ranka w zmiennych grupach szliśmy nad morze, by tam, po porannej
gimnastyce przywitaæ dzieñ.
Jak zwykle, plan kolonii by³ napiêty i zapewne nie wszystkie punkty uda³o siê zrealizowaæ.
Ale naprawdê bardzo siê staraliśmy. Dzieci bardzo dobrze ze sob¹ wspó³pracowa³y, pomaga³y
sobie wzajemnie i myślê, ¿e ka¿dego z nas ten
wspólny pobyt czegoś nauczy³.
Jednego dnia wybraliśmy siê do Parku Owadów, gdzie poza wys³uchaniem ciekawego wyk³adu o owadach i przyjrzeniu siê z bliska niektórym
okazom, mogliśmy przejśæ szlak zrobiony ca³kowicie w³asnorêcznie z produktów pochodz¹cych
z recyklingu. Myślê, ¿e ka¿dy z nas wyniós³ z tej
wizyty naukê, ¿e tak naprawdê to nie owady s¹
szkodnikami, tylko my, jako ludzie przynosimy
czasem wiêksz¹ szkodê.

Dziêki temu, ¿e kierownikiem ca³ej kolonii
by³ nauczyciel wychowania ﬁzycznego w planie
ka¿dego dnia mieliśmy mnóstwo sportowych
zajêæ. Godziny spêdzone w wodzie na nauce p³ywania, grze w pi³kê wodn¹ da³y nam mnóstwo
dobrej zabawy. Poza tym, ulubion¹ rozrywk¹ nas
wszystkich by³a gra w siatkówkê, która pocz¹tkowo nie sz³a wszystkim najlepiej, ale po kilku
dniach i wielu treningach gra³o siê naprawdê
dobrze. Grupa ch³opców mia³a turniej pla¿owej
pi³ki no¿nej, który by³ bardzo zaciêty i tak naprawdê nie przyniós³ ostatecznego rozstrzygniêcia. My z dziewczynkami zdecydowa³yśmy siê na
zdobywanie ścianki wspinaczkowej.
Nieod³¹cznym punktem naszej kolonii by³y
codzienne wieczorne spotkania w ca³ej grupie.
Gra w pañstwa i miasta mo¿e byæ naprawdê emocjonuj¹ca, o czym wiedz¹ wszyscy, którzy brali
w niej udzia³. Wspólnie ogl¹daliśmy ﬁlmy, graliśmy w kalambury. To bardzo zintegrowa³o nas
wszystkich.
W tym roku równie¿ zdobywaliśmy Park
linowy, i muszê przyznaæ, wiêkszości siê to uda³o. Ja mogê z dum¹ powiedzieæ, ¿e uda³o mi siê
przejśæ ca³y, bez konieczności anga¿owania ekipy ratunkowej. W tym miejscu napiszê, ¿e najbardziej dumna jestem z Marceliny, która w³o¿y³a
najwiêcej wysi³ku w pokonanie tej trasy, poniewa¿ walka, jak¹ stoczy³a z sam¹ sob¹ by³a naprawdê trudna.
Turniej minigolfa przyniós³ emocje i bardzo du¿o śmiechu, poniewa¿ niektórzy stawiali
pierwsze kroki w tej dyscyplinie sportu. Przez
ca³y pobyt dopisywa³a nam pogoda, wiêc czasem
wieczór spêdzaliśmy na grillowaniu, a w ostatni
zorganizowaliśmy po¿egnalne ognisko.
Ostatni wieczór przyniós³ równie¿ mnóstwo
emocji, poniewa¿ Pan Rafa³, u którego nocowaliśmy przygotowa³ dla dzieci poszukiwanie bursztynów. Wszyscy, wyposa¿eni w niezbêdny sprzêt,
mogli staæ siê po³awiaczami bursztynów. Myślê,
¿e poza zdobyczami w postaci tych szlachetnych

kamieni, ka¿dy ma bardzo dobre wspomnienia
z tego wydarzenia.
Tym razem nie by³o przeszkód, by w drodze
powrotnej udaæ siê do Gdañska. Uda³o nam siê
uczestniczyæ w Jarmarku Dominikañskim, zobaczyæ piêkn¹ bursztynow¹ ulicê oraz spotkaæ prawdziwego podró¿nika, Wojciecha Cejrowskiego.
Po raz kolejny mogê tylko napisaæ, ¿e gdyby
nie Wy m³odzi uczestnicy tej kolonii, nie by³oby
tak wspania³ych wspomnieñ. To tylko wycinek
wszystkich prze¿yæ, zapewne ka¿dy z Was pamiêta co innego, najwa¿niejsze, ¿e jest to pozytywne.
Myślê tylko, ¿e jedno nas ³¹czy, wszyscy ¿a³owaliśmy, ¿e ten wyjazd tak szybko siê skoñczy³.
Nie by³oby równie¿ tak dobrze, gdyby nie kadra: Kierownik Pan Marek Sza³apata oraz dodatkowy opiekun, mama Krzysia. Bardzo dziêkujê
za naukê i pomoc. Jeśli bêdzie mi dane, w przysz³ym roku z przyjemności¹ pooddycham nadmorskim powietrzem w Jantarze.
Aleksandra Pakulska
opiekun kolonijny
Opisane powy¿ej dzia³ania Fundacji La Soleil nie by³yby mo¿liwe bez wsparcia serdecznych
i charyzmatycznych ludzi, takich jak: Pan Jan
Surdyka Wójt Gminy Z³awieś Wielka oraz wspania³ej kadry kolonii: Marka Sza³apaty i Aleksandry Pakulskiej, którym sk³adam serdeczne
podziêkowania za ogromne serce, zaanga¿owanie, profesjonalizm oraz znakomit¹ organizacjê
czasu dzieci na wyjeździe kolonijnym. Dziêkuje
równie¿ w³aścicielom pensjonatu „Agnes” za
serdeczne przyjêcie oraz pracownikom Ośrodka Wypoczynkowego Viva w Jantarze za bardzo
smaczne jedzenie.
Serdecznie zapraszam wszystkich So³tysów
oraz mieszkañców naszej Gminy na coroczne
podsumowanie wyjazdu, na spotkanie z uczestnikami oraz ich rodzicami, podczas którego
zaszczyci nas swoj¹ obecności¹ Wójt Gminy
Z³awieś Wielka - Pan Jan Surdyka, do Gminnej
Świetlicy Integracyjnej w Z³ejwsi Wielkiej w dniu
28.10.2016 roku o godzinie 17.00.
Monika Piecuch
Prezes Fundacji La Soleil
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Harmonogram
zajęć Dom Kultury
w Górsku
PONIEDZIA£EK
12.00 – 20.00 zajêcia w sali komputerowej
16.00 – 19.00 zajêcia plastyczne dla dzieci
16.30 -17.30 J. angielski STARSZAKI
17.30 – 18.30 Rytmika
18.00 – 19.00 Aerobik
WTOREK
10.00 – 18.00 zajêcia w sali komputerowej
17.00 – 18.00 Gimnastyka korekcyjna
18.00 – 20.00 Zespó³ HARMONIA
ŚRODA
12.00 – 20.00 zajêcia w sali komputerowej
16.30 – 17.30 J. angielski MALUCHY
17.30 – 18.00 Kó³ko teatralne
18.00 – 20.00 Spotkania ”Klubu 50 +”
(co drug¹ środê)
CZWARTEK
12.00 – 20.00 zajêcia w sali komputerowej
17.00 – 18.00 Kó³ko taneczne
17.00 – 20.00 Zajêcia plastyczne dla
doros³ych
18.00 – 19.00 Aerobik
19.00 – 20.00 Taniec brzucha
PI¥TEK
8.00 – 16.00 zajêcia w sali komputerowej

Rewitalizacja

28 września w zwi¹zku z przyznaniem dotacji na opracowanie lub aktualizacjê programów
rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, Gmina
podpisa³a umowê na opracowanie dokumentu
pn. „Program Rewitalizacji Gminy Z³awieś Wielka na lata 2016-2023”. W konkursie Gmina Z³awieś Wielka uplasowa³a siê na 14 miejscu spośród
51 gmin, które otrzyma³y dotacjê i uzyska³a doﬁnansowanie w najwy¿szej mo¿liwej wysokości tj.
90% kosztów kwaliﬁkowanych – 31 311,00 z³.
Justyna Przybyszewska

Międzynarodowy Plener Interdyscyplinarny Przestrzeń Przyrody
Krajobraz Ma³opolski sk¹d przyjecha³am
ró¿ni siê od tutejszego. To zawsze korzystna
odmiana dla ka¿dego cz³owieka, pozwalaj¹ca
na g³êbszy oddech, reﬂeksjê, nowy pomys³, bardziej zamaszysty krok, zdecydowany odmienny
gest.
Dla mnie by³o to czarowne odkrycie rzeczywiście Piêkniejszego Świata na mój prywatny
u¿ytek. Posiad³ośæ z will¹ - pa³acem i ca³ym gospodarstwem, ogrodami, plantacjami, stawami,
zagajnikami, wszystko otwarte dla indywidualnego wch³aniania i osobistych impresji. Dostêpne dla ka¿dego z osobna i rodzinnie – w artystycznej grupie. Ten piêkny świat zaskakuje
w dwójnasób – nie tylko przyrod¹, ale i piêk-

nem dodanym, dodanym autorstwem cz³owieka, tych wszystkich znakomitych artystów,
którzy ju¿ wcześniej zachwycili siê Sk³udzewem
i pozostawili tu swój ślad w postaci artystycznych obiektów, które wtopione w krajobraz
¿yj¹ i ewoluuj¹ razem z natur¹. Na ka¿dym
kroku przykuwa oko a to leśny grobowiec, a to
kamienna koncha, szklano-metalowy ostaniec,
niezwyk³y mrugaj¹cy g³az czy jak pajêczyna
spl¹tana kolorowa niæ. Mnie poch³on¹³ Pegaz.
Zatrzyma³ i zafascynowa³.
Skrzydlaty koñ, ucieleśnienie mitycznego
ulotnego piêkna, potêgi i delikatności, tutaj
w wiklinowej postaci, rêki świetnego rzeźbiarza
(Waldemara Rudyki). To zaskakuj¹ce zjawisko,
bo nie codziennie mo¿na spotkaæ pegaza, ogromnej blisko 4-metrowej wielkości. Jest lekki bo a¿urowy, ale mocarny
bo spleciony nie z wiotkich witek lecz
grubych ga³êzi, tyle¿ dos³owny co uproszczony rzeźbiarsk¹ form¹, porywa widza
gestem unoszenia, równocześnie stoj¹c
twardo na ³¹ce i daj¹c poczucie bezpiecznego ukorzenienia. Stoi tak od lat i stale
jest pe³en tej samej energii generowanej
dynamiczn¹ poz¹ i wra¿eniem ruchu odrywania kopyt od ziemskiej rzeczywistości. Nie sposób przejśæ obojêtnie.
Co chwila zaskakuj¹ nowe artefakty,

ale tu przy rumaku ugrzêz³am na dobre.
I tak tutaj powsta³y równie¿ moje pegazy, seria
malarskich przedstawieñ autorskich tego marzycielskiego tematu. Wyda³ mi siê niezwykle
bliski dziêki treściom daj¹cym siê uj¹æ w specyﬁcznej technice malarskiej, jak¹ daje operowanie szpachl¹. To technika wymagaj¹ca dok³adnych przemyśleñ, ale szybkiej decyzji, pewnego
dramatycznego gestu, daj¹ca w efekcie odczucie
pośpiechu i dynamizmu. Przecie¿ w³aśnie takie
s¹ pegazy. To wysublimowane treści w szkicowej
umykaj¹cej formie. Pe³ne duchowych uniesieñ,
chocia¿ ledwo zarysowane w swojej ruchliwej
postaci, wymykaj¹ce siê naszemu racjonalnemu
widzeniu. Takie przynajmniej by³o moje zamierzenie. Adekwatne do ulubionej techniki malowania szpachl¹.
Bez wzglêdu na to na ile siê uda³o, pozostan¹ pegazy dla mnie symbolem i wyznacznikiem
tego miejsca. To obszerne polany i urokliwe samotnie stworzone w posiad³ości, ukryte przed
pospolitym natrêctwem, niewidoczne z drogi
dla przejezdnych, wyj¹tkowe miejsce dostêpne
wybranym: poszukuj¹cym i potrzebuj¹cym
urody, g³êbszych doznañ, wy¿szych wartości.
To miejsce szczególnej dba³ości i pielêgnacji tak
formy jak treści. To miejsce „³aduj¹ce akumulator”, daj¹ce impuls i zasób nowej energii, to
miejsce to jest Świat Piêkniejszy, istniej¹cy dziê-

ki Fundacji. Ale jest to przede wszystkim świat
pegazów, w którym one same istniej¹ i mog¹
trwaæ. Pegazy s¹ z natury piêkne i kruche, dlatego wymagaj¹ nie lada zabiegów by móc zachowaæ moc i urodê.
Tutaj znalaz³y klimat rodzinnej opieki
i aurê artystycznego napiêcia, poszukuj¹cego
wymiaru jutra. Oraz ten szczególny walor bli¿ej
nieokreślonej potrzeby ³adniejszego-lepszego,
niewymiernie bogatego ¿ycia. Lub po prostu
piêkna.
Uczestnik pleneru Sk³udzewo 2016
Ma³gorzata Mizia
wyk³adowca Politechniki Krakowskiej

Sport

12 wrzesień – październik 2016

W sobotê 20 sierpnia 2016 r. odby³ siê
Otwarty Turniej Siatkowej Pi³ki Pla¿owej o Puchar Dyrektora GOKiS, w którym uczestniczy³o sześæ dru¿yn. Turniej przeprowadzono
systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Mecze rozgrywano do 2 wygranych setów. Do pó³ﬁna³u awansowa³y dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dej grupy.
Sobotnie popo³udnie up³ynê³o pod znakiem
zaciêtej rywalizacji na piasku, ale nie brakowa³o te¿ dobrej zabawy.
G³ównym celem rozgrywek jest promocja
zdrowego stylu ¿ycia wśród mieszkañców. Pi³ka siatkowa jako gra zespo³owa s³u¿y integracji
spo³ecznej.

Wziê³o w nich udzia³ prawie 30-cioro
dzieci. Uczestnicy starali siê wykorzystaæ
³adn¹ pogodê i wiêkszośæ czasu spêdzali
na „wolnym powietrzu”, bawi¹c siê w podchody, poszukiwanie skarbu, czy graj¹c
w pi³kê.
W deszczowe dni odbywa³y siê turnieje
gry w warcaby i tenisa sto³owego. Wakacyjne zajêcia zakoñczy³y siê wspólnym
przygotowaniem sa³atki owocowej, która
wraz z dyplomami by³a nagrod¹ za udzia³
w zajêciach.
Chcia³abym podziêkowaæ Pani Dorocie za pomys³owośæ i opiekê na dzieæmi.
Renata Dobrowolska

Zaproszenie na warsztaty
Anio³y - malowane na desce - Gminna Biblioteka publiczna w Z³ejwsi Ma³ej 29 Października 2016 r. godz. 10.30
Zapisy osobiście lub pod numerami:
GBP Z³awieś Ma³a - 56 6741552,
Filia GBP w Górsku - 56 6781379,
Filia GBP w Rzêczkowie - 56 6781595
Liczba miejsc ograniczona!
Serdecznie zapraszamy
GBP Z³awieś Ma³a

Szkółka kolarska Górsk
Toruñski stadion ¯u¿lowy „Motoarena” gości³ m³odych sportowców z terenu ca³ego województwa.
Tym razem nietypowo jednoślady na których
siê poruszali nie ha³asowa³y, a do ich napêdzania
nie by³ potrzebny metanol, tylko si³a miêśni w³asnych nóg.
Wszystko za spraw¹ podsumowania Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa, który odbywa³ siê pod has³em „W pogoni za Maj¹ i Majk¹,
szukamy nastêpców Kwiatka”. Program, którego operatorem jest Kujawsko – Pomorski Polski
Zwi¹zek Kolarski, dziêki partnerstwu z jednostkami samorz¹du terytorialnego umo¿liwia tworzenie i wyposa¿anie w sprzêt treningowy oraz
zapewnia ﬁnanse na funkcjonowanie szkó³ek
kolarskich.
Zajêcia w szkó³kach prowadzone s¹ przez in-
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Turniej siatkówki plażowej
o puchar dyrektora GOKiS

W trakcie wakacji w Domu Kultury w Górsku odbywa³y siê zajêcia wakacyjne dla dzieci,
prowadzone przez przez Pani¹ Dorotê Manteck¹ Janek.

Malowanie na szkle 25 Października 2016 r.
godz. 16.00 Filia w Górsku
Scrapbooking (sztuka rêcznego tworzenia
i dekorowania albumów ze zdjêciami i pami¹tkami rodzinnymi) 27 Października 2016r godz.
15.30 Filia w Rzêczkowie

Y

Letnie turnieje z GOKIS

Zajęcia wakacyjne
w Domu Kultury w Górsku

Gminna Biblioteka Publiczna w Z³ejwsi
Ma³ej oraz Filie w Górsku i w Rzêczkowie zapraszaj¹ osoby doros³e i m³odzie¿ na bezp³atne
Warsztaty Jesienne, które obejm¹:
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struktorów kolarstwa dla 15 dzieci w formie zajêæ
pozalekcyjnych 2 razy w tygodniu po 2 godziny.
Mog¹ w nich uczestniczyæ tylko uczniowie
szkó³ podstawowych, którzy nie s¹ zawodnikami
klubowymi, zgodnie z za³o¿eniami programu
upowszechniania sportu.
Gminê Z³awieś Wielka reprezentowa³ Krzysztof Rak – zastêpca wójta. Dziêki w³¹czeniu do
projektu szkó³ki kolarskiej z Górska ju¿ w niedalekiej przysz³ości nastêpcy „Mai, Majki i Kwiatka” z naszej gminy otrzymaj¹ rowery, kaski
i stroje sportowe, a wsparcie treningowe pozwoli
w niedalekiej przysz³ości osi¹gaæ sukcesy na szosach ca³ego kraju.
Krzysztof Rak

Klasyﬁkacja Turniejowa:
I miejsce Damian Bartoszewski , Grzegorz Ceglarski
II miejsce Maciej Janczarski, Janusz Lemke
III miejsce Robert Ca³becki, Cezary Sztuwe
Organizatorem turnieju i fundatorem nagród by³ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej.
Kolejna, II edycja turnieju zosta³a zaplanowana na 2017 rok.
Dziêkujê animatorom sportu Panu Januszowi Lemke i Panu Tomaszowi Tomkiewiczowi za organizacjê turnieju.
Maria Karpiñska

III edycja turnieju tenisa ziemnego
o puchar dyrektora GOKiS
21 sierpnia 2016 roku na boisku Orlik
w Z³ejwsi Ma³ej rozegrano III Edycjê Turnieju
Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora GOKiS.
W turnieju udzia³ wziêli mê¿czyźni i jedna kobieta.
Chêtnych, którzy chcieli spróbowaæ swoich
si³ na tartanowej nawierzchni nie brakowa³o.
Jak zawsze zawodnicy reprezentowali wysoki
poziom, chocia¿ s¹ to rozgrywki amatorskie.
Czêśæ zawodników z pasj¹ uprawia ten sport
niemal na co dzieñ. Na widowni zasiedli rodzice, rodzeñstwo tenisistów, którzy wytrwale
ich dopingowali. Najlepsi tenisiści otrzymali
nagrody oraz dyplomy.
Klasyﬁkacja koñcowa:

I miejsce Katarzyna Mikowska, Janusz Lemke
II miejsce Marek Dydo, Mi³osz Sadurski
III miejsce Tomasz Tomkiewicz, Rados³aw Winiecki
Mimo deszczowej pogody nastroje wśród zawodników by³y bardzo dobre, a przygotowane
przez Panie kie³baski z grilla dodawa³y si³y zawodnikom.
Organizatorem i fundatorem nagród by³
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi
Ma³ej.
Kolejna taka impreza odbêdzie siê w przysz³ym
roku, szykujcie siê i trenujcie. Zapraszamy.

Gimnastyka twarzy

ZS Rzęczkowo
z nagrodami !

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej organizuje kurs - GIMNASTYKA TWARZY.
Gimnastyka twarzy to naturalna, bezinwazyjna, bezpieczna, a przy tym niezwykle skuteczna metoda odm³adzania i modelowania
twarzy. Jej efektem jest poprawa jêdrności skóry, odzyskanie ³adnego owalu twarzy, wyg³adzenie zmarszczek, korekta asymetrii twarzy,
a w konsekwencji – odzyskanie m³odszego wygl¹du. Jest to naturalny lifting. Metoda ta jest
bardzo popularna w Azji. Jest alternatyw¹ dla
kosztownych zabiegów medycyny estetycznej,
tak dziś popularnych w Europie.
Ma równie¿ zastosowanie leczniczo – rehabilitacyjne. W ofercie dodatkowo automasa¿ limfatyczny. Zapobiega on gromadzeniu
siê p³ynów ustrojowych, redukuje istniej¹ce
opuchlizny, poprawia owal twarzy. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej raz
w tygodniu po jednej godzinie. Koszt za jedn¹
godzinê – 15, 00 z³ od osoby.
Zapisy przyjmuje i informacji udziela Monika Sikorska – tel. 56 6780931.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
Maria Karpiñska

Maria Karpiñska

W dniu 24 września br. odby³y siê biegi prze³ajowe, organizowane przez animatorów
sportowch Gminy Z³awieś Wielka, w których bra³y udzia³ dzieci z naszej szko³y.
W kategorii klas IV dziewcz¹t: I miejsce
zdoby³a Joanna Drewnowska,
III miejsce zdoby³a Dorota Nowacka;
W kategorii klas IV ch³opców: III miejsce zdoby³ Igor Borzêcki
W kategorii Gimnazjum - dziewczêta: III miejsce zajê³a Magdalena Grabowska
IV miejsce zajê³a Agnieszka Wiśniewska
W kategorii gimnazjum ch³opcy: I miejsce zaj¹³ Jakub Ście¿yñski
IV miejsce zaj¹³ Jakub S¹dej
V miejsce zaj¹³ Adrian Lewandowski
Pozostali uczniowie reprezentuj¹cy Zespól
Szkó³ w Rzeczkowie to: Karolina Nalazek, Jessica Bober, Artur Kowalski, Magdalena Rutkowska. Wszystkim serdecznie gratulujemy
i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Ma³gorzata Pietrzak
Szymon Wszelaki
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