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Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole
oraz mnóstwa pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym.

Sołecjada

Mnóstwo śmiechu, zabawy oraz emocji towarzyszy³o imprezie przygotowanej przez Urz¹d Gminy. Po
raz pierwszy w naszej gminie zorganizowano turniej
so³ectw "So³ecjada". 23 października br. na sali gimnastycznej w Zespole Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej do rywalizacji przyst¹pi³o 12 dru¿yn.
wiêcej str. 2

120 lat Banku Spółdzielczego

Bank Spó³dzielczy w Toruniu nietypowo obchodzi
swoje urodziny. Z okazji jubileuszu 120-lecia istnienia
to w³aśnie Bank rozdaje prezenty. Dziêki wsparciu wynosz¹cemu 10 tys. z³ na terenie gmin, gdzie znajduj¹
siê oddzia³y banku, powstaj¹ inwestycje skierowane do
mieszkañców.
wiecej str. 3

Instalacje OZE

W ramach wsparcia budowy instalacji OZE,
wytwarzania i dystrybucji energii pochodz¹cej ze
źróde³ odnawialnych ﬁnansowanych w ramach
EFRR.
wiêcej str. 3

XXVI Olimpiada Wiedzy Rolniczej
Tradycyjnie w listopadzie odby³y siê powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, organizowanej przez Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Che³m¿y. Tegorocznym gospodarzem imprezy by³a s¹siednia gmina
£ubianka.
Uroczystośæ odby³a siê w murach starego zamku krzy¿ackiego, w miejscowości
Zamek Bierzg³owski. Uczestnikami olimpiady byli m³odzi rolnicy w wieku 18-40
lat pracuj¹cy w gospodarstwie. Zmierzyli
siê z rozwi¹zaniem testu sk³adaj¹cego siê
z 40 pytañ.
Pytania dotyczy³y wiedzy z zakresu
produkcji roślinnej, zwierzêcej, ekonomiki, ekologii, organizacji produkcji oraz
wspólnej polityki rolnej. Gminê Z³awieś
Wielka w tym roku reprezentowa³o ośmiu
uczestników, którzy wykazali siê dobr¹
znajomości¹ zagadnieñ rolniczych.
Tegorocznym
laureatem
zosta³
Krzysztof Zió³kowski z Bogus³awek gm.
Che³m¿a. Organizatorzy zadbali, aby
wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzyma-

li nagrody rzeczowe, ufundowane przez
wszystkie gminy powiatu toruñskiego,
Izbê Rolnicz¹ oraz Starostwo Powiatowe
w Toruniu.
Konkurs daje mo¿liwośæ zdrowej
rywalizacji oraz wymiany doświadczeñ
wśród m³odego pokolenia gospodarzy.
W dzisiejszych czasach posiadanie wiedzy
jest dla rolnika podstaw¹, aby dokonywaæ
inwestycji oraz osi¹gaæ lepsze wyniki produkcyjne.
Ju¿ dziś zachêcamy i zapraszamy
wszystkich m³odych producentów rolnych
do wziêcia udzia³u w konkursie w roku nastêpnym, a gminie Z³awieś Wielka dziêkujemy za ufundowanie nagród.
Anna Trepanowska
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Sołecjada
Mnóstwo śmiechu, zabawy oraz emocji towarzyszy³o imprezie przygotowanej przez
Urz¹d Gminy. Po raz pierwszy w naszej gminie zorganizowano turniej so³ectw "So³ecjada".
23 października br. na sali gimnastycznej w Zespole Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej do rywalizacji
przyst¹pi³o 12 dru¿yn.
które wysz³y z obiegu przesz³o 20 lat temu. Niekwestionowanym zwyciêzc¹ okaza³ siê Górsk.
Do¿ynkowa kasa by³a konkurencj¹ przygotowan¹ dla so³tysów. W misce wype³nionej grochem, przy zamkniêtych oczach, liderzy mieli
za zadanie znaleźæ w ci¹gu 60 sekund jak najwiêcej 5 groszowych monet.
Najwiêkszy „poci¹g do pieni¹dza” mia³a
so³tys ze Z³ejwsi Wielkiej. W sztafetowym biegu farmera zawodnicy, zamiast pa³eczki musieli przekazaæ sobie opony. Najwiêksz¹ wpraw¹
w ich toczeniu wykaza³o siê so³ectwo Z³awieś
Ma³a. Ostatnia konkurencja by³a niespodziank¹ dla wszystkich zawodników. £ebsk¹ wsi¹,
czyli t¹, której zawodnicy mieli najwiêkszy obwód g³owy, okaza³o siê so³ectwo Górsk.
Zwyciêzc¹ I turnieju rekreacyjnego So³ecjada 2016 zosta³o so³ectwo Stary Toruñ w sk³adzie: Albin Angowski, Anna i Andrzej Góreccy,
Joanna Delegacz, Roman Rodziñski, Robert
£otysz, Marcin Pop³awski i Krzysztof Su³ek,
drugie miejsce zajêli gospodarze so³ectwo Z³awieś Wielka, a miejsce trzecie Rzêczkowo.
Zawodnicy dru¿yn, które uplasowa³y siê
na podium otrzymali nagrody i puchary.
Wśród wszystkich uczestników zawodów rozlosowano 10 nagród niespodzianek. Nie mog³o oczywiście zabrakn¹æ pysznych ciast, kawy
oraz grochówki.
Bardzo dziêkujemy wszystkim zawodnikom oraz kibicom za zaanga¿owanie, dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Robertowi Swiontek
Brzezinskiemu za pomoc w przygotowaniu
imprezy oraz animatorom sportowym Januszowi Lemke i Maciejowi Siudowskiemu za
sprawne i rzetelne przeprowadzenie zawodów.
Paulina Zakierska

Stawki podatków na rok 2017
Rada Gminy Z³awieś Wielka w dniu 23 listopada 2016 r. ustali³a stawki podatków, które w
2017 roku bêd¹ wynosi³y:
1. Od budynków lub ich czêści:
a) mieszkalnych – 0,70 z³ za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czêści zajêtych na prowadzenie dzia³alności gospodarczej – 18,00 z³ za 1m2 ,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alności gospodarczej w zakresie obrotu kwaliﬁkowanym materia³em siewnym – 10,00 z³ za 1 m2,
d) zwi¹zanych z udzielaniem świadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia³alności leczniczej, zajêtych przed podmioty
udzielaj¹ce tych świadczeñ – 4,60 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alności po¿ytku
publicznego przez organizacjê po¿ytku publicznego – 5,20 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
f) od budowli - 2 % ich wartości;
2. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alności gospodarczej, bez wzglêdu na sposób sklasyﬁkowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,83
z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) pod wodami powierzchniowymi stoj¹cymi

lub wodami powierzchniowymi p³yn¹cymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,50 z³ od 1 ha
powierzchni,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie
odp³atnej statutowej dzia³alności po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego – 0,23 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) niezabudowanych objêtych obszarem rewitalizacji – 2,98 z³ od 1 m2 powierzchni;
3. Średnia cena skupu ¿yta określona w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, zosta³a obni¿ona z kwoty 52,44 z³ za 1 dt. do
kwoty 51,00 z³ za 1 dt.
W zwi¹zku z tym stawki podatku rolnego
w 2017 r. bêd¹ wynosi³y:
a) za 1 ha przeliczeniowy – 127,50 z³
b) za 1 ha ﬁzyczny – 255,00 z³
4. Uchwa³a w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych
i zwolnieñ w tym podatku znajduje siê na stronie urzêdu gminy www.zlawies.pl zak³adka
urz¹d gminy/podatki i op³aty lokalne.
Ponadto z treści¹ wszystkich uchwa³ mo¿na
zapoznaæ siê za pośrednictwem strony internetowej urzêdu gminy www.zlawies.pl zak³adka
urz¹d gminy/uchwa³y.
Ma³gorzata Kulas
inspektor ds. wymiaru podatków

Fot. Piotr Lampkowski

Azbest
Urz¹d Gminy Z³awieś Wielka informuje, ¿e trwa nabór wniosków o udzielenie doﬁnansowania na pokrycie kosztów zwi¹zanych
z demonta¿em, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawieraj¹cych azbest w 2017 roku.
Wiêcej informacji na stronie www.zlawies.pl w zak³adce:
urz¹d gminy /jak za³atwiæ sprawê /referat rozwouj i promocji oraz
pod nr telefonu 56 674 13 36.

Kultywowanie tradycji
Bożonarodzeniowych w Gminie
Dziêki środkom z bud¿etu obywatelskiego Powiatu Toruñskiego 3 grudnia 2016 r. dzieci
z ca³ej gminy mia³y mo¿liwośæ uczestniczyæ w projekcie „Kultywowanie tradycji Bo¿onarodzeniowych w Gminie Z³awieś Wielka”.
Projekt ten powsta³ przy wspó³pracy Ko³a
Gospodyñ Wiejskich ze Z³ejwsi Wielkiej oraz
Fundacji Akademia Aktywnych. Podczas imprezy 50 dzieci w wieku od 6 do 10 lat wraz
z opiekunami uczestniczy³a w konkursach oraz
zabawach, maj¹cych na celu przybli¿yæ tradycjê
oraz zwyczaje tych najpiêkniejszych polskich
świ¹t.
Dla uczestników zosta³ przygotowany poczêstunek w postaci ciep³ego posi³ku i pysznych ciast, a wszystkie dzieci bior¹ce udzia³
w konkursach zosta³y nagrodzone s³odkimi
prezentami.
W imieniu organizatorów dziêkujemy Miros³awowi Graczykowi Staroście Toruñskiemu
za wsparcie ﬁnansowe, Edycie Zakrzewskiej
Radnej Powiatu Toruñskiego za obecnośæ i pomoc oraz wszystkim zaanga¿owanym paniom
z KGW Z³awieś Wielka oraz Akademii Aktywnych.
Paulina Zakierska
EXP32kB

Na pocz¹tku października so³tysi zapoznali siê z regulaminem imprezy oraz zg³osili
swoich zawodników. Ośmioosobowe dru¿yny
ubrane w kolorowe koszulki z symbolem "So³ecjady", bra³y udzia³ w 9 konkurencjach: biegu
w gumoﬁlcach, rzucie woreczkiem, wyścigu na
du¿ych, dmuchanych pi³kach, ubijaniu piany
z bia³ek, slalomie ogrodnika, turnieju wiedzy
ogólnej, do¿ynkowej kasie, biegu farmera oraz
niespodziance „£ebskiej wsi”.
Wszystkie konkurencje przygotowane
zosta³y na weso³o i sprawi³y trochê k³opotów
uczestnikom. Nie ³atwo przebiec dystans 20
metrów w butach o rozmiarze 47, zw³aszcza
gdy w zmaganiach bra³a udzia³ drobna kobieta. Zwyciêzc¹ tej rundy by³o so³ectwo Stary
Toruñ. W drugiej konkurencji – rzuty woreczkiem – laur zwyciêzcy zdoby³y so³ectwa
Rozgarty i Rzêczkowo. Równie¿ skakanie na
du¿ych kolorowych pi³kach wywo³a³o salwy śmiechu zarówno wśród uczestników jak
i publiczności. Najlepszym ponownie okaza³
siê Stary Toruñ, który równie¿ z trzepaczk¹
w rêku poradzi³ sobie najlepiej.
W slalomie ogrodnika zawodnicy musieli
pokonaæ trasê trzymaj¹c w rêku szpadel, a na
nim lekk¹ pi³kê. Jak siê okaza³o, to nie prêdkośæ, a precyzja mia³a du¿o wiêksze znaczenie
w tej konkurencji. Ze szpadlem najlepiej poradzili sobie mieszkañcy Siemonia. W turnieju
wiedzy zawodnicy musieli odpowiedzieæ na
dwa wylosowane pytania – jedno z wiedzy
ogólnej, a drugie z wiedzy o gminie. Trzecim
zadaniem w tej rozgrywce by³ test wiedzy o pieni¹dzach.
Organizatorzy zafundowali zawodnikom
„powrót do przesz³ości”, gdy¿ test dotyczy³
banknotów sprzed denominacji, czyli tych,
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Aktualności

Instalacje OZE
W ramach wsparcia budowy instalacji
OZE, wytwarzania i dystrybucji energii
pochodz¹cej ze źróde³ odnawialnych ﬁnansowanych w ramach EFRR.
Urz¹d Gminy zaprasza wszystkich
zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbêdzie siê 18.01.2017 r.
o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.
Na spotkaniu przedstawione zostan¹
zasady udzia³u w programie, w ramach
którego mo¿na bedzie uzyskaæ wsparcie
na budowê instalacji fotowoltaicznych.
Piotr Grodzki

Bank Spółdzielczy i tabliczki kierunkowe
Bank Spó³dzielczy w Toruniu nietypowo obchodzi swoje urodziny. Z okazji jubileuszu 120lecia istnienia to w³aśnie Bank rozdaje prezenty. Dziêki wsparciu wynosz¹cemu 10 tys. z³ na terenie
gmin, gdzie znajduj¹ siê oddzia³y banku, powstaj¹ inwestycje skierowane do mieszkañców.
W naszej gminie zakupiona zosta³a tablica informacyjna zamieszczona na parterze Urzêdu
Gminy, a na terenie Z³ejwsi Wielkiej i Z³ejwsi Ma³ej posadowione zostan¹ tabliczki kierunkowe.
Mamy nadziejê, ¿e system informacji gminnej spodoba siê naszym mieszkañcom.
Paulina Zakierska
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Gminny Konkurs Piosenki
26 października 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej odby³
siê Gminny Konkurs Piosenki. W konkursie zaprezentowali siê m³odzi wokaliści ze szkó³ w:
Z³ejwsi Wielkiej, Czarnowie, Przysieku, £¹¿ynie, Górsku i Siemoniu.
Celem wydarzenia by³a przede wszystkim promocja dzieci i m³odzie¿y uzdolnionej artystycznie,
odkrycie talentów i wyj¹tkowych osobowości scenicznych oraz rozwój uzdolnieñ wokalnych.
Jury pod przewodnictwem muzyka Macieja
Drapiñskiego, ocenia³o dobór repertuaru, interpretacjê utworów, dykcjê oraz ogólny wyraz artystyczny. M³odzi wokaliści wystêpowali w trzech kategoriach wiekowych: kategoria pierwsza – klasy I - III,
druga IV-VI, trzecia – gimnazja. Po wys³uchaniu
wszystkich prezentacji jury wy³oni³o zwyciêzców.
W kategorii klas I-III szko³y podstawowej:
I miejsce Anna Donderska (SP Przysiek)
II miejsce Pola Niewiemska (SP Siemoñ)
III miejsce Zoﬁa Szwejkowska (SP Przysiek)
Wyró¿nienia w tej kategorii zdobyli:
Nadia Chojnowska (SP Górsk)
Roksana Ciêciwa (SP Siemoñ)
W kategorii klas IV-VI szko³y podstawowej:
I miejsce Fatima Alsayed Omar (SP Górsk)
II miejsce Zuzanna Sobczak (SP Czarnowo)
III miejsce ex aequo Amelia Pindel (SP Przysiek),
Julian Liśkiewicz (SP Czarnowo)
Wyró¿nienia: Jagoda Kowalska, Janusz Kominek
(SP £¹¿yn), Martyna Jab³oñska (SP Górsk), Aleksandra Hamerla (SP Siemoñ)
W kategorii klas I-III gimnazjum:
Jury nie przyzna³o pierwszego miejsca
II miejsce Weronika Piasecka
III miejsce Weronika Laskowska
Obie z Gimnazjum w Górsku
Wyró¿nienia: Agata Nakielska i Jakub Kaczmarek
Oboje z Gimnazjum w Z³ejwsi Wielkiej.
Po og³oszeniu werdyktu wrêczono laureatom

nagrody i dyplomy. Jury podkreśli³o wysoki poziom
wszystkich wystêpów dziêkuj¹c wszystkim uczestnikom, nauczycielom i opiekunom za przybycie.
Dyrektor GOKiS sk³ada szczególne podziêkowanie szko³om za wieloletni¹ wspó³pracê, nauczycielom za wk³ad w przygotowanie uczniów, za
„zaszczepienie” mi³ości do muzyki, ciekawe i efektywne nauczanie. Muzyka ma zadziwiaj¹c¹ zdolnośæ do wzbudzania w nas emocji i dlatego uświetnia wa¿ne momenty naszego ¿ycia.
Trudno nie zogdziæ siê ze zdaniem Jerzego
Waldorffa, ¿e muzyka ³agodzi obyczaje, posiadaj¹c
du¿y wp³yw nie tylko na nasze emocje, ale tak¿e na
nasze zachowanie.
Zwyciêzcom gratulujemy i ¿yczymy gor¹co dalszych sukcesów na niwie muzyki.
Organizatorem i fundatorem nagród by³ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.
Maria Karpiñska

Ekologia w Gminnym
Przedszkolu
Jednym z celów wychowania przedszkolnego, wynikaj¹cym z podstawy programowej, jest
budowanie dzieciêcej wiedzy o świecie przyrodniczym. Przedszkole to znakomite miejsce do
prowadzenia takich zajêæ.

Spotkanie w sprawie gazu
W dniu 16 grudnia o godzinie 17:00 w Domu Kultury w Górsku przy ul. Leśnej 13 odbêdzie siê
spotkanie z mieszkañcami Górska na temat rozbudowy i procesu przy³¹czenia do sieci gazowej.
Eksperci z PGNiG Obrót Detaliczny odpowiedz¹ na pytania mieszkañców oraz udziel¹ informacji
dotycz¹cych mo¿liwości pod³¹czenia siê do sieci gazowej.
Wszystkich zainteresowanych pod³¹czeniem zapraszamy do kontaktu z PGNiG lub z urzêdem
gminy pod numerem telefonu 56 674 13 36, adres e-mail ug@zlawies.pl.
Justyna Przybyszewska

Dzieci w tym wieku s¹ ciekawe świata, spostrzegawcze, ch³onne wiedzy. Ich naturalne
sk³onności do zabawy mo¿emy wykorzystywaæ
w celu podnoszenia świadomości ekologicznej,
poprzez ciekawe gry i zabawy, doświadczenia,
obserwacje, wycieczki, konkursy, prace plastyczne. Obok powszechnie organizowanych
w placówkach edukacyjnych dzia³añ takich jak
świadomy udzia³ w akcji „Sprz¹tanie świata”,
obchody „Dnia Ziemi”, zbiórki makulatury,
zu¿ytych baterii, jesteśmy wspó³organizatorem
zainicjowanego przeze mnie Miêdzyprzedszkolnego Turnieju Wiedzy Ekologicznej.
Od sześciu lat zapraszamy do wspólnej zabawy dzieci z oddzia³ów przedszkolnych ze
wszystkich szkó³ w gminie. Uczestnicy mog¹
pochwaliæ siê wiedz¹ na temat przyrody oraz
zaprezentowaæ niesamowite wytwory z odpadów. Doskonal¹ te¿ umiejêtnośæ pracy w zespole i maj¹ mo¿liwośæ osi¹gania pierwszych
sukcesów o zasiêgu wykraczaj¹cym poza mury
w³asnej szko³y.
Nasze przedszkolaki chêtnie bior¹ udzia³
w powiatowych i ogólnopolskich konkursach
o tematyce ekologicznej – plastycznych, teatralnych. Zawsze jesteśmy dobrze przygotowani
i godnie reprezentujemy nasz¹ gminê.
W tym roku szkolnym, w jednej z grup,
realizowany jest program przyrodniczo – ekologiczny „Mali przyjaciele przyrody”, którego
jestem autorem. W ramach jego realizacji gościliśmy ostatnio pana podleśniczego Tomasza
Chrobociñskiego z Leśnictwa Gutowo. Dzieci
pozna³y pracê leśnika, dowiedzia³y siê ciekawo-

stek o zwierzêtach i roślinach, utrwali³y wiadomości na temat w³aściwego zachowania w lesie.
Starsze dzieci uczêszczaj¹ na prowadzone
przeze mnie kó³ko przyrodniczo – ekologiczne,
gdzie rozwijaj¹ swoje zainteresowania, pog³êbiaj¹ wiedzê o otaczaj¹cym świecie przyrody
oraz kszta³tuj¹ postawy proekologiczne.
Wykorzystujemy ponadto pasjê przyrodnicz¹ jednego z rodziców naszego wychowanka,
który chêtnie dzieli siê z nami swoj¹ wiedz¹,
bior¹c udzia³ w zajêciach w terenie.
Widz¹c entuzjazm i zaanga¿owanie dzieci
jestem przekonana, ¿e wszystkie podjête przez
przedszkole inicjatywy na rzecz ochrony środowiska zaprocentuj¹ i przynios¹ zamierzone
efekty.
Przy okazji sk³adam serdeczne podziêkowania dla Ko³a £owieckiego „SZARAK” z £¹¿yna,
które jest fundatorem nagród w tym turnieju.
Agnieszka Starczewska
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Z Działalności CEM w Górsku
W październiku i listopadzie w Centrum Edukacji M³odzie¿y im. Ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku odby³o siê wiele interesuj¹cych wydarzeñ, a miejsce porwania Kapelana Solidarności, górsk¹ świ¹tyniê i prowadzone w Centrum muzea: multimedialne i regionalne odwiedzi³o
kilka tysiêcy gości.
9 października w Centrum Edukacji w Górsku zakoñczy³ siê XXIV Bieg Sztafetowy i Maraton Szlakiem Mêczeñskiej Drogi B³ogos³awionego Ksiêdza Jerzego Popie³uszki. Wydarzenie
rozpoczê³o siê Msz¹ św. w bydgoskim kościele
pw. Świêtych Polskich Braci Mêczenników.
Nastêpnie na 42-kilometrow¹ trasê wyruszy³o
prawie 280 uczestników, z których czêśæ bieg³a
ca³y dystans, inni tylko odcinki. Sam bieg nie
by³ nastawiony na ³amanie rekordów,
lecz na czerpanie przyjemności z biegu
oraz oddanie ho³du zamordowanemu
kap³anowi.
Do Centrum przyby³o wraz z organizatorami prawie 320 osób.
Tydzieñ później – 16 października
w kościele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a
Świêtego w Górsku uroczyst¹ Msz¹
Świêt¹ rozpoczê³y siê obchody 32.
rocznicy mêczeñskiej śmierci b³. ks.
Jerzego Popie³uszki. Na uroczystośæ
przybyli m.in. siostrzenica b³ogos³awionego pani Gra¿yna Siemion, pani
Joanna Borowiak pose³ na Sejm, pan
Józef Ramlau wicewojewoda kujawskopomorski, pan Jan Wyrowiñski by³y
marsza³ek Senatu, pan Marek Gralik
kurator oświaty z Bydgoszczy, pan Ryszard Walczak prezes Komitetu Pamiêci Ksiêdza Jerzego Popie³uszki, liczni samorz¹dowcy,
przedstawiciele NSZZ Solidarnośæ, ludzie pracy, harcerze i Gminna Orkiestra Dêta dzia³aj¹ca
przy Zespole Szkó³ w Rzêczkowie.
Mszy w intencji kanonizacji ksiêdza Jerzego oraz ojczyzny i rz¹dz¹cych przewodniczy³
ks. Dariusz Wilk Prze³o¿ony Generalny Zgromadzenia Świêtego Micha³a Archanio³a, który
dziêkowa³ za dar ¿ycia Kapelana Solidarności.
Na zakoñczenie Mszy pan Ryszard Walczak

w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Pamiêci Ks. Jerzego Popie³uszki wrêczy³ Medal „Z³o
Dobrem Zwyciê¿aj” dla Centrum Edukacji
M³odzie¿y im. Ks. Jerzego Popie³uszki. Medal
zosta³ przyznany za „Szerzenie pamiêci o b³.
ks. Jerzym Popie³uszko patronie Solidarności
i mêczennikach, bohaterach oraz mê¿ach stanu
z poświêceniem s³u¿¹cych Bogu i ojczyźnie.
A tak¿e za obronê wartości wiary, ¿ycia ludz-

kiego i wyra¿an¹ troskê o niepodleg³ośæ naszej umi³owanej Ojczyzny”. Medale otrzymali
równie¿ ks. Henryk Jankowski z Bydgoszczy,
który koncelebrowa³ ostatni¹ Mszê z ksiêdzem
Jerzym w 1984 roku, oraz ks. Józef Nowakowski
z Torunia, do którego po ucieczce z r¹k SB-ków
dotar³ Waldemar Chrostowski kierowca ksiêdza
Jerzego. Po nabo¿eñstwie ks. Dariusz Wilk, dokona³ poświêcenia i otwarcia sali dydaktycznej
im. Marianny Popie³uszko w CEM. Nastêpnie
z Centrum wyruszy³a procesja z relikwiami b³o-

gos³awionego, przy udziale orkiestry, harcerzy,
zaproszonych gości i wszystkich wiernych pod
pomnik na miejscu uprowadzenia.
W lesie przy krzy¿u modlono siê za ojczyznê, z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze, a na
koniec uczczono relikwie. Nastêpnego dnia
w tutejszym kościele odby³ siê koncert „Dobro
nieskoñczone” przygotowanego przez Tomasza
Kamiñskiego. Wyst¹pili artyści z naszego województwa: Pawe³ Kowalski, Natalia
Braciszewska, Micha³ Maciudziñski, Nina Kozio³ocka, Patrycja Kuś
i Paulina Brzozowska oraz twórca
programu.
W listopadzie br. g³ównym wydarzeniem w dzia³alności
Centrum by³ przegl¹d teatrów
i warsztaty aktorskie prowadzone
przez studentów z Wy¿szej Szko³y
Kultury Spo³ecznej i Medialnej
w Toruniu. W kolejnych tygodniach na deskach sceny centrum
zaprezentowali siê: Katarzyna
Chêsy – absolwentka Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy, która
wykona³a pieśni patriotyczne, oraz
z repertuaru Anny German; harcerze z Pierwszego Szczepu Harcerskiego B³êkitna Jedynka w Górsku ze sztuk¹
„Polska w sercu m³odzie¿y”, Teatr „4-5-6” ze
szko³y podstawowej w Czernikowie zaprezentowa³ sztukê: „Dobrawa – ksiê¿niczka, która
Mieszka wybra³a”; teatr „Antrakt” z Zespo³u
Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej; uczestnicy warsztatów
z etiud¹: „Teatr mimiki”. Tegoroczne teatralia
dostarczy³y widzom wielkich wzruszeñ, zaś dla
m³odych aktorów sta³y siê okazj¹ doskonalenia
w³asnego warsztatu.
Juliusz Kola
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Pożar w Szkole
Podstawowej
Dnia 12 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Przysieku wybuch³ po¿ar.
Z ¿ywio³em walczy³o 11 zastêpów Stra¿y Po¿arnej. Ogieñ zaj¹³ nieu¿ytkowany strych starej
czêści budynku Szko³y.
W wyniku akcji gaśniczej zalaniu uleg³ sekretariat i pracownia komputerowa. Zajêcia lekcyjne zosta³y odwo³ane na dwa dni.
Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna sk³adaj¹
podziêkowania za szybk¹ reakcjê zwi¹zan¹ z zawiadomieniem s³u¿b ratunkowych o po¿arze
w naszej szkole. Mieszkañcom Przysieka oraz
rodzicom naszych uczniów za gotowośæ do niesienia pomocy w trakcie akcji i bezpośrednio po
niej.
Wszystkie Pañstwa czyny, gesty, s³owa kierowane w nasz¹ stronê, wysy³ane wiadomości by³y
bardzo krzepi¹ce. Jest nam niezmiernie mi³o, i¿
w obliczu tej tragedii byliście i jesteście Pañstwo
z nami. Ogromne uk³ony nale¿¹ siê równie¿
wszystkim zastêpom stra¿y po¿arnej, bior¹cym
udzia³ w gaszeniu po¿aru. Dziêki natychmiastowej reakcji stra¿aków, nasza szko³a nadal istnieje. Jesteśmy za to ogromnie wdziêczni.
M. Licznerska

Dekorowanie złomem, badyle, szable i inne dziwy, czyli wsiedlanie
bażantów po raz drugi
Ca³y tydzieñ pada³o i pada³o i koñca nie by³o widaæ, a maluchy z klas 0-III zosta³y zaproszone przez myśliwych Ko³a £owieckiego ,,Szarak” na Do³y £¹¿yñskie na tajemnicz¹ akcjê pod
has³em ,,wsiedlanie ba¿antów”. W³aściwie tajemnicza to ona by³a tylko dla starszaków, poniewa¿ maluchy z zerówki i pierwszej klasy coś tam z tymi ba¿antami kombinowa³y ju¿ w ubieg³ym
roku, wiêc teraz trochê siê nadyma³y i m¹drzy³y.
wych. Wprawdzie ich najbardziej interesowa³y pióra,
które pogubi³y ba¿anty, kiedy wzbija³y siê do lotu
po wypuszczeniu z klatek (to w³aśnie jest wsiedlanie
ba¿antów), ale po napchaniu kieszeni tymi piórkami
rozsiad³y siê wreszcie miêdzy nami wokó³ ogniska.

Ogieñ weso³o trzeszcza³, w brzuchach nam burcza³o, ale w koñcu byliśmy w gościach i o jedzenie
nieelegancko jest siê upominaæ. Na szczêście mieliśmy ziarno, ale pani powiedzia³a, ¿e to dla ptaków,
wiêc póki co zajêliśmy siê edukacj¹. Pytañ mieliśmy
mnóstwo, a panowie myśliwi na wszystkie skrupulatnie odpowiadali. Oni w ogóle bardzo du¿o wiedz¹, niczym nie mo¿na by³o ich zaskoczyæ. No chy-

ba, ¿e tym z³omem.
Śmiechu przy tym by³o co niemiara, bo niektórzy myśleli, ¿e myśliwi zbieraj¹ z³om w lesie, a to chodzi³o o…dekorowanie myśliwskiego kapelusza, czyli
rodzaj odznaczenia. No to wtedy zrobi³o siê jeszcze
wiêksze zamieszanie, bośmy myśleli, ¿e dekoruj¹ siê
jak¹ś rur¹ albo innym ¿elastwem, ale jakoś nie pasowa³o nam z tym kapeluszem. A to po prostu u³amana ga³¹zka albo badylek, którym myśliwy dekoruje
swój kapelusz po ustrzeleniu wielkiego zwierza. Jego
zreszt¹ te¿ trochê dekoruje, co nam siê wydawa³o
nieco dziwne, bo w koñcu zwierzê pad³o, wiêc co mu
po dekoracji, ale to dekorowanie z³omem to piêkny,
stary zwyczaj myśliwski.
Myśliwi tak w ogóle maj¹ mnóstwo w³asnych
określeñ i s³ów, np. badyle to nogi jelenia, a nogi
ba¿anta to cieki, ma³y lisek to niedolisek, ale ma³y
niedźwiadek to ju¿ po prostu miś, a nie niedoniedźwiadek. Na szczêście kie³baska u myśliwych znaczy
dok³adnie to samo, co u nas wiêc zupe³nie poprawnie zareagowaliśmy na has³o i z wielkim apetytem
zjedliśmy wszystko, co upiekliśmy. Kto jeszcze mia³
trochê miejsca w brzuszku, móg³ dojeśæ zup¹ pomidorow¹ z klopsikami. Nie, nie z ogniska!
Z kuchni polowej, która zajecha³a na polanê
i wzbudzi³a spore zainteresowanie wśród du¿ych
i ma³ych. Nakarmieni do syta odebraliśmy nagro-

dy ufundowane przez Ko³o £owieckie w konkursie plastycznym ,,Mieszkañcy lasu”, którego prace
mo¿ecie ogl¹daæ na g³ównym holu szko³y, a jest co
podziwiaæ, poniewa¿ ka¿da to jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne dzie³o pe³ne emocji i wiedzy
o świecie. Ma³y ludek te¿ potraﬁ piêknie tworzyæ.
W³aściwie wszyscy, dziêki wspó³pracy z myśliwymi
Ko³a £owieckiego, tworzymy coś piêknego.
Now¹ historiê i tradycjê naszej szko³y. Wspólne
dzia³anie, niewymuszone, buduje wiêź i przywi¹zanie do tego, co nasze. A zatem darz bór panowie myśliwi.
Jolanta Michalska

EXP32kB

Od rana te¿ wyśpiewywa³y piosenki a¿ uszy
bola³y. Nawet zaczêliśmy siê martwiæ, ale okaza³o
siê, ¿e one, te maluchy znaczy, wywo³uj¹ śpiewem…
s³oñce. No wiecie, ¿eby nie pada³o i ¿eby mog³y pojechaæ. Rety! W co oni wierz¹? A niby takie m¹drale!
Prawda jednak jest taka, ¿e tego dnia nie pada³o, a¿
do ich powrotu… W koñcu pojechaliśmy wszyscy za³adowani i ob³adowani ziarnem dla ptaków,
uśmiechami i dobrymi humorami.
Jechaliśmy i jechaliśmy, bo to daleko. Trochê
nami trzês³o, trochê buja³o, a my piszczeliśmy, ale
wcale nie ze strachu tylko z emocji, poniewa¿ widoki za oknem zapiera³y dech w piersiach. Sama jesieñ
dooko³a, a piêkna jak marzenie. Piêkniejsze jednak
okaza³y siê ba¿anty ze swoimi d³ugimi ogonami
i lśni¹cymi piórami. Mogliśmy obejrzeæ je z bliska,
a nawet dotkn¹æ, chocia¿ biedaczyska strasznie
siê ba³y i próbowa³y uciec. Panowie pokazali nam
ba¿anta czarnego. Takiego cuda to my jeszcze nie
widzieliśmy, rzeczywiście mia³ czarne pióra! Mo¿e
wytropicie go podczas spacerów. To pierwszy taki ba¿ant zasiedlony na naszych terenach. Podpowiadamy,
noc¹ szukajcie na ga³êziach drzew, w dzieñ w kêpach
traw. Zaraz te¿ zasypaliśmy pytaniami myśliwych, bo
ka¿dy chcia³ trochê siê pom¹drzyæ i dopytaæ o to, czego jeszcze nie wie. Nawet maluchy, niby takie m¹dre,
a zapomnia³y legendê o św. Hubercie, patronie myśli-
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50 Lat Wisły Pędzewo!
W weekend 5 – 6 listopada b.r. odby³y siê obchody 50-lecia Ludowego Zespo³u Sportowego Wis³a Pêdzewo. W sobotê 5 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
mia³a miejsce czêśæ oﬁcjalna jubileuszu.
Wziê³o w niej udzia³ oko³o 80 by³ych i obecnych
dzia³aczy, trenerów, sponsorów, zawodników i sympatyków Klubu. Wśród zaproszonych gości byli
m. in. Micha³ Marsza³kowski Przewodnicz¹cy Rady
Wojewódzkiej Kujawsko – Pomorskiego Zrzeszenia
LZS, Ryszard Molewski Wiceprezes Zarz¹du Kujawsko – Pomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej i Jan Surdyka Wójt Gminy Z³awieś Wielka. Ciekaw¹, a dla
wielu wzruszaj¹c¹ prezentacjê historii Klubu przedstawi³ Marian Myszka.
Najbardziej zas³u¿eni dla „Wis³y” i sportu gmin-

nego otrzymali odznaczenia i statuetki, a wszyscy
obecni okolicznościowe medale. By³y te¿ i prezenty
dla Klubu w postaci sprzêtu sportowego. Ale najwa¿niejsze by³o chyba spotkanie po latach przyjació³ „z boiska’’. Warto w tym miejscu wspomnieæ,
¿e by³y pi³karz „Wis³y” Jan Bogdan przyjecha³ na tê
uroczystośæ a¿ ze Szczecina (!)
Nastêpnego dnia, w niedzielê 6. listopada w sali
sportowej Zespo³u Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej odby³ siê
z tej okazji towarzyski turniej pi³ki no¿nej, w którym
oprócz dwóch pêdzewskich dru¿yn zagra³y zespo³y

z zaprzyjaźnionych klubów z £ubianki i Unis³awia.
Niespodziewanym zwyciêzc¹ zostali oldboy’e Wis³y
Pêdzewo wzmocnieni kilkoma m³odszymi zawodnikami. Nagrody dla wszystkich dru¿yn ufundowa³
Prezes ﬁrmy Hacom Bert Hartman.
Wszystko zaczê³o siê w 1966 r., gdy trzech mieszkañców Pêdzewa – Wies³aw Kulbicki (kierownik
szko³y), Józef Kuchta i Wies³aw Jóźwicki postanowili za³o¿yæ klub sportowy. Zebranie za³o¿ycielskie odby³o siê w maju, natomiast rejestracja nowo
powsta³ego klubu w lipcu 1966 roku. Pierwszym

fot. £ukasz Piecyk

prezesem LZS Pêdzewo wybrano 18 – letniego wtedy ucznia technikum samochodowego – Wies³awa
Jóźwickiego. W pierwszej dru¿ynie pi³karskiej grali
tacy zawodnicy jak : Jan G³owacki, Jerzy Jóźwicki,
Andrzej Zamor, Stanis³aw Miko³ajczyk, Józef Jaworski, W³adys³aw Miedzianowski, Piotr Jurkiewicz,
Wies³aw Jóźwicki, Stanis³aw Jóźwicki, Zbigniew
Tomczyñski i Józef Gawlak.
W 1982 roku klub zmieni³ nazwê na LZS „Wis³a” Pêdzewo i tak jest do dzisiaj. W ci¹gu tych 50 lat
pi³karze grali najpierw na pierwszym, piaszczystym
boisku w Pêdzewie, drugim - zdecydowanie lepszym
- równie¿ w Pêdzewie, nastêpnie w Górsku i obecnie
w Z³ejwsi Ma³ej. Ale Wis³a Pêdzewo to nie tylko pi³ka no¿na. By³a równie¿ dru¿yna siatkarska, pi³ki
rêcznej, byli tenisiści sto³owi, a tak¿e lekkoatleci.
Zawodnicy „Wis³y” uczestniczyli – zw³aszcza w latach 70-ych - w imprezach turystycznych na terenie
ca³ego województwa.
Dziêkuj¹c wszystkim, którzy przyczynili siê do
zorganizowania rocznicowych imprez, a tak¿e przyby³ym gościom, chcemy ¿yczyæ naszej „Wise³ce”
kolejnych 50 lat.
Andrzej Wiśniewski

Imprezy Kulturalne Dom Kultury Górsk 2017 r.
Lp

Data

Nazwa i miejsce

Organizator

33.

Czerwiec 2017 r.

Sobótka

GOKiS, Dom Kultury Górsk

1.

04.01.2017 r.

Spotkanie Klubu Seniora

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

34.

Lipiec 2017 r.

Zorganizowanie półkolonii dla dzieci

11.01.2017 r.

Inauguracyjne spotkanie
Uniwersytetu III Wieku

Dom Kultury Górsk, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Razem dla Przyszłości

2.

Dom Kultury Górsk, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

35.

Lipiec 2017 r.

Zorganizowanie warsztatów dla dzieci
z Górska i okolic „W wakacje bez nudy”

Zorganizowanie warsztatów dla dzieci z Górska i okolic
„W wakacje się nie nudzę”

3.

15.01.2017 r.

Finał Wielkiej Orkiestry
Światecznej Pomocy

Urząd Gminy, GOKiS Zławieś Mała, Dom Kultury Górsk

36.

Lipiec 2017 r.

4.

23.01.2017 r.

Dzień Babci i Dziadka

Dom Kultury Górsk, dzieci z Zespołu Szkół w Górsku

Nordic walking, wakacyjn e chodzenie z Klub Seniora, Dom Kultury Górsk
kijkami

5.

18.01.2017 r.

Spotkanie Klubu Seniora

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

37.

Lipiec 2017 r.

Spotkanie Klubu Seniora
sezonu

6.

30.01.2017
do 10.02.2017 r.

Półkolonie dla dzieci

Dom Kultury Górsk, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
”Razem dla Przyszłości” z Górska

38.

Lipiec 2017 r.

Uniwersytet III Wieku zakończenie
sezonu

Dom Kultury Górsk Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

7.

01.02.2017 r.

Spotkanie Klubu Seniora

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

8.

04.02.2017 r.

Bal Przebierańców dla Seniorów

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

39.

Sierpień 2017 r.

Zorganizowanie półkolonii dla dzieci

Dom Kultury Górsk, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Razem dla Przyszłości

9.

06.02.2017 r.

Bal Przebierańców dla dzieci

Dom Kultury Górsk, filia biblioteki gminnej w Górsku

40.

Sierpień 2017 r.

Zorganizowanie warsztatów dla dzieci
z Górska i okolic „W wakacje bez nudy”

Zorganizowanie warsztatów dla dzieci z Górska i okolic
„W wakacje się nie nudzę

10.

08.02.2017 r.

Uroczyste otwarcie Uniwersytetu
III Wieku

Dom Kultury Górsk, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

41.

Sierpień 2017 r.

Nordic walking, wakacyjne chodzenie
z kijkami

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

11.

15.02.2017 r.

Spotkanie Klubu Seniora

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk
Dom Kultury Górsk
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Wrzesień Dożynki gminne
2017r.

GOKiS, Dom Kultury Górsk

19.02.2017 r.

Wyjazd – występ zespołu „Mazowsze”
OSiR Brodnica

42.

12.
13.

22.02.2017 r.

Uniwersytet III Wieku

Dom Kultury Górsk, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

43.

Klubu Seniora inauguracja
06 i 20.09.2017 r. Spotkanie
nowego roku

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

14.

26.02.2017 r.

Wyjazd do opery Nova w Bydgoszczy

Dom Kultury Górsk

44.

Wrzesień 2017r.

Zorganizowanie Europejskich Dni
Dziedzictwa

15.

15.03.2017 r.
29.03.2017 r.

Spotkanie Klubu Seniora

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

45.

Wrzesień 2017r.

Zorganizowanie jednodniowej wycieczki Klub Seniora, Dom Kultury Górsk
Chełmno, Grudziądz, Świecie

16.

08.03.2017 r.
22.03.2017 r

Uniwersytet III Wieku

Dom Kultury Górsk, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

46.

01.10.2017 r.

Zorganizowanie Światowych Dni Marszu

Dom Kultury Górsk, Urząd Gminy Zławieś Wielka, TKKF Toruń

17.

08.03.2017 r.

Zorganizowanie Dnia Kobiet

Dom Kultury Górsk, Zespół Szkół w Górsku

47.

04.10.2017 r.

Uniwersytet III Wieku inauguracja roku

Dom Kultury Górsk Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

18.

29.03.2017 r.

III edycja Mini Listy Przebojów

Dom Kultury Górsk filia biblioteki gminnej w Górsku

48.

18.10.2017 r.

Uniwersytet III Wieku

Dom Kultury Górsk Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

19.

05.04.2017 r.
19.04.2017 r.

Uniwersytet III Wieku

Dom Kultury Górsk Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

49.

Październik
2017 r.

V Festiwal Piosenki Europejskiej

Dom Kultury Górsk

20.

12.04.2017 r.
26.04.2017 r.

Spotkanie Klubu Seniora

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

50.

11 i 25.10. 2017 r. Spotkanie Klubu Seniora

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

51.

26.10.2017 r.

Zaduszki słowno – muzyczne

Dom Kultury Górsk, kółko teatralne

21.

23.04.2017 r.

Wystawa prac kółka plastycznego

Dom Kultury Górsk filia biblioteki gminnej w Górsku
Dom Kultury Górsk

Wyjazd do teatru Wiliama Horzycy
w Toruniu0

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

01.05.2017 r.

Zainiciowanie pieszych wycieczek
nordic walking

52.

22.

Październik
2017 r.

23.

03.05.2017 r.

Akademia z okazji Konstytucji 3 Maja

Dom Kultury Górsk Szkoła Muzyczna w Górsku

53.

Listopad 2017 r.

Zorganizowanie konkursu tańca
dla dzieci

Dom Kultury Górsk

24.

10.05.2017 r.
24.05.2017 r.

Uniwersytet III Wieku

Dom Kultury Górsk Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

54.

20.11.2017 r.

Zorganizowanie Przeglądu Zespołów
teatralnych z terenu gminy

Dom Kultury Górsk, filia biblioteki gminnej w Górsku

25.

17.05.2017 r.
31.05.2017 r.

Spotkanie Klubu Seniora

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

55.

08 i 22.11. 2017 r

Spotkanie Klubu Seniora

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

15 i 29.11.2017 r.

Uniwersytet III Wieku

Dom Kultury Górsk Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

26.

16,17,18
maja 2017 r.

Wycieczka do Wrocławia

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

56.

29.11.2017 r.

Zorganizowanie zabawy
Andrzejkowej dla seniorów

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

27.

26.05.2017 r.

Zorganizowanie Dnia Matki

Dom Kultury Górsk, sekcja teatralna i taneczna

28.

01.06.2017 r.

Zorganizowanie Dnia Dziecka

Dom Kultury Górsk filia biblioteki gminnej w Górsku

57.

06
i 20.12.2017 r.

Uniwersytet III Wieku

Dom Kultury Górsk Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

29.

07 i 21.06 2017r.

Spotkanie Klubu Seniora

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

58.

13 i 20.12.2017 r.

Spotkanie Klubu Seniora

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

59.

05.12.2017 r.

Zorganizowanie zabawy Mikołajkowej
dla dzieci

Dom Kultury Górsk, filia biblioteki gminnej w Górsku

60.

12.12.2017 r.

Zorganizowanie warsztatów
florystycznych

Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

61.

21.12.2017 r.

Zorganizowanie jasełek

Dom Kultury Górsk, zespół „Harmonia”,
dzieci z kółka teatralnego

30.
31.
32.

14 i 28.06.2017 r. Uniwersytet III Wieku

Dom Kultury Górsk Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Czerwiec 2017 r.

Zorganizowany wyjazd do Torunia, seans Dom Kultury Górsk
kinowy

Czerwiec 2017 r.

Zorganizowanie konkursu fotograficznego „Dziedzictwo krajobrazu, krajobraz Dom Kultury Górsk
dziedzictwa

zakończenie Klub Seniora, Dom Kultury Górsk

Dom Kultury Górsk, Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki
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Gminny festiwal „Przebój mamy i taty” w GOKiS
24 listopada 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odby³ siê Gminny Festiwal
pn. „Przebój Mamy i Taty”.
II miejsce – Amelia Pindel – SP Przysiek
III miejsce – Oliwia Halapacz – SP Z³awieś Wielka
Kat. IV. Gimnazja
I miejsce – Weronika Piasecka
II miejsce – Weronika Laskowska
Obie uczennice z ZS w Górsku.
Wyró¿nienia: Martyna Jab³oñska, Fatima Alsayed
Omar – SP Górsk, Aleksandra Hamerla, Lidia Fr¹tczak – SP Siemoñ.
Na scenie królowa³y piosenki z repertuaru Kasi
Sobczyk, Anny Jantar, Danuty Rinn. Laureaci Festiwalu otrzymali nagrody i wyró¿nienia. Warto zaznaczyæ, ¿e Gminny Festiwal pn. „Przebój Mamy i Taty"
organizowany jest co roku i cieszy siê coraz wiêkszym
powodzeniem. Dzieci i m³odzie¿ z chêci¹ wracaj¹ do
hitów z lat m³odości swoich rodziców, dziêki którym
wracaj¹ piêkne wspomnienia sprzed lat.
Maria Karpiñska

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Górsku
W dniu 11 stycznia 2017 roku o godzinie 18.00 w Domu Kultury w Górsku odbêdzie siê inauguracyjne spotkanie poświêcone utworzeniu w Górsku Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Filia w Górsku wejdzie w sk³ad jednej z najwiêkszych regionalnych sieci Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, powsta³ej przy Wy¿szej Szkole Gospodarki
w Bydgoszczy.
W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywaj¹ siê ró¿nego rodzaju zajêcia: wyk³ady, wycieczki,
zajêcia sportowe, kursy jêzykowe. Nie ma ograniczeñ
wiekowych, czy te¿ dotycz¹cych wykszta³cenia.
Uczestnikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku mo¿e
zostaæ ka¿dy.
Uczelnie te s¹ miejscem spotkañ z ludźmi, którzy
po latach wychowywania dzieci i wspó³uczestnictwie
w wychowywaniu wnuków, niekiedy utracie wspó³ma³¿onka i znajomych, maj¹ nadmiar czasu.
W tym czasie nowa pasja mo¿e staæ siê balsamem
dla zbola³ej duszy, pozwalaj¹c ponownie otworzyæ siê
na świat i zaakceptowaæ go takim, jakim sta³ siê bez
bliskich ludzi.
Wielu seniorów jest wci¹¿ sprawnych i nie znosi
bezczynnego siedzenia w czterech ścianach. Potrzebuj¹ oni pretekstu do wyjścia z domu.
Jedn¹ z form aktywizacji starszych ludzi s¹ uniwersytety trzeciego wieku, które stwarzaj¹ mo¿liwości ci¹g³ego poszerzania wiedzy, pobudzaj¹ do aktywności spo³ecznej, u³atwiaj¹ nawi¹zywanie przyjaźni,

zapewniaj¹ mo¿liwośæ dbania o kondycjê ﬁzyczn¹.
Zapraszamy do Domu Kultury w Górsku 11
stycznia 2017 r.
Renata Dobrowolska

nowy spektakl harcerzy

W niedzielê 13 listopada br. w Centrum
Edukacji M³odzie¿y w Górsku Harcerze z 1
Szczepu Harcerskiego „B³êkitna Jedynka” po
raz kolejny wystawili spektakl patriotyczny,
upamiêtniaj¹cy odzyskanie przez Polskê niepodleg³ości.
Spektakl zosta³ przygotowany przy wspó³pracy z nauczycielami z Zespo³u Szkó³ w Rzêczkowie. W uroczystościach wziêli udzia³ Pan Jan
Surdyka Wójt Gminy Z³awieś Wielka oraz Pan
Piotr Pawlikowski Przewodnicz¹cy Rady Gminy Z³awieś Wielka. Dziêkujemy licznie przyby³ej publiczności, aktorom oraz wszystkim
osobom zaanga¿owanym w organizacjê i przygotowanie tego wydarzenia.
Ewelina Rêbacz

Rewitalizacja

Dzień Seniora z patriotyczną nutą
w Siemoniu
Korowód Świêtego Marcina zainicjowany przez ks. Proboszcza Marka Rengiela sta³ siê ju¿
tradycj¹ w Siemoniu.
Tak¿e w tym roku okoliczni mieszkañcy, dorośli i dzieci zgromadzili siê w kościele parafialnym na uroczystej Mszy świêtej,
odprawianej w intencji naszych szacownych
seniorów. Barwny Korowód pod¹¿a³ za legendarnym świêtym, jad¹cym na koniu, od
siemoñskiej kapliczki i Drzewka Wolności
do kościo³a. W tym roku m³odzie¿ prezentowa³a stroje z krajów misyjnych. Jak co roku
humory dopisywa³y i w ca³ej miejscowości
rozlega³y siê śpiewane w drodze pieśni.
Świêto Niepodleg³ości to okazja do zadumy nad histori¹ naszej Ojczyzny. Któ¿
jak nie seniorzy s¹ świadkami powstawania
i tworzenia tej¿e historii. Dlatego te¿, w ten
szczególny dzieñ, obok refleksji obywatelskich, warto spotkaæ siê z ludźmi, których
m¹drośæ i baga¿ doświadczeñ mog¹ staæ siê
dla nas prawdziw¹ lekcj¹ patriotyzmu. Msza
świêta w intencji seniorów, z religijn¹ i patriotyczna nut¹, zosta³a wzbogacona opraw¹

Obchody 11 listopada

muzyczn¹ wykonan¹ przez Zespó³ Chwa³y
30+ z Unis³awia.
Po uroczystości w kościele, niezwykle mi³e spotkanie z seniorami odby³o siê
w Szkole Podstawowej w Siemoniu. Czas
s¹siedzkich pogawêdek i chwili wspomnieñ
umila³y wspólnie śpiewane piosenki i pieśni
patriotyczne. Te szczególne chwile zosta³y
przygotowane dziêki wspólnej inicjatywie
ksiêdza proboszcza M. Rengiela, grona pedagogicznego Szko³y Podstawowej w Siemoniu
oraz Pani so³tys Beaty Klarkowskiej. Gor¹co
polecamy takie spotkania jako przyk³ad dobrej praktyki, któr¹ warto siê podzieliæ.
Wszystkim zaproszonym gościom serdecznie dziêkujemy za przybycie. Osobom zaanga¿owanym w przygotowanie, przeprowadzenie
i wykonanie dzia³añ na rzecz naszego siemoñskiego środowiska sk³adamy wyrazy szacunku
i wdziêczności.
Krystyna Poliwodziñska

W dniach 28 listopada i 1 grudnia 2016 r.
w Urzêdzie Gminy w Z³ejwsi Wielkiej odby³y siê spotkania konsultacyjne dotycz¹ce opracowania „Programu Rewitalizacji
Gminy Z³awieś Wielka na lata 2016-2023”.
Podczas pierwszego z nich uczestnicy
zapoznali siê z Programem Rewitalizacji
i przekazali swoje uwagi.
1 grudnia mieszkañcy uczestnicz¹cy
w spotkaniu omawiali i przedstawiali

swoje propozycje i uwagi dotycz¹ce zasad
powo³ania i funkcjonowania Zespo³u ds.
realizacji Programu Rewitalizacji Gminy
Z³awieś Wielka na lata 2016-2023.
Po zakoñczonych konsultacjach spo³ecznych projekt zostanie przed³o¿ony
pod obrady Rady Gminy podczas grudniowej sesji.

Justyna Przybyszewska

Zaduszki słowno-muzyczne
Ju¿ po raz czwarty w Domu Kultury w Górsku odby³y siê zaduszki s³owno- muzyczne. Tegoroczny spektakl przygotowa³y dzieci z kó³ka
teatralnego prowadzonego przy Domu Kultury
przez Pani¹ Nataliê £apiñsk¹ oraz m³odzie¿
z Zespo³u Szkó³ w Górsku, któr¹ przygotowa³
p. Janusz Heyka.
W spektaklu wykorzystano wiersze polskich
autorów: Wis³awy Szymborskiej, ksiêdza Tischnera, ksiêdza Twardowskiego, Leopolda Staffa
i innych.
Wokalnie uświetni³y imprezê: Weronika
Laskowska piosenk¹ „Tyle by³o dni”, Martyna
Jab³oñska piosenk¹ „Mieæ odwagê”, Agata Paczkowska piosenk¹ „Bia³y krzy¿”.
Renata Dobrowolska
EXP32kB

Profesjonalne jury ocenia³o zmagania uczestników w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola,
szko³y podstawowe klasy I-III, szko³y podstawowe
klasy IV – VI i gimnazja. Jurorzy szczególn¹ uwagê
zwracali na dykcjê, dobór repertuaru, muzykalnośæ
oraz ogólny wyraz artystyczny.
Nagrody:
Kat. I. przedszkola
I miejsce – Nadia Staniszewska – Gminne Przedszkole w Z³ejwsi Ma³ej
II miejsce – Aleksandra Wiśniewska - SP Przysiek
III miejsce Zuzanna Czajkowska – Gminne Przedszkole w Z³ejwsi Ma³ej
Kat. II SP – KL. I-III
I miejsce – Anna Donderska – SP Przysiek
II miejsce – Maja M¹drzejewska –SP Siemoñ
III miejsce – Martyna Czajkowska – SP Siemoñ
Kat. III. KL. IV-VI
I miejsce – Zuzanna Sobczak – SP Czarnowo
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Narodowe Święto
Niepodległości w GOKIS

Gminny Konkurs Wiedzy
o Samorządzie Terytorialnym

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej, jak co roku, uczczono dzieñ
11 listopada. Obchody Narodowego Świêta Niepodleg³ości rozpoczê³y siê od uroczystej Mszy
Świêtej w kościele pod wezwaniem Świêtego Stanis³awa Kostki w Z³ejwsi Wielkiej, któr¹ celebrowa³ Ksi¹dz Kanonik Wojciech Murawski.

18 uczniów szkó³ gimnazjalnych przyst¹pi³o do pisemnego egzaminu sprawdzaj¹cego wiedzê o samorz¹dzie terytorialnym. Gminny konkurs wiedzy odby³ siê 29 listopada 2016 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.

W uroczystości uczestniczyli: Jan Surdyka
– Wójt Gminy, Krzysztof Rak – Zastêpca Wójta Gminy, Piotr Pawlikowski – Przewodnicz¹cy
Rady Gminy, Radni Powiatu Toruñskiego w osobach: Edyta Zakrzewska i Janusz Kononiuk, Zarz¹d Gminnego Ko³a Kombatantów w Z³ejwsi
Wielkiej wraz z Prezesem Mieczys³awem Wiêchem, radni gminy, dyrektorzy szkó³, so³tysi,
kierownicy jednostek organizacyjnych, harcerze
i licznie zebrani mieszkañcy.
Po Mszy świêtej w intencji Ojczyzny dostojni
goście udali siê do Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu, by wspólnie jako patrioci obchodziæ ten
szczególny dzieñ. Po wprowadzeniu sztandaru
odśpiewano hymn narodowy. Bogaty program,
bêd¹cy aktywn¹ lekcj¹ historii Polski, przybli¿aj¹c¹ istotê tego narodowego świêta, przygotowa³ zespó³ „Melodia”, dzia³aj¹cy przy GOKiS
w Z³ejwsi Ma³ej.
W s³owno – wokalno – instrumentalnym
wyst¹pieniu przypomniano czym jest wolnośæ
i jak nale¿y o ni¹ dbaæ w dzisiejszych czasach.
Piêkne teksty i przywo³ane pieśni wprowadzi³y
zebranych w bardzo podnios³y, nostalgiczny
nastrój. Publicznośæ w³¹czy³a siê do wspólnego
śpiewu pieśni patriotycznych. Na zakoñczenie
odśpiewano pieśñ „Bo¿e coś Polskê”. Po czêści
oﬁcjalnej i artystycznej gości podjêto świêtomarciñskimi rogalami, gdy¿ zgodnie z tradycj¹ siêgaj¹c¹ pocz¹tkom po³owy XIX stulecia, raz w roku
nale¿y skonsumowaæ jednego s³odkiego rogala.
11 listopada z pewności¹ jest bardzo wa¿n¹
dat¹ historyczn¹, a tak¿e znacz¹cym świêtem
narodowym. To szczególny dzieñ dla ka¿dego,
kto czuje siê Polakiem.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej pragnie podziêkowaæ

za krzewienie tradycji i ¿yw¹ lekcjê historii
wszystkim osobom, które zaanga¿owa³y siê
w przygotowanie Narodowego Świêta Niepodleg³ości.
Wyrazy podziêkowania kierujê do w³adz
gminy, ksiêdza kanonika, kombatantów, radnych, harcerzy, kierowników jednostek organizacyjnych, so³tysów, pracowników GOKiS,
zespo³u śpiewaczego „Melodia” wraz z muzykami oraz licznie przyby³ych mieszkañców naszej gminy.
Maria Karpiñska

Organizatorem Konkursu by³ Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej. Fundatorzy nagród: Starostwo Powiatowe w Toruniu, Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej i Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.
Pragniemy bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy okazali nam pomoc
i wsparcie przy organizacji konkursu. Dziêkujemy równie¿ wszystkim uczniom za udzia³
w konkursie, nauczycielom za przygotowanie
uczniów do konkursu.
Mamy nadziejê, ¿e wydarzenie to rozbudzi³o w nich jeszcze wiêksze zainteresowanie tematyk¹ samorz¹dow¹ i ¿e nadal bêd¹ pog³êbiaæ
wiedzê na temat samorz¹du terytorialnego.
Maria Karpiñska

Mikołajki 2016
W dniu 6 grudnia 2016 r. w Domu Kultury w Górsku odby³a siê tradycyjna zabawa miko³ajkowa, zorganizowana przez Dom Kultury i ﬁliê Gminnej Biblioteki Publicznej w Górsku.
W zabawie wziê³o udzia³ 70 dzieci w wieku od 4 do 10 lat z terenu ca³ej gminy.

Zespół Śpiewaczy „ MELODIA” w Obrowie
8 października 2016 roku odby³ siê I Przegl¹d Chórów i Zespo³ów Senioralnych w Zespole
Szkó³ w Obrowie. Na scenie spotka³y siê zespo³y i chóry z Lubicza Górnego i Dolnego, Wielkiej Nieszawki, Cierpic, Brodnicy, Rypina, Sierpca, Che³m¿y, Czernikowa, Grêbocina, Brodnicy i Z³ejwsi Wielkiej.

Nasz¹ Gminê reprezentowa³ zespó³ śpiewaczy „Melodia”, dzia³aj¹cy przy Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.
Podczas przegl¹du mogliśmy wys³uchaæ dwudziestu czterech zespo³ów artystycznych seniorów.
Celem tego wydarzenia by³a prezentacja
dorobku twórczego seniorów, integracja Klubów Seniora, mo¿liwośæ konfrontacji twórczości artystycznej – wymiana doświadczeñ,
pielêgnowanie tradycji ludowych i dzia³alności zespo³ów artystycznych oraz inspirowanie
seniorów do szukania nowych form pracy artystycznej.
Repertuar zaprezentowany przez zespo³y
seniorskie obﬁtowa³ w utwory rozrywkowe
i ludowe, dziêki którym zgromadzona publicznośæ bawi³a siê znakomicie. Mimo deszczowej,

Jego celem by³o upowszechnianie wiedzy
z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorz¹du terytorialnego, jego znaczenie dla ¿ycia
lokalnych spo³eczności, a tak¿e propagowanie
idei budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Udzia³ w konkursie polega³ na wype³nieniu
przez ka¿dego uczestnika testu, sk³adaj¹cego
siê z 25 pytañ, opracowanego przez Komisjê
Konkursow¹. Za poprawnie rozwi¹zany test
uczestnicy mogli zdobyæ maksymalnie 25
punktów. Uczniowie odpowiadali na pytania
dotycz¹ce kompetencji ró¿nych szczebli w³adz
samorz¹dowych.
Uczestników konkursu ocenia³a Komisja
Konkursowa, której przewodniczy³a Edyta
Zakrzewska - Radna Powiatu Toruñskiego oraz
cz³onkowie: Piotr Pawlikowski – Przewodnicz¹cy Rady Gminy Z³awieś Wielka oraz Krzysztof
Rak – Z-ca Wójta Gminy Z³awieś Wielka.
Zwyciêzc¹ konkursu zosta³a Aleksandra
Machnicka uzyskuj¹c 21 pkt., II miejsce z liczb¹16 pkt. zajê³a Monika Lewandowska, a III
miejsce z liczb¹ 15 pkt. Agnieszka Wiśniewska.
Wszystkie osoby uczêszczaj¹ do Zespo³u Szkó³
w Rzêczkowie. Uczennice otrzyma³y nagrody
rzeczowe i dyplomy.
Dyplomami/wyró¿nieniami oraz drobnymi upominkami zostali nagrodzeni pozostali
uczestnicy konkursu.

jesiennej pogody wśród uczestników wydarzenia panowa³a gor¹ca atmosfera.
Piêkne, kolorowe stroje, radosne dźwiêki,
ludowe utwory i rytmiczne tañce rozgrzewa³y przyby³¹ na przegl¹d publicznośæ. Licznie
zgromadzona widownia owacyjnie przyjmowa³a wystêpy kolejnych grup, daj¹c upust
emocjom poprzez spontaniczne tañce przed
scen¹.
Zorganizowane po raz pierwszy przedsiêwziêcie jest efektem zaanga¿owania i aktywności seniorów w zakresie dzia³alności artystycznej. Na zakoñczenie imprezy wszystkie zespo³y
otrzyma³y dyplom uczestnictwa i pami¹tkowe
statuetki.
Serdecznie dziêkujemy organizatorom za
zaproszenie.
Maria Karpiñska

Gry i zabawy prowadzi³y: Pani Patrycja
i Pani Asia, animatorki z Bydgoszczy. Pomaga³a im Pani Joanna Dydowicz – Przekwas – bibliotekarka oraz pracownicy Domu Kultury.
By³a zabawa w poci¹g z balonikami, zabawa

z workiem Miko³aja, a przy tym du¿o śmiechu
i radości.
Później na salê przyby³, wywo³any przez
dzieci, św. Miko³aj. Wszystkie maluchy podchodzi³y do niego po odbiór paczek z podarunkami. Reakcje by³y ró¿ne, czêśæ uczestników podchodzi³a do Miko³aja bez obaw, inni
siê go bali, a jeszcze inni p³akali.
Po otrzymaniu prezentów dzieci dalej bawi³y siê z animatorkami, by³o mnóstwo konkursów i niespodzianek. Po zabawach i konkursach na wszystkich czek³ay pyszne ciastka
i soki. Na zakoñczenie zrobiono wspólne zdjêcie z Miko³ajem.
Renata Dobrowolska

Październik miesiącem bibliotek szkolnych
Oﬁcjalne has³o tegorocznych obchodów
świêta bibliotek szkolnych brzmia³o: ,,School Library Rocks” czyli:,,Biblioteka szkolna
rz¹dzi”.
Z tej okazji, w Szkole Podstawowej im.Janusza Korczaka w Przysieku, odby³o siê wiele
akcji promuj¹cych czytelnictwo. Wśród nich
akcja g³ośnego czytania ,,Starsi czytaj¹ m³odszym”, w trakcie której uczniowie z klas IV-VI
czytali ksi¹¿ki uczniom z I etapu edukacyjnego.
W październiku uczniowie brali udzia³
w konkursach: plastycznym ,,Biblioteka mo-

ich marzeñ” i fotograﬁcznym ,,Z ksi¹¿k¹ mi
do twarzy”. Pierwsze miejsce w konkursie plastycznym zdoby³a praca Franciszka Watracza
z kl. I, drugie miejsce Sebastiana Ciesielskiego z kl. I, natomiast trzecie praca plastyczna
Antosi Marchlewskiej z kl. III. W konkursie
fotograﬁcznym I miejsce zaj¹³ Marcel Watracz
z kl. IVA, II miejsce Bartek Roszko z kl.VI, a III
miejsce Karolina Jurkiewicz z kl.VI.
Podczas miesi¹ca bibliotek uczniowie tworzyli listê zalet czytania ksi¹¿ek oraz prezentowali swoje ulubione ksi¹¿ki.
Marta Bartoszek-Ciesiun

Informacje
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Ogólnopolskie wyróżnienie
dla DK w Górsku
Europejskie Dni Dziedzictwa s¹ wspóln¹ inicjatyw¹ Rady Europy
i Unii Europejskiej. Jej celem jest promocja zabytków. Wszystkie pañstwa
cz³onkowskie Rady Europy uczestnicz¹ w projekcie.
Tegoroczne Dni Dziedzictwa odbywa³y siê pod has³em „Gdzie duch
spotyka siê z przestrzeni¹ – świ¹tynie, arcydzie³a, pomniki”.
21 listopada br. podczas uroczystej gali w Operze Wroc³awskiej
wrêczono wyró¿nienia dla organizatorów tegorocznej, 24. Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.
Jednym z wyró¿nionych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa by³ Dom
Kultury w Górsku.
Nagrodê z r¹k Pani profesor Ma³gorzaty Rozbickiej - dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, odebra³a Renata Dobrowolska dyrektor
Domu Kultury.
Dom Kultury w Górsku wraz
z Centrum Edukacji M³odzie¿y im.
Ks. Jerzego Popie³uszki po raz drugi
uczestniczy³ w organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa, w ramach
których w Górsku odby³ siê Przegl¹d
Ludowych Zespo³ów Śpiewaczych,
po³¹czony z wystaw¹ obrazów dotycz¹cych dziedzictwa kulturowego
i zwiedzaniem Muzeum Regionalne-

go i Muzeum im. Ks. Jerzego Popie³uszki.
Dom Kultury w Górsku by³ jedn¹
z niewielu placówek kultury w województwie Kujawsko-Pomorskim wyró¿nionych w tej edycji EDD.
Renata Dobrowolska

Sala gimnastyczna w Przysieku
W Przysieku, przy szkole podstawowej, powstaje sala sportowa, która zapewni w³aściwe warunki do prowadzenia zajêæ wychowania ﬁzycznego oraz
wype³ni lukê w ofercie dla mieszkañców wschodniej czêści naszej gminy.
Doﬁnansowany kwot¹ 780 tysiêcy
z³otych, z środków ministerstwa sportu, obiekt rośnie w oczach a wszystkie
zaplanowane prace przebiegaj¹ terminowo. Z bud¿ety gminy na to zadanie
zosta³¹ przeznaczona kwota 1 720 000
z³. Czêśæ szatniowo – sanitarna jest
ju¿ zamkniêta tzn. pokryta zasta³a
stropem oraz zamontowana zosta³a stolarka okienna.
Jeszcze w tym roku przewidziany
jest monta¿ okien oraz dachu wraz
z legarami wykonanymi z drewna
klejonego nad sal¹ gimnastyczn¹ oraz
uruchomienie kot³owni gazowej. Pod³¹czenie do zasilania paliwem gazowym umo¿liwi ogrzewanie budynku,
zabezpieczaj¹c terminowe wykonanie
robót. Wykonana kot³ownia zast¹pi
obecnie funkcjonuj¹c¹ wêglow¹ i bêdzie przygotowana do zapewnienia
ciep³a w przewidzianej do wykonania
w przysz³ych latach rozbudowie placówki.

Przetarg na wybudowanie hali
sportowej obejmowa³ równie¿ dostarczenie czêści wyposa¿enia tzn.
koszy do koszykówki, bramek do
pi³ki rêcznej, s³upków i siatki do
siatkówki oraz drabinek gimnastycznych. Posiadane przez SP Przysiek
sprzêty nie wystarcz¹ do pe³nego
wykorzystania mo¿liwości jakie
stwarzaæ bêdzie nowo posta³a baza
sportowa. Dlatego te¿, chc¹c zaoszczêdziæ jak najwiêksz¹ kwotê pieniêdzy zwróciliśmy siê ministerstwa
sportu oraz marsza³ka województwa
z wnioskiem o przyznanie doﬁnansowania na zakup wyposa¿enia
m.in. ³awek, trampoliny ale tak¿e
trybun rozsuwanych i tablicy elektronicznej.
Planowany termin zakoñczenia
prac budowlanych wyznaczony zosta³ na 16 kwietnia 2017 r.
Krzysztof Rak
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Na ludowo w Złejwsi Małej
22 października 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej odby³ siê IV Wojewódzki
Festiwal Zespo³ów Śpiewaczych i Folklorystycznych. Na scenie zaprezentowa³o siê 8 zespo³ów z powiatu bydgoskiego, inowroc³awskiego, toruñskiego i tucholskiego.
W malowniczej scenerii zaprezentowa³ siê Zespó³ Pieśni i Tañca
„Sierakowice” z powiatu kartuskiego. Zespó³ przedstawi³ bogaty folklor
opisuj¹cy piêkno kaszubskiej krainy.
Kaszubi zaprosili gości do śpiewania
Kaszubskiego Abecad³a.
Pieśñ jest wyliczank¹, a nieodzowna do jej wykonania jest plansza z rysunkami. Śpiewaj¹cy wskazywa³ patykiem poszczególne obrazki,
pocz¹tkowo po kolei, a nastêpnie na
wyrywki i od koñca do pocz¹tku.
Uczestnicy Festiwalu mieli okazjê
poznaæ instrumenty ludowe Kaszub
m.in. burczybas i diabelskie skrzypce. Instrumenty te wydaj¹ melodyjne
i barwne odg³osy w sposób w jaki muzycy je zaprezentowali, rozbawi³ ca³¹
widowniê. Wydarzenie to przekona³o
nas, jak inspiruj¹ca jest kultura Kaszub.
W uroczystości wziêli udzia³: Andrzej Siemianowski – Wicestarosta
Toruñski, Jan Surdyka – Wójt Gminy
Z³awieś Wielka, Janusz Fiﬁelski – Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy, Artur Winogrodzki – Przewodnicz¹cy
Komisji Oświaty i Kultury.
Podczas tegorocznej edycji zaprezentowa³y siê zespo³y: „Jutrzenka”
z Czernikowa, „Gniewkowianie”

Taniec w kręgu
Taniec w krêgu dostarcza niezbêdnego ruchu, poprawia kondycjê ruchow¹, pamiêæ, uczy wspó³pracy w grupie.
Tañczyæ w krêgu mo¿e ka¿dy, nie potrzeba specjalnych umiejêtności, by
w³¹czyæ siê do krêgu – wystarczy chêæ
i zaanga¿owanie, a z ka¿dym krokiem
tañca rośnie radośæ, uczymy siê „bycia tu i teraz”, prze¿ywaj¹c przyjemne
uczucie swobody we w³asnym ciele.
Tañce s¹ proste i przewa¿nie sk³adaj¹
siê z sekwencji kroków, które stale siê
powtarzaj¹ przez ca³y taniec. Nie musisz mieæ partnerki lub partnera do
tañca w krêgu, samo bycie w nim to
symbol jedności z innymi.
Informacji udziela siê pod nr.
telefonu (56) 6780931, 783480569,
536838868. Zapisy na zajêcia pod
w/w numerami telefonu.
Maria Karpiñska

Konkurs wiedzy
o Januszu Korczaku
21 października, z okazji Dnia Patrona Szko³y w Szkole Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Brzozówce, odby³
siê konkurs wiedzy o Januszu Korczaku, w którym bra³y udzia³ „szko³y korczakowskie” z województwa kujawskopomorskiego.
Szko³ê podstawow¹ w Przysieku
reprezentowali uczniowie klasy pi¹tej:
Maria D³ugosz, Franciszek Brodnicki
i Emilia Wiśniewska. Dzieci wykaza³y
siê świetn¹ znajomości¹ ¿ycia i twórczości patrona swojej szko³y, bezb³êdnie odpowiada³y na wszystkie pytania i zajê³y
pierwsze miejsce.
Serdecznie gratulujemy.
Edyta Bro¿ek

– z Gniewkowa, „Frantówki Bys³awskie” – z Bys³awia, „Wspomnienie” –
z Wielkiej Nieszawki, „Harmonia” –
z Górska, „£ochowianie” – z Bia³ych

na sta³e do kalendarza imprez w naszej gminie. Wojewódzki Festiwal
Zespo³ów Śpiewaczych i Folklorystycznych stanowi wyj¹tkowe przedsiêwziêcie i jest dla nas zaszczytem.
Cieszê siê, ¿e zaproszone zespo³y mog³y gościæ w Gminie Z³awieś Wielka.
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej serdecznie dziêkuje wszystkim, którzy
przyjêli zaproszenie i w³o¿yli wiele
trudu w przygotowanie i przebieg imprezy.
Maria Karpiñska

B³ót, „Melodia" – ze Z³ejwsi Ma³ej.
Organizatorem by³ Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.
Festiwal by³ wspania³¹ okazj¹ do
zaprezentowania publiczności swojego dorobku artystycznego. Jego g³ównym celem jest przede wszystkim
kultywowanie tradycji, zwyczajów ludowych, poznawanie kultur wielu regionów Polski, a tak¿e pielêgnowanie
polskości i świadomości kulturowej
spo³eczeñstwa oraz integracja zespo³ów.
Zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe
statuetki i dyplomy.
To presti¿owe wydarzenie wpisa³o siê

Klub Seniora
Cz³onkowie Klubu Seniora, dzia³aj¹cego przy Domu Kultury w Górsku, 9 listopada 2016 r. udali siê do Brodnicy. Seniorzy mieli mo¿liwośæ
zwiedziæ ruiny zamku krzy¿ackiego, Muzeum Regionalne, ogl¹dali czasow¹ wystawê bi¿uterii patriotycznej.
Uczestnicy wycieczki zostali zaproszeni przez Pani¹ Barbarê Tuptyñsk¹ do obejrzenia Warsztatów
Terapii Zajêciowej mieszcz¹cych siê
w Brodnicy przy ul. Wyspiañskiego.
Później brali udzia³ w wystawie prac
wykonanych przez uczêszczaj¹cych
na warsztaty. Wystawa odby³a siê
w Pa³acu Anny Wazówny.
Na zakoñczenie seniorzy wys³uchali inauguracyjnego wyk³adu na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku, (którego za³o¿ycielem jest te¿ Pani Barbara). Wyk³ad prowadzi³a Pani Jolanta
Szwalbe.
W ramach cyklicznyh spotkañ
Klubu Seniora, seniorzy wybrali siê
równie¿ na wycieczkê do Torunia.
Uczestnicy zwiedzali Toruñ z profesjonalnym przewodnikiem, który
opowiedzia³ historiê najwa¿niejszych zabytków tego piêknego mia-

sta. Wyjazd po³¹czony by³ z seansem
ﬁlmowym. Seniorzy świetnie bawili
siê na ﬁlmie Bridget Jones 3.
Cz³onkowie Klubu Seniora zamierzaj¹ kontynuowaæ takie jednodniowe wyjazdy do Torunia i okolic.
23 listopada br. seniorzy zorganizowali spotkanie andrzejkowe. Mimo
niesprzyjaj¹cej aury na spotkaniu
pojawi³a siê spora "gromadka" seniorów. Bardzo du¿o zabawy by³o przy
„laniu wosku" i wró¿bach andrzejkowych. Na podstawie odlanych z wosku ﬁgurek wszyscy próbowali odgadn¹æ, co czeka ich w najbli¿szym
roku. We wró¿bach czêsto pojawia³y
siê informacje o dalekich podró¿ach,
narodzinach wnuków, czy poznaniu
nowego partnera. Ca³e spotkanie zakoñczy³o siê potañcówk¹.
Renata Dobrowolska
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Harcerze zdobyli kolejne
miasto!
Po licznych sukcesach na terenie ca³ego kraju przyszed³ czas na
kolejne, nowe miejsce. W dniach
4-6 listopada 2016 r. w Skierniewicach odby³ siê Harcerski Turniej
Pi³ki Halowej KAMPNO£.

Nie mog³o tam zabrakn¹æ zespo³ów z 5. Sportowej Dru¿yny Starszoharcerskiej "Czarne Stopy" z Górska.
Po dwóch dniach intensywnych
zmagañ oraz integracji z innymi
hufcami, harcerze z naszej gminy

wywalczyli I miejsce w kategorii
ch³opców 10-13 lat, II miejsce w kategorii ch³opców 14-16 lat oraz I miejsce w kategorii mêskiej 17+.
Dodatkowo wyró¿nienia dla najlepszego zawodnika w swojej kategorii wiekowej otrzymali: S³awomir
Buczkowski, Mateusz Krzemiñski
oraz Adrian Duch.
Zwyciêzcom gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy!
Ewelina Rêbacz
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Zaduszki Jazzowe 2016 w GOKiS
5 listopada 2016 roku mi³ośnicy jazzu spotkali siê w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej, ¿eby wspominaæ zmar³ych w 2016 roku ludzi muzyki, kultury, ﬁlmu i polityki.
To stara, polska tradycja, ¿e w okolicach kościelnego wspomnienia
wszystkich wiernych zmar³ych, jazzmani spotykaj¹ siê, aby graæ ze sob¹,
a przy tym wspomnieæ tych, z którymi kiedyś grali, lub tych, z którymi
zagraæ nie zd¹¿yli, ¿eby zastanowiæ
siê nad przemijaniem i sensem ¿ycia.
W tym roku po raz kolejny
Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
w³¹czy³ siê w tê tradycjê.
Na scenie wyst¹pi³ zespó³ jazzowy „Hi Now”,
który zaprezentowa³ w³asne interpretacje nieśmiertelnych standardów i samodzielne kompozycje,
pe³ne nowych, ciekawych
rozwi¹zañ harmonicznych

i bardzo nowatorskiej melodyki. Energia zespo³u koncentruje siê w nurcie
szeroko pojêtej muzyki improwizowanej z domieszk¹ etno. Utwory prezentowane na koncercie opiera³y siê na
strukturach konceptualistycznych.
Mo¿na by³o us³yszeæ m.in.

Maria Karpiñska

Kurs florystyczny
Kwiaty towarzysz¹ cz³owiekowi w ca³ym jego ¿yciu,
a sztuka uk³adania kwiatów budzi³a zainteresowanie
od wielu lat.
W Domu Kultury w Górsku zakoñczy³y siê pierwsze
zajêcia z bukieciarstwa. W kursie wziê³o udzia³ 20 pañ,
które tworzy³y wi¹zanki na ró¿ne okazje - takie które
ozdobi¹ sto³y, ale i takie które bêdzie mo¿na z³o¿yæ na
grobie najbli¿szych. Szkolenie cieszy³o siê bardzo du¿ym
zainteresowaniem.
W grudniu odbêd¹ siê dwa kolejne zajêcia z bukieciarstwa, na których panie bêd¹ mog³y poznaæ tajniki ozdabiania sto³ów świ¹tecznych / stroiki świ¹teczne/.
Zapisy w Domu Kultury w Górsku Tel. 56 610 21 28.
Serdecznie zapraszamy!!!!
Renata Dobrowolska

tradycyjny instrument ERHU, pochodz¹cy z Pañstwa Środka – Chin.
W sk³ad zespo³u wchodz¹ znani toruñscy muzycy: Micha³ Hajduczenia,
Mariusz Hejnicki oraz Robert Matusiak. W roli gościa specjalnego wyst¹pi³ Kamil Jagodziñski.
Nastrojowe Zaduszki Jazzowe w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Z³ejwsi
Ma³ej to ju¿ tradycja. Zespó³
„Hi Now” wprowadzi³ publicznośæ w zaduszkowy nastrój wewnêtrznej reﬂeksji.
Wyj¹tkowa atmosfera, wyj¹tkowy czas zawsze stwarza
niepowtarzalny klimat, który
sta³ siê ju¿ muzyczn¹ wizytówk¹ naszej gminy.

Jubileusz
ks. Henryka Sychty
1 grudnia 2016 r. ks. Kanonik Henryk Sychta – proboszcz z Paraﬁi p.w. Św. Marcina w Czarnowie obchodzi³ Jubileusz 70-cio lecia urodzin. Z tej okazji cz³onkowie Paraﬁalnego Klubu Seniora oraz Ko³a Gospodyñ
Wiejskich z Toporzyska uświetnili ten szczególny dzieñ
poprzez zorganizowanie przyjêcia urodzinowego, które odby³o siê w świetlico-remizie w Toporzysku.
Wcześniej mieliśmy okazjê uczestniczyæ we mszy
świêtej dziêkczynnej. Jubilatowi ¿yczyliśmy radości,
d³ugich lat ¿ycia w dobrym zdrowiu, nies³abn¹cego
¿aru ducha w trudnej, kap³añskiej pos³udze oraz samych dobrych i oddanych ludzi na swej drodze.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
serdecznie zaprasza chętne dzieci na zajęcia taneczne w
każdą środę:
Klub malucha- ( dzieci w wieku 4,5,6 lat ) zajęcia ruchowo
umuzykalniające: godzina 1600 -1630
Grupa starsza - cheerleaderki ( dzieci i młodzież od 10 lat) zajęcia z
podstaw rytmiki i tańca: godzina 1630-1715

Zajęcia odbywają się w sali widowiskowej GOKiS
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Halina Rutecka Mi³ek

Sukces SP
Zławieś Wielka
16 listopada 2016 r. w Zespole Szkó³
w Lubiczu Górnym odby³y siê Mistrzostwa Powiatu Toruñskiego w Mini Pi³ce
Rêcznej Dziewcz¹t Szkó³ Podstawowych.
W mistrzostwach uczestniczy³y
uczennice ze szko³y w Z³ejwsi Wielkiej,
które w ostatecznej rywalizacji zajê³y 3
miejsce. Wyniki rywalizacji przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Koñcowa klasyﬁkacja:
1. SP Lubicz Górny
2. SP Brzozówka
3. SP Z³awieś Wielka
4. SP nr 2 Che³m¿a
5. SP Turzno
Janusz Lemke

Kultura

Kalendarz Imprez
Kulturalno – Sportowych na 2017 rok
Nazwa i miejsce

Organizator/
Wspó³organizator

1.

styczeñ

V Gminny Konkurs Kolêd i Pastora³ek

GOKiS

2.

15 styczeñ

WOŚP

Urz¹d Gminy
GOKiS, DK

21.01.2017
godz. 10:00

Pierwszy turniej gry podwójnej badmintona
w grze podwójnej o puchar dyrektora gokis

Gokis

3.

luty

Ferie z GOKiS ( konkursy, zabawy,
turnieje, bal karnawa³owy)

GOKiS

4.

8 marca

Dzieñ Kobiet w GOKiS

GOKiS

5.

Gminny Konkurs na najciekawsz¹
marzec - kwiecieñ
kartkê wielkanocn¹

6.

marzec - kwiecieñ

VI Gminny Konkurs Ortograﬁczny o Pióro Wójta
Gminy Z³awieś Wielka

GOKiS

7.

marzec - kwiecieñ

Turniej Pi³ki No¿nej ch³opców
szkó³ podstawowych Orlik

GOKiS

8.

marzec - kwiecieñ

Turniej Pi³ki No¿nej dziewcz¹t
szkó³ podstawowych Orlik

GOKiS

9.

marzec - kwiecieñ

Turniej Pi³ki No¿nej ch³opców
szkó³ gimnazjalnych Orlik

GOKiS

10. marzec - kwiecieñ

Turniej Pi³ki No¿nej dziewcz¹t
szkó³ gimnazjalnych Orlik

GOKiS

11.

Koncert – rocznica śmierci Świêtego Jana Paw³a II

GOKiS

12. kwiecieñ – maj

Gminna liga tenisa ziemnego w kategorii OPEN
kobiet i mê¿czyzn – Orlik

GOKiS

13. maj

IV Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej

GOKiS

14. 5 maja

III Edycja Gminnego Biegu imieniem
Zbyszka Jêdrasa

GOKiS

15. 26 maja

Monta¿ s³owno – muzyczny z okazji Dnia Matki

GOKiS

16. 1 czerwca

Dzieñ Dziecka

GOKiS

17.

Sobótka – Festyn Rodzinny

Urz¹d Gminy
GOKiS, DK

Cena: 60 zł ( w cenie bilet + dojazd)

18. czerwiec

Gminny Konkurs Plastyczny „Lubiê moj¹ gminê”

GOKiS

19.

Zakoñczenie Roku Kulturalnego

GOKiS

Informacje pod numerem tel.: (56) 610 21 28

20. czerwiec

Wielka Olimpiada Ma³ego Sportowca –
zmagania sportowe przedszkolaków

GOKiS

21. lipiec – sierpieñ

Wakacje z GOKiS - Wakacyjny turniej pi³ki siatkoGOKiS
wej dru¿yn mieszanych o puchar dyrektora GOKiS

22. lipiec – sierpieñ

Wakacyjny turniej dziewcz¹t i ch³opców
w koszykówkê ( dru¿yny 3 osobowe) – Orlik

23. lipiec – sierpieñ

Turniej deblowy tenisa ziemnego w kategorii OPEN
GOKiS
kobiet i mê¿czyzn – Orlik

24. lipiec – sierpieñ

Wakacyjny turniej pi³ki siatkowej dru¿yn
miesznych o puchar dyrektora GOKiS

GOKiS

25. 4 wrzesieñ

Gminne Świêto Plonów – DO¯YNKI

Urz¹d Gminy
GOKiS, DK

26. wrzesieñ

Turniej pi³ki no¿nej kategorii OPEN – Orlik

GOKiS

27. wrzesieñ

Turnieje eliminacyjne o Puchar
Donalda Tuska – Orlik

GOKiS

28. październik

Gminny Konkurs Piosenki

GOKiS

29. październik

V Wojewódzki Festiwal Zespo³ów Śpiewaczych
i Folklorystycznych

GOKiS

30. październik

Mistrzostwa gminy w pi³ce no¿nej dziewcz¹t
i ch³opców GM

GOKiS

31.

Mistrzostwa gminy w pi³ce no¿nej dziewcz¹t
i ch³opców SP

GOKiS

32. listopad

Festiwal pn. Przebój Mamy i Taty

GOKiS

33. listopad

Zaduszki jazzowe

GOKiS

34. 11 listopada

Akademia Narodowe Świêto Niepodleg³ości

GOKiS

35. listopad

Turniej dziewcz¹t i ch³opców SP w pi³ce no¿nej

GOKiS

36. listopad

Wieczór Andrzejkowy

GOKiS

37. listopad

Gminny Konkurs Wiedzy o Samorz¹dzie
Terytorialnym

GOKiS

38. grudzieñ

VI Gminny Konkurs Szopek Bo¿onarodzeniowych GOKiS

39. grudzieñ

Konkurs na najpiêkniejsz¹ kartkê
bo¿onarodzeniow¹

GOKiS

40. grudzieñ

Spotkanie świ¹teczno - noworoczne

Urz¹d Gminy
GOKiS

kwiecieñ

czerwiec
czerwiec

październik

GOKiS

Y
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Zaproszenie na koncerty
Publicznej Szkoły Muzycznej Górsku

Lp. Termin

GOKiS

C M
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Spo³ecznośæ Publicznej Szko³y Muzycznej I stopnia w Górsku zaprasza wszystkich mieszkañców gminy Z³awieś Wielka na Koncert Świ¹teczny 22 grudnia 2016 r. na godzinê 17.00 do
Centrum Edukacji M³odzie¿y w Górsku.
Dlaczego warto przyjśæ? Wykonawcami
bêd¹ uczniowie szko³y, ale równie¿ nauczyciele,
zabrzmi¹ ciekawe opracowania kolêd oraz piosenek świ¹tecznych.
A niespe³na miesi¹c później, bo ju¿ 15 stycznia 2017 r. szko³a muzyczna zaprasza na kolejny koncert towarzysz¹cy Wielkiej Orkiestrze
Świ¹tecznej Pomocy, który odbêdzie siê rów-

nie¿ w Centrum Edukacji M³odzie¿y po mszy
św. o 12.30. Przy dźwiêkach muzyki nie tylko
„powa¿nej” odbêdzie siê kwesta dla potrzebuj¹cych, wspieranych przez WOŚP.
Serdecznie zapraszamy.
Uczniowie i nauczyciele
PSM I st. w Górsku

Dom Kultury w Górsku organizuje wyjazd na koncert Zespołu „Mazowsze”

19 lutego 2017 r. w Brodnicy

Stroiki
Paraﬁalny Klub Seniora J.P. II przy Paraﬁi p.w. Św. Marcina w Czarnowie zosta³ za³o¿ony
w listopadzie 2014 r. z inicjatywy ks. proboszcza- Henryka Sychty.

Obecnie klub liczy 23 osoby i wc¹¿ jest gotowy na zwiêkszanie liczby cz³onków i otwarty
na wszelkie formy wspó³pracy.
G³ównym celem jest aktywizowanie seniorów wśród spo³eczności lokalnej, tym samym
wzmacnianie wiêzi i dobrych relacji oraz przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu osób
starszych na wsi, czêsto samotnych, b¹dź osamotnionych w rodzinie.
Pragniemy równie¿ odbudowywaæ zanik³¹
tradycjê pomocy s¹siedzkiej oraz wspó³pracy
z innymi organizacjami dzia³aj¹cymi na terenie paraﬁi. Spotkania cz³onków klubu odbywaj¹ siê średnio raz w miesi¹cu, a podczas
ostatniego mieliśmy okazjê wykonaæ stroiki
inicjuj¹ce magiê zbli¿aj¹cych siê Świ¹t Bo¿ego
Narodzenia.
Z tej okazji ¿yczymy wszystkim paraﬁanom i mieszkañcom gminy spokojnych Świ¹t

w rodzinnym gronie, a osobom samotnym
i osamotnionym radości ducha, aby przyjście
na świat Chrystusa przynios³o ze sob¹ radośæ,
pokój, nadziejê i mi³ośæ.
Halina Rutecka Mi³ek
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Sukcesy Klubu Karate Kiristsu
W dniach 11-16.10.2016 r. w miejscowości Montichiari (W³ochy) odby³y siê Mistrzostwa Europy Karate WUKF (World Union of Karate-Do
Federations). W zawodach wziê³o udzia³ a¿ 1832 zawodników z 24 krajów i w tym 5 osobowa reprezentacja z Klubu Karate Kiritsu z Górska
(Adam Tkaczyk, Gracjan Grobelny, Justyna Pêcak, Maja Gondek, Iwo Licznerski).
Reprezentanci Polski z Gminy Z³awieś Wielka przywieźli do kraju ³¹cznie 5 medali: 3 z³ote,
1 srebrny i 1 br¹zowy i tym samym odnotowali
najlepszy jak dot¹d wynik sportowy w historii
klubu.
Z³oty medal:
Justyna Pêcak - kumite dru¿ynowe kadetek (1517 lat) - Dru¿yna w sk³adzie: Ma³gorzata Cichocka, Weronika Miadie³ko, Aleksandra Zgórecka.
Justyna Pêcak - kumite dru¿ynowe kadetek (rotation) (15-17 lat) - Dru¿yna w sk³adzie: Ma³gorzata Cichocka, Weronika Miadie³ko, Aleksandra Zgórecka.
Iwo Licznerski - kumite dru¿ynowe seniorów
(rotation) - Dru¿yna w sk³adzie: Pawe³ Bombolewski, £ukasz Struk, Adrian Fu³ek.
Srebrny medal:
Gracjan Grobelny - kumite indywidualne dzieci
(6-8 lat)
Br¹zowy medal:
Gracjan Grobelny - kumite dru¿ynowe dzieci
(rotation) (6-10 lat) - Dru¿yna w sk³adzie: Jakub
Piotrowski, Wiktor Konopka, Karol Wojdy³a.

Blisko medalu by³ równie¿ Adam Tkaczyk,
który w bardzo silnie obsadzonej konkurencji
kata indywidualne dzieci (9-10 lat) licz¹cej 48
zawodników zaj¹³ 7. miejsce.
Maja Gondek, broni¹ca tytu³u mistrzyni Europy, na skutek otrzymanych kar za nadmierny
kontakt niestety przegra³a swoj¹ pierwsz¹ walkê,
któr¹ mog³aby wygraæ wynikiem 4:1.
W Szczecinie, przy Hali M³odzie¿owego
Centrum Sportu i Rekreacji, 13 listopada 2016
odby³a siê kolejna edycja Turnieju Nadziei w Karate WUKF (World Union of Karate-Do Federations) o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina.
W imprezie bra³o udzia³ blisko 92 karateków
z 5 klubów. M³odzi adepci z Klubu Karate Kiritsu Górsk zdobyli ³¹cznie 8 medali: dwa z³ote,
cztery srebrne oraz dwa br¹zowe.
Z³ote medale:
- Kornelia Wierzbicka (Kumite dziewcz¹t rocznik 2008 i m³odsi)
- Justyna Pêcak (Kumite kadetek rocznik 200199)
Srebrne medale:

- Tymon Pobudkiewicz (Kumite ch³opców rocznik 2010 i m³odsi)
- Gracjan Grobelny (Kumite ch³opców rocznik
2008-2007)
- Kacper Furga³a (Kumite ch³opców rocznik
2004-2002)
- Justyna Pêcak, Jakub Nuszkiewicz, Nikola Broniewska (Kumite dru¿ynowe rotation m³odzie¿y rocznik 2003-99)
Br¹zowe medale:
- Franciszek Go³êbiowski (Kumite ch³opców
rocznik 2004-2002)
- Gracjan Grobelny, Dominik Rolirad, Jakub
S³owiñski (Kumite dru¿ynowe rotation dzieci
rocznik 2008-2004)
Ponadto bardzo blisko podium ulokowali siê
Tymoteusz Rolirad oraz Kacper Podgórski,
którzy zajêli czwarte miejsca. Debiut na macie
zaliczyli: Hubert Szczerkowski oraz Tymon
Draszczyk.
W sobotê, 26 listopada 2016 odby³a siê kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Karate
WKF (World Karate Federation) BUSHI-DO
CUP. W zawodach bra³o udzia³ 142 zawodników z 14 klubów. Trzyosobowa reprezentacja
z Gminy Z³awieś Wielka (Adam Tkaczyk, Gracjan Grobelny, Kornelia Wierzbicka) zdoby³a
³¹cznie 5 medali: dwa z³ote, srebrny oraz dwa
br¹zowe.
Z³ote medale:
Adam Tkaczyk - kata indywidualne ch³opców
8-9 lat
Gracjan Grobelny - kumite indywidualne
ch³opców 8-9 lat.
Srebrny medal:
Kornelia Wierzbicka - kumite indywidualne
dziewcz¹t 7 lat i mniej.
Br¹zowe medale:
Kornelia Wierzbicka - kata indywidualne
dziewcz¹t 7 lat i mniej.
Gracjan Grobelny - kumite indywidualne
ch³opców 8-9 lat.
Iwo Linczerski

Turniej „From Schools
To Women’s League”

XVII edycja turnieju „Z podwórka
na stadion o Puchar Tymbarku”

Szko³a Podstawowa w Z³ejwsi Wielkiej by³a gospodarzem turnieju pi³ki no¿nej "From
Schools To Women’s League". Mecz rozegrany na Orliku w Z³ejwsi Ma³ej by³ drugim z cyklu
piêciu turniejów pi³ki no¿nej dziewcz¹t rocznika 2007 i m³odsze.

Na Orliku w Z³ejwsi Ma³ej odby³y siê turnieje eliminacyjne powiatu toruñskiego pi³ki
no¿nej dziewcz¹t „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Zawody odby³y siê w dwóch
kategoriach wiekowych: roczniki 2005/2006 i 2007/2008.

W rozgrywkach tych bierze udzia³ piêæ
najlepszych szkó³ wy³onionych wg rankingu naszego województwa. W najbli¿szym
czasie mecze rozegrane zostan¹ w Toruniu,
Bydgoszczy oraz Górsku. Najlepsza dru¿yna pojedzie na ﬁna³ ogólnopolski.

Bezkonkurencyjne okaza³y siê zawodniczki UKS Orkan Z³awieś Wielka, które wygra³y wszystkie mecze w roczniku 2005/2006.
W m³odszej kategorii w meczu decyduj¹cym
o zwyciêstwie pad³ wynik 0:0 i w rzutach karnych Orkan wygra³ z Trójk¹ Górsk.
Dru¿yny ze Z³ejwsi Wielkiej awansowa³y do
ﬁna³ów wojewódzkich, które odbêd¹ siê w maju
2017 roku. UKS Orkan rocznik 2005/2006 gra³
w sk³adzie: Julita Wietrzykowska, Magdalena
Opankowska, Weronika Tworek, Kinga Krawieczyñska, Wiktoria Ścigany, Oliwia Urbañska,
Maria Przybyszewska, Justyna Wietrzykowska,
Roksana Ście¿yñska, Natalia Woźniak
UKS Orkan rocznik 2007/2008 gra³ w sk³adzie: Paulina Miedzianowska, Jagoda Kalinowska, Martyna Rutkowska, Nina Prowadzisz,
Zuzanna Marchlik, Anna Opankowska, Julia
Barczykowska, Oliwia Ście¿yñska
Dziêkujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu za gor¹cy poczêstunek dla dziewczyn w tê mroźn¹ pogodê.
Janusz Lemke

Wyniki Turnieju w Z³ejwsi Wielkiej:
SP 6 Inowroc³aw - SP Górsk 2:0
SP16 Toruñ - SP12 Bydgoszcz 1:0
SP Z³awieś Wielka - SP 6 Inowroc³aw 0:6
SP Górsk - SP 16 Toruñ 1:0
SP 12 Bydgoszcz - SP Z³awieś 0:1
SP 6 Inowroc³aw - SP 16 Toruñ 8:0
SP Górsk - SP 12 Bydgoszcz 1:0
SP Z³awieś - SP 16 Toruñ 1:0
SP 12 Bydgoszcz - SP 6 Inowroc³aw 0:10
SP Górsk - SP Z³awieś 0:0
Po dwóch etapach :
1 SP 6 Inowroc³aw
24 pkt 49-0
2 SP Górsk
13 pkt 5-10

3 SP Z³awieś Wielka
4 SP 12 Bydgoszcz
5 SP 16 Toruñ

10 pkt
9 pkt
3 pkt

7-14
9-16
1-31
Janusz Lemke
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IV Halowy Turniej Piłki Nożnej
o puchar Prezesa UKS Trójka
19 listopada odby³ siê ju¿ IV Halowy Turniej Pi³ki No¿nej o puchar Prezesa UKS Trójka
Górsk. Tym razem grali ch³opcy z rocznika 2004 i m³odsi.
W turnieju udzia³ bra³y zaprzyjaźnione
dru¿yny: UKS Trójka Górsk, SP £¹¿yn, SP Z³otoria, AS Orlik Z³otoria i SP 15 Toruñ. Zawody
wygra³a "15" z Torunia przed SP Z³otoria i UKS
Trójka Górsk.
Wszystkie dru¿yny otrzyma³y dyplomy, najlepsze trzy - medale i puchary. Najlepsi zawodnicy otrzymali pami¹tkowe statuetki. Serdecznie
dziêkujemy Gminie Z³awieś Wielka i Powiatowi
Toruñskiemu za wsparcie ﬁnansowe turnieju.
Poni¿ej szczegó³owe wyniki turnieju:
AS Orlik Z³otoria - SP 15 Toruñ 0:4, SP Z³otoria
- SP £¹¿yn 4:1, Trójka Górsk - AS Orlik Z³otoria 4:0, SP 15 Toruñ - SP Z³otoria 2:1, SP £¹¿yn
- Trójka Górsk 0:1, AS Orlik Z³otoria - SP Z³otoria 0:6, SP 15 Toruñ - SP £¹¿yn 1:1, Trójka Górsk
- SP Z³otoria 0:3, AS Orlik Z³otoria - SP £¹¿yn
0:0, SP 15 Toruñ - Trójka Górsk 5:0
Klasyﬁkacja koñcowa:
1. SP 15 Toruñ
- 4 - 10 - 12 - 2
2. SP Z³otoria
- 4 - 9 - 14 - 3
3. UKS Trójka Górsk
-4-6-5-8

4. SP £¹¿yn
-4-2-2-6
5. AS Orlik Z³otoria
- 4 - 1 - 0 - 14
Król strzelców:
Adam Sudrawski (SP 15 Toruñ) - 8 bramek
Najlepszy napastnik:
Patryk Kuszel (SP Z³otoria)
Najlepszy obroñca:
Bartosz Lewandowski (UKS Trójka Górsk)
Najlepszy bramkarz:
Mateusz Witkowski (SP £¹¿yn)
Adam Lubiñski
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Szkółka kolarska w Górsku
Dziêki wsparciu Urzêdu Marsza³kowskiego w Toruniu oraz Ministerstwa Sportu przy
udziale w³asnym gminy w Zespole Szkó³ w Górsku powsta³a szkó³ka kolarska.
Liderami projektu s¹ Toruñski Klub Kolarski
Paciﬁc i ALKS Stal Grudzi¹dz. W ramach zawartej
umowy m³odzie¿ otrzyma 15 rowerów, kaski i stroje
sportowe oraz zapewniona zostanie opieka doświadczonego trenera.
17 listopada w uroczystym przekazaniu sprzêtu brali udzia³: Jan Surdyka wójt gminy Z³awieś
Wielka, Marcin Drogorób dyrektor Departamentu
Sportu i Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego w Toruniu, Leszek Szyszkowski dyrektor sportowy klubu
Pacyﬁk oraz jedna z najlepszych zawodniczek Edyta
Jasiñska.
Paulina Zakierska

fot. Piotr Lampkowski

Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
11 grudnia br. w Zespole Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej odby³ siê Gwiazdkowy Turniej Halowej
Pi³ki No¿nej "O Puchar Wójta Gminy Z³awieś Wielka 2016".

W tegorocznej edycji wziê³o udzia³ 6 dru¿yn. Rozgrywki prowadzone by³y systemem
grupowym, a do fazy pucharowej wchodzi³y
dwie najlepsze dru¿yny z danej grupy. Mecze
na tym etapie gry by³y bardzo wyrównane,
co potwierdza³y ich rozstrzygniêcia w rzutach karnych.
W meczu o trzecie miejsce Górsk - OSP Toporzysko 4:4, w rzutach karnych 2:1.
W meczu ﬁna³owym spotka³y siê dru¿yny Robotnika Toporzysko i Wis³y Hacom.
Równie¿ w ﬁnale o zwyciêstwie zadecydoFaza grupowa:
wa³y rzuty karne, w których lepsz¹ okaza³aFaza grupowa:
GRUPA A
1
2
3
GRUPA B
4
5
6
siê dru¿yna z Toporzyska.
1. Górsk
5:2 5:3 4. Robotnik Toporzysko
2:2 8:0
Najlepszym bramkarzem zosta³ obroñca
2. OSP Toporzysko 2:5
8:2 5. Wisła Hacom
2:2
4:1
Robotnika Toporzysko Mateusz Wietrzy3.
Gol
Team
3:5
2:8
3.
Wolni
strzelcy
0:8
1:4
kowski, a najlepszym strzelcem z bilansem
8 zdobytych goli Miros³aw Buliñski z OSP Pó³ﬁna³y:
Górsk - Wisła Hacom 2:2, w rzutach karnych 1:2
Toporzysko.
Górsk - Wis³a Hacom 2:2, w rzutach karnych 1:2
Toporzysko - OSP Toporzysko 4:2
Paulina ZakierskaRobotnik
Robotnik
Toporzysko - OSP Toporzysko 4:2

Złoto w siatkówce!
Data 13 grudnia 2016 r., wbrew wszelkim
przes¹dom, okaza³a siê szczêśliwa dla naszych m³odych siatkarek.
W Che³m¿y odby³y siê Mistrzostwa Powiatu Toruñskiego Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t
rocznik 2004 i m³odsze. Zawodniczki z Zespo³u Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej, wygrywaj¹c
wszystkie mecze, stanê³y na najwy¿szym podium, zdobywaj¹c tytu³ Mistrzyñ Powiatu Toruñskiego.
Sukces ten jest równie¿ zas³ug¹ Magdaleny Laskowskiej oraz Grzegorza Hryniewicza.
Dziêki treningom, a przede wszystkim zaanga¿owaniu trenerów mo¿emy 10 stycznia 2017 r.
kibicowaæ dziewczêtom w æwieræﬁna³ach wojewódzkich.
PZ

W meczu o trzecie miejsce Górsk - OSP Toporzysko 4:4, w rzutach karnych 2:1.

Mikołajkowy Turniej Minipiłki Siatkowej
Dziewcząt i Chłopców
W pi¹tek 9 grudnia, w Zespole Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej, odby³a siê ju¿ trzecia edycja Rodzinnego Turnieju Miko³ajkowego Minipi³ki Siatkowej Dziewcz¹t i Ch³opców.

Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
20 listopada 2016 r. ju¿ po raz V odby³ siê Turniej Pi³ki Siatkowej "O Puchar Przewodnicz¹cego Rady Gminy".
Mecze w fazie grupowej rozegrane zosta³y na
dwóch salach gimnastycznych - w Zespole Szkó³
w Górsku i Zespole Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej.
Z ośmiu bior¹cych udzia³ w rozgrywkach dru¿yn
do ﬁna³u przechodzi³y cztery najlepsze.
Z roku na rok poziom turnieju jest coraz wy¿szy, rozgrywki trwaj¹ coraz d³u¿ej zapewniaj¹c moc
atrakcji. W tym roku ponownie okazaliśmy siê bardzo gościnni - laur zwyciêstwa przypad³ dru¿ynie
z Sicienka - Lupus Team, drugie miejsce zajê³a dru¿yna z Torunia o nazwie Thorunia, a trzecie dru¿yna
nauczycieli ze Szko³y w Z³ejwsi Wielkiej.
Na wszystkich zawodników czeka³ s³odki poczêstunek oraz napoje, a nagrody i puchary zwyciêskim
dru¿ynom wrêczy³ Piotr Pawlikowski Przewodnicz¹cy Rady Gminy.
Paulina Zakierska
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W tym roku w organizacjê tej imprezy
sportowej zaanga¿owani byli tak¿e uczniowie
III klasy gimnazjum, którzy w ten sposób realizowali projekt edukacyjny z wychowania
ﬁzycznego. Pomys³odawc¹ i opiekunem tego
przedsiêwziêcia by³ nauczyciel Grzegorz Hryniewicz.
W zawodach bra³o udzia³ 9 dwuosobowych dru¿yn, które w pierwszej fazie turnieju
rywalizowa³y w trzech grupach. Do meczów
pó³ﬁna³owych zakwaliﬁkowa³y siê trzy najlepsze zespo³y z ka¿dej grupy oraz jeden zespó³
z najlepszym stosunkiem punktów.
Z par pó³ﬁna³owych do ﬁna³u awansowa³y
dru¿yny w sk³adzie Igor Kru¿ewski i Janusz
Lemke oraz Damian i Waldemar Kosiñscy. Po
zaciêtym trzysetowym pojedynku to pierwsza
para stanê³a na najwy¿szym stopniu podium.
W meczu o trzecie miejsce lepsz¹ okaza³a
siê para Marta Zakierska z tat¹, co da³o Annie i Dawidowi Matusiakom czwarte miejsce.
Wszystkim ﬁnalistom gratulujemy i ¿yczymy

dalszych sukcesów sportowych. A wszystkich
zainteresowanych ju¿ dziś zapraszamy do
udzia³u w kolejnej edycji za rok.
Organizatorzy
pragn¹
podziêkowaæ
wszystkim sponsorom turnieju: Wójtowi
Gminy Z³awieś Wielka, Dyrektorowi Zespo³u
Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej, Firmie Transkop oraz
SGB Bankowi Spó³dzielczemu.
Grzegorz Hryniewicz

Głos Gminny
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Przedsiębiorcy Regionu Gminy

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

Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić? Napisz maila: gazeta@zlawies.pl
Ogłoszenia pojawiają się też na oficjalnej stronie Urzędu Gminy: www.zlawies.pl oraz w zakładce OGŁOSZENIA DROBNE. Znajdą tam też
Państwo szczegółowy regulamin zamieszczania anonsów. UWAGA! Ogłoszenia zamieszczane są bezpłatnie
Posiadam kawalerkę do wynajęcia umeblowaną i wyposażoną, ogrzewaną. Górsk. tel: 56 678 13 10 lub 786 868 224
Firma O-W Pomorze z siedzibą w Toporzysku poszukuje STOLARZA, wymagane wykształcenie w zawodzie lub
doświadczenie. Obowiązki: obsługa maszyn i składanie
mebli. Oferujemy umowę o pracę na pełen etat, 1 zmiana.
Kontakt nr tel. 604-615-359 w godz. 8.00-16.00, dokumenty aplikacyjne na adres: k.ratajczak@owpomorze.pl
Sprzedam ładnie położoną działkę odrolnioną w Złejwsi
Małej przy ul. Honorowych Krwiodawców PCK. Cena do
uzgodnienia. e-mail: szkolenia@betterme.pl, tel. 661951113.
Usługi stolarskie, montaż paneli, parkietu, desek, cyklinowanie, renowacja mebli, boazerii, a także schodów. Profesjonalnie i fachowo. 575 399 966
ROZGARTY Sprzedam działkę budowlaną 1000 m2, plus
budynek 60 m2 (do remontu). Wszystkie media, dobry
dojazd, ul. Sarnia. tel. 504 578 311.
Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Zławieś Mała
przy ul. Dębowej o powierzchni 1178 m2 kształt kwadratu
o przybliżonych orientacyjnie wymiarach 33x33m, działka
uzbrojona. W granicy działki bezpośrednia przyłącz wody
i kanalizacji, studzienki. Działka bez żadnych obciążeń finansowych Ładna okolica. Dojazd po drodze asfaltowej,
oświetlonej. Cena: 46 zł za metr kwadratowy. kontakt:
603813122

Marwit poszukuje Elektryka-Mechanika na trzy zmiany, konieczna książeczka Sanepid. Kontakt pod numerem telefonu: 56 674 43 40, w godzinach 07:00 do 15:00;
aplikacje proszę kierować na adres: m.lewandowska@
marwit.pl
PRIVACON POLAND SP. Z O.O. w Złejwsi Małej poszukuje operatora wózków widłowych. Oczekiwania:
gotowość do pracy 3-zmianowej, uprawnienia do prowadzenia wózków. Zapewniamy: częściowy zwrot kosztów
dojazdu, umowę o pracę, kursy podnoszące kwalifikacje.
Oferty prosimy zgłaszać na PRIVACON POLAND Sp. z
o. o., 87-134 Zławieś Wielka, Zławieś Mała 60a, tel. 56
637-63-55 wew. 20, e-mail: iwona@privacon.nl
Firma Usługi Dźwigowe Przem-Bud Zenon Żmijewski
zatrudni kierowcę/mechanik C+ E / miejsce pracy Czarnowo 26 A, tel : 513 121 375.
Marwit Sp. z o.o. poszukuje Magazyniera, wymagana
książeczka Sanepid. Kontakt pod numerem telefonu: 56
674 43 40, w godzinach 07:00 do 15:00; aplikacje proszę
kierować na adres: m.lewandowska@marwit.pl
Szukam dodatkowej pracy w okolicach Złejwsi Wielkiej.
prawo jazdy kat. b, uprawnienia na wózki widłowe, doświadczenie w pracy magazyniera, produkcyjne. Dyspozycyjny, uczciwy i pracowity 33 latek. tel: 669979294

Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 1000 m2 w
Złejwsi Małej przy ulicy Wrzosowej. Na działce są wszystkie media. Nieruchomość znajduje się około 400 metrów
od centrum Złejwsi Wielkiej. Cena do uzgodnienia.
Tel. 692 617 878 lub 56 678 09 61.
Kwiaty sztuczne, wiązanki, wieńce - Fanaberia ul. Słoneczna 6 Zławieś Wielka tel. 665-792-817
Naprawa obuwia - Fanaberia ul. Słoneczna 6 Zławieś
Wielka tel. 665-792-817
Serwis rowerowy - Fanaberia ul. Słoneczna 6 Zławieś
Wielka tel. 665-792-817
Naprawa małego agd, ostrzenie noży - Fanaberia ul. Słoneczna 6 Zławieś Wielka tel. 665792817
Sprzedam Citroena C2 roczn. 2006 Czarnowo tel.
505461446
Marwit poszukuje Sekretarki, umowa o pracę – pełen
etat. Oczekiwania: doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku, prawa jazdy kat. B, komunikatywna znajomość języka angielskiego i dobra organizacja pracy. Kontakt pod numerem telefonu: 56 674 43 40, w godzinach
07:00 do 15:00;
Aplikacje proszę kierować na adres: m.lewandowska@
marwit.pl
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SKUP ZŁOMU
METALI KOLOROWYCH
CZYNNE:
w godz. 7.30 - 16.30
soboty: 8.00 - 13.00
Toporzysko 16C przy drodze krajowej nr 80.
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PROPONUJEMY NAJWYŻSZE CENY !!!
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USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała
FNBJMXJULPXTLJ@KBOVT[!XQQMtUFM
KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:
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tJOTUBMBDKJFMFLUSZD[OZDI
tJOTUBMBDKJPEHSPNPXZDI
tQPNJBSØXFMFLUSZD[OZDI
tNPOUB˃PTQS[ʒUV
tPECJPSZCVEZOLØX
tXZTUBXJBOJF[BʯXJBED[FʤEPFOFSHFUZLJ
tUSŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ
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MOBILNA MYJNIA SAMOCHODOWA
MYJNIA BEZDOTYKOWA

tCF[EPUZLPXFNZDJFBVU
tD[ZT[D[FOFJGFMH
tQPMFSPXBOJFMBLJFSV
tPEʯXJF˃BOJFMBNQ
tQSBOJFUBQJDFSFL
tD[ZT[D[FOFJTLØS
tPEHS[ZCJBOJFLMJNBUZ[BDKJ
tPEʯXJF˃FOJFLPLQJUV
tQSBOJFEZXBOJLØX
tPELVS[BOJF
tD[ZT[D[FOJFLPNPSZCBHB˃PXFK
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