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Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół!               

             życzą

Piotr Pawlikowski
Przewodniczący Rady Gminy

Jan Surdyka
Wójt Gminy Zławieś Wielka

Biesiada grecka

GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA

 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych jest 
jednym z najwa¿niejszych zadañ w³asnych gminy, określonych 
w ustawie o samorz¹dzie gminnym. Systematyczna rozbudowa 
sieci kanalizacyjnej jest nie tylko warunkiem koniecznym do 
szybkiego rozwoju naszej ma³ej ojczyzny, ale równie¿ wynika 
z obowi¹zku dbania i ochrony środowiska naturalnego. Dlate-
go w swoich dzia³aniach gmina k³adzie bardzo du¿y nacisk na 
rozwój tej infrastruktury. Ju¿ w 2015 roku zosta³ wybudowany 
kolektor kanalizacji t³ocznej fi  160 ³¹cz¹cy Górsk z Toruniem 
(poprzez pompowniê w Przysieku). Inwestycja, której koszt wy-
nosi³ 1 867 622,58 z³, umo¿liwi³a wy³¹czenie mocno przestarza³ej, 
niewydolnej i stwarzaj¹cej wiele problemów mieszkañcom osie-
dla w Górsku, poprzez emisjê bardzo nieprzyjemnego zapachu, 
oczyszczalni ścieków. Obecnie Toruñskie Wodoci¹gi sp. z o.o. 
realizuj¹ drugi etap zadania, polegaj¹cy na wykonaniu nitki ko-
lektora t³ocznego fi  250 z Przysieka do Toporzyska oraz magistra-
li wodoci¹gowej z Przysieka do Górska. Wykonanie drugiej nitki 
kolektora t³ocznego umo¿liwi wy³¹czenie z eksploatacji znajdu-

Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w gminie

j¹cej siê w Toporzysku oczyszczalni ścieków, która na skutek 
zwiêkszaj¹cej siê liczby mieszkañców, a co siê z tym wi¹¿e wiêk-
szej ilości nieczystości, ma problemy z usuniêciem szkodliwych 
substancji. Jej rozbudowa i modernizacja wi¹za³aby siê z koniecz-
ności¹ wydatkowania znacznych środków fi nansowych. Inwesty-
cja umo¿liwi równie¿ dalsz¹ rozbudowê sieci kanalizacyjnej na 
terenie Starego Torunia i Górska wzd³u¿ ulic Szerokiej i Nadwi-
ślañskiej oraz skanalizowanie czêści Czarnego B³ota (ul. Leśna), 
a w przysz³ości Zarośla Cienkiego. Niezwykle wa¿na jest budowa 
wodoci¹gu, dziêki któremu rozwi¹zane zostan¹ problemy wahañ 
ciśnienia wody zarówno na osiedlu Przylesie, jak i w budynkach 
po³o¿onych przy ulicy ks. Bronis³awa Markiewicza.
 Wśród mieszkañców czêsto pojawiaj¹ siê pytania, czy nie by³o 
mo¿liwości równoczesnego uk³adania trzech przewodów tak, aby 
zminimalizowaæ pojawiaj¹ce siê w trakcie realizacji uci¹¿liwości. 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy jest planowana 
z d³ugoterminowym wyprzedzeniem. 

ci¹g dalszy str. 2

 S¹ takie miejsca na ziemi, w których ¿yj¹ zwyczajni 
ludzie. Zajmuj¹ siê, na co dzieñ swoimi zwyczajnymi 
sprawami: odwo¿¹ dzieci do zwyczajnej szko³y, gotuj¹ 
zwyczajne obiady, id¹ do zwyczajnej pracy. To ma³e wsie 
na obrze¿ach têtni¹cych ¿yciem miast, ale nasza wieś nie 
jest zwyczajna.

Wiêcej str. 8

 G³ównym celem kursu jest przygotowanie ratowni-
ków jednostek wspó³pracuj¹cych z systemem Pañstwo-
wego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadañ z za-
kresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności 
udzielania osobom w stanie nag³ego zagro¿enia ¿ycia 
i zdrowia kwalifi kowanej pierwszej pomocy w miejscu 
zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zak³a-
dów opieki zdrowotnej.

Wiêcej str. 9

 W gminie sieæ gazowa znajduje siê w miejscowościach 
Przysiek, Rozgarty i Stary Toruñ. Aktualnie trwa proces 
określania warunków przy³¹czenia do sieci gazowej tych 
budynków w Czarnym B³ocie, których w³aściciele z³o¿yli 
stosowne wnioski. Jest to pierwszy etap gazyfi kacji tego 
terenu. 

Wiêcej str. 3

Nowi ratownicy

Dziewczynka z zapałkami
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 „Preludium Konkursowe – Viole i Violinki” 

Rewitalizacja Gminy

Aktualności

 Nagrody ufundowali sponsorzy 
z naszej Gminy oraz z s¹siaduj¹cych 
miast: Torunia i Bydgoszczy, a byli 
to:
• Miko³aj Bogdanowicz Wojewoda 

Kujawsko-Pomorski, 
• Zbigniew Ostrowski Wicemarsza-

³ek Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego,

• Jan Surdyka Wójt Gminy Z³awieś 
Wielki,

• firma Ada Plus – producent marko-
wej bi¿uterii z Torunia,

• firma MAT-BUD – oferuj¹ca mate-
ria³y budowlane w Z³ejwsi Wielkiej,

• VICTOR 11 – muzyka bez op³at - wy-
dawnictwo muzyczne z Torunia,

• Bank Spó³dzielczy w Toruniu, od-
dzia³ w Z³ejwsi Wielkiej

• Firma Handlowo-Produkcyjna  
"Elka" El¿bieta Lipska z Górska

• Polskie Lutnictwo – salon instru-
mentów z Bydgoszczy

 G³ówym celem konkursu by³o do-
skonalenie warsztatu muzycznego 
m³odych artystów oraz przyzwycza-
janie ich do udzia³u w stresuj¹cych 
sytuacjach konkursowych. Kolejnym 
za³o¿eniem organizatora by³o, aby 
w przes³uchaniach brali udzia³ jak 

najm³odsi adepci gry na skrzypcach 
i altówkach, aby w ten sposób od naj-
m³odszych lat mogli zapoznawaæ siê 
oni z form¹ konkursu oraz nabieraæ 
dojrza³ości estradowej. 
 W konkursie wziê³y udzia³ dzie-
ci i m³odzie¿ ze szkó³ muzycznych 
z ró¿nych rejonów Polski: m.in. 
z Che³m¿y, Czernikowa, Kowalewa 
Pomorskiego, Lipna, Nak³a, Ostrowa 
Wielkopolskiego, Pi³y, Solca Kujaw-
skiego i Górska. Konkurs obejmowa³ 
8 kategorii, z czego kategorie od A-D 
obejmowa³y skrzypków na ró¿nym 
etapie kszta³cenia od najm³odszych 
do najstarszych, kategorie od E do G 
obejmowa³y altowiolistów równie¿ 
od najm³odszych do najstarszych, 
a w kategorii H startowa³y ró¿nego 
rodzaju zespo³y.
 W wyniku zmagañ konkursowych 
jury z przewodnicz¹c¹ dr Michalin¹ 
Radziñsk¹ wy³oni³o laureatów kon-
kursu:
SKRZYPCE
kategoria A:
I miejsca nie przyznano
II miejsce – Martyna Kowalczyk z Ze-
spo³u Szkó³ Muzycznych z Ostrowa 
Wielkopolskiego

III miejca nie przyznano. W katego-
rii tej wyró¿nienie zdoby³ uczeñ Pu-
blicznej Szko³y Muzycznej I stopnia 
w Górsku, Jan Krystek.
kategoria B:
I miejsce – Maria Boruta z Zespo³u 
Szkó³ Muzycznych w Pile
II miejsce – ex aequo Wiktoria Wie-
loszyñska z Publicznej Szko³y Mu-
zycznej I stopnia w Górsku oraz Olga 
Szcześniak z Zespo³u Szkó³ Muzycz-
nych z Ostrowa WIelkopolskiego
III miejsce – Anna Boroñska z Ze-
spo³u Szkó³ Muzycznych z Ostrowa 
Wielkopolskiego
kategoria C:
I miejsce – Julia Jaskot ze Szko³y Mu-
zycznej w Solcu Kujawskim
II miejsce – Antonina Bia³kowska 
z Publicznej Szko³y Muzycznej I stop-
nia w Górsku
III miejce – ex aequo Wiktoria Dziu-
biel z Publicznej Szko³y Muzycznej 
I stopnia w Lipnie oraz Marcelina 
Stankiewicz ze Szko³y Muzycznej 
I stopnia z Che³m¿y
kategoria D:
I miejsce – Julia Szlendak ze Szko³y 
Muzycznej I stopnia w Che³m¿y
II i III miejsca nie przyznano 

ALTÓWKI
kategoria E:
I miejsce – Marcin Starzonek z Pañ-
stwowej Szko³y Muzycznej w Pile
II i III miejsca nie przyznano 
kategoria F:
przyznano tylko II miejsce dla Fati-
my Alsayed Omar z Publicznej Szko-
³y Muzycznej I stopnia w Górsku
kategoria G
W kategorii tej miejsc nie przyznano, 
natomiast wyró¿nienia zdoby³y dwie 
uczennice Publicznej Szko³y Muzycz-
nej I stopnia w Górsku: Paulina £obo-
da oraz Oliwia Surdyka 
ZESPO£Y – kategoria H
I miejsce – duet w sk³adzie: Amelia 
Dombrowska – skrzypce, Szymon 
Ksi¹¿ek – akordeon z Niepublicznej 
Szko³y Muzycznej w Nakle nad No-
teci¹
II miejsca nie przyznano
III miejsce – ex aequo duet w sk³adzie: 
Antonina Bia³kowska – skrzypce, 
Fatima Alsayed Omar – altówka z Pu-
blicznej Szko³y Muzycznej I stopnia 
z Górska oraz sekstet w sk³adzie: Julia 
Jaskot – skrzypce, Adriana Sadowska – 
skrzypce, Maja Milewska – skrzypce, 
Aleksandra Piekut – skrzypce, Fabian 

Popielewski – wiolonczela, Adam Wi-
śniewski – fortepian ze Szko³y Mu-
zycznej w Solcu Kujawskim.
Ponadto w tej kategorii jury przyzna-
³o wyró¿nienia dla kwartetu z Pu-
blicznej Szko³y Muzycznej w Górsku 
oraz dla kwintetu ze Szko³y Muzycz-
nej w Solcu Kujawskim.
 Dyrekcja Publicznej Szko³y Mu-
zycznej I stopnia w Górsku serdecznie 
dziêkuje nauczycielom: Annie Mar-
czyñskiej oraz Natalii Olesiñskiej za 
przygotowanie dzieci do konkursu 
oraz za wysi³ek w³o¿ony w organiza-
cjê przes³uchañ.
 Jednocześnie Publiczna Szko³a 
Muzyczna I stopnia w Górsku zapra-
sza ca³¹ spo³ecznośæ Gminy Z³awieś 
Wielka na koncert z okazji Dnia 
Matki, który odbêdzie siê w Centrum 
Edukacji M³odzie¿y im. ks. Jerzego 
Popie³uszki w Górsku w dniu 25 maja 
(czwartek) o godz. 17.00. Wszystkich 
chc¹cych kszta³ciæ siê w szkole mu-
zycznej zaprasza na przes³uchania, 
które odbêd¹ siê 19 czerwca br. (po-
niedzia³ek) od godz. 16.00 w budynku 
Zespo³u Szkó³ w Górsku w sali nr 2.

Agnieszka Witki

 W dniu 28 marca 2017 r. w Centrum Edukacji M³odzie¿y w Górsku odby³y siê II Miêdzyszkolne Przes³uchania klas skrzypiec i altówek „Preludium Konkursowe Viole i Violinki”. Kon-
kurs zorganizowa³a Publiczna Szko³a Muzyczna I stopnia w Górsku, a patronatem honorowym konkurs objêli:  Miko³aj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Jan Surdyka Wójt 
Gminy Z³awieś Wielka. 

Kalendarz Imprez 
Kulturalno – Sportowych

Termin Nazwa i miejsce Organizator/ 
Wspó³organizator

3 maja Akademia z okazji Konstytucji 3 Maja DK Górsk

5 maja III Edycja Gminnego Biegu 
imieniem Zbyszka Jêdrasa GOKiS

7 maja Rajd rowerowy z Przygod¹ KTK Przygoda
10 maja Uniwersytet III wieku DK Górsk

13 maja V majówka szkolna 
„Aktywna Majówka” ZS w Górsku

13 maja Gala bibliotek publicznych Starostwo 
Powiatowe Toruñ

16-18 maja Wycieczka do Wroc³awia DK Górsk
17 maja Spotkanie klubu seniora DK Górsk
21 maja Rajd rowerowy HDK HDK
24 maja Uniwersytet III wieku DK Górsk

26 maja Monta¿ s³owno – muzyczny 
z okazji Dnia Matki GOKiS

26 maja Biesiada Grecka z okazji dnia matki DK Górsk
26 maja - 1 
czerwca Europejski tydzieñ sportu UG Z³awieś Wielka

31 maja Spotkanie klubu seniora DK Górsk
1 czerwca Dzieñ Dziecka GOKiS
3 czerwca Festyn rodzinny w Przysieku So³ectwo
7 czerwca Spotkanie klubu seniora DK Górsk
10 czerwca Świêto So³ectwa Czarnowo So³ectwo

11 czerwca Festyn parafialny Parafia 
Z³awieś Wielka

14 czerwca Uniwersytet III wieku DK Górsk

17 czerwca Zawody sportowe z okazji dnia 
dziecka w Toporzysku So³ectwo

21 czerwca Spotkanie klubu seniora DK Górsk

24 czerwiec Sobótka – Festyn Rodzinny Urz¹d Gminy 
GOKiS, DK

28 czerwiec Uniwersytet III wieku DK Górsk

 Gmina Z³awieś Wielka rozpo-
czyna prace zwi¹zane z wdra¿aniem 
Programu Rewitalizacji Gminy Z³a-
wieś Wielka na lata 2016-2023.

 Zarz¹dzanie procesem rewitali-
zacji zaplanowane zosta³o z uwzglêd-
nieniem zasady komplementarności 
proceduralno – instytucjonalnej 
a jednym z podmiotów realizuj¹cych 
projekt bêdzie Zespó³ do spraw reali-
zacji Programu Rewitalizacji. 
 W zwi¹zku z tym 27 marca 2017 
roku w urzêdzie gminy odby³o siê 

 Realizacja tak du¿ego zadania 
wi¹za³a siê z konieczności¹ jego 
etapowania w celu pozyskania ze-
wnêtrznych środków finansowych. 
Przeprowadziliśmy tak¿e negocja-
cje z Toruñskimi Wodoci¹gami, 
bo to toruñski partner finansuje 
realizowan¹ obecnie inwestycjê, 
a po jej zakoñczeniu bêdzie od-
powiada³ za oczyszczenie ścieków 
z ca³ej gminy.
 Planuj¹c przeprowadzenie inwe-
stycji zawsze du¿¹ wagê przywi¹zu-
jemy do jak najwiêkszego wsparcia 
środkami zewnêtrznymi, których 
udzia³ umo¿liwia znacz¹ce zwiêk-
szenie zakresu dzia³añ. Budowa ko-
lektora t³ocznego fi 160, która mia³a 
miejsce w 2015 roku objêta by³a do-

posiedzenie elekcyjne w sprawie 
powo³ania Zespo³u do spraw re-
alizacji Programu Rewitalizacji 
Gminy Z³awieś Wielka na lata 
2016-2023. W posiedzeniu wziê³o 
udzia³ 5 osób. Zastêpca wójta pan 
Krzysztof Rak przywita³ uczestni-
ków spotkania i przedstawi³ za³o¿e-
nia Programu. 
 W wyniku g³osowania w sk³ad Ze-
spo³u do spraw realizacji programu 
Rewitalizacji Gminy Z³awieś Wielka 
na lata 2016-2023 wesz³o 6 osób, s¹ 
to:

1. Wioleta Warzocha
2. Alina Armiñska
3. Urbañska Emilia
4. Wojciech Ponczek
5. Justyna Przybyszewska
6. Krzysztof Rak.
 Zespó³ powo³any zosta³ na okres 4 
lat, a do jego g³ównych dzia³añ nale¿eæ 
bêdzie nadzór realizacji i monitorowa-
nie efektów wdra¿ania Programu oraz 
ocena i analiza skuteczności dzia³añ 
przewidzianych w Programie.

Justyna Przybyszewska

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
c.d. ze str 1.

finasowaniem z Programu Rozwoju 
Obszarów wiejskich na lata 2007 – 
2013, a otrzymane wsparcie opiewa-
³o na kwotê 1 138 794,00 z³. Okres 
wydatkowania środków unijnych 
dostêpnych w bud¿ecie wspólnoto-
wym na lata 2014 – 2020 obejmuje 
szereg zadañ zwi¹zanych z oczysz-
czaniem ścieków. Wszystkie przy-
wo³ane powy¿ej zadania, plano-
wane do wykonania przez gminê, 
objête bêd¹ wsparciem środkami 
UE. Na budowê sieci kanalizacyjnej 
w £¹¿ynie i Czarnym B³ocie gmina 
uzyska³a dofinansowanie w kwocie 
807 359 euro. Natomiast w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych dotacja na wykonanie sieci 
w Starym Toruniu obejmuje kwotê 

820 077,00 z³ z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.
 Inwestycje w rozwój kanalizacji 
s¹ trochê niedoceniane, poniewa¿ 
na co dzieñ nie widzimy skrytych 
g³êboko pod ziemi¹ rur i pomp. Ich 
wykonanie zawsze bêdzie siê wi¹za-
³o z powstaniem uci¹¿liwości dla 
mieszkañców. S¹ one jednak nie-
zbêdne dla zrównowa¿onego roz-
woju naszej gminy. To dziêki nim 
powstaj¹ nowe atrakcyjne tereny in-
westycyjne a pod³¹czenie istniej¹cej 
zabudowy do zbiorowego systemu 
oczyszczania ścieków komunal-
nych w znacz¹cy sposób wp³ywa na 
ochronê środowiska naturalnego.

Krzysztof Rak
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List intencyjny PGNiG 

Aktualności / Vademecum mieszkańca

Bezpłatne porady prawne dla 
mieszkańców gminy

Ogólnopolski Przegląd Twórczości 
Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Skłudzewie 

 Kto mo¿e skorzystaæ z nieodp³at-
nej pomocy prawnej?
- osoby, które nie ukoñczy³y 26 lat lub 
które ukoñczy³y 65. rok ¿ycia,
- osoby, którym w okresie 12 miesiê-
cy, poprzedzaj¹cych zwrócenie siê po 
poradê prawn¹, zosta³o przyznane 
świadczenie z pomocy spo³ecznej (na 
podstawie ustawy o pomocy spo³ecz-
nej) i wobec których w tym okresie 
nie wydano decyzji o zwrocie niena-
le¿nie pobranego świadczenia.
- posiadacze wa¿nej Karty Du¿ej Ro-
dziny,
- kombatanci i weterani,
- osoby, które w wyniku wyst¹pienia 
klêski ¿ywio³owej, katastrofy natu-
ralnej lub awarii technicznej znalaz³y 
siê w sytuacji zagro¿enia lub ponio-
s³y straty,
- kobiety w ci¹¿y.
Zgodnie z brzmieniem art. 4 wy¿ej 
cytowanej ustawy nieodp³atna po-
moc prawna obejmuje: 
1. Poinformowanie osoby uprawnio-
nej o obowi¹zuj¹cym stanie praw-

 Pomoc prawna udzielana jest mieszkañcom na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp³atnej po-
mocy prawnej oraz edukacji prawnej.

nym, o przys³uguj¹cych jej uprawnie-
niach lub o spoczywaj¹cych na niej 
obowi¹zkach lub 
2. Wskazanie osobie uprawnionej 
sposobu rozwi¹zania jej problemu 
prawnego, lub 
3. Udzielenie pomocy w sporz¹-
dzeniu projektu pisma w sprawach, 
o których mowa w pkt 1 i 2, z wy³¹cze-
niem pism procesowych w tocz¹cym 
siê postêpowaniu przygotowawczym 
lub s¹dowym i pism w tocz¹cym siê 
postêpowaniu s¹dowoadministracyj-
nym, lub 
4. Sporz¹dzenie projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów s¹dowych 
lub ustanowienie pe³nomocnika 
z urzêdu w postêpowaniu s¹dowym 
lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub 
rzecznika patentowego w postêpowa-
niu s¹dowoadministracyjnym. 
 Nieodp³atna pomoc prawna nie 
obejmuje spraw: 
1. Podatkowych zwi¹zanych z prowa-
dzeniem dzia³alności gospodarczej; 

2. Z zakresu prawa celnego, dewizo-
wego i handlowego; 
3. Zwi¹zanych z prowadzeniem dzia-
³alności gospodarczej, z wyj¹tkiem 
przygotowania do rozpoczêcia tej 
dzia³alności.
 W Gminie Z³awieś Wielka nie-
odp³atna pomoc prawna cieszy siê 
rosn¹cym zainteresowaniem. 
 Dy¿ury pe³nione s¹ w czwartki 
i pi¹tki w godzinach 15:00- 19:00, 
a pomoc prawna jest świadczona 
przez radców prawnych: Pana Mece-
nasa Dariusza Grabasa i Pani¹ Mece-
nas Martê Wilkoñsk¹.
 Przewa¿nie dotyczy ona zakresu 
prawa cywilnego, prawa rodzinnego- 
np. alimenty, spadki, odwo³anie daro-
wizny, szeroko pojête sprawy rodzin-
ne (m.in. rozwody, czy uregulowanie 
kontaktów z dzieæmi). Zdarzaj¹ siê 
równie¿ sprawy z prawa rzeczowego- 
takie jak zniesienie wspó³w³asności 
oraz sprawy z zakresu prawa admini-
stracyjnego.

Marta Wilkoñska

 Dyrekcja Oddzia³u Zak³adu Ga-
zowniczego w Bydgoszczy - Sebastian 
Latanowicz i Jerzy Leszczyñski oraz 
Jan Surdyka Wójt Gminy Z³awieś 
Wielka w dniu 22 marca 2017 r. pod-
pisali list intencyjny. 
 Zgodnie z jego zapisami Strony 
zobowi¹za³y siê do wspó³pracy w za-
kresie zdobycia wszelkich niezbêd-
nych informacji, maj¹cych na celu 
określenie stopnia zainteresowania 
i mo¿liwości dalszej gazyfikacji na 
terenie gminy.
 W gminie sieæ gazowa znajduje 
siê w miejscowościach Przysiek, Roz-
garty i Stary Toruñ. Aktualnie trwa 
proces określania warunków przy-
³¹czenia do sieci gazowej tych bu-
dynków w Czarnym B³ocie, których 
w³aściciele z³o¿yli stosowne wnioski. 
Jest to pierwszy etap gazyfikacji tego 
terenu. 

 Kolejne miejscowości, w których, 
po spe³nieniu wymaganych za³o¿eñ 
ekonomicznych, mo¿liwa bêdzie bu-
dowa gazoci¹gów  to Górsk, Z³awieś 
Wielka i Z³awieś Ma³a.
 Aby zrealizowaæ te zamierze-
nia konieczne jest sprawdzenie ilu 
mieszkañców oraz ile podmiotów 
gospodarczych jest zainteresowa-
nych korzystaniem z gazu ziemnego, 
a nastêpnie przeprowadzenie analiz 
techniczno - ekonomicznych.
 W zwi¹zku z tym zainteresowa-
nych mieszkañców z wymienionych 
miejscowości zachêcamy do sk³ada-
nia wniosków o określenie warunków 
przy³¹czenia do sieci gazowej. 
 Wszystkie informacje dotycz¹ce 
procedury przy³¹czania oraz wnioski 
znajduj¹ siê na stronie https://www.
psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazo-
wej1

Aldona Piekarska

 Oddzia³ Zak³adu Gazowniczego w Bydgoszczy realizuj¹c strategiê roz-
woju Polskiej Spó³ki Gazownictwa na lata 2016-2022 prowadzi dzia³ania, 
zmierzaj¹ce do gazyfikacji miejscowości, w których nie ma jeszcze gazu 
ziemnego (likwidacja tzw. bia³ych plam).

 Fundacja organizuj¹c po raz 
pi¹ty Przegl¹d Twórczości Plastycz-
nej Dzieci i M³odzie¿y w Sk³udze-
wie pod has³em „Moje Piêkne 
- Bezpieczne Miejsce” rozszerza 
wspó³pracê ze szko³ami i placów-
kami oświatowo-wychowawczymi 
na terenie ca³ej Polski i stwarza 
mo¿liwośæ powszechnego udzia³u 
dzieci i m³odzie¿y w spotkaniu siê 
z rówieśnikami poprzez twórczośæ 
plastyczn¹. 
 Fundacja Piêkniejszego Świata 
od 28 lat realizuje Program Eduka-
cji Plastycznej z dzieæmi i m³odzie-
¿¹, którzy uczestnicz¹ w plenerach 
i warsztatach artystycznych. W pra-
cowniach i galeriach zabytkowego 
XIX-wiecznego zespo³u pa³acowo-
parkowego w Sk³udzewie artyści 
plastycy i pedagodzy prowadz¹c 
warsztaty wtajemniczaj¹ w świat 
ró¿nych dyscyplin sztuk plastycz-
nych. Uczestnicy poznaj¹ środki 
wyrazu plastycznego w rysunku, 
malarstwie, grafice, rzeźbie oraz 
maj¹ zagwarantowane warunki do 
w³asnej ekspresji. 
 Celem przegl¹du jest rozwija-
nie zainteresowañ i zdolności pla-
stycznych oraz zachêcenie dzieci  

i m³odzie¿y w wieku od 5 do 16 lat 
do wypowiedzi plastycznej ukazu-
j¹cej piêkne i bezpieczne dla nich 
miejsce, pokazanie z kim i z czym 
to miejsce jest zwi¹zane.
 Wystawa poplenerowa spopu-
laryzuje na terenie naszej gminy 
plastyczn¹ twórczośæ dzieci i m³o-
dzie¿y z innych regionów kraju. 
Spotkanie laureatów i ich nauczy-
cieli na uroczystym otwarciu wy-
stawy we wrześniu br. umo¿liwi  
nawi¹zanie kontaktów do twór-
czej, miêdzyszkolnej wymiany do-
świadczeñ miêdzy nauczycielami  
i uczniami ró¿nych placówek i za-
chêci do organizowania wspólnych 
akcji plastycznych oraz umo¿liwi 
kontakt z twórcami i sztuk¹ profe-
sjonalistów.
 Format prac plastycznych po-
winien mieæ wymiary: minimalnie 
A3, maksymalnie 100cmx70cm. 
Pracê mo¿na wykonaæ w techni-
kach rysunkowych i malarskich 
(o³ówek, kredki świecowe, pastele, 
tusze, farby, markery, flamastry) 
oraz w technikach graficznych  
(monotypia, linoryt, gipsoryt, ko-
lograf, kalkograf, papieroryt, akwa-
forta).

 Podpisane prace nale¿y dostar-
czyæ do siedziby fundacji w termi-
nie do 30 czerwca 2017 roku. Jury 
powo³ane przez organizatorów 
wybierze najciekawsze prace przy-
znaj¹c nagrody i wyró¿nienia in-
dywidualne w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-10 
lat, 11-13 lat, 14-16 lat. Dodatkowym 
wyró¿nieniem bêdzie zakwalifiko-
wanie pracy do wystawy.
  Przyznane zostan¹ równie¿ 
nagrody zespo³owe za najciekaw-
sze zbiory prac z danej placówki. 
Nagrod¹ zespo³ow¹ bêdzie zapro-
szenie grupy uczniów na plener 
po³¹czony z warsztatami w wybra-
nej technice plastycznej w zespole 
pa³acowo-parkowym w Sk³udzewie 
w roku szkolnym 2017/2018. 
30 lipca 2017 roku nast¹pi og³osze-
nie wyników na stronie interneto-
wej Fundacji Piêkniejszego Świata 
www.skludzewo.pl.
 Szczegó³owy regulamin znajdu-
je siê na stronie internetowej www.
skludzewo.pl oraz na stronie Urzê-
du Gminy Z³awieś Wielka www.
zlawies.pl w zak³adce Aktualności.

Beata Wiśniewska

 Fundacja Piêkniejszego Świata w Sk³udzewie zaprasza dzieci i m³odzie¿ z Gminy Z³awieś Wielka do udzia³u 
w Ogólnopolskim Przegl¹dzie Twórczości Plastycznej Dzieci i M³odzie¿y w Sk³udzewie „Moje Piêkne - Bezpiecz-
ne Miejsce” – 2017 pod Honorowym Patronatem Marka Gralika Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 W konkursie udzia³ wziê³o 15 
uzdolnionych  wokalistów w wieku 
od 9 – 14 lat. Jego celem jest odkrywa-
nie talentów wokalnych, popularyza-
cja polskiej twórczości artystycznej 
oraz inspirowanie wykonawców do 
dalszych poszukiwañ i udoskonala-
nia warsztatu.
 Jury, z³o¿one g³ównie z nauczy-
cieli i instruktorów reprezentuj¹cych 
miejscowości ka¿dego z uczestnicz¹-
cych w programie, ocenia³o walory 
g³osowe, muzykalnośæ, techniczne 
umiejêtności operowania g³osem, 
interpretacjê oraz ogólny wyraz arty-
styczny. 
 Ka¿dy z jurorów typowa³ trzech, 
jego zdaniem, najlepszych wykonaw-
ców i przyznawa³ od 1 do 6 punktów 
(przedstawiciel jury nie móg³ g³oso-
waæ na wykonawcê ze swojej placów-
ki). 
 Przyznano I, II, III miejsce oraz 3 
wyró¿nienia.  Gminê Z³awieś Wielka 
reprezentowa³a Marta Kwiatkow-
ska uczestniczka zajêæ wokalnych 
w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej. Marta wy-
kona³a piosenkê z repertuaru Gra-
¿yny £obaszewskiej „Czas nas uczy 
pogody” i otrzyma³a wyró¿nienie. 
Nagroda jest kolejn¹ motywacj¹ do 
doskonalenia warsztatu wokalnego. 
Pasja i pracowitośæ to artystyczna 
i ¿yciowa dewiza Marty.
 Gratulacje!!! Wierzymy, ¿e kolej-
ne konkursy przynios¹ ogromne suk-
cesy. Bardzo cieszymy siê z osi¹gniêæ 
naszej wokalistki. Dziêkujê Pani 
Agnieszce Witki – dyrektor Publicz-
nej Szko³y Muzycznej w Górsku, 
uczniom tej szko³y, uczniom Zespo-
³u Szkó³ w Górsku oraz Z³ejwsi Wiel-
kiej za wsparcie  duchowe, trzymanie 
kciuków podczas wystêpu w Byd-
goszczy. Dziêkujê równie¿ Urzêdowi 
Gminy w Z³ejwsi Wielkiej za u¿ycze-
nie autobusu.
 Niech s³owa te, niezwykle wa¿ne,  
pe³ni¹ rolê drogowskazu ¿ycia. „Mu-
zyka mo¿e otworzyæ dziecku serce 
i nauczyæ jak ¿yæ pe³niej“ - S. Suzuki

Maria Karpiñska

Sukces 
Marty Kwiatkowskiej 

 20 marca 2017 roku w kinoteatrze  „ADRIA” w Bydgoszczy odby³ siê 
Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj szansê”, którego organizatorem 
jest Agencja Telewizyjno- Estradowa TV Media w £odzi.
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KAktualności

„Wieś tradycją i zdrowym 
żywieniem słynie” 

Wartości, postawy – jak kształtować? Mieszkania komunalne

Msza żużlowców

Zaproszenie

 Zasady przyznawania lokali komu-
nalnych w Gminie zosta³y określone 
w uchwale w Rady Gminy. Wśród kryte-
riów sprawdzanych przez komisjê s¹ m. 
in. dochody czy stan rodziny. Co jakiś 
czas nastêpuje weryfikacja wniosków 
w terenie.
 Gdy gmina dysponuje lokalem, zo-
staje wy³oniony kandydat . Wtedy trzeba 
dostarczyæ niezbêdne dokumenty. Bar-
dzo skrupulatnie sprawdzane jest, kto 
mo¿e dostaæ mieszkanie. Gminie zale¿y, 
aby po okresie wynajmu mieszkanie by³o 
w jak najlepszym staniem.
 Na pocz¹tku marca 53-metrowe 
mieszkanie otrzyma³o ma³¿eñstwo 
z czwórk¹ dzieci. Jedno z nich choruje. 

 Lokale komunalne to zasób mieszkaniowy gminy przygotowywany dla 
osób, które nie maj¹ w³asnego mieszkania. Aby otrzymaæ klucze do takie-
go lokalu, nale¿y z³o¿yæ wniosek. 

Przeprowadzkê ze starego lokalu, który 
by³ w nie najlepszym stanie, do gminne-
go lokum w Toporzysku przyjêli z wielk¹ 
radości¹. Jan Surdyka, wójt gminy Z³a-
wieś Wielka przekaza³ cz³onkom rodzi-
ny symboliczny klucz. Lokale czynszowe 
s¹ oddawane w stanie deweloperskim. 
 Oznacza to koniecznośæ urz¹dzenia 
mieszkania na w³asn¹ rêkê. Gmina pod-
pisuje w takich sytuacjach umowy najmu 
na czas nieokreślony. W tej chwili samo-
rz¹d przygotowuje kolejne lokale komu-
nalne. Po przejêciu i remoncie dawnej 
leśniczówki w Cichoradzu powstan¹ 
przynajmniej dwa mieszkania. 

Poza Toruñ

Gminna Biblioteka Publiczna w Z³ejwsi Ma³ej oraz Filie w Górsku 
i w Rzêczkowie serdecznie zapraszaj¹ na „Festiwal Ksi¹¿ki i Bibliotek 
Publicznych Powiatu Toruñskiego”, który odbêdzie siê 13 maja 2017 
r. godz. 15:00 - 19:00 w Che³m¿y, ul. Rynek 4. Wiêcej informacji oraz 
zapisy na przejazd do Che³m¿y w GBP Z³awieś Ma³a oraz filiach.

 Jak prowadziæ, by m³ody cz³owiek 
dorastaj¹c w takim świecie potrafi³ roz-
poznawaæ niebezpieczeñstwa, omijaæ 
je i wybiera³ dla siebie najlepsz¹ z mo¿-
liwych dróg? Na co zwracaæ mu uwagê, 
by potrafi³ odnaleźæ siê w g¹szczu infor-
macji, by mia³ w sobie si³ê, odpornośæ, 
odwagê i tak potrzebn¹ w dzisiejszych 
czasach wiarê w swoje mo¿liwości 
i umiejêtności? 

Jak przekazaæ wartości tak cenne jak: 
szacunek do drugiego cz³owieka, sa-
tysfakcjê z dobrze wykonanej i ciê¿kiej 
pracy, poczucie wspólnoty ze swoj¹ 
ma³¹ ojczyzn¹? Jak wpajaæ pozytywn¹ 
wartośæ postaw i umiejêtności takich 
jak: otwartośæ, asertywnośæ, odpowie-
dzialnośæ, odwaga, wspó³praca i wspó³-
dzia³anie? Jak? Najlepiej pokazaæ!
 Niewielkiej szkole w £¹¿ynie, funk-
cjonuj¹cej na terenie gminy Z³awieś 
Wielka udaje siê od 2014 roku realizo-
waæ to za³o¿enie. Nie uda³oby siê nam, 
gdyby nie środowisko, w którym szko-
³a siê znajduje. O sile naszych dzia³añ 
decyduje jednośæ szko³y i środowiska 
lokalnego. Dzia³amy razem – nauczy-
ciele, dzieci, rodzice, pracownicy szko-
³y, mieszkañcy £¹¿yna. Jak dzia³amy? 
Robimy przedstawienia i spektakle!
 Zaczê³o siê od jase³ek w grudniu 
2014 roku p.t. „Dorośli dzieciom”. Gru-
pa ponad trzydziestu osób: nauczycieli, 
rodziców, pracowników szko³y oraz 
mieszkañców wsi przygotowa³a dla 
dzieci i mieszkañców gminy bajkowe 

przedstawienie. Pokazuj¹, ¿e nie boj¹ 
siê publicznie wyst¹piæ. A przecie¿ by³ 
to ogromny wspólny wysi³ek i odwaga, 
gdy¿ ka¿dy robi³ to po raz pierwszy. 
Ogromna satysfakcja i duma z piêkne-
go efektu wspólnej pracy. Czy by³ to 
tylko piêkny spektakl dla naszych dzie-
ci? Nie! Najwa¿niejsze by³o to, czego 
nie by³o widaæ. Tygodniami prób ¿y³y 
dzieci. W szkole prze¿ywa³y, opowia-

da³y z ogromn¹ dum¹ o przygo-
towaniach w domu, rolach swoich 
rodziców, s¹siadów. Zobaczy³y, ¿e 
mo¿na wyst¹piæ publicznie, mo¿-
na razem, ¿e warto podj¹æ wysi³ek, 
by osi¹gn¹æ sukces. Duma z bli-
skich i tego, ¿e w £¹¿ynie, gdzie 
mieszkaj¹ dziej¹ siê takie cuda! 
Uwierzy³y, ¿e skoro dorośli mog¹ 
to one te¿ mog¹, chc¹ i bêd¹ potra-
fi³y. Efekt – powiêkszaj¹ca siê gru-
pa chêtnych dzieci wystêpuj¹cych 
na akademiach i uroczystościach 
realizowanych z coraz wiêkszym 
rozmachem. I prośby – zróbmy 
przedstawienie!
Dlatego scenariusz kolejnego 
przedsiêwziêcia musia³ sprostaæ 
potrzebie du¿ej liczby ról dla dzie-
ci i doros³ych. Zrealizowaliśmy, 
wiêc w maju 2015 roku muzyczny 
„Koncert Wiosenny”. Na w³asnej 
skórze dzieci odczu³y ciê¿ar prób, 
odpowiedzialnośæ za swoje role 

i ich przygotowanie, ale i satysfakcjê ze 
wspólnego dzia³ania. Dumê z sukcesu 
i radośæ przynale¿ności do zespo³u. 
 W listopadzie 2015 roku przygo-
towaliśmy monta¿ s³owno-muzyczny 
z okazji odzyskania niepodleg³ości 
p.t. „Uwiêziony ptak nie śpiewa”. Wy-
dawa³o nam siê, ¿e tematyka dla dzieci 
trudna, ale ku naszemu zaskoczeniu 
i radości, chêtnych uczniów by³o jesz-
cze wiêcej. Stworzyliśmy nostalgiczny, 
przesycony histori¹ i patriotyzmem 
wieczór w Kościele w £¹¿ynie. By³a to 
piêkna lekcja historii. Ta atmosfera i to 
wzruszenie, gdy stoj¹cy, pe³en ludzi 
Kośció³ wspólnie odśpiewa³ „Rotê” - 
bezcenne. Jak lepiej ni¿ przez wspólne 
tworzenie i udzia³ moglibyśmy przeka-
zaæ dzieciom uczucia i wartości zwi¹za-
ne z nasz¹ przynale¿ności¹ narodow¹. 
Dzieci mog³y poczuæ wagê tego świêta 
dla nas Polaków. Zobaczyæ wzruszenie 
w oczach dziadków. Byæ i czuæ siê dum-
nym Polakiem.
    W koñcu wiosn¹ 2016 roku stanê-
liśmy przed karko³omnym zadaniem. 

 Rzeczywistośæ, w której przysz³o dorastaæ dzisiejszym dzieciom jest jak wzburzony, górski potok z kamieni-
stym dnem i g³azami, o które tak ³atwo siê potkn¹æ i upaśæ. Jak pomóc? 

Prawie wszyscy uczniowie szko³y, dzieci 
z zaprzyjaźnionego przedszkola, rzesza 
rodziców i mieszkañców, nauczyciele 
i pracownicy szko³y – nieśmia³o szep-
tali „zróbmy coś znowu”. Pytanie – co 
przygotowaæ, by ka¿dy mia³ rolê? Prze-
cie¿, to ponad 100 chêtnych! Rozwi¹-
zanie podsun¹³ nam realizowany rok 
rozwoju czytelnictwa. „Z ksi¹¿k¹ przez 
świat” okaza³o siê ogromnym sukcesem 
na forum gminy, ale te¿ i najtrudniej-
szym przedsiêwziêciem. Dziesi¹tki ról, 
tygodnie pracy. Jednak nikt nie narze-
ka³. Wszyscy uczyli siê swoich kwestii, 
æwiczyli, przygotowywali przebrania. 
Ka¿dy, ma³y i du¿y aktor dźwiga³ swój 
kawa³ek odpowiedzialności, zaanga-
¿owania za wspólnie realizowany cel. 
Uda³o siê! Daliśmy radê, zrobiliśmy 
to razem! I znów duma, radośæ, ¿e po-
trafimy, ¿e siê uda³o, ¿e wysi³ek zosta³ 
nagrodzony ogromnymi brawami prze-
pe³nionej widzami sali gimnastycznej. 
Poczucie, ¿e warto robiæ takie rzeczy, 
tak spêdzaæ wolny czas. 
 Przez dwa lata szkole uda³o siê 
stworzyæ z rodzicami i mieszkañcami 
£¹¿yna dobrze prosperuj¹cy, ogromnie 
zintegrowany i pe³en chêci dzia³ania 
zespó³, który pracuj¹c zarazi³ tym za-
pa³em dzieci. Pokaza³, ¿e wiara w sukces 
wspólnie podejmowanych dzia³añ, kre-
atywnie i bezcennie w swym znaczeniu 
spêdzony czas jest wartości¹ niemie-
rzaln¹. Pokaza³ najpierw przez w³asne, 
a potem wspólne dzia³anie. Z czasem 
w tryby swojej aktywności wch³ania³ 
coraz wiêksz¹ rzeszê dzieci. 
 Dziś mo¿emy powiedzieæ, ¿e nam 
siê uda³o. Dzieci chc¹ wystêpowaæ, 
maj¹ w sobie tê odwagê. Wspó³pracuj¹ 
i wspó³dzia³aj¹ w ogromnym i ró¿no-
rodnym zespole. Przyjmuj¹ na siebie 
odpowiedzialnośæ za powierzone im 
role i zadania. Świadomie poświêcaj¹ 
swoje popo³udnia i wieczory na wspól-
n¹ ciê¿k¹ pracê. S¹ dumni z siebie, swo-
ich rodziców oraz tego, ¿e s¹ z £¹¿yna, 
który potrafi robiæ takie piêkne rzeczy.
Czy ma to realny wymiar dla postaw 
naszych uczniów w przysz³ości? Jestem 
przekonana, ¿e tak! Dlatego ju¿ myśli-
my nad kolejnym przedsiêwziêciem. 
Tyle przecie¿ przez to siê uczymy i na 
pewno nie tylko dzieci, ale te¿ i my do-
rośli. Wszyscy wzajemnie jesteśmy dla 
siebie inspiracj¹, przyk³adem i coś cen-
nego sobie przekazujemy.

Monika Stafiej

 Pomys³odawc¹ wydarzenia by³o 
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Zaroślu 
Cienkim. W rozpoczêciu warszta-
tów uczestniczyli zaproszeni goście, 
miêdzy innymi pan Jan Surdyka 
Wójt Gminy Z³awieś Wielka, pan 
Krzysztof Rak z-ca wójta oraz pan 
Piotr Pawlikowski przewodnicz¹cy 
Rady Gminy. Wszystkich gości oraz 
licznych uczestników warsztatów 
serdecznie powita³a przewodnicz¹ca 
KGW  pani Justyna Lis.
 Tematyka przeprowadzonego 
szkolenia powi¹zana zosta³a z at-
mosfer¹ zbli¿aj¹cych siê Świ¹t Wiel-
kanocnych. Uczestnicy warsztatów 
zdobyli wiedzê na temat zdrowego 
od¿ywiania, zasad sporz¹dzania 
smacznych i zdrowych posi³ków, 
a przede wszystkim samodzielnie 
przygotowali ró¿norodne potrawy 
wielkanocne pod bystrym okiem 
prowadz¹cych szkolenie. 

 Przez dwa dni w świetlicy rozcho-
dzi³ siê zapach pieczonego chleba, 
¿urku z jajkiem, pieczonych serników 
i bab oraz wielu innych smacznych po-
traw, których ilośæ trudno by³o zliczyæ. 
Ca³ości zadania towarzyszy³a świetna 
atmosfera bêd¹ca wynikiem niesamo-
witego zaanga¿owania uczestniczek 
i chêci wykazania siê w kunszcie kuli-
narnym. 
 Efekty dwudniowej pracy pañ zo-
sta³y zaprezentowane podczas wspól-
nej degustacji, poprzedzonej prezenta-
cj¹ okolicznościowej dekoracji sto³ów 
i tworzenia ikeban. 
 Na zakoñczenie mo¿na by³o 
zauwa¿yæ zadowolenie wszystkich 
uczestników z efektownego zakoñcze-
nia zadañ, wykonywanych w przyja-
znej i przyjemnej atmosferze integruj¹-
cej spo³ecznośæ lokaln¹ i zachêcaj¹cej 
do wspólnego spêdzania czasu.

Agata Drzewucka

 1 i 2 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Zaroślu Cienkim odby³o siê dwu-
dniowe szkolenie kulinarne realizowane w ramach projektu ze środków 
bud¿etu obywatelskiego powiatu toruñskiego. 

 W kościele parafialnym w Gór-
sku 19.03.2017 r. ju¿ po raz 26, odby³a 
siê uroczysta Msza świêta w intencji 

¿u¿lowców i dzia³aczy Polonii Byd-
goszcz, GT¯ Grudzi¹dz i K.S. Toruñ. 
Prosiliśmy Pana Boga o pomyślny 
i zgodnie przebiegaj¹cy sezon 2017r. 
 TVP Bydgoszcz przeprowadzi³a 
bezpośredni¹ transmisjê. Po Mszy 
odby³o siê spotkanie integracyjne 
i wspólny poczêstunek w DK w Gór-
sku. Organizatorem tego wydarzenia 
jest k.s Stanis³aw Pyzik.

Janusz B³êdowski
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KAktualności

„Wieś tradycją i zdrowym 
żywieniem słynie” 

Wartości, postawy – jak kształtować? Mieszkania komunalne

Msza żużlowców

Zaproszenie

 Zasady przyznawania lokali komu-
nalnych w Gminie zosta³y określone 
w uchwale w Rady Gminy. Wśród kryte-
riów sprawdzanych przez komisjê s¹ m. 
in. dochody czy stan rodziny. Co jakiś 
czas nastêpuje weryfikacja wniosków 
w terenie.
 Gdy gmina dysponuje lokalem, zo-
staje wy³oniony kandydat . Wtedy trzeba 
dostarczyæ niezbêdne dokumenty. Bar-
dzo skrupulatnie sprawdzane jest, kto 
mo¿e dostaæ mieszkanie. Gminie zale¿y, 
aby po okresie wynajmu mieszkanie by³o 
w jak najlepszym staniem.
 Na pocz¹tku marca 53-metrowe 
mieszkanie otrzyma³o ma³¿eñstwo 
z czwórk¹ dzieci. Jedno z nich choruje. 

 Lokale komunalne to zasób mieszkaniowy gminy przygotowywany dla 
osób, które nie maj¹ w³asnego mieszkania. Aby otrzymaæ klucze do takie-
go lokalu, nale¿y z³o¿yæ wniosek. 

Przeprowadzkê ze starego lokalu, który 
by³ w nie najlepszym stanie, do gminne-
go lokum w Toporzysku przyjêli z wielk¹ 
radości¹. Jan Surdyka, wójt gminy Z³a-
wieś Wielka przekaza³ cz³onkom rodzi-
ny symboliczny klucz. Lokale czynszowe 
s¹ oddawane w stanie deweloperskim. 
 Oznacza to koniecznośæ urz¹dzenia 
mieszkania na w³asn¹ rêkê. Gmina pod-
pisuje w takich sytuacjach umowy najmu 
na czas nieokreślony. W tej chwili samo-
rz¹d przygotowuje kolejne lokale komu-
nalne. Po przejêciu i remoncie dawnej 
leśniczówki w Cichoradzu powstan¹ 
przynajmniej dwa mieszkania. 

Poza Toruñ

Gminna Biblioteka Publiczna w Z³ejwsi Ma³ej oraz Filie w Górsku 
i w Rzêczkowie serdecznie zapraszaj¹ na „Festiwal Ksi¹¿ki i Bibliotek 
Publicznych Powiatu Toruñskiego”, który odbêdzie siê 13 maja 2017 
r. godz. 15:00 - 19:00 w Che³m¿y, ul. Rynek 4. Wiêcej informacji oraz 
zapisy na przejazd do Che³m¿y w GBP Z³awieś Ma³a oraz filiach.

 Jak prowadziæ, by m³ody cz³owiek 
dorastaj¹c w takim świecie potrafi³ roz-
poznawaæ niebezpieczeñstwa, omijaæ 
je i wybiera³ dla siebie najlepsz¹ z mo¿-
liwych dróg? Na co zwracaæ mu uwagê, 
by potrafi³ odnaleźæ siê w g¹szczu infor-
macji, by mia³ w sobie si³ê, odpornośæ, 
odwagê i tak potrzebn¹ w dzisiejszych 
czasach wiarê w swoje mo¿liwości 
i umiejêtności? 

Jak przekazaæ wartości tak cenne jak: 
szacunek do drugiego cz³owieka, sa-
tysfakcjê z dobrze wykonanej i ciê¿kiej 
pracy, poczucie wspólnoty ze swoj¹ 
ma³¹ ojczyzn¹? Jak wpajaæ pozytywn¹ 
wartośæ postaw i umiejêtności takich 
jak: otwartośæ, asertywnośæ, odpowie-
dzialnośæ, odwaga, wspó³praca i wspó³-
dzia³anie? Jak? Najlepiej pokazaæ!
 Niewielkiej szkole w £¹¿ynie, funk-
cjonuj¹cej na terenie gminy Z³awieś 
Wielka udaje siê od 2014 roku realizo-
waæ to za³o¿enie. Nie uda³oby siê nam, 
gdyby nie środowisko, w którym szko-
³a siê znajduje. O sile naszych dzia³añ 
decyduje jednośæ szko³y i środowiska 
lokalnego. Dzia³amy razem – nauczy-
ciele, dzieci, rodzice, pracownicy szko-
³y, mieszkañcy £¹¿yna. Jak dzia³amy? 
Robimy przedstawienia i spektakle!
 Zaczê³o siê od jase³ek w grudniu 
2014 roku p.t. „Dorośli dzieciom”. Gru-
pa ponad trzydziestu osób: nauczycieli, 
rodziców, pracowników szko³y oraz 
mieszkañców wsi przygotowa³a dla 
dzieci i mieszkañców gminy bajkowe 

przedstawienie. Pokazuj¹, ¿e nie boj¹ 
siê publicznie wyst¹piæ. A przecie¿ by³ 
to ogromny wspólny wysi³ek i odwaga, 
gdy¿ ka¿dy robi³ to po raz pierwszy. 
Ogromna satysfakcja i duma z piêkne-
go efektu wspólnej pracy. Czy by³ to 
tylko piêkny spektakl dla naszych dzie-
ci? Nie! Najwa¿niejsze by³o to, czego 
nie by³o widaæ. Tygodniami prób ¿y³y 
dzieci. W szkole prze¿ywa³y, opowia-

da³y z ogromn¹ dum¹ o przygo-
towaniach w domu, rolach swoich 
rodziców, s¹siadów. Zobaczy³y, ¿e 
mo¿na wyst¹piæ publicznie, mo¿-
na razem, ¿e warto podj¹æ wysi³ek, 
by osi¹gn¹æ sukces. Duma z bli-
skich i tego, ¿e w £¹¿ynie, gdzie 
mieszkaj¹ dziej¹ siê takie cuda! 
Uwierzy³y, ¿e skoro dorośli mog¹ 
to one te¿ mog¹, chc¹ i bêd¹ potra-
fi³y. Efekt – powiêkszaj¹ca siê gru-
pa chêtnych dzieci wystêpuj¹cych 
na akademiach i uroczystościach 
realizowanych z coraz wiêkszym 
rozmachem. I prośby – zróbmy 
przedstawienie!
Dlatego scenariusz kolejnego 
przedsiêwziêcia musia³ sprostaæ 
potrzebie du¿ej liczby ról dla dzie-
ci i doros³ych. Zrealizowaliśmy, 
wiêc w maju 2015 roku muzyczny 
„Koncert Wiosenny”. Na w³asnej 
skórze dzieci odczu³y ciê¿ar prób, 
odpowiedzialnośæ za swoje role 

i ich przygotowanie, ale i satysfakcjê ze 
wspólnego dzia³ania. Dumê z sukcesu 
i radośæ przynale¿ności do zespo³u. 
 W listopadzie 2015 roku przygo-
towaliśmy monta¿ s³owno-muzyczny 
z okazji odzyskania niepodleg³ości 
p.t. „Uwiêziony ptak nie śpiewa”. Wy-
dawa³o nam siê, ¿e tematyka dla dzieci 
trudna, ale ku naszemu zaskoczeniu 
i radości, chêtnych uczniów by³o jesz-
cze wiêcej. Stworzyliśmy nostalgiczny, 
przesycony histori¹ i patriotyzmem 
wieczór w Kościele w £¹¿ynie. By³a to 
piêkna lekcja historii. Ta atmosfera i to 
wzruszenie, gdy stoj¹cy, pe³en ludzi 
Kośció³ wspólnie odśpiewa³ „Rotê” - 
bezcenne. Jak lepiej ni¿ przez wspólne 
tworzenie i udzia³ moglibyśmy przeka-
zaæ dzieciom uczucia i wartości zwi¹za-
ne z nasz¹ przynale¿ności¹ narodow¹. 
Dzieci mog³y poczuæ wagê tego świêta 
dla nas Polaków. Zobaczyæ wzruszenie 
w oczach dziadków. Byæ i czuæ siê dum-
nym Polakiem.
    W koñcu wiosn¹ 2016 roku stanê-
liśmy przed karko³omnym zadaniem. 

 Rzeczywistośæ, w której przysz³o dorastaæ dzisiejszym dzieciom jest jak wzburzony, górski potok z kamieni-
stym dnem i g³azami, o które tak ³atwo siê potkn¹æ i upaśæ. Jak pomóc? 

Prawie wszyscy uczniowie szko³y, dzieci 
z zaprzyjaźnionego przedszkola, rzesza 
rodziców i mieszkañców, nauczyciele 
i pracownicy szko³y – nieśmia³o szep-
tali „zróbmy coś znowu”. Pytanie – co 
przygotowaæ, by ka¿dy mia³ rolê? Prze-
cie¿, to ponad 100 chêtnych! Rozwi¹-
zanie podsun¹³ nam realizowany rok 
rozwoju czytelnictwa. „Z ksi¹¿k¹ przez 
świat” okaza³o siê ogromnym sukcesem 
na forum gminy, ale te¿ i najtrudniej-
szym przedsiêwziêciem. Dziesi¹tki ról, 
tygodnie pracy. Jednak nikt nie narze-
ka³. Wszyscy uczyli siê swoich kwestii, 
æwiczyli, przygotowywali przebrania. 
Ka¿dy, ma³y i du¿y aktor dźwiga³ swój 
kawa³ek odpowiedzialności, zaanga-
¿owania za wspólnie realizowany cel. 
Uda³o siê! Daliśmy radê, zrobiliśmy 
to razem! I znów duma, radośæ, ¿e po-
trafimy, ¿e siê uda³o, ¿e wysi³ek zosta³ 
nagrodzony ogromnymi brawami prze-
pe³nionej widzami sali gimnastycznej. 
Poczucie, ¿e warto robiæ takie rzeczy, 
tak spêdzaæ wolny czas. 
 Przez dwa lata szkole uda³o siê 
stworzyæ z rodzicami i mieszkañcami 
£¹¿yna dobrze prosperuj¹cy, ogromnie 
zintegrowany i pe³en chêci dzia³ania 
zespó³, który pracuj¹c zarazi³ tym za-
pa³em dzieci. Pokaza³, ¿e wiara w sukces 
wspólnie podejmowanych dzia³añ, kre-
atywnie i bezcennie w swym znaczeniu 
spêdzony czas jest wartości¹ niemie-
rzaln¹. Pokaza³ najpierw przez w³asne, 
a potem wspólne dzia³anie. Z czasem 
w tryby swojej aktywności wch³ania³ 
coraz wiêksz¹ rzeszê dzieci. 
 Dziś mo¿emy powiedzieæ, ¿e nam 
siê uda³o. Dzieci chc¹ wystêpowaæ, 
maj¹ w sobie tê odwagê. Wspó³pracuj¹ 
i wspó³dzia³aj¹ w ogromnym i ró¿no-
rodnym zespole. Przyjmuj¹ na siebie 
odpowiedzialnośæ za powierzone im 
role i zadania. Świadomie poświêcaj¹ 
swoje popo³udnia i wieczory na wspól-
n¹ ciê¿k¹ pracê. S¹ dumni z siebie, swo-
ich rodziców oraz tego, ¿e s¹ z £¹¿yna, 
który potrafi robiæ takie piêkne rzeczy.
Czy ma to realny wymiar dla postaw 
naszych uczniów w przysz³ości? Jestem 
przekonana, ¿e tak! Dlatego ju¿ myśli-
my nad kolejnym przedsiêwziêciem. 
Tyle przecie¿ przez to siê uczymy i na 
pewno nie tylko dzieci, ale te¿ i my do-
rośli. Wszyscy wzajemnie jesteśmy dla 
siebie inspiracj¹, przyk³adem i coś cen-
nego sobie przekazujemy.

Monika Stafiej

 Pomys³odawc¹ wydarzenia by³o 
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Zaroślu 
Cienkim. W rozpoczêciu warszta-
tów uczestniczyli zaproszeni goście, 
miêdzy innymi pan Jan Surdyka 
Wójt Gminy Z³awieś Wielka, pan 
Krzysztof Rak z-ca wójta oraz pan 
Piotr Pawlikowski przewodnicz¹cy 
Rady Gminy. Wszystkich gości oraz 
licznych uczestników warsztatów 
serdecznie powita³a przewodnicz¹ca 
KGW  pani Justyna Lis.
 Tematyka przeprowadzonego 
szkolenia powi¹zana zosta³a z at-
mosfer¹ zbli¿aj¹cych siê Świ¹t Wiel-
kanocnych. Uczestnicy warsztatów 
zdobyli wiedzê na temat zdrowego 
od¿ywiania, zasad sporz¹dzania 
smacznych i zdrowych posi³ków, 
a przede wszystkim samodzielnie 
przygotowali ró¿norodne potrawy 
wielkanocne pod bystrym okiem 
prowadz¹cych szkolenie. 

 Przez dwa dni w świetlicy rozcho-
dzi³ siê zapach pieczonego chleba, 
¿urku z jajkiem, pieczonych serników 
i bab oraz wielu innych smacznych po-
traw, których ilośæ trudno by³o zliczyæ. 
Ca³ości zadania towarzyszy³a świetna 
atmosfera bêd¹ca wynikiem niesamo-
witego zaanga¿owania uczestniczek 
i chêci wykazania siê w kunszcie kuli-
narnym. 
 Efekty dwudniowej pracy pañ zo-
sta³y zaprezentowane podczas wspól-
nej degustacji, poprzedzonej prezenta-
cj¹ okolicznościowej dekoracji sto³ów 
i tworzenia ikeban. 
 Na zakoñczenie mo¿na by³o 
zauwa¿yæ zadowolenie wszystkich 
uczestników z efektownego zakoñcze-
nia zadañ, wykonywanych w przyja-
znej i przyjemnej atmosferze integruj¹-
cej spo³ecznośæ lokaln¹ i zachêcaj¹cej 
do wspólnego spêdzania czasu.

Agata Drzewucka

 1 i 2 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Zaroślu Cienkim odby³o siê dwu-
dniowe szkolenie kulinarne realizowane w ramach projektu ze środków 
bud¿etu obywatelskiego powiatu toruñskiego. 

 W kościele parafialnym w Gór-
sku 19.03.2017 r. ju¿ po raz 26, odby³a 
siê uroczysta Msza świêta w intencji 

¿u¿lowców i dzia³aczy Polonii Byd-
goszcz, GT¯ Grudzi¹dz i K.S. Toruñ. 
Prosiliśmy Pana Boga o pomyślny 
i zgodnie przebiegaj¹cy sezon 2017r. 
 TVP Bydgoszcz przeprowadzi³a 
bezpośredni¹ transmisjê. Po Mszy 
odby³o siê spotkanie integracyjne 
i wspólny poczêstunek w DK w Gór-
sku. Organizatorem tego wydarzenia 
jest k.s Stanis³aw Pyzik.

Janusz B³êdowski
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CEM

 Grupa uczestniczy w Projekcie 
Edukacyjnym pt. „Postaæ kap³ana 
patrioty". Swoj¹ obecności¹ zaszczyci³ 
nas równie¿ gośæ honorowy pani Ka-
tarzyna Soborak – Kierownik Ośrod-
ka Dokumentacji ¯ycia i Kultu b³. ks. 
Jerzego Popie³uszki, kompozytor Jan 
Drechsler i Micha³ T, Dyrektor Spor-
tu ds. Planowania Inwestycji pan Ma-
riusz Ka³u¿ny oraz Dyrektor Depar-
tamentu Nauki i Sportu p. Domicela 
Kopaczewska. 
 10 lutego 2017 r. w Sali kinowo-
teatralnej odby³y siê obchody "Dnia 
babci i dziadka" zorganizowane przez 
przedszkole „Jagoda” z Górska. Na 
obchody tego wa¿nego świêta przy-
by³o ponad 120 osób. W Centrum 
Edukacji M³odzie¿y czynnie dzia³a 
Zespó³ Szkó³ Muzycznych w Górsku, 
który 17.03.2017 zorganizowa³ koncert 
gitarzystów, w którym uczniowie mo-
gli wykazaæ siê zdobytymi umiejêtno-
ściami. 

 01.03.2017 Centrum Edukacji M³o-
dzie¿y wyda³o album pt. „Malarstwo 
Bogus³awa Rafa³a Zió³kowskiego”. 
 Zgodnie z coroczn¹ tradycj¹ w Pa-
rafii pw. Krzy¿a Świêtego w Górsku 19 
marca 2017 odby³a siê msza w intencji 
¿u¿lowców transmitowana przez tele-
wizjê TVP3.
 W województwie kujawsko-po-
morskim trwa³ Wojewódzki konkurs 
interdyscyplinarny z serii Olimpiad 
wiedzy o Wielkich Polakach - św. Jan 
Pawe³ II – obecnośæ i dziedzictwo. 
Konkurs sk³ada³ siê z trzech etapów: 
I etap szkolny, II etap rejonowy we 

W³oc³awku i Rypinie, III etap woje-
wódzki.
II etap Wojewódzkiego Konkursu 
o Wielkich Polakach odby³ siê 16 lute-
go 2017 r. W jego wyniku do kolejnego 
etapu zakwalifikowa³o siê 101 osób. 
Zdobywcy pierwszych miejsc otrzy-
mali rowery. 
 III etap konkursu przeprowadzo-
no 16 marca w Urzêdzie Marsza³kow-
skim w Toruniu. Wy³oniono 21 laure-
atów, 21 finalistów i 34 wyró¿nionych. 
Nagord¹ g³ówn¹ dla 21 laureatów jest 
udzia³ w Miêdzynarodowym Pro-
gamie Edukacyjnym dla m³odzie¿y 
„Śladami Jana Paw³a II” patrona woje-
wództwa Kujawsko - Pomorskiego.
 Oficjalna Gala wrêczenia nagród 
odbêdzie siê 6 kwietnia 2017 r. w Cen-
trum Edukacji M³odzie¿y im ks. Jerze-
go Popie³uszki w Górsku. Serdecznie 
gratulujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu.

Wioletta Urbañska

 W minionym okresie Centrum Edukacji M³odzie¿y tradycyjnie by³o odwiedzane przez zorganizowane wy-
cieczki m.in. grupê kuracjuszy z Ciechocinka, pielgrzymów z Bia³orusi i Gruzji, uczniów kl. III gimnazjum Ze-
spo³u Szkó³ z £ochowa z opiekunkami  p. Izabel¹ Semran i p. Juli¹ Braun. 

Przegląd Literatury Dziecięcej 
w Gminnym Przedszkolu

Zielona Polana

Podsumowanie działalności 
w OSP

 Dla podniesienia w³asnych kom-
petencji odnośnie wykorzystania lite-
ratury dzieciêcej w codziennej pracy 
oraz zdobycia nowych, atrakcyjnych 
form pracy z ksi¹¿k¹ wszystkie na-
uczycielki wziê³y udzia³ w warszta-
tach praktycznych p.t.: „Biblioedu-
kacja i bajkoterapia w przedszkolu”.
 W czwartek, 23 marca, odby³ siê 
Przegl¹d Literatury Dzieciêcej. Jego 
celem by³o dostarczenie przedszko-
lakom doznañ estetycznych i emo-
cjonalnych wyp³ywaj¹cych z piêkna 
utworów literackich, rozwijanie re-
cytatorskich i aktorskich uzdolnieñ 
dzieci i upowszechnianie kultury jê-
zyka polskiego. 
 Forma prezentacji wyst¹pieñ by³a 
dowolna tzn. indywidualna lub gru-
powa. W przegl¹dzie wziê³y udzia³ 
chêtne dzieci z trzech grup wieko-
wych: „¯abki” – 3-latki, „Pszczó³-
ki” – 5-latki, „Motylki” – 6-latki 
w osobach: Zosia i Jêdrek Anszperger 
z mam¹ Dorot¹, Miko³aj Wawrzyñ-
ski, Maksiu Gawin z mam¹ Kasi¹, 
Anetka Ligmann, Marcel  Syrkow-
ski, Marcel Tonder, Borys Gajkowski 
z mam¹ Magd¹, Ró¿a Cychowska 

z bratem Frankiem i tat¹ Mariuszem. 
Uczestnicy otrzymali nagrody ksi¹¿-
kowe, dyplomy i upominki. 
 Jako organizatorki Przegl¹du 
serdecznie dziêkujemy wszystkim 
dzieciom i ich rodzinom za zaanga-
¿owanie i przepiêkne wystêpy, a Pani 
dyrektor za ufundowanie nagród. 
Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku 
chêtnych do udzia³u bêdzie du¿o, 
du¿o wiêcej.
 Na kwiecieñ tradycyjnie ju¿ za-
planowano cykl spotkañ z ciekawy-
mi osobami z terenu naszej gminy, 
którzy od lat, w ramach ogólnopol-
skiej akcji „CA£A POLSKA CZYTA  
DZIECIOM”, czytaj¹ naszym wy-
chowankom.

Katarzyna Gawin
Katarzyna Syrkowska

 W bie¿¹cym roku szkolnym nasze przedszkole k³adzie szczególny na-
cisk na popularyzacjê czytelnictwa wśród dzieci. Wzbogacono wszystkie 
k¹ciki czytelnicze w nowe mebelki – rega³y, sofy, kanapy. W pokaźnej ilo-
ści zakupiono ciekawe i wartościowe ksi¹¿ki.

Informacja 
Ministerstwa 

Rozwoju 
 Z myśl¹ o przedsiêbiorcach Mi-
nisterstwo Rozwoju prowadzi serwis 
informacyjno-us³ugowy – biznes.
gov.pl  stworzony w oparciu o zapisy 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie dzia³alności gospodarczej. 
 Zadaniem Portalu jest przede 
wszystkim wsparcie dla przedsiêbior-
ców przy rejestracji i prowadzeniu 
biznesu w Polsce. 
 Serwis w sposób prosty i przy-
stêpny prezentuje informacje z za-
kresu zak³adania i prowadzenia w³a-
snej firmy, jak równie¿ umo¿liwia 
za³atwienie wielu spraw urzêdowych 
w sposób elektroniczny. 
 Zachêcamy do zapoznania siê 
i korzystania z informacji zawartych 
w serwisie.

Robert Babiarz

 W zebraniach uczestniczy³ Pan Jan 
Surdyka Wójt Gminy, Krzysztof Rak 
zastêpca Wójta Gminy, Piotr Pawlikow-
ski - Przewodnicz¹cy Rady Gminy wraz 
z przedstawicielami Rady Gminy, Radni 
Powiatu Toruñskiego, Przedstawiciele 
Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP, 
So³tysi, Przedstawiciele KGW i innych 
organizacji wspó³pracuj¹cych z Ochot-
niczymi Stra¿ami Po¿arnymi. 
 W sumie na terenie gminy Z³awieś 
Wielka dzia³a 300 druhen i druhów oraz 
cz³onków M³odzie¿owych Dru¿yn Po-
¿arniczych zrzeszonych w 8 jednostkach 
OSP w tym dwóch nale¿¹cych do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo Gaśniczego: 
S2 - OSP £¹¿yn i S3 - OSP Toporzysko, 
piêciu jednostkach typwu S1 – OSP Pê-
dzewo, OSP Rzêczkowo, OSP Siemoñ, 
OSP Sk³udzewo, OSP Z³awieś Ma³a oraz 
jednej typu M – OSP Stary Toruñ. Jed-
nostki typu S s¹ uprawnione do dzia³añ 
ratowniczo-gaśniczych i s¹ dysponowane 
do zdarzeñ na terenie gminy. 
 W roku 2016 jednostki bra³y udzia³ 
w 286 zdarzeniach na naszym terenie. 
By³y to po¿ary, miejscowe zagro¿enia 
w tym m.in. wypadki i kolizje drogowe, 
podtopienia, usuwanie szkód po wichu-
rach, udzielanie kwalifikowanej pierw-
szej pomocy, zabezpieczanie l¹dowisk dla 
LPR i inne, oraz alarmy fa³szywe. Ogól-
nie zanotowano wzrost zdarzeñ, do któ-
rych by³y dysponowane nasze jednostki. 
Poza dzia³alności¹ ratownicz¹ druhowie 

z OSP prowadz¹ tak¿e akcje prewencyjne 
polegaj¹ce na przeprowadzaniu pogada-
nek dotycz¹cych bezpieczeñstwa zarów-
no po¿arowego jak i drogowego w szko-
³ach, podczas zebrañ wiejskich, a tak¿e 
przy okazji zaproszeñ przez inne orga-
nizacje, które s¹ zainteresowane wspó³-
prac¹ z OSP. Nieod³¹cznym elementem 
prewencyjnym jest te¿ wiosenny przegl¹d 
gospodarstw domowych. 
 Czêsto s¹ organizowane pokazy 
sprzêtu i ratownictwa w szko³ach, przed-
szkolach oraz podczas festynów wiej-
skich. Coraz wiêksze zainteresowanie 
wśród mieszkañców wzbudzaj¹ pokazy 
i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 
prowadzone przez odpowiednio prze-
szkolonych druhów z OSP. 
 Na podstawie sprawozdañ z zebrañ 
oraz obserwacji mo¿na stwierdziæ, ¿e 
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne s¹ jedn¹ z naj-
prê¿niej dzia³aj¹cych organizacji spo³ecz-
nych na terenie gminy Z³awieś Wielka. 
 Trzeba, te¿ tu wspomnieæ, ¿e mimo 
i¿ ustawa o ochronie przeciwpo¿arowej 
gwarantuje stra¿akom ekwiwalent za 
udzia³ w dzia³aniach ratowniczo gaśni-
czych, to we wszystkich jednostkach, 
stra¿acy przekazuj¹ otrzymane świadcze-
nia dla swoich macierzystych jednostek 
z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu sprzêtu i wyposa¿enia niezbêd-
nego do prowadzenia dzia³añ ratowniczo 
gaśniczych.

Robert Babiarz

 Od stycznia do lutego w jednostkach OSP z terenu gminy Z³awieś 
Wielka odby³y siê zebrania sprawozdawcze, podczas których stra¿acy pod-
sumowali swoj¹ dzia³alnośæ w roku 2016 oraz przedstawili plan dzia³alno-
ści w roku 2017.

Stop wiosennemu 
wypalaniu traw

 Prawie 17 tys. po¿arów traw wy-
buch³o w kraju od pocz¹tku roku 
- alarmuj¹ stra¿acy i apeluj¹ o za-
przestanie wypalania nieu¿ytków. 
Jest to dzia³anie karalne i szkodli-
we dla środowiska.
 Pocz¹tek wiosny to czas gwa³townego 
wzrostu liczby po¿arów traw na ³¹kach 
i nieu¿ytkach rolnych. Ma to zwi¹zek 
z wypalaniem, g³ównie przez rolników, 
suchych traw. Do rozprzestrzeniania 
ognia przyczyniaj¹ siê powiewy wiatru. 
Zmiana kierunku wiatru radykalnie 
zwiêksza ryzyko wymkniêcia siê ognia 
spod kontroli, co grozi przeniesieniem 
ognia na pobliskie lasy i zabudowania.
 Wypalanie traw jest nie tylko szko-
dliwe dla środowiska, lecz tak¿e karalne. 
Zgodnie z ustaw¹ o ochronie przyrody 
i ustaw¹ o lasach sprawcy podpalenia gro-
zi grzywna w wysokości do 5 000 z³otych 
oraz koniecznośæ zap³aty za dzia³ania 
stra¿aków. W sytuacji gdy po¿ar bêdzie 
stanowi³ zagro¿enie ¿ycia, zdrowia lub 
mienia ludzi, sprawca mo¿e zostaæ skaza-
ny nawet na 10 lat wiêzienia.

 Wbrew panuj¹cej powszechnie opi-
nii - wypalanie traw nie przynosi lep-
szych plonów, nie u¿yźnia gleby, lecz 
hamuje naturalne procesy zachodz¹ce 
w glebie. Ogieñ hamuje asymilacjê azotu 
z powietrza oraz proces gnicia pozosta-
³ości roślinnych, które tworz¹ urodzajn¹ 
warstwê gleby.  
 Poza tym powoduje niepotrzeb-
n¹ emisjê py³ów i gazów do atmosfery. 
W p³omieniach gin¹ ponadto zwierzêta, 
m. in.  mrówki rozk³adaj¹ce resztki ro-
ślin i zwalczaj¹ce szkodniki, biedronki 
redukuj¹ce liczbê mszyc, d¿d¿ownice 
przyczyniaj¹ce siê do u¿yźnienia ziemi. 
Niszczone s¹ równie¿ miejsca lêgowe wie-
lu gatunków ptaków gnie¿d¿¹cych siê na 
ziemi i w krzewach.
 MSWiA oraz PSP prowadz¹ dorocz-
n¹ kampaniê "STOP po¿arom traw!". 
W jej ramach powsta³a strona interneto-
wa - www.stoppozaromtraw.pl,  na której 
mo¿na znaleźæ szczegó³owe informacje 
dotycz¹ce tego zjawiska.

Dorota Szymañska

 Najwiêksz¹ emisjê do atmosfery 
CO2 generuje spalanie paliw kopal-
nianych, transport  oraz wylesianie 
terenów. Dlatego tak wa¿ne jest, aby 
ka¿dy zaanga¿owa³ siê w redukcjê 
emisji gazów cieplarnianych. Na te-
renie ca³ego kraju podejmowane s¹ 
ró¿nego rodzaju inicjatywy. Nasza 
gmina w ramach RPO, dzia³ania 3.1. 
"Wspieranie wytwarzania i dystrybu-
cji energii pochodz¹cej ze źróde³ od-
nawialnych" równie¿ przyczynia siê 
do zmniejszenia emisji CO2. Innym 
przyk³adem dzia³añ maj¹cych na 
celu dbanie o środowisko jest zmiana 
systemów ogrzewania. Wzorem god-

nym naśladowania jest powstaj¹ce 
w Rozgartach osiedle domków jedno-
rodzinnych, w których system ogrze-
wania oparty jest na pompie ciep³a 
powietrze - woda. Domy te budowa-
ne w nowoczesnej i energooszczêdnej 
technologii zaopatrzone s¹ w urz¹-
dzenia przyjazne środowisku. Odpo-
wiednia termoizolacja zapobiega stra-
tom ciep³a, co nie tylko pozytywnie 
wp³ywa na środowisko, ale równie¿ 
generuje mniejsze koszty utrzymania 
budynku. W ramach osiedla "Zielona 
polana" wybudowanych zosta³o pra-
wie 70 nowoczesnych domów jedno-
rodzinnych, a kolejnych 30 czeka na 

realizacjê. Zlokalizowane w otocze-
niu lasów, bez dymi¹cych kominów 
stanowiæ bêd¹ spokojn¹ oazê dla na-
szych mieszkañców. 

 Zgodnie z dyrektywami unijnymi emisja CO2 na terenie Polski musi zmaleæ o co najmniej 40% w stosunku 
do roku 1990. Jednym z g³ównym problemów, z którymi boryka siê świat s¹ zmiany klimatu wywo³ane poprzez 
nadmiern¹ emisjê gazów cieplarnianych.

pobrano z zielonapolana.eu
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Niezwyczajna istruktorka 
z 1 Szczepu Harcerskiego

Ferie zimowe w „Błękitnej jedynce”

„Pokoloruj zdrowie” 
konkurs Fundacji Marwit

Artystyczna wiosna 
z fantazją w Siemoniu

List Pochwalny Naczelnik ZHP dla 
drużynowej z Przysieka!

 W Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego zrzeszo-
nych jest 100 000 osób, spośród nich do ogól-
nopolskiego plebiscytu instruktorskiego ZHP 
zg³oszono 253 kandydatów, z których kapitu³a 
wy³oni³a 25 finalistów w 5 kategoriach: „Praca 
z kadr¹”, „Granatowy Szlak”, „Aktywnośæ oby-
watelska”, „Efektywne zarz¹dzanie” oraz „Nie-
przetarty Szlak”. 
 Nominowani instruktorzy s¹ wybitnie wy-
ró¿niaj¹cymi siê osobowościami na tle ca³ego 
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. O wygranej za-
decydowa³o g³osowanie internetowe oraz g³osy 
kapitu³y o wadze 1:1. Istruktorka 1 Szczepu Har-
cerskiego „B³êkitna Jedynka” w Górsku pwd. 
Agata ¯yśko zosta³a nominowana w kategorii 
„Granatowy szlak” za dzia³alnośæ z dru¿yn¹ 
w Przysieku. 
 Niestety druhnie Agacie nie uda³o siê wy-
graæ, ale trzeba powiedzieæ, ¿e to niezwyk³a ko-
bieta, wspania³a wychowawczyni i instruktor-
ka. Harcerze i wspó³pracownicy j¹ uwielbiaj¹, 
a co najwa¿niejsze bior¹ z niej przyk³ad. 
 Cokolwiek robi, wk³ada w to ca³e serce i to 
z uśmiechem na twarzy! Prywatnie oddana, 
szczera i pe³na ¿yczliwości przyjació³ka. Za-
wsze zaanga¿owana na 100%, nawet w drob-

nych rzeczach. Prowadzi dru¿ynê w Przysieku, 
aktywnie dzia³a w Komendzie Szczepu i Kapi-
tule Stopni Wêdrowniczych oraz na rzecz Huf-
ca Toruñ. Naszym zdaniem w pe³ni zas³uguje 
na miano NIEZWYCZAJNEJ! 25 lutego w Cen-
trum Kulturalno-Kongresowym Jordanki 
w Toruniu odby³ siê fina³ plebiscytu instruktor-
skiego „Niezwyczajni”. 
 By³ on po³¹czony z Gal¹ Dnia Myśli Bra-
terskiej, podczas której za pomoc¹ wystêpów, 
w ró¿nej formie, opowiedziano o istocie pracy 
wychowawczej i metodzie harcerskiej oraz har-
cerzach, z uwag¹ przygl¹daj¹cych siê otacz¹j¹-
cej ich rzeczywistości i rozumiej¹cych cechy 
metody harcerskiej. 
 Uroczystośæ by³a transmitowana na ¿ywo 
na kanale YouTube telewizji internetowej 
ZHP360. Reprezentacja z 1 Szczepu gor¹co ki-
bicowa³a dh Agacie na gali "Niezwyczajni”. 
 To dla 1 Szczepu niezwyk³e wyró¿nienie 
na tle innych jednostek ZHP i duma, ¿e tak 
niezwyk³a instruktorka jest w naszym Szczepie 
i wychowuje kolejne pokolenia, stanowi¹c wzór 
do naśladowania. Brawo dh pwd. Agato! 

pwd.  Ewelina Rêbacz

 List pochwalny Naczelnika ZHP to bardzo 
wyj¹tkowe wyró¿nienie, które mo¿na otrzymaæ 
tylko raz w czasie ca³ej s³u¿by i nadawany jest zgod-
nie z Uchwa³¹ Rady Naczelnej ZHP nr 28/XXXVI  
z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyró¿nieñ i na-
gród w ZHP. Naczelnik ZHP przyznaje je raz w roku 
w Dniu Myśli Braterskiej (światowy dzieñ harcerzy 
i skautów). 
 Komendanci hufców przekazuj¹ komendan-
tom chor¹gwi informacjê o wyró¿niaj¹cych siê dru-
¿ynowych, a stamt¹d jest ona przekazana do G³ów-
nej Kwatery ZHP. 
 Kandydat do wyró¿nienia stanowi autorytet 
w swoim środowisku dzia³ania, a na tle innych 
dru¿ynowych odznacza siê wyj¹tkowym zaanga¿o-
waniem w pracê z m³odzie¿¹. Podobnie by³o w przy-
padku druhny pwd. Agaty ¯yśko, która oprócz 
prê¿nego dzia³ania z dru¿yn¹ w Przysieku, by³a m. 
in. komendantk¹ trasy Ogólnopolskiego Rajdu Ko-
pernikañskiego, licz¹cej 120 uczestników oraz fina-
listk¹ ogólnopolskiego plebiscytu „Niezwyczajni”. 
To ju¿ kolejny list Pochwalny Naczelniczki ZHP dla 
dru¿ynowej 1 Szczepu w przeci¹gu prawie 18 letniej 
dzia³alności! 
 To ogromne wyró¿nienie i du¿y presti¿ dla na-
szej jednostki dzia³aj¹cej na terenie Gminy Z³awieś 
Wielka. 

pwd.  Ewelina Rêbacz

 Naczelnik ZHP wyró¿ni³a Listem Pochwalnym dru¿ynowych, których postawa jest godna 
naśladowania, a w tym instruktorkê z 1 Szczepu Harcerskiego „B³êkitna Jedynka” w Górsku 
pwd. Agatê ¯yśko. 

 Akademia Superbohaterów, bo taki by³ te-
mat przewodni zimowiska, trwa³a 5 dni. Harce-
rze byli podzieleni na ró¿ne kategorie wiekowe, 

 W czasie ferii zimowych reprezentanci, ze wszystkich dru¿yn z 1 Szczepu Harcerskiego 
„B³êkitna Jedynka”, rozpoczêli swoj¹ przygodê podczas zimowiska w Zbójnie. 

by mo¿na by³o dostosowaæ zajêcia do wieku.  
Zrobili m. in. zwiad terenu, wcielali siê w super-
bohaterów i przedstawili swoje stroje. 
 Mieli tak¿e okazjê do integracji z inny-
mi środowiskami z Hufca ZHP Toruñ. Wato 
wspomnieæ, ¿e druh Patryk Be³za pe³ni³ 
niezwykle wa¿n¹ funkcjê podczas wyjazdu: 
oboźnego, czyli koordynatora, który pilnu-
je porz¹dku, harmonogramu i ciszy nocnej 
podczas biwaku. 
 Wszyscy harcerze wrócili do szkolnych obo-
wi¹zków z „supermoc¹”, zadowoleni i uśmiech-
niêci.

pwd.  Ewelina Rêbacz

 Dzieci mia³y za zadanie stworzyæ plakat 
promuj¹cy zdrowy styl ¿ycia. By³ to konkurs ze-
spo³owy, bo prace zg³asza³y reprezentacje szkó³. 
Mo¿na je by³o nadsy³aæ do 24 lutego. Najlepszy 
plakat wykona³a szko³a w £¹¿ynie. Tamtejsze 
dzieci przygotowa³y obrazek, na którym broku³ 
jedzie na rowerze. Placówka wzbogaci³a siê tym 
samym o trzy laptopy z akcesoriami. Specjal-
ne wyró¿nienie trafi³o do Szko³y Podstawowej 
w Górsku. Uczniowie poza plakatem przygo-
towali tak¿e has³o: „Zdrowe, tanie i pachn¹ce 
– witaminy to syc¹ce. Jem codziennie, nie cza-
sami. Co? Warzywa z owocami”. Pomys³owośæ 
maluchów zapewni³a placówce fantom do na-
uki anatomii cz³owieka naturalnej wielkości. 
Trochê mniejsze wersje tej nagrody otrzyma³y 
szko³y z Siemonia, Z³ejwsi Wielkiej oraz Przy-
sieka. Plakatowy konkurs to jedna z wielu akcji 
Fundacji Smak Zdrowia.
- Mamy swoje autorskie projekty, m.in. „Na-
uczyciel zdrowo myśl¹cy” oraz „Lekcjê zdro-

wia” – wymienia Joanna Olewiñska. – Pierwszy 
z nich to szkolenia dla nauczycieli przeprowa-
dzone w formie warsztatów. Przekazujemy wie-
dzê o tym, jak rozmawiaæ z uczniami o aktyw-
ności fizycznej i jak j¹ propagowaæ. Później do 
klas takiego pedagoga przyje¿d¿amy ze „zdro-
w¹” lekcj¹, w trakcie której prowadzimy gry, 
konkursy i quizy dotycz¹ce w³aściwego od¿y-
wiania siê i tego, na co zwracaæ uwagê podczas 
zakupów.

Poza Toruñ

 W środê 29 marca szko³y z naszej gminy otrzyma³y nagrody za udzia³ w prozdrowotnej ak-
cji. Uczniowie wziêli bowiem udzia³ w konkursie „Pokoloruj zdrowie”, organizowanym przez 
Fundacjê „Marwit Smak Zdrowia”. 

 Gospodarze tego spotkania, Szko³a Podsta-
wowa w Siemoniu, wspierana przez ¿yczliwych, 
jak zawsze mieszkañców naszej ma³ej ojczyzny, 
powitali serdecznie zaprzyjaźnione przedszkola, 
szko³y oraz gości, otwieraj¹c przegl¹d kramikiem 
z ksi¹¿kami, bajecznie kolorowymi, realistyczny-
mi i fantastycznymi postaciami, pochodz¹cymi  
z rozmaitych ksi¹¿ek, nie tylko z kanonu lektur.
 Czytaj¹cy ksi¹¿ki zachêcali wszystkich tych, 
którzy niezbyt chêtnie siêgaj¹ po lekturê na co 
dzieñ. Przekonywali, ¿e „Chleb i mas³o to za 
ma³o dla cz³owieka, jeszcze trzeba nam fantazji 
parê deka, trochê czarów, trochê baśni, ¿eby sza-
ry świat rozjaśniæ…’’.
Dlatego pe³ni optymizmu, z pogod¹ ducha, bez 
lêku i goryczy, z humorem, mi³ości¹ i bukieci-
kiem ma³ych uprzejmości, jako sk³adnikami, 
mo¿emy „przyrz¹dzaæ” ka¿dy dzieñ wed³ug 
przepisu na szczêśliwe i pogodne ¿ycie, wzboga-
cone wyobraźni¹ ksi¹¿kowych światów.
 Nasi mili goście wspaniale zaprezentowali siê 
w przepiêknych inscenizacjach, rozgrywaj¹cych 
siê w artystycznie urz¹dzonych scenografiach. 
M³odzi aktorzy, od wieku przedszkolnego, a¿ po 
starsze klasy szko³y podstawowej, jak profesjo-
nalni artyści, odgrywali swoje role w oryginal-
nych kostiumach i przekonywali wszystkich, ¿e 
wiosna ju¿ siê pojawi³a i sta³a siê niezaprzeczal-
nym faktem. 
 Publicznośæ ¿ywo reagowa³a brawami i z wiel-
k¹ uwag¹ śledzi³a kolejne wystêpy. Opiekunowie 
artystycznych zespo³ów i re¿yserzy inscenizacji 
wykazali siê niezwyk³¹ inwencj¹ i zaanga¿owa-
niem, nie podlega wiêc w¹tpliwości, ¿e nale¿¹ siê 
im tak¿e ogromne brawa i s³owa uznania. 
 Nasze tradycyjne powitanie wiosny z wple-
cionymi celami profilaktyki oraz przes³aniem 

wychowawczym, choæ nale¿y ju¿ do świ¹t minio-
nych, wspominane bêdzie przez nas, gospoda-
rzy - spo³ecznośæ dzieci i doros³ych z Siemonia, 
szczególnie ciep³o i serdecznie. Mamy nadziejê, 
¿e nasi goście, którzy przybyli na tê uroczystośæ 
i aktywnie w³¹czyli siê do wspólnej akcji, równie 
mi³o wspominaæ bêd¹ chwile spêdzone w naszym 
towarzystwie. Serdecznie dziêkujemy wszystkim, 
którzy zaszczycili nas swoj¹ obecności¹ i przygo-
towali wspania³e popisy artystyczne.
 Nauczyciele i uczniowie wraz z rodzicami, 
wyra¿aj¹ swoj¹ g³êbok¹ wdziêcznośæ za ¿yczli-
wośæ i wsparcie otrzymane ze strony Pana Jana 
Surdyki Wójta Gminy, Komisji d/s  Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych, firmy Marwit, 
KGW w Siemoniu, dziêki którym to przedsiê-
wziêcie zosta³o zrealizowane.
 28 marca 2017 roku, odwiedzi³a nas Pani Po-
se³ Iwona Micha³ek, której obowi¹zki s³u¿bowe 
nie pozwoli³y świêtowaæ z nami powitania wio-
sny. Dla naszego mi³ego gościa uczniowie przed-
stawili swój program artystyczny, który spotka³ 
siê z uznaniem Pani Pose³, nale¿¹cej do grona 
¿yczliwych i przyjaznych naszej szkole osób, za 
co szczerze i gor¹co dziêkujemy.

Krystyna Poliwodziñska

 Zgodnie z wieloletnim obyczajem, aby świêtowaæ przyjście wiosny z wyobraźni¹, zdrowo 
i radośnie, w dniu 22 marca odby³ siê w Siemoniu Gminny Przegl¹d Wierszy i Piosenek Zna-
nych i Nieznanych pod has³em: ,,Witamy Wiosnê z bohaterami ksi¹¿ek’’.
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Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Kultura

Nagrody dla wybitnych uczniów

Wyjazdy z Domem Kultury

 Uczniowie szkó³ podstawowych i gimna-
zjów mogli ubiegaæ siê o stypendium za wybitne 
osi¹gniêcia w jednej z trzech dziedzin: nauko-
wej, sportowej oraz twórczości artystycznej. 
Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³o siê 
stypendium sportowe, przed up³ywem terminu 
sk³adania wniosków wp³ynê³o ich dziesiêæ. 
 O stypendium artystyczne ubiega³o siê 
trzech uczniów, natomiast o naukowe dwóch.  
Powo³ana przez Wójta komisja szczegó³owo 
przeanalizowa³a wszystkie wnioski oraz przy-
zna³a za ka¿de ze wskazanych osi¹gniêæ od-
powiedni¹ liczbê punktów, zgodn¹ z, uchwa-
lonym przez Radê Gminy Z³awieś Wielka, 
regulaminem. 
 Wnioskodawcy, którzy zgromadzili najwy¿-

sz¹ liczbê punktów zostali wytypowani przez 
Wójta Gminy Z³awieś Wielka do otrzymania 
stypendium. W tym roku nagroda finansowa 
w wysokości 800 lub 1 000 z³, w zale¿ności od 
uzyskanej ³¹cznej liczby punktów, trafi do czte-
rech wybitnych sportowców: dwojga p³ywaków, 
tancerza oraz uczennicy uprawiaj¹cej jednocze-
śnie karate i kolarstwo, wybitnej artystki ma-
larki oraz zdobywczyni tytu³u laureata trzech 
konkursów przedmiotowych. 
 Dla wszystkich stypendystów przekazuje-
my wyrazy szczerego uznania, gor¹ce brawa 
oraz ¿yczenia dalszych sukcesów, radości i sa-
tysfakcji z ich osi¹gania.

 Tegoroczne stypendia dla szczególnie uzdolnionych mieszkañców naszej Gminy zosta³y 
przyznane po raz drugi.

 Uczniowie, którym przyznano stypendium Wójta Gminy Z³awieś Wielka za osi¹gniêcia uzy-
skane w 2016 r.

Lp. Imiê i nazwisko ucznia Dyscyplina/dziecina
Stypendium sportowe

1 Maja Gondek karate, kolarstwo
2 Jakub Iwicki taniec
3 Jolanta Siódmiak p³ywanie w p³etwach
4 Szymon Siódmiak p³ywanie w p³etwach

Stypendium artystyczne
1 Alicja Wiśniewska malarstwo

Stypendium naukowe
1 Aniela Kosobucka jêzyk polski, jêzyk francuski, biologia

Barbara £ukasik Gilewicz

 Trwa³ on ponad dwie godziny, a zespó³ 
zaprezentowa³ repertuar wokalny i taneczny 
nie tylko z terenu Mazowsza, ale ca³ej Polski. 
Podziwialiśmy folklor podhalañski, lubelski, 
lubuski, krakowski, Dolnego i Górnego Śl¹ska, 
Kaszub.
 Uczestnicy zachwyceni byli sposobem pre-
zentacji piosenek i tañców, ale najwiêkszy 
zachwyt budzi³y stroje regionalne. Nastêp-
nym z kolei wyjazdem by³a zapowiadana 
du¿o wcześniej wizyta na spektaklu w Ope-
rze Nova, gdzie mogliśmy obejrzeæ „Zemstê 
nietoperza”, operetkê Johanna Straussa syna. 
W tym wydarzeniu udzia³ wziê³o 50 osób, a bi-
lety rozesz³y siê jak „ciep³e bu³eczki”. Mimo, 
i¿ spektakl by³ pod koniec lutego, biletów nie 
by³o ju¿ w grudniu.
 Jak napisano w informatorze opery Nova 
„Zemsta nietoperza” Straussa uchodzi za ope-
retkê wzorcow¹ dla swego gatunku i zawiera co 
najmniej dwa komponenty, które czyni¹ z niej 
arcydzie³o. Po pierwsze - wspania³¹ muzykê: 
walce, polki i arie, przed którymi dr¿¹ śpiewa-
cy, gdy¿ wymagaj¹ wielkiej rozpiêtości g³osu. 
 To z tej operetki pochodzi m.in. s³ynny 

„czardasz Rozalindy”, aria Adeli „ze śmie-
chem” i cudowna uwertura, która wprost pory-
wa do tañca. Po drugie - dowcipne i intryguj¹ce 
libretto, ³¹cz¹ce parysk¹ frywolnośæ literackiego 
pierwowzoru, pe³n¹ wdziêku i elegancji kome-
diê salonow¹ i wiedeñsk¹ krotochwilê. Geniusz 
Straussa po³¹czy³ to harmonijnie, wplataj¹c do 
II aktu scenê balu u ksiêcia Gigi.”
 Operetka by³a uczt¹ dla „ducha” ka¿dego 
z uczestników. Bior¹c pod uwagê ilośæ osób za-
interesowanych takimi wyjazdami, zamierza-
my organizowaæ ich wiêcej dla mieszkañców 
gminy.

Renata Dobrowolska

 Mieszkañcy gminy mieli przyjemnośæ wys³uchaæ i obejrzeæ wystêp zespo³u Mazowsze, 
który odby³ siê w lutym w sali widowiskowej OSiR w Brodnicy. 

 Grupa charakteryzuje siê du¿¹ rozpiêtości¹ 
wiekow¹, bo od osób powy¿ej trzydziestki do 
osiemdziesiêciolatków. Studenci wys³uchali ju¿ 
trzech wyk³adów z ró¿nych dziedzin, prowa-
dzonych przez wyk³adowców Wy¿szej Szko³y 
Gospodarki w Bydgoszczy.
 Pierwszy wyk³ad dotyczy³ zanieczyszczeñ 
atmosfery i zagro¿eñ spowodowanych klesz-
czami, drugi to turystyka i propozycja wyjaz-
dów krajowych i zagranicznych dla studentów 
UTW i ich rodzin. Ostatni, bardzo interesuj¹cy, 
wyk³ad dotyczy³ osobowości spo³ecznej i wp³y-
wu na ni¹ zarówno przez cechy genetyczne, jak 

 Zwiêksza siê ilośæ studentów nowopowo³anego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzia³a-
j¹cego przy Domu Kultury w Górsku. Obecnie jest ich ju¿ ponad 40, a chêtnych ci¹gle 
przybywa.

te¿ otoczenie.
 W najbli¿szym czasie, bo od kwietnia roz-
poczynaj¹ siê kursy - jêzyka angielskiego i kom-
puterowy. Uczestnikami kursów bêd¹ studenci 
UTW, ale mog¹ w nich wzi¹æ udzia³ tak¿e osoby 
spoza Uniwersytetu, dla których odp³atnośæ za 
kurs bêdzie wy¿sza. Wszelkie informacje na ten 
temat mo¿na uzyskaæ w Domu Kultury w Gór-
sku tel. 56 610 21 28.
 Serdecznie zapraszamy do zapisów na Uni-
wersytet Trzeciego Wieku i kursy prowadzone 
przy Uniwersytecie.

Renata Dobrowolska

34 Ogólnopolski 
Rajd Kopernikański

 Ogólnopolski Rajd Kopernikañski to miej-
sce spotkañ ró¿nych środowisk i wymiany zwy-
czajów, a tak¿e mo¿liwośæ prze¿ycia ciekawej 
przygody oraz poznania walorów turystycz-
nych Torunia. 
 Ca³ośæ atrakcji i motywów przewodnich 
poszczególnych tras opiera³a siê o wartości ta-
kie, jak: wspó³praca, braterstwo i szeroko pojê-
ty rozwój osobisty. Uczestnicy wziêli równie¿ 
udzia³ w pi¹tej edycji flash mob’u organizowa-
nego z okazji Dnia Myśli Braterskiej, najwiêk-
szego świêta skautek i skautów na ca³ym świe-
cie. Kilkadziesi¹t osób, jednocześnie wypuści³o 
w niebo setki baniek mydlanych dla uczczenia 
urodzin za³o¿yciela skautingu, sir Roberta Ba-
den – Powella. 
 Harcerze z 1 Szczepu Harcerskiego „B³ê-
kitna Jedynka”, pod przewodnictwem pwd. 
Agaty ¯yśko, podjêli siê organizacji trasy star-
szoharcerskiej na Ogólnopolskim Rajdzie 

 W dniach 17-19.02. 2017 r., po raz trzydziesty czwarty,odby³ siê Ogólnopolski Rajd Koper-
nikañski. Toruñ zamieni³ siê w zimow¹ stolicê harcerzy, a wszystko po to, aby uczciæ rocznicê 
urodzin wielkiego uczonego i astronoma, Miko³aja Kopernika.

Kopernikañskim. W sobotê odby³a siê gra 
miejska z punktami kontrolnymi, roz³o¿ony-
mi w ca³ym Toruniu. Fabu³a by³a niezwykle 
interesuj¹ca i tajemnicza: „(…) w Toruniu ro-
zesz³a siê wieśæ, ¿e agencja szpiegowska poszu-
kuje nowych pracowników. Jest to informacja 
niespotykana, poniewa¿ publiczna rekrutacja 
odbywa siê po raz pierwszy w historii agencji. 
Najlepiej przeszkoleni agenci światowej rangi 
postawi¹ przed kandydatami wyzwania, o ja-
kich im siê nawet nie śni³o! Jednocześnie mog¹ 
spróbowaæ dowiedzieæ siê prawdy o rzekomych 
problemach toruñskiej agencji szpiegowskiej”. 
W rajdzie uczestniczy³o 120 osób z ca³ej Polski, 
a na patrol, który rozwi¹za³ zagadkê i zdoby³ 
najwiêksz¹ liczbê punktów czeka³y atrakcyjne 
nagrody. Projekt dofinansowano ze środków 
Miasta Torunia oraz Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.

pwd.  Ewelina Rêbacz
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KAktualności

 „Razem dla Przyszłości”

XXXV Miesiąc dla Zdrowia

Szkoła dobrego wychowania„Dziewczynka z zapałkami”

 Oba projekty zosta³y ocenione 
pozytywnie przez komisjê i w efekcie 
otrzymaliśmy dwie dotacje. Pozwol¹ 
one na prowadzenie dzia³añ ukierun-
kowanych na dzieci i m³odzie¿ z tere-
nu gminy Z³awieś Wielka.
 Dotacja otrzymana w dziedzinie 
ekologii przy udziale środków fi-
nansowych naszego Stowarzyszenia 
bêdzie wykorzystana na zorganizo-
wanie w czasie tegorocznych wakacji,  
dwóch turnusów pó³kolonii, które 
odbêd¹ siê tradycyjnie w Górsku 
i Przysieku. Druga dotacja z dzie-
dziny kultury, pozwoli nam wraz 

z Domem Kultury w Górsku i przy 
udziale środków Stowarzyszenia, 
zorganizowaæ warsztaty dziennikar-
sko- fotograficzne, których efektem 
ma byæ zorganizowanie wystawy 
fotograficznej i wydanie ulotki doty-
cz¹cej zabytków naszej gminy. 
 Zarówno fotografie, jak i ulotka 
zaprezentowane zostan¹ w dniu 16 
września podczas obchodów „Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa" organi-
zowanych przez Dom Kultury i Cen-
trum Edukacji M³odzie¿y w Górsku.

Renata Dobrowolska

 Dzia³aj¹ce w Górsku Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla 
Przysz³ości”, po raz kolejny wyst¹pi³o o środki do Starostwa Powiatowego 
w Toruniu na dofinansowanie projektów dotycz¹cych ekologii i kultury.

 Aby uzyskaæ tytu³ konieczne 
by³o wype³nienie, od września 
2016 r. do marca 2017 r., szeregu 
zadañ zwi¹zanych z propagowa-
niem wśród swoich uczniów zasad 
dobrego wychowania. W ramach 
konkursu odby³y siê m.in. prelek-
cje, rozmowy z uczniami, wystawy 
prac uczniów, szkolny konkurs 
wiedzy o savoir vivre. Uczniowie 
pod okiem koordynatora projektu 
pani Doroty Anszperger wykony-
wali inscenizacje ilustruj¹ce zasady 
dobrego wychowania w ró¿nych 
sytuacjach ¿yciowych, wykonywali 
plakaty promuj¹ce kulturalne za-
chowanie, tworzyli Szkoln¹ Kartê 
Zasad Dobrego Zachowania, a tak-
¿e brali udzia³ w dyskusjach na te-

 Szko³a Podstawowa w £¹¿ynie otrzyma³a presti¿owy tytu³ SZKO£Y 
DOBREGO WYCHOWANIA uzyskany w Ogólnopolskim Konkursie 
Szko³a Dobrego Wychowania VIII Edycja, organizowanym przez Studium 
Prawa Europejskiego w Warszawie. 

maty zwi¹zane z kulturalnym za-
chowaniem siê. Wszyscy uczniowie 
chêtnie uczestniczyli w projekcie 
- wype³niaj¹c zadanie konkursowe 
z du¿ym zaanga¿owaniem, co za-
owocowa³o uzyskaniem maksymal-
nej liczby punktów za ka¿de wyko-
nane zadanie.

Dorota Anszperger

 27 lutego wyst¹piliśmy ju¿ po 
raz pi¹ty. Przygotowaliśmy spektakl 
muzyczny na podstawie baśni H.Ch. 
Andersena „Dziewczynka z zapa³ka-
mi”, przy czym nasza wersja posz³a 
w kierunku moralitetu, który mia³ 
wstrz¹sn¹æ i poruszyæ serca. 
 Gra aktorów, którzy mimik¹, 
ruchem i gestem oddawali charakter 
swojej postaci, taniec i muzyka, któ-
re sugestywnie wskazywa³y na to, co 
nast¹pi i teksty przepiêknie wyśpie-
wanych piosenek sprawi³y, ¿e w nie-
jednym oku pojawi³o siê sporo ³ez. 
A wszystko dope³ni³a scenografia, 
której nie powstydzi³by siê niejeden 
teatr, nota bene autorstwa woźnego 
naszej szko³y, kostiumy rodem z epo-
ki i gra świat³em, które nada³o ca³ości 
odpowiedni klimat. 

 Nasze przedstawienia zawsze nio-
s¹ ze sob¹ jakieś przes³anie. Czasami 
mówi¹ po prostu „cz³owieku, za-
trzymaj siê na chwilê”. Popatrz, wo-
kó³ ciebie jest bieda. Bieda w ró¿nej 
postaci: bezdomne ze swym koszem 
pe³nym najpiêkniejszych dla nich 
skarbów, które ciebie odrzucaj¹; sta-
ruszek pochylony wiekiem i chorob¹ 
z tak nisk¹ emerytur¹, ¿e w³aściwie 
nie wiadomo jakim cudem jeszcze 
¿yje; kwiaciarka z pe³nym koszem 
kwiatów, której nie wyszed³ biznes, 
a która próbuje wi¹zaæ koniec z koñ-
cem i ona, ma³a dziewczynka, brud-
na i potargana i taka natrêtna z tymi 
zapa³kami! Mijasz j¹ ty, mijam ja, 
twoje sumienie. 
 W tym mijaniu nie ma refleksji. 
Pêdzisz do swojego ¿ycia. Liczysz 
siê tylko ty, liczê siê ja. Bezdomna 
wyci¹ga rêkê, czegoś chce, w rêku ma 
kubek, o coś prosi, ale ciebie to od-
rzuca. Myślisz, jej wybór. Kwiaciarka 
w p³aszczu z lumpeksu? Ty ubierasz 
siê w galerii, nie kupisz kwiatka, dla 
zasady, chocia¿ móg³byś. 
 Teraz jesteś panem świata, a ten 
staruszek tak powolnie przechodz¹-
cy obok nie pasuje do twojego obraz-
ka. Czekasz poirytowany a¿ wreszcie 
przecz³apie, bo przecie¿ starośæ ciebie 
nigdy nie bêdzie dotyczy³a. No i ona, 

ta ma³a, ¿ebrze na ulicy. Gdzie s¹ jej 
rodzice? To ju¿ nie ma instytucji, któ-
re by siê tym zajê³y? Idziesz wiêc dalej 
i myślisz, ich wybór. Dlaczego wiêc 
oni siê nie uśmiechaj¹… A jeśli nie. 
Jeśli to nie zawsze jest takie proste, ale 
ty nie chcesz o tym myśleæ, nie chcê 
myśleæ ja. A¿ któregoś dnia dowia-
dujesz siê, ¿e ta ma³a zamarz³a gdzieś 
w zau³ku albo na ulicy pe³nej ludzi 
i to tob¹ wstrz¹sa. Ju¿ nie chcia³byś 
byæ obojêtny. Nareszcie widzisz 
i czujesz, jeszcze nie wiesz co, a to 
jestem ja, twoje sumienie. Budz¹ siê 
w tobie twoje uczucia dawno uśpio-
ne i schowane gdzieś na serca dnie. 
Nagle czujesz, ¿e cierpienie tej ma³ej 
dotyka i ciebie. 
 Chcia³byś coś zmieniæ, ale jej ju¿ 
nie ma….Nie ma jej oczu pe³nych ³ez 

i niemego wo³ania o pomoc. Ode-
sz³a. Ju¿ nigdy ciê nie zaczepi. Nie 
stanie na twojej drodze i o nic nie po-
prosi. Nie zaburzy twojego uporz¹d-
kowanego świata. Nagle czujesz, ¿e 
mo¿e gdybyś…. Mo¿e wtedy ona…..
Mo¿e…. 
 O tym w³aśnie by³ nasz spektakl, 
o ludzkich sercach bez mi³ości, które 
s¹ jak pude³ka od zapa³ek…. Przeko-
nani jednak, ¿e ludzie s¹ jak anio³y 
a obojêtnośæ jest poz¹, uratowali-
śmy nasz¹ dziewczynkê z zapa³kami 
za spraw¹ ma³ych anio³ków, które 
tchnê³y w ni¹ ¿ycie, a obudzeni z em-
patycznego letargu ludzie kupili od 
niej zapa³ki.
 Có¿, mówi¹, ¿e sztuka, nawet 
kontrowersyjna, sama siê obroni. Na-
sza nie musi. Da³a widzom wszystko 
to, co chcieliśmy; wzruszenie, re-
fleksjê i radośæ, a poza tym szczere 
uznanie, czego wyrazem by³y brawa 
po ka¿dym wejściu, ka¿dym tañcu 
i ka¿dej piosence, a na zakoñczenie 
owacje na stoj¹co. A wszystko to za 
spraw¹ fantastycznych ludzi zaanga-
¿owanych w przedsiêwziêcie, którzy 
jako amatorzy stworzyli niezwyk³e 
postaci. Pocz¹wszy od Pani Dyrek-
tor, która sugestywnie wykreowa³a 
bezdomn¹ i ze swoj¹ towarzyszk¹, 
wywo³uj¹c falê wzruszenia próbowa-

³a przebiæ siê przez mur obojêtności. 
 Przewodnicz¹cego Rady Gminy, 
który jako staruszek pogodzony ze 
swoim losem wzbudzi³ tyle litości, ¿e 
mog³aby siê nim zaj¹æ niejedna fun-
dacja. Radn¹ Rady Powiatu w roli 
zniesmaczonej narzucaj¹c¹ siê bied¹ 
dystyngowanej mieszczki po Pani¹ 
So³tys i jej dobrze sytuowan¹ towa-
rzyszkê, w których szemrane towa-
rzystwo budzi³o niesmak. 
 Wreszcie Stra¿aka Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej, który z niezwyk³¹ 
wokalistk¹, nota bene wcześniej 
w roli ducha babci sp³ywaj¹cego z nie-
ba, wyśpiewa³ pe³en wzruszenia tekst 
Olgi Boñczyk, utalentowan¹ multiin-
strumentalistkê i wokalistkê, której 
gra na skrzypcach wprawi³a w niemy 
zachwyt, rodziców dzieci, studentki, 

przedstawicielki Ko³a Gospodyñ 
Wiejskich, nauczycieli, pracowników 
szko³y. Nie zabrak³o tak¿e samych 
dzieci, bo któ¿ inny zagra³by tak 
wzruszaj¹co anio³ki. No i oczywiście 
ona, tytu³owa bohaterka, na co dzieñ 
studentka i przedstawiciel handlowy 
z oczami, które nie wiadomo, jakim 
cudem pomieści³y tyle bólu i ³ez. 
 Wszyscy oni zostawiali popo³u-
dniami albo wczesnymi porankami 
swoje obowi¹zki i domowe zacisza 
i przychodzili na próby, którym cza-
sami nie by³o koñca. A to taniec nie 
wychodzi³, a to babciê trzeba by³o 
wci¹gaæ do góry, poniewa¿ podwójna 
kurtyna nie do koñca zesz³a równo. 
A w tych zmaganiach wytrwale i cier-
pliwie pomagali nam nasi stra¿acy, 
którzy wcześniej poświêcili mnó-
stwo czasu, wysi³ku i sprzêtu znane-
go z przeznaczenia i nazwy tylko im 
i przygotowali skomplikowane kon-
strukcje, wyci¹gi i cuda na potrzeby 
spektaklu. I tylko oni wiedzieli jak to 
wszystko obs³u¿yæ. 
 Sami, wiêc widzicie, ¿e nasza wieś 
i nasza szko³a w £¹¿ynie nie jest zwy-
czajna, poniewa¿ tworz¹ j¹ niezwykli 
ludzie. Przyjedźcie tu kiedyś, a po-
czujecie tê niezwyk³ośæ…

Jolanta Michalska

 S¹ takie miejsca na ziemi, w których ¿yj¹ zwyczajni ludzie. Zajmuj¹ siê, na co dzieñ swoimi zwyczajnymi 
sprawami: odwo¿¹ dzieci do zwyczajnej szko³y, gotuj¹ zwyczajne obiady, id¹ do zwyczajnej pracy. To ma³e wsie na 
obrze¿ach têtni¹cych ¿yciem miast, ale nasza wieś nie jest zwyczajna.

W ramach ogólnopolskiej akcji  „XXXV MIESI¥C DLA ZDROWIA” Dom 
Kultury w Górsku wraz z Toruñskim Towarzystwem Krzewienia Kultury 
Fizycznej zorganizuje w maju bezp³atne zajêcia yogi, aerobiku i nordic wal-
king.
Harmonogram zajêæ:
Yoga: 15, 22, 29, 31 maja o godz. 17.00 
Aerobik: poniedzia³ki i czwartki o godz.18.00
Nordic walking; we wtorki i pi¹tki godz. 11.00-12.00.
Ilośæ miejsc ograniczona. Zapisy pod nr telefonu 56 610 21 28.
Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy.

Renata Dobrowolska
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Nowi ratownicy Kwali�kowanej 
Pierwszej Pomocy w OSP

Dzień Kobiet w Górsku

Gminne Święto Kobiet w GOKiS

Zespół Szkół w Górsku w projekcie 
„Nauka na wyciągnięcie ręki”

 Celem projektu - Nauka na wyci¹gniêcie rêki - jest popularyzacja na-
uki z wybranych dziedzin biologii.

 Nauka z dziedzin fizjologii ro-
ślin, biologii molekularnej, biotech-
nologii, biologii komórki, ekologii 
oraz zaprezentowania wyników w³a-
snych badañ naukowych kadry dy-
daktycznej wśród m³odzie¿y uczêsz-
czaj¹cej do gimnazjum w mniejszych 
miejscowościach woj. kujawsko-po-
morskiego.   
 Popularyzacja obejmie uczniów 
od 12 do 16 roku ¿ycia, którzy nie 
maj¹ czêstego kontaktu z pracow-
nikami naukowymi. Celem jest do-
tarcie do zdolnych uczniów, rozbu-
dzanie ich ciekawości poznawczej, 
inspirowanie do twórczego myślenia 
i rozwijania zainteresowañ biolo-
gicznych. 

 Uczestniczenie m³odzie¿y w tym 
projekcie umo¿liwi zapoznanie siê ze 
środowiskiem akademickim i uczel-
ni¹ jako miejscem, w którym mog¹ 
w przysz³ości studiowaæ. Projekt bê-
dzie realizowany w okresie od lutego 
do czerwca 2017 r.
 Projekt „Nauka na wyciagniêcie 
rêki”, jest realizowany przez  Wy-
dzia³ Biologii i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika 
w Toruniu, w ramach programu Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego 
pod nazw¹ ,,Uniwersytet M³odego 
Odkrywcy". Z ramienia szko³y koor-
dynatorami projektu s¹: Dawid Basak 
i Violetta Urbañska.

Dawid Basak

 Dodatkowo w kursie uczestniczy-
li cz³onkowie OSP z gminy Lisewo 
oraz pojedyncze osoby przynale¿¹-
ce do jednostek wspó³pracuj¹cych 
z systemem PRM oraz osoby, które 
uczestniczy³y w szkoleniu przypomi-
naj¹cym w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy dla stra¿aków OSP 
z terenu gminy i przyst¹pi³y do egza-
minu potwierdzaj¹cego uprawnienia 
Ratownika. 

 Szkolenie odby³o siê zgodnie 
z Ustaw¹ o Pañstwowym Ratownic-
twie Medycznym z dnia 8 września 
2006 roku (Dz.U.06.191.1410 z dnia 
20 października 2006 r.) oraz  Roz-
porz¹dzeniem Ministra Zdrowia    
w sprawie kursu w zakresie kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy z dnia 19 
marca 2007 r. 
 G³ównym celem kursu jest przy-
gotowanie ratowników jednostek 
wspó³pracuj¹cych z systemem Pañ-
stwowego Ratownictwa Medycznego 
do realizacji zadañ z zakresu ratow-
nictwa w czasie akcji, w tym w szcze-
gólności udzielania osobom w stanie 
nag³ego zagro¿enia ¿ycia i zdrowia 
kwalifikowanej pierwszej pomocy 
w miejscu zdarzenia do czasu prze-
kazania ich personelowi zak³adów 
opieki zdrowotnej.

 Uczestnicy w trakcie zajêæ naby-
wali wiedzê teoretyczn¹ oraz umie-
jêtności praktyczne przygotowuj¹ce 
ich do dzia³añ ratowniczych. Na za-
jêciach praktycznych w grupach æwi-
czyli:
1. Organizacja ratownictwa medycz-

nego – podstawy prawne.
2. Bezpieczeñstwo w³asne, poszkodo-

wanego, miejsca zdarzenia.
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja 

sprzêtu.
4. Elementy anatomii i fizjologii, 

ocena poszkodowanego, badanie 
wstêpne oraz szczegó³owe.

5. Poszkodowany nieprzytomny.
6. Resuscytacja (doros³y, dziecko, nie-

mowlê, noworodek, sytuacje szcze-
gólne).

7. Zasady defibrylacji poszkodowane-
go metod¹ pó³automatyczn¹ i au-
tomatyczn¹.

8. Wstrz¹s.
9. Inne stany nag³e – drgawki, cukrzy-

ca, zawa³ miêśnia sercowego, udar 
mózgowy, zatrucia, podtopienie.

10. Urazy mechaniczne i obra¿enia 
– z³amania, zwichniêcia, skrêce-
nia, krwotoki, 
obra¿enia klat-
ki piersiowej, 
brzucha, krê-
gos³upa, g³owy 
i koñczyn.

11. Urazy che-
miczne, termicz-
ne, elektryczne 
i obra¿enia, za-
gro¿enia środo-
wiskowe, akty 
terroru.

12. Taktyka dzia-

³añ ratowniczych – zdarzenie 
masowe, mnogie, pojedyncze, se-
gregacja wstêpna, karta udzielonej 
pomocy, logistyka.

13. Ewakuacja ze strefy zagro¿enia.
14. Udzielanie kwalifikowanej pierw-

szej pomocy w sytuacjach symulo-
wanych.

15. Psychologiczne aspekty wsparcia 
poszkodowanych.

 Zajêcia na kursie prowadzi³a wy-
kwalifikowana kadra ratowników 
medycznych i pielêgniarka. Wszyscy 
wyk³adowcy i instruktorzy, którzy 
prowadzili zajêcia posiadaj¹ doświad-
czenie w pracy zawodowej w zespo-
³ach ratownictwa medycznego b¹dź 
w szpitalnym oddziale ratunkowym 
co pozwala na wzbogacenie przedsta-
wianych treści przyk³adami, wynika-
j¹cymi z codziennej pracy zawodowej.
  Kurs zakoñczy³ siê egzaminem 
pañstwowym przed komisj¹ egzami-
nacyjn¹. Wszyscy uczestnicy kursu 
oraz szkolenia przypominaj¹cego 
uzyskali tytu³ „RATOWNIKA”.

Robert Babiarz

 W dniach od 25 lutego do 19 marca 2017 roku Fundacja MaxLife, na zlecenie Urzêdu Gminy w Z³ejwsi Wiel-
kiej, przeprowadzi³a w remizie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Sk³udzewie kurs w zakresie kwalifikowanej pierw-
szej pomocy dla druhów i druhen z OSP z terenu gminy Z³awieś Wielka. 

 Uroczystośæ zorganizowano 
w dniu 9 marca 2017 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Z³ejwsi Ma³ej. Z zaproszenia sko-
rzysta³o ponad 80 pañ reprezentu-
j¹cych ró¿ne środowiska m.in.; rady 
so³eckie, ko³a gospodyñ wiejskich, 
przedsiêbiorców, pracowników admi-
nistracji, kierowników jednostek. 
 Wójt Gminy wraz z Przewodni-
cz¹cym Rady Gminy z³o¿yli przyby-
³ym Paniom serdeczne ¿yczenia oraz 
przekazali symboliczny kwiatek dla 
ka¿dej Pani. Z okazji tak mi³ej uro-
czystości wyst¹pi³ duet muzyczny 
w osobach: Ludmi³a Ma³ecka – aktor-
ka scen muzycznych – wokal i Artur 
Grudziñski – pianista, aran¿er, dyry-
gent, autor piosenek, ilustracji filmo-
wych i reklam. 
 Ciekaw¹ atrakcj¹ by³a loteria 
fantowa, w której ka¿dy los wygrywa.
Panie mog³y wylosowaæ kosmetyki, 

 Co roku 8 marca kobiety obchodz¹ swoje świêto – Dzieñ Kobiet. Zgodnie z t¹ tradycj¹ Jan Surdyka Wójt 
Gminy i Piotr Pawlikowski Przewodnicz¹cy Rady Gminy zaprosili Panie – mieszkanki Gminy Z³awieś Wielka 
na uroczysty koncert z okazji ich świêta. 

a tak¿e zaproszenie na manicure w sa-
lonie kosmetycznym. Nie zabrak³o 
s³odkiego poczêstunku oraz tortu, 
który z najlepszymi ¿yczeniami dla 
Pañ ufundowa³ Jan Surdyka – Wójt 
Gminy. Lampk¹ szampana i grom-
kim "Sto lat" wzniesiono toast, za 
zdrowie Pañ.
 Warto wspomnieæ o tym, ¿e 
tego dnia obs³ugê przy sto³ach zapew-
nili panowie z Klubu Honorowych 
Dawców Krwi dzia³aj¹cego przy 
Urzêdzie Gminy w Z³ejwsi Wielkiej. 
Podziêkowania sk³adamy Panu Zbi-
gniewowi Szymañskiemu, Panu S³a-
womirowi Daleckiemu i Panu Jaro-
s³awowi Kaczanowiczowi.
 To by³ wyj¹tkowy wieczór, 
uśmiechy, ogromna radośæ oraz za-
dowolenie towarzyszy³y spotkaniu 
z okazji Dnia Kobiet. Tego wieczoru 
wszystkie kobiety lśni³y swoim we-
wnêtrznym blaskiem.

 Niech satysfakcja i uśmiech za-
wsze towarzyszy Paniom w ¿yciu oso-
bistym i zawodowym.

Maria Karpiñska

 W trakcie uroczystości swoje 
umiejêtności zaprezentowa³y dzieci 
z kó³ka tanecznego, które nie tylko 
wyst¹pi³y jako formacja taneczna, 
ale po raz pierwszy tak¿e jako pary 
z pokazem tañca towarzyskiego. 
Dzieci zosta³y przygotowane przez 
profesjonaln¹ instruktorkê tañca 
pani¹ Monikê Chojnack¹.
 Na scenie wyst¹pi³y tak¿e dzieci 
i m³odzie¿ z kó³ka teatralnego, które 
jak zwykle przygotowa³y repertuar 

 Świêto Kobiet by³o okazj¹ do zorganizowania spotkania w Domu Kul-
tury w Górsku. Uczestniczy³y w nim panie z Górska i okolic, a tak¿e rodzi-
ce i dziadkowie dzieci, które na co dzieñ uczêszczaj¹ na zajêcia prowadzo-
ne w Domu Kultury.

pe³en dobrego humoru, dotycz¹ce-
go kobiet. M³odzie¿ pracowa³a pod 
kierunkiem Pani Natalii £apiñ-
skiej, zajmuj¹c¹ siê kó³kiem teatral-
nym ju¿ od kilku lat.
 Ca³ośæ swym śpiewem uświet-
ni³ zespó³ śpiewaczy „Harmonia”, 
który pod kierunkiem nowego dy-
rygenta Pana Micha³a Stropy zupe³-
nie zmieni³ swoje oblicze.

Renata Dobrowolska
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KAktualności

 „Razem dla Przyszłości”

XXXV Miesiąc dla Zdrowia

Szkoła dobrego wychowania„Dziewczynka z zapałkami”

 Oba projekty zosta³y ocenione 
pozytywnie przez komisjê i w efekcie 
otrzymaliśmy dwie dotacje. Pozwol¹ 
one na prowadzenie dzia³añ ukierun-
kowanych na dzieci i m³odzie¿ z tere-
nu gminy Z³awieś Wielka.
 Dotacja otrzymana w dziedzinie 
ekologii przy udziale środków fi-
nansowych naszego Stowarzyszenia 
bêdzie wykorzystana na zorganizo-
wanie w czasie tegorocznych wakacji,  
dwóch turnusów pó³kolonii, które 
odbêd¹ siê tradycyjnie w Górsku 
i Przysieku. Druga dotacja z dzie-
dziny kultury, pozwoli nam wraz 

z Domem Kultury w Górsku i przy 
udziale środków Stowarzyszenia, 
zorganizowaæ warsztaty dziennikar-
sko- fotograficzne, których efektem 
ma byæ zorganizowanie wystawy 
fotograficznej i wydanie ulotki doty-
cz¹cej zabytków naszej gminy. 
 Zarówno fotografie, jak i ulotka 
zaprezentowane zostan¹ w dniu 16 
września podczas obchodów „Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa" organi-
zowanych przez Dom Kultury i Cen-
trum Edukacji M³odzie¿y w Górsku.

Renata Dobrowolska

 Dzia³aj¹ce w Górsku Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla 
Przysz³ości”, po raz kolejny wyst¹pi³o o środki do Starostwa Powiatowego 
w Toruniu na dofinansowanie projektów dotycz¹cych ekologii i kultury.

 Aby uzyskaæ tytu³ konieczne 
by³o wype³nienie, od września 
2016 r. do marca 2017 r., szeregu 
zadañ zwi¹zanych z propagowa-
niem wśród swoich uczniów zasad 
dobrego wychowania. W ramach 
konkursu odby³y siê m.in. prelek-
cje, rozmowy z uczniami, wystawy 
prac uczniów, szkolny konkurs 
wiedzy o savoir vivre. Uczniowie 
pod okiem koordynatora projektu 
pani Doroty Anszperger wykony-
wali inscenizacje ilustruj¹ce zasady 
dobrego wychowania w ró¿nych 
sytuacjach ¿yciowych, wykonywali 
plakaty promuj¹ce kulturalne za-
chowanie, tworzyli Szkoln¹ Kartê 
Zasad Dobrego Zachowania, a tak-
¿e brali udzia³ w dyskusjach na te-

 Szko³a Podstawowa w £¹¿ynie otrzyma³a presti¿owy tytu³ SZKO£Y 
DOBREGO WYCHOWANIA uzyskany w Ogólnopolskim Konkursie 
Szko³a Dobrego Wychowania VIII Edycja, organizowanym przez Studium 
Prawa Europejskiego w Warszawie. 

maty zwi¹zane z kulturalnym za-
chowaniem siê. Wszyscy uczniowie 
chêtnie uczestniczyli w projekcie 
- wype³niaj¹c zadanie konkursowe 
z du¿ym zaanga¿owaniem, co za-
owocowa³o uzyskaniem maksymal-
nej liczby punktów za ka¿de wyko-
nane zadanie.

Dorota Anszperger

 27 lutego wyst¹piliśmy ju¿ po 
raz pi¹ty. Przygotowaliśmy spektakl 
muzyczny na podstawie baśni H.Ch. 
Andersena „Dziewczynka z zapa³ka-
mi”, przy czym nasza wersja posz³a 
w kierunku moralitetu, który mia³ 
wstrz¹sn¹æ i poruszyæ serca. 
 Gra aktorów, którzy mimik¹, 
ruchem i gestem oddawali charakter 
swojej postaci, taniec i muzyka, któ-
re sugestywnie wskazywa³y na to, co 
nast¹pi i teksty przepiêknie wyśpie-
wanych piosenek sprawi³y, ¿e w nie-
jednym oku pojawi³o siê sporo ³ez. 
A wszystko dope³ni³a scenografia, 
której nie powstydzi³by siê niejeden 
teatr, nota bene autorstwa woźnego 
naszej szko³y, kostiumy rodem z epo-
ki i gra świat³em, które nada³o ca³ości 
odpowiedni klimat. 

 Nasze przedstawienia zawsze nio-
s¹ ze sob¹ jakieś przes³anie. Czasami 
mówi¹ po prostu „cz³owieku, za-
trzymaj siê na chwilê”. Popatrz, wo-
kó³ ciebie jest bieda. Bieda w ró¿nej 
postaci: bezdomne ze swym koszem 
pe³nym najpiêkniejszych dla nich 
skarbów, które ciebie odrzucaj¹; sta-
ruszek pochylony wiekiem i chorob¹ 
z tak nisk¹ emerytur¹, ¿e w³aściwie 
nie wiadomo jakim cudem jeszcze 
¿yje; kwiaciarka z pe³nym koszem 
kwiatów, której nie wyszed³ biznes, 
a która próbuje wi¹zaæ koniec z koñ-
cem i ona, ma³a dziewczynka, brud-
na i potargana i taka natrêtna z tymi 
zapa³kami! Mijasz j¹ ty, mijam ja, 
twoje sumienie. 
 W tym mijaniu nie ma refleksji. 
Pêdzisz do swojego ¿ycia. Liczysz 
siê tylko ty, liczê siê ja. Bezdomna 
wyci¹ga rêkê, czegoś chce, w rêku ma 
kubek, o coś prosi, ale ciebie to od-
rzuca. Myślisz, jej wybór. Kwiaciarka 
w p³aszczu z lumpeksu? Ty ubierasz 
siê w galerii, nie kupisz kwiatka, dla 
zasady, chocia¿ móg³byś. 
 Teraz jesteś panem świata, a ten 
staruszek tak powolnie przechodz¹-
cy obok nie pasuje do twojego obraz-
ka. Czekasz poirytowany a¿ wreszcie 
przecz³apie, bo przecie¿ starośæ ciebie 
nigdy nie bêdzie dotyczy³a. No i ona, 

ta ma³a, ¿ebrze na ulicy. Gdzie s¹ jej 
rodzice? To ju¿ nie ma instytucji, któ-
re by siê tym zajê³y? Idziesz wiêc dalej 
i myślisz, ich wybór. Dlaczego wiêc 
oni siê nie uśmiechaj¹… A jeśli nie. 
Jeśli to nie zawsze jest takie proste, ale 
ty nie chcesz o tym myśleæ, nie chcê 
myśleæ ja. A¿ któregoś dnia dowia-
dujesz siê, ¿e ta ma³a zamarz³a gdzieś 
w zau³ku albo na ulicy pe³nej ludzi 
i to tob¹ wstrz¹sa. Ju¿ nie chcia³byś 
byæ obojêtny. Nareszcie widzisz 
i czujesz, jeszcze nie wiesz co, a to 
jestem ja, twoje sumienie. Budz¹ siê 
w tobie twoje uczucia dawno uśpio-
ne i schowane gdzieś na serca dnie. 
Nagle czujesz, ¿e cierpienie tej ma³ej 
dotyka i ciebie. 
 Chcia³byś coś zmieniæ, ale jej ju¿ 
nie ma….Nie ma jej oczu pe³nych ³ez 

i niemego wo³ania o pomoc. Ode-
sz³a. Ju¿ nigdy ciê nie zaczepi. Nie 
stanie na twojej drodze i o nic nie po-
prosi. Nie zaburzy twojego uporz¹d-
kowanego świata. Nagle czujesz, ¿e 
mo¿e gdybyś…. Mo¿e wtedy ona…..
Mo¿e…. 
 O tym w³aśnie by³ nasz spektakl, 
o ludzkich sercach bez mi³ości, które 
s¹ jak pude³ka od zapa³ek…. Przeko-
nani jednak, ¿e ludzie s¹ jak anio³y 
a obojêtnośæ jest poz¹, uratowali-
śmy nasz¹ dziewczynkê z zapa³kami 
za spraw¹ ma³ych anio³ków, które 
tchnê³y w ni¹ ¿ycie, a obudzeni z em-
patycznego letargu ludzie kupili od 
niej zapa³ki.
 Có¿, mówi¹, ¿e sztuka, nawet 
kontrowersyjna, sama siê obroni. Na-
sza nie musi. Da³a widzom wszystko 
to, co chcieliśmy; wzruszenie, re-
fleksjê i radośæ, a poza tym szczere 
uznanie, czego wyrazem by³y brawa 
po ka¿dym wejściu, ka¿dym tañcu 
i ka¿dej piosence, a na zakoñczenie 
owacje na stoj¹co. A wszystko to za 
spraw¹ fantastycznych ludzi zaanga-
¿owanych w przedsiêwziêcie, którzy 
jako amatorzy stworzyli niezwyk³e 
postaci. Pocz¹wszy od Pani Dyrek-
tor, która sugestywnie wykreowa³a 
bezdomn¹ i ze swoj¹ towarzyszk¹, 
wywo³uj¹c falê wzruszenia próbowa-

³a przebiæ siê przez mur obojêtności. 
 Przewodnicz¹cego Rady Gminy, 
który jako staruszek pogodzony ze 
swoim losem wzbudzi³ tyle litości, ¿e 
mog³aby siê nim zaj¹æ niejedna fun-
dacja. Radn¹ Rady Powiatu w roli 
zniesmaczonej narzucaj¹c¹ siê bied¹ 
dystyngowanej mieszczki po Pani¹ 
So³tys i jej dobrze sytuowan¹ towa-
rzyszkê, w których szemrane towa-
rzystwo budzi³o niesmak. 
 Wreszcie Stra¿aka Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej, który z niezwyk³¹ 
wokalistk¹, nota bene wcześniej 
w roli ducha babci sp³ywaj¹cego z nie-
ba, wyśpiewa³ pe³en wzruszenia tekst 
Olgi Boñczyk, utalentowan¹ multiin-
strumentalistkê i wokalistkê, której 
gra na skrzypcach wprawi³a w niemy 
zachwyt, rodziców dzieci, studentki, 

przedstawicielki Ko³a Gospodyñ 
Wiejskich, nauczycieli, pracowników 
szko³y. Nie zabrak³o tak¿e samych 
dzieci, bo któ¿ inny zagra³by tak 
wzruszaj¹co anio³ki. No i oczywiście 
ona, tytu³owa bohaterka, na co dzieñ 
studentka i przedstawiciel handlowy 
z oczami, które nie wiadomo, jakim 
cudem pomieści³y tyle bólu i ³ez. 
 Wszyscy oni zostawiali popo³u-
dniami albo wczesnymi porankami 
swoje obowi¹zki i domowe zacisza 
i przychodzili na próby, którym cza-
sami nie by³o koñca. A to taniec nie 
wychodzi³, a to babciê trzeba by³o 
wci¹gaæ do góry, poniewa¿ podwójna 
kurtyna nie do koñca zesz³a równo. 
A w tych zmaganiach wytrwale i cier-
pliwie pomagali nam nasi stra¿acy, 
którzy wcześniej poświêcili mnó-
stwo czasu, wysi³ku i sprzêtu znane-
go z przeznaczenia i nazwy tylko im 
i przygotowali skomplikowane kon-
strukcje, wyci¹gi i cuda na potrzeby 
spektaklu. I tylko oni wiedzieli jak to 
wszystko obs³u¿yæ. 
 Sami, wiêc widzicie, ¿e nasza wieś 
i nasza szko³a w £¹¿ynie nie jest zwy-
czajna, poniewa¿ tworz¹ j¹ niezwykli 
ludzie. Przyjedźcie tu kiedyś, a po-
czujecie tê niezwyk³ośæ…

Jolanta Michalska

 S¹ takie miejsca na ziemi, w których ¿yj¹ zwyczajni ludzie. Zajmuj¹ siê, na co dzieñ swoimi zwyczajnymi 
sprawami: odwo¿¹ dzieci do zwyczajnej szko³y, gotuj¹ zwyczajne obiady, id¹ do zwyczajnej pracy. To ma³e wsie na 
obrze¿ach têtni¹cych ¿yciem miast, ale nasza wieś nie jest zwyczajna.

W ramach ogólnopolskiej akcji  „XXXV MIESI¥C DLA ZDROWIA” Dom 
Kultury w Górsku wraz z Toruñskim Towarzystwem Krzewienia Kultury 
Fizycznej zorganizuje w maju bezp³atne zajêcia yogi, aerobiku i nordic wal-
king.
Harmonogram zajêæ:
Yoga: 15, 22, 29, 31 maja o godz. 17.00 
Aerobik: poniedzia³ki i czwartki o godz.18.00
Nordic walking; we wtorki i pi¹tki godz. 11.00-12.00.
Ilośæ miejsc ograniczona. Zapisy pod nr telefonu 56 610 21 28.
Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy.

Renata Dobrowolska
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Nowi ratownicy Kwali�kowanej 
Pierwszej Pomocy w OSP

Dzień Kobiet w Górsku

Gminne Święto Kobiet w GOKiS

Zespół Szkół w Górsku w projekcie 
„Nauka na wyciągnięcie ręki”

 Celem projektu - Nauka na wyci¹gniêcie rêki - jest popularyzacja na-
uki z wybranych dziedzin biologii.

 Nauka z dziedzin fizjologii ro-
ślin, biologii molekularnej, biotech-
nologii, biologii komórki, ekologii 
oraz zaprezentowania wyników w³a-
snych badañ naukowych kadry dy-
daktycznej wśród m³odzie¿y uczêsz-
czaj¹cej do gimnazjum w mniejszych 
miejscowościach woj. kujawsko-po-
morskiego.   
 Popularyzacja obejmie uczniów 
od 12 do 16 roku ¿ycia, którzy nie 
maj¹ czêstego kontaktu z pracow-
nikami naukowymi. Celem jest do-
tarcie do zdolnych uczniów, rozbu-
dzanie ich ciekawości poznawczej, 
inspirowanie do twórczego myślenia 
i rozwijania zainteresowañ biolo-
gicznych. 

 Uczestniczenie m³odzie¿y w tym 
projekcie umo¿liwi zapoznanie siê ze 
środowiskiem akademickim i uczel-
ni¹ jako miejscem, w którym mog¹ 
w przysz³ości studiowaæ. Projekt bê-
dzie realizowany w okresie od lutego 
do czerwca 2017 r.
 Projekt „Nauka na wyciagniêcie 
rêki”, jest realizowany przez  Wy-
dzia³ Biologii i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika 
w Toruniu, w ramach programu Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego 
pod nazw¹ ,,Uniwersytet M³odego 
Odkrywcy". Z ramienia szko³y koor-
dynatorami projektu s¹: Dawid Basak 
i Violetta Urbañska.

Dawid Basak

 Dodatkowo w kursie uczestniczy-
li cz³onkowie OSP z gminy Lisewo 
oraz pojedyncze osoby przynale¿¹-
ce do jednostek wspó³pracuj¹cych 
z systemem PRM oraz osoby, które 
uczestniczy³y w szkoleniu przypomi-
naj¹cym w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy dla stra¿aków OSP 
z terenu gminy i przyst¹pi³y do egza-
minu potwierdzaj¹cego uprawnienia 
Ratownika. 

 Szkolenie odby³o siê zgodnie 
z Ustaw¹ o Pañstwowym Ratownic-
twie Medycznym z dnia 8 września 
2006 roku (Dz.U.06.191.1410 z dnia 
20 października 2006 r.) oraz  Roz-
porz¹dzeniem Ministra Zdrowia    
w sprawie kursu w zakresie kwalifi-
kowanej pierwszej pomocy z dnia 19 
marca 2007 r. 
 G³ównym celem kursu jest przy-
gotowanie ratowników jednostek 
wspó³pracuj¹cych z systemem Pañ-
stwowego Ratownictwa Medycznego 
do realizacji zadañ z zakresu ratow-
nictwa w czasie akcji, w tym w szcze-
gólności udzielania osobom w stanie 
nag³ego zagro¿enia ¿ycia i zdrowia 
kwalifikowanej pierwszej pomocy 
w miejscu zdarzenia do czasu prze-
kazania ich personelowi zak³adów 
opieki zdrowotnej.

 Uczestnicy w trakcie zajêæ naby-
wali wiedzê teoretyczn¹ oraz umie-
jêtności praktyczne przygotowuj¹ce 
ich do dzia³añ ratowniczych. Na za-
jêciach praktycznych w grupach æwi-
czyli:
1. Organizacja ratownictwa medycz-

nego – podstawy prawne.
2. Bezpieczeñstwo w³asne, poszkodo-

wanego, miejsca zdarzenia.
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja 

sprzêtu.
4. Elementy anatomii i fizjologii, 

ocena poszkodowanego, badanie 
wstêpne oraz szczegó³owe.

5. Poszkodowany nieprzytomny.
6. Resuscytacja (doros³y, dziecko, nie-

mowlê, noworodek, sytuacje szcze-
gólne).

7. Zasady defibrylacji poszkodowane-
go metod¹ pó³automatyczn¹ i au-
tomatyczn¹.

8. Wstrz¹s.
9. Inne stany nag³e – drgawki, cukrzy-

ca, zawa³ miêśnia sercowego, udar 
mózgowy, zatrucia, podtopienie.

10. Urazy mechaniczne i obra¿enia 
– z³amania, zwichniêcia, skrêce-
nia, krwotoki, 
obra¿enia klat-
ki piersiowej, 
brzucha, krê-
gos³upa, g³owy 
i koñczyn.

11. Urazy che-
miczne, termicz-
ne, elektryczne 
i obra¿enia, za-
gro¿enia środo-
wiskowe, akty 
terroru.

12. Taktyka dzia-

³añ ratowniczych – zdarzenie 
masowe, mnogie, pojedyncze, se-
gregacja wstêpna, karta udzielonej 
pomocy, logistyka.

13. Ewakuacja ze strefy zagro¿enia.
14. Udzielanie kwalifikowanej pierw-

szej pomocy w sytuacjach symulo-
wanych.

15. Psychologiczne aspekty wsparcia 
poszkodowanych.

 Zajêcia na kursie prowadzi³a wy-
kwalifikowana kadra ratowników 
medycznych i pielêgniarka. Wszyscy 
wyk³adowcy i instruktorzy, którzy 
prowadzili zajêcia posiadaj¹ doświad-
czenie w pracy zawodowej w zespo-
³ach ratownictwa medycznego b¹dź 
w szpitalnym oddziale ratunkowym 
co pozwala na wzbogacenie przedsta-
wianych treści przyk³adami, wynika-
j¹cymi z codziennej pracy zawodowej.
  Kurs zakoñczy³ siê egzaminem 
pañstwowym przed komisj¹ egzami-
nacyjn¹. Wszyscy uczestnicy kursu 
oraz szkolenia przypominaj¹cego 
uzyskali tytu³ „RATOWNIKA”.

Robert Babiarz

 W dniach od 25 lutego do 19 marca 2017 roku Fundacja MaxLife, na zlecenie Urzêdu Gminy w Z³ejwsi Wiel-
kiej, przeprowadzi³a w remizie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Sk³udzewie kurs w zakresie kwalifikowanej pierw-
szej pomocy dla druhów i druhen z OSP z terenu gminy Z³awieś Wielka. 

 Uroczystośæ zorganizowano 
w dniu 9 marca 2017 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Z³ejwsi Ma³ej. Z zaproszenia sko-
rzysta³o ponad 80 pañ reprezentu-
j¹cych ró¿ne środowiska m.in.; rady 
so³eckie, ko³a gospodyñ wiejskich, 
przedsiêbiorców, pracowników admi-
nistracji, kierowników jednostek. 
 Wójt Gminy wraz z Przewodni-
cz¹cym Rady Gminy z³o¿yli przyby-
³ym Paniom serdeczne ¿yczenia oraz 
przekazali symboliczny kwiatek dla 
ka¿dej Pani. Z okazji tak mi³ej uro-
czystości wyst¹pi³ duet muzyczny 
w osobach: Ludmi³a Ma³ecka – aktor-
ka scen muzycznych – wokal i Artur 
Grudziñski – pianista, aran¿er, dyry-
gent, autor piosenek, ilustracji filmo-
wych i reklam. 
 Ciekaw¹ atrakcj¹ by³a loteria 
fantowa, w której ka¿dy los wygrywa.
Panie mog³y wylosowaæ kosmetyki, 

 Co roku 8 marca kobiety obchodz¹ swoje świêto – Dzieñ Kobiet. Zgodnie z t¹ tradycj¹ Jan Surdyka Wójt 
Gminy i Piotr Pawlikowski Przewodnicz¹cy Rady Gminy zaprosili Panie – mieszkanki Gminy Z³awieś Wielka 
na uroczysty koncert z okazji ich świêta. 

a tak¿e zaproszenie na manicure w sa-
lonie kosmetycznym. Nie zabrak³o 
s³odkiego poczêstunku oraz tortu, 
który z najlepszymi ¿yczeniami dla 
Pañ ufundowa³ Jan Surdyka – Wójt 
Gminy. Lampk¹ szampana i grom-
kim "Sto lat" wzniesiono toast, za 
zdrowie Pañ.
 Warto wspomnieæ o tym, ¿e 
tego dnia obs³ugê przy sto³ach zapew-
nili panowie z Klubu Honorowych 
Dawców Krwi dzia³aj¹cego przy 
Urzêdzie Gminy w Z³ejwsi Wielkiej. 
Podziêkowania sk³adamy Panu Zbi-
gniewowi Szymañskiemu, Panu S³a-
womirowi Daleckiemu i Panu Jaro-
s³awowi Kaczanowiczowi.
 To by³ wyj¹tkowy wieczór, 
uśmiechy, ogromna radośæ oraz za-
dowolenie towarzyszy³y spotkaniu 
z okazji Dnia Kobiet. Tego wieczoru 
wszystkie kobiety lśni³y swoim we-
wnêtrznym blaskiem.

 Niech satysfakcja i uśmiech za-
wsze towarzyszy Paniom w ¿yciu oso-
bistym i zawodowym.

Maria Karpiñska

 W trakcie uroczystości swoje 
umiejêtności zaprezentowa³y dzieci 
z kó³ka tanecznego, które nie tylko 
wyst¹pi³y jako formacja taneczna, 
ale po raz pierwszy tak¿e jako pary 
z pokazem tañca towarzyskiego. 
Dzieci zosta³y przygotowane przez 
profesjonaln¹ instruktorkê tañca 
pani¹ Monikê Chojnack¹.
 Na scenie wyst¹pi³y tak¿e dzieci 
i m³odzie¿ z kó³ka teatralnego, które 
jak zwykle przygotowa³y repertuar 

 Świêto Kobiet by³o okazj¹ do zorganizowania spotkania w Domu Kul-
tury w Górsku. Uczestniczy³y w nim panie z Górska i okolic, a tak¿e rodzi-
ce i dziadkowie dzieci, które na co dzieñ uczêszczaj¹ na zajêcia prowadzo-
ne w Domu Kultury.

pe³en dobrego humoru, dotycz¹ce-
go kobiet. M³odzie¿ pracowa³a pod 
kierunkiem Pani Natalii £apiñ-
skiej, zajmuj¹c¹ siê kó³kiem teatral-
nym ju¿ od kilku lat.
 Ca³ośæ swym śpiewem uświet-
ni³ zespó³ śpiewaczy „Harmonia”, 
który pod kierunkiem nowego dy-
rygenta Pana Micha³a Stropy zupe³-
nie zmieni³ swoje oblicze.

Renata Dobrowolska
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Turniej wiedzy OSP W tłusty czwartek nikt 
nie liczy kalorii

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store

 Pro� l zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, którym potwierdzasz 
swoją tożsamość przy załatwianiu spraw urzędowych przez Internet. Pro-
� l zaufany to oszczędność czasu, komfort, oszczędność pieniędzy, bez-
pieczeństwo i ułatwienia.

Jak założyć pro� l zaufany?
Wejdź na stronę ePUAP www.epuap.gov.pl i załóż konto. 
Na stronie ePUAP złóż wniosek o pro� l zaufany.
W ciągu 14 dni przyjdź z dowodem tożsamości do naszego Urzędu po-
twierdzić pro� l zaufany.
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
pokój: 22
telefon: 56 674 13 17
Otwarty codziennie 8:00 - 15:00

Zapraszamy do Punktu 
Potwierdzania Profi lu Zaufanego

Spektakl w Złejwsi Małej

 „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom!” 
pod takim has³em po raz kolejny 
odby³y siê eliminacje gminne zor-
ganizowane w dniu 23 marca 2017 
roku przez Zarz¹d Gminny OSP.

 W konkursie jak zawsze startu-
je m³odzie¿ szkolna z terenu naszej 
gminy, niejednokrotnie zrzeszona 
w jednostkach OSP. Od wielu lat 
jest on rozgrywany w niezmienionej 
formie - najpierw rozwi¹zywany jest 
test wiedzy ogólnej z zakresu funk-
cjonowania stra¿y po¿arnej, przepi-
sów przeciwpo¿arowych, przepisów 
bhp, a tak¿e zasad funkcjonowania 
OSP; nastêpnie pierwsze trzy osoby 
z poszczególnych grup wiekowych, 
które zdoby³y najwiêksz¹ ilośæ punk-
tów w teście pisemnym odpowiadaj¹ 
na wylosowane przez siebie pytania 
bezpośrednio przed komisj¹ . Z roku 
na rok wiedza uczestników jest co 
raz wiêksza, a egzaminatorom co raz 
trudniej jest uk³adaæ pytania, które 
mog³yby sprawiæ trudnośæ uczestni-
kom. 
 Test sk³adaj¹cy siê z 30 pytañ zo-
sta³ rozwi¹zany przez nasz¹ zdoln¹ 
m³odzie¿ ju¿ po 30 minutach, czyli 
15 minut przed zakoñczeniem re-
gulaminowego czasu. Podczas, gdy 

komisja sprawdza³a testy, m³odzie¿ 
mia³a czas na chwilê relaksu, prze-
wietrzenie umys³u i zapoznanie siê 
ze sprzêtem, którego u¿ywa stra¿ po-
¿arna. 
 Testy sprawdzone, wyniki 
z pierwszego etapu znane komisji, 
zaś uczestnicy z niecierpliwości¹ cze-
kaj¹ na werdykt.  Teraz rozpoczê³a siê 
prawdziwa rywalizacja. Okaza³o siê, 
¿e trzeba wykonaæ dodatkowe testy 
wiedzy dla uczestników turnieju, któ-
rzy mieli tak¹ sam¹ ilośæ punktów. 
 Przyszed³ czas na ścis³y fi na³ 
- etap ustny. Sk³ada³ siê z czterech 
pytañ, z czego jedno by³o praktycz-
ne. Uczestnicy musieli wykazaæ siê 
znajomości¹ przepisów przeciwpo-
¿arowych, odznaczeniach, sprzêtu, 
oznaczeniu wozów oraz wymagañ 
budowlanych! 
Klasyfi kacja generalna wygl¹da na-
stêpuj¹co:
Szko³y Podstawowe: 
1 miejsce -Maciej Politowski, 
2 miejsce - Bartosz Grabowski, 
3 miejsce - Mi³osz Kenynberg. 
Szko³y Gimnazjalne: 
1 miejsce - Magdalena Grabowska,
2 miejsce - Katarzyna Suchowiecka, 
3 miejsce - Julia Trzeciak. 
Szko³y Ponadgimnazjalne: 

1 miejsce - Faustyna Grabowska,
2 miejsce - Ma³gorzata Szymañska 
3 miejsce - Jakub Janik
 Fundatorem nagród dla fi na-
listów i upominków dla ka¿dego 
uczestnika by³ Pan Jan Surdyka Wójt 
Gminy Z³awieś Wielka, zaś wrêczenia 
dokona³ Pan Krzysztof Rak Zastêpca 
Wójta Gminy Z³awieś Wielka.
 W eliminacjach powiatowych, 
które odby³y siê 31 marca br. w Zespo-
le Szkó³ w Turznie, nasi reprezentan-
ci zajêli pierwsze miejsca w swoich 
kategoriach wiekowych. 28 kwietnia 
br. bêd¹ oni reprezentowali powiat 
toruñski w eliminacjach wojewódz-
kich, które odbêd¹ siê w Mogilnie. 

Andrzej Michalski

 W tym dniu objadanie siê jest 
ca³kowicie dozwolone, a nawet po¿¹-
dane, dlatego ¿adna z pañ nie myśla-
³a o dodatkowych ilościach kalorii. 
Z zaanga¿owaniem zabra³y siê do wy-
pieków ogromnej ilości p¹czków.
 W tym roku wyzwanie podjê³y 
m³odsze gospodynie i z zapa³em wy-
rabia³y ciasto na p¹czki i na faworki. 
Nasze doświadczone kole¿anki nad-
zorowa³y bystrym okiem cukierniczy 
kunszt Asi, Emilii i Magdy. Dla ka¿-
dej by³o zajêcie, bo pieczenie p¹czków 

w rozgrzanym t³uszczu, jak ich lukro-
wanie to te¿ nie lada wyzwanie.  
 W fi nale czterogodzinnej pracy 
powsta³ stó³ pe³en p¹czków o ró¿no-
rodnych nadzieniach i góra fawor-
ków. 
 Aby tradycji sta³o siê zadośæ tzn. 
,,Jeśli ktoś w t³usty czwartek nie zje 
ani jednego p¹czka, to nie bêdzie mu 
siê wiod³o”, zabra³yśmy siê do degu-
stacji. Ale ile która z nas zjad³a – to 
bêdzie nasza tajemnica.

Justyna Lis

 Świêto p¹czków i faworków zosta³o przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich 
w Zaroślu Cienkim prawdziwie uczczone. 

 Ju¿ po raz drugi w naszej gminie odby³ siê spektakl z cyklu "Pi¹tkowe spotkania w kultur¹". Inicja-
torem tego wydarzenia jest Przemys³aw Termiñski Senator RP, a patronatem obj¹³ je Miros³aw Graczyk 
Starosta Powiatu Toruñskiego. 
 W pi¹tek 31 marca w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu mieliśmy mo¿liwośæ obejrzeæ przedsta-
wienie pt. "Jeśli kochaæ to tylko we Lwowie" w wykonaniu aktorów Teatru Impresaryjnego z Toruniu. 
 Nasi widzowie zostali zabrani do hotelowej kawiarnii „Atlas”, gdzie grupa znajomych w zabaw-
nych dialoga i Lwowoskich piosenkach opowaida o swoich nie tylko mi³osnych perypetiach. Aktrzy 
zachowuj¹c klimat niezwyk³ego kresowego śpiewu i lwowskiej gwary przenieśli widów w klimat przed-
wojennego Lwowa.  

Paulina Zakierska

Warsztaty plastyczne 
i � orystyczne

 Dotychczas uczyliśmy siê wykonywania ró¿nych wyrobów z wikliny papie-
rowej (m.in. koszyczki wielkanocne), uczestniczki wykona³y te¿ kwiaty z pa-
pieru. 
 12 kwietnia odbêd¹ siê kolejne warsztaty fl orystyczne, na których panie 
bêd¹ siê uczyæ wykonywania ozdób kwiatowych na stó³ wielkanocny.
Warsztaty zarówno plastyczne jak i fl orystyczne, ciesz¹ siê du¿ym zaintereso-
waniem. Ilośæ miejsc jest ograniczona.
 Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 56 610 21 28.

 W miesi¹cu marcu i kwietniu br. odbywa³y siê i bêd¹ siê odbywaæ 
w Domu Kultury w Górsku warsztaty plastyczne i fl orystyczne  zwi¹zane 
ze świêtami Wielkanocnymi.
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Wielkanocny Turniej Halowej Piłki Nożnej

Piłkarze z 1 Szczepu znowu górą!

SP Zławieś Wielka piłką stoi

Sukces Robotnika Toporzysko
Młodzieżowe drużyny ruszają 

w rundzie wiosennej

Minikoszykówka
 16 marca 2017 r. w Szkole Podsta-
wowej w Zelgnie i w Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Che³m¿y odby³y siê 
Mistrzostwa Powiatu Toruñskiego 
w Mini koszykówce Dziewcz¹t Szkó³ 
Podstawowych. Koñcowa klasyfika-
cjaprzedstawia siê nastêpuj¹co:
1. SP Zelgno
2. SP Osiek n/Wis³¹
3. SP Z³awieś Wielka
4. SP Czernikowo
5. SP Pig¿a
6. SP nr 2 Che³m¿a
7. SP Turzno
 SP Z³awieś Wielka gra³a w sk³a-
dzie: Daria Opankowska, Dominika 
Krzysztoñ, Oliwia Wyrzykowska, 
Wiktoria £adniak, Karolina Sikora, 

Agata Rêkas, Martyna Filarska, Zu-
zanna Suchodolska, Laura Majka, 
Anna Matusiak. 

Janusz Lemke

 Rusza runda wiosenna rozgry-
wek OZPN Toruñ w kategorii „m³o-
dzik” oraz „orlik”, w których repre-
zentantami naszej gminy jest UKS 
Orkan HACOM Z³awieś Wielka.

 W kategorii „m³odzik” po run-
dzie jesiennej UKS Orkan zajmuje 
pi¹te miejsce na dziesiêæ dru¿yn, zaś 
dru¿yna „orlików” gra systemem tur-
niejowym podzielona na ró¿ne sek-
tory rozgrywek i w koñcowej klasyfi-

kacji zajmujê drugie miejsce w swojej 
grupie rozgrywkowej. 
 W tej kategorii rozgrywek na 32 
zg³oszone dru¿yny tylko dwie to 
dru¿yny wiejskie, w tym nasza. Za-
praszamy na mecze oraz do śledzenia 
wyników na stronie „£¹czy nas pi³ka”. 
Oczywiście chêtnych zapraszamy do 
trenowania. Kontakt: animatorzy Or-
lika w Z³ejwsi Ma³ej Tomasz Tomkie-
wicz i Janusz Lemke.

Tomasz Tomkiewicz

 W turnieju zadebiutowa³y zawod-
niczki UKS Orkan Z³awieś Wielka 
w obu kategoriach. W kategorii U-13, 
po zaciêtych meczach, Orkan spotka³ 
siê w finale z dru¿yn¹ z Iwicznej w wo-
jewództwie mazowieckim, wygrywaj¹c 
po dramatycznym meczu 2:1. W me-
czach o 3. miejsce miêdzy dru¿ynami 
UKS Bia³a Nysa (woj. opolskie), Ma-
ciejkowice (woj. śl¹skie) i UKS Trójka 
Górsk zwyciêsk¹ rêk¹ wysz³a dru¿yna 
z Nysy. Najlepsz¹ zawodniczk¹ w tej 
kategorii zosta³a uznana Daria Opan-
kowska z UKS Orkan.
 W kategorii U-11 zespó³ ze Z³ejw-
si Wielkiej w finale spotka³ siê z dru-
¿yn¹ z Iwicznej (woj.mazowieckie), 
w którym zwyciê¿y³ 3:0. Mecz o 3 
miejsce rozegrany miêdzy Dragonem 
Miszkowice (woj. dolnośl¹skie) a UKS 
Trójka Górsk 1:0 zwyciê¿y³a dru¿yna 
z Miszkowic. Królow¹ strzelczyñ zo-
sta³a Julita Wietrzykowska z "Orka-
na" , która zdoby³a 13 bramek.
 Dziewczyny z UKS Orkan Z³awieś 
Wielka na co dzieñ ucz¹ siê w klasach 
o profilu sportowym w Zespole Szkó³ 

 W dniach od 2 do 5 marca 2017 r. na Dolnym Śl¹sku odby³ siê IV Wiosenny Turniej w Pi³ce No¿nej Dziewcz¹t 
o randze ogólnopolskiej w kategorii U-11 i U-13. 

w Z³ejwsi Wielkiej. Ich trenerem jest 
Janusz Lemke. 
 Kategoria U-13: Daria Opankow-
ska, Oliwia Wyrzykowska, Martyna 
Filarska, Zuzanna Suchodolska, Oli-
wia Jasik, Dominika Krzysztoñ, Ma-
ria Przybyszewska, Natalia Woźniak, 
Agata Rêkas, Julita Wietrzykowska, 
Roksana Ście¿yñska.
 Trenerzy:  Janusz Lemke, Tomasz 
Tomkiewicz

 Kategoria U-11: Emilia Jasik, Juli-
ta Wietrzykowska, Paulina Miedzia-
nowska, Zuzanna Marchlik, Magda-
lena Opankowska, Wiktoria Ścigany, 
Nina Prowadzisz, Oliwia Ście¿yñska, 
Jagoda Kalinowska, Roksana Gawlak, 
Julia Barczykowska, Weronika Two-
rek, Julia Neulitz. 
Trenerzy: Janusz Lemke, Weronika 
Marchlik

Janusz Lemke

 Zakoñczy³y siê rozgrywki halowe 
Toruñskiej Ligi Szóstek Pi³karskich. 
W zmaganiach III ligi uczestniczy³ 
zespó³ z naszej gminy Robotnik To-
porzysko. „¯ó³to - Czarni”, dziêki wy-
granej w ostatnim meczu, triumfowa-
li w ca³ych rozgrywkach, wywalczaj¹c 
zarazem bezpośredni awans do II ligi. 

 Warto nadmieniæ, i¿ jest to 
czwarty sezon Robotnika w TLSP 
i ka¿dorazowo koñczy³ siê on awan-
sem do wy¿szej klasy rozgrywko-
wej. 
 Sk³ad Robotnika: D¹browski 
Przemys³aw, Gil Andrzej, Gorczyca 
Bartosz, Hartman Anton, Hart-

man Tymon, Hoffmann Adrian 
(kapitan), Janik Bartosz, M³odecki 
Adrian, Orlicki Dawid, Pikulski 
Pawe³, Przybyszewski Jaros³aw, Wie-
trzykowski Damian, Wietrzykowski 
Mateusz, Winogrodzki Daniel, Wi-
nogrodzki Kamil

Iwona Owieśna

 Mecze rozegrano w dwóch 
grupach, z których dwie najlepsze 
dru¿yny wchodzi³y do pó³fina³ów. 
W tym etapie mecze rozegra³y: F.C. 
Siemoñ - Robotnik Toporzysko 
z wynikiem 4:6 oraz OSP Toporzy-
sko - Górsk z wynikiem 5:2. 
 Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju zosta³ Miko³aj Grêbicki, 

 2 kwietnia 2017 r. odby³ siê Wielkanocny Turniej Halowej Pi³ki No¿nej O Puchar Wójta Gminy Z³awieś Wiel-
ka. W tegorocznej edycji udzia³ wziê³o 5 dru¿yn: Stra¿acy z OSP Toporzysko, "F.C. Siemoñ", "Królewscy", "Ro-
botnik Toporzysko" oraz "Górsk".

a najlepszy bramkarzem Adrian 
Hoffman. Trzecie miejsce zajê³a 
dru¿yna z Siemonia, a w fina³owej 
"s¹siedzkiej" rywalizacji dwóch dru-
¿yn z Toporzyska lepsz¹ okaza³a siê 
dru¿yna OSP, która wynikiem 5:1 
pokona³a Robotnika. 

Paulina Zakierska

 Kolejne Mistrzostwa Cho-
r¹gwi Mazowieckiej w halo-
wej pi³ce no¿nej przynios³y 
harcerzom z Górska kolejne 
trofea. Mistrzostwa w M³awie 
przyci¹gnê³y kilkuset harce-
rzy z ca³ej Polski.

 5 Sportowa Dru¿yna Star-
szoharcerska "Czarne Stopy" 
ze Szczepu Harcerskiego w Górsku 
powtórzy³a sukces z zesz³ego roku 
i zdoby³a tytu³ mistrza w kategorii 

Sport

OPEN. Pierwsze miejsce przywieźli 
tak¿e harcerze z kategorii 10-13 lat. 
Druh £ukasz Urbañski okaza³ siê naj-

lepszym bramkarzem turnieju, 
a druh Mateusz Krzemiñski 
królem strzelców w swojej kate-
gorii wiekowej, czyli 10 – 13 lat! 
 Warto tak¿e wspomnieæ 
o meczu pokazowym z tego-
rocznymi mistrzami m³awskiej 
amatorskiej ligi futsalu, który 
niestety reprezentanci z Gór-
ka przegrali (0: 1), ale przegraæ 

z mistrzem to nie jest do koñca prze-
grana.   
 pwd.  Ewelina Rêbacz
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Wielkanocny Turniej Halowej Piłki Nożnej

Piłkarze z 1 Szczepu znowu górą!

SP Zławieś Wielka piłką stoi

Sukces Robotnika Toporzysko
Młodzieżowe drużyny ruszają 

w rundzie wiosennej

Minikoszykówka
 16 marca 2017 r. w Szkole Podsta-
wowej w Zelgnie i w Hali Widowisko-
wo-Sportowej w Che³m¿y odby³y siê 
Mistrzostwa Powiatu Toruñskiego 
w Mini koszykówce Dziewcz¹t Szkó³ 
Podstawowych. Koñcowa klasyfika-
cjaprzedstawia siê nastêpuj¹co:
1. SP Zelgno
2. SP Osiek n/Wis³¹
3. SP Z³awieś Wielka
4. SP Czernikowo
5. SP Pig¿a
6. SP nr 2 Che³m¿a
7. SP Turzno
 SP Z³awieś Wielka gra³a w sk³a-
dzie: Daria Opankowska, Dominika 
Krzysztoñ, Oliwia Wyrzykowska, 
Wiktoria £adniak, Karolina Sikora, 

Agata Rêkas, Martyna Filarska, Zu-
zanna Suchodolska, Laura Majka, 
Anna Matusiak. 

Janusz Lemke

 Rusza runda wiosenna rozgry-
wek OZPN Toruñ w kategorii „m³o-
dzik” oraz „orlik”, w których repre-
zentantami naszej gminy jest UKS 
Orkan HACOM Z³awieś Wielka.

 W kategorii „m³odzik” po run-
dzie jesiennej UKS Orkan zajmuje 
pi¹te miejsce na dziesiêæ dru¿yn, zaś 
dru¿yna „orlików” gra systemem tur-
niejowym podzielona na ró¿ne sek-
tory rozgrywek i w koñcowej klasyfi-

kacji zajmujê drugie miejsce w swojej 
grupie rozgrywkowej. 
 W tej kategorii rozgrywek na 32 
zg³oszone dru¿yny tylko dwie to 
dru¿yny wiejskie, w tym nasza. Za-
praszamy na mecze oraz do śledzenia 
wyników na stronie „£¹czy nas pi³ka”. 
Oczywiście chêtnych zapraszamy do 
trenowania. Kontakt: animatorzy Or-
lika w Z³ejwsi Ma³ej Tomasz Tomkie-
wicz i Janusz Lemke.

Tomasz Tomkiewicz

 W turnieju zadebiutowa³y zawod-
niczki UKS Orkan Z³awieś Wielka 
w obu kategoriach. W kategorii U-13, 
po zaciêtych meczach, Orkan spotka³ 
siê w finale z dru¿yn¹ z Iwicznej w wo-
jewództwie mazowieckim, wygrywaj¹c 
po dramatycznym meczu 2:1. W me-
czach o 3. miejsce miêdzy dru¿ynami 
UKS Bia³a Nysa (woj. opolskie), Ma-
ciejkowice (woj. śl¹skie) i UKS Trójka 
Górsk zwyciêsk¹ rêk¹ wysz³a dru¿yna 
z Nysy. Najlepsz¹ zawodniczk¹ w tej 
kategorii zosta³a uznana Daria Opan-
kowska z UKS Orkan.
 W kategorii U-11 zespó³ ze Z³ejw-
si Wielkiej w finale spotka³ siê z dru-
¿yn¹ z Iwicznej (woj.mazowieckie), 
w którym zwyciê¿y³ 3:0. Mecz o 3 
miejsce rozegrany miêdzy Dragonem 
Miszkowice (woj. dolnośl¹skie) a UKS 
Trójka Górsk 1:0 zwyciê¿y³a dru¿yna 
z Miszkowic. Królow¹ strzelczyñ zo-
sta³a Julita Wietrzykowska z "Orka-
na" , która zdoby³a 13 bramek.
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zarazem bezpośredni awans do II ligi. 

 Warto nadmieniæ, i¿ jest to 
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wej. 
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grupach, z których dwie najlepsze 
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OPEN. Pierwsze miejsce przywieźli 
tak¿e harcerze z kategorii 10-13 lat. 
Druh £ukasz Urbañski okaza³ siê naj-

lepszym bramkarzem turnieju, 
a druh Mateusz Krzemiñski 
królem strzelców w swojej kate-
gorii wiekowej, czyli 10 – 13 lat! 
 Warto tak¿e wspomnieæ 
o meczu pokazowym z tego-
rocznymi mistrzami m³awskiej 
amatorskiej ligi futsalu, który 
niestety reprezentanci z Gór-
ka przegrali (0: 1), ale przegraæ 

z mistrzem to nie jest do koñca prze-
grana.   
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Informator gminy Zławieś Wielka
Nakład 4500 egzemplarzy. Wydawca: Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, Redaktor naczelny: Krzysztof Rak, skład redakcyjny: Grażyna Krystosiak, Monika Ryngwelska, 

Krzysztof Rak, Piotr Grodzki, Paulina Zakierska. Kontakt do redakcji: gazeta@zlawies.pl, tel: 56 674 13 41, fax 56 678 09 13.

Międzynarodowy Turniej Karate

Rozgrywki drużyn OSP

Piłka nożna halowa
Pływamy po raz trzeci

Zwycięstwo drużyny z Górska

Tenis stołowy

Sport

 Do eliminacji zg³osi³o siê osiem 
dru¿yn OSP. Po zaciêtej rywalizacji 
nasza dru¿yna ze Starego Torunia 
zdoby³a zas³u¿one drugie miejsce. 
Rozgrywki przebieg³y w atmosferze 
rywalizacji i zabawy. A wśród kibi-
ców znaleźli siê w³odarze okolicz-
nych gmin nasz¹ gminê reprezento-
wa³ Przewodnicz¹cy Rady Gminy 

 W dniu 28 stycznia 2017 r. w Che³m¿y odby³y siê siódme eliminacyjne rozgrywki w pi³kê halow¹ dru¿yn OSP 
z Powiatu Toruñskiego.

 Znów najlepszym zawodnikiem 
okaza³ siê Tomek Rêkas. W tym se-
zonie wygra³ wszystkie zawody i jed-
nocześnie ca³¹ ligê. Koñcowe wyniki 
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
W kategorii mêskiej:
1. Tomasz Rêkas (50),
2. Miko³aj Grêbicki (34),
3. Krzysztof Trzaska (28),
4. Ariel Krystosiak (27),
5. Adrian Gajownik (26),
6. Patryk Kwiatkowski (24),
7. Dominik Grelewicz (19); 
W kategorii damskiej:
1. Julia Rêkas (20),
2. Agata Rêkas (14),
3. Martyna Rêkas (8). 

 Warto dodaæ, ¿e Tomek wygra³ 
nasz¹ ligê po raz trzeci z rzêdu, a jego 
bratanica Julia - po raz drugi. Pucha-
ry i nagrody dla najlepszych ufundo-

 Nie ma mocnych na Tomka Rêkasa! Przynajmniej jeśli chodzi o tenis 
sto³owy w naszej gminie. W niedzielê, 12 marca w Z³ejwsi Wielkiej roze-
grano fina³ Gminnej ligi tenisa sto³owego. 

wa³ i wrêczy³ Wójt gminy Jan Surdy-
ka. Dziêkujemy!
 We wszystkich zawodach udzia³ 
wziê³o ³¹cznie 26 zawodników i (tyl-
ko) 5 zawodniczek. Frekwencja by³a 
wy¿sza ni¿ przed rokiem, a poziom 
rozgrywek móg³ zadowoliæ ka¿dego 
kibica. Niektóre mecze ogl¹da³o siê 
z prawdziw¹ przyjemności¹. Teraz 
¿egnamy siê z lig¹ a¿ do listopada, 
ale graæ w tenisa mo¿emy przecie¿ 
ca³y rok.

Andrzej Wiśniewski

 Wydarzenie odby³o siê z okazji wspomnienia liturgicznego b³. ks. Bronis³a-
wa Markiewicza - patrona michalickiego Oratorium na toruñskich Rybakach, 
które jest organizatorem przedsiêwziêcia. W turnieju wziê³y udzia³ 3 dru¿yny: 
ministranci z Rybaków „Anio³y”, reprezentacja oratorium oraz dru¿yna z 1 
SH „B³êkitna Jedynka” w Górsku. Rozgrywki odbywa³y siê systemem „ka¿dy 
z ka¿dym”. Pierwsze miejsce zajêli harcerze z 5 Sportowej Dru¿yny Starszo-
harcerskiej "Czarne Stopy" z Górska, drugie gospodarze, czyli reprezentanci 
Oratorium, a br¹zowy medal przypad³ „Anio³om Toruñ”.

pwd. Ewelina Rêbacz

 3 lutego 2017 r. w Szkole Salezjañskiej w Toruniu, w nowej hali sportowej przy ul. Storczykowej, harcerze z 1 
Szczepu Harcerskiego „B³êkitna Jedynka” wziêli udzia³ w IX edycji turnieju pi³karskiego p.n. "Jêdrek Ha³atek".

 Koñcowa klasyfikacja przedsta-
wia siê nastêpuj¹co: 
1. SP Z³awieś Wielka
2. SP nr 2 Che³m¿a
3. SP Czernikowo
4. SP Grzywna
5. SP Obrowo
6. SP £ysomice
7. SP Z³otoria

 16 lutego 2017 r. w Zespole Szkó³ w Górsku oraz Z³ejwsi Wielkiej odby³y siê Mistrzostwa Powiatu Toruñskiego 
w Pi³ce No¿nej Halowej Dziewcz¹t Szkó³ Podstawowych.

 W zawodach wziê³o udzia³ blisko 
210 zawodników z Czech, S³owacji, 
Polski, W³och, Niemiec, Rosji oraz 
Rumunii. Trzyosobowa reprezentacja 
z Gminy Z³awieś Wielka (Adam Tka-
czyk, Jakub S³owiñski, Justyna Pêcak) 
zdoby³a ³¹cznie 5 medali: jeden z³oty, 
dwa srebrne oraz dwa br¹zowe.
Z³oty medal:
Adam Tkaczyk - kata dru¿ynowe ch³op-
ców [10 lat i m³odsi] (Karol Wojdy³a, 
Wiktor Konopka - Bushikan Szczecin)
Srebrny medal:
Jakub S³owiñski - kumite dru¿ynowe 
ch³opców [10 lat i m³odsi] (Jakub Pio-
trowski, Wiktor Konopka - Bushikan 
Szczecin)
Justyna Pêcak - kumite dru¿ynowe 
dziewcz¹t [15-17 lat] (Weronika Miade³-
ko, Ma³gorzata Cichocka - Bushikan 
Szczecin)
Br¹zowe medale:
Justyna Pêcak - kumite idywidualne 
dziewcz¹t Shobu Sanbon [15-17 lat]

 W sobotê, dnia 25 marca 2017 r. w Sokolov (Czechy) odby³ siê Miêdzynarodowy Turniej Karate WUKF (World 
Union of Karate-Do Federations) "Czech Open 2017".

Justyna Pêcak - kumite idywidualne 
dziewcz¹t Shobu Ippon [15-17 lat]
 By³y to pierwsze zawody Klubu pod 
patronatem Firmy Mat-Bud. Zwyciêz-
com gratulujemy udanych wystêpów 
i ¿yczymy kolejnych sukcesów!

Iwo Licznerski

Piotr Pawlikowski. Nagrody w for-
mie pucharów ufundowa³ Miros³aw 
Graczyk Starosta Toruñski.
 Nasz Wójt z wielkim zadowole-
niem przyj¹³ informacjê o wygranej 
i obieca³ wesprzeæ jednostkê w zaku-
pie odzie¿y sportowej.

Andrzej Michalski

SP Z³awieś Wielka gra³a w sk³adzie: 
Daria Opankowska, Dominika 
Krzysztoñ, Maria Przybyszewska, 
Julita Wietrzykowska, Oliwia Jasik, 
Oliwia Wyrzykowska, Natalia Woź-
niak, Agata Rêkas, Zuzanna Sucho-
dolska, Wiktoria £adniak. 

Janusz Lemke

 III edycja programu "Umiem p³ywaæ" podzielona zosta³a na dwie tury. 
W zajêciach wiosennych bior¹ udzia³ dzieci z Zespo³u Szkó³ w Z³ejwsi Wiel-
kiej oraz Zespo³u Szkó³ w Górsku, natomiast w turze jesiennej dzieci z po-
zosta³ych szkó³ z naszej gminy. "Umiem p³ywaæ" to program skierowany do 
dzieci z klas I-III. Jego celem jest rozwijanie umiejêtności p³ywania oraz edu-
kacja dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. 
 Ju¿ po raz drugi program realizowany jest we wspó³pracy z Klubem spor-
towym MKS Soko³y. W ramach ministerialnego projektu finansowane s¹ 
koszty wynagrodzenia opiekunów i instruktorów oraz wynajmu basenów, 
natomiast nasza gmina finansuje dowozy dzieci.

Paulina Zakierska



Przedsiębiorcy Regionu Gminy

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

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

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

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:

USŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ
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ZAKŁAD 
ELEKTRYCZNY
Jan Witkowski

87-134 Zławieś Wielka, ul. Młodzieżowa 16
tel. 56 678 09 72, 696 102 355

rok zał. 1983

• inspektor nadzoru
• instalacje elektryczne

• pomiary, odbiory
• przezwajanie silników
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MOBILNA MYJNIA SAMOCHODOWA
MYJNIA BEZDOTYKOWA
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SALA W GÓRSKU DO WYNAJĘCIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

tel. 56 610 21 28 lub 606 998 523

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ
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Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić?  Napisz maila: gazeta@zlawies.pl 

UWAGA! 
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