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Do pojemnika/worka niebieskiego 
(na papier) wrzucamy:
•	opakowania	z	papieru,	karton,	tekturę	(tak-
że	falistą),

•	katalogi,	ulotki,	prospekty,
•	gazety	i	czasopisma,
•	papier	 szkolny	 i	 biurowy,	 zadrukowane	
kartki,

•	zeszyty	i	książki,		
•	papier	pakowy,
•	torby	i	worki	papierowe.
Nie wrzucamy:
•	ręczników	papierowych	 i	 zużytych	 chuste-
czek	higienicznych,

•	papieru	lakierowanego	i	powleczonego	folią,
•	papieru	 zatłuszczonego	 lub	mocno	 zabru-
dzonego,

•	kartonów	po	mleku	i	napojach,
•	papierowych	worków	po	nawozach,	cemen-
cie	i	innych	materiałach	budowlanych,

•	tapet,
•	pieluch	jednorazowych	i	podpasek,
•	zatłuszczonych	 jednorazowych	 opakowań	
z	papieru	i	naczyń	jednorazowych,

•	ubrań.
Do pojemnika/worka zielonego 
(na szkło) wrzucamy:
•	butelki	 i	 słoiki	 po	 napojach	 i	 żywności	
(w	 tym	butelki	po	napojach	alkoholowych	
i	olejach	roślinnych),

•	szklane	opakowania	po	kosmetykach	(o	ile	
nie	są	wykonane	z	trwale	połączonych	kilku	
surowców).

Nie wrzucamy:
•	ceramiki,	 doniczek,	 porcelany,	 fajansu,	
kryształów,

•	szkła	okularowego,
•	szkła	żaroodpornego,
•	zniczy	z	zawartością	wosku,
•	żarówek	i	świetlówek,
•	reflektorów,
•	opakowań	 po	 lekach,	 rozpuszczalnikach,	
olejach	silnikowych,

•	luster,
•	szyb	okiennych	i	zbrojonych,
•	monitorów	i	lamp	telewizyjnych,
•	termometrów	i	strzykawek.
Do pojemnika/worka żółtego 
(na metale i tworzywa sztuczne) wrzucamy:
•	odkręcone	 i	 zgniecione	 plastikowe	 butelki	
po	napojach,

 Od czterech latach w gminie funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami. Zgodnie z jego założeniami należy 
najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. 

•	nakrętki,	o	ile	nie	zbieramy	ich	osobno	w	ra-
mach	akcji	dobroczynnych,

•	plastikowe	opakowania	po	produktach	spo-
żywczych,

•	opakowania	wielomateriałowe	(np.	kartony	
po	mleku	i	sokach),

•	opakowania	 po	 środkach	 czystości	 (np.	
proszkach	 do	 prania),	 kosmetykach	 (np.	
szamponach,	paście	do	zębów)	itp.,

•	plastikowe	 torby,	 worki,	 reklamówki,	 inne	
folie,

•	aluminiowe	puszki	po	napojach	i	sokach,
•	puszki	po	konserwach,
•	folię	aluminiową,
•	metale	kolorowe,
•	kapsle,	zakrętki	od	słoików,
•	zabawki	 (zabawki	 z	 tworzywa	 sztucznego,	
o	ile	nie	są	wykonane	z	trwale	połączonych	
kilku	surowców).

Nie wrzucamy:
•	butelek	i	pojemników	z	zawartością,
•	opakowań	po	 lekach	 i	 zużytych	artykułów	
medycznych,

•	opakowań	po	olejach	silnikowych,
•	części	samochodowych,
•	zużytych	baterii	i	akumulatorów,
•	puszek	 i	 pojemników	 po	 farbach	 i	 lakie-
rach,

•	zużytego	sprzętu	elektronicznego	i	AGD.

Do pojemnika/worka brązowego (na odpa-
dy ulegające biodegradacji) wrzucamy:
•	odpadki	warzywne	i	owocowe	(w	tym	obier-
ki	itp.),

•	pocięte	gałęzie	drzew	i	krzewów,
•	skoszoną	trawę,	liście,	kwiaty,
•	trociny	i	korę	drzew,
•	resztki	jedzenia.
Nie wrzucamy:
•	kości	zwierząt,
•	odchodów	zwierząt,
•	popiołu	z	węgla	kamiennego,
•	leków,
•	drewna	impregnowanego,
•	płyt	wiórowych	i	MDF,
•	ziemi	i	kamieni,
•	innych	odpadów	komunalnych	(w	tym	nie-
bezpiecznych).

	 Wszystko	 to,	 czego	nie	można	odzyskać	
w	 procesie	 recyklingu,	 z	 wyłączeniem	 odpa-
dów	 niebezpiecznych,	 oraz	 budowlanych	
i	 remontowych	 wyrzucamy	 do	 pojemnika	
z	odpadami	zmieszanymi.
	 Wszelkie	 informacje	 dotyczące	 zmian	
uzyskają	Państwo	pod	numerem	tel.	56	674-13-
13		oraz	w	pok.	38	Urzędu	Gminy	(II	piętro).

M. Musiał

	 Ograniczenie	składowania	odpadów	na	rzecz	ich	ponownego	użycia	i	recyklingu	–	to	działania,	które	wpisują	się	w	model	
gospodarki	odpadami,	wymaganej	przez	Unię	Europejską.	Aby	osiągnąć	nałożone	przez	Dyrektywy	Unijne	poziomy	recy-
klingu	i	odzysku,	Minister	Środowiska	wydał	nowe	rozporządzenie	określające	szczegółowy	sposób	selektywnego	zbierania	
wybranych	frakcji	odpadów.
	 W	gminie	Zławieś	Wielka	nowe	zasady	zbierania	odpadów	zostaną	wprowadzone	z	dniem	1	stycznia	2018	r.	Ustawodawca	
wyznaczył	czas	reorganizacji	systemów	gospodarki	odpadami	w	gminach	do	30	czerwca	2022	r.	
Rozporządzenie	Ministra	Środowiska	przewiduje	podział	odpadów	na	cztery	frakcje:	papier,	szkło,	metale	i	tworzywa	sztucz-
ne	oraz	odpady	ulegające	biodegradacji	ze	szczególnym	uwzględnieniem	bioodpadów.	

Zasady segregacji odpadów, które będą obowiązywać w Gminie Zławieś Wielka od 1 stycznia 2017 r.

Od	1	lipca	2017	roku	ulegają	zmianie	opłaty	za	wodę	
i	ścieki.	Na	zmianę	stawek	opłat	za	wodę	i	ścieki	ma	
wpływ	wiele	czynników	niezależnych	od	spółki.	

Wiecej str. 3

	 27	maja	2017	roku	przy	sanktuarium	Najświętszej	
Maryi	Panny	Gwiazdy	Nowej	Ewangelizacji	i	św.	Jana	
Pawła	II	w	Toruniu	odbył	się	I	Festiwal	Seniorów	pod	
hasłem	„	O	MATCE	PIEŚŃ.”

Wiecej str. 3

29	maja	ruszył	nabór	wniosków	na	działania	związa-
ne	z	rozwojem	przedsiębiorczości	na	obszarze	Zakola	
Dolnej	Wisły	(Gminy	Dąbrowa	Chełmińska,	Kijewo	
Królewskie,	Unisław,	Zławieś	Wielka).

Wiecej str. 4

Już	 po	 raz	 VI	 Gmina	 Zławieś	 Wielka	 wzięła	 udział	
w	Sportowym	Turnieju	Miast	i	Gmin.

Wiecej str. 12



czerwiec - lipiec 20172 Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

KAktualności

Ogłoszenie w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. 
Dz. U.  z 2015 r., poz. 139) 

OGŁASZA
Taryfy	dla	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	i	zbiorowego	odprowadzania	ścieków	obowiązujące	od	dnia	
01.07.2017	roku	do	30.06.2018	roku,	zatwierdzone	Uchwałą	Nr	XXXI/204/2017	Rady	Gminy	Zławieś	
Wielka	z	dnia	17	maja	2017	r.	w	sprawie	zatwierdzenia	taryf	dla	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	i	zbio-
rowego	odprowadzania	ścieków	na	terenie	gminy	Zławieś	Wielka.
1. Informacje ogólne 
Niniejsze	taryfy	zawierają	zestawienie	cen	i	stawek	opłat	za	zbiorowe	zaopatrzenie	w	wodę	i	zbiorowe	od-
prowadzanie	ścieków	obowiązujące	na	terenie	Gminy	Zławieś	Wielka	na	okres	12	miesięcy:	od	1.07.2017	
r.	do	30.06.2018	r.	Taryfy	określają	także	zasady	ich	stosowania.	
Podstawę	prawną	opracowania	taryf		w	szczególności	stanowią:	
	-	Ustawa	z	dnia	7	czerwca	2001	r.	o	zbiorowym	zaopatrzeniu	w	wodę	i	zbiorowym	odprowadzaniu	ście-
ków	(tekst	jednolity	Dz.	U.		z	2015	r.,	poz.	139),	zwana	dalej	„Ustawą”,
	-	Rozporządzenie	Ministra	Budownictwa	z	dnia	28	czerwca	2006	r.	w	sprawie	określenia	taryf,	wzoru	
wniosku	o	zatwierdzenie	taryf	oraz	warunków	rozliczeń	za	zbiorowe	zaopatrzenie	w	wodę	i	zbiorowe	
odprowadzanie	ścieków	(t.	jedn.	Dz.	U.	Nr	127,	poz.886)	,	zwanego	dalej	„Rozporządzeniem”.	
	-	Rozporządzenie	Ministra	Środowiska	z	dnia	18	listopada	2014	r.	w	sprawie	warunków,	jakie	należy	speł-
nić	przy	wprowadzaniu	ścieków	do	wód	lub	do	ziemi,	oraz	w	sprawie	substancji	szczególnie	szkodliwych	
dla	środowiska	wodnego	(Dz.	U.	z	2014	r.	poz.	1800).
Taryfowe	ceny	i	stawki	opłat	dotyczą	wszystkich	odbiorców	usług	w	zakresie	dostawy	wody	i	odbioru	
ścieków	świadczonych	przez	Zakład	Usług	Komunalnych	Zławieś	Wielka	Sp.	z	o.o.,	zwany	dalej	„Spół-
ką”	z	wyłączeniem	dostarczających	nieczystości	płynne	z	terenów	nieskanalizowanych.		Zgodnie	z	art.	
22	ustawy,	taryfy	obejmują	także	cenę	za	wodę	pobraną	na	cele	przeciwpożarowe	oraz	do	zraszania	pu-
blicznych	ulic	i	terenów	zielonych.	
Na	podstawie	§	5	pkt	6	Rozporządzenia	taryfa	określa	stawkę	opłaty	za	przekroczenie	warunków	wpro-
wadzenia	ścieków	przemysłowych	do	urządzeń	kanalizacyjnych.	
2. Taryfowe grupy odbiorców
W	zakresie	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	określono	dwie	grupy	taryfowe	odbiorców	obejmujące:
1)	 gospodarstwa	domowe	i	obiekty	użyteczności	publicznej,
2)	 przemysł,	gastronomię,	handel	oraz	cele	p.	poż.
W	zakresie	zbiorowego	odprowadzenia	ścieków	określono	trzy	grupy	taryfowe	odbiorców	obejmujące:
1)	 gospodarstwa	domowe	i	obiekty	użyteczności	publicznej,
2)	 przemysł,	gastronomię,	handel	oraz	cele	p.	poż.
3)	 gospodarstwa	domowe,	na	terenie	których	umieszczone	zostały	przepompownie	ścieków
3. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W	rozliczeniach	za	dostarczoną	wodę	i	odprowadzane	ścieki	przedsiębiorstwo	stosuje	cenę	wyrażoną	
w	złotych	za	1	m3	dostarczonej	wody	lub	1	m3	odprowadzonych	ścieków.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzania ścieków:

Opłata abonamentowa
	 Stawka	opłaty	abonamentowej	jest	opłatą	wyrażoną	w	złotych	na	odbiorcę	usług	za	okres	rozlicze-
niowy,	którą	odbiorca	usług	jest	zobowiązany	zapłacić	przedsiębiorstwu	wodociągowo	-	kanalizacyjne-
mu	za	wykonywanie	odczytu	urządzenia	pomiarowego,	 rozliczenie	należności	za	 ilość	dostarczonej	
wody	i	odprowadzonych	ścieków	,a	także	za	utrzymanie	w	gotowości	do	świadczenia	usług	urządzeń	
wodociągowych	lub	kanalizacyjnych.	
Opłata	abonamentowa	miesięczna	-	2,00	zł	netto	,	2,16	zł	brutto	z	podatkiem	VAT.
Opłaty	stałe	za	usługi	wod.-kan.:
a)	 stawka	opłaty	za	przyłączenie	do	urządzeń	wodociągowych	wynikająca	z	kosztów	przeprowadzenia	
prób	technicznych	przyłącza	wybudowanego	przez	odbiorcę	usług	–	netto	500	zł,			brutto	z	podatkiem	
VAT	540	zł
b)	 stawka	opłaty	za	przyłączenie	do	urządzeń	kanalizacyjnych	wynikająca	z	kosztów	przeprowadzenia	
prób	technicznych	przyłącza	wybudowanego	przez	odbiorcę	usług	–	netto	500	zł,		brutto	z	podatkiem	
VAT	540	zł
c)	 stawka	opłaty	za	przyłączenie	do	urządzeń	wodociągowych	i	kanalizacyjnych	wynikająca	z	kosz-
tów	przeprowadzenia	prób	technicznych	przyłączy	wybudowanych	przez	odbiorcę	usług	–	netto	900	zł,	
brutto	z	podatkiem	VAT	972	zł

l.p. Taryfowa	grupa	odbiorców Wyszczególnienie
Cena/stawka	opłaty Jednostka	

miarynetto brutto	(z	VAT)

1
Gospodarstwa	domo-
we	i	obiekty	użytecz-
ności	publicznej

cena	za	dostar-
czoną	wodę 2,98 3,22 zł/m3

2 Przemysł,	gastronomia,	
handel,	oraz	cele	p.poż

cena	za	dostar-
czoną	wodę 4,00 4,32 zł/m3

l.p. Taryfowa	grupa	odbiorców Wyszczególnienie
Cena/stawka	opłaty Jednostka	

miarynetto brutto	(z	VAT)

1
Gospodarstwa	domo-
we	i	obiekty	użytecz-
ności	publicznej

cena	za	odpro-
wadzone	ścieki 6,58 7,10 zł/m3

2 Przemysł,	gastronomia,	
handel,	oraz	cele	p.poż

cena	za	odpro-
wadzone	ścieki 8,00 8,64 zł/m3

3
Gospodarstwa	domowe

z	przepompow-
nią	ścieków

cena	za	odpro-
wadzone	ścieki 6,39 6,90 zł/m3

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych  do urządzeń ka-
nalizacyjnych.
	 Stawki	opłat	naliczane	 są	 za	dodatkowy	 ładunek	 zanieczyszczeń	obliczany	 jako	 różnica	między	
ładunkiem	 całkowitym	 stwierdzonym	w	wyniku	 kontroli	 a	 ładunkiem	dopuszczalnym	określonym	
w	umowie	i	Rozporządzeniu	Ministra	Budownictwa	z	dnia	14	lipca	2006	r.	
Wysokość	opłaty	dodatkowej	ustala	się	według	wzoru:	

Qd = Qt x Q x W

gdzie:	
Qd	–	opłata	dodatkowa,	
Qt		–	stawka	opłat	za	ścieki	wg	obowiązującej	taryfy,	
Q			–	średnio	dobowa	ilość	ścieków	wprowadzonych	do	urządzeń	kanalizacyjnych	ustalona	wg	zasad	
określonych	w	umowie,	
W		–	współczynnik	przeciążenia	ścieków,	liczony	wg	wzoru:

gdzie:
SK	–	stężenie	z	dnia	kontroli
SD	–	stężenie	dopuszczalne

	 Dopuszczalne	wartości	wskaźników	zanieczyszczeń	w	ściekach	przemysłowych	wprowadza-
nych	do	urządzeń	kanalizacyjnych	wynikające	z	Rozporządzenia	Ministra	Budownictwa	
z	dnia	14	lipca	2006	r.

(SK-SD)
SD W=

L.p. Grupa Wskaźnik	zanieczyszczeń Jednostka Dopuszczalne	wartości	wskaź-
ników	zanieczyszczeń	[SD]

1.

I

BZT5 mgO2/1 600
2. CHZT mgO2/1 800
3. Zawiesina	ogólna mg/1 300

4. Substancje	ekstrahujące	
się	z	eterem	naftowym mg/1 100

5. Azot	amonowy mgN/NH4//1 200
6. Fosfor	ogólny mgP/1mg 15
7. Siarczany mgSO4/1 500
8. Chlorki mgCl/1 1000
9. Substancje	ropopochodne mg/1 15
1.

II

Cynk mgZn/1 5,0
2. Chrom	(VI) mgCr/1 0,2
3. Chrom	ogólny mgCl/1 1,0
4. Miedź mgCu/1 1,0
5. Nikiel mgNi/1 1,0
6. Ołów mgPb/1 1,0
1.

III
Temperatura oC 35

2. Odczyn pH 6,5	–	9,5

	 W	przypadku	przekroczenia	dopuszczalnych	wartości	równocześnie	w	kilku	wskaźnikach	wymiar	
opłaty	dodatkowej	ustala	się	przyjmując	ten	ze	wskaźników,	którego	przekroczenie	pociąga	za	sobą	naj-
wyższą	opłatę.	
	 Opłata	dodatkowa	podlega	zapłacie	przez	Usługobiorcę	na	podstawie	faktury	wystawionej	przez	
Usługodawcę	na	koniec	każdego	miesiąca.	
Podstawą	stwierdzenia	przekroczenia	stężeń	zanieczyszczeń	ścieków	wprowadzanych	do	urządzeń	ka-
nalizacyjnych	są	wyniki	analiz	fizyko-chemicznych	ścieków,	pobranych	w	punkcie	kontrolno-pomia-
rowym	wskazanym	w	Umowie	na	odprowadzanie	ścieków	w	czasie	okresowych	kontroli	prowadzonych	
w	oparciu	o	przepisy	Rozporządzenia	Ministra	Budownictwa	z	dnia	14	lipca	2006	r.	w	sprawie	sposobu	
realizacji	obowiązków	dostawców	ścieków	przemysłowych	oraz	warunków	wprowadzania	ścieków	do	
urządzeń	kanalizacyjnych.	Usługodawca	poinformuje	Usługobiorcę	o	wynikach	kontroli	w	terminie	10	
dni	od	daty	przeprowadzenia	kontroli.	
	 Opłaty	za	przekroczenie	dopuszczalnych	wartości	wskaźników	zanieczyszczeń	we	wprowadzanych	
ściekach	są	naliczane	od	dnia	poboru	ścieków,	w	którym	stwierdzono	przekroczenia	do	dnia	ustania	
przekroczeń.	
	 Zakończenie	okresu	naliczania	opłaty	dodatkowej	następuje	w	dniu	poboru	prób	stwierdzających	
zaprzestanie	naruszania	warunków	umowy.	Kontrolę	sprawdzającą	przeprowadza	się	na	wniosek	i	koszt	
Usługobiorcy.	Jeżeli	kontrola	wykonana	na	zlecenie	Usługobiorcy	nie	potwierdzi	ustania	przekroczeń,	
naliczane	będą	nadal	opłaty	od	przekroczeń	według	ostatniej	kontroli.	Szczegółowe	zasady	naliczania	
opłat	za	przekroczenie	warunków	wprowadzania	ścieków	przemysłowych	do	urządzeń	kanalizacyjnych	
zawiera	Załącznik	do	Uchwały	Nr	XXXI/204/2017	Rady	Gminy	Zławieś	Wielka	z	dnia	17	maja	2017	r.
4. Dopłaty do cen i stawek opłat
	 W	celu	zmniejszenia	obciążeń	dla	1	i	3	grupy	odbiorców	(gospodarstwa	domowe	i	obiekty	użytecz-
ności	publicznej,	gospodarstwa	domowe	z	przepompownią	ścieków)	usług	w	zakresie	zbiorowego	odpro-
wadzania	ścieków	realizowanych	przez	Zakład	Usług	Komunalnych	Zławieś	Wielka	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	
w	Rzęczkowie	od	1	lipca	2017	r.	do	dnia	30	czerwca	2018	r.	na	podstawie	uchwały	nr	XXXI/205/2017	
Rady	Gminy	Zławieś	Wielka	z	dnia	17	maja	2017	r.		wprowadza	się	dopłatę	do	1	m3	odprowadzonych	
ścieków	do	oczyszczalni	w	wysokości	0,54	zł	brutto.
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l.p. Taryfowa	grupa	odbiorców Wyszczególnienie
Cena/stawka	opłaty Jednostka	

miarynetto brutto	(z	VAT)

1
Gospodarstwa	domo-
we	i	obiekty	użytecz-
ności	publicznej

cena	za	odpro-
wadzone	ścieki 6,08 6,56 zł/m3

2
Gospodarstwa	domowe

z	przepompownią	ścieków cena	za	odpro-
wadzone	ścieki 5,89 6,36 zł/m3

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków z uwzględnieniem dopłaty

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 
pomiarowe 	
	 Rozliczenia	za	zbiorowe	zaopatrzenie	w	wodę	i	zbiorowe	odprowadzenie	ścieków	prowadzone	
są	zgodnie	z	przepisami	Ustawy	i	Rozporządzenia	z	uwzględnieniem	cen	i	stawek	opłat	wynikają-
cych	z	niniejszych	taryf.	
	 Z	 uwagi	 na	 wyposażenie	 budynków	 zlokalizowanych	 na	 terenie	 działania	 przedsiębiorstwa	
w	wodomierze,	 ilość	wody	dostarczonej	do	nieruchomości	ustala	 się	na	podstawie	 ich	wskazań.	
W	przypadku	braku	urządzenia	pomiarowego,	ilość	zużytej	wody	ustala	się	w	oparciu	o	przepisy	
rozporządzenia	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	14	stycznia	2002	r.	w	sprawie	określenia	przecięt-
nych	norm	zużycia	wody.	
	 Ilość	ścieków	od	odbiorców	wyposażonych	w	urządzenia	pomiarowe	ustala	się	w	oparciu	o	ich	
wskazania.	W	przypadku	braku	urządzenia	pomiarowego,	ilość	dostarczonych	ścieków,	zgodnie	
z	art.	27	ust.	5	ustawy,	ustala	się	jako	równą	ilości	wody	pobranej	lub	określonej	w	umowie.	W	rozli-
czeniach	ilości	odprowadzanych	ścieków	ilość	bezpowrotnie	zużytej	wody	uwzględnia	się	wyłącz-
nie,	gdy	wielkość	jej	zużycia	ustalona	jest	na	podstawie	dodatkowego	wodomierza	zainstalowanego	
na	koszt	odbiorcy	usług.	W	takim	przypadku	ilość	odprowadzonych	ścieków	ustalana	jest	w	wyso-
kości	różnicy	odczytów	wodomierza	głównego	i	dodatkowego.	
	 W	przypadku	stwierdzenia	nieprawidłowego	działania	wodomierza	ilość	pobranej	wody	ustala	
się	na	podstawie	średniego	zużycia	wody	w	okresie	3	miesięcy	przed	stwierdzeniem	niesprawności	
działania	wodomierza,	a	gdy	nie	jest	to	możliwe	–	na	podstawie	średniego	zużycia	wody	w	analo-
gicznym	okresie	roku	ubiegłym	lub	iloczynu	średniomiesięcznego	zużycia	wody	w	roku	ubiegłym	
i	liczby	miesięcy	nieprawidłowego	działania	wodomierza.	
	 Spółka	na	wniosek	odbiorcy	usług	dokonuje	kontroli	funkcjonowania	wodomierza	głównego,	
jednak	w	przypadku	stwierdzenia	prawidłowego	funkcjonowania	wodomierza,	koszty	kontroli	po-

nosi	odbiorca.	
Ilość	wody	zużytej	na	potrzeby	jednostek	straży	pożarnej	dla	celów	przeciwpożarowych	ustala	się	na	
podstawie	raportów	tych	jednostek.	
Odbiorca	dokonuje	zapłaty	za	dostarczoną	wodę	i	odprowadzane	ścieki	na	warunkach	i	w	terminach	
określonych	w	umowie.	Opóźnienie	w	regulowaniu	należności	skutkuje	naliczeniem	przez	Dostawcę	
odsetek	ustawowych.	

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat 
	 W	taryfie	obowiązywać	będą	warunki	rozliczeń	zgodne	z	obowiązującymi	przepisami	prawny-
mi,	zezwoleniem	na	działalność	w	zakresie	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	i	zbiorowego	odpro-
wadzania	ścieków	oraz	„Regulaminem	dostarczania	wody	i	odprowadzania	ścieków”	(Uchwała	nr	
XIV/94/2012	Rady	Gminy	Zławieś	Wielka).		
	 Zakład	Usług	Komunalnych	Zławieś	Wielka	Spółka	z	o.o.	świadczy	dla	odbiorców	pełen	za-
kres	usług	w	zakresie	ujmowania,	uzdatniania	i	dostarczania	wody	oraz	odprowadzania	ścieków	
w	 zakresie	 uzyskanego	 zezwolenia.	 Jakość	wody	 produkowanej	 i	 dostarczanej	 przez	 Spółkę	 jest	
zgodna	z	normami	krajowymi,	woda	ujmowana	jest	z	ujęć	głębinowych	i	podlega	uzdatnianiu	bez	
chemicznego	wspomagania.	Ścieki	odprowadzane	z	terenu	gminy	oczyszczane	są	na	mechaniczno-
biologicznej	oczyszczalni	ścieków	w	Toporzysku	lub	odprowadzane	kolektorem	sanitarnym	Górsk	
-	Toruń	do	oczyszczalni	ścieków	Toruńskich	Wodociągów.	Ich	jakość	jest	zgodna	z	aktualnym	po-
zwoleniem	wodnoprawnym	 i	 załącznikiem	do	umowy	o	dostarczaniu	 ścieków	do	oczyszczalni	
w	Toruniu.	

INFORMACJA DODATKOWA 
	 W	związku	ze	zmianą	ceny	za	dostawę	wody	i	odprowadzanie	ścieków	Zakład	Usług	Komunal-
nych	Zławieś	Wielka	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Rzęczkowie	dokona	w	miesiącu	czerwcu	odczytów	urzą-
dzeń	pomiarowych	u	odbiorców	korzystających	z	naszych	usług.	
W	przypadku	dokonania	odczytów	urządzeń	pomiarowych	po	1	lipca	2017	r.	ich	wskazania	zostaną	
rozliczone	proporcjonalnie	do	okresu,	w	którym	zostały	wykonane,	wg	starych	i	nowych	opłat.

	 W	celu	przyspieszenia	rozliczeń,	zapraszamy	odbiorców	do	podania	w	terminie	do	1	lipca	b.r.	do	
godz.	12.00	stanów	wodomierzy	na	dzień	30.06.2017	r.	

Kontakt:
Biuro	Obsługi	Klienta,	tel.	56	678	15	90	lub	531	083	800,	
e-mail:	woda@zlawies.pl

Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzęczkowie

Nowe stawki opłat

	 Zwiększenie	kosztów	dostawy	wody	oraz	od-
prowadzenia	ścieków	spowodowane	jest	wzrostem	
kosztów	zakupu	materiałów,	części	i	urządzeń	ko-
niecznych	do	wykonywania	 remontów	 i	 napraw	
bieżących,	 opłat	 za	 umieszczanie	 sieci	 wodocią-
gowej	i	kanalizacyjnej	w	pasie	dróg	publicznych,	
opłat	 środowiskowych	 związanych	 z	 poborem	
wód	i	odprowadzaniem	oraz	oczyszczaniem	ście-
ków,	kosztów	przeglądów	i	dozoru	technicznego,	
a	 także	 inwestycji	modernizacyjnych	 i	 rozwojo-
wych.	
	 Duży	wpływ	na	zwiększenie	kosztów	eksplo-
atacji	 infrastruktury	ma	 również	 fakt,	 że	 każda	
nowa	 inwestycja	 budowy	 sieci	 wodociągowej,	
a	 zwłaszcza	 sieci	kanalizacji	 sanitarnej	 jest	 zwią-
zana	ze	znacznym	wydłużeniem	tych	sieci	w	tere-
nach	mało	zabudowanych.
Ogromny	wpływ	na	koszty	dostawy	wody	i	odpro-
wadzenia	ścieków	mają	nieprzewidywalne	wydat-
ki	związane	bezpośrednio	z	eksploatacją	 sprzętu	
oraz	awarie	sieci	wodociągowej.	
	 Pęknięcia	lub	rozszczelnienia	starych	sieci	wo-
dociągowych	oraz	elementów	armatury	to	główne	
przyczyny	 awarii	 sieci,	 z	 którymi	 zakład	boryka	
się	od	dawna.	Kanalizacja	służy	do	odprowadze-
nia	wody	oraz	nieczystości	 ciekłych	 i	 nie	wolno	
wrzucać	do	niej	odpadów	o	in-nym	charakterze.	
	 Podczas	usuwania	awarii	lub	rutynowych	kon-
troli	 przepompowni,	 pracownicy	 ZUK	 znajdują	
odpady,	które	zakłócają	lub	wręcz	uniemożliwiają	
prawidłową	pracę	energochłonnych	pomp	tłoczą-
cych.	Są	to	m.in.:	bardzo	szkodliwe	dla	pomp	na-
wilżane	chuteczki	higieniczne,	odzież	 i	bielizna,	
pampersy,	 środki	 higieny	 intymnej,	worki	 folio-
we,	 resztki	 jedzenia,	 ręczniki	 i	 ścierki	kuchenne,	
szczotki,	 mopy	 oraz	 wiele	 innych.	 Odpady	 te	
powinny	zostać	umieszczone	w	pojemnikach	na	
odpady	zmieszane	lub	segregowane.	Każdorazowe	
udrożnienie	zapchanych	przepompowni	generuje	

koszty,	których	można	byłoby	uniknąć.	
	 Wzrost	 wysokości	 opłat	 za	 dostawę	 wody	
wynika	z	faktu,	że	do	systemów	kanalizacyjnych	
gminy	trafia	więcej	ścieków,	a	także	zużycie	wody	
jest	znacznie	wyższe	niż	wynikałoby	to	z	rejestru	
sprzedaży.	
	 Przyczyny	 tego	 negatywnego	 zjawiska	 to:	
nielegalne	 podłączenia	 systemów	 orynnowania	
budynków	 mieszkalnych	 do	 kanalizacji	 sanitar-
nej	 oraz	 pobór	 wody	 z	 pominięciem	 urządzeń	
pomiarowych.	 W	 przypadku	 stwierdzenia	 kra-
dzieży	wody	lub	wspomnianych	wyżej	podłączeń,	
Zakład	Usług	Komunalnych	nałoży	karę	grzywny	
w	wysokości	do	5.000	zł,	w	przypadku	nielegalne-
go	poboru	wody	lub	celowego	uszkodzenia	wodo-
mierza	albo	karę	grzywny	w	wysokości	do	10.000	
zł	za	wprowadzanie	ścieków	do	urządzeń	kanali-
zacyjnych	bez	uprzedniego	zawarcia	umowy	(Dz.	
U.	z	2015	r.,	poz.	139,	art.28).
	 Zakład	Usług	Komunalnych	Zławieś	Wielka	
Sp.	 z	 o.o.	 nie	 posiada	 środków	własnych	 na	 wy-
konywanie	 inwestycji	 modernizacyjnorozwojo-
wych,	koniecznych	dla	dalszego	 rozwoju	gminy,	
wobec	 czego	w	 celu	pozyskiwania	 środków	unij-
nych,	zmuszony	będzie	w	przyszłości	do	korzysta-
nia	z	kredytów	bankowych	i	wykorzystywaniu	ich	
jako	wkład	własny.	
	 Zakład	opracował	5-cio	letni	program	wymia-
ny	wodomierzy	u	odbiorców	wody	i	w	tym	celu	za-
kupił	1.000	szt.	wodomierzy	z	przeznaczeniem	do	
wymiany	w	roku	2017.	W	kolejnych	latach	planuje	
wymianę	ok	1.000	szt.	wodomierzy	rocznie.	Dzia-
łanie	 to	 powinno	 przynieść	 wymierne	 oszczęd-
ności,	 tak	w	 zwiększonych	 przychodach,	 jak	 też	
niższych	opłatach	za	korzystanie	ze	środowiska.
	 Spółka	w	bieżącym	roku	zaczyna	spłatę	kredy-
tu	 zaciągniętego	na	budowę	kolektora	 tłocznego	
Górsk	 –	 Przysiek,	 wybudowanego	 w	 2014	 roku.	
Inwestycja	 ta	 pozwala	 na	 uzbrojenie	 terenów	

	 Opłaty	 za	 odbiór	 nieczystości	 płynnych	 z	 te-
renów	 nieskanalizowanych	 (szamba)	 nie	 ulegną	
zmianie.	
	 Pragnę	Państwa	zapewnić,	że	środki	finansowe	
uzyskane	 w	 wyniku	 wprowadzenia	 nowych	 taryf	
pozwolą	naszej	Spółce	utrzymać	zdolności	produk-
cyjne	urządzeń	wodociągowych	i	kanalizacyjnych,	
a	w	związku	z	tym	zapewnić	bezpieczeństwo	miesz-
kańcom	naszej	gminy	w	zakresie	nieprzerwanej	do-
stawy	dobrej	jakości	wody	i	prawidłowego	odbioru	
ścieków.

Prezes Zarządu
Zakładu Usług Komunalnych

Sławomir Jakubowski

 Od 1 lipca 2017 roku ulegają zmianie opłaty za wodę i ścieki. Na zmianę stawek opłat za wodę 
i ścieki ma wpływ wiele czynników niezależnych od spółki. 

znajdujących	 się	w	miejscowościach	Stary	Toruń	
i	 Górsk,	 umożliwiając	 m.in.	 pozyskanie	 przez	
Gminę	środków	z	Programu	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich.	Wzrost	kosztów	za	dostawę	wody	i	od-
biór	ścieków	jest	również	wynikiem	planowanego	
na	 koniec	 2017	 roku	 wyłączenia	 z	 eksploatacji	
niewydolnej	oczyszczalni	ścieków	w	miejscowości	
Toporzysko	i	odprowadzanie	ścieków	sanitarnych	
do	oczyszczalni	ścieków	Toruńskich	Wodociągów	
w	 Toruniu,	 poprzez	 nowobudo-wany	 kolektor	
tłoczny	Toporzysko	–	Przysiek.	
	 W	 celu	 obniżenia	 skutków	 podwyżki	 cen	
wody	i	ścieków	Rada	Gminy	Zławieś	Wielka	pod-
jęła	uchwałę	o	wprowadzeniu	dopłaty	do	ścieków	
dla	 gospodarstw	 domowych,	 szkół,	 przedszkoli	
i	 innych	 obiektów	 użyteczności	 publicznej	 oraz	
gospodarstw	 domowych,	 na	 terenie	 których	

umieszczono	przepompownie	ścieków	w	wysoko-
ści	0,54	zł/m3.	A	zatem	rzeczywista	opłata	za	1m3	
ścieków	dla	tych	grup	odbiorców	wynosić	będzie	
6,56	zł.
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Kalendarz wydarzeń kulturalno-sportowych
czerwiec – sierpień 2017

czerwiec

10.06.2017
Święto	sołectwa	Czarnowo	-	Szkoła	Podstawowa	w	Czarnowie	-	Sołtys	Rada	rodziców,	
Dyrektor	Szkoły

11.06.2017 Festyn	Parafialny	-	Zławieś	Wielka	-	Parafia	Stanisława	Kostki	w	Złejwsi	Wielkiej

14.06.2017 Uniwersytet	III	Wieku	-	Dom	Kultury	w	Górsku	-	Wyższa	Szkoła	Gospodarki	w	Bydgoszczy

17.06.2017
Zawody	Sportowe	z	okazji	Dnia	Dziecka	-	Świetlica	-	remiza	w	Toporzysku	-	Sołtys,	
Rada	Sołecka	i	KGW	Toporzysko

21.06.2017 potkanie	Klubu	Seniora	-	Dom	Kultury	w	Górsku	-	Klub	Seniora

24.06.2017
Sobótka	-	Amfiteatr	w	Złejwsi	Małej	-	Urząd	Gminy	w	Złejwsi	Wielkiej,	
Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu,	Dom	Kultury	w	Górsku

28.06.2017 Uniwersytet	III	Wieku	-	Dom	Kultury	w	Górsku,	Wyższa	Szkoła	Gospodarki	w	Bydgoszczy

lipiec
16.07.2017 Festyn	rodzinny	w	Rzęczkowie	-	Sołectwo	Rzęczkowo

23.07.2017 Festyn	rodzinny	w	Siemoniu	-	Sołectwo	Siemoń

lipiec Wakacyjny	turniej	dziewcząt	i	chłopców	w	koszykówkę	(	drużyny	3	osobowe)	
-	Boisko	Orlik	-	Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	w	Złejwsi	Małej

lipiec Turniej	deblowy	tenisa	ziemnego	w	kategorii	OPEN	kobiet	i	mężczyzn	-	Boisko	Orlik	
-	Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	w	Złejwsi	Małej

lipiec Półkolonie	dla	dzieci	-	Dom	Kultury	w	Górsku

lipiec Zorganizowanie	warsztatów	dla	dzieci	z	Górska	i	okolic	„W	wakacje	bez	nudy”
-	Dom	Kultury	w	Górsku

lipiec Nordic	walking,	wakacyjne	chodzenie	z	kijkami	-	Dom	Kultury	w	Górsku

lipiec Spotkanie	Klubu	Seniora		zakończenie	sezonu	-	Dom	Kultury	w	Górsku

lipiec
Uniwersytet	III	Wieku	zakończenie	sezonu	-	Dom	Kultury	w	Górsku,	
Wyższa	Szkoła	Gospodarki	w	Bydgoszczy

lipiec Każda	sobota	9:00-11:00	chodzenie	z	kijkami	nordic	walking	na	trasie	GUT	DROGA	-	Gutowo		
Fundacja	Leśna	droga

II edycja „Spelling Bee” 
w ZS w Złejwsi Wielkiej

	 W	 tym	 roku	 reprezentanci	
wszystkich	 szkół	 podstawowych	 z	
gminy	Zławieś	Wielka	wzięli	udział	
w	 rozgrywce	finałowej	w	czasie	któ-
rej	 sprawdzana	 była	 umiejętność	 li-
terowania	oraz	znajomość	znaczenia	
słownictwa.	Rywalizacja	była	bardzo	
zacięta,	albowiem	zarówno	w	katego-
rii:	"klasa	II",	jak	i	"klasa	III"	potrzeb-
na	była	dogrywka	w	celu	wyłonienia	
zwycięzców!	
Ostatecznie	w	kategorii	"klasa	II":
I.	miejsce:	Antoni	Napierski	(Szkoła	
Podstawowa	w	Górsku)
II.	 miejsce:	 Franciszek	 Kosobucki	

 W dniu 25.05.2017 r. w Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej odbyła się II 
edycja gminnego konkursu literowania "Spelling Bee" z języka angielskie-
go, przeznaczonego dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej. 

Akcja Posesja
Bezpieczna Gmina 

	 Przeprowadzana	 co	 roku	na	 te-
renie	gminy,	z	upoważnienia	wójta,		
"Akcja	posesja"	pozwala	 strażakom	
na	 wykrycie	 nieprawidłowości	 wy-
stępujących	 w	 domach	 naszych	
mieszkańców.	
	 Staje	 się	 ona	 również	 świetną	
okazją	 do	 spotkań,	 w	 trakcie	 któ-
rych	mieszkańcy	 dowiadują	 się	 jak	
zachować	się	podczas	pożaru,	bądź	
innego	 niebezpiecznego	 zdarzenia	
wymagającego	 interwencji	 straży	
pożarnej.	Poruszane	są	tematy	 	wy-
palania	 traw,	 słomy	 (przypomina-
my,	że	obowiązuje	zakaz	wypalania)	
lub	 zagrożeń	 wynikających	 z	 nie-
szczelności	 przewodów	 dymowych	
oraz	częstotliwości	ich	czyszczenia.
	 Ze	 strażackim	 pozdrowieniem	
dla	 wszystkich	 mieszkańców	 gmi-
ny.

Andrzej Michalski

 22 kwietnia w jednostce w OSP w Skłudzewie odbyło się prowadzone 
przez bryg. Andrzeja Seroczyńskiego, naczelnika służby prewencyjnej 
KM PSP w Toruniu, szkolenie strażaków, mające na celu przygotowanie 
ich do przeprowadzenia przeglądu zabudowań gospodarskich oraz jedno-
rodzinnych.

Nabór wniosków LGD

	 Z	 dotacji	 skorzystać	mogą,	 za-
równo	 firmy	 już	 istniejące,	 jak	 i	
Ci,	którzy	swoją	przygodę	z	przed-
siębiorczością	 zamierzają	 dopiero	
rozpocząć.
	 Wysokość	 dotacji	 dla	 „starte-
rów”	 wynosi	 50	 tys.	 zł	 (	 premia),	
natomiast	 na	 rozwój	 istniejącej	
działalności	 gospodarczej	 	można	
pozyskać	 dofinansowanie	w	wyso-

kości	od	26	do	100	tys.	zł	(refunda-
cja	na	poziomie	70%).
	 Od	29	maja	do	13	czerwca	moż-
na	składać	wnioski	w	Biurze	Lokal-
nej	Grupy	Działania	Zakole	Dolnej		
Wisły.
	 Zachęcamy	 do	 odwiedzania	
strony	internetowej	Zakola:
	 www.zakolewisly.pl,	 gdzie	 publi-
kowane	 są	 materiały	 pomocnicze	

	 29 maja ruszył nabór wniosków na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze Zakola 
Dolnej Wisły (Gminy Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka)

oraz	 informacje	 niezbędna	 dla	
przyszłych	 Wnioskodawców	 oraz	
do	 korzystania	 z	 bezpłatnego	 do-
radztwa	 w	 Biurze	 LGD,	 na	 jakie	
można	się	umówić	telefonicznie	56	
676	44	36	lub	mailowo:	
biuro@zakolewisly.pl

Justyna Przybyszewska

(Szkoła	Podstawowa	w	Złejwsi	Wiel-
kiej)
III.	miejsce:	Jakub	Jabłoński	(Szkoła	
Podstawowa	w	Górsku);
w	kategorii	"klasa	III":
I.	 miejsce:	 Wiktoria	 Kuna	 (Szkoła	
Podstawowa	w	Łążynie)
II.	 miejsce:	 Adam	 Babiarz	 (Szkoła	
Podstawowa	w	Złejwsi	Wielkiej)
III.	miejsce:	Anna	Donderska	(Szko-
ła	Podstawowa	w	Przysieku)
Gratulujemy	 wszystkim	 finalistom.	
Kolejna	edycja	konkursu	już	za	rok!	

Jakub Grochowski
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Wielki sukces zespołu 
śpiewaczego „Melodia” 

I Ogólnopolski Festiwal Seniorów „ O Matce pieśń”

Mini Lista Przebojów

,,LEPIEJE”…
…czyli konkurs niczym nieskrępowanej poezji dziwnej 

w Szkole Podstawowej w Łążynie…

	 Konkurs	został	przeprowadzony	
w	 3	 kategoriach.	 Razem	 na	 scenie	
Domu	Kultury	 wystąpiło	 10	 uczest-
ników.	 W	 repertuarze	 znalazły	 się	
piosenki	min.	Krzysztofa	Antkowia-
ka,	Aidy,	Ewy	Farne	i	Michaela	Jack-
sona.
Nagrodzeni	zostali:
-	I	kategoria	Inga	Urbańska	z	Gmin-
nego	 Przedszkola	 w	 Złejwsi	 Małej,	
opiekun	Emilia	Cychowska.
-	II	kategoria		Martyna	Jabłońska	Ze-
spół	Szkół	w	Górsku,	opiekun	Janusz	
Heyka

 W Domu Kultury w Górsku odbyła się kolejna edycja Mini Listy Prze-
bojów.

-	III	kategoria	Weronika	Piasecka	Ze-
spół	Szkół	w	Górsku,	opiekun	Janusz	
Heyka.
	 W	konkursie	wzięły	udział	dzieci	
z	 Gminnego	 Przedszkola	 w	 Złejwsi	
Małej,	 przedszkola	 „Jagoda”	w	Gór-
sku,	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Łążynie	
oraz	Zespołu	Szkół	w	Górsku.	Wszy-
scy	 uczestnicy	 konkursu	 otrzymali	
dyplomy	i	nagrody.
	 Składam	podziękowania	nauczy-
cielom	i	opiekunom,	którzy	przygo-
towali	dzieci	i	młodzież	do	występów	
w	konkursie.

Renata Dobrowolska

 21 marca przypadał Światowy Dzień Poezji. Z poezją jest tak, że albo się ją lubi albo nie, bo to albo nie wia-
domo o co autorowi chodziło albo miał na myśli zupełnie co innego niż my, ale z rymami to już zupełnie inna 
sprawa.

	 Można	się	nimi	po	prostu	bawić	
w	 swobodny	 i	 niezobowiązujący	
sposób.	Albo	można	trochę	pokom-
plikować.	No	i	u	nas	się	pokompliko-
wało	 ponieważ	 Latający	 Klub	 Czy-
telniczy	 działający	 w	 naszej	 szkole	
zaprosił	do	zabawy	w	,,Lepieje”,	jak-
by	nie	można	było	zwyczajnie	,,siała	
baba	 mak,	 nie	 wiedziała	 jak”	 albo	
,,lata	osa	koło	nosa”.	
	 Co	 to	 są	 te	 lepieje	zapytałby	ktoś	
dociekliwy,	 prawda?	No	więc	myśmy	
też	 dociekali	 i	 okazało	 się,	 że	 lepieje	
to	po	prostu	to,	co	lepiej	robić	niż	nie	
robić.	 ,,Lepiej	 dmuchać	 nos	 w	 chus-
teczkę	niż	rękawem	trzeć	 troszeczkę”	
podawało	dumnie	ogłoszenie	zachęca-
jące	do	wysiłku.	Stwierdziliśmy,	że	to	
łatwizna	i	pikuś	tym	bardziej,	że	kon-
kurs	miał	charakter	klasowy,	a	wiado-
mo,	że	w	grupie	tkwi	siła,	więc	siłą	woli	
i	 swojego	 wyzwolonego	 artystycznie	
umysłu	 wymóżdżyliśmy…	 niewiele.	
Najpierw	okazało	się,	że	każdy	utwór	
musiał	zaczynać	się	od	słowa	,,lepiej”.	
	 Co	dla	nas	jest	lepiej,	a	co	nie.	Tak	
na	co	dzień	to	my	dobrze	wiemy,	ale	to	
się	jeszcze	musiało	rymować!	Na	szczę-
ście	Latający	Klub	zaprosił	do	zabawy	
także	wychowawców	i	nauczycieli	nie-
wychowawców,	 pracowników	 szkoły	
i	 przybywających	 gości.	 Pognaliśmy	
więc	gromadnie	po	pomoc	i	natchnie-
nie	do	swoich	wychowawców	i	wtedy	
okazało	 się,	 że	 mamy….wyobraźnię.	
Odkrycie	to	wprawiło	nas	w	taki	twór-
czy	trans,	że	naprodukowaliśmy	tych	
lepiejów	całe	mnóstwo.	
	 Nawet	 Pani	 Dyrektor	 załapała	
bakcyla	i	jako	pierwsza	wypisała	swoje	
na	stanowisku	dla	nauczycieli.	Do	na-
szej	uczniowskiej	 świadomości	 szcze-

gólnie	dotarł	ten	o	excelu,	taki	z	kate-
gorii	 ,,lepiej	 praktyczny”.	 Był	 jeszcze	
o	kanapkach,	ale	to	chyba	dla	tych	na	
diecie,	bo	kto	by	tam	chciał	kanapkę	
komuś	 podarować,	 skoro	 można	 ją	
całą	 spałaszować,	 a	 ten	 o	 excelu	 wy-
dawał	 nam	 się	 po	 prostu…	życiowy:	
,,lepiej	liczyć	w	excelu,	niż	w	zeszycie	
do	matmy	drogi	przyjacielu”.	
	 Zaraz	 jednak	 do	 akcji	 wkroczyła	
opozycja	i	na	tymże	samym	stanowi-
sku	 pojawiło	 się:	 ,,lepiej	 liczyć	 same-
mu	niż	palcami	w	excelu”	albo,,lepiej	
liczyć	 sobie	 pomału	 niż	 z	 powodu	
excela	dostać	zawału”.	
Cóż…widocznie	każdy	wiek	ma	swoje	
prawa.	Pewnie	też	dlatego,	pojawiły	się	
wpisy	z	kategorii	 ,,lepiej	dobre	rady”:	
,,lepiej	 jogurcik	 zjeść	 leciutki,	 żeby	
brzuszek	mieć	 płaściutki”;	 lepiej	 do-
stać	jedynkę	niż	na	przerwie	popchnąć	
dziewczynkę”;	,,lepiej	swoje	nogi	myć,	
by	 pachnącym	w	 szkole	 być”;	 ,,lepiej	
pracować	 w	 sekretariacie,	 niż	 na	 bu-
dowie	przy	 łopacie”;	 ,,lepiej	hodować	
endorfiny,	 wtedy	 nie	 ma	 się	 kwaśnej	
miny”;	 ,,lepiej	 jechać	do	dentysty	niż	
mieć	problem	oczywisty”;	,,	lepiej	jeź-
dzić	samochodem,	bo	nie	wieje	w	ple-
cy	chłodem”;	,,	lepiej	kręcić	sobie	loki,	
żeby	ładne	mieć	widoki”;	,,lepiej	tłustą	
zjedz	 szyneczkę,	 to	 podtuczysz	 się	
troszeczkę”;	 ,,lepiej	 bywać	w	wielkim	
świecie,	 trochę	dalej	niż	w	powiecie”;	
,,lepiej	mieć	przyjaciół	wielu	niż	wodę	
po	kisielu”;	 ,,lepiej	uczyć	się	troszecz-
kę,	żeby	dostać	choć	czwóreczkę”;	,,le-
piej	pryszcza	mieć	na	gębie	niż	ogrom-
ną	dziurę	w	zębie”;	 ,,lepiej	mleko	pić	
radośnie	bo	od	mleka	dziecko	rośnie”;	
,,lepiej	szorować	się	za	uchem,	żeby	nie	
być	śmierdziuchem”.	

	 Były	też	lepieje	filozoficzne,	które	
każdy	mógł	 sobie	 tłumaczyć	na	 swój	
sposób	 lub	 użytek	 i	 doszukiwać	 się	
ukrytych	znaczeń	do	woli;	,,lepiej	znać	
sudoku,	żeby	ćwiczyć	go	na	boku”…,	
,,lepiej	 lecieć	 do	Afryki	niż	hodować	
dwa	 chomiki…,,	 lepiej	 nosić	 druty	
niż	 same	 buty…	 ,,lepiej	 spacerować	
niż	 okna	 pilnować…	 ,,lepiej	 skakać	
niż	 płakać…,,	 lepiej	 chodzić	 na	 spa-
cery	 niż	 jeść	 spleśniałe	 sery…,,	 lepiej	
ubrać	się	na	cebulkę	niż	samotną	mieć	
koszulkę…,,	 lepiej	 już	 wymyślaj	 coś,	
żeby	nie	był	z	Ciebie	łoś….,,	lepiej	od-
rabiać	 lekcje,	 niż	 powiedzieć	 mamie	
nie	 chcę…	 ,,lepiej	 latać	 samolotem,	
niż	 oglądać	 się	 za	 kotem…	 ,,lepiej	
dzielcie	 się	 ciastkami	 zamiast	 wciąż	
je	 zjadać	 sami”.	No	powiedzcie	 sami	
ile	tu	przemyśleń	trapiących	nieletnie	
umysły.	 Ile	 głębi	 i	 nieodgadnionych	
refleksji.	 Prawdziwe	 duchowe	 bogac-
two	a	i	artyzmu	nikt	się	nie	powstydzi.	
Bądź	co	bądź,	to	wcale	nie	była	prosta	
sprawa	z	tymi	lepiejami,	a	jednak	spro-
staliśmy	zadaniu	i	bawiliśmy	się	przy	
tym	 świetnie.	 Zresztą	 nie	 tylko	 my,	
co	 niektórzy	 dorośli	 także.	 Wszyscy	
razem	 stworzyliśmy	 ponad	 dwieście	
lepiejów,	a	każdy	niepowtarzalny	i	je-
dyny	w	swoim	rodzaju.	
	 W	nagrodę	za	nasze	wysiłki	wszy-
scy	 dostaliśmy	 pyszne	 lody	 ufundo-
wane	przez	Radę	Rodziców.	W	końcu	
,,lepiej	lody	zjadać,	żeby	rymy	można	
składać”,	prawda?
	 Ps.	Chodzi	nam	po	głowie	pomysł	
na	 nową	 zabawę	 językową	 pod	 wiele	
znaczącym	 tytułem	 ,,Ktosie”….	 Ale	
na	razie	cicho	sza…

Jolanta Michalska

	 Do	festiwalu	zgłosiło	się	70	zespo-
łów	z	całej	Polski.	Jury	po	wysłucha-
niu	płyt	demo	do	finału	zakwalifiko-
wało	23	zespoły.		Na	scenie	pojawiły	
się	 zespoły	 i	 chóry	 z	 miejscowości:	
Szczecin,	 Kraków,	 Suwałki,	 Nowy	
Targ,	Siedlce,	Strzelce	Opolskie,	Kato-
wice,	Toruń,	Włodawa,	Kobyłka,	Bia-
łystok,	Białe	Błota,	Papowo	Biskupie,	
Gubin,	 Powsin,	 Dminin,	Waganiec,	
Nowa	 Sucha,	 Sitaniec.	Naszą	 gminę	
reprezentował	zespół	śpiewaczy	„Me-
lodia",	 który	 działa	 przy	 Gminnym	
Ośrodku	Kultury	i	Sportu	w	Złejwsi	
Małej.	Wydarzenie	rozpoczęła	Msza	
św.	 pod	 przewodnictwem	 o.	 Tade-
usza	Rydzyka	CSsR,	dyrektora	Radia	
Maryja.
	 Każdy	 zespół	 wykonał	 	 3	
utwory:
–	o	Maryi	naszej	Matce
–	o	Ojczyźnie	naszej	wspól-
nej	Matce
–	o	Matce	ziemskiej.
Repertuar	 przygotowany	
przez	poszczególne	zespoły	
za	 każdym	 razem	 koncen-
trował	 się	 na	Matce.	 Obok	
pieśni	religijnych	nie	brako-
wało	 także	 licznych	 pieśni	
patriotycznych.
Zespół	 „Melodia”	 wykonał	
utwory	 „O	 pełen	 skarbów	
łask	 oceanie”,	 „Ojczyzno	

ma”,	 „Najmilejsza	 	 w	 życiu	 	 jest	mi	
mama”.
	 Tematyka	 festiwalu	 była	 związa-
na	z	obchodami	Dnia	Matki.
Jury	 nagrody	 przyznało	 jednogło-
śnie	III	miejsce	i	nagrodę	w	wysoko-
ści	3	 tys.	zł.	zdobył	Reprezentacyjny	
Chór	 Seniorów	 Siedlce,	 II	miejsce	 5	
tys.	 zł	Zespół	Śpiewaczy	Melodia	 ze	
Złejwsi	Małej	oraz	I	nagrodę	10	tys.	zł	
Miejski	Nauczycielski	Chór	„Gorce”	
z	Nowego	Targu.
	 Wyniki	 ogłosiła	 dr	 Agnieszka	
Brzezińska,	 przewodnicząca	 jury	 fe-
stiwalu,	dyr.	Ośrodka	Chopinowskie-
go	w	Szafarni.

Maria Karpińska

 27 maja 2017 roku przy sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiaz-
dy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu odbył się I Festiwal 
Seniorów pod hasłem „ O MATCE PIEŚŃ.”

Święty Janie Pawle II – pamiętamy

	 7	kwietnia	2017	roku	w	kościele	pa-
rafialnym	w	Złejwsi	Wielkiej,	z	okazji	
12	–tej	rocznicy	śmierci	i	3	–	ej	roczni-
cy	Kanonizacji	Świętego	Jana	Pawła	II,	
przedstawiliśmy	 interpretację	 papie-
skiego	dzieła	„Tryptyk	rzymski”.	
	 W	 koncercie	 wzięli	 udział:	 	 ks.	
kanonik	Wojciech	Murawski,	 radni,	
sołtysi,	kierownicy	jednostek	organi-
zacyjnych,	pracownicy	Urzędu	Gmi-
ny	i	licznie	zgromadzeni	mieszkańcy.	
„Tryptyk	 rzymski”	 w	 interpretacji	
Dariusza	 Bereskiego	 poety,	 aktora	
Teatru	Polskiego	we	Wrocławiu	i	Mi-
chała	Hajduczeni	kompozytora,	mu-
zyka,	ukazał	nam	prawdy	Boże.		
	 Poemat	 ten	 jest	 próbą	 odkrycia	
przed	nami	tajemnicy	życia	i	śmierci	
oraz	 początku	 świata.	 Odkrywa	 ko-
rzenie	 ludzkiej	egzystencji,	pokazuje	

 Pamięć o Świętym Janie Pawle II jest stale obecna wśród nas. Co roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Złejwsi Małej i Parafia Rzymsko – Katolicka w Złejwsi Wielkiej organizują koncerty, spotkania, by wspólnie 
z mieszkańcami zachować w pamięci i sercu naukę Świętego Jana Pawła II.

człowieka	w	jego	wędrówce	przez	ży-
cie.
	 Tryptyk	Rzymski	 to	 artystyczne	
przesłanie	 na	 trzecie	 tysiąclecie,	 po-
zwalające	 odkryć	 sens	 miłości,	 cier-
pienia	 i	 życia	 wiecznego.	 To	 także	
artystyczne	 pożegnanie	 Wielkiego	
Papieża,	Wielkiego	Polaka	 i	Wielkie-
go	 Artysty,	 a	 obecnie	 Świętego	 Jana	
Pawła	 II.	 Papież	 rodem	 z	 Polski	 jest	
wzorem	 do	 naśladowania	 nie	 tylko	
w	Polsce,	ale	i	na	całym	świecie	–	nikt	
nie	 może	 kwestionować	 jego	 myśle-
nia	i	wartościowania.
	 Dziękujemy	 Ci	 Ojcze	 Święty	 za	
Tryptyk	Rzymski,	 który	 jest	 dla	nas	
wspaniałym	 od	 Ciebie	 darem.	 PA-
MIĘTAMY!

Maria Karpińska
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226. Rocznica Konstytucji 3 Maja

Pan policjant w akcji… czytelniczej

Policja w szkole w Łążynie Biesiada Grecka

Spotkanie autorskie z Zofią Stanecką

Podwójna nagroda dla „Harmonii”

	 10	maja	2017	r.	w	Zespole	Szkół	w	Złejwsi	Wielkiej	pani	Zofia	odpowiadała	na	wiele	pytań	takich	
jak	np:	jak	powstaje	książka?	skąd	się	czerpie	pomysły	na	książki?	dlaczego	książka	jest	ciekawa?	
	 W	trakcie	tego	spotkania	został	rozstrzygnięty	konkurs	plastyczny	na	„Najciekawszą	ilustrację	
do	książek	Zofii	Staneckiej".	Nagrodami	były	oczywiście	książki	napisane	przez	wspaniałego	go-
ścia.
	 Na	zakończenie	spotkania	pisarka	podpisywała	egzemplarze	swoich	książek,	które	dzieci		
otrzymały	jako	nagrody	w	konkursie	oraz		te	zakupione	na	kiermaszu.
	 Dziękujemy	za	udział	w	spotkaniu,	a	osoby,	które	nie	mogły	osobiście	poznać	pani	Zosi	
mogą	to	zrobić	czytając	jej	książki.	

Ewa Wysocka

 Tydzień Bibliotek rozpoczął się od spotkania autorskiego z panią Zofią Stanecką, autorką  
książek z serii o Basi: "Basia i przyjaciele", "Basia i biblioteka"  oraz wielu innych ciekawych 
opowiadań.

	 W	akademii	udział	wzięła	młodzież	i	dzieci	
z	sekcji	działających	przy	Domu	Kultury.
	 Sekcja	 teatralna	 pod	 kierownictwem	Pani	
Natalii	 Łapińskiej	 przygotowała	 insceniza-
cję	w	 	 formie	wywiadu	dotyczącą	uchwalenia	
Konstytucji	3	Maja.	Był	to	wywiad	z	carycą	Ka-
tarzyną	 i	polskimi	posłami	biorącymi	udział	
w	jej	uchwaleniu.
	 Dzieci	z	sekcji	tanecznej	pod	kierunkiem	Pani	
Moniki	Chojnackiej	przygotowały	specjalnie	na	
tę	uroczystość	dwa	tańce:	poloneza	i	polkę.

 Z okazji 226. Rocznicy Konstytucji 3 Maja w Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerze-
go Popiełuszki odbyła się uroczysta akademia zorganizowana przez Dom Kultury w Górsku.

	 W	akademii	wystąpiły	także	dzieci	z	Gmin-
nego	 Przedszkola	 w	 Złejwsi	 Małej,	 przygoto-
wane	 przez	 Panią	 Emilię	 Cychowską.	 Dzieci	
wykonały	 piosenkę	 „Płynie	 Wisła	 płynie”,	
recytowały	 wiersz	 o	 polskich	 symbolach	 na-
rodowych,	 a	na	zakończenie	zatańczyły	Polkę	
Warszawską.
	 Całość	 swym	 śpiewem	 uświetnił	 zespół	
śpiewaczy	„Harmonia”,	działający	przy	Domu	
Kultury	w	Górsku.

Renata Dobrowolska

	 Pierwszą	nagrodę	 -	 puchar	 Przewodniczą-
cego	 Sejmiku	 Województwa	 Kujawsko	 –	 Po-
morskiego	Ryszarda	Bobera	wyśpiewał	zespół	
„Harmonia”,	drugą	nagrodę	–	puchar	od	orga-
nizatorów	otrzymał	nowy	kierownik	muzycz-
ny	zespołu	Pan	Michał	Stropa,	za	swą	wspania-
łą	grę	na	akordeonie	i	umiejętne	prowadzenie	
zespołu.
	 W	 przeglądzie	 wzięło	 udział	 kilkanaście	
zespołów	z	terenu	województwa	kujawsko	-	po-
morskiego,	 co	czyni	 sukces	„Harmonii”	 jesz-
cze	wartościowszym.
	 Przegląd	 w	 Golubiu	 połączony	 jest	 z	 fe-
stiwalem	 smaków.	 Przedstawicielki	 wielu	
miejscowości	 z	 okolic	 Golubia	 prezentowały	

 Zespół śpiewaczy „Harmonia” został laureatem dwóch nagród podczas XVII Wojewódz-
kiego Przeglądu Zespołów Ludowych w Golubiu.

przysmaki	 ze	 swego	 regionu,	 a	 całość	 swym	
śpiewem	uświetniły	zespoły	ludowe.

Renata Dobrowolska

	 Nie	dość,	że	w	bibliotece	szkolnej	zjawili	się	
tylko	młodsi	uczniowie	naszej	szkoły	(Co	się	sta-
ło	ze	starszakami?),	odwiedził	nas	bardzo	poważ-
ny	pan	w	granatowym	mundurze,	to	w	dodatku	
przeczytał	nam	fragmenty	książek	o	złodziejach,	
włamaniach	i	kradzieżach!	A	tak	zupełnie	serio	
to	8	maja	2017	r.	na	zaproszenie	pani	bibliotekar-
ki	odpowiedział	nasz	dzielnicowy,	pan	Grzegorz	
Witkowski	i	przyjechał	do	szkoły,	aby	dzieciom	
poczytać	oraz	porozmawiać	z	nimi	na	temat	bez-
pieczeństwa	na	drogach,	w	Internecie	itd.	
	 Na	koniec	oczywiście	został	zasypany	pyta-
niami.	 Do	 tych	 najpopularniejszych	 należało:	
Ilu	złapał	 złodziei?	Czy	może	zademonstrować	
swoją	 broń?	 Pan	 policjant	 do	 przechwałek	 nie	
był	skłonny,	więc	odpowiadał	krótko	i	konkret-
nie,	 ale	 i	 tak	 spotkanie	 trwało	 prawie	 godzinę.	

 Ostatnie spotkanie z cyklu „Czytanie łączy pokolenia” w Szkole Podstawowej w Łążynie 
miało iście sensacyjny charakter! 

Na	 zakończenie	 pani	 Iwona	 podziękowała	 ser-
decznie	naszemu	gościowi,	a	obecni	na	spotka-
niu	uczniowie	ochoczo	się	do	tych	podziękowań	
przyłączyli.	

Iwona Radziejewska-Sergiel
Danuta Michalska

	 Każdy	z	psów	był	przystosowany	do	inne-
go	typu	pracy.	Pierwszy	to	pies	tropiący	(szuka-
jący	zaginionych	ludzi	w	lasach,	pod	gruzami,	
itd.),	 drugi	 -	 patrolowy	 (chodzący	 z	 policjan-
tami	 na	 patrole	 w	 parkach,	 do	 pilnowania	
porządku	podczas	meczów,	demonstracji	itp.)	
oraz	trzeci	pies	do	wyszukiwania	narkotyków	
i	materiałów	wybuchowych.	
	 Pokaz	pracy	psów	policyjnych	odbył	się	na	
boisku	szkolnym	i	wzbudził	ogromne	zainte-
resowanie.	Wszyscy	byli	pod	wrażeniem	umie-
jętności	 czworonogów,	 ich	 posłuszeństwa,	
a	także	wielkiego	przywiązania	do	panów	poli-
cjantów.
	 Serdecznie	 dziękujemy	policjantom	 z	wy-
działu	 prewencji:	 st.asp.	 Robertowi	 Chabow-
skiemu,	 asp.	 Małgorzacie	 Olewińskiej,	 sierż.	
szt.	Marcinowi	Kujawie	 i	 sierż.	 szt.	 Arkadiu-

szowi	Lewandowskiemu	z	Komendy	Miejskiej	
Policji	w	Toruniu	za	zorganizowanie	tego	po-
kazu	–	wiemy,	że	nie	było	łatwo.

Społeczność szkoły

 04.04.2017 r. na uczniów Szkoły Podstawowej w Łążynie czekała ogromna niespodzianka 
- pokaz działań policyjnych z wykorzystaniem trzech przeszkolonych psów: owczarków nie-
mieckich i belgijskich. 

	 Na	 scenie	 wystąpił	 grecki	 zespół	 „My-
thos”.	 Zespół	 przybliżył	 historię	 Grecji,	
zaśpiewał	 wiele	 znanych	 przebojów	 min.	
„Dzieci	Pireusu”,	 „	Acropolis	 adieu”,	melo-
dię	 z	 filmu	 „Grek	 Zorba”,	 podczas	 których	
uczestnicy	biesiady	bardzo	dobrze	 się	bawi-
li.	
	 W	 trakcie	 koncertu	 lider	 zespołu	 Joan-
nis	Buras	uczył	uczestników	greckiego	tańca	
„Sirtaki”,	który	dość	szybko	został	opanowa-
ny	przez	biesiadników.	
	 Na	 zakończenie	 wieczoru	 można	 było	
spróbować	 greckich	potraw.	Na	 stole	 znala-
zły	 się	 pierogi	 greckie	 z	 ciasta	 „filo”,	 pasty	
greckie	 -	 oliwkowa,	 z	 oberżyny	 i	 suszonych	
pomidorów,	 sałatka	 grecka,	 pieczona	 cu-
kinia,	 oliwki,	 a	 także	 słodycze	min.	 chałwa	
i	galaretka	z	soku	figowego.
	 Biesiada	Grecka	 była	 pierwszą	 z	 przewi-
dywanego	przez	nas	cyklu.	Zamierzamy	jesz-
cze	 zorganizować	 biesiadę	 włoską	 i	 francu-
ską,	aby	przybliżyć	kulturę,	muzykę	i	smaki	
tych	krajów.

Renata Dobrowolska

 W dniu 26 maja z okazji Dnia Matki w Domu Kultury w Górsku odbyła się biesiada grec-
ka. Grecja to kolebka kultury europejskiej, w której Polacy chętnie spędzają wakacje.
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Pielgrzymka Gmin Toruńskich

IV Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej

V Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej

Edukacja/Kultura

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”

	 Do	 konkursu	 zostały	 zaproszone	 wszyst-
kie	szkoły	z	terenu	gminy	Zławieś	Wielka.	Oto	
laureaci	konkursu:
1.	miejsce	-	Maria	Długosz	SP	Przysiek
2.	miejsce	-	Jakub	Lipiński	SP	Przysiek
3.	miejsce	-	Mateusz	Pawlikowski	SP	Łążyn
4.	miejsce	-	Marta	Żeglarska	SP	Siemoń
5.	miejsce	-	Kalina	Frontczak	SP	Łążyn
	 Serdecznie	 dziękujemy	 sponsorom:	 Wy-
dawnictwu	PWN	i	Oxford,	księgarni	Polanglo	
oraz	Radzie	Rodziców	SP	w	Przysieku	i	Panu	
Rębaczowi	 za	 pomoc	 w	 zorganizowaniu	 po-
częstunku	 dla	 uczestników	 konkursu	 i	 ich	
opiekunów.

Magdalena Roszko

	 Tematyka	 była	 odpowiedzią	 na	 aktualne	 po-
trzeby	i	zainteresowania,	a	każdy	wykład	był	dopeł-
niony	otwartą	dyskusją	zarówno	w	sali	wykładowej,	
jak	i	w	kuluarach.	Wśród	zaproszonych	wykładow-
ców	 znaleźli	 się:	 dr	Ryszard	Grzebyk,	 dr	Andrzej	
Kołakowski,	Ks.	Dr	Eugeniusz	Marciniak,	 dr	 Jan	
Sierocki	 oraz	 mgr	 Leszek	 Zabrocki.	 Uczestnicy	
spotkania	mogli	dowiedzieć	się	nt.	leczniczych	wła-
ściwości	 miodu,	 prawidłowego	 odżywiania	 oraz	
szeroko	pojętych	możliwości	naturalnego	wsparcia	
organizmu	w	zakresie	różnych	dolegliwości.		
	 Ważnym	elementem	konferencji	było	stworze-
nie	uczestnikom	możliwości	dotarcia	do	publikacji	
oraz	produktów,	które	pozwalają	właściwie	zadbać	
o	zdrowie.	Spotkanie	było	także	niebywałą	okazją	
do	promocji	CEM,	jak	i	regionu.	Wśród	uczestni-
ków	spotkania	znaleźli	się	bowiem	nie	tylko	miesz-
kańcy	 gminy	Zławieś	Wielka,	 ale	 licznie	 przybyli	

 1 kwietnia 2017 roku w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku odbyło się seminarium 
pod hasłem „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Spotkanie stworzyło możliwość zdobycia wiedzy 
i wymiany poglądów w zakresie realnej ochrony zdrowia. 

mieszkańcy	Torunia	 i	okolic.	Spotkanie	swój	cha-
rakter	i	rangę	zawdzięcza	między	innymi	otwarto-
ści	dyrektora	CEM	–	ks	dra	Pawła	Nowogórskiego	
i	aktywnemu	zaangażowaniu	władz	gminy,	 szcze-
gólnie	w	osobie	 Pana	 Janusza	Błędowskiego	prze-
wodniczącego	 Komisji	 Zdrowia	 Rady	 Gmin	 Zła-
wieś	Wielka.	
	 W	związku	z	ogromnym	zainteresowaniem	bar-
dzo	liczymy	na	kontynuację	przedsięwzięcia,	mając	
nadzieję,	że	seminarium	zyska	rangę	cyklicznych,	
być	może	kwartalnych	spotkań.	Mamy	nadzieję,	że	
dzięki	takim	wydarzeniom	termin	zdrowie	wyjdzie	
poza	schematyczne	ramy	składanych	okazjonalnie	
życzeń	i	wznoszonych	toastów,	stając	się	nieodłącz-
nym	zagadnieniem	naszych	codziennych	czynno-
ści,	byśmy	mogli	żyć	naprawdę	zdrowiej	i	lepiej.

Andrzej Kołakowski

	 Celem	Festiwalu	była	popularyzacja	utworów	
o	 charakterze	 i	 tematyce	 religijnej	 wśród	 dzieci	
i	młodzieży.	W	tym	wspaniałym	wydarzeniu	wzięli	
udział	uczniowie	Gminnego	Przedszkola	w	Złejwsi	
Małej	 oraz	 szkół	 podstawowych	 i	 gimnazjalnych	
z	terenu	naszej	gminy.	Jury	pod	przewodnictwem	
Arnolda	Itricha	–	muzyka,	postanowiło	przyznać	
nagrody	i	wyróżnienia:
Kat. I. – przedszkola
I	nagroda	–	Nadia	Staniszewska	
II	nagroda	–	Inga	Urbańska	
Obie	z	Gminnego	Przedszkola	w	Złejwsi	Małej
III	 nagroda	 –	 Anna	 Kołodziejczyk	 –	 SP	 Zławieś	
Wielka
Kat. II. Klas I – III - szkoły podstawowe
I	nagroda	–	Zofia	Szwejkowska	–	SP	Przysiek
II	nagroda	–	Antonina	Białkowska	–	SP	Górsk
III	nagroda	–	Anna	Donderska	–	SP	Przysiek
Wyróżnienia:	
Julia	 Jakubik	 –	 SP	 Górsk,	 Martyna	 Czajkowska,	
Pola	Niewiemska.	Obie	SP	Siemoń
Kat. III. Kl. IV-VI – szkoły podstawowe
I	nagroda	–	Martyna	Jabłońska	
II	nagroda	–	Fatima	Alsayed	Omar
obie	SP	Górsk
III	nagroda	ex	aequo
Zuzanna	Sobczak	i	Zuzanna	Stachowicz.	Obie	SP	
Czarnowo
Wyróżnienia:
Monika	Piecuch,	Janusz	Kominek	–	SP	Łążyn
Aleksandra	Hamerla	–	SP	Siemoń
Anna	Grącka,	Oliwia	Halapacz	–	SP	Zławieś	Wielka
Kat. IV – gimnazja
I	nagroda	–	Magdalena	Grabowska	–	ZS	Rzęczkowo
II	nagroda	–	Agata	Paczkowska

 18 maja 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się  
V Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej. 

III	nagroda	–	Weronika	Laskowska	obie	ZS	Górsk
	 Organizatorem	Festiwalu	i	fundatorem	nagród	
był	 Gminny	Ośrodek	 Kultury	 i	 Sportu	 w	 Złejw-
si	 Małej.	 Wszyscy	 uczestnicy	 otrzymali	 nagrody	
książkowe,	 dyplomy	 i	 gratulacje.	 Najważniejsze	
w	 tym	wydarzeniu	 jest	 to,	 co	wykonawcy	wyśpie-
wali	całym	sercem.	To	jest	wielka	wygrana.
	 Dziękuję	 wykonawcom	 i	 ich	 opiekunom	 za	
piękne	 religijne	 wydarzenie.	 Razem	 wyśpiewali-
śmy	radość	Panu	na	chwałę	organizując	już	po	raz	
V	Gminny	Festiwal	Pieśni	i	Piosenki	Religijnej.	
	 Festiwal	 „	 Śpiewajmy	 Panu…	 „	 jest	 również	
okazją	do	ukazania	własnych	 talentów.	Cieszę	 się	
i	 czuję	wielką	 radość	 z	 tego,	 że	 dzieci	 i	młodzież	
potrafią	 rozwijać	 swoje	 talenty	 i	 dzielić	 się	 nimi,	
prezentować	przed	publicznością.
	 Tegoroczny	Festiwal	wpisuje	się	w	wydarzenia	
przeżywane	 przez	 całą	 Polskę,	 a	mianowicie	Rok	
św.	Brata	Alberta	Chmielowskiego,	100	–	lecie	Ob-
jawień	Matki	Bożej	Fatimskiej	i	300	–	lecie	Korona-
cji	Obrazu	Matki	Bożej	Częstochowskiej.	
	 Poprzez	wspólne	śpiewanie	uwielbiliśmy	Pana	
za	 wielkie	 Dary	 otrzymane	 przez	 cały	 Kościół	
w	naszej	małej	Ojczyźnie.

Maria Karpińska

	 Pielgrzymka	rozpoczęła	się	Drogą	Krzyżo-
wą,	 którą	 poprowadzili	 pani	 Urszula	 Kołtun	
oraz	 pan	 Eugeniusz	 Giergielewicz.	 Następnie	
odbyła	 się	Msza	Święta.	Godzinną	przerwę	po	
Mszy	 pielgrzymi	 wykorzystali	 na	 poznanie	
Sanktuarium	 oraz	 na	 modlitwę	 indywidual-
ną.	 Po	 przerwie	 odbyło	 się	 uroczyste	 poświę-
cenie	 dewocjonaliów	oraz	 szkaplerzy.	Z	 grupy	
pielgrzymkowej	 9	 osób	 przyjęło	 Szkaplerz	
karmelitański		z	rąk	kapłana.	Zgodnie	z	zapew-
nieniami,	 osoby	 noszące	 Szkaplerz	 Święty	 za-
pewniają	sobie	opiekę	Matki	Bożej	w	tym	życiu,	
a	w	szczególności	w	godzinę	śmierci.	Następnie	
miał	miejsce	 liturgiczny	 obrzęd	 błogosławień-
stwa	chorych.	
	 Tak	 się	 szczęśliwie	 złożyło,	 że	 zarówno	
Mszę	Świętą	jak	i	uroczyste	przyjęcie	Szkaplerza	
karmelitańskiego	 wraz	 z	 błogosławieństwem		
prowadził	 o.	 Piotr	Męczyński.	Wspomniał	 on	
wówczas	 m.in.,	 że	 10-cio	 letni	 Karol	 Wojtyła	
jako	jedyny	ze	swej	klasy	przyjął	Szkaplerz	Świę-
ty.	 Szkaplerz	 był	 również	 z	 Papieżem	w	 dzień	
zamachu	13	maja	1981	roku.	W	jednym	z	bocz-
nych	ołtarzy	Sanktuarium	znajduje	się	list	Jana	
Pawła	 II	 skierowany	 właśnie	 do	 Sanktuarium	
Oborskiego.
	 Wielkie	 wrażenie	 na	 wszystkich	 obecnych	
wiernych	 zrobiły	 słowa	 o.	 Piotra	 dotyczące	
kobiety,	 matki,	 która	 przez	 25	 lat	 opłakiwała	
śmierć	 swojego	 zmarłego	 na	 białaczkę	 10-cio	
letniego	 syna.	 Jego	 śmierć	 opłakiwała	 ciągle,	
szczególnie	 zaś	 w	 rocznice	 śmierci.	 Dopiero	

 W środę 3 maja 2017 roku odbyła się pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 
w Oborach (gmina Zbójno, powiat golubsko-dobrzyński). 50-osobową grupę pielgrzymkową 
stanowili mieszkańcy m.in. Rozgart, Przysieka, Błotek, Kamionek, Turzna, Gostkowa, Gro-
nowa, Brzeźna oraz Torunia. 

pielgrzymki	do	Sanktuarium	Oborskiego	Mat-
ki	 Bożej	 Bolesnej	 spowodowały	 zagojenie	 tej	
rany.	Przyszło	pocieszenie	i	ukojenie.	Wówczas	
po	raz	pierwszy	w	rocznice	śmierci	syna	nie	pła-
kała.	
	 Zakończenie	pielgrzymki	zbiegło	się	w	cza-
sie	z	Koronką	do	Miłosierdzia	Bożego,	po	któ-
rej	udaliśmy	się	w	drogę	powrotną	do	domu.	
	 Wbrew	zapewnieniom	meteorologów	o	opa-
dach,	w	czasie	środowej	pielgrzymki	nie	spadła	
ani	jedna	kropla	deszczu.
	 Dla	wielu	wiernych,	mimo	bliskości	 swego	
położenia,	było	to	pierwsze	spotkanie	z	Matka	
Bożą	Bolesną	w	Sanktuarium	Oborskim.
	 Tuż	przed	błogosławieństwem	o.	Piotr	skie-
rował	 do	 nas	 następujące	 słowa:	 ”Nie	 jesteście	
w	tym	miejscu	przypadkiem.”
	 Inicjatorem	 i	 koordynatorem	 pielgrzymki	
był	komitet	organizacyjny	pod	kierunkiem	dr.	
inż.	Jarosława	Mikołajczyka.

Aleksandra Osińska 
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Pamięć o żołnierzach wyklętych

 profil zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, którym potwierdzasz 
swoją tożsamość przy załatwianiu spraw urzędowych przez internet. profil 
zaufany to oszczędność czasu, komfort, oszczędność pieniędzy, bezpie-
czeństwo i ułatwienia.

Jak założyć profil zaufany?
wejdź na stronę epUAp www.epuap.gov.pl i załóż konto. 
Na stronie epUAp złóż wniosek o profil zaufany.
w ciągu 14 dni przyjdź z dowodem tożsamości do naszego Urzędu po-
twierdzić profil zaufany.
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
87-134 zławieś wielka
pokój: 26
telefon: 56 674 13 17
punkt potwierdzania profilu zaufanego otwarty 
codziennie, w godz. 8:00 - 15:00

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Z historią w tle...

	 13	maja	2017	roku	w	Toruniu	odbył	się	VII	Toruński	Marsz	Rotmistrza	Pileckiego.	Młodzież	z	gim-
nazjum	w	Górsku	została	zaproszona	przez	radnego	Miasta	Torunia	pana	Karola	Wojtasika,	aby	w	czasie	
uroczystych	obchodów	zaprezentować	krótki	montaż	słowno	–	muzyczny	zatytułowany	„Żołnierze	wy-
klęci,	cześć	ich	pamięci”.	
	 Było	to	wielkie	wyróżnienie	dla	naszych	uczniów.	Z	dumą	zaprezentowali	swoje	umiejętności	aktor-
skie,	tym	bardziej,	że	po	występie		spotkali	się	z	uznaniem	publiczności.	Gratulujemy	naszym	uczniom	
i	życzymy	dalszych	sukcesów.

Aleksandra Babiarz

Absolwenci Szkoły Muzycznej 
w Górsku i nie tylko...

	 Jeśli	 nie	 masz	 planów	 na	 dalszą	 edukację	
muzyczną,	grasz	na	flecie,	saksofonie,	klarnecie,	
trąbce,	 gitarze	 basowej,	 instrumentach	 perku-
syjnych,	to	serdecznie	cię	powitamy	w	naszych	
szeregach.
	 Jeśli	nie	masz	własnego	instrumentu	to	nie	
ma	problemu,	wypożyczymy	ci	bezpłatnie.	
	 Orkiestra	dęta	to	szansa	na	rozwój	muzycz-
ny,	 miła	 atmosfera,	 profesjonalizm,	 wielkie	
i	małe	koncerty	oraz	tworzenie	kulturalnej	hi-
storii	gminy	Zławieś	Wielka.	
	 Nasza	 orkiestra	 to	 szalona	 grupa	 pasjona-
tów,	którzy	kochają	grać,	wspólnie	występować,	
spotykać	się	z	innymi	orkiestrami	w	Polsce	oraz	
spędzać	razem	czas	na	sponsorowanych	wyjaz-
dach	i	imprezach		integracyjnych	.
	 W	 czerwcu	 i	 wrześniu	 trwa	 	 także	 	 nabór	
dzieci	i	młodzieży,		która	jeszcze	nie	umie	grać.	
	 Zapraszamy	 na	 nasze	 koncerty	 np.	
11.06.2017	 w	 Bydgoszczy,	 wspólny	 koncert:	 10	
orkiestr	dętych	oraz	raper	L.U.C.
	 Więcej	na	facebooku:	Orkiestra	Dęta	Gminy	
Zławieś	Wielka.	Kontakt	24h/doba		-	697706714

Krzysztof Kędzierski

 Zapraszamy do gry w Gminnej Orkiestrze Dętej młodzież, a szczególnie absolwentów  
szkoły muzycznej w Górsku.

	 Rajd	rozpoczął	się	o	godz.	9:00	w	Czarno-
wie,	 a	 uroczyste	 zakończenie	 miało	 miejsce	
na	 festynie	 rodzinnym	 w	 Przysieku.	 Udział	
w	nim	wzięły	32	załogi	-	109	osób,	a	w	tym	38	
dzieci	w	wieku	2-14	lat.	
	 Historie	 4x4	 to	 rajd	 gdzie	 konkurencje	
i	plan	trasy	dopasowane	zostały	tak,	aby	mo-
gły	wziąć	w	nim	udział	 całe	 rodziny.	 Jest	 on	
skierowany	 do	 użytkowników	 szeroko	 rozu-
mianych	 samochodów	 terenowych,	 w	 tym	
także	popularnych	SUV'ów.	
	 Każda	 z	 załóg	 otrzymała	 dokładny	prze-
bieg	 trasy	 w	 formie	 Roadbook'a.	 Zawodnicy	
musieli	pokonać	odcinek	ok	50	km.	Podczas	
podróży	czekało	na	nich	kilka	zadań	-	zbiera-
nie	pieczątek,	 fotopunkty,	 strzelnica,	musieli	
wykazać	się	sprawnością	fizyczną	podczas	za-
dania	w	"stefie	skażenia"	i	przejścia	przez	"pa-
jęczynę",	 odpowiedzieć	 na	 pytania	 z	 zakresu	

ochrony	środowiska	i	przepisów	leśnych	oraz	roz-
wiązać	test	z	wiedzy	o	naszej	gminie.	
	 Rajd	ukończyło	29	załóg,	I	miejsce		zajęła	zało-
ga	nr	20	–	kapitan	Paweł	Wiczyński	(Łysomice),	II	
miejsce	zajęła	załoga	nr	22	–kapitan	Krzysztof	Wa-
licki	(Kruszyn	Krajeński),	a	III	miejsce	zajęła	załoga	
nr	18	–	kapitan	Marcin	Gańczewski	(Bydgoszcz).	

Paulina Zakierska

 Już po raz trzeci 3 czerwca 2017 r. pod egidą "Południka 18" odbył się rajd "Historie 4x4". 
To pierwsza edycja pod patronatem Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej. 

Zaproszenie na bezpłatne badania
	 Uprzejmie	 informujemy,	że	w	sobotę	1	 lipca	
2017	 r.,	 w	 Zespole	 Szkół	 w	 Złejwsi	Wielkiej,	 ul.	
Szkolna	6,	odbędą	się:	
-	bezpłatne	badania	serca,
-	bezpłatne	badania	densytometryczne	w	kierun-
ku	osteoporozy.
	 Badania serca prowadzane będą w godzi-
nach od 10.00 do 18.00.
	 Podczas	ośmiogodzinnej	akcji	każdy	chętny	
będzie	mógł	skorzystać	z	fachowej	pomocy	w	za-
kresie:	badania	EKG,	badania	poziomu	choleste-
rolu,	 porady	 dietetyka,	 pomiaru	 ciśnienia,	 ob-
liczenia	 wskaźnika	 BMI,	 określenia	 czynników	
ryzyka	 zawału	 mięśnia	 sercowego.	 Badanie	 jest	
całkowicie	 bezpłatne	 i	 dostępne	 dla	 wszystkich,	
którzy	zgłoszą	się	w	dniu	akcji.	Nie	jest	wymagana	
wcześniejsza	rejestracja.
	 Realizatorem	akcji	 jest	Telemedycyna	Pol-
ska	S.A.	Badania	densytometryczne	w	kierun-

ku	osteoporozy	prowadzone	będą	w	godzinach	od	
10.00	do	18.00	na	parkingu	przy	szkole,	w	tzw.	oste-
obusie.	
	 Badanie	 jest	 przeznaczone	 dla	 osób	 powyżej	 30.	
roku	 życia.	 	 Nie	 wymaga	 ono	 specjalnego	 przygoto-
wania,	 jednak	 dla	 ułatwienia	 jego	 przebiegu	 zaleca	
się	ubranie	wygodnej	odzieży,	niezawierającej	metalo-
wych	elementów.	Wyniki	badania	będą	wydawane	za-
raz	po	jego	wykonaniu.
	 Bezwzględnym	przeciwskazaniem	wykonania	ba-
dania	jest	ciąża,	nie	powinno	się	go	wykonać	również	
w	ciągu	dwóch	dni	po	podaniu	środka	kontrastowego,	
np.	po	tomografii	komputerowej	z	kontrastem.
	 W	 tym	przypadku	 także	 nie	 jest	wymagana	 reje-
stracja.	Wykonawcą	badań	jest	Mobilne	Centrum	Dia-
gnostyki	Osteoporozy	Jarosław	Lewikowski.
Koszty obu badań pokrywane są z budżetu Gminy 
Zławieś Wielka

Grażyna Krystosiak
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Szkoła w Złejwsi Wielkiej pełna radości

Rok rzeki Wisły 2017

MRauto szuka pracowników

Msza w intencji Ojczyzny

Zajęcia na UMK

	 VII	 edycję	 Gminnego	 Turnieju	
Ekologicznego	poszerzono	o	 treści	
dotyczące	 największej	 polskiej	 rze-
ki.	 Udział	 w	 nim	 wzięły	 drużyny	
z	oddziałów	przedszkolnych	Szkoły	
Podstawowej	 w	 Siemoniu,	 Zespołu	
Szkół	w	Złejwsi	Wielkiej	 i	Czarno-
wa	oraz	Zespołu	Szkół	w	Górsku.
	 Kolejną	 inicjatywą	 było	 zorga-
nizowanie	 Rodzinnego	 Konkursu	
Fotograficznego	 „Piękno	 Nadwi-
ślańskiej	 Gminy	 Zławieś	 Wielka”.	
Zadaniem	 uczestników	 było	 uka-
zanie	 fauny	 i	flory	 terenów	nadwi-
ślańskich	 naszej	 małej	 ojczyzny.	
Piękne	zdjęcia	z	Wisłą	w	roli	głów-
nej	przygotowali	 rodzice	Mikołaja	

Konieczka,	 Marcela	 Tondera,	 Mi-
kołaja	 Wawrzyńskiego	 i	 Róży	 Cy-
chowskiej.
	 Najważniejszym	 jednak	 wy-
darzeniem	 było	 przygotowanie	
cyklu	 spotkań	 p.t.	 „Podróżując	
z	 biegiem	Wisły”.	 Zadanie	 każdej	
grupy	 przedszkolnej	 polegało	 na	
zaprezentowaniu	 jednego	 z	 nad-
wiślańskich	 miast.	 Były	 to	 oczy-
wiście:	 Kraków,	Warszawa,	 Toruń,	
Gdańsk.
	 Wierszem,	 piosenką,	 tańcem,	
pokazem	 multimedialnym	 dzieci	
kolejno	 ukazywały	 piękno	 tych	
miast,	które	łączy	rzeka	Wisła.	Wło-
żona	praca	dzieci	i	wychowawczyń,	

 Gminne Przedszkole w Złejwsi Małej włączyło się do ogólnopolskich obchodów Roku Rzeki Wisły 2017. 
W związku z tym zorganizowaliśmy kilka dodatkowych przedsięwzięć.

a	 także	 uzyskany	 efekt	 podsunęły	
nam	 pomysł	 zaprezentowania	 ca-
łości	 programu	 rodzicom	naszych	
wychowanków.	
	 Wielka	gala	odbyła	 się	30	maja	
w	 Centrum	 Edukacji	 Młodzieży	
w	 Górsku.	 Dzięki	 gościnności	 ks.	
Pawła	Nowogórskiego	dzieci	miały	
możliwość	 wystąpienia	 na	 dużej	 i		
pięknej	 scenie.	 Przy	 licznych	 bra-
wach	 i	 uznaniu	 rodziców	 jeszcze	
raz	odbyliśmy	podróż	wzdłuż	 rze-
ki	Wisły.	Gościem	specjalnym	tego	
wydarzenia	 był	 zastępca	 wójta	 na-
szej	gminy	Pan	Krzysztof	Rak.

Marta Muszyńska

	 MRauto	Sp.	z	o.o.	oferuje	zabudowy,	
które	zabezpieczają	specyficzne	potrzeby	
użytkowe.	 Produkujemy	nadwozia	 typu:	
skrzynia,	 skrzynia	 z	 plandeką,	 wywrot-
ka,	kontener,	izoterma,	chłodnia,	laweta,	
adaptacje	izotermiczne,	zabudowy	specja-
listyczne.	Montujemy	 je	 na	 podwoziach	
samochodów	 Fiat,	 Renault,	 Iveco,	Opel,	
Mercedes,	Mitsubishi.
	 Stosujemy	najwyższej	 klasy	urządze-
nia,	 materiały	 i	 techniki	 wytwarzania.	
Do	 samochodów	 chłodniczych	 stosuje-
my	 agregaty	 światowych	 firm:	 Zanotti,	
Carrier	 i	 Thermo-King,	 które	 posiadają	
rozbudowany	i	dyspozycyjny	serwis.
	 Oferujemy	również	akcesoria	oraz	do-
datkowe	wyposażenie,	 które	montujemy	
według	życzeń	klientów:	kabiny	sypialne,	
spojlery,	 ogrzewania	 postojowe,	 zestawy	
zawieszenia	 pneumatycznego,	 windy	 za-
ładowcze,	żurawie	oraz	haki	holownicze.
	 Z	przyjemnością	informujemy	o	roz-
poczęciu	budowy.	Już	niedługo	powstanie	
nowa	hala	produkcyjno-montażowa,	hala	
magazynowa	ze	spawalnią	oraz	budynek	

socjalny	wraz	z	niezbędną	infrastrukturą	
techniczną	i	parkingami.	
	 Rozwijamy	 się,	 aby	 nasze	 zabudowy	
mogły	 powstawać	 przy	 użyciu	 najno-
wocześniejszych	 technologii	 oraz	 przy	
zachowaniu	najwyższych	 standardów	 ja-
kości.	Oczywiście	wraz	z	rozwojem	naszej	
firmy	planujemy	zwiększyć	liczbę	pracow-
ników	do	około	100	osób.	
	 Warto	 dodać	 również,	 iż	 cały	 czas	
poszukujemy	 pracowników,	 zaintere-
sowanych	prosimy	o	przesyłanie	CV	na	
adres:	adam.skonecki@mrauto.pl

MRauto

	 Najbardziej	 odległe	 z	 nich	 to	
Rogów	 (wielkopolskie)	 i	 Stargard	
Szczeciński	 (zachodniopomorskie).	
W	 pierwszym	 tegorocznym	 Zlocie	
wzięło	 udział	 11	 zespołów.	Rywalizo-
wały	 ze	 sobą	 w	 konkurencjach	 spor-
towych,	turystycznych,	artystycznych	
i	wiedzowych.	
	 Tym	 razem	 najlepszymi	 okazali	
się:
W	kategorii	szkół	podstawowych:
I	miejsce	Szkoła	Podstawowa	Czarże
II	 miejsce	 Szkoła	 Podstawowa	 Towa-
rzystwa	Salezjańskiego	Toruń
III	miejsce	 Szkoła	Podstawowa	Towa-
rzystwa	Salezjańskiego	Toruń	 (zespół	
drugi)
W	kategorii	szkół	gimnazjalnych:
I	miejsce	Gimnazjum	Czarże
II	miejsce	SK	PTSM	Zławieś	Wielka
III	miejsce	 SK	PTSM	Zławieś	Wielka	
(drugi	zespół)
	 Niezależnie	 od	 miejsc	 zajętych	
w	 klasyfikacji	 generalnej	 gratulacje	
należą	 się	 wszystkim	 drużynom,	 za	
walkę,	 doskonałe	 przygotowanie,	
a	przede	wszystkim	wspaniałą	atmos-
ferę,	dzięki	której	rywalizacja	nie	prze-
szkadzała	w	zawiązywaniu	się	nowych	
przyjaźni.	
	 Obchody	 jubileuszu	 XX	 -	 lecia	
planowane	są	na	zlot	jesienny.	Dzięki	
życzliwości	Wójta	Gminy	Jana	Surdy-
ki	nagrody	otrzymali	wszyscy	uczest-
nicy.	 Puchary	 ufundował	 Dyrektor	
ZS	 Robert	 Swiontek	 –	 Brzezinski,	
a	 upominki	 dla	 nauczycieli	 opieku-
nów	 bydgoski	 radny	 Stefan	 Pastu-
szewski.	Choć	 ci	 ostatni	podkreślają,	

 Już od 20 lat młodzi turyści z naszego województwa, a czasami też spoza jego granic, spotykają się w „dobrej 
Złejwsi Wielkiej”. Przez ten czas przewinęło się ponad 70 szkół z blisko pięćdziesięciu miejscowości. 

że	 największą	 nagrodą	 jest	 dla	 nich	
uśmiech	 ich	podopiecznych.	Organi-
zatorami	 odbywającego	 się	 w	 dniach	
od	31.03-02.04	zlotu	byli	Ewelina	Wy-
socka,	 Marcin	 Pieńkowski,	 Krystian	
Frelichowski	 oraz	 liczni	 absolwenci	
ZS	w	Złejwsi	Wielkiej.	 To	 jednak	nie	
koniec	imprez	organizowanych	przez	
SK	PTSM.	
	 6	maja	 2017	 r.	 w	 Złejwsi	Wielkiej	
po	raz	kolejny	odbyły	się	zawody	o	Pu-
char	 Wójta	 Gminy	 w	 Marszach	 na	
Orientację.	 Rozgrywki	 te	 stanowiły	
czwarty	etap	rywalizacji	o	Puchar	Wo-
jewództwa	Kujawsko-Pomorskiego.	
	 Na	 turniej	 przybyły	 zespoły	 nie	
tylko	z	naszego	województwa,	ale	tak-
że	 spoza	 jego	 granic,	m.in.	 ze	 Szcze-
cina.	 Zawody	 odbywały	 się	 w	 pięciu	
kategoriach.	 Wśród	 początkujących	
najlepszymi	okazały	się	panie	Zuzan-
na	i	Małgorzata	Kowalskie	z	Bydgosz-
czy.	W	kategorii	dziecięcej	triumfowa-

li:	Klaudia	Konieczka,	Jakub	Łobocki	
i	Mateusz	Piór	z	klubu	Azymut	Osie.	
W	 kategorii	 młodzieżowej	 najlepszy-
mi	okazała	się	również	drużyna	z	Osia	
w	składzie	Jan	Cichocki	i	Paweł	Jezier-
ski.	Rywalizacje	wśród	dorosłych	wy-
grali:
	 W	 kategorii	 dla	 średnio-zaawan-
sowanych	Damian	Kaczmarek.	W	ka-
tegorii	 dla	 zaawansowanych	 Przemy-
sław	Tafliński.	Obaj	z	klubu	Skarmat	
Toruń.	
	 Zawody	 zorganizowało	 Szkolne	
Koło	 PTSM	 działające	 przy	 Zespole	
Szkół	w	Złejwsi	Wielkiej.	Budowniczy-
mi	tras	byli	Ewelina	Wysocka,	Marcin	
Pieńkowski,	Krystian	Frelichowski	sę-
dzią	głównym	przewodniczący	Woje-
wódzki	Komisji	Imprez	na	Orientacje	
Waldemar	Fijor.	
	 Puchary	 ufundował	Wójt	 Gminy	
Jan	Surdyka.

Ewelina Wysocka

	 W	 odprawionej,	 w	 intencji	 Oj-
czyzny	 mszy	 świętej	 udział	 wzięli	
pan	Jan	Surdyka	Wójt,	pan	Krzysztof	
Rak	zastępca	wójta,	pan	Janusz	Fifiel-
ski	zastępca	Przewodniczącego	Rady	
Gminy,	pan	Mieczysław	Więch	prezes	
Gminnego	 Koła	 ZKRPiBWP	 wraz	
z	zaproszonymi	kombatantami.		
	 Przybyłych	 gości	 zaproszono	na	
spotkanie	 do	 Gminnego	 Ośrodka	

 7 maja 2017 z okazji 72 rocznicy zakończenia II wojny światowej  odbył 
się uroczysty przemarsz pocztu sztandarowego, przy akompaniamencie 
Gminnej Orkiestry Dętej do kościoła w Złejwsi Wielkiej. 

Kultury	 i	 Sportu	 w	 Złejwsi	 Małej,	
gdzie	złożono	podziękowania.	
	 W	 trakcie	 uroczystości	 zapro-
szeni	 goście	mieli	możliwość	 posłu-
chania	koncertu	Gminnej	Orkiestry	
Dętej,	który	odbył	się	w	ramach	cyklu	
koncertów	finansowanych		z	"Budże-
tu	 obywatelskiego"	 Powiatu	 Toruń-
skiego.

Paulina Zakierska

	 Wysłuchali	 dwóch	 wykładów:	
„Skrzydełko	 czy	 nóżka?	 Fascynują-
cy	 świat	 roślin	 mięsożernych”	 oraz	
„Jak	w	laboratorium	stworzyć	roślinę	
transgeniczną?”.	Uczniowie	brali	tak-
że	udział	w	zajęciach	laboratoryjnych.	
Odkrywali	 tajemnice	 komórek	 pod	
obiektywem	 mikroskopu,	 obserwo-
wali	muszki	 owocowe,	 własne	DNA.	
Próbowali	 także	 stransformować	 ro-
ślinę	 oraz	 dowiedzieli	 się,	 jak	 wyho-
dować	 roślinę	w	 probówce.	Od	 teraz	
nie	są	im	obce	pojęcia	takie,	 jak:	pla-
zmoliza,	eksplantan,	kalus,	pożywka.	
Pracowali	 w	 sterylnych	 warunkach	
laboratorium	 biologicznego.	 Poznali	
dziki	 szczep	 Drosophila	 melanoga-

 Dzięki udziałowi w projekcie „Nauka na wyciągnięcie ręki”, uczniowie 
klas trzecich naszego gimnazjum mogli poczuć się jak studenci Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

ster,	hodują	własnego	Ficusa	beniami-
na	w	probówce.

Violetta Urbańska
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VI Gminny Konkurs Ortograficzny 
o Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka

Gminny konkurs 
czytelniczy

Majówka w Górsku
Piosenka i poezja

	 W	 opinii	 jury,	 któremu	 prze-
wodniczyła	 Maria	 	 Rochowiak	 –	
nauczyciel	 języka	 polskiego,	 egza-
minator	 z	 Torunia,	 gimnazjaliści	
biorący	udział	w	konkursie	wykazali	
się	bardzo	dobrą	znajomością	reguł	
ortografii	 i	 doskonale	 poradzili	 so-
bie	z	tekstem	dyktanda,	jak	i	tekstem	
ortograficznym.	
	 Dyktando	ma	 na	 celu	 szerzenie	
kultury,	 edukacji	 oraz	 rozwijanie	
zainteresowania	 językiem	 polskim,	
jako	składnikiem	dziedzictwa	kultu-
rowego.	Najważniejszym	celem	było	
wyłonienie	Mistrza	Ortografii.	
	 Na	 pisanie	 dyktanda	 uczniowie	
mieli	 45	min,	 15	minut	na	wstawie-
nie	w	miejsce	luk	„ż”,	„rz”,	„ó”,	„h”,	
„ch”,	 uzupełnienie	 podanych	 wy-
razów	 przedrostkami,	 „z”,	 „s”,	 „ś”	
oraz	 od	 podanych	 w	 mianowniku	
rzeczowników	 utworzenie	 ich	 for-
my	 w	 dopełniaczu.	 	 Komisja	 oce-
niając	 poprawność	 ortograficzną	
i	 interpunkcyjną,	 znajomość	 zasad	
wyłoniła	Mistrza	Ortografii.
	 Mistrzem	ortografii	2017	została	
Daria	Trzpil	z	Zespołu	Szkół	w	Gór-
sku,	która	otrzymała	pióro	i	statuet-
kę	ufundowane	przez	Jana	Surdykę	

 26 kwietnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się VI Gminny Konkurs 
Ortograficzny o Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka. 

–	Wójta	Gminy	Zławieś	Wielka.
II	miejsce	Tomasz	Zienkiewicz		
III	 miejsce	 	 Agata	 Kołodziejczyk	
z	Zespołu	Szkół	w	Złejwsi	Wielkiej.
Laureaci	 otrzymali	 nagrody	 książ-
kowe	i	dyplomy.	
	 Dla	 wszystkich	 uczestników	
konkursu	 przygotowano	 dyplomy	
z	 podziękowaniami	 oraz	 pamiąt-
kowe	 upominki	 ufundowane	 przez	
Urząd	Gminy.
	 Wszystkim	 uczestnikom	 gratu-
lujemy	i	życzymy	dalszych	sukcesów	
na	niwie	ortografii.	Dziękujemy	tak-
że	 nauczycielom	 prowadzącym,	 za	
doskonałe	 przygotowanie	 młodzie-
ży.	 Naszymi	 działaniami	 chcemy	

zachęcić	 uczniów	 małej	 Ojczyzny	
do	 pracy	 nad	 poprawnością	 słowa	
pisanego	 i	 mówionego.	 W	 chwili	
oczekiwania	 na	wyniki	 uczestniczy	
wraz	 z	 nauczycielami	 raczyli	 się	
słodkościami.
	 Podsumowując	 tegoroczną	 edy-
cję	 konkursu,	 Wójt	 Jan	 Surdyka	
pogratulował	 zwycięzcom,	 podzię-
kował	 wszystkim	 uczestnikom	 za	
udział,	jednocześnie	wyraził	nadzie-
ję,	że	konkurs	będzie	kontynuowany	
w	następnych	latach.
	 Organizatorem	 konkursu	 był	
Gminny	Ośrodek	Kultury	 i	 Sportu	
w	Złejwsi	Małej.

Maria Karpińska

	 Aby	przystąpić	do	rywalizacji,	na-
leżało	 przeczytać	 sześć	 książek:	 trzy	
o	 Elfie,	 a	 także	 „Wakacje	 w	 wielkim	
mieście”,	„Straszyć	nie	jest	łatwo”	oraz	
„Wszystko	zaczyna	się	od	marzeń”.	
	 Dziewięć	 zespołów	 ze	 szkół	 w:	
Rzęczkowie,	 Siemoniu,	 Górsku	
i	 Złejwsi	 Wielkiej	 oraz	 oczywiście	
z	Łążyna	musiało	poradzić	sobie	m.in.	
z	testem,	krzyżówką	czy	konkurencją	
„kto	pierwszy,	ten	lepszy”.	Poszczegól-
ne	zadania	co	chwilę	przynosiły	zmia-
ny	 na	 pozycji	 lidera,	 ale	 ostatecznie	
zwycięską	drużyną	okazała	 się	grupa	
z	Siemonia.	
	 Dziewczynki	otrzymały	wspania-
łe	nagrody,	wszyscy	uczestnicy	dyplo-
my	 oraz	 drobne	 upominki,	 a	 panie,	
które	przygotowywały	dzieci	–	pisem-
ne	podziękowania	za	współpracę.	Ho-

norowy	patronat	nad	 imprezą	objęła	
kierownik	Biblioteki	w	Złejwsi	Małej,	
p.	 Ewa	 Wysocka,	 która	 ufundowała	
także	 główne	nagrody	oraz	 zasiadała	
w	jury.	
	 Na	 współpracę	 z	 nami	 zdecydo-
wała	 się	 także	 p.	 Joanna	 Michalska,	
dyrektor	przedszkola	w	Złejwsi	Małej,	
która	 również	 dbała	 o	 prawidłowy	
przebieg	 konkursu	 i	 gwarantowała	
bezstronność	komisji.	
	 Dzieci	–	nawet	te,	którym	nie	uda-
ło	się	wygrać	-	były	bardzo	zadowolo-
ne	i	obiecały,	że	zjawią	się	u	nas	za	rok,	
aby	po	raz	kolejny	zmagać	się	z	pyta-
niami	sprawdzającymi	znajomość	wy-
branych	książek.	

Iwona Radziejewska-Sergiel
Danuta Michalska

 27 kwietnia 2017 roku śmiało możemy nazwać świętem książki (dla 
młodzieży) oraz wszystkich młodych czytelników. A to dlatego, że w naszej 
szkole odbył się konkurs czytelniczy dotyczący książek Marcina Pałasza, 
pisarza, który odwiedził nas w zeszłym roku szkolnym na spotkaniu autor-
skim.

	 Przedsięwzięcie	 miało	 na	 celu	
zaproszenie	 społeczności	 z	 Gminy	
Zławieś	Wielka	oraz	z	całego	Powiatu	
Toruńskiego	 w	 mury	 naszej	 szkoły.	
Patronat	 ww.	 imprezy	 w	 tym	 roku	
objęli:	 Marszałek	 Województwa	 Ku-
jawsko	–	Pomorskiego	Piotr	Całbecki,	
Kujawsko-Pomorski	Kurator	Oświaty	
Marek	Gralik,	Starosta	Toruński	Mi-
rosław	Graczyk,	Wójt	Gminy	Zławieś	
Wielka	Jan	Surdyka.	
	 Swoją	 obecnością	 zaszczycili	 nas	
także	 przedstawiciele	 Klubu	 Ho-

norowych	 Dawców	 Krwi	 w	 Złejwsi	
Wielkiej,	 1	 Szczepu	 Harcerskiego	
„Błękitna	Jedynka”	w	Górsku,	Banku	
Spółdzielczego	 w	 Toruniu	 o/Zławieś	
Wielka,	Rady	Powiatu,	Rady	Gminy,	
Dekanatu	 Toruńskiego,	 pracowni-
ków	naukowych	UMK	oraz	obecnych	
i	przyszłych	uczniów	z	rodzinami.	

	 Uroczystego	otwarcia	wraz	 z	Dy-
rekcją	 Szkoły	 dokonali:	 przedstawi-
ciel	Marszałka	Województwa	 Kujaw-
sko-Pomorskiego	–	Marcin	Swaczyna,	
Wicestarosta	Toruński	–	Andrzej	Sie-
mianowski	 i	 Wójt	 Gminy	 Zławieś	
Wielka	–	Jan	Surdyka.	Organizatorzy	
imprezy	 szkolnej	 przygotowali	 wiele	
atrakcji,	m.in.	akcję	poboru	krwi,	 lo-
terię	fantową,	pokaz	drobiu	ozdobne-
go,	stanowisko	Honorowych	Dawców	
Krwi	 O/Zławieś	 Wielka,	 prezentacją	
OSP	 Pędzewo,	 prezentacja	 grupy	 ko-
larskiej	 ZS	 w	 Górsku,	 konkurs	 dla	
rodzin	 –	 „TAŃCE”,	 konkurs	 pod	
patronatem	BS	w	Toruniu,	harcerska	
gra	 terenowa,	 zabawy	na	wyobraźnię	
„Wyobraź	 sobie”,	 english	 vocabulary	
games,	scenki	tematyczne	w	j.	angiel-
skim,	malowanie	twarzy	dla	najmłod-
szych,	 konkurencje	 zręcznościowe	 –	
żonglerka	piłką	nożną,	slalom	z	piłką,	
wyciskanie	odważnika	16	kg,	 skakan-
ką	dla	mamy	i	córki,	kawiarenką	Rady	
Rodziców	 ZS	 w	 Górsku,	 grochówką	
przygotowaną	 przez	 KGW	 Czarne	
Błoto,	 owocowe	 i	 zdrowe	 przekąski,	
grill,	watą	cukrową,	fotobudką,	a	tak-
że	zwiedzanie	szkoły.	
	 Głównym	punktem	imprezy	było	
rozciągnięcie	półkul	magdeburskich.	
Historycznie	półkulami	zajmował	się	
w	XVII	w.	Otto	von	Guericke,	niemiec-
ki	 fizyk	 i	 wynalazca,	 który	 wykonał	

w	Magdeburgu	doświadczenie,	które-
go	celem	było	udowodnienie	istnienia	
ciśnienia	atmosferycznego	oraz	poka-
zanie,	jak	duże	wartości	mają	siły,	któ-
rymi	powietrze	atmosferyczne	działa	
na	nas	i	otaczające	nas	ciała.	
	 Zestawił	 razem	 dwie	 półkule	
mosiężne	 o	 średnicy	 około	 42	 cm.	
Następnie	 z	 tak	 otrzymanej	 kuli	wy-
pompował	powietrze.	Aby	półkule	te	
rozerwać,	 trzeba	było	użyć	 szesnastu	
koni	 (huk	 towarzyszący	 rozrywaniu	
półkul	 przypominał	 wystrzał	 armat-
ni),	natomiast	ponowne	wpuszczenie	
powietrza	 do	 wnętrza	 kuli	 powodo-
wało,	że	półkule	mógł	z	łatwością	roz-
dzielić	jeden	człowiek.	
	 Po	 wypompowaniu	 powietrza	
z	 wnętrza	 kuli	 obie	 półkule	 utrzy-
mywane	były	razem	przez	siłę	parcia	
związaną	 z	 ciśnieniem	 atmosferycz-
nym.	 Doświadczenie	 pokazało,	 jak	
dużą	wartość	może	mieć	ta	siła.
	 Cieszymy	 się	bardzo,	 że	w	naszej	
Majówce	uczestniczyło	tak	wiele	osób.	
Dziękujemy	 wszystkim	 sponsorom,	
którzy	 pomogli	 nam	 w	 organizacji	
powyższej	 imprezy.	Z	radością	przyj-
mujemy	wyrazy	zadowolenia	z	impre-
zy.	 Już	 teraz	 planujemy	 spotkanie	 za	
rok…

Dawid Basak 
Violetta Urbańska 

Maria Woźniak

 Dnia 13 maja 2017 r. w godz. 10:00 – 13:30 w Zespole Szkół w Górsku zorganizowano coroczną imprezę szkol-
ną, w tym roku pod nazwą V Majówka Szkolna – Aktywna Majówka.

	 Dzięki	 uprzejmości	 księdza	 doktora	
Pawła	 Nowogórskiego	 przegląd	 odbył	
się	 w	 Centrum	 Edukacji	 Młodzieży,	 do	
którego	przybyli	uczestnicy	z	całej	naszej	
gminy	wraz	z	opiekunami.	
	 Celem	 imprezy	 jest	 propagowanie	
wśród	dzieci	i	młodzieży	piękna	ojczyste-
go	języka,	kształtowanie	postawy	patrio-
tycznej	 i	 zaszczepianie	 u	 najmłodszych	
obywateli	miłości	do	swojej	Ojczyzny.	
	 Popisy	 uczniów	 obserwowali	 z	 uwa-
gą	 nasi	 	 goście:	 radny	 Miasta	 Torunia	
pan	Karol	Wojtasik,	wiceprzewodniczący	
Rady	Powiatu	Toruńskiego	i	Dyrektor	ZS	
w	Górsku	pan	Andrzej	Walczyński,	profe-
sor	 historii	 pan	Wojciech	 Polak,	 plastyk	
pan	 Bogusław	 Ziółkowski,	 wicedyrektor	
ZS	w	Górsku	pan	Dawid	Basak	oraz	ksiądz	
dr	 Paweł	 Nowogórski.	 Uczestnicy	 zapre-
zentowali	 bardzo	wysoki	 poziom	 swoich	
umiejętności	wokalnych	i	recytatorskich.	

	 Wszyscy	opiekunowie	z	dumą	obser-
wowali	 popisy	 swoich	 podopiecznych.	
Przegląd	występem	uświetnili	uczniowie	
gimnazjum	 w	 Górsku,	 którzy	 zaprezen-
towali	 montaż	 słowno-	 muzyczny	 po-
święcony	 żołnierzom	 wyklętym.	 Warto	
dodać,	 że	 pomysłodawczynią	 i	 autorką	
scenariusza	była	uczennica	klasy	3B	Ola	
Schmidt,	która	wsparli	Daria	Trzpil		i	Bar-
tek	Babiarz.	
	 Nad	 poprawnością	 przedstawienia	
czuwały	panie	Kamilla	Strzałkowska	Ara-
nin	 i	 Katarzyna	 Wiertlewska.	 Wszyscy	
obecni	 ocenili	 występ	 gromkimi	 brawa-
mi.	 	Uczestnicy	przeglądu	otrzymali	pa-
miątkowe	 dyplomy	 i	 drobne	 upominki.	
Mamy	 nadzieję,	 że	 za	 rok	 spotkamy	 się	
w	równie	miłej	atmosferze	 i	 tak	 licznym	
gronie.

Aleksandra Babiarz
Sandra Kulasa

 11 maja 2017 roku odbył się II Gminny Przegląd Pieśni i Poezji Patrio-
tycznej organizowany przez nauczycieli historii Zespołu Szkół w Górsku. 
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Zespół „ Melodia” 
w Łążynie i Unisławiu

Wrocław Panorama Racławicka, 
ZOO i …..

III edycja Gminnego Biegu im. Zbyszka Jędrasa

	 Bieg	odbył	się	ulicami	i	drogami	
gminnymi.	Start	głównego	biegu	od-
był	się	w	Skłudzewie,	a	meta	znajdo-
wała	się	na	Orliku	w	Złejwsi	Małej.
Długość	trasy	wynosiła:
-bieg	główny	–	5	km
-bieg	dla	gimnazjum	–	2,5	km
-bieg	dla	szkół	podstawowych	kl.	IV-
VI	–	1	km
-bieg	dla	szkół	podstawowych	kl.	I	–	
III	–	500	m
	 Trasa	 była	 oznaczona	 przez	 Or-
ganizatora	 i	 OSP	 oraz	 posiadała	
oznaczony	każdy	kilometr.
	 W	 sportowej	 rywalizacji	 wzięli	
udział	 uczniowie	 i	 dorośli.	 Ponad	
100	 biegaczy	 to	 pozytywny	 sygnał,	
świadczący	o	tym,	że	bieg	cieszył	się	
popularnością.	
	 Najwyższe	wyniki	osiągnęli:
Kategoria	kl.	I	–	III	szkoły	podstawo-
wej
Dziewczęta:
1.	Zofia	Szwejkowska
2.	Kornelia	Wierzbicka
3.	Emilia	Jasik
Chłopcy:
1.	Bruno	Baranowski
2.	Mateusz	Rutkowski

3.	Tymoteusz	Gumowski
Kategoria	 kl.	 IV-VI	 szkół	 podstawo-
wych
Dziewczęta:
1.	Anastazja	Czyżycka
2.	Julita	Wietrzykowska
3.	Maria	Długosz
Chłopcy:
1.	Kacper	Glabiszewski
2.	Jakub	Szarafiński
3.	Jakub	Pawłowski
Kategoria	klas	I	–	III	gimnazjum
Dziewczęta:
1.	Wiktoria	Dąbrowska
2.	Wiktoria	Pawlewicz
3.	Zuzanna	Sobczak
Chłopcy:
1.	Bartosz	Wietrzykowski
2.	Jakub	Ścieżyński
3.	Oliwier	Stempień
Kategoria	Open
Kobiety:
1.	Małgorzata	Pietrzak
2.	Paulina	Sądej
3.	Daria	Sikorska
Mężczyźni:
1.	Mariusz	Danielewski
2.	Janusz	Lemke
3.	Dariusz	Gajkowski
	 Celem	III	Edycji	Gminnego	Bie-
gu	 im.	 Zbyszka	 Jędrasa	 było	 propa-
gowanie	zdrowego	trybu	życia,	przy	
jednoczesnym	 kultywowaniu	 pa-

mięci	 o	 zmarłym	 działaczu	 sportu.	
Organizatorem	 biegu	 i	 fundatorem	
nagród	był	Gminny	Ośrodek	Kultu-
ry	i	Sportu	w	Złejwsi	Małej.
	 Warto	nadmienić,	że	inicjatorem	
biegu	ulicznego	w	naszej	gminie	był	
zmarły	 Zbigniew	 Jędras.	 Dlatego	
należy	 kultywować	 sportowe	 dzieło	
Zbyszka.
	 Dyrektor	 Gminnego	 Ośrodka	
Kultury	 i	 Sportu	 w	 Złejwsi	 Małej	
składa	serdecznie	podziękowanie	dla	
strażaków		jednostek	OSP	Skłudzewo	
i	 Toporzysko,	 którzy	 z	 ogromnym	
zaangażowaniem	 zapewnili	 pomoc	
przedmedyczną	 i	 zabezpieczenie	
trasy	 podczas	 biegu.	 Słowa	 uznania	
należą	się	animatorom	Boiska	Orlik	
p.	 Tomaszowi	 Tomkiewiczowi,	 p.	
Januszowi	 Lemkemu,	 pracownikom	
GOKiS	za	oprawę	strony	technicznej	
oraz	wolontariuszom	–	uczniom	ZS	
w	Złejwsi	Wielkiej,	którzy	pomagali	
w	organizacji	biegu.
	 Wysoka	 frekwencja	 była	 dla	 or-
ganizatorów	 miłym	 zaskoczeniem	
i	z	pewnością	stanowić	będzie	dodat-
kową	mobilizację	do	organizowania	
tego	rodzaju	imprez	w	przyszłości.
Dziękujemy	za	wspólne	bieganie	i	do	
zobaczenia	za	rok.	

Maria Karpińska

 13 maja 2017 roku odbyła się już 
III Edycja Gminnego Biegu imienia 
Zbyszka Jędrasa. 

	 Gości	 zaproszonych	 powitała	 Pani	
Małgorzata	 Dobosiewicz	 	 –	 Przewodni-
cząca	KGW.
	 Na	 część	oficjalną	 złożyły	 się	wystą-
pienia	 i	 życzenia	 Pana	Wójta,	 Przewod-
niczącego	Rady	Gminy	i	Księdza	Prałata.	
Po	 życzeniach	 niespodziankę	 przygoto-
wał	 zespół	 śpiewaczy	 „	Melodia”,	 który	
wykonał	 piosenki	 z	 różnych	 regionów	
Polski.	Te	bardziej	znane	śpiewali	razem	
z	 zespołem	 wszyscy	 uczestnicy	 spotka-
nia.
	 Szanowni	 Seniorzy	 życzymy	 Wam	
długich	lat	życia	w	dobrym	zdrowiu,	peł-
nych	 radosnego	 ciepła,	 pogody	 ducha,	
a	 każdy	 dzień	 niech	 dostarcza	 Państwu	
wiele	radości	i	uśmiechu	na	twarzy.
	 Znany	 amerykański	 polityk	 Benja-
min	Franklin	powiedział	że:	„Nie	starze-
je	się	ten,	kto	nie	ma	na	to	czasu”
	 20	 maja	 2017	 roku	 w	 sobotnie,	 sło-
neczne	południe	27	zespołów	zjechało	na	
III	Przegląd	Zespołów	Wokalnych	w	Uni-
sławiu.	 Na	 plenerowej	 scenie	 amfiteatru	
zaprezentowały	 się	 zespoły	 z:	 Cierpic,	
Zbiczna,	 Lisewa,	 Lubiewa,	 Świecia	 nad	
Osą,	 Torunia,	 Grębocina,	 Lubicza	 Dol-
nego,	 Papowa	 Biskupiego,	 Świecia	 nad	
Wisłą,	Gardei,	Lubicza	Górnego,	Raciąż-
ka,	Obrowa,	Łubianki,	Małej	Nieszawki,	
Bydgoszczy	i	Złejwsi	Małej.	Na	scenie	nie	
zabrakło	występów	gospodarzy.	Przegląd	
cieszył	 się	 dużym	 zainteresowaniem	pu-

 Jak co roku okres wiosenny jest bardzo pracowity dla zespołu „Melo-
dia”. Został zaproszony między innymi na obchody Dnia Seniora, którego 
organizatorem jest Koło Gospodyń Wiejskich z Łążyna. W tym roku odby-
ły się one w dniu 30 kwietnia 2017 roku. 

bliczności,	która	bawiła	się	znakomicie.	
	 Podczas	wielu	występów	publiczność	
włączała	 się	 śpiewem	 i	 klaskaniem,	 two-
rząc	 wyjątkową,	 ciepłą	 atmosferę.	 Wy-
stępujące		zespoły	były	różnorodne	–	za-
równo	pod	względem	liczebności,	wieku	
wykonawców,	 poziomu	 zaawansowania,	
ale	także	tematyki	wykonywanych	utwo-
rów.	Impreza	daje	możliwości	promowa-
nia	twórczości	artystycznej	zespołów,	po-
zwala	 na	 integrację	 zespołów	 ludowych	
z	całego	regionu	i	rozwijanie	współpracy	
między	nimi.
	 Występy	miały	 charakter	 przeglądu,	
każdy	z	uczestników	otrzymał	takie	same	
nagrody.	 To	 piękne	 wydarzenie	 zakoń-
czyło	 się	 zabawą	 taneczną.	 Uczestnicy	
otrzymali	 pamiątkowe	 dyplomy	 i	 statu-
etki.

Maria Karpińska

	 W	 trakcie	zwiedzania,	oprócz	zabyt-
ków,	 dużym	 zainteresowaniem	 cieszyły	
się	wrocławskie	krasnale,	których	wg	Pani	
przewodnik	jest	ponad	400	w	całym	mie-
ście.	 Pierwszy	 dzień	 zakończył	 się	 zwie-
dzaniem	Hydropolis	–	multimedialnego	
muzeum	 poświęconego	 wodzie,	 powsta-
waniu	 świata,	 żegludze	 i	 wynalazkom,	
które	poruszane	są	dzięki	wodzie.	
	 Wieczór	uczestnicy	spędzili	już	w	ra-
mach	własnych	zajęć	(jak	wieść	niesie	część	
z	nich	odbyła	podróż	na	Stary	Rynek	aby	
spróbować	kuchni	i	piwa	wrocławskiego).
	 Drugi	 dzień,	 nie	 mniej	 intensywny,	
rozpoczął	 się	oglądaniem	Panoramy	Ra-
cławickiej,	 która	 jak	 czytamy	 w	 opisie,	
„eksponuje	 cykloramiczny	 obraz	 Bitwa	
pod	 Racławicami	 namalowany	 w	 latach	
1893–1894	przez	zespół	malarzy	pod	kie-
runkiem	Jana	Styki	i	Wojciecha	Kossaka.	
	 Obraz	olejny	przedstawia	 bitwę	pod	
Racławicami	 (1794),	 jeden	 z	 epizodów	
insurekcji	 kościuszkowskiej,	 zwycięstwo	
wojsk	 polskich	 pod	 dowództwem	 gen.	
Tadeusza	Kościuszki	nad	wojskami	rosyj-
skimi	pod	dowództwem	gen.	Aleksandra	
Tormasowa.	Nic	więc	dziwnego,	 że	 	 zro-
biła	 ona	ogromne	wrażenie	na	uczestni-
kach.	To	nie	był	jednak	koniec	atrakcji.	Po	
przejechaniu	w	okolice	wrocławskiej	Hali	
Ludowej	(inaczej	Hali	Stulecia),	uczestni-

cy	 zwiedzili	 Ogród	 Japoński,	 który	 wy-
eksponował	całą	 ferię	barw.	Mieliśmy	 to	
szczęście,	że	większość	wiosennych	roślin	
(rododendrony,	azalie	i	magnolie)	kwitły	
w	tym	właśnie	okresie.
	 Ogród	 stanowi	 unikatowy	 w	 Euro-
pie,	 żywy	 fragment	 japońskiej	 kultury.	
Obecny	kształt	ogrodu	to		praca	polskich	
i	 japońskich	 specjalistów,	 którymi	 na	
etapie	projektowym	kierował	prof.	Ikuya	
Nishikawa.	 Japońscy	 specjaliści	 budo-
wy	 ogrodów,	 wraz	 z	 firmami	 polskimi,	
stworzyli	w	ciągu	dwóch	lat	piękny	zaką-
tek	o	typowo	japońskim	charakterze,	po	
zwiedzaniu	 ogrodu,	 przejechaliśmy	 do	
Sky	Tower	-	najwyższego	budynku	w	Pol-
sce	 (49	 pięter),	 aby	 wjechać	 na	 ostatnie	
piętro	i	z	wysokości	podziwiać	panoramę	
Wrocławia.	
	 Zakończenie	 dnia	 to	 coś	 dla	 „du-
cha”.	Byliśmy	w	Operze	Wrocławskiej	na	
spektaklu	operowym	„Poławiacze	pereł”	
G.	 Bizeta.	 Przepiękna	 opera	 z	 cudow-
ną	 choreografią,	 strojami.	 To	 spektakl,	
który	 wystawiany	 był	 w	 listopadzie	 ub.	
r.	we	wrocławskiej	Hali	Ludowej,	a	także	
w	Bydgoszczy	 podczas	 tegorocznego	 Fe-
stiwalu	Operowego.
	 Trzeci	dzień	to	powrót	do	domu,	ale	
przedtem	 jeszcze	 zwiedzanie	 wrocław-
skiego	 ZOO	 z	 nowo	 wybudowanym	

obiektem	-	Afrykarium,	w	którym	oprócz	
morskiej	 fauny,	w	basenach	zwanych	ka-
nałem	Mozambickim,	 idziemy	w	 tunelu	
otoczonym	wodą,	gdzie		możemy	podzi-
wiać	zwierzęta	żyjące	w	wodach	otaczają-
cych	Mozambik.	

	 Na	zakończenie	wycieczki	uczestnicy	
zwiedzili	 Muzeum	 Współczesne	 w	 pa-
wilonie	 Czterech	 Kopuł.	W	muzeum	 są	
eksponaty	 takich	 twórców	 jak	 :	 Hasior,	
Abakanowicz	czy	Szapocznikowa.	Ostat-
nim	punktem	programu	było	zwiedzanie	
Hali	Ludowej	i	muzeum	multimedialne-
go	 związanego	 z	 budową	 hali.	 Wieczo-
rem	 trzeciego	dnia	uczestnicy	wycieczki	
szczęśliwie	wrócili	do	domu.

Renata Dobrowolska

 W dniach od 16 do 18 maja odbyła się wycieczka do Wrocławia, zorganizowana przez Dom Kultury w Górsku.
Uczestnicy wycieczki pierwszego dnia po pokonaniu trasy z Górska do Wrocławia, zwiedzili wraz z przewodni-
kiem Ostrów Tumski, Katedrę i Stary Rynek. 
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Informator gminy Zławieś Wielka
Nakład 4500 egzemplarzy. wydawca: Urząd Gminy w złejwsi wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 zławieś wielka, tel. centrala: 56 678 09 13, 56 678 02 08, 56 678 09 82; fax 56 678 09 13.

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 35

Wielki sukces przedszkolaków Mistrzostwa Polski UWK 
Brodnica 2017

Mistrzostwa Europy 
Karate WUKF

Europejski Tydzień Sportu

Sport

	 W	imprezie	wzięło	udział	150	zawod-
ników	z	11	klubów,	w	tym	czternastooso-
bowa	ekipa	z	Górska.
Medale	dla	Klubu	zdobyli:
Złoty:
-	Kacper	Furgała	-	kumite	indywidualne
-	Jan	Tarasienko	-	kumite	indywidualne
-	Adam	Tkaczyk	-	kata	indywidualne
-	Kornelia	Wierzbicka	 -	kata	indywidual-
ne
-	Kornelia	Wierzbicka	-	kumite	indywidu-
alne
Srebrny:
-	 Franciszek	Gołębiowski	 -	 kumite	 indy-
widualne
-	Jakub	Słowiński	-	kata	indywidualne
-	Adam	Tkaczyk	-	kumite	indywidualne
-	Liliana	Piskorowska	-	kumite	indywidu-
alne
Brązowy:
-	Maja	Gondek	-	kumite	indywidualne
-	Justyna	Pęcak	-	kata	indywidualne
-	Szymon	Tkaczyk	-	kumite	indywidualne
-	Liliana	Piskorowska	-	kata	indywidualne

 Znakomicie zaprezentowała się drużyna karateków z Gminy Zławieś 
Wielka podczas II Mistrzostw Polski w Karate UWK (United World Kara-
te) rozegranych w Brodnicy 23.04.2017. 

-	Dominik	Rolirad	-	kata	indywidualne
-	Dominik	Rolirad	 -	kumite	 indywiudal-
ne

-	Tymoteusz	Rolirad	 -	 kumite	 indywidu-
alne

Iwo Licznerski

	 W	 zawodach	 wzięło	 udział	 aż	
1800	zawodników	z	26	krajów	w	tym	
3	 osobowa	 reprezentacja	 z	 Klubu	
Karate	Kiritsu	z	Górska	(Adam	Tka-
czyk,	Justyna	Pęcak,	Iwo	Licznerski).	
Reprezentanci	 Polski	 z	 Gminy	 Zła-
wieś	Wielka	przywieźli	do	kraju	łącz-
nie	3	medale:	2	złote,	1	srebrne.
	 Reprezentacja	 Polski	 przywiozła	
w	 tym	roku	do	kraju	 łącznie	 36	me-
dali:	11	złotych,	9	srebrnych	i	16	brą-
zowych,	i	tym	samym	uplasowała	się	
na	 6-miejscu	 w	 klasyfikacji	medalo-
wej	 imprezy,	za	 reprezentacjami	Ru-
munii,	Włoch,	Anglii,	Słowacji	oraz	
Czech.	

 W dniach 5-9.04.2017 w miejscowości Cluj Napoca (RUMUNIA) od-
były się Mistrzostwa Europy Karate WUKF (World Union of Karate-Do 
Federations).

Złoty	medal:
JUSTYNA	PĘCAK	-	KUMITE	DRU-
ŻYNOWE	KADETEK	(15-17	LAT)
IWO	LICZNERSKI	-	KUMITE	DRY-
ŻYNOWE	 SENIORÓW	 (ROTA-
TION)
Srebrny	medal:
IWO	LICZNERSKI	-	KUMITE	DRY-
ŻYNOWE	SENIORÓW
Znakomicie	 zaprezentował	 się	
ADAM	TKACZYK,	 gdzie	 w	KATA	
INDYWIDUALNE	 CHŁOPCÓW	
(10	 LAT)	 w	 wyjątkowo	 silnie	 obsa-
dzonej	konkurencji	uplasował	się	na	
6	miejscu.

Iwo Licznerski

	 W	dniach	od	26	maja	do	1	czerwca	
2017	r.	ośrodki	kultury	i	sportu,		szkoły	
i	przedszkola,	przy	współpracy	z	Urzę-
dem	Gminy	zapraszały	naszych	miesz-
kańców	do	udziału	w	zajęciach	sporto-
wych.		
	 W	kalendarzu	imprez	każdy	mógł	
znaleźć	 coś	 dla	 siebie.	 Największym	
wydarzeniem	ETS	jest	co	roku	turniej	
piłki	nożnej	-	"Bitwa	sołectw".		
	 W	tegorocznej	edycji	do	rywalizacji	
przystąpiło	7	drużyn:	mistrz	ubiegło-
rocznych	rozgrywek	sołectwo	Zławieś	
Wielka,	 wicemistrz	 sołectwoZławieś	
Mała	oraz	sołectwa	Stary	Toruń,	Górsk,	
Toporzysko,	Skłudzewo	i	Czarnowo.	
	 W	 trakcie	 turnieju	dla	wszystkich	
kibiców	 przygotowany	 został	 poczę-
stunek	-	kiełbaski	z	grilla	oraz	napoje.	
Po	 kilkugodzinnych	 rozgrywkach	 na	
boisku	Orlik	 w	 Złejwsi	Małej	 Puchar	
przechodni	 Wójta	 Gminy	 Zławieś	
Wielka	wywalczyło	sołectwo	Górsk,	II	
miejsce	zajęli	zawodnicy	z	Toporzyska,	
a	trzecie	ze	Starego	Torunia.	
	 Dom	 Kultury	 w	 Górsku	 oraz	
Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 i	 Sportu	
w	Złejwsi	Małej	zaprosił	na	zajęcia	jogi,	
aerobiku	i	Zumby.	Stowarzyszenie	Ak-
tywna	Gmina	zabrało	naszych	miesz-
kańców	na	rajd	rowerowy,	a	Fundacja	
Leśna	droga	z	Gutowa	na	marsz	nordic	
walking.	
	 Przez	 5	 dni	 w	 szkołach	 i	 na	 bo-
iskach	 sportowych	 odbywały	 się	 za-
wody	 dla	 najmłodszych	 -	 zaczynając	
od	Igrzysk	klas	I-III,	poprzez	potyczki	
przedszkolaków,	 turnieje	piłki	nożnej	
oraz	 imprezę	 z	 motorkami	 Pit	 Bike.	
W	 zabawach	 i	 turniejach	 sportowych	
udział	wzięło	 prawie	 800	 dzieci,	 a	we	
wszystkich	 impreza	 organizowanych	
w	ramach	ETS	prawie	1400	osób.		

 Już po raz VI Gmina Zławieś Wielka wzięła udział w Sportowym Tur-
nieju Miast i Gmin.

	 Wszyscy	 uczestnicy	 otrzymywali	
drobne	 upominki,	 medale	 i	 puchary.	
W	 tym	 roku	 sponsorem	 nagród	 rze-
czowych	 oraz	 pysznych	 soków	 była	
„Fundacja	Marwit”,	za	co	gorąco	dzię-
kujemy.	Urząd	Gminy	zapewnił	wodę	
oraz	poczęstunek,	a	 także	zajął	 się	or-
ganizacją	imprez	i	dowozów	dla	dzieci	
szkolnych.
	 Gorąco	zapraszamy	już	za	rok.

Paulina Zakierska

	 W	 kategorii	 drużynowej	 przed-
szkolne	 PSZCZÓŁKI	 –	 Małgosia	
Nowak,	 Nadia	 Staniszewska,	 Oskar	
Bartosiński,	 Mikołaj	 Lewandowski	
i	Marcel	Tonder,	na	czternaście	star-
tujących	zespołów,	zajęły	II	miejsce.
	 Przypomnę,	że	nasze	przedszko-
le	 już	wcześniej	 trzykrotnie	 stało	na	
podium	tych	zawodów		zajmując	dwa	
razy	drugie		miejsce	(2012	i	2015)	i	raz	
miejsce	pierwsze	(2011).
W	kategorii	indywidualnej,	do	której	
reprezentantów	 wyłonił	 klub	 kara-
te	 KUMADE,	 drugie	 miejsce	 zajął	
Bartek	Cychowski	z	grupy	BIEDRO-
NEK.	Jesteśmy	dumni	z	naszych	wy-
chowanków.

Joanna Michalska

 Dnia 31 maja reprezentacja Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej wzięła udział w VII edycji Wojewódzkiej 
Przedszkoliady  „Małego Karateki”, która odbyła się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Gen. J.Bema w To-
runiu. 
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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

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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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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-
-

-

-

Firma O-W POMORZE szuka PRACOWNIKA PRODUKCJI. Ofe-

-
-

-

-

Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić?  Napisz maila: gazeta@zlawies.pl 

UWAGA! 

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-
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Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

„Razem dla Przyszłości”  

      oraz 

   Dom Kultury w Górsku   
 

Organizuje półkolonie: 
I turnus     Górsk              od 17.07.2017 do 21.07.2017 

II turnus     Przysiek        od 24.07.2017 do 28.07.2017 

III turnus     Łążyn            od 31.07.2017 do 04.08.2017 

IV turnus     Górsk            od 07.08.2017 do 11.08.2017 
 

 

 

 

 

 

 
 

Zapraszamy dzieci w wieku 7 -11 lat 

Koszt: 80.00 zł   

Informacje, zapisy i kwestionariusz Dom Kultury w Górsku tel.:  56 6102128 

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store

SALA W GÓRSKU 
DO WYNAJĘCIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

tel. 56 610 21 28 lub 606 998 523

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ


