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Zapraszamy
do lektury
Harmonogram zebrań wiejskich
W dniach od 28 sierpnia do 18 września na terenie ca³ej
gminy odbêd¹ siê zebrania so³eckie dotycz¹ce rozdysponowania funduszu so³eckiego w roku 2017. Szczegó³owy harmonogram zebrañ na stronie 3.
Lp.
1

So³ectwo

Data zebrania

Godzina zebrania

Miejsce zebrania

Cegielnik

28 sierpnia

17.00

2

Czarne B³oto

28 sierpnia

19.00

By³a Szko³a

3

Czarnowo

30 sierpnia

17.00

Szko³a Podstawowa

By³a Szko³a

4

Toporzysko

30 sierpnia

19.00

Świetlica

5

Cichoradz

4 września

17.00

Świetlica
Świetlica

6

Siemoñ

4 września

19.00

7

£¹¿yn

10 września

11.00

Świetlica

8

Rozgarty

11 września

17.00

By³a Szko³a

9

Przysiek

11 września

19.00

Szko³a Podstawowa

Wycinka Drzew 2017
Organ przyjmuj¹cy zg³oszenie przeprowadza oglêdziny przeznaczonych do usuniêcia drzew w terminie
21 dni od dnia ich zg³oszenia, podczas których winien
ustaliæ gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości
5cm. Z oglêdzin sporz¹dzany bêdzie protokó³.
Wiêcej str. 3

Posterunek policji

Od pocz¹tku lipca w Gminie dzia³a posterunek policji.
Mieści siê on przy ulicy S³onecznej w Z³ejwsi Wielkiej.
Wiêcej str. 4

Witacze 2017

Dożynki 2017
W tym roku dośæ nietypowo, bo w pierwsz¹ sobotê września odbêd¹ siê Do¿ynki gminne. 2 września zapraszamy
wszystkich mieszkañców na to jak wa¿ne dla rolników świêto.

Jak co roku, podczas Do¿ynek Gminnych, wybieramy
najpiêkniejszy witacz.
Wiêcej str. 6 i 7

Tradycyjnie o godzinie 14:00 rozpocznie siê msza św. w kościele p.w. św.
Stanis³awa Kostki w Z³ejwsi Wielkiej.
Po mszy św. barwny korowód przejdzie
sprzed Urzêdu Gminy na plac do¿ynkowy do Z³ejwsi Ma³ej.
W trakcie czêści oﬁcjalnej, która rozpocznie siê o godzinie 16:00, po przemó-

wieniach wójta gminy oraz zaproszonych
gości, nast¹pi wrêczenie nagród dla szczególnie zas³u¿onych mieszkañców gminy.
W czêści artystycznej, która potrwa
do godz. 20:30 bêdzie mo¿na zobaczyæ
na scenie solistów na co dzieñ kszta³c¹cych siê w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu, zespo³y śpiewacze Harmonia

i Melodia, orkiestrê dêt¹ z Zespo³u Szkó³
w Rzêczkowie, zespó³ Folkiss oraz zespó³
Banau.
W tym roku gwiazd¹ wieczoru bêdzie
zespó³ MIG, znany z takich utworów jak
"Miód malina" czy "Wymarzona".
wiêcej na stronie 3
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Fundusz Sołecki
Ustawa z dnia z dnia 21 lutego 2014 r.
o funduszu so³eckim (Dz.U. z 2014 roku poz.
301) daje mieszkañcom mo¿liwośæ zdecydowania, na co chc¹ przeznaczyæ czêśæ bud¿etu
gminy.
Fundusz so³ecki to pieni¹dze z bud¿etu
gminy, zagwarantowane na realizacjê przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie ¿ycia mieszkañców gminy. O przeznaczeniu środków funduszu so³eckiego w konkretnym so³ectwie
decyduj¹ ich mieszkañcy w trakcie zebrañ
wiejskich. Inicjatywê w sprawie zg³aszania
propozycji wniosków do uchwalenia posiadaj¹: so³tys, rada so³ecka lub co najmniej 15
pe³noletnich mieszkañców so³ectwa.
Wysokośæ funduszu so³eckiego wyliczana jest na podstawie wzoru znajduj¹cego siê
w art. 3 ww. ustawy:

F=(2+ Lm/100)x Kb
gdzie:
F – wysokośæ środków przeznaczonych na
dane so³ectwo, jednak nie wiêcej ni¿ dziesiêciokrotnośæ Kb
Lm –liczbê mieszkañców so³ectwa wed³ug
stanu na dzieñ 30 czerwca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, określon¹ na podstawie
prowadzonego przez gminê zbioru danych
sta³ych mieszkañców,
Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz
wykonanych dochodów bie¿¹cych danej
gminy, o których mowa w przepisach o ﬁnansach publicznych, za rok poprzedzaj¹cy
rok bud¿etowy o dwa lata oraz liczby mieszkañców zamieszka³ych na obszarze danej
gminy, wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia
roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy o dwa
lata, ustalonej przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego.
Środki przypadaj¹ce na dane so³ectwo
w 2018 r. kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:
1. Cegielnik
11 238,83 z³,
2. Cichoradz
16 091,96 z³,
3. Czarne B³oto
36 489,70 z³,
4. Czarnowo
36 489,70 z³,
5. Górsk
36 489,70 z³,

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Gutowo
18 062,40 z³,
£¹¿yn
34 154,36 z³,
Pêdzewo
30 760,82 z³,
Przysiek, B³otka
36 489,70 z³,
Rozgarty
36 489,70 z³,
Rzêczkowo
32 256,89 z³,
Siemoñ
35 176,07 z³,
Sk³udzewo, Gierkowo 20 470,72 z³,
Stary Toruñ
36 489,70 z³,
Toporzysko
34 008,40 z³,
Zarośle Cienkie
17 624,53 z³,
Z³awieś Ma³a
36 489,70 z³,
Z³awieś Wielka
36 489,70 z³,
Aby skorzystaæ z funduszu so³eckiego
w roku 2018, so³tysi musz¹ przekazaæ wójtowi Gminy Z³awieś Wielka do 30 września
2017 r. wniosek wraz z podjêt¹ uchwa³¹ zebrania wiejskiego, list¹ obecności i protoko³em zebrania.
Przedsiêwziêcia zg³oszone we wnioskach
przeznaczone do realizacji w ramach funduszu so³eckiego, musz¹ spe³niaæ trzy warunki:
• nale¿eæ do zadañ w³asnych gminy,
• s³u¿yæ poprawie warunków ¿ycia mieszkañców,
• byæ zgodnymi ze strategi¹ rozwoju gminy.
Środki funduszu mog¹ równie¿ byæ przeznaczone na pokrycie wydatków zwi¹zanych
z dzia³aniami zmierzaj¹cymi do usuniêcia
skutków klêski ¿ywio³owej w rozumieniu
Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie
klêski ¿ywio³owej (Dz.U. z 2014 r. poz. 333
z pó¿n. zm.)
Podstaw¹ planowania przedsiêwziêæ w ramach środków funduszu so³eckiego jest katalog zadañ w³asnych gminy, o którym mówi
art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446
z późn. zm.). Zadania te obejmuj¹ sprawy:
• ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz
organizacji ruchu drogowego,
• wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ście-
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ków komunalnych, utrzymania czystości
i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹ i ciepln¹ oraz gaz,
dzia³alności w zakresie telekomunikacji,
lokalnego transportu zbiorowego,
ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, w tym ośrodków i zak³adów opiekuñczych,
wspierania rodziny i systemu pieczy zastêpczej,
gminnego budownictwa mieszkaniowego,
edukacji publicznej,
kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
kultury ﬁzycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
targowisk i hal targowych,
zieleni gminnej i zadrzewieñ,
cmentarzy gminnych,
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli oraz ochrony przeciwpo¿arowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿enia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,
utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿yteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia
kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej, w tym tworzenia warunków do
dzia³ania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdra¿ania programów pobudzania
aktywności obywatelskiej,
promocji gminy,
wspó³pracy i dzia³alności na rzecz organizacji pozarz¹dowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia³alności po¿ytku
publicznego i o wolontariacie
wspó³pracy ze spo³ecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych pañstw

Zadania realizowane w ramach przedsiêwziêæ musz¹ byæ zgodne z przepisami prawa. Zadania inwestycyjne, remontowe mog¹
byæ realizowane na maj¹tku, który stanowi
w³asnośæ gminy. np. nie mo¿na wybudowaæ
chodnika lub drogi na terenie, który nie stanowi w³asności gminy, ani wyremontowaæ
obiektów nie bêd¹cych jej w³asności¹.
Gmina nie mo¿e inwestowaæ swoich pieniêdzy w nie swoje obiekty, chyba ¿e nabêdzie
tytu³ prawny do danej nieruchomości, co generuje dodatkowe koszty. Niektóre inwestycje
np. budowa placu zabaw, si³owni zewnêtrznej,
altany, oświetlenia ulicznego wymagaj¹ wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania
odpowiednich zezwoleñ. O tym trzeba szczególnie pamiêtaæ określaj¹c wysokośæ środków
przeznaczonych na realizacjê zadañ.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e środki przekazywane
do dyspozycji so³ectw w ramach funduszu
so³eckiego s¹ czêści¹ ﬁnansów publicznych
i jako takie musz¹ podlegaæ wszystkim rygorom prawa. Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy
o ﬁnansach publicznych wydatki publiczne
(w tym tak¿e realizowane z funduszu so³eckiego) powinny byæ dokonywane w sposób:
- celowy i oszczêdny, z zachowaniem zasad:
uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nak³adów oraz optymalnego doboru metod i środków s³u¿¹cych osi¹gniêciu za³o¿onych celów,
- umo¿liwiaj¹cy terminow¹ realizacjê zadañ,
- w wysokościach i terminach wynikaj¹cych
z wcześniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ.
O celach, na jakie wydatkowane bêd¹
środki funduszu so³eckiego decyduj¹ mieszkañcy. Dlatego do nich nale¿y przeprowadzenie procesu planowania realizowanych zadañ
tak, aby by³y zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
Decyzje podjête przez mieszkañców s¹
wi¹¿¹ce. Jednak najistotniejsze jest to, i¿
mieszkañcy maj¹ szansê zabrania g³osu. Warto o tym pamiêtaæ i skorzystaæ z tej mo¿liwości!
Robert Babiarz

Referat Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego informuje
wnioski o ustalenie prawa do:
nego za listopad i grudzieñ 2017 r. nast¹pi do
roku, ustalenie prawa do świadczenia oraz
31 grudnia 2017 r.
wyp³ata świadczeñ przys³uguj¹cych od miesi¹ca z³o¿enia wniosku, nastêpuje do ostat- • Gdy wniosek zostanie z³o¿ony od 1 listopada do 31 grudnia 2017 r., ustalenie prawa do
niego dnia lutego 2018 r.
zasi³ku rodzinnego oraz wyp³ata przys³uguj¹cych świadczeñ nastêpuje do ostatniego
KIEDY DECYZJA I WYP£ATA w przypaddnia lutego nastêpnego roku.
ku zasi³ku rodzinnego?
Wnioski mo¿na pobraæ w Referacie Świad• Jeśli wnioskodawca z³o¿y kompletny i prawiczeñ Rodzinnych Urzêdu Gminy w Z³ejwsi
d³owo wype³niony wniosek na kolejny okres
Wielkiej, I piêtro, pokój nr 18 b¹dź ze strony
w terminie do 31.08.2017 r, przyznanie i wyinternetowej www.zlawies.pl w zak³adce "Jak
p³ata zasi³ku rodzinnego nast¹pi do dnia
za³atwiæ sprawê".
30.11.2017 r.
• W przypadku gdy wniosek zostanie z³o¿ony
Referat Świadczeñ Rodzinnych i Funod dnia 1 września do dnia 31 października
duszu Alimentacyjnego
2017 r., przyznanie i wyp³ata zasi³ku rodzinEXP32kB

i jego wyp³ata za październik i listopad 2017
r. nast¹pi nie później ni¿ do 30 listopada
2017 r.
W przypadku, gdy wniosek zostanie z³o¿ony
w październiku, przyznanie i wyp³ata świadczenia za październik, listopad i grudzieñ
KIEDY DECYZJA I WYP£ATA w przypad2017 r. nast¹pi nie później ni¿ do 31 grudnia
ku świadczenia 500+ i funduszu alimenta2017 r.
cyjnego?
• Jeśli wnioskodawca z³o¿y kompletny i pra- • Gdy wniosek zostanie z³o¿ony w listopadzie
2017 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz
wid³owo wype³niony wniosek na kolejny
wyp³ata świadczeñ przys³uguj¹cych od mieokres w terminie do 31.08.2017 r, przyznanie
si¹ca z³o¿enia wniosku, nastêpuje do dnia 31
i wyp³ata świadczenia za październik 2017 r.
stycznia 2018 r.
nast¹pi do 31.10.2017 r.
• Z³o¿enie wniosku we wrześniu 2017 r. spo- • Gdy wniosek zostanie z³o¿ony w okresie od
1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia nastêpnego
woduje, ¿e ustalenie prawa do świadczenia
• świadczenia wychowawczego 500+
• zasi³ku rodzinnego wraz z dodatkami
• funduszu alimentacyjnego
na nowy okres przyjmowane s¹ od 01.08.2017 r. •
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Aktualności

Harmonogram zebrań sołeckich
sierpień - wrzesień 2017

Lp.

So³ectwo

Data zebrania

Godzina zebrania

Miejsce zebrania

1

Cegielnik

28 sierpnia

17.00

By³a Szko³a

2

Czarne B³oto

28 sierpnia

19.00

By³a Szko³a

3

Czarnowo

30 sierpnia

17.00

Szko³a Podstawowa

4

Toporzysko

30 sierpnia

19.00

Świetlica

5

Cichoradz

4 września

17.00

Świetlica

6

Siemoñ

4 września

19.00

Świetlica

7

£¹¿yn

10 września

11.00

Świetlica

8

Rozgarty

11 września

17.00

By³a Szko³a

9

Przysiek

11 września

19.00

Szko³a Podstawowa

10

Pêdzewo

13 września

17.00

Świetlica

11

Górsk

13 września

19.00

Dom Kultury

12

Gutowo

15 września

17.00

Świetlica

13

Zarośle Cienkie

15 września

19.00

Świetlica

14

Sk³udzewo

16 września

17.00

Świetlica

15

Rzêczkowo

16 września

19.00

Świetlica

16

Stary Toruñ

17 września

15.00

Świetlica

17

Z³awieś Wielka

18 września

17.00

Szko³a Podstawowa

18

Z³awieś Ma³a

18 września

19.00

Gokis
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Terminale

Uprzejmie informujemy, ¿e od dnia 5 lipca 2017 r. p³atności na rzecz
Gminy Z³awieś Wielka mo¿na dokonywaæ tak¿e za pomoc¹ karty p³atniczej.
W urzêdzie gminy zosta³y zamontowane dwa terminale. Jeden
w Urzêdzie Stanu Cywilnego /biuro nr 16, I piêtro/, gdzie mo¿liwe bêdzie dokonanie wszystkich, poza op³atami za odpady komunalne, p³atności wobec gminy, natomiast drugi w biurze nr 38 na II piêtrze, który
dedykowany bêdzie wy³¹cznie op³atom za odpady komunalne.
Koszty op³at i prowizji zwi¹zanych z tak¹ form¹ zap³aty ponoszone
bêd¹ przez Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej.

Komunikat
o utrudnieniach w ruchu
Zak³ad Us³ug Komunalnych uprzejmie informuje, i¿ w zwi¹zku z prowadzonymi pracami przy sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Czarne
B³oto wyst¹pi¹ utrudnienia w ruchu ul. Wierzbow¹. Prace modernizacyjne
planowane s¹ do koñca października.
Za utrudnienia przepraszamy.
Prezes ZUK S³awomir Jakubowski

Prace ruszyły!
W po³owie lipca w Szkole Podstawowej w £¹¿ynie ruszy³y wyczekiwane prace zwi¹zane z realizacj¹ projektu termomodernizacji szko³y
oraz prace remontowe zwi¹zane z przystosowaniem szko³y do potrzeb
wynikaj¹cych z wdra¿anej reformy systemu oświaty.

Wyniki konkursu

W ich zakres wejd¹ m.in.: ocieplenie ścian zewnêtrznych budynku,
ocieplenie fundamentów oraz stropodachu. Prócz tego podjêty zostanie ca³y szereg prac towarzysz¹cych: wykonanie obróbek blacharskich,
remont dachu, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana stolarki,
monta¿ daszków przed wejściami, wymiana oświetlenia, wymiana instalacji sanitarnych.
Monika Staﬁej

Informacja o wynikach konkursu „Rozwój przedsiêbiorczości na obszarze wiejskim objêtym strategi¹ rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³ecznośæ przez rozwijanie dzia³alności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizuj¹cych operacje w tym zakresie”.
W dniach od 29 maja do 13 czerwca 2017 r. mo¿na by³o sk³adaæ wnioski na dzia³ania zwi¹zane z rozwojem
przedsiêbiorczości na obszarze Lokalnej Grupy Dzia³ania Zakole Dolnej Wis³y. W dniach 5-6 lipca 2017 r., po
przeprowadzeniu procedury wyboru i oceny, zatwierdzono listê operacji wybranych w ramach LSR.
12 lipca 2017 r. przekazano dokumentacjê konkursow¹ do dalszej oceny do Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Na stronie internetowej Zakola www.zakolewisly.pl dostêpna jest
informacja o wynikach wyboru operacji na podejmowanie oraz na rozwój ju¿ istniej¹cej dzia³alności.
Justyna Przybyszewska

Wycinka Drzew 2017

ci¹g dalszy ze strony 1

Osoby ﬁzyczne nieprowadz¹ce dzia³alności gospodarczej maj¹ obowi¹zek zg³aszania zamiar usuniêcia drzew.
Powy¿szy obowi¹zek nie dotyczy krzewów. Zamiar usuniêcia drzewa, trzeba zg³osiæ w Urzêdzie Gminy, inaczej
zap³acimy karê za wycinkê.
Organ przyjmuj¹cy zg³oszenie przeprowadza oglêdziny przeznaczonych do usuniêcia drzew w terminie 21 dni
od dnia ich zg³oszenia, podczas których winien ustaliæ gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oglêdzin sporz¹dzany bêdzie protokó³.
W przypadku nieusuniêcia drzew w terminie 6 miesiêcy od dnia oglêdzin, konieczne bêdzie ponowne dokonanie zg³oszenia. Kiedy bêdzie to zasadne organ mo¿e
w terminie 14 dni od oglêdzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieśæ sprzeciw co do zamiaru usuniêcia zieleni.
Wydanie powy¿szej decyzji stanowiæ bêdzie podstawê
dla osoby ﬁzycznej do wyst¹pienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkê drzew. Je¿eli w terminie 5 lat
od dokonania oglêdzin w³aściciel nieruchomości wyst¹pi
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowê, a budowa ta
bêdzie mieæ zwi¹zek z prowadzeniem dzia³alności gospodarczej i bêdzie realizowana na czêści nieruchomości, na
której ros³y usuniête drzewa bêd¹ce przedmiotem procedury zg³oszenia, wówczas na w³aściciela nieruchomości
na³o¿ony zostanie obowi¹zek uiszczenia op³aty za usuniêcie drzew.
Usuniêcie drzew bez stosownego zg³oszenia lub przed
dokonaniem oglêdzin przez organ, a tak¿e w przypadku
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Dożynki 2017

sprzeciwu organu, skutkowaæ bêdzie naliczeniem administracyjnej kary pieniê¿nej.
WYMÓG POZWOLENIA NA WYCINKÊ DRZEW
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a tak¿e osób
ﬁzycznych usuwaj¹cych drzewa w zwi¹zku z prowadzeniem
dzia³alności gospodarczej, obowi¹zek uzyskania zezwolenia
uzale¿niony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości
5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.
Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych – o obwodach pni powy¿ej 80 cm, kasztanowców
zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych
- o obwodach pni powy¿ej 65 cm i pozosta³ych drzew – o obwodach pni powy¿ej 50 cm.
Nie jest wymagane zg³oszenie lub uzyskanie zezwolenia
na usuniêcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm
nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego
oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozosta³ych gatunków drzew.
Ewelina Kowalska

O 20:30 zapraszamy na zabawê taneczn¹, któr¹ poprowadzi zespó³
The Best Gest.
Dla wszystkich gości przygotowany zostanie poczêstunek - grochówka
oraz ciasta pieczone przez wszystkie so³ectwa.
Na stoiskach pañ z KGW bêdzie mo¿na skosztowaæ pysznych domowych dañ, animatorki zaprosz¹ do wspólnej zabawy naszych najm³odszych.
Swoje stoisko, przy którym bêdziemy poznawaæ powiat toruñski
przygotuje Starostwo Powiatowe w Toruniu. Policjanci z nowo otwartego posterunku Policji w Z³ejwsi Wielkiej, w ramach akcji poprawiaj¹cej
bezpieczeñstwo, bêd¹ znakowaæ rowery.
Serdecznie zapraszamy!
Paulina Zakierska
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Otwarcie posterunku
Zapewnienie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli jest
jednym z najwa¿niejszych zadañ,
przed jakimi staje samorz¹d gminny. Od kilku lat na naszym terenie
nie funkcjonowa³ posterunek policji, a nad bezpieczeñstwem naszych
mieszkañców czuwali funkcjonariuPOSTERUNEK POLICJI w Z£EJWSI WIELKIEJ
Kierownik Posterunku
Krzysztof Kwietniewski tel. 56 647 28 50
Dzielnicowy
m³. asp. Pawe³ Kostkowski
tel.: 56 641 28 51, tel. kom.: 695 881 316
Rejon s³u¿bowy:
B³otka, Cegielnik, Górsk,
Przysiek, Rozgarty, Stary Toruñ.
Dzielnicowy
sier¿. szt. Grzegorz Witkowski
tel.: 56 641 28 51, tel. kom.: 695 881 328
Rejon s³u¿bowy:
Czarne B³oto, Czarnowo, £¹¿yn,
Pêdzewo, Toporzysko, Zarośla Cienkie.

sze z che³m¿yñskiego komisariatu.
Taka sytuacja powodowa³a dla mieszkañców gminy wiele utrudnieñ, jednak najwiêksz¹ bol¹czk¹ by³ spadek
poczucia bezpieczeñstwa zwi¹zany
przede wszystkim z d³ugim czasem,
jaki patrol potrzebowa³ na dotarcie
na miejsce i podjêcie interwencji.
Gmina od wielu lat zabiega³a
o przywrócenie posterunku w Z³ejwsi Wielkiej. Liczne spotkania Wójta
Gminy przynios³y pozytywny skutek i od 2 miesiêcy nad naszym bezDzielnicowy
m³. asp. Bart³omiej Baliñski
tel.: 56 641 28 51, tel. kom.: 607 530 386
Rejon s³u¿bowy:
Cichoradz, Gierkowo, Gutowo, Rzêczkowo, Sk³udzewo, Siemoñ, Z³awieś Ma³a,
Z³awieś Wielka.
Posterunek otwarty jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 7.30 - 15.30
Jednocześnie informujemy, ¿e w przypadku nieobecności dzielnicowych
w posterunku proszê zwróciæ siê o udzielenie pomocy lub informacji do DY¯URNEGO KOMISARIATU POLICJI
w CHE£M¯Y tel. 56 675 19 00
Telefon alarmowy: 997 lub 112

Z Kulturą na Ty w GOKiS
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej ogłasza nabór
do sekcji kulturalnych i klubów na 2017/2018 r.
SEKCJA PLASTYCZNA – poznanie ró¿norodnych technik plastycznych, malarskich, rysunkowych i graﬁcznych. Nauczanie wra¿liwego widzenia, przekszta³cania
i przedstawiania rzeczywistości.
SEKCJA WOKALNA - emisja g³osu, dykcja, interpretacja piosenki, przygotowanie
do wystêpów estradowych (śpiew solo i zespo³owy)
SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH – nauka i doskonalenie gry na
keyboardzie, pianinie i akordeonie.
ZESPÓ£ ŚPIEWACZY „MELODIA” - atrakcyjne perspektywy dla cz³onków zespo³u, mo¿liwośæ wystêpowania na scenie i podró¿owania.
SEKCJA TAÑCA – CHEERLEADERKI (dzieci i m³odzie¿ od 10 lat) - zajêcia z podstaw tañca i rytmiki.
KLUB MALUCHA (dzieci w wieku od 4 lat) - zajêcia ruchowo umuzykalniaj¹ce,
zabawy edukacyjne.
AEROBIC - (m³odzie¿ i dorośli)
ZUMBA - (m³odzie¿ i dorośli)
NAUKA JÊZYKÓW OBCYCH – (angielski, niemiecki) dzieci i dorośli
TANIEC W KRÊGU – (tworzenie tanecznego krêgu) Nauka tañca ZORBA, HORA,
KALAMATIANOS itp.
SEKCJA SZACHOWA - (dzieci i dorośli)
Zapisy przyjmuje i informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi
Ma³ej pod nr tel. 56 678 09 31.
ODKRYJ Z NAMI SWOJE TALENTY I ROZWIJAJ SWOJE PASJE!
Maria Karpiñska

Zajęcia Dom Kultury w Górsku
Zajêcia dla dzieci
- rytmika
- jêzyk angielski dla przedszkolaków
- sekcja teatralna
- sekcja plastyczna
- sekcja tañca
Zajêcia dla m³odzie¿y
- sekcja tañca irlandzkiego (na zapisy)

Zajêcia dla doros³ych
- gimnastyka korekcyjna
- aerobik
- joga (na zapisy)
- klub bryd¿owy (na zapisy)
Zajêcia dla seniorów
- Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Klub Seniora
- sekcja plastyczna
- zespó³ śpiewaczy „Harmonia”

Wszystkie informacje zamieszczone s¹ na stronie internetowej i Facebooku.

Wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy
Dom Kultury w Górsku w dniu 29 września 2017 r. organizuje wyjazd
grupowy na spektakl dla dzieci „Kopciuszek”.
Na pozór normalny, zwyk³y dom: w kuchni ktoś siê krz¹ta, na kanapie ktoś
siê wyleguje, ale jak pisz¹ o libretcie „od chwili, gdy ko³o samotnej dziewczyny
b³yśnie srebrzysty promieñ, nic ju¿ nie bêdzie zwyk³e i smutne”.
„Kopciuszka” znamy od dzieciñstwa z ksi¹¿ki francuskiego bajkopisarza,
Charlesa Perraulta. Ta postaæ by³a inspiracj¹ dla kompozytorów oper i baletu.
Wyjazd o godzinie 16.00 (Spektakl rozpocznie siê o godzinie 17.00).
Ca³kowity koszt to 50 z³ od dziecka, a w cenie mieszcz¹ siê: przejazd autobusem, bilet, ubezpieczenie i opieka wychowawców. Zapisy przyjmujemy
w Domu Kultury tel. nr 56 610 21 28 do dnia 10 września 2017 r. Ilośæ miejsc
ograniczona.
Renata Dobrowolska

pieczeñstwem czuwaj¹ policjanci,
którzy stacjonuj¹ w gminnym posterunku. Jego obsadê stanowi 11 osób:
kierownik, 3 dzielnicowych, 2 kryminalnych i 5 patrolowo-interwencyjnych.
Budynek znajduj¹cy siê przy ul.
S³onecznej 10 w Z³ejwsi Wielkiej wraz
z otoczeniem przeszed³ gruntowny remont i modernizacjê, których
koszty, wynosz¹ce 180 000 z³otych,
pokryto ze środków z bud¿etu Gminy. Powiat Toruñski wyasygnowa³
kwotê 22 000 z³otych na zakup mebli
biurowych, a Komenda Wojewódzka
Policji w Bydgoszczy przeznaczy³a
100 tys. z³ na wyposa¿enie posterunku w środki ³¹czności i sprzêt komputerowy.
W otwarciu posterunku, które
mia³o miejsce 3 lipca br. uczestniczyli parlamentarzyści, wojewoda kujawsko-pomorski, starosta toruñski, wójt
gminy, radni i so³tysi z terenu gminy.
Podczas uroczystości symboliczne
klucze do obiektu otrzyma³ kierownik posterunku asp. szt. Krzysztof
Kwietniewski.
Krzysztof Rak

zdjêcia z arch. powiatu toruñskiego

V edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości
Plastycznej Dzieci i Młodzieży
Moje Piękne - Bezpieczne Miejsce - Skłudzewo 2017
Fundacja Piêkniejszego Świata w Sk³udzewie zaprosi³a dzieci i m³odzie¿ z ca³ej Polski do pokazania w plastycznej
prezentacji wa¿nych dla nich bezpiecznych i piêknych miejsc, do przedstawienia osób i zwierz¹t, z którymi czuj¹ sie
bezpiecznie i dobrze.
Uroczysty wernisa¿ prac nagrodzonych, wyró¿nionych i zakwaliﬁkowanych do wystawy odbêdzie siê 26 września br. o godz. 12.00. Na to spotkanie
zapraszamy laureatów, ich nauczycieli
i rodziców, sponsorów nagród oraz
wszystkich zainteresowanych sztuk¹
dziecka.
Wśród nagrodzonych i wyró¿nionych s¹ tak¿e przedszkolaki i uczniowie z gminy Z³awieś Wielka.Wszystkim
serdecznie gratulujemy i zapraszamy
do obejrzenia bajecznie kolorowej wystawy w Galerii "Stary Dwór" od dnia
otwarcia wystawy 26 września do 30
października br.
Z gminy Z³awieś Wielka laureatami konkursu zostali:
Wyró¿nienia w kategorii 5-7 lat
Ró¿a Cychowska - Gminna Biblioteka
Publiczna Z³awieś Ma³a
Prace zakwaliﬁkowane do wystawy:
Inga Urbañska - Gminne Przedszkole i Gminna Biblioteka
Publiczna w Z³ejwsi Ma³ej.

Prace zakwaliﬁkowane do wystawy:
Magdalena Michalska ZS w Rrzêczkowie.
Marcel Kru¿ewski - Gminna Biblioteka Publiczna w Z³ejwsi Ma³ej.
KATEGORIA 11 – 13 lat
III miejsce – Anna Gr¹cka - ZS w Z³ejwsi Wielkiej.
Wyró¿nienia
Dominika Krzysztoñ - Gminna Biblioteka Publiczna w Z³ejwsi Ma³ej.
Prace zakwaliﬁkowane do wystawy:
Igor Kru¿ewski - Gminna Biblioteka
Publiczna w Z³ejwsi Ma³ej.
Wyró¿nienia w kategorii 14 – 16 lat:
Michalina Michalska - ZS w Rzêczkowie.
Fundacja Piêkniejszego Świata
przyzna³a równie¿ nagrody zespo³owe pod nazw¹ "Impulsy Twórcze".
Bêd¹ to zaproszenia do Sk³udzewa na
jednodniowy plener z warsztatami
w wybranych technikach plastycznych,
z których skorzystaj¹ 40-osobowe grupy
uczniów z wytypowanych placówek,

uzdolnionych plastycznie i zainteresowanych sztuk¹ wraz ze swoimi nauczycielami.
Wśród laureatów tej nagrody znaleźli siê uczniowie ze szkó³ z terenu gminy:
Zespó³ Szkó³ w Rzêczkowie – nauczyciel Ma³gorzata Hadaczek
Zespó³ Szkó³ w Rzêczkowie – nauczyciel Katarzyna Ciechorska
Zespó³ Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej
– nauczyciel Alicja ¯elazek
Jury przyzna³o równie¿ nagrody
sponsorskie. S¹ to indywidualne zaproszenia dla 5 uczniów z opiekunem
z wytypowanych placówek na sobotnie
plenery z warsztatami pod hasem ” Natura i Sztuka”. Z gminy Z³awieś Wielka
zaproszenia otrzymali:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Z³ejwsi Ma³ej – nauczyciel Ewa Wysocka
Gminne Przedszkole i Gminna Biblioteka Publiczna w Z³ejwsi Ma³ej – nauczyciele Ewa Wysocka, Emilia Cychowska.
Danuta Sowiñska-Warmbier

Zakończenie sezonu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu
Seniora i zespołu „Harmonia”
W czerwcu zakoñczy³y siê cykliczne zajêcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Klubu Seniora i zespo³u „Harmonia". W tym roku zakoñczenie mia³o bardzo uroczyst¹ oprawê.
Cz³onkowie zespo³u śpiewaczego
i panie z Klubu Seniora zadba³y o pyszny poczêstunek, a oprawê muzyczn¹
imprezy zapewni³ zespó³ pod kierownictwem Pana Micha³a Stropy (obecnego instruktora zespo³u Harmonia).
Seniorzy wraz z cz³onkami zespo³u
bawili siê przez kilka godzin, a dobry
humor dopisywa³ ka¿demu.
Uniwersytet Trzeciego Wieku zakoñczy³ swój semestr zimowy wyk³adem na temat manipulacji w mediach
dr Jacka Lindnera, wyk³adowcy w Wy¿szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy
i dziennikarza. Czêśæ studentów UTW
mia³a mo¿liwośæ uczestniczenia w kur-

sie jêzyka angielskiego i obs³ugi komputera, zajêcia te bêd¹ kontynuowane
w nastêpnym roku akademickim.
Studentami na UTW jest prawie
50 osób. Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy do udzia³u w zajêciach. Rozpoczêcie nowego roku
akademickiego odbêdzie siê dnia
27 września 2017 r. o godzinie 17.30
w Domu Kultury w Górsku.
Klub Seniora rozpocznie swój
kolejny sezon 20 września 2017 r.
o godzinie 18.00. Zapraszamy do odwiedzania naszego Facebooka i strony internetowej, gdy¿ tam zamieścimy dok³adne informacje. Serdecznie

zapraszamy wszystkich chêtnych do
udzia³u w naszych zajêciach dla seniorów.
Renata Dobrowolska
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Od pocz¹tku lipca w Gminie
dzia³a posterunek policji. Mieści siê
on przy ulicy S³onecznej w Z³ejwsi
Wielkiej.
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Mamma Mia! To już koniec!
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywa³y, ¿e rok szkolny nieuchronnie zbli¿a siê ku koñcowi, co normalnie napawa wszystkich dzik¹ radości¹ albo niepohamowan¹ euforyczności¹.
Je¿eli dajmy na to przeciêtny
uczeñ, na co dzieñ snuj¹cy siê po
szkolnych korytarzach z przypisanym
sobie spokojem ducha albo ¿yciowym
znu¿eniem nagle zaczyna niepokoj¹co
chichotaæ i jest wyraźnie pobudzony
to s¹ dwie mo¿liwości.
Albo nauczyciel odwo³a³ klasówkê, do której
przeciêtny z powodów
rzecz jasna niezale¿nych
od niego nie przygotowa³ siê albo uświadomi³
sobie rezolutnie, ¿e wakacje s¹ na wyci¹gniêcie
rêki...
Tak dobrze osadzona myśl potraﬁ zaw³adn¹æ umys³em ucznia tak
dalece, ¿e wśród wszystkich priorytetów świata
upragniona
wolnośæ
wiedzie oczywisty prym.
Jednak w naszej szkole
tego roku zwyczajowe
zachowania zwiastuj¹ce
nadci¹gaj¹c¹ swobodê
jakoś nie dawa³y siê zauwa¿yæ, mo¿e
poza maluchami, ale one nadpobudliwe s¹ przez ca³y rok, wiêc to ¿aden
wskaźnik.
Co prawda niektórzy musieli jeszcze nadrobiæ jakieś tabelki w Excelu,
¿eby odpracowaæ powa¿nie nadszarpniête matematyczne zaufanie, ale to
chyba nie by³o to. Coś wyraźnie wisia³o
w powietrzu i wydawa³o siê, ¿e to zupe³nie powa¿na sprawa.
Najpierw poczet ﬂagowy maszerowa³ w lewo i w prawo, a wszyscy tak siê
napinali z dumy, ¿e ca³a reszta zazdrości³a i tylko patrzy³a z podziwem jak
równo chodz¹. No i s³usznie, poniewa¿
w naszej szkole uczestnictwo w poczcie
ﬂagowym to ogromne wyró¿nienie.
Potem ca³a szko³a rozbrzmiewa³a śpiewem i tupotem ma³ych stóp, które æwiczy³y swoje uk³ady taneczne.
Stopy w ró¿nych rozmiarach nale¿a³y do dziewcz¹t z klasy trzeciej i do
ca³ej, bardzo licznej zerówki. Razem

z uczniami tupota³y i śpiewa³y panie
nauczycielki, manipulowa³y nag³ośnieniem i wzdycha³y co trzy minuty.
W ca³ym tym rozgardiaszu wydawa³o siê, ¿e tylko Pani Dyrektor
zachowuje stoicki spokój i skupiona

czuwa nad ca³ości¹. Przygotowania do
uroczystości zakoñczenia roku szkolnego, bo o nich mowa, tak wszystkich
zaabsorbowa³y, ¿e o tradycyjnych euforiach nikt nawet nie myśla³.
W tym roku podsumowanie naszej wytê¿onej nieziemskim wysi³kiem pracy i niekiedy wymodlonym
cudem, mia³o przebiegaæ w nieco innym ni¿ zwykle wymiarze i klimacie.
Otó¿ nasza szko³a zosta³a wyró¿niona
w sposób bardzo szczególny i wyj¹tkowy.
Obecny na uroczystości Pan Miros³aw Graczyk Starosta Toruñski, wystêpuj¹cy tego dnia w jeszcze jednej roli,
a mianowicie prezesa Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP, z³o¿y³
na rêce Pani Dyrektor Br¹zowy Medal
Zas³ugi dla Po¿arnictwa, który nadaje
siê osobom prywatnym i instytucjom
w uznaniu za szczególne osi¹gniêcia
w ochronie przeciwpo¿arowej. Rangê
tego wydarzenia podnosi fakt, ¿e taki

medal nadaje siê niezwykle rzadko.
Nasza szkolna spo³ecznośæ otrzyma³a
to zaszczytne wyró¿nienie na wniosek
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w £¹¿ynie, jako podziêkowanie i dowód
uznania za otwartośæ i zaanga¿owanie
we wspólne sprawy oraz
budowanie partnerstwa
i spo³ecznych wiêzi.
Czuliśmy
wszyscy dumê i donios³ośæ tej
chwili, czuliśmy satysfakcjê i radośæ, czuliśmy siê
wspólnot¹, której osadzone w codziennym ¿yciu
relacje wi¹¿¹ nas ze sob¹
poprzez wspólne dzia³ania. Brawa otrzymaliśmy
ogromne od rodziców
i od Pana Jana Surdyki
Wójta Gminy, od Pana
Piotra
Pawlikowskiego
Przewodnicz¹cego Rady
Gminy i od Pani Edyty
Zakrzewskiej Radnej Powiatowej oraz od pani
Marii Gulczyñskiej so³tys
wsi. Biliśmy tak¿e brawa sami sobie.
Takie uznanie towarzyszy³o tak¿e uczniom podczas wrêczania świadectw i odznak wzorowego ucznia,
czy sportowca szko³y. Wyró¿nieni
uczniowie z³o¿yli swoje podpisy w honorowej ksiêdze.
Szko³a nie istnia³aby bez rodziców
i ich zaanga¿owania we wszystkie sprawy, bez otwartości i bezinteresownego
wsparcia w mniejsze lub wiêksze dzia³ania, tote¿ Pani Dyrektor podziêkowa³a za tê serdecznośæ i z³o¿y³a wyrazy
uznania na rêce wielu z nich.
Zakoñczenie roku szkolnego to
zwieñczenie pracy wielu osób, które
swoim wysi³kiem na co dzieñ buduj¹
oblicze szko³y i podnosz¹ jej rangê
w bli¿szym i dalszym środowisku.
To praca uczniów, nauczycieli, pracowników szko³y, rodziców, organizacji spo³ecznych, sympatyków i przyjació³ szko³y.
Jolanta Michalska
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Półkolonie
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych "Razem dla Przysz³ości"
wraz z Domem Kultury w Górsku, po raz kolejny zaprosi³o dzieci z naszej gminy na pó³kolonie.
Zorganizowano 4 turnusy, w których wziê³o udzia³ blisko 160 uczestników w wieku od 6-10 lat. Pierwszy
i czwarty turnus odby³y siê w Domu
Kultury w Górsku, drugi w Szkole Podstawowej w Przysieku i trzeci w Szkole
Podstawowej w £¹¿ynie.
Pierwsze dwa turnusy doﬁnansowane zosta³y przez Starostwo Powiatowe
w Toruniu i przebiega³y pod has³em
ekologii i ochrony środowiska, a dwa
nastêpne przez Urz¹d Gminy w Z³ejwsi
Wielkiej z tzw. „funduszu alkoholowego”.
Dzieci bra³y udzia³ w zajêciach
w Fundacji Piêkniejszego Świata w Sk³udzewie, odwiedzi³y Nadleśnictwo Olek,
wioskê dzieciêc¹ w Papowie Toruñskim.
Koloniści wziêli udzia³ w zajêciach ekologicznych na Barbarce, ostatniego dnia
skorzysta³y z wodnych k¹pieli w aqu-

aparku w Nieszawce, a w kinie obejrza³y
zabawn¹ bajkê o Minionkach.
Opiekê nad dzieæmi sprawowa³a
przygotowana do tego kadra wychowawców, z którymi wspó³pracujemy ju¿
od kilku lat.
Bogaty program sprawi³, ¿e na zakoñczenie pó³kolonii zobaczyliśmy
uśmiechniête buzie i us³yszeliśmy chêæ
udzia³u w pó³koloniach w przysz³ym
roku.
Renata Dobrowolska

Poznaj zwycięzców konkursu
TOP HR Manager!
IX edycja konkursu o tytu³ Top Managera, organizowanego przez Wolter
Kluwer S.A, odby³a siê w dwóch kategoriach – HR i Kadry.
Uczestnicy konkursu musieli pozytywnie zaliczyæ testy wiedz, test kompetencyjny, warsztaty oraz rozmowê z Jury.
Podczas uroczystej gali w Warszawie,
przedstawieni zostali ﬁnaliści konkursu
oraz jego zwyciêzcy. Jury przyzna³o te¿
specjalne wyró¿nienie za ³¹czenie pracy
z dzia³alności¹ spo³eczn¹.
Nie sposób ustaliæ, która funkcja jest
wa¿niejsza – HR-owa czy kadrowa – ale
trudno poprzestaæ tylko na kadrach podsumowa³a dr Ma³gorzata Sidor-Rz¹dkow-

ska, przewodnicz¹ca jury konkursu na
Top Managera w kategorii HR i Kadry.
Tytu³ Top Managera Kadr 2017 wywalczy³a Teresa P³owiñska, specjalista ds.
kadr i p³ac w ﬁrmie Hacom Polyester Sp.
z o.o.
Nagroda g³ówna, któr¹ otrzyma³a
laureatka tej kategorii to studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ
spo³ecznych na Uczelni £azarskiego.

równie¿ popularności¹: toczono wiêc
opony, rzucano gumoﬁlcem, skakano
w workach. Du¿o śmiechu i nieskrêpowanej radości rozbrzmiewa³o wokó³, co
by³o powodem do satysfakcji dla organizatorów.
Kolejny powód do zadowolenia
i reﬂeksja, ¿e w jedności tkwi ogromna si³a. Szczêście siê mno¿y, je¿eli siê
je dzieli. Wszystko wtedy jest mo¿liwe
do zrealizowania, jeśli traﬁa siê na
coś, co potraﬁ ³¹czyæ lokaln¹, ma³¹
ojczyznê.

Niew¹tpliwie by³a to traﬁona
i cenna inicjatywa spo³eczna, za powstanie i zrealizowanie której wszystkim wspó³twórcom nale¿¹ siê ogromne podziêkowania i wyrazy uznania.
Jednak
najgorêtsze
wyrazy
wdziêczności kierujemy do wszystkich mi³ych uczestników pikniku,
którzy tak licznie zaszczycili nas swoj¹ obecności¹ i tworzyli pe³n¹ ciep³a
i przyjaźni atmosferê.

Pobrano z www.kadry.abc.com.pl

Rodzinny piknik szkolno-parafialny w Siemoniu
W niedzielê, 28 maja 2017 r., szkolne boisko rozbrzmiewa³o radosnym gwarem i têtni³o ¿yciem. Mieszkañcy
Siemonia rodzinnie spêdzali czas na relaksie i zabawie. W niezwykle pogodny i s³oneczny dzieñ, świêtowali jak¿e
mi³e dla ka¿dego dni majowo-czerwcowe, które sta³y siê pomys³em na to spotkanie.
Dzieñ Mamy, Taty i Dziecka po³¹czony w rodzinne spêdzanie wolnego
czasu na świe¿ym powietrzu, na boisku Szko³y Podstawowej w Siemoniu,
z inicjatywy wspólnej Proboszcza,
Rady Paraﬁalnej, Rady Rodziców, nauczycieli oraz wszystkich ¿yczliwych
osób, którym integracja siemoñskiej
spo³eczności szczególnie jest bliska
sercu, zgromadzi³o licznie przyby³ych,
spragnionych niedzielnego, aktywnego wypoczynku.
Pocz¹tek spotkania przy Drzewku
Wolności i kapliczce Matki Bo¿ej, poświêcony by³ nabo¿eñstwu majowemu,
w które wpleciona zosta³a historia dzieci
z Fatimy i objawieñ Maryjnych, przedstawiona przez uczniów naszej szko³y.
Po czêści modlitewnej, powa¿niejsz¹
nut¹ rozpoczê³o siê piknikowanie.
Wspólnie z nami świêtowa³a równie¿ pani pose³ Iwona Micha³ek, która
nale¿y do grona przyjació³ naszej szko³y oraz zawsze jest mile widzianym go-

M
K

ściem, dlatego szczególnie nale¿¹ jej siê
ciep³e s³owa sympatii i podziêkowania
za ¿yczliwośæ.
Przy muzyce zespo³u kleryków
z Torunia, zapraszaj¹cych dzieci i doros³ych do śpiewania i zabawy, uczestnicy pikniku beztrosko spêdzali czas
na wspólnej rozrywce, swobodnym
leniuchowaniu w upalnym, majowym
s³oñcu oraz przek¹skach- tych bardziej
konkretnych jak i s³odkich. Dzieci
korzysta³y z przywilejów przys³uguj¹cych dzieciom w dniu ich świêta, a wiêc
bezp³atnych ³akoci.
Niezwyk³y by³ to widok, gdy na
ró¿nobarwnych
powierzchniach
koców, mat piknikowych, ³aweczek
i krzese³ w otoczeniu szko³y, wypoczywali przybyli goście w zró¿nicowanym
przekroju wiekowym od najstarszych
a¿ po najm³odszych. Atmosfera spokoju, radości, pogodnej wzajemnej
¿yczliwości i relaksu emanowa³a z tego
zgromadzenia.

W zale¿ności od potrzeb i chêci
mo¿na by³o po prostu wypoczywaæ
lub te¿ aktywnie w³¹czyæ siê w ró¿nego
rodzaju konkursy czy te¿ w spontaniczne rozgrywki pi³karskie. Miejscowy
oddzia³ OSP w Siemoniu zaprezentowa³ udzielanie pierwszej pomocy
poszkodowanemu w wypadku oraz
zapewni³ atrakcyjne pokazy z wykorzystaniem sprzêtu przeciwpo¿arowego.
Wszystko to budzi³o zainteresowanie
i przyci¹ga³o chêtnych obserwatorów.
Niezwyk³¹ atrakcj¹ okaza³y siê przeja¿d¿ki bryczk¹ konn¹, ciesz¹ce siê nies³abn¹c¹ frekwencj¹, za co dziêkujemy
panu Wojciechowi Ponczkowi, który
w³o¿y³ wiele wysi³ku i pracy, aby zadowoliæ ca³e grupy dzieci spragnionych
takiej rozrywki.
Z ca³¹ pewności¹ pan Wojtek bardzo pracowicie spêdzi³ to niedzielne
popo³udnie. Sporo rodzinnych grup
zapragnê³o te¿ rywalizacji w konkursach sportowych, które cieszy³y siê

Krystyna Poliwodziñska
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Konkurs na najładniejszy witacz 2017
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Centrum Edukacji Młodzieży
W minionym okresie Centrum Edukacji M³odzie¿y by³o odwiedzane przez zorganizowane wycieczki m.in.
grupy kuracjuszy z Ciechocinka, grupê zwiedzaj¹cych z Argentyny i Anglii, pielgrzymkê kleryków z Seminarium
Redemptorów Mater w Warszawie, Wêgier, S³owacji i Aten oraz gości z Indii.
Oprócz tego gościliśmy grupê
m³odzie¿y z Texasu i Ukrainy oraz
uczestników Letniej Szko³y Jêzyka
i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców.
Zwiedzaj¹cy przyjechali z takich krajów jak: Bia³oruś, Gruzja, Norwegia,
Brazylia, Kanada, Portugalia, Serbia,

Wielka Brytania, Irlandia, Bu³garia.
Ponadto swoj¹ obecności¹ zaszczyci³
nas Minister środowiska i gospodarki
wodnej prof. dr hab. Jan Szyszko oraz
Ekonom Generalny ks. Jerzy Sosiñski.
Na prze³omie kilku ostatnich miesiêcy w Centrum Edukacji M³odzie¿y
odby³o siê wiele koncertów, przedstawieñ oraz spotkañ tematycznych m.in.:
dnia 6 kwietnia 2017 r. w sali teatralnokinowej odby³a siê Gala rozdania nagród Konkursu o Wielkich Polakach
„Św. Jan Pawe³ II w województwie kujawsko-pomorskim – obecnośæ i dziedzictwo”. 21 laureatów, którzy zdobyli
najwy¿sz¹ ilośæ punktów otrzyma³o
nagrodê w postaci pielgrzymki do Rzymu śladami św. Jana Paw³a II.

Ponadto jednym z wielu koncertów
odbywaj¹cych siê w CEM by³a Akademia z okazji 226 rocznicy Konstytucji
3 Maja. Organizatorem obchodów by³a
Renata Dobrowolska dyrektor Domu
Kultury w Górsku. Program rozpocz¹³
wystêp zespo³u „Harmonia, nastêpnie
wyst¹pi³y dzieci z kó³ka tanecznego Polonez,
kó³ka teatralnego oraz
kó³ka tanecznego „Poleczka”. Wydarzeniami
koñcz¹cymi Akademie
by³y wystêpy dzieci
z przedszkola w Z³ejwsi
Ma³ej. Na obchody tego
wa¿nego świêta przyby³o ponad 200 osób.
Co wiêcej mieliśmy
przyjemnośæ gościæ Orkiestrê Dêt¹ z Miejsca
Piastowego OSP, która
zaprezentowa³a krótki
koncert. Orkiestrê za³o¿y³ b³. ks. Bronis³aw Markiewicz. Zespó³ świêtowa³
swoje 125 lecie.
25 maja 2017 r. odby³o siê III Sympozjum Naukowe „Pielgrzymki i miejsca pielgrzymowania w Polsce w XX
i XXI w”. Sympozjum rozpocz¹³ wystêp naszego zespo³u CEM SESSION,
który zosta³ za³o¿ony ponad dwa miesi¹ce temu. Organizatorami wydarzenia byli prof. dr hab. Wojciech Polak,
prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
oraz ks. dr Pawe³ Nowogórski. Podczas
Sympozjum zosta³o poruszone wiele
ciekawych i pouczaj¹cych tematów.
W czerwcu odby³o siê wiele imprez
oraz spotkañ. Jednym z nich by³a Konferencja naukowa pod has³em „Zro-

zumieæ przyrodê i odnawialne źród³a
energii” pod patronatem prof. dr hab.
Jana Szyszko. W konferencji, która odby³a siê 20 czerwca 2017 r. wziê³o udzia³
ok. 120 osób. Program konferencji
przedstawia³ siê nastêpuj¹co: w zastêpstwie za Ministra Środowiska przemówi³ delegat - Bart³omiej Hawryluk.
Nastêpnie wyk³ad na temat „Ochrona
przyrody w lasach Kujaw i Pomorza”
poprowadzi³ Janusz Kaczmarek. Kolejny wyk³ad na temat „Ośrodki edukacji
ekologicznej w województwie kujawskopomorskim” poprowadzi³a mgr Paulina Wruszczak, nastêpnie przemówi³a
dyr. Ma³gorzata Walter. Kolejny wyk³ad
pt. „Odnawialne źród³a energii w CEM
w Górsku" wyg³osi³ ks. dr Pawe³ Nowogórski CSMA. Konferencje zakoñczy³
wyk³ad mgr in¿. Jacka Goszczyñskiego
na temat „Stan powietrza w województwie kujawsko-pomorskim”.
W sali teatralno – kinowej Publiczna Szko³a Muzyczna I st. w Górsku
zorganizowa³a rozdanie świadectw.
Organizatorem obchodów zakoñczenia roku szkolnego by³a dyrektor szko³y Agnieszka Witki.
Dnia 25 czerwca 2017 r. Centrum
Edukacji M³odzie¿y zorganizowa³o
Piknik Rodzinny, który odby³ siê na
boisku sportowym. W ramach festynu
zorganizowano wiele atrakcji miêdzy
innymi dmuchane zje¿d¿alnie, byk
rodeo, basen z pi³eczkami, konkursy
z nagrodami, grill i wiele innych. Jedn¹
z g³ównych atrakcji by³a loteria fantowa, w której g³ówn¹ nagrod¹ by³ rower
ufundowany przez dyr. Mariusza Ka³u¿nego. Ponadto odby³y siê pokazy
stra¿y po¿arnej, w których udzia³ wziêli

uczestnicy festynu tj. przeci¹ganie liny
z wozem stra¿ackim. Stoisko ARiMR,
które prezentowane by³o przez Pani¹
Dyrektor Oddzia³u Regionalnego
Agencji w Toruniu Katarzyn¹ Kaczmarek S³awiñsk¹ cieszy³ siê olbrzymi¹
popularności¹ wśród uczestników pikniku. Swoje stoisko mia³o równie¿ wojsko, gdzie przeprowadzane by³y kursy
z pierwszej pomocy oraz mo¿na by³o
zobaczyæ sprzêt wojskowy.
Dziêkujemy wszystkim wspó³organizatorom, dyr. Mariuszowi Ka³u¿nemu za ufundowanie nagrody g³ównej, ARMIR z Torunia, Andrzejowi
Walczyñskiemu za wspó³organizacjê,
Wójtowi Janowi Surdyce oraz wielu
innym. Pomimo deszczu festyn cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem,
mamy nadziejê, ¿e kolejny Piknik bêdzie równie udany.
Dnia 28 czerwca 2017 r. odby³ siê
zjazd S³u¿by Liturgicznej Diecezji Toruñskiej. Gościliśmy w Centrum grupê 70 ministrantów, opiekunem by³ ks.
Dawid Urbaniak. M³odzie¿ zwiedzi³a
muzeum multimedialne oraz muzeum
regionalne, nastêpnie ministranci korzystaj¹c z boiska sportowego rozegrali mecz pi³ki no¿nej oraz koszykówki.
Ostatni¹ zorganizowan¹ atrakcj¹ by³o
ognisko.

W lipcu jednym z wa¿nych wydarzeñ jakie odby³y siê w Centrum
Edukacji M³odzie¿y by³o spotkanie
dzieci z uszkodzeniem genu FGFR2.
Organizatorem spotkania by³o Stowarzyszenie im. Antoniny Olszewskiej – Tosia.
Ponadto dnia 14 lipca 2017 r. CEM
odwiedzi³a pielgrzymka z Palestyny
- Music group f Scout group. Opiekunem 30 osobowej grupy z Ziemi Świêtej by³ Juan Asmari. Pielgrzymka zwiedzi³a muzeum multimedialne oraz
ca³y obiekt CEM, najwiêksz¹ atrakcj¹
by³a sala teatralno – kinowa, w której
pielgrzymi spontanicznie dali koncert
tj. grali na fortepianie oraz śpiewali.
Fundacja Centrum Edukacji M³odzie¿y z Górska otrzyma³a presti¿ow¹
nagrodê Marsza³ka woj. kujawsko-pomorskiego w kategorii Innowacyjne
metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich. Ponadto Bogus³aw Zió³kowski
otrzyma³ wyró¿nienie Marsza³ka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w kategorii Edukacja. Jest to dla nas
ogromne wyró¿nienie i docenienie
pracy, które mobilizuje do dalszych
bezinteresownych dzia³añ.
Karolina Piotrowska

Zespół śpiewaczy „MELODIA”
w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni

Czosnek na szosie

Kolejny entuzjastycznie przyjêty wystêp Zespo³u Śpiewaczego „MELODIA”. 30 lipca 2017 roku zespó³ zaprezentowa³ swój program podczas Wakacji z Chopinem w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.

W dniu 31.05.2017 r. z okazji „Dnia Dziecka”, w pobli¿u Zespo³u Szkó³
w Górsku, przy trasie nr 80 z Torunia do Bydgoszczy, harcerze wraz z ksiêdzem Paw³em Nowogórskim i policjantami z ruchu drogowego przeprowadzili akcjê „Czosnek na szosie”.

³y w interpretacji Marii Murawskiej,
profesora bydgoskiej Akademii
Muzycznej i wieloletniej jurorki
Miêdzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i M³odzie¿y
w Szafarni.
W programie znalaz³o siê te¿ Scherzo h-moll op. 20 nr 5, w którym
kompozytor przywo³uje melodie
s³ynnej kolêdowej ko³ysanki Lulaj¿e
Jezuniu. Zespó³ „Melodia” wyst¹pi³
gościnnie na zaproszenie Dyrektora
Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Oprócz muzyki Chopina mo¿na

by³o us³yszeæ muzykê ludow¹ w wykonaniu naszego zespo³u.
Ten koncert to zupe³nie nowe
spojrzenie sprowadzaj¹ce do wspólnego mianownika muzykê ludow¹
i utwory Chopina. Podczas niedzielnego koncertu wykonaliśmy pieśni
ludowe, z miejsc, które we wczesnej
m³odości odwiedza³ nasz genialny
kompozytor.
Wszyscy wiemy, ¿e Fryderyk
Chopin inspirowa³ siê muzyk¹ ludow¹, s³yszymy to w jego utworach
i dlatego ten koncert poświêcony by³
inspiracjom muzycznym opartym
na folklorze. Koncert zosta³ przyjêty bardzo ciep³o, pogoda dopisa³a,
śpiewaliśmy i graliśmy d³u¿ej, gdy¿
zgromadzona publicznośæ nagradza³a zespó³ brawami.
Po¿egnaliśmy siê z publiczności¹
piosenk¹ „Sz³a dzieweczka” zapraszaj¹c do wspólnego śpiewania. Serdecznie dziêkujemy Organizatorom
za gościnne przyjêcie i wspania³¹
atmosferê.
Maria Karpiñska

Mia³a ona na celu poprawê bezpieczeñstwa na tej jak¿e ruchliwej drodze.
Kierowcy, którzy nie dostosowywali siê do przepisów i jechali zbyt szybko, zamiast mandatu dostawali pouczenie oraz musieli zjeśæ czosnek i cytrynê.
Niestety kilkunastu prowadz¹cych auta, pozna³o smak kwaśnego owocu
i niezbyt ³adnie pachn¹cego warzywa. Kierowcy, którzy jechali prawid³owo
byli nagradzani. Nagrody ufundowa³ Wójt Gminy Z³awieś Wielka.
Janusz B³êdowski
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W tym dniu, za spraw¹ chopinowskich mazurków, w Szafarni
by³o nadzwyczaj ludowo. Fryderyk
Chopin w m³odym wieku, przede
wszystkim podczas wakacji w Szafarni, pozna³ blisko muzykê wiejsk¹.
Z zainteresowaniem obserwowa³
obrzêdy do¿ynkowe, notowa³ teksty
przyśpiewek, a melodie zachowywa³
w pamiêci.
W dojrza³ych latach chêtnie
traktowa³ folklor, jako inspiracjê
w swych oryginalnych mazurkach.
Mazurki z opusu 6, 7 i 24 zabrzmia-
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Tożsamość miejsca – Skłudzewo!
Jad¹c drog¹ od strony Rzêczkowa, wiod¹c¹ podnó¿em, skrajem pradoliny Wis³y, napotykam zakrêt pod k¹tem 90 stopni. Wdrapujê siê ostro pod górê, za chwilê jeszcze raz skrêcam
w prawo i docieram. .
Jestem na szczycie, w Sk³udzewie. Znajdujê siê
w rozpoznawalnym dla mnie miejscu. Pewnie, gdybym przymkn¹³ oczy i tak odkry³bym tê wyj¹tkow¹
przestrzeñ. Ma ono swoj¹ to¿samośæ. Myślê o miejscu analogicznie, jak mówi siê o cz³owieku. Wkraczam do ogrodu, który jest lasem i zagrod¹, kaplic¹,
ukryt¹ w dworskich pomieszczeniach, pracowni¹
i przestrzeni¹ spotkania w cieple domu przy swojskiej dro¿d¿ówce.
Kroczenie poprzez ogród zbli¿a do archetypu
ogrodu rajskiego, mieszcz¹cego tajemnicê bliskości, szczêścia, spe³nienia, tajemnicê obecności Boga
i ¿ycia, pe³ni ¿ycia. W ka¿dym razie miejsce natychmiast duchowo porz¹dkuje myśli i pragnienia. Przypominam sobie ¿yciowe cele. Otrz¹sam wiêc proch
doczesności, wkraczam w przestrzeñ, która rozwija
¿ycie.
Wêdrówkê rozpoczynam od kaplicy pw. Matki
Bo¿ej Królowej Polski (odpust 3 maja). Zmierzam
do niej id¹c pod baldachimem roz³o¿ystych ga³êzi:
dêby, klony, jesiony. Towarzyszy mi śpiew ptaków.
Niektóre g³osy rozpoznajê: sikorka, cierniówka,
czy¿, drozd. Wobec innych jestem bezradny. Ile gatunków tutaj gniazduje?
Od ponad dwóch dekad rok po roku, systematycznie stajê siê świadkiem zagêszczania przestrzeni.
Rodzenia siê ikon w przestrzeni prezbiterium, stacji
drogi krzy¿owej. Ka¿dy z obrazów starcza na medytacjê, przycupniêcie przed Najświêtszym Sakramentem i trwanie. Przecie¿ modlitwa to obecnośæ. To
moja odpowiedź na obecnośæ Obecnego.
Po raz kolejny przekonujê siê, jak wa¿na jest
przestrzeñ świ¹tyni, która wyrasta z modlitwy, dojrza³ej reﬂeksji wiary, têtni¹cego ¿ycia duchowego.
Ikona to brama, która otwar³a siê przed pisz¹cym
ikonê i przez jego artystyczn¹ pos³ugê otwiera siê
przede mn¹. Ikona jest jak Jezus: czeka, aby przeprowadziæ przez „odwieczne podwoje”, przyj¹æ do
intymnej bliskości. Kaplica staje siê miejscem osobistego spotkania. Nie jest miejscem prywatnym.
Wiara nie jest spraw¹ prywatn¹. Prawdziwie jest
miejscem spotkania wspólnoty ludzi wierz¹cych
i otwartych, szukaj¹cych, niespokojnych duchowo,
twórczych. Ludzi, którzy nie pozwolili sobie na
zatrzaśniêcie serc i g³ów. To jest przestrzeñ liturgii
Kościo³a, brzemienna wiekami, bogata doświadczeniem pokoleñ, które przechowuje i przenosi przez
kolejne wieki, cudownymi znakami.
Liturgia jest jak ró¿a podawana przez zakochanego w cz³owieku Boga temu¿ cz³owiekowi, który
podchodzi onieśmielony, z ró¿owymi od podekscytowania policzkami. Liturgia to jest misterium
fascinosum. Liturgia sprawowana w konkretnym
miejscu czyni z nas przychodz¹cych potomków

Abrahama i Moj¿esza. Natê¿ s³uch, us³yszysz g³os:
Moj¿eszu, zdejm sanda³y, gdy¿ ziemia na której
stoisz jest ziemi¹ świêt¹. Obecnośæ Boga przychodz¹cego uświêca tê ziemiê. Uświêca wszystkich, którzy stoj¹ pomiêdzy rzêdami ³awek, wisz¹cych ikon
i zapuszczaj¹ duchowe korzenie. Ich ¿ywotne soki
¿yciowe id¹ w g³¹b.
Klêczê w kaplicy zauroczony. Wszystko tu jest
wa¿ne. Nie potraﬁê tego miejsca streściæ, nie umiem
dokonaæ skrótu. Mogê zacz¹æ opisywaæ. Wywodzê
bezradne s³owa i potykam siê o nie. Nie oddaj¹ rzeczywistości, która je przekracza. Potrzebujê s³owa,
pieśni, pêdzla… Potrzebujê ekspresji artystycznej.
Tu j¹ znajdujê. Ona dopowiada, ale nie wyczerpuje.
To¿samośæ miejsca, które prowokuje do twórczości, do wypowiadania siê na wa¿ne tematy, twórczości, w której nie ma miejsca na wariacje o pustce.
Natura, wiara, kultura, zagêszczona przestrzeñ ¿ycia, jednośæ miejsca.
Piêtnaście lat temu przyjecha³em do Sk³udzewa
z Mari¹ Nêdzewicz. Weszliśmy do kaplicy. Modliliśmy siê. Potem d³ugo milczeliśmy.
Gdy Maria wychodzi³a ociera³a ³zy. Zaraz potem chodz¹c po parku otworzy³a przede mn¹ swoje
serce. W roku 1939, gdy mia³a dziewiêæ lat zosta³a
aresztowana w Toruniu przez hitlerowców i wraz
z 50 innymi dziewczêtami osadzona w Sk³udzewie.
Dzisiejsza kaplica by³a ich przymusowym domem,
obozem, wiêzieniem. Spa³y na posadzce. Na bosaka
wypêdzano je na ranny apel. Sta³y tam na mrozie
i w śniegu. Przebywa³a tu oko³o trzech miesiêcy do
Bo¿ego Narodzenia.
Nabawi³a siê choroby p³uc. Leczy³a siê z niej do
lat sześædziesi¹tych. Maria liczy dziś prawie dziewiêædziesi¹t lat. Okrucieñstwo nie zmog³o jej, przeciwnie zahartowa³o. Mocne pokolenie. Dziewczynki mia³y byæ poddane germanizacji i wywiezione
w g³¹b Niemiec, zak³adali s³udzy Rzeszy. Nie wolno
im by³o u¿ywaæ jêzyka polskiego w rozmowach pomiêdzy sob¹, ani w innych kontaktach.
Pierwszego wieczoru jako modlitwê zaśpiewa³y Wszystkie nasze dzienne sprawy. Śpiewa³y zrazu
nieśmia³o, zastraszone, świadome mo¿liwych konsekwencji. Potem coraz mocniej, a¿ wreszcie pe³nym
g³osem. Same zdumione potêg¹, któr¹ daje pieśñ
wiary. Pierwszego wieczoru oprawcy zdali sobie
sprawê, ¿e ich wysi³ek jest daremny. Do Niemiec nie
traﬁ³y.
Ocali³a i przywróci³a ich si³ê wiara, wspólna
modlitwa, śpiew. Ocali³o owo misterium spotkania
z Bogiem. Wynios³y je z rodzinnych domów. Tam
zosta³y przygotowane do trudnych doświadczeñ.
Po latach znajduje siê tu w miejscu prześladowania
konsekrowana kaplica z Najświêtszym Sakramen-

tem. To miejsce i ca³e otoczenie jest jak palimpsest.
Warstwa po warstwie nak³ada siê, jak w Apokalipsie.
Nie wszystkie warstwy znamy, nie wszystkie umiemy nazwaæ. One przecie¿ istniej¹, tworz¹ rzeczywistośæ miejsca, buduj¹ jego to¿samośæ.
Jest tu ciche szlochanie wyrwanych z ciep³a domowego dziewczynek i ich potê¿niej¹ca w wieczornym śpiewie pieśni religijnej wiara. Jest cicha modlitwa kolejnych pokoleñ, która staje siê natchnieniem
dla dzie³ ¿yciowych, dla pisania ikon, dla edukacji
artystycznej i duchowej, medytacji o Bogu.
Jest codzienna modlitwa i adoracja. Jest podnios³e Ciebie Boga wys³awiamy w majowy dzieñ Odpustu. Dojrzewaj¹ tu wybory ¿yciowe, które przygotowuj¹ przysz³ośæ. Nie chcê u¿ywaæ wielkich s³ów, ¿e
w takim klimacie buduje siê krêgos³up duchowy nowego pokolenia. Czy s¹ sprawy wa¿niejsze? Rodz¹
siê one wysoko, z widokiem na pradolinê, na ¿yznej
glebie.
Powstaj¹ w tym klimacie obrazy. Sztuka abstrakcyjna powie ktoś niewtajemniczony. Zrazu nie
przemawia³y do mnie. Przyznam, ¿e by³o to do czasu. Zaproszony na wystawê poświêcon¹ św. Janowi
Paw³owi II, papie¿owi, przebieg³em wzd³u¿ galerii
obrazów. Trudne, abstrakcyjne, pomyśla³em. Usiad³em, jednak jak uczeñ i wys³ucha³em wspomnienia
autora Leszka Warmbiera.
Mówi³ o świêtym, o swojej fascynacji Jego osob¹, o swojej duchowej drodze ściśle powi¹zanej
z Jego pontyﬁkatem, o zainteresowaniu Jego nauczaniem, magisterium Kościo³a, o wchodzeniu
na górê... Cytowa³ z pamiêci d³ugie passusy encyklik, przemówieñ. Widzia³em, ¿e by³y to osobiście
odkryte i oswojone s³owa. Pomyśla³em: w tym jest
g³êbia, jest ¿ycie duchowe, jest natchnienie sprawa-

mi wiecznymi. Tu spotyka siê niebo i ziemia.
Muszê wróciæ do ogl¹dania wystawy, powiedzia³em do siebie pod nosem. Gdy wróci³em zobaczy³em
wiêcej. Gdybym wróci³ po raz trzeci zobaczy³bym
jeszcze wiêcej. Tê obietnicê wyraźnie odczu³em.
D³ugie przebywanie ze sztuk¹ w Sk³udzewie, która
rodzi siê w tym miejscu, s³u¿y rozumieniu, pog³êbia, ods³ania bogat¹ rzeczywistośæ.
Dziêkujê za lekcjê wra¿liwości. Te obrazy pomieszczaj¹ w sobie ¿ycie duchowe, spotkanie ze
świêtym i obecnośæ Najwy¿szego, Stwórcy i Zbawiciela. Mówi¹ do tych, którzy pielêgnuj¹ ¿ycie duchowe, potrzebuj¹ wtajemniczenia.
Co to jest za miejsce? Dostrzegam tu reﬂeksy
mi³ości Boga i cz³owieka. Sztuka, która siê tu rodzi
próbuje udźwign¹æ to, co jest ludzkie i Bo¿e.
Ze Sk³udzewa

Zabra³ staromodn¹ walizkê
jej okucia lustrem wysokich drzew
fasady pa³acyku
ikonostasu z wnêtrza kaplicy
Otworzy³ wieko
O! Jedna tylko rzecz
wtulona w czerwony aksamit
Ksiêga oprawiona w skórê
Wypisy z ¿ycia
sylabizowa³ tytu³ z liter wyciśniêtych na skórze
zamaszystym gestem wkroczy³ w g³¹b:
Na pocz¹tku by³o S³owo…
Powtórzy³ kilka razy
Przedwieczny znalaz³ go na górze
Piêkniejszego świata
Obdarowany i ci¹gle na pocz¹tku.
Ks. Rajmund Ponczek

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

Sobótka 2017
Moc atrakcji, bogaty program artystyczny i mnóstwo świetnej zabawy – tak w skrócie mo¿na podsumowaæ imprezê plenerow¹ „SOBÓTKA 2017”, która odby³a siê w sobotê 24 czerwca
2017 roku w Z³ejwsi Ma³ej”.
Na scenie zaprezentowa³y siê zespo³y i soliści z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej i Domu Kultury w Górsku.
Impreza zosta³a zorganizowana przez Urz¹d
Gminy w Z³ejwsi Wielkiej, Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej i Dom Kultury w Górsku.
Tego wieczoru publicznośæ mia³a okazjê
obejrzeæ wystêpy naszych lokalnych artystów,
którzy przez ca³y rok dzielnie pracuj¹, by móc
zaprezentowaæ efekty swojej pracy przed publiczności¹. Wśród nich znaleźli siê: zespo³y śpiewacze, soliści, kó³ko taneczne, Grupa „Taneczny
Kr¹g” z Bydgoszczy.
Wśród têczowych barw sobótkowej sceny
wszyscy wykonawcy prezentowali siê uroczo
i zostali nagrodzeni brawami za przygotowanie
repertuaru i ciekawych aran¿acji. Jak co roku nie
zabrak³o atrakcji i konkursów. Wed³ug dawnej
tradycji panny na wydaniu plot³y wianki z kwiatów i zió³, dlatego zosta³ rozpisany przez GOKiS
konkurs na „Naj³adniejszy Wianek Sobótkowy”
z nagrodami.
Dla najm³odszych uczestników imprezy nie
zabrak³o ciekawych atrakcji, gier i zabaw, malowania twarzy, konkursów sprawnościowych. Ju¿
po raz kolejny tego wieczoru odby³ siê turniej
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warcabowy o Puchar Dyrektor GOKiS. Dorośli
swoje si³y sprawdzili w konkurencji przeci¹ganie
liny. Ca³ej imprezie towarzyszy³o mini miasteczko, a tak¿e stoiska z pysznymi smako³ykami
przygotowanymi przez Panie z KGW z Górska
i Toporzyska, kie³baska z grilla, lody, wata cukrowa oraz ró¿ne smakowitości w punktach gastronomicznych.
W imieniu organizatorów pragnê z³o¿yæ
serdeczne podziêkowania Prezesowi Zarz¹du
Oddzia³u Gminnego Zwi¹zku OSP RP Panu
Robertowi Babiarzowi, Komendantowi Gminnemu OSP w Z³ejwsi Wielkiej Panu Andrzejowi
Michalskiemu oraz jednostkom OSP za pomoc
w przygotowaniu imprezy sobótkowej oraz profesjonaln¹ obs³ugê w tym wydarzeniu. Serdecznie dziêkujemy wykonawcom, pracownikom
kultury GOKiS i DK, animatorom sportu, wêdkarzom, pracownikom Urzêdu Gminy w Z³ejwsi
Wielkiej za udzia³ i pomoc w organizacji Nocy
Sobótkowej 2017. Impreza odby³a siê w radosnej
i rodzinnej atmosferze.
Dziêkujemy za mile spêdzony czas. Mamy
nadziejê spotkaæ siê z Wami za rok, na kolejnej
edycji Festynu Nocy Sobótkowej.

15 lipca 2017 r. w Górsku odby³ siê Festyn Rodzinny, który zosta³ zorganizowany w rekordowo krótkim czasie jednego tygodnia. Popo³udnie i wieczór wype³ni³y liczne atrakcje dla
dzieci i doros³ych.
Ogromne wsparcie okaza³ organizatorom
Jan Surdyka Wójt Gminy Z³awieś Wielka, a tak¿e regularnie wspomagaj¹cy imprezy w Górsku
stra¿acy z OSP Pêdzewo wraz ze swoj¹ dzieln¹
sekcj¹ m³odzie¿ow¹.
Liczni mieszkañcy wsparli Radê Nadzorcz¹ spó³dzielni „Przylesie” i jej cz³onków, swoimi pomys³ami i prac¹. Nad bezpieczeñstwem
uczestników czuwali policjanci z posterunku
w Z³ejwsi Wielkiej.
Najm³odsi mogli do woli korzystaæ z dmuchanego zamku, k¹cika plastycznego, autek
i rowerków u¿yczonych przez przedszkole „Jagoda”. Weso³e zabawy i konkursy zosta³y zaproponowane przez Dom Kultury w Górsku.
Ka¿de dziecko mog³o otrzymaæ balonowe
zwierz¹tko skrêcane wedle ¿yczenia przez ani-

Maria Karpiñska

matorki oraz wybrany malunek na twarzy lub
rêce. Na placu zabawy roi³o siê wiêc od Spidermanów, przera¿aj¹cych duchów, s³odkich kociaków i piêknych motyli. Dzieci bra³y udzia³
we wspólnych tañcach, rozmaitych konkursach
oraz przemalowywaniu boiska kolorowymi
kredami.
Tak¿e dorośli chêtnie sprawdzali siê w przygotowanych dla nich rywalizacjach zrêcznościowych. Hojne nagrody g³ówne we wszystkich
konkursach oﬁarowa³o So³ectwo Górsk, a ka¿dy uczestnik zabaw dostawa³ symboliczn¹ nagrodê pocieszenia z zasobów Domu Kultury.
Rozegrano te¿ tradycyjne ju¿ mistrzostwa
darta w trzech kategoriach - pañ, panów i m³odzie¿y. Tu tak¿e sponsorem cennych nagród
by³o So³ectwo Górsk.
Punkt gastronomiczny obs³ugiwany przez
profesjonalne wolontariuszki oferowa³ darmowe kie³baski, swojsk¹ grochówkê i napoje dla
wszystkich.
Za dnia rodziny z dzieæmi, a po zmroku dorośli
tañczyli przy muzyce na ¿ywo.
Tegoroczny Festyn by³ przyk³adem wzorowej i spontanicznej wspó³pracy miêdzy lokalnymi instytucjami i spo³eczności¹ osiedla,
a najwa¿niejsze - imprez¹ rodzinn¹, beztrosk¹
i bezpieczn¹. I nawet pogoda nie zawiod³a.
Dorota Mentecka

III Konfrontacje Teatralne
Fundacja Centrum Edukacji M³odzie¿y im. ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku organizuje
III Konfrontacje Teatralne pod has³em „Niepodleg³a 1918 – 2018” dla teatrów amatorskich na
realizacjê formy teatralnej dotycz¹cej 100 rocznicy Niepodleg³ości Polski, które odbêd¹ siê 12
listopada 2017 r.

III Toruńska Senioriada „Jesteśmy 2017”

Konfrontacje Teatralne to ogólnopolski
przegl¹d teatrów amatorskich o charakterze
konkursowym. Do Konfrontacji zg³aszaæ siê
mog¹ amatorskie grupy teatralne, niezale¿nie
od prezentowanej formy teatralnej, wieku aktorów, kategorii artystycznej, instytucji deleguj¹cej.
Podstaw¹ uczestnictwa w konkursie jest prawid³owo wype³niona karta zg³oszenia wys³ana
na adres organizatora wraz ze scenariuszem
prezentowanego spektaklu. Zg³oszenie uczestnictwa nale¿y dokonaæ do 14 października 2017
r. w³¹cznie.
Ponadto, 28 października 2017 r., odbêd¹ siê
jednodniowe warsztaty teatralne. Na podstawie
kart zg³oszeniowych grup teatralnych bêdzie

ustalona liczba osób mog¹cych wzi¹æ udzia³
w warsztatach przygotowawczych, poprowadzonych przez znanych wyk³adowców. Grupy
teatralne wybieraj¹ osoby spośród swojej grupy.
Wytypowane osoby uczestnicz¹ w jednodniowych warsztatach, a wiedzê jak¹ zdobêd¹ bêd¹
mogli przekazaæ pozosta³ej czêści grupy.
Wiêcej informacji znajdujê siê w regulaminie, który dostêpny jest na stronie www.gorsk.
org.pl oraz na facebooku. W razie pytañ, prosimy o kontaktowanie siê z osobami odpowiedzialnymi za zorganizowanie i przygotowanie
przegl¹du drog¹ mailow¹ na adres kpcem@
wp.pl lub np29@wp.pl .
Karolina Piotrowska

Tañce, śpiewy, gry towarzyskie, zabawy ruchowe, wystêpy zespo³ów ludowych oraz kiermasze rêkodzie³a, stoiska edukacyjne i prozdrowotne - takie atrakcje czeka³y na toruñskich
seniorów podczas III Toruñskiej Senioriady. Impreza odby³a siê 25 czerwca 2017 r. w Muzeum Etnograﬁcznym w Toruniu.
porady dietetyka i porad protetycznych i okulistycznych
Podczas festynu zaprezentowano ró¿ne
formy aktywności ruchowej i twórczej, w tym
pokaz tañców w krêgu, joga, pilates, gry w kule
(bocce) , æwiczenia krêgos³upa oraz pokazy
samoobrony i ratownictwa medycznego.
Nie zabrak³o kiermaszu rêkodzie³a i wyrobów klubów seniora, stowarzyszeñ oraz kó³
gospodyñ wiejskich i seniora. Podczas imprezy
zaprezentowali siê seniorzy z Torunia i ca³ego
powiatu i województwa kujawsko-pomorskiego realizuj¹cy swoje zami³owania m.in. w ró¿nych ko³ach i klubach im dedykowanych.
Czynny udzia³ w przygotowaniu tego wydarzenia brali Harcerze ze ŚRODOWISKA 30
DRU¯YN HARCERSKICH z Z³ewsi Wielkiej
i FUNDACJA „LEŚNA DROGA” Gutowo 4 .
Maria Moulis
EXP32kB

Kolejny raz pokazano, ¿e seniorzy s¹ aktywni i chc¹ byæ aktywni. A mo¿na to potwierdziæ chocia¿by przez to, ¿e organizatorem tego
wydarzenia jest Toruñska Rada Seniorów.
Warto przypomnieæ, ¿e pojêcie senior to
pojêcie dla nas jednoznaczne – aktywny, st¹d
te¿ tytu³ naszego spotkania „Jesteśmy”. Pokazujemy, ¿e seniorzy s¹ aktywni, uczestnicz¹
w ¿yciu publicznym, spo³ecznym i w ró¿nych
formach zwi¹zanych z kultur¹, sportem, rekreacj¹ czy innymi formami ¿ycia spo³ecznego.
Mimo kapryśnej pogody seniorzy przez
ca³y dzieñ korzystali z atrakcji, jakie przygotowano w ramach III Toruñskiej Senioriady
„Jesteśmy 2017”. Uczestnicy festynu, oprócz
dobrej zabawy w rytmie utworów wykonywanych przez senioralne zespo³y artystyczne,
mogli skorzystaæ z nieodp³atnych badañ proﬁlaktycznych m.in. gêstości kości, pojemności
p³uc, pomiaru ciśnienia krwi, a tak¿e uzyskaæ
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Zespół śpiewaczy „MELODIA”
w Ostromecku
Ju¿ po raz drugi Stowarzyszenie Mi³ośników Tañców w Krêgu, Tañców Etnicznych oraz Terapii Tañcem AJDE
JANO zaprosili zespó³ śpiewaczy „Melodia” na Ogólnopolski Festiwal Tañców w Krêgu, który odby³ siê 23 lipca
2017 roku w Zespole Pa³acowo-Parkowym w Ostromecku.

G³ównym celem Festiwalu jest
ukazywanie bogactwa kultur narodowych i etnicznych, integracja
spo³eczności lokalnych z ró¿nych

grup wiekowych oraz proponowanie tañców etnicznych jako ciekawy sposób
spêdzania czasu.
Zespó³ śpiewaczy „Melodia” wyst¹pi³ z wi¹zank¹ utworów ludowych.
Nasz wystêp zdoby³ wiele
pochlebnych recenzji ze
strony widzów, a gromkie
brawa świadczy³y o tym, ¿e
bardzo podoba³o siê zgromadzonej
publiczności.
Podczas wystêpu w³¹czyliśmy publicznośæ do wspólnego śpiewania.
Wspólne śpiewanie, wspólnie
spêdzony czas, to dla nas mi³e chwi-

le, a mo¿liwośæ śpiewania dla innych
daje nam ogromn¹ satysfakcjê. By³o
nam bardzo przyjemnie śpiewaæ dla
zgromadzonych gości.
Nasz wystêp wzbudzi³ du¿y
aplauz publiczności z czego bardzo
siê cieszymy, poniewa¿ kontakt z publiczności¹ jest bardzo wa¿nym elementem wystêpu. Serdecznie dziêkujemy Organizatorom za zaproszenie
i mi³e przyjêcie.
Zespó³ śpiewaczy „Melodia”
pokazuj¹c siê coraz czêściej przy
ró¿nych okolicznościach, staje siê
piêkn¹ wizytówk¹ Gminy Z³awieś
Wielka.
Maria Karpiñska

Zespół śpiewaczy „Melodia”
na Warmii i Mazurach
1 lipca 2017 roku zespó³ śpiewaczy „Melodia” wyst¹pi³ gościnnie na Warmii i Mazurach.
Zaproszenie przyjêliśmy od Nadleśnictwa Nidzica i Leśnictwa Kurki. Zespó³ zaprezentowa³
utwory ludowe z ró¿nych regionów naszego kraju.
Po wystêpie zespó³ „Melodia” mia³ mo¿liwośæ skorzystania m.in. z aquaparku w Pluskach
– Warmia Park. Warmia Park to du¿y kompleks
turystyczny, w którego sk³ad wchodzi jeden
z najwiêkszych aquaparków w tej czêści Polski.
Byliśmy tak¿e nad Jeziorem Pluszne w Pluskach,
przez które przebiega granica Warmii i Mazur.
Ponadto zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc tej
okolicy. Podczas wizyty nie mogliśmy zapomnieæ
o wizycie w Grunwaldzie.
G³ównym celem dzia³alności zespo³u jest
promocja naszej gminy oraz niesienie radości
swoimi wystêpami wszystkim tym, którym bliska jest muzyka i śpiew. Podczas jednodniowej
wizyty promowaliśmy nasz¹ kulturê, tradycjê
oraz historiê. Wyjazd by³ świetnym sposobem na
integracjê. Bardzo dziêkujemy za wspania³e przyjêcie, smaczne jedzenie i rodzinn¹ atmosferê.
Czuliśmy siê tam jak u siebie w domu. Jesteśmy
zauroczeni gościnności¹, ¿yczliwości¹ i piêknem
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okolicy. Dziêkujemy za niezwyk³¹ uprzejmośæ
oraz zaanga¿owanie w organizacjê naszego pobytu na Warmii i Mazurach. Z tej piêknej krainy
zabraliśmy mi³e wspomnienia, a Organizatorom zostawiliśmy nasz¹ radośæ i wdziêcznośæ za
wspólnie spêdzony czas.
Maria Karpiñska
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Warsztaty edukacyjne w ostoi
pszczół i owadów zapylających
III edycja „Dom-Pole-Las”
Na terenie Fundacji „Leśna Droga” Gutowo 4 dwa lata temu zapocz¹tkowano spotkania warsztatowe propaguj¹ce wiedzê na temat ochrony owadów zapylaj¹cych i upowszechniania praktyk pszczelarskich.
W sezonie wiosna-jesieñ 2017 organizowane s¹ spotkania adresowane do zró¿nicowanych grup odbiorców z terenu powiatu
toruñskiego. Tegoroczny zakres warsztatów
zamknie siê w trzech grupach tematycznych:
1. Instrukta¿ z zakresu zak³adania przydomowej pasieki.
2. Zwiêkszanie bioró¿norodności poprzez
wprowadzanie nasadzeñ roślin miododajnych na obrze¿ach upraw monokulturowych, prawid³owej kompozycji i doboru
roślin w ogrodach przydomowych i dzia³kowych.
3. Ochrona owadów zapylaj¹cych ¿yj¹cych
dziko wraz z zajêciami praktycznymi budowy przenośnych i stacjonarnych hoteli
dla owadów zapylaj¹cych oraz ¿ycie i rola
pszczó³ dziko ¿yj¹cych w ekosystemach leśnych.
24 czerwca 2017 r. grupie m³odych osób
przyby³ych z Wielkiej Nieszawki, Golubia
Dobrzynia, Osieka i naszej gminy przekazano wiedzê na temat znaczenia owadów zapylaj¹cych oraz sposobów ich ochrony.
Wszelkie czynności jak: zachowanie miejsc
gniazdowania w kryjówkach, szczelinach
w deskach, skrzyniach, murkach, strychach,
zeschniêtych trawach, liściach i kêpach,
zwiêkszaj¹ i stabilizuj¹ populacjê owadów
zapylaj¹cych. Korzystnie wp³ywaj¹ równie¿
aktywne dzia³ania proekologiczne zwi¹zane
z dzia³alności¹ rolnicz¹ i upowszechnianie
dobrych praktyk w zakresie ochrony owadów
dziko ¿yj¹cych.
Na ca³ym świecie
obserwowane jest obecnie zjawisko zmniejszania siê populacji owadów zapylaj¹cych, w tym
równie¿ pszczo³y miodnej. Jest to sytuacja wy-

j¹tkowo niekorzystna, bior¹c pod uwagê fakt,
¿e wspó³czesna produkcja rolna powiêksza
obszary upraw zale¿nych od owadów zapylaj¹cych. Prócz pszczó³ hodowlanych ogromn¹
rolê odgrywaj¹ równie¿ owady dziko ¿yj¹ce,
w tym pszczo³y samotnice, których populacja jest zagro¿ona m.in. stosowanymi środkami chemicznymi oraz brakiem naturalnych
i pó³naturalnych siedlisk, zapewniaj¹cych bytowanie w porach ciep³ych i ochronê w okresach jesienno-zimowych. Z podobn¹ sytuacj¹
mamy do czynienia na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, zdominowanego rolnictwem przemys³owym.
Monokulturowe obszary rolnicze powoduj¹ spadek ilości roślin miodo - i py³kodajnych. ¯eby zaradziæ zjawisku zmniejszania
populacji zapylaczy nale¿y podj¹æ dzia³ania
takie jak: zak³adanie pasiek, prowadzenie bardziej ekologicznych upraw, wspieranie praktyk rolniczych maj¹cych korzystny wp³yw na
proces zapylania, upowszechnianie praktyk
zwi¹zanych z ochron¹ owadów dziko ¿yj¹cych.
ZAPRASZAMY do czynnego udzia³u
w warsztatach. Przyjrzyj siê z bliska, jak jest
zbudowane ich królestwo, zajrzyj do ich
domu, poznaj ich zwyczaje. Zobacz jak tañcz¹
i dowiedz siê, kiedy i po co to robi¹. Sprawdź,
sk¹d wiadomo, ¿e pojawi³y siê na świecie
wcześniej ni¿ dinozaury i dlaczego znalaz³y
siê na p³aszczu Napoleona.
Kolejne spotkania odbêd¹ siê we wrześniu
i październiku.
Kontakt: Maria Moulis
e-mail fundacja.lesnadroga@gmail.com
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Wakacje z Gokis na Sportowo

Mistrzostwa Polski
w Karate Tradycyjnym
Podczas rozegranych 17-18 czerwca 2017 r. w Zamościu Mistrzostw Polski Seniorów, M³odzie¿owców, Juniorów i Juniorów M³odszych w Karate Tradycyjnym ORLEN 2017 przedstawiciele Klubu Karate Tradycyjnego KUMADE zdobyli 1 srebrny i 4 br¹zowe medale.
Ponadto zdobyli kilka punktowanych miejsc,
zaliczanych do klasyﬁkacji generalnej Polskiego
Zwi¹zku Karate Tradycyjnego.
Poniewa¿ z roku na rok Mistrzostwa Polski

C M

w Karate Tradycyjnym stoj¹ na coraz wy¿szym
poziomie, a zawodnicy z ca³ej Polski prezentuj¹
coraz wiêkszy stopieñ wyszkolenia nale¿y tym
bardziej doceniæ zdobycze medalowe i punktowe naszych zawodników, którzy zaprezentowali
w tych zawodach bardzo dobr¹ formê.
Do Zamościa pojecha³a 12-to osobowa reprezentacja KKT KUMADE, a medale zdobyli:
II m. - Jakub Obiala w Fuku-Go (kat. Junior)
III m. - Julia Szelangiewicz w Kata Indywidualnym (kat. M³odzie¿owiec)
III m. - Julia Szelangiewicz i Pavlo Barskiy w EnBu (kat. Senior/M³odzie¿owiec)
III m. - Rita Krause w Fuku-Go (kat. Junior M³odszy)
III m. - Patrycja Niewiadomska w Kumite Indywidualnym (kat. Junior M³odszy)
IV m. - Marta Ciepliñska, Joanna Miszkurka, Roksana Sadowska w Kata Dru¿ynowym (kat. Senior/
M³odzie¿owiec)
Dobrze przepracowany rok szkoleniowy pod
okiem Sensei Anny Kulczyñskiej zaowocowa³
świetnymi wynikami sportowymi Naszych Zawodników.
Dariusz £enski
Klub Karate Tradycyjnego KUMADE

Pielgrzymi w naszej gminie
Jak co roku sierpieñ, jest miesi¹cem, w którym z terenu ca³ej Polski wyruszaj¹ pielgrzymki
na Jasn¹ Górê.
W naszej gminie sta³o siê tradycj¹, i¿ paraﬁe goszcz¹ strudzonych wêdrowców zapewniaj¹c nocleg i posi³ki. W dniach 2-3 sierpnia mieliśmy okazjê gościæ pielgrzymów z diecezji pelpliñskiej, Piesza
pielgrzymka liczy³a blisko 200 osób.
Zapewnione zosta³y noclegi w Czarnowie i Toporzysku, śniadanie w Pêdzewie, na ciep³y posi³ek
zaprosi³a ich restauracja Leśniczanka, a pan Jerzy Rêbacz zapewni³ s³odki poczêstunek.

Pierwszy miesi¹c wakacji za nami. Warunki atmosferyczne nie nale¿a³y do najlepszych,
lecz korzystaj¹cych z boisk wielofunkcyjnych „Orlik” w Z³ejwsi Ma³ej w niczym to nie przeszkadza³o.

Oczywiście najwiêksz¹ popularności¹
wśród dzieci, m³odzie¿y czy doros³ych cieszy³a siê pi³ka no¿na. U¿ytkownicy „Orlika”
równie chêtnie grywali w koszykówkê czy
tenisa ziemnego. Cyklicznymi grupami korzystaj¹cych z boiska ze sztuczn¹ muraw¹ s¹
stra¿acy z Toporzyska i Sk³udzewa oraz grupy
z Zarośla Cienkiego, Wis³y Pêdzewo i oczywiście dru¿yna Oldboys Z³awieś Wielka.
W³aśnie w kategorii najstarszej, czyli
Oldboys na pocz¹tku lipca odby³ siê turniej
pi³ki no¿nej, w którym uczestniczy³y cztery

zespo³y: Z³awieś Wielka, Wudzyn, Unis³aw
i £ubianka. Najmocniejsz¹ dru¿yn¹ okaza³a
siê Olimp Unis³aw. Na korcie tenisowym od
czerwca odbywa siê liga gry pojedynczej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Gminy Z³awieś
Wielka.
Dzieci i m³odzie¿ korzystaj¹ ze sportowych wakacji na boisku Orlik w formie gier
i zabaw, minipi³ki koszykowej, siatkowej
i no¿nej oraz tenisa ziemnego.
Janusz Lemke

Wyróżnienia dla najlepszych absolwentów
Tradycyjnie, u kresu roku szkolnego, Wójt Gminy Z³awieś Wielka postanowi³ wyró¿niæ tych absolwentów gimnazjów z terenu naszej Gminy, którzy osi¹gnêli najlepsze wyniki edukacyjne, a tak¿e w trakcie nauki aktywnie uczestniczyli w ¿yciu swojej szko³y, chêtnie reprezentowali j¹ w przegl¹dach, konkursach i zawodach sportowych, wykazywali nienagann¹ postawê oraz anga¿owali siê
w dzia³alnośæ spo³eczn¹.
Dwudziestu uczniów, wraz z dyrektorami szkó³
oraz wychowawcami, zosta³o zaproszonych na
dzieñ 19 czerwca do świetlicy integracyjnej w Z³ejwsi
Wielkiej. Podczas spotkania Pan Wójt pogratulowa³
wyró¿nionym wspania³ych osi¹gniêæ oraz wyrazi³
nadziejê, ¿e bêd¹ oni godnie reprezentowaæ środowisko, z którego pochodz¹.
Podziêkowa³ równie¿ nauczycielom i dyrektorom za trud w³o¿ony w edukacjê m³odego pokolenia. Absolwentom wrêczono pami¹tkowe dyplomy
oraz upominki. Nie zabrak³o równie¿ s³odkiego
poczêstunku.
Wyró¿nieni uczniowie:
- z Gimnazjum w Górsku: Wiktoria Sporek, Daria
Wolsza, Jakub £otysz, Izabela Gadomska, Bartosz
Babiarz, Aleksandra Szmidt,
- z Gimnazjum w Rzêczkowie: Paulina Machnicka,
Agnieszka Wiśniewska, Magdalena Grabowska, Mo-

nika Lewandowska, Julia Mucha, Natalia Grelewicz,
- z Gimnazjum w Z³ejwsi Wielkiej: Kinga Mutkowska, Kamila Krysiak, Zuzanna Gil, Oliwia Rutyna,
Karolina Witkowska, Tomasz Zienkiewicz, Agata
Ko³odziejczyk, Julia Rêkas.
Barbara Gilewicz £ukasik

IV Edycja Turnieju Tenisa
Ziemnego o Puchar Dyrektor Gokis
13 sierpnia 2017 roku na boisku Orlik w Z³ejwsi Ma³ej rozegrano IV Edycjê Turnieju
Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektor GOKiS.

II Edycja Turnieju Siatkówki Plażowej
o Puchar Dyrektor Gokis
W sobotê 12 sierpnia 2017 roku odby³ siê Otwarty Turniej Siatkowej Pi³ki Pla¿owej o Puchar Dyrektor GOKiS. W tym wydarzeniu uczestniczy³o sześæ dru¿yn.
Turniej zosta³ przeprowadzony systemem
„ ka¿dy z ka¿dym”. Mecze rozegrano do dwóch
wygranych setów.
Do pó³ﬁna³u awansowa³y dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dej grupy. Sobotnie popo³udnie up³ynê³o pod znakiem zaciêtej rywalizacji na piasku,
ale nie brakowa³o te¿ dobrej zabawy. G³ównym
celem rozgrywek jest promocja zdrowego stylu ¿y-

cia wśród mieszkañców. Pi³ka siatkowa jako jedna
z gier zespo³owych s³u¿y integracji spo³ecznej.
Klasyﬁkacja turniejowa:
I miejsce Kamil Ca³becki i Tomasz Tomkiewicz
II miejsce Janusz Lemke i Mariusz Lemke
III miejsce Cezary Sztuwe i Robert Ca³becki
IV miejsce Rados³aw Michalski i Sebastian Michalski
Organizatorem Turnieju i fundatorem nagród
by³ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi
Ma³ej. III Edycja Turnieju Siatkówki Pla¿owej zosta³a zaplanowana na 2018 rok. Dziêkujê animatorom sportu Panu Januszowi Lemke i Panu Tomaszowi Tomkiewiczowi za organizacjê turnieju.
Dziêkujê wszystkim uczestnikom, którzy
udzia³ wziêli w II Edycji Turnieju Siatkówki Pla¿owej o Puchar Dyrektor GOKiS. Zwyciêzcom
serdecznie gratulujê i ¿yczê dalszych sukcesów
w dziedzinie sportu.
Maria Karpiñska

W turnieju udzia³ wziêli mê¿czyźni i jedna
kobieta. Chêtnych, którzy chcieli spróbowaæ
swoich si³ na tartanie nie brakowa³o.
Jak zawsze, zawodnicy reprezentowali wysoki poziom, chocia¿ s¹ to rozgrywki amatorskie.
Czêśæ zawodników z pasj¹ uprawia ten sport
niemal na co dzieñ. Po pasjonuj¹cej i zaciêtej
grze zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe dyplomy i puchary.
Wyniki turnieju:

I miejsce Maciej Janczarski i Damian Iwanicki
II miejsce Katarzyna Mikowska i Janusz Lemke
III miejsce Tomasz Tomkiewicz i Rados³aw Winiecki
IV miejsce Marek Dydo i Zygmunt Piotrowski.
Organizatorem i fundatorem nagród by³
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi
Ma³ej. Pragnê z³o¿yæ podziêkowanie Januszowi Lemke i Tomaszowi Tomkiewiczowi za przygotowanie
turnieju.
Wszystkim zwyciêzcom serdecznie gratulujemy, dziêkujemy za udzia³ w naszej corocznej edycji i ¿yczymy dalszych
sukcesów w kolejnych etapach kszta³cenia. Pozosta³ym
uczestnikom równie¿ gratulujemy wiedzy i umiejêtności
oraz dziêkujemy za udzia³.

Maria Karpiñska
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Przedsiębiorcy Regionu Gminy

Kupiec Gminny - to przestrzeń dla Ciebie i TWOJEJ FIRMY!
Chcesz skutecznie wypromować swoją firmę?
Dotrzeć do szerokiego grona odbiorców Głosu Gminnego?
Zarezerwuj powierzchnię reklamową.
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. tel. 698 014 033 lub 790 520 803,
e-mail: gazeta@izarysuje.pl
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USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała
FNBJMXJULPXTLJ@KBOVT[!XQQMtUFM
KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:
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tQPNJBSØXFMFLUSZD[OZDI
tNPOUB˃PTQS[ʒUV
tPECJPSZCVEZOLØX
tXZTUBXJBOJF[BʯXJBED[FʤEPFOFSHFUZLJ
tUSŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ
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tel. 56 610 21 28 lub 606 998 523
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SALA W GÓRSKU
DO WYNAJĘCIA
%,(»34,VM-FʯOB(ØSTL UFM  FNBJMXELHPSTL!XQQMSERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ
RZĘCZKOWO

media: prąd, woda, kanalizacja
0,3983 ha
tel: 796 499 204

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