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 Do¿ynki to świêto, na które rolnicy czekaj¹ ca³y rok. 
2 września w amfiteatrze w Z³ejwsi Ma³ej tegoroczne uro-
czystości zgromadzi³y rekordow¹ liczbê gości.

wiêcej na str. 6

Dożynki Gminne

Otwarcie sali gimnastycznej

Nowy samochód OSP Toporzysko

Przeprawa promowa w Czarnowie

 Przeprawa promowa ma pomóc skomunikowaæ wa¿ne dro-
gi krajowe nr 10 oraz 80 i poprawiæ dostêp mieszkañców gmi-
ny Z³awieś Wielka do miejsc pracy na terenie soleckiego parku 
przemys³owego. Wp³ynie te¿ na podniesienie atrakcyjności tu-
rystycznej tej czêści województwa. Urz¹d Marsza³kowski przy-

 Trwaj¹ przygotowania do uruchomienia przeprawy promowej na Wiśle, na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa. Przed 
nami przetargi na zakup jednostki oraz przygotowanie dróg dojazdowych i przyczó³ków. We wtorek (26 września) w Urzêdzie 
Marsza³kowskim przedstawiciele samorz¹du województwa, Solca Kujawskiego, gminy Z³awieś Wielka oraz powiatów bydgo-
skiego i toruñskiego podpisali porozumienie o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu.

gotowuje przedsiêwziêcie wspólnie z powiatami bydgoskim, to-
ruñskim oraz Solcem Kujawskim i gmin¹ Z³awieś Wielka.
 Inwestycja sk³ada siê z dwóch czêści. Pierwsza obejmuje prze-
budowê przyczó³ków i dróg dojazdowych do przeprawy. 

wiêcej na str. 2

 Chwilê po godzinie 18:00 na plac remizy Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej w Toporzysku zawita³ fabrycznie 
nowy smochód ratowniczo-gaśniczy.

wiêcej na str. 9

 W dniu 20 września br. mia³o miejsce oficjalne otwar-
cie nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Przysieku.

wiêcej na str. 2
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KAktualności

Przeprawa promowa w Czarnowie 

Rowerem przez Gminę 

Otwarcie sali gimnastycznej 
w Przysieku

UWAGA!

 W najbli¿szych tygodniach planowane 
jest og³oszenie przetargu na realizacjê zadania 
w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca 
przygotuje te¿ wniosek o dofinansowanie za-
dania z Unii Europejskiej. Planowany termin 
zakoñczenia prac budowlanych to jesieñ przy-
sz³ego roku.
  Drug¹ czêści¹ zadania jest zakup jednostki 
promowej. Zakoñczy³y siê ju¿ prace nad specy-
fikacj¹, zlecone przez gminê Solec Kujawski.  
Prom bêdzie mia³ d³ugośæ oko³o 24 metrów 
i szerokośæ 16 metrów. Na pok³ad zabierze oko-
³o 80 pasa¿erów i 15 samochodów osobowych. 
Teraz przygotowywany jest przetarg na zakup 
jednostki, który jeszcze jesieni¹ og³osi Zarz¹d 
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Dostawy 
promu mo¿na siê spodziewaæ jesieni¹ przysz³e-
go roku. Rozruch promu planowany jest na 
prze³omie 2018 i 2019 roku.
  Ca³kowity koszt inwestycji to ok. 13,8 milio-
nów z³otych, z czego zakup i uruchomienie pro-
mu to oko³o 4,8 miliona 
z³otych, a przebudowa 
uk³adu drogowego oko-
³o  7 milionów z³otych. 
Inwestycja znalaz³a siê 
w Kujawsko-Pomorskim 
Planie Spójności Komu-
nikacji Drogowej i Ko-
lejowej. Umo¿liwia to 
dofinansowane zadania 
ze środków Regionalne-
go Programu Operacyj-
nego (na poziomie 85 
procent).
  W wyniku konsul-
tacji z samorz¹dami 
powsta³ model finanso-

wania kosztów obs³ugi promu szacowanych na 
pó³ miliona z³otych rocznie, oparty o partycy-
pacjê. Po³owê środków ma gwarantowaæ Urz¹d 
Marsza³kowski, a po³owê samorz¹dy lokalne: 
powiat bydgoski i toruñski oraz gmina Solec 
Kujawski i Z³awieś Wielka (4x12,5 procent). Za-
kup promu oraz czêśæ drogowa inwestycji maj¹ 
byæ finansowane ze środków województwa oraz 
naszego RPO.
 Porozumienie o wspó³pracy przy realiza-
cji projektu podpisali 26 września w Urzêdzie 
Marsza³kowskim marsza³ek Piotr Ca³becki, 
wicemarsza³ek Zbigniew Ostrowski, starosta to-
ruñski Miros³aw Graczyk, wicestarosta toruñ-
ski Andrzej Siemianowski, starosta bydgoski 
Wojciech Porzych, wójt gminy Z³awieś Wielka 
Jan Surdyka oraz burmistrz Gminy Solec Ku-
jawski Teresa Substyk.

Beata Krzemiñska
Rzecznik prasowa Urzêdu Marsza³kowskiego

Pobrano ze strony www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. Miko³aj Kuras

 W uroczystości wziêli udzia³: Miros³aw 
Graczyk Starosta Toruñski, Jan Surdyka Wójt 
Gminy Z³awieś Wielka, Marcin Drogorób 
Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki 
Kujawsko Pomorskiego Urzêdu Marsza³kow-
skiego, Maria Mazurkiewicz Kujawsko Pomor-
ski Wicekurator Oświaty, Piotr Pawlikowski 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Z³awieś Wielka, 
Krzysztof Rak Zastêpca Wójta Gminy Z³awieś 
Wielka, Radni Powiatu Toruñskiego, przedsta-
wiciel firmy NOVA POL generalnego wyko-
nawcy zadania, Radni, So³tysi i mieszkañcy 
Gminy Z³awieś Wielka. 
 W przygotowanie imprezy aktywnie w³¹-
czyli siê nauczyciele i mieszkañcy Przysieka, 
a szczególnym zaanga¿owaniem wykaza³y siê 
Marta Licznerska, która poprowadzi³a akade-
miê oraz Ma³gorzata Wiśniewska Radna So³ec-
twa Przysiek. 
 Uroczystośæ obfitowa³a w wiele cieka-
wych momentów. Nostalgiczn¹ i pe³n¹ 
pasji opowieśæ o historii szko³y, przedsta-

 W dniu 20 września br. mia³o miejsce oficjalne otwarcie nowo wybudowanej sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej w Przysieku.

wion¹ w niezwykle zajmuj¹cy sposób przez by-
³ego nauczyciela i dyrektora placówki Mariana 
Strzeleckiego, barwne i radosne wystêpy dzie-
ci oraz pokazy sztuki walki zaprezentowane 
przez wychowanków Klubu Karate „Kiritsu”. 
Wyświêcenia obiektu dokona³ proboszcz przy-
sieckiej parafii ksi¹dz Czes³aw Kustra. 
 Nastêpnie, po symbolicznym przeciêciu 
wstêgi, wszystkich uczestników uroczystości 
zaproszono do zwiedzania budynku oraz na 
poczêstunek, przygotowany przez restauracjê 
„Leśniczanka” z Górska.
 D³ugo wyczekiwana inwestycja pozwala na 
realizacjê zajêæ wychowania fizycznego zgod-
nie z obowi¹zuj¹c¹ podstaw¹ programow¹, 
a jej wagê dla lokalnej spo³eczności podkreślali 
zgodnie wszyscy przemawiaj¹cy. Obiekt s³u¿y 
zarówno SP, jak i mieszkañcom, którzy po za-
koñczeniu zajêæ chêtnie go wynajmuj¹. 
 W sk³ad kompleksu sportowego wchodzi sala 
gimnastyczna o wymiarach 28,88 x 15 m wraz 
z zapleczem sanitarno - szatniowym, w pe³ni 
przystosowanym do potrzeb osób niepe³-
nosprawnych. Inwestycja, której realizacja 
rozpoczê³a siê w sierpniu 2016 roku, wraz 
z wyposa¿eniem kosztowa³a niemal 2 750 000 
z³otych. 
 Objêta by³a dofinansowaniem pozyska-
nym przez gminê z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki w ramach Programu Rozwoju Regio-
nalnej Infrastruktury Sportowej.

Krzysztof Rak

 W celu umo¿liwienia aktywnego udzia³u 
mieszkañców w tym projekcie, w dniu 22 wrze-
śni br., w sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej w Przysieku, zorganizowane zosta³o spo-
tkanie, w trakcie którego wszyscy zainteresowani 
mogli uzyskaæ szczegó³owe informacje na temat 
planowanej na lata 2018-2020 inwestycji. 
 W zebraniu uczestniczyli: Miros³aw Gra-
czyk Starosta Toruñski, Jan Surdyka Wójt Gmi-
ny Z³awieś Wielka, Krzysztof Rak Zastêpca 
Wójta Gminy Z³awieś Wielka, Miros³aw Na-
wrotek cz³onek zarz¹du Powiatu Toruñskiego, 
Tomasz Stawarz w³aściciel drogowej pracowni 
projektowej „Znak”, która przygotowuje doku-
mentacjê projektow¹ oraz radni, so³tysi i miesz-
kañcy Gminy Z³awieś Wielka. 
 Podczas spotkania projektant, jak i zarz¹-
dzaj¹cy JST odpowiadali na pytania miesz-
kañców, omawiaj¹c konkretne rozwi¹zania 
na trasie planowanej inwestycji, argumentu-
j¹c zasadnośæ posadowienia drogi rowerowej 
w ci¹gu ul. Jaśminowej w Przysieku, Starym 
Toruniu i Rozgartach (na dzia³kach po by³ym 

 W zwi¹zku z informacj¹ o niepokoj¹cym wydarzeniu, które mia³o miej-
sce w £¹¿ynie, zwracamy siê z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na nie-
znane osoby lub pojazdy pojawiaj¹ce siê w okolicy Pañstwa zamieszkania. 
 W pi¹tek 13 października w godzinach rannych dosz³o do próby po-
rwania uczennicy jednego z naszych gimnazjów. Ewentualnych świad-
ków zdarzenia prosimy o kontakt z najbli¿sz¹ jednostk¹ policji lub pod 
nr 997 lub 112.  

 Gmina Z³awieś Wielka wspólnie z Powiatem Toruñskim realizuje zadanie objête dofinan-
sowaniem z Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, obejmu-
j¹ce budowê drogi rowerowej z Torunia do Górska wraz z odga³êzieniem do Barbarki.

torze kolejowym) dla poprawy bezpieczeñstwa 
na terenie gminy. Koszty realizacji inwestycji 
opiewaj¹ na kwotê 3 376 430 z³otych. Dofinan-
sowanie z środków Unii Europejskiej wyniesie  
2 025 858 z³otych. 
 W ramach realizacji drugiego etapu budo-
wy dróg rowerowych w Gminie Z³awieś Wielka 
planowane jest po³¹czenie Górska ze Z³¹wsi¹ 
Wielk¹ ście¿k¹ rowerow¹, wzd³u¿ drogi krajo-
wej nr 80.

Krzysztof Rak

 18 października 2017 r. w Domu Kultury w Gór-
sku odby³y siê warsztaty florystyczne „Stroiki na 
pomniki – zaduszkowe kompozycje kwiatowe”, fi-
nansowane w ramach aktywizacji ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddzia³ania „Wsparcie na 
rzecz kosztów bie¿¹cych i aktywizacji” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 W warsztatach wziê³o udzia³ piêtnaście miesz-
kanek z terenu gmin D¹browa Che³miñska i Z³a-
wieś Wielka. Podczas zajêæ panie zdoby³y wiedzê 
i umiejêtności, które w przysz³ości pozwol¹ na sa-
modzielne wykonywanie wi¹zanek. 
 Uczestniczki pod okiem florystki same przygo-
towa³y podk³ady zielone i u³o¿y³y na nich kwiaty 
w piêkne kompozycje.

Justyna Przybyszewska

Warsztaty z Zakolem

Harmonogram wykładów w I semestrze 
roku akademickiego 2017/2018

„Chiny moimi oczami – kultura i zwyczaje” dr Alina Matlakiewicz
11 października 2017 r. środa godz. 18:00
„Ba³kañskie krajobrazy – Czarnogóra” mgr Tomasz K¹dziorski 
25 października 2017 r. środa godz. 18:00
„Zespó³ bolesnego barku – czy spotka ka¿dego w ¿yciu?” mgr Agnieszka Musia³a 
8 listopada 2017 r. środa godz. 18:00
„Wêdrówki europejskie” mgr Jaros³aw Jagodziñski 
22 listopada 2017 r. środa godz. 18:00
 „Rola makro i mikro elementów w organizmie cz³owieka”  prof. WSG dr in¿. Cezary Ko-
ścielak 6 grudnia 2017 r. środa godz. 18:00
"Stres ma wielkie oczy - jak sobie z nim radziæ?" mgr Bartosz Gwizda³a 
10 stycznia 2018 r. środa godz. 18:00
„Turystyka uzdrowiskowa” dr Wieñczys³aw Gierañczyk 
24 stycznia 2018 r. środa godz. 18:00

Zajêcia odbywaj¹ siê w Domu Kultury w Górsku przy ul. Leśnej 13
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K Aktualności/Vademecum mieszkańca

Rowy melioracyjne

Kontrola przewodów kominowych

Bezpłatne szczepienia przeciwko 
pneumokokom

Program Operacyjny Pomoc  
Żywnościowa 2014-2020 

Informacja o zasadach udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej

Zaproszenie na otwarcie 
drogi w Siemoniu

Porady prawne 
w DK Górsk

Do�nansowanie do dożywiania 
dzieci w szkołach i przedszkolach

 Wójt Gminy Z³awieś Wielka wraz ze 
Starost¹ Toruñskim oraz Wójtem Gminy 
£ubianka zapraszaj¹ na otwarcie drogi po-
wiatowej Siemoñ - Wybcz, które odbêdzie siê 
w dniu 22.10.2017 r. o godz. 12:00 w świetlicy 
w Siemoniu.

 2 października mecenas Andrzej Pazdy-
ga udzieli bezp³atnych porad prawnych. Pan 
mecenas pe³ni swoje dy¿ury w ka¿dy ponie-
dzia³ek od godziny 17.00 w Domu Kultury 
w Górsku, 
Serdecznie zapraszamy.

 Melioracje wodne i urz¹dzenia melioracji 
wodnych odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê w zakre-
sie regulacji stosunków wodnych, polepszania 
zdolności produkcyjnej gleby, u³atwienia jej 
uprawy oraz ochrony u¿ytków rolnych przed 
powodziami.
 D³ugotrwa³e susze powoduj¹, ¿e zaintere-
sowanie konserwacj¹ urz¹dzeñ melioracyjnych 
znacz¹co maleje. Brak sta³ej, systematycznej 
konserwacji przepustów oraz rowów meliora-
cyjnych i przydro¿nych, przy obfitych opadach 
deszczu, mo¿e jednak powodowaæ lokalne pod-
topienia gruntów, zalania piwnic i ogródków. 
 Do obowi¹zków w³aścicieli gruntów i pose-
sji nale¿¹: budowa, przebudowa i utrzymanie 
zjazdów, ³¹cznie ze znajduj¹cymi siê pod nimi 
przepustami, partycypacja w kosztach utrzyma-
nia rowów, z których w³aściciel nieruchomości 
odnosi korzyści, tj. odprowadza do rowu wodê 
opadow¹, utrzymanie rowów melioracji szcze-
gó³owej i przepustów, przebiegaj¹cych przez 
tereny w³asne.
 W³aściciele i u¿ytkownicy gruntów, na któ-
rych znajduj¹ siê urz¹dzenia melioracyjne s¹ 
zobowi¹zani do:

 Obowi¹zek utrzymywania we w³aściwym stanie rowów melioracyjnych i drenowania wyni-
ka wprost z art.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne i dotyczy w³aścicieli i u¿ytkow-
ników gruntów, na których te urz¹dzenia siê znajduj¹.

- wykaszania roślinności ze skarp i dna rowu,
- wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna, 
- wybierania namu³u z dna rowów oraz usuwa-

nie wszelkich zatamowañ,
- naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów,
- ochrony rowów przed pas¹cymi siê zwierzêta-

mi,
- odmulanie studzienek drenarskich i ich na-

prawy,
-  bie¿¹cej naprawy wylotów drenarskich.
 Ponadto zgodnie z art. 29 ustawy Prawo 
wodne w³aściciel gruntu, o ile przepisy ustawy 
nie stanowi¹ inaczej, nie mo¿e zmieniaæ stanu 
wody na gruncie, a zw³aszcza kierunku odp³ywu 
znajduj¹cej siê na jego gruncie wody opadowej, 
ani kierunku odp³ywu ze źróde³ – ze szkod¹ dla 
gruntów s¹siednich. Nie mo¿e te¿ odprowadzaæ 
wód oraz ścieków na grunty s¹siednie.
 Niszczenie lub uszkadzanie urz¹dzeñ me-
lioracyjnych jest wykroczeniem i podlega karze 
grzywny zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 20 
maja 1971 r. Kodeks wykroczeñ 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.).

Joanna Sucharska

 Pomoc w formie do¿ywiania przys³uguje 
rodzinom, w których dochód netto na osobê 
w rodzinie nie przekracza: 771,00 z³.
 Do wniosku nale¿y do³¹czyæ zaświadcze-
nia o dochodach wszystkich cz³onków rodziny 
z miesi¹ca poprzedzaj¹cego z³o¿enie wniosku 
o pomoc (np. sk³adaj¹c wniosek w miesi¹cu paź-
dzierniku br. nale¿y przedstawiæ wszystkie do-
chody netto uzyskane za m-c wrzesieñ 2017 r.). 
Szczegó³owych informacji na temat do¿ywia-
nia udzielaj¹ pracownicy socjalni.

 Gminny Ośrodek Pomocy Spo³ecznej w Z³ejwsi Wielkiej  informuje, ¿e trwa nabór wnio-
sków o dofinansowanie do posi³ków obiadowych dla dzieci i m³odzie¿y w  szko³ach i przed-
szkolach na rok szkolny 2017/2018. 

 Wydawanie posi³ków obiadowych w szko-
³ach znajduj¹cych siê na terenie gminy Z³awieś 
Wielka rozpoczêto od dnia 11 września 2017 r. 
 Do¿ywianie dzieci w przedszkolach i szko-
³ach odbywa siê w ramach wieloletniego pro-
gramu wspierania finansowego gmin w zakresie 
do¿ywiania „Pomoc pañstwa w zakresie do¿y-
wiania” na lata 2014-2020. 
  Uwaga: Świadczenie 500plus nie jest wlicza-
ne do dochodów rodziny.  

GOPS Z³awieś 

 Warunkiem otrzymania paczki ¿ywno-
ściowej jest wcześniejsze otrzymanie skierowa-
nia z Gminnego Ośrodka Pomocy Spo³ecznej 
w Z³ejwsi Wielkiej. Skierowania bêd¹ wydawane 
przez pracowników socjalnych, w³aściwych dla 
miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubie-
gaj¹cej siê o pomoc w ramach programu. 
 Skierowanie jest wa¿ne tylko na czas trwa-
nia Podprogramu 2017, tj. od sierpnia 2017 r. do 
czerwca 2018 r. 
 Osoby potrzebuj¹ce mog¹ uczestniczyæ 
w zajêciach w ramach bezp³atnych szkoleñ lub 
warsztatów dotycz¹cych m.in.:
- przygotowania posi³ków,
- dietetyki oraz zdrowego od¿ywiania,
- sprawnego zarz¹dzania bud¿etem domowym,
- zapobiegania marnotrawieniu ¿ywności. 
 Pomoc¹ ¿ywnościow¹ w ramach programu 
mog¹ byæ objête osoby i rodziny znajduj¹ce siê 
w trudnej sytuacji ¿yciowej, spe³niaj¹ce kryteria 
określone w art. 7 ustawy o pomocy spo³ecznej 

i których dochód nie przekracza 200 % kryte-
rium dochodowego uprawniaj¹cego do skorzy-
stania z pomocy spo³ecznej, tj.
• 1 268,00 z³ dla osoby samotnie gospodaruj¹-

cej,
• 1 028,00 z³ dla osoby w rodzinie.
 Ka¿dej osobie  bêdzie przys³ugiwa³ nastêpu-
j¹cy asortyment: kabanosy, miód wielokwiato-
wy, groszek z marchewk¹, fasola bia³a w puszce, 
koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, po-
wid³a śliwkowe, makaron jajeczny, makaron ku-
kurydziany bezglutenowy, ry¿ bia³y, kasza gry-
czana, herbatniki maślane, mleko, ser twardy, 
gulasz z warzywami, szynka drobiowa, szynka 
wieprzowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli 
w oleju, cukier, olej. 
 ¯ywnośæ wydawana bêdzie w Toruñskim 
Centrum Caritas im. B³ogos³awionej Marii 
Kar³owskiej ul. Szosa Bydgoska 1a.

GOPS Z³awieś Wielka 

 Jest to program wspó³finansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wspar-
cie osób i rodzin najbardziej potrzebuj¹cych w sposób trwa³y i intensywny poprzez udzielanie 
im nieodp³atnej pomocy ¿ywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem 
godności osób uprawnionych. 

Komu przys³uguje nieodp³atna pomoc prawna 
i jak nale¿y wykazaæ te uprawnienia?
• osobie, która nie ukoñczy³a 26 lat, lub która ukoñ-

czy³a 65 lat (uprawnienie wykazuje siê przedk³ada-
j¹c dokument stwierdzaj¹cy to¿samośæ),

• osobie, której w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych 
zwrócenie siê po poradê prawn¹, zosta³o przyznane 
świadczenie z pomocy spo³ecznej (na podstawie 
ustawy o pomocy spo³ecznej) i wobec której w tym 
okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienale¿nie 
pobranego świadczenia (nale¿y przed³o¿yæ decyzjê 
o przyznaniu świadczenia i z³o¿yæ oświadczenie, ¿e 
nie wydano wobec tej osoby decyzji o zwrocie nie-
nale¿nego świadczenia),

• posiadaczowi wa¿nej Karty Du¿ej Rodziny (przed-
k³ada siê wa¿n¹ kartê),

• kombatantom,
• weteranom (uprawnienie wykazuje siê przedk³ada-

j¹c zaświadczenie lub wa¿n¹ legitymacjê),
• osobie, która w wyniku wyst¹pienia klêski ¿ywio-

³owej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej 
znalaz³a siê w sytuacji zagro¿enia lub ponios³a stra-
ty (osoba taka sk³ada oświadczenie).

Na czym polega nieodp³atna pomoc prawna?
Ustawa określa, ¿e jest to pomoc prawna na etapie 
przeds¹dowym, obejmuj¹ca:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowi¹zu-

j¹cym stanie prawnym, przys³uguj¹cych uprawnie-
niach lub spoczywaj¹cych na niej obowi¹zkach,

• wskazanie sposobu rozwi¹zania problemu praw-
nego,

• pomoc w sporz¹dzeniu projektu pisma (z wy³¹cze-
niem pism procesowych w tocz¹cych siê postêpo-
waniach przygotowawczych, s¹dowych, s¹dowo-ad-
ministracyjnych),

• sporz¹dzenie projektu pisma o zwolnienie od kosz-
tów s¹dowych lub ustanowienie pe³nomocnika 
z urzêdu w postêpowaniu s¹dowym lub ustanowie-
nie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatko-
wego lub rzecznika patentowego w postêpowaniu 
s¹dowo-administracyjnym.

Jakich spraw nie bêdzie obejmowa³a nieodp³atna 
pomoc prawna?
• z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
• podatkowych zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³al-

ności gospodarczej,
• innych, zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alności 

gospodarczej, z wyj¹tkiem przygotowania do roz-
poczêcia tej dzia³alności.

 Z bezp³atnej pomocy prawnej mo¿na skorzystaæ 
w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Spo³ecznej 
w Z³ejwsi  Wielkiej ul. S³oneczna 28, parter, pokój nr  
11 (w ka¿dy czwartek i pi¹tek w godzinach 15.00 do 
19.00).
 Zapraszamy do skorzystania. 

GOPS Z³awieś Wielka 

 Przed rozpoczynaj¹cym siê sezonem grzewczym Urz¹d Gminy Z³awieś Wielka przypomina 
zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.1c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 
1332, 1529) o obowi¹zku poddawania przez w³aściciela lub zarz¹dcê nieruchomości okresowej kon-
troli, co najmniej raz w roku, polegaj¹cej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych 
oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). 
 Informujemy, ¿e w budynkach zarz¹dzanych przez gminê wyznaczeni kominiarze przeprowa-
dz¹ kontrolê w terminie: druga po³owa października i pocz¹tek listopada. 
 W zwi¹zku z powy¿szym prosimy o udostêpnienie pomieszczeñ w celu przeprowadzona 
kontroli przewodów kominowych.

Krzysztof Bruzdowski 

 Szczepieniami bêd¹ objête dzieci zamieszka³e 
na terenie naszej gminy, które w dniu szczepienia 
ukoñczy³y 24. miesi¹c ¿ycia oraz wszystkie dzie-
ci z rocznika 2014 i  nie by³y wcześniej szczepione 
szczepionk¹ przeciwko pneumokokom.
 Koszt szczepieñ pokrywany jest w 50% z bud¿e-
tu Województwa Kujawsko – Pomorskiego i w 50% 
z  bud¿etu gminy Z³awieś Wielka. Planowane jest 
zaszczepienie 50 dzieci.
 Zapisy prowadzone s¹ w pod numerem telefonu 
56 678 09 23.
 Do szczepieñ kwalifikuje lek. med. Barbara 
Wiśniewska-Ku³aga. Bêd¹ one wykonywane przez 
piel. dypl. Krystynê Michalsk¹ w przychodni Medic 
Klinika w Z³ejwsi Wielkiej, w środy i pi¹tki, w godzi-
nach od 12.00 do 14.00.

 Pneumokoki najczêściej wywo³uj¹ zapalenia 
górnych dróg oddechowych (ostre zapalenie ucha 
środkowego, zapalenie zatok przynosowych), ale 
u niektórych dzieci i osób doros³ych mog¹ powodo-
waæ ciê¿kie, zagra¿aj¹ce ¿yciu zaka¿enia inwazyjne 
(bakterie prze³amuj¹ bariery ochronne i przedostaj¹ 
siê do krwi), do których nale¿¹:
• posocznica (sepsa) – uogólnione zaka¿enie z ciê¿-

kimi objawami ze strony wielu narz¹dów,
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
• zapalenie p³uc, zapalenie stawów,
• inne zaka¿enia (np. wewn¹trzbrzuszne).

Dlatego nie zwlekaj! Zaszczep swoje dziecko ju¿ 
dziś!

Gra¿yna Krystosiak

 Zapraszamy na bezp³atne szczepienia przeciwko pneumokokom, które zostan¹ przepro-
wadzone w ramach Programu profilaktyki zaka¿eñ pneumokokowych wśród dzieci w oparciu 
o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim, realizowane-
go przez samorz¹d województwa w partnerstwie z 41 gminami, w tym gmin¹ Z³awieś Wielka.
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KAktualności

Harmonogram imprez

Punktu Potwierdzania
Profi lu Zaufanego

IMPREZA ORGANIZATOR MIEJSCE

PAŹDZIERNIK

22.10.2017 VI Niedzielna Wycieczka „Podziwiamy Z³ot¹ Polsk¹ Jesieñ” KTK Przygoda £¹¿yn

25.10.2017 Spotkanie Klubu Seniora Klub Seniora Dom Kultury w Górsku

26.10.2017 Zaduszki s³owno - muzyczne Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku

LISTOPAD
08.11.2017 Spotkanie Klubu Seniora Klub Seniora Dom Kultury w Górsku

11.11.2017 Akademia z okazji Narodowego Świêta Niepodleg³ości  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej

15.11.2017 Uniwersytet III Wieku Dom Kultury w Górsku, Wy¿sza Szko³a Gospodarki 
w Bydgoszczy Dom Kultury w Górsku

18.11.2017 So³ecjada II Turniej So³ectw Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej Szko³a Podstawowa w Z³ejwsi Wielkiej

26.11.2017 Turniej Pi³ki Siatkowej „O Puchar Przewodnicz¹cego Rady Gminy” Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej Szko³a Podstawowa w Z³ejwsi Wielkiej, 
Szko³a Podstawowa w Górsku

22.11.2017 Spotkanie Klubu Seniora Klub Seniora Dom Kultury w Górsku

29.11.2017 Uniwersytet III Wieku Dom Kultury w Górsku, Wy¿sza Szko³a Gospodarki 
w Bydgoszczy Dom Kultury w Górsku

29.11.2017 Zabawa Andrzejkowa dla seniorów Klub Seniora Dom Kultury w Górsku

GRUDZIEÑ

05.12.2017 Zabawa Miko³ajkowa dla dzieci Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku

06.12.2017 Uniwersytet III Wieku Wy¿sza Szko³a Gospodarki w Bydgoszczy Dom Kultury w Górsku, 

10.12.2017 Gwiazdkowy Turniej Halowej Pi³ki No¿nej „O Puchar Wójta Gminy Z³awieś 
Wielka” Zespó³ Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej, Zespó³ Szkó³ w Górsku Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej

12.12.2017 Warsztaty fl orystyczne Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku

13.12.2017 Spotkanie Klubu Seniora Klub Seniora Dom Kultury w Górsku

20.12.2017 Uniwersytet III Wieku Wy¿sza Szko³a Gospodarki w Bydgoszczy Dom Kultury w Górsku

20.12.2017 Spotkanie Klubu Seniora Klub Seniora Dom Kultury w Górsku

21.12.2017 Jase³ka Zespó³ Harmonia Dom Kultury w Górsku

Ogłoszenie GOPS Zławieś Wielka
 Gminny Ośrodek Pomocy Spo³ecznej w Z³ejwsi Wielkiej zbiera informacje na te-
mat seniorów, kombatantów, niepe³nosprawnych oraz samotnych chêtnych do wziêcia 
udzia³u w spotkaniu op³atkowo-wigilijnym w grudniu 2017 r. Uroczystośæ planowana 
jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej ul. Topolowa 6. 
 Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego 
Ośrodka Pomocy Spo³ecznej w Z³ejwsi Wielkiej ul. S³oneczna 28 lub telefonicznie pod 
numerem 56 674-39-66. 

GOPS Z³awieś Wielka 

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store

 Pro� l zaufany to bezpłatny podpis elektro-
niczny, którym potwierdzasz swoją tożsamość 
przy załatwianiu spraw urzędowych przez 
Internet. Pro� l zaufany to oszczędność czasu, 
komfort, oszczędność pieniędzy, bezpieczeń-
stwo i ułatwienia.

Jak założyć pro� l zaufany?
Wejdź na stronę ePUAP www.epuap.gov.pl 
i załóż konto. Na stronie ePUAP złóż wniosek 
o pro� l zaufany. W ciągu 14 dni przyjdź z do-
wodem tożsamości do naszego Urzędu po-
twierdzić pro� l zaufany.

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
pokój: 22
telefon: 56 674 13 17
Punkt Potwierdzania Pro� lu Zaufanego 
otwarty codziennie, w godz. 8:00 - 15:00
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 9 września 2017 r. w miejscowości Topo-
rzysko odby³o siê Świêto So³ectwa. Jak co roku 
panie z KGW przygotowa³y dla mieszkañców 
typowe potrawy z ziemniaka. Dla dzieci zorga-
nizowano konkursy, które cieszy³y siê du¿ym 
zainteresowaniem. Stra¿acy z OSP Toporzysko 
przedstawili swoje umiejêtności. Integrujemy 
siê i jest nam z tym bardzo dobrze!!!! 
 Serdecznie dziêkujê panu Janowi Surdy-
ce Wójtowi Gminy Z³awieś Wielka za pomoc 
i wsparcie, kole¿ankom i koledze z KGW oraz 
stra¿akom z OSP Toporzysko za aktywne w³¹-
czenie siê w organizacjê tego przedsiêwziêcia. 

Iwona Owieśna

Aktualności/Edukacja

Europejskie Dni Dziedzictwa 
i IV Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych 

Światowy Dzień Marszu z pszczołą 
w tle „Idę po zdrowie i ratuję pszczoły”

Czym jest nauka? 
Naukobus z Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w Szkole Podstawowej w Siemoniu.

 Ich idea narodzi³a siê 3 października 1985 
roku w Granadzie w Hiszpanii. Podczas II Kon-
ferencji Rady Europy, minister kultury Francji 
zaproponowa³ zorganizowanie w ca³ej Europie, 
zainicjowanych we Francji w 1984 roku Dni 
Otwartych Zabytków. 
 Wówczas po raz pierwszy bezp³atnie udo-
stêpniono zwiedzaj¹cym obiekty, do których 
dostêp dotychczas by³ ograniczony. Inicjaty-
wa cieszy³a siê tak du¿ym zainteresowaniem, 
¿e w 1991 roku zainspirowa³a Radê Europy do 
ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa. 
G³ównym celem Europejskich Dni Dziedzic-
twa jest promowanie regionalnego dziedzictwa 
kulturowego oraz przypominanie o wspólnych 
korzeniach kultury europejskiej. Imprezy skie-
rowane s¹ do bardzo szerokiej i ró¿norodnej 
grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uni-
wersalny. W³aśnie takie inicjatywy sprawiaj¹, 
¿e idea EDD zyskuje nowych zwolenników. 
Z ka¿dym rokiem imprezy organizowane w ra-
mach EDD zyskuj¹ na popularności. Polska 
w³¹czy³a siê do tych obchodów 1993 roku.
 W sobotê 16 września 2017 r., ju¿ po raz trze-
ci na terenie gminy Z³awieś Wielka, odby³y siê 
obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Tego-
roczne przebiega³y pod has³em „Dziedzictwo 
krajobrazu - krajobraz dziedzictwa”. Impreza 
obejmuj¹ca IV Przegl¹d Ludowych Zespo³ów, 

 

wystawê plastyczn¹ i wystawê fotograficzn¹ 
zorganizowa³ Dom Kultury wraz z Centrum 
Edukacji M³odzie¿y z Górska. 
 Centrum Edukacji M³odzie¿y udostêpni³o 
do zwiedzania muzea znajduj¹ce siê na terenie 
jego obiektów tj. Muzeum im. Ks. Jerzego Po-
pie³uszki, a tak¿e Muzeum Regionalne z du¿¹ 
ilości¹ eksponatów z naszego terenu.
 W IV Przegl¹dzie Ludowych Zespo³ów Śpie-
waczych - „Dziedzictwo krajobrazu ziemi ku-
jawskiej, dobrzyñskiej i che³miñskiej muzyk¹ 
zapisane”, zaprezentowa³o siê osiem zespo³ów 
z: Nak³a n/Noteci¹, Rojewa, Gniewkowa, Z³ot-
nik Kujawskich, Kawêczyna, £ubianki, Z³ejwsi 
Ma³ej. Gospodarzem by³ zespó³ „Harmonia” 
dzia³aj¹cy przy Domu Kultury w Górsku.
 W trakcie obchodów zaprezentowano wy-
stawê plastyczn¹, sk³adaj¹c¹ siê z prac plastycz-
nych uczniów ze szkó³ naszej gminy, nagro-
dzonych w Gminnym Konkursie Plastycznym 
przebiegaj¹cym pod has³em „Krajobraz dzie-
dzictwa - dziedzictwo krajobrazu”. Nagrodzo-
ne zosta³y 32 prace.
 Druga wystawa to wystawa fotograficzna 
bêd¹ca efektem prowadzonego przez Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla 
Przysz³ości” z siedzib¹ w Górsku, projektu 
pod nazw¹ „Dziedzictwo zapisane w krajo-
brazie - obiekty historyczne gminy Z³awieś 

Wielka”. Na wystawie zaprezentowano kilka-
dziesi¹t prac – fotografii wykonanych przez 
uczniów, którzy brali udzia³ w projekcie. Foto-
grafie zosta³y wykonane podczas objazdu za-
bytków, nastêpnie wydrukowane i ocenione. 
Projekt zosta³ dofinansowany przez Starostwo 
Powiatowe w Toruniu. Ca³ośæ zakoñczy³a lu-
dowa biesiada.
 Impreza cieszy³a siê du¿¹ popularności¹ 
wśród mieszkañców gminy, zespo³ów i przy-
jezdnych. Informacje o obchodach EDD 
w Górsku mo¿na by³o znaleźæ w specjalnym 
folderze wydanym dla województwa kujawsko 
– pomorskiego i prasie ogólnopolskiej, co by³o 
reklam¹ dla obu instytucji.
 Za organizacjê zesz³orocznych Europej-
skich Dni Dziedzictwa Dom Kultury w Górsku 
i Centrum Edukacji M³odzie¿y im. Ks. Jerzego 
Popie³uszki otrzymali nagrody od Dyrektora 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Renata Dobrowolska

 Uczestnicy pod okiem doświadczonych in-
struktorów Nordic Walking i rekreacji ruchowej 
- Magdaleny Witczak, Ireny Petrykowskiej, Alek-
sandry Góreckiej, Franciszka Rutowicza masze-
rowali okolicznymi duktami leśnymi, przy wy-
znaczonym szlaku NW „GUTDROGA”, bior¹c 
udzia³ w odpowiednio dobranych æwiczeniach 
i grach  na wolnym powietrzu.
  Aktywności rekreacyjno-sportowej towarzy-
szy³a akcja edukacyjna „Ratujemy pszczo³y", któr¹ 
prowadzili dr Przemys³aw Grodzicki i dr Katarzy-
na Pi¹tkowska z Wydzia³u Biologii i Ochrony Śro-
dowiska UMK. Tegoroczna edycja mia³a na celu 
promowanie bartnictwa, czyli hodowli pszczó³ 
w lasach. Przedstawiono historiê bartnictwa w Eu-
ropie Środkowej – rozwój pszczelnictwa od zbie-
ractwa miodu, poprzez bartnictwo do pszczelar-
stwa ulowego, sylwetkê bartnika – jego obowi¹zki, 
prawa, narzêdzia i metody pracy. Mo¿na by³o 
dowiedzieæ siê o roli pszczó³ w przyrodzie, poznaæ 
¿ycie pszczo³y miodnej i jej dzikiej kuzynki.
 Uczestnicy dowiedzieli siê tak¿e o wp³ywie 
produktów pszczelarskich na zdrowie cz³owieka. 
Spor¹ atrakcj¹ by³ pokaz umiejêtności zwi¹za-
nych z bartnictwem, a wiêc wspinanie siê na spe-
cjalnie zapêtlanych linach do barci usytuowanej 
wysoko na drzewie oraz d³ubanie odpowiednimi 
narzêdziami w olbrzymim kawa³ku pnia pod nad-
zorem pana Zenona Otowskiego cz³onka Bractwa 
Bartnego. 
 Atrakcjê, zw³aszcza dla dzieci, stanowi³y akce-
soria zwi¹zane z pszczelarstwem i bartnictwem, 
prezentowane przez naukowców i bartnika, jak 
liny bartnicze, strój pszczelarza, narzêdzia do 
wykonania barci i wiele innych. Wspó³organiza-
torami spotkania byli przedstawiciele Nadleśnic-
twa Toruñ, Leśniczy Grzegorz Nalazek i podle-
śniczy Tomasz Chrobociñski, którzy opowiadali 
o ochronie przyrody, g³ównie lasów, a tak¿e o ich 
szkodnikach, sposobach ich liczenia i niszczenia. 
Wszystkie pogadanki ilustrowane by³y ciekawy-

 7 października 2017 r. na terenie Fundacji Leśna Droga w Gutowie gm. Z³awieś Wielka odby³o 
siê spotkanie, dziêki któremu mieszkañcy miasta Torunia, powiatu toruñskiego, gminy Z³awieś 
Wielka, Domów Opieki Spo³ecznych w Pig¿y, Dziennych Domów Pomocy Torunia osoby starsze 
i niepe³nosprawne mieli okazjê wzi¹æ udzia³ w IV ju¿ edycji imprezy sportowo-rekreacyjnej, zwi¹-
zanej z Światowym Dniem Marszu.  

mi, kolorowymi planszami. Mo¿na by³o tak¿e ku-
piæ miód i inne wyroby pszczelarskie pochodz¹ce 
z Borów Tucholskich.  
 Drobny deszcz, który trochê popada³, nie 
popsu³ nikomu humoru. Po „trudach” chodze-
nia, s³uchania i ogl¹dania organizatorzy zapro-
sili wszystkich na poczêstunek, wspania³y bigos 
z pieczonymi na ogniu kie³baskami oraz wêdzon¹ 
w ca³ości nogê. Produkty miêsne zasponsorowa-
ne zosta³y przez Zak³ady Miêsne z Dobrzejewic 
pañstwa Romanowskich Miliszewy. Dla chêtnych 
by³y tak¿e ciep³e napoje oraz domowe ciasta.
 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Pêdzewa czuwa³a 
nad bezpieczeñstwem i zabezpieczeniem medycz-
nym imprezy, a Harcerze z dru¿yny Środowisko 
Trzydziestych uroczyście posadzili d¹b upamiêt-
niaj¹cy 100 - lecie harcerstwa.  
 Patronat nad spotkaniem obj¹³ Prezydent To-
runia Micha³ Zaleski.  
  Swoje wsparcie okazali równie¿: Starostwo Po-
wiatowe w Toruniu, Urz¹d Miasta Toruñ, Urz¹d 
Gminy w Z³ejwsi Wielkiej oraz Nadleśnictwo To-
ruñ.

Maria Moulis

 W poniedzia³ek, 2 października, Szko³a 
Podstawowa w Siemoniu sta³a siê miejscem 
niezwyk³ych zdarzeñ. Naukobusem przyje-
cha³y do nas eksponaty z Centrum Nauki Ko-
pernik w Warszawie, pod opiek¹ animatorów 
naukowych, którzy odpowiadali na pytania 
i z zaanga¿owaniem udzielali wsparcia.

 Uczniowie z naszej szko³y i z s¹siednich 
placówek mogli wzi¹æ udzia³ w niecodziennej 
przygodzie z nauk¹. Nasz¹ wystawê zaszczyci³ 
swoj¹ obecności¹ Pan Wójt Jan Surdyka. 
 Pomys³ Naukobusu zwi¹zany jest z przes³a-
niem, aby ka¿demu zapewniæ równy dostêp do 
edukacji, a przecie¿ nie wszyscy mieszkaj¹ bli-
sko podobnych centrów nauki i techniki. Dla-
tego w³aśnie nasza ma³a szko³a otrzyma³a tak¹ 
mo¿liwośæ, aby poodkrywaæ tajemnice niektó-
rych zjawisk.
  „Poznaj ludzki mózg – to dziêki niemu po-
radzisz sobie z doświadczeniami na naszej wy-
stawie.” To has³o otwiera³o wrota do świata na-
uki umieszczonego na ró¿nych stanowiskach, 
wśród których nale¿y wymieniæ: Polowanie na 
kropki; Chcesz pos³uchaæ? Nadstaw ³okieæ!; 
Szympansy gór¹! Gdy trzeba coś b³yskawicznie 
zapamiêtaæ, radz¹ sobie lepiej ni¿ ludzie; Emo-
cje kszta³tuj¹ Twoje widzenie świata, Nie wierz 
w³asnym oczom! Zmys³y potrafi¹ Ciê nieźle 
oszukaæ; Twarz jest jak otwarta ksiêga, czytaj 
j¹ z uwag¹; Parzyde³ko; Wyginaj śmia³o cia³o; 

Pierwszy kontakt z alfabetem Braille’a cofa Ciê 
do czasów, gdy nie umia³eś czytaæ; Z³ap mnie, 
jeśli potrafisz. Sk¹d siê bierze refleks?; Ukryte 
obrazy. Sztuka patrzenia dla zaawansowanych.
 Uczniowie, a tak¿e dorośli, pan wójt oraz 
nauczyciele, mogli to wszystko przetestowaæ 
i bawi¹c siê poeksperymentowaæ. Mieli mo¿li-
wośæ odkrywania i szukania rozwi¹zañ, dzia³a-
j¹c samodzielnie lub w grupach. Wiele przy tym 
by³o rozmów, dzielenia siê doświadczeniami 
i wspó³dzia³ania. 
 Pe³ni wra¿eñ najm³odsi i starsi uczniowie 
wêdrowali naukow¹ ście¿k¹ edukacyjn¹ i do-
świadczali ró¿nymi zmys³ami wielu zaskakuj¹-
cych zjawisk. To by³ dzieñ pe³en niespodzianek 
i min¹³ tak szybko! Nasi uczniowie skorzystali 
z oferty i aktywnie odkrywali tajniki nauki. Na-
ukobus to świetny pomys³ i cenna inicjatywa. 
 Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice dziê-
kuj¹ Pani pose³ Iwonie Micha³ek za podsuniê-
cie pomys³u wizyty Naukobusu w naszej szkole. 
Wyrazy wdziêczności kierujemy tak¿e do Pani 
Dyrektor i Ksiêdza Proboszcza za zaanga¿owa-
nie, dziêki któremu to przedsiêwziêcie zosta³o 
zrealizowane. 
 Mamy nadziejê, ¿e ten pocz¹tek przygody 
z nauk¹  naszych uczniów stanie siê zachêt¹ 
do poznawania i odkrywania świata. Przecie¿ 
uczymy siê przez ca³e ¿ycie.

Krystyna Poliwodziñska

Święto sołectwa 
w Toporzysku

KGW na pomoc 
 W zwi¹zku z ogromnymi szkodami poczy-
nionymi w naszym województwie przez nawa³-
nicê w nocy z 11 na 12 sierpnia wśród kole¿anek 
z kó³ gospodyñ wiejskich zorganizowa³yśmy 
zbiórkê pieniêdzy, na któr¹ odpowiedzia³y KGW 
z: Czarnego B³ota, £¹¿yna, Rzêczkowa, Siemo-
nia, Sk³udzewa, Toporzyska, Zarośla Cienkiego, 
Z³ejwsi Ma³ej i Z³ejwsi Wielkiej.
 Zebran¹ kwotê 2000 z³. przekazaliśmy na 
konto Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, KGW i KR 
w Lutowie, po telefonicznym kontakcie z Pani¹ 
Barbar¹ Stasierowsk¹ Gminn¹ Przewodnicz¹c¹ 
Rady KGW w Sêpólnie Krajeñskim.
 W imieniu poszkodowanych dziêkujê za 
Dar Serca.

Ewa £obaczewska 

 Jak wynika z informacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Europejskie Dni Dziedzic-
twa” to najwiêkszy w Europie projekt spo³eczny i edukacyjny, najwa¿niejsze świêto zabytków 
kultury Starego Kontynentu.
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Dożynki 2017

 Po czêści oficjalnej, w trakcie której wrêczo-
ne zosta³y wyró¿nienia dla zas³u¿onych rolni-
ków oraz podziêkowania dla przedsiêbiorców, 
którzy wsparli do¿ynki, rozpoczêto czêśæ arty-
styczn¹. Na scenie amfiteatru zaprezentowali 
siê: Orkiestra Dêta z Rzêczkowa, zespó³ Folkiss, 
zespó³ Banau, zespo³y śpiewacze Harmonia 
i Melodia, solistki z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry i Sportu oraz kó³ko taneczne z Domu Kul-
tury w Górsku. Zespo³em, na który nasi goście 
czekali najbardziej by³ Zespó³ MIG. Czwórka 
rodzeñstwa z miejscowości Pruszkowo podczas 
godzinnego koncertu zaprezentowa³a takie 
hity jak „Miód malina”, „Nie ma mocnych na 
Mariolê” czy „Wymarzona”. Zespó³ jak zawsze 
fantastycznie rozbawi³ publicznośæ, zachêcaj¹c 

 Do¿ynki to świêto, na które rolnicy czekaj¹ ca³y rok. 2 września w amfiteatrze w Z³ejwsi 
Ma³ej tegoroczne świêto plonów zgromadzi³o rekordow¹ liczbê gości. Jak co roku po mszy św., 
która odby³a siê w kościele p.w. św. Stanis³awa Kostki w Z³ejwsi Wielkiej, barwny korowód 
poprowadzony przez Orkiestrê Dêt¹ z Rzêczkowa przeszed³ na plac do¿ynkowy. 

do wspólnego śpiewania. Równie¿ na placu do-
¿ynkowym nie brakowa³o atrakcji. Najm³odsi 
mieszkañcy naszej gminy mogli skorzystaæ 
z dmuchanych zje¿d¿alni, animatorki malowa-
³y buzie i przygotowywa³y balonowe zwierzaki, 
szczudlarze zapraszali do wspólnego skakania 
przez bardzo d³ug¹ skakankê, a w fotobudce 
ka¿dy móg³ zrobiæ pami¹tkowe zdjêcie. Jak co 
roku nie mog³o zabrakn¹æ pysznej grochówki 
oraz kie³basek z grilla, a ciasta przygotowane 
przez so³ectwa wraz z kaw¹ mo¿na by³o skoszto-
waæ w namiocie organizatora. Imprezê do¿yn-
kow¹ zakoñczy³a zabawa taneczna prowadzona 
przez zespó³ The Best Gest. 

Paulina Zakierska
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30 Szczep Harcerski w Złejwsi Wielkiej

Święto Pieczonego 
Ziemniaka w Siemoniu

Dzień przedszkolaka

Przedszkolaki zajrzały tam, 
gdzie powstaje sztuka

Harcerskie lato!

 Obóz zosta³ zorganizowany 
wspólnie z harcerzami z powiatu 
i miasta W¹brzeźno. Tegoroczna fa-
bu³a obozu to mitologia s³owiañska, 
która bardzo podoba³a siê uczestni-
kom wypoczynku. Dziêki wsparciu 
Urzêdu Gminy, ka¿dy uczestnik 
wypoczynku nie tylko uczestniczy³ 
w ciekawych zajêciach i wycieczkach, 
ale tak¿e otrzyma³ pakiet turystycz-
ny, który na pewno przyda³ siê w cza-
sie trwania obozu.

phm. Daria Kaczanowicz

 W dniach 15-29.07.2017 odby³ siê obóz harcerski w Papierni zorganizo-
wany przez Środowisko 30-tych Dru¿yn Harcerskich w Z³ejwsi Wielkiej, 
w którym wziê³o udzia³ 30 harcerzy i zuchów nale¿¹cych do dru¿yn dzia³a-
j¹cych w SP w Z³ejwsi Wielkiej. 

 Kartofle, pyry, grule - motywem 
przewodnim tej imprezy, by³y byæ 
mo¿e prozaiczne ziemniaki, jednak  
uczniowie naszej szko³y dostrzegli 
w ich historii nutê romantyzmu, ta-
jemnicê odkryæ i podró¿y w poszuki-
waniu nieznanych l¹dów. Powszedni 
kartofel dotar³ do Europy na statku 
Krzysztofa Kolumba i zanim na sta³e 
zagości³ na naszych sto³ach przeszed³ 
burzliwe koleje losu.
 Dlatego zapach pieczonych 
w ognisku ziemniaków wzmaga nie 
tylko apetyt, ale sk³ania do wspomnieñ 
z dzieciñstwa i pobudza kulinarn¹ 
wyobraźniê. Nasi rodzice w³¹czyli 
siê do uświetnienia tej uroczystości, 
pomagaj¹c w przygotowaniu potraw 
z ziemniaków, które z entuzjazmem 
by³y degustowane i podziwiane. Klu-
ski ziemniaczane, placki, kotleciki, 
rozmaite sa³atki, pieczone ziemniaki 
z ogniska, ciasto, które wygl¹da³o jak 
sernik… Wszystkiego obfitośæ i nie-
powtarzalny smak wzbudzaj¹cy pyta-
nia, czy to mo¿liwe, ¿e podstawowym 
sk³adnikiem s¹ kartofle?
 Wszyscy uczniowie świetnie siê 
bawili przy projektowaniu kartofla-
nych zwierzaków i postaci nie z tej 
ziemi, co zosta³o uwiecznione na zdjê-
ciach i wystawie plastycznej. Potem 
przyszed³ czas na dyskotekê w blasku 
zachodz¹cego s³oñca. Tak radosnych 
harców ju¿ dawno nie widzia³a nasza 
okolica. Si³ oraz chêci nie zabrak³o 

 Zabrzmia³ ju¿ pierwszy dzwonek, lato ust¹pi³o miejsca jesieni, mg³y 
snuj¹ siê po polach. Szare, deszczowe poranki, niebo powleczone o³owia-
nymi chmurami i tak oczekiwane s³oneczne dni z feeri¹ jesiennych barw. 
Niezwyk³e t³o dla tradycyjnego ju¿ Świêta Pieczonego Ziemniaka w Szkole 
Podstawowej w Siemoniu. 

równie¿ na nocny marsz, który zali-
czyli prawie wszyscy odwa¿ni uczest-
nicy biwaku. Mieszkañcy Siemonia 
z pewności¹ s³yszeli jak radośnie świê-
towali uczniowie naszej szko³y. 
 Po ró¿nych formach aktywności 
i zabawach wydawa³oby siê, ¿e zmê-
czeni uczestnicy tej szkolnej imprezy 
zapadn¹ w sen, jednak jak to zwykle 
bywa - energia i niezmordowanie dzie-
ci nie maj¹ koñca. Dlatego te¿ nocne-
go odpoczynku nie wszyscy zaznali 
i ciszy nocnej mury naszej szko³y tym 
razem zosta³y pozbawione. 
 Tak w³aśnie spêdza³a czas m³o-
dzie¿ i dzieci w Szkole Podstawowej 
w Siemoniu w ostatnich dniach wrze-
śnia, na dowód, ¿e w szkole nie tylko 
zdobywa siê wiedzê siedz¹c w ³aw-
kach, ale i w czasie nieskrêpowanej 
zabawy oraz aktywności na świe¿ym 
powietrzu z wykorzystaniem terenu, 
który jest niew¹tpliwym atutem na-
szej placówki.
 Nocny biwak w naszej szkole cie-
szy siê ogromnym powodzeniem od 
lat. Zarówno uczniowie jak i rodzice, 
a tak¿e nauczyciele nie wyobra¿aj¹ so-
bie roku szkolnego bez tej rozrywki, 
która na trwa³e wros³a w nasz szkolny 
krajobraz. 
 Wszystkim, którzy nam pomagaj¹ 
w organizowaniu Świêta Pieczonego 
Ziemniaka- dziêkujemy!    

Ma³gorzata Kleczkowska - Kurzyñska

 W szczepie dzia³aj¹ 3 dru¿yny 
harcerskie, zrzeszaj¹ce dzieci i m³o-
dzie¿ w wieku od 5 do 21 lat oraz kr¹g 
instruktorski.
 30 Dru¿yna Wielopoziomowa 
im. Szarych Szeregów - "Szturmow-
cy" - dru¿ynowa phm. Daria Kacza-
nowicz tel. 665600877 przyjmuje 
zapisy do dru¿yny zuchowej (dzieci 
w wieku od 5 do 9 lat) oraz harcerzy 
starszych (m³odzie¿ w wieku od 13 
do 16 lat). 

 30 Dru¿yna Harcerska "Zielony 
P³omieñ" dru¿ynowa pwd. Marika 
Kopczyñska tel. 691945189 przyjmu-
je dzieci w wieku od 10 do 13 lat
30 Dru¿yna Wêdrownicza "WID-
MO" dru¿ynowy pwd. Jaros³aw Ka-
czanowicz tel. 514590240 przyjmuje 
m³odzie¿  wieku od 16 do 21 lat
 Zbiórki wszystkich dru¿yn od-
bywaj¹ siê w SOBOTY w SP w Z³ejwsi 
Wielkiej w godz.:
• Zuchy: 9:30- 10:30

 Informujemy, ¿e od września tego roku Środowisko 30-tych Dru¿yn Harcerskich dzia³aj¹cych w SP w Z³ejwsi 
Wielkiej oficjalnie zmieni³o nazwê na 30 Szczep Harcerski w Z³ejwsi Wielkiej. 

• harcerze m³odsi: 10:30- 12:00
• harcerze starsi i wêdrownicy po 

wcześniejszym uzgodnieniu termi-
nu z dru¿ynowymi. 

 Wszelkich informacji udziela 
komendantka szczepu phm Daria 
Kaczanowicz, e-mail. daria.kacza-
nowicz@zhp.net.pl z harcerskim 
pozdrowieniem
CZUWAJ! 

pwd Jaros³aw Kaczanowicz

 Dnia 20 września 2017 r. ob-
chodziliśmy „Ogólnopolski Dzieñ 
Przedszkolaka”.  Świêto to rado-
śnie uczciliśmy w poszczególnych 
grupach przedszkolnych - by³y gry, 
konkurencje, pyszny tort i du¿o 
uśmiechu.

 Grupa przedszkolaków wziê³a 
ponadto udzia³ w koncercie „Dzieci 
– Dzieciom”, który odby³ siê w Cen-
trum Kszta³cenia Ustawicznego 
w Toruniu. Organizatorem tego 
wydarzenia by³o Stowarzyszenie 

Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa 
i Twórczośæ” we wspó³pracy z Wy-
dzia³em Edukacji Urzêdu Miasta 
Torunia oraz Kuratorium Oświaty. 
 W zwi¹zku z obchodami Roku 
Rzeki Wis³y motywem przewodnim 
by³a królowa polskich rzek. Pro-
gram artystyczny zaprezentowa³o 
14 przedszkoli z Torunia oraz jed-
no spoza granic Torunia - Gminne 
Przedszkole w Z³ejwsi Ma³ej.  
 Nasi wychowankowie przedsta-
wili inscenizacjê pt. „Rybak nad Wi-
s³¹”, której przes³aniem by³o kszta³-

cenie postaw odpowiedzialności za 
stan zanieczyszczenia rzeki, ukaza-
nie wspó³zale¿ności miêdzy cz³owie-
kiem a środowiskiem oraz propago-
wanie zachowañ proekologicznych. 
 Po wystêpach kolorowy korowód 
przedszkolaków, przy dźwiêkach 
muzyki i wspólnych śpiewów, prze-
maszerowa³ ul. Szerok¹, a¿  pod Po-
mnik Miko³aja Kopernika. 
 Czekamy na kolejn¹ mo¿liwośæ 
zaprezentowania naszych umiejêt-
ności.

Agnieszka Maciantowicz

 W jeden z piêknych wrześnio-
wych dni dzieci z Gminnego Przed-
szkola w Z³ejwsi Ma³ej, które na 
czas rozbudowy przedszkola prze-
bywaj¹ w Sk³udzewie, wybra³y siê 
do „Fundacji Piêkniejszego Świata”.

 Z wielkim zaciekawieniem zapo-
znawa³y siê z magicznym miejscem, 
jakim jest siedziba fundacji. Pani Da-
nuta Sowiñska - Warmbier pokaza³a 

pracownie pe³n¹ ró¿norodnych rzeźb, 
obrazów, narzêdzi  plastycznych.
 Podczas spotkania przedszkola-
ki w prawdziwej pracowni tworzy³y 
imienne, artystyczne wizytówki oraz 
malowa³y na p³ótnie. Maj¹c do dyspo-
zycji tylko kolory podstawowe tworzy-
³y istne dzie³a sztuki ³¹cz¹c je w pe³n¹ 
paletê barw. 
 Po zakoñczeniu pracy artystycz-
nej wys³ucha³y kilku rymowanek 

czytanych przez Pani¹ Danutê, gdy¿ 
dzieñ 29 września jest „Ogólnopol-
skim Dniem G³ośnego Czytania”. Na 
zakoñczenie dzieci gor¹co podziêko-
wa³y za mile i twórczo spêdzony czas 
oraz za wieloletni¹ wspó³pracê przed-
szkola z fundacj¹.
 Wyprawa by³a pe³na emocji oraz 
wra¿eñ artystycznych. Dziêkujemy!

Agnieszka Maciantowicz
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Zespół śpiewaczy „Melodia” na Jarmarku 
Kujawsko – Pomorskim w Myślęcinku

Nowy samochód dla OSP Toporzysko

Obchody 100-lecia 
harcerstwa w Toruniu

Gala na 100-lecie harcerstwa 
w Toruniu 

 Na scenie królowa³y zespo³y ludowe 
pieśni i tañca z województwa Kujawsko 
– Pomorskiego. Gminê Z³awieś Wielka 
promowa³ zespó³ śpiewaczy „Melodia” 
dzia³aj¹cy przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej. 
 Oprócz muzyki ludowej, która od lat 
urzeka swym folklorystycznym brzmie-
niem, swoje stoiska rozstawili: twórcy 
ludowi prezentuj¹cy wyroby rêkodzie³a 
i producenci miodu, gospodynie wiej-
skie serwuj¹ce tradycyjne, regionalne 
przysmaki. 
 To by³a prawdziwa bitwa smaków 
pomiêdzy Wielkopolsk¹, Kujawami 
i Pomorzem. Ko³a Gospodyñ Wiejskich 
stoczy³y bój o z³oty, srebrny i br¹zowy 
Rarytas.
 Serdecznie dziêkujemy Organizato-
rom za zaproszenie oraz zorganizowanie 
tak wspania³ego dnia jakim by³ - Jarmark 
Kujawsko – Pomorski w Myślêcinku. 
Spotkanie by³o okazj¹ do wspólnej za-
bawy, wymiany doświadczeñ i zawarcia 
nowych przyjaźni.

Maria Karpiñska

 Corocznie organizowany w Myślêcinku Jarmark Kujawsko-Pomorski to promocja smaków, tañców, muzyki 
i rzemios³a z ca³ego regionu. Impreza odby³a siê 10 września 2017 roku na polanie u podnó¿a Ośrodka Rekreacji 
Konnej.

 W czasie z³azu reprezentacja Śro-
dowiska 30-tych Dru¿yn Harcerskich 
w Z³ejwsi Wielkiej harcerze starsi i wê-
drownicy pe³nili s³u¿bê jako dru¿yna 
sztabowa Hufca ZHP Toruñ. Dh  pwd. 
Jaros³aw Kaczanowicz podj¹³ siê bar-
dzo odpowiedzialnej  funkcji - opieko-
wa³ siê grup¹ seniorów z Lublina. 

 I tak przez cztery dni blisko 400 
druhów z ca³ej Polski poznawa³o piêk-
no naszego regionu. Zwieñczeniem 
z³azu by³ uroczysty apel w niedzielê 20 
sierpnia 2017 r. na Rynku Staromiej-
skim w Toruniu.
 Równie¿ w dniu 16.09.2017 przy 
Szkole Podstawowej w Z³ejwsi Wielkiej, 

gdzie dzia³a Środowisko 30-tych Dru-
¿yn Harcerskich, wspólnie z rodzicami 
i dyrektorem szko³y obchodziliśmy 
Jubileusz 100-lecia harcerstwa na zie-
miach toruñskich.
 Jednym z punktów programu 
wspólnej zbiórki by³o posadzenie dêbu 
w ramach akcji Hufca ZHP Toruñ "100 
dêbów na 100 lecie harcerstwa na zie-
miach toruñskich". 
 Naszym zdaniem takie dzia³anie 
ma swoj¹ wymowê, poniewa¿ symboli-
zuje pewn¹ trwa³ośæ wokó³ przemijaj¹-
cej rzeczywistości. 
 Jednoczy wszystkich harcerzy, 
przypomina im o wa¿nym wydarzeniu, 
w którym kiedyś brali udzia³. Znaczy 
czas i miejsce tego wydarzenia. Z pew-
ności¹ przyczynia siê do umocnienia 
wiêzi z naszymi harcerzami, rodzicami 
i sojusznikami. 
 Kolejny d¹b, tym razem z udzia³em 
pana Jana Surdyki Wójta Gminy, zo-
sta³ zasadzony przed Urzêdem Gminy 
w Z³ejwsi Wielkiej. 

phm Daria Kaczanowicz

 W ramach obchodów 100 lecia harcerstwa na ziemiach toruñskich 
w dniach 17 – 20 sierpnia 2017 r. odby³ siê XXVI Ogólnopolski Z³az Senio-
rów ZHP.  

 W czasie zlotu dh pwd. Jaros³aw 
Kaczanowicz pe³ni³ funkcjê komen-
danta ście¿ki zuchowej, gdzie wraz 
z naszymi harcerzami starszymi i wê-
drownikami przygotowali średnio-
wieczn¹ przygodê dla zuchów z huf-
ca. 
Prawie ca³y patrol zuchowy z 30 Dru-
¿yny Wielopoziomowej "Szturmow-
cy" bra³ udzia³ w zlocie. 
Ponadto mamy czym siê pochwaliæ!!
Komendantka naszego szczepu 
i dru¿ynowa 30 DW "Szturmowcy" 
phm Daria Kaczanowicz otrzyma³a 
3 wyró¿nienia - z³ot¹ odznakê za za-
s³ugi dla toruñskiego hufca, odznakê 
100-lecia za zas³ugi dla harcerstwa 

na ziemiach toruñskich oraz z czego 
najbardziej jesteśmy dumni Br¹zowy 
Krzy¿ za zas³ugi dla ZHP.
Mi³o nam jest równie¿ poinformo-
waæ, ¿e po raz kolejny zostaliśmy eko-
logiczn¹ dru¿yn¹ hufca.
W trakcie gali medalem za zas³ugi dla 
harcerstwa zosta³ równie¿ uhonoro-
wany Robert Swionek - Brzezinski dy-
rektor Szko³y Podstawowej w Z³ejwsi 
Wielkiej, który naszej dru¿ynie za-
wsze s³u¿y pomoc¹.
Panu Robertowi serdecznie gratulu-
jemy i ¿yczymy powodzenia w ¿yciu 
prywatnym jak i zawodowym.

Ho Marika Kopczyñska 

 W dniach 29.09-01.10.2017 r. w Toruniu odby³ sie zlot Hufca ZHP To-
ruñ poświêcony obchodom 100-lecia harcerstwa na ziemiach toruñskich. 
Nie mog³o na nim zabrakn¹æ reprezentacji naszego szczepu.  Wartośæ inwestycji to 760 tys. z³otych. Pieni¹dze na 

zakup pojazdu zosta³y pozyskane z funduszy Gminy Z³a-
wieś Wielka, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go, Powiatu Toruñskiego oraz środków w³asnych Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Toporzysku.
 Podczas powitania nowego wozu, pomimo średniej 
pogody towarzyszyli nam mieszkañcy gminy oraz cz³on-
kowie okolicznych jednostek OSP, którzy wprowadzili 
nowy wóz w korowodzie samochodów specjalnych. Swo-
j¹ obecności¹ zaszczycili nas reprezentanci w³adz samo-
rz¹du terytorialnego: Miros³aw Graczyk Starosta Toruñ-

ski, Andrzej Walczyñski Radny Powiatu Toruñskiego, 
Jan Surdyka Wójt Gminy Z³awieś Wielka wraz ze swoim 
zastêpc¹ Krzysztofem Rakiem. 
 Na uroczystości obecni byli równie¿: reprezentant 
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego, Pe³nomocnik Marsza³ka Pan Marcin Swa-
czyna, ksi¹dz Pawe³ Nowogórski z Centrum Edukacji 
M³odzie¿y w Górsku oraz Pan Jacek Rutkowski Prezes 
Zarz¹du Komplementariusza MATBUD. Za obecnośæ 
w tym jak¿e wa¿nym dla nas dniu dziêkujemy wszyst-
kim wy¿ej wymienionym oraz ka¿demu, kto postano-
wi³ spêdziæ z nami ten pochmurny pi¹tkowy wieczór.
 Jak widaæ na zdjêciach wykonanych przez Marci-
na Zió³kowskiego, Piotra Strza³ka oraz Maksymiliana 
Andrzejewskiego prócz ogromnego przejêcia i zaan-
ga¿owania druhów z naszej jednostki niespodziankê 
przygotowa³a M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza, któ-
ra spêdzi³a dwa dni na malowaniu transparentów na 
powitanie samochodu. Wszyscy zainteresowani zostali 
zaproszeni przez naczelnika Miros³awa Buliñskiego na 
ciep³¹ kie³baskê oraz zimne napoje. W tym miejscu pra-
gniemy podziêkowaæ miejscowej piekarni MR. MAX 
z Toporzyska za przekazanie świe¿utkich bu³ek, które 
rozesz³y siê b³yskawicznie.
 Nasz nowy GBARt 3/16, to średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy posiadaj¹cy zbiornik wodny o pojem-
ności 3000 litrów oraz autopompê o wydajności 1600 l/
min. Dziêki specjalistycznemu wyposa¿eniu mo¿e braæ 
udzia³ w dzia³aniach ratowniczych podczas wypadków 
komunikacyjnych. Auto otrzyma³o kryptonim 349[c]85, 
czyli zast¹pi³o wycofanego z podzia³u Mercedesa 911 
SRt. Specyfikacja VOLVO pozwoli³a nam zdecydowaæ, 
aby by³o to auto pierwszowyjazdowe. Jest to jedyny po-
jazd uterenowiony posiadaj¹cy napêd na 4 ko³a.
 Jednostka posiada aktualnie 2 samochody gaśnicze: 
w/w GBARt 3/16 Volvo FL oraz GCBA 3,5/24 Jelcz. Po-
nadto dysponujemy Volkswagenem Transporterem 4 
generacji, który od dziś pe³ni³ bêdzie s³u¿bê jako SLR 
w wraz z ³odzi¹ hybrydow¹ RibBrig Falcon 500 z 50-
konnym silnikiem Hondy.
 Wiêcej na temat jednostki mo¿na siê dowiedzieæ 
z fanpage’u www.facebook.com/OSP.KSRG.Toporzy-
sko

Sekretarz OSP Toporzysko 
£ukasz Morañski

 22 września 2017 roku na zawsze zapisze siê w kartach historii naszej jednostki. Chwilê po godzinie 18:00 na 
plac remizy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Toporzysku zawita³ FABRYCZNIE NOWY SAMOCHÓD RATOW-
NICZO-GAŚNICZY na podwoziu VOLVO FL 280 zabudowany przez firmê BOCAR.
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30 Szczep Harcerski w Złejwsi Wielkiej

Święto Pieczonego 
Ziemniaka w Siemoniu

Dzień przedszkolaka

Przedszkolaki zajrzały tam, 
gdzie powstaje sztuka

Harcerskie lato!

 Obóz zosta³ zorganizowany 
wspólnie z harcerzami z powiatu 
i miasta W¹brzeźno. Tegoroczna fa-
bu³a obozu to mitologia s³owiañska, 
która bardzo podoba³a siê uczestni-
kom wypoczynku. Dziêki wsparciu 
Urzêdu Gminy, ka¿dy uczestnik 
wypoczynku nie tylko uczestniczy³ 
w ciekawych zajêciach i wycieczkach, 
ale tak¿e otrzyma³ pakiet turystycz-
ny, który na pewno przyda³ siê w cza-
sie trwania obozu.

phm. Daria Kaczanowicz

 W dniach 15-29.07.2017 odby³ siê obóz harcerski w Papierni zorganizo-
wany przez Środowisko 30-tych Dru¿yn Harcerskich w Z³ejwsi Wielkiej, 
w którym wziê³o udzia³ 30 harcerzy i zuchów nale¿¹cych do dru¿yn dzia³a-
j¹cych w SP w Z³ejwsi Wielkiej. 

 Kartofle, pyry, grule - motywem 
przewodnim tej imprezy, by³y byæ 
mo¿e prozaiczne ziemniaki, jednak  
uczniowie naszej szko³y dostrzegli 
w ich historii nutê romantyzmu, ta-
jemnicê odkryæ i podró¿y w poszuki-
waniu nieznanych l¹dów. Powszedni 
kartofel dotar³ do Europy na statku 
Krzysztofa Kolumba i zanim na sta³e 
zagości³ na naszych sto³ach przeszed³ 
burzliwe koleje losu.
 Dlatego zapach pieczonych 
w ognisku ziemniaków wzmaga nie 
tylko apetyt, ale sk³ania do wspomnieñ 
z dzieciñstwa i pobudza kulinarn¹ 
wyobraźniê. Nasi rodzice w³¹czyli 
siê do uświetnienia tej uroczystości, 
pomagaj¹c w przygotowaniu potraw 
z ziemniaków, które z entuzjazmem 
by³y degustowane i podziwiane. Klu-
ski ziemniaczane, placki, kotleciki, 
rozmaite sa³atki, pieczone ziemniaki 
z ogniska, ciasto, które wygl¹da³o jak 
sernik… Wszystkiego obfitośæ i nie-
powtarzalny smak wzbudzaj¹cy pyta-
nia, czy to mo¿liwe, ¿e podstawowym 
sk³adnikiem s¹ kartofle?
 Wszyscy uczniowie świetnie siê 
bawili przy projektowaniu kartofla-
nych zwierzaków i postaci nie z tej 
ziemi, co zosta³o uwiecznione na zdjê-
ciach i wystawie plastycznej. Potem 
przyszed³ czas na dyskotekê w blasku 
zachodz¹cego s³oñca. Tak radosnych 
harców ju¿ dawno nie widzia³a nasza 
okolica. Si³ oraz chêci nie zabrak³o 

 Zabrzmia³ ju¿ pierwszy dzwonek, lato ust¹pi³o miejsca jesieni, mg³y 
snuj¹ siê po polach. Szare, deszczowe poranki, niebo powleczone o³owia-
nymi chmurami i tak oczekiwane s³oneczne dni z feeri¹ jesiennych barw. 
Niezwyk³e t³o dla tradycyjnego ju¿ Świêta Pieczonego Ziemniaka w Szkole 
Podstawowej w Siemoniu. 

równie¿ na nocny marsz, który zali-
czyli prawie wszyscy odwa¿ni uczest-
nicy biwaku. Mieszkañcy Siemonia 
z pewności¹ s³yszeli jak radośnie świê-
towali uczniowie naszej szko³y. 
 Po ró¿nych formach aktywności 
i zabawach wydawa³oby siê, ¿e zmê-
czeni uczestnicy tej szkolnej imprezy 
zapadn¹ w sen, jednak jak to zwykle 
bywa - energia i niezmordowanie dzie-
ci nie maj¹ koñca. Dlatego te¿ nocne-
go odpoczynku nie wszyscy zaznali 
i ciszy nocnej mury naszej szko³y tym 
razem zosta³y pozbawione. 
 Tak w³aśnie spêdza³a czas m³o-
dzie¿ i dzieci w Szkole Podstawowej 
w Siemoniu w ostatnich dniach wrze-
śnia, na dowód, ¿e w szkole nie tylko 
zdobywa siê wiedzê siedz¹c w ³aw-
kach, ale i w czasie nieskrêpowanej 
zabawy oraz aktywności na świe¿ym 
powietrzu z wykorzystaniem terenu, 
który jest niew¹tpliwym atutem na-
szej placówki.
 Nocny biwak w naszej szkole cie-
szy siê ogromnym powodzeniem od 
lat. Zarówno uczniowie jak i rodzice, 
a tak¿e nauczyciele nie wyobra¿aj¹ so-
bie roku szkolnego bez tej rozrywki, 
która na trwa³e wros³a w nasz szkolny 
krajobraz. 
 Wszystkim, którzy nam pomagaj¹ 
w organizowaniu Świêta Pieczonego 
Ziemniaka- dziêkujemy!    

Ma³gorzata Kleczkowska - Kurzyñska

 W szczepie dzia³aj¹ 3 dru¿yny 
harcerskie, zrzeszaj¹ce dzieci i m³o-
dzie¿ w wieku od 5 do 21 lat oraz kr¹g 
instruktorski.
 30 Dru¿yna Wielopoziomowa 
im. Szarych Szeregów - "Szturmow-
cy" - dru¿ynowa phm. Daria Kacza-
nowicz tel. 665600877 przyjmuje 
zapisy do dru¿yny zuchowej (dzieci 
w wieku od 5 do 9 lat) oraz harcerzy 
starszych (m³odzie¿ w wieku od 13 
do 16 lat). 

 30 Dru¿yna Harcerska "Zielony 
P³omieñ" dru¿ynowa pwd. Marika 
Kopczyñska tel. 691945189 przyjmu-
je dzieci w wieku od 10 do 13 lat
30 Dru¿yna Wêdrownicza "WID-
MO" dru¿ynowy pwd. Jaros³aw Ka-
czanowicz tel. 514590240 przyjmuje 
m³odzie¿  wieku od 16 do 21 lat
 Zbiórki wszystkich dru¿yn od-
bywaj¹ siê w SOBOTY w SP w Z³ejwsi 
Wielkiej w godz.:
• Zuchy: 9:30- 10:30

 Informujemy, ¿e od września tego roku Środowisko 30-tych Dru¿yn Harcerskich dzia³aj¹cych w SP w Z³ejwsi 
Wielkiej oficjalnie zmieni³o nazwê na 30 Szczep Harcerski w Z³ejwsi Wielkiej. 

• harcerze m³odsi: 10:30- 12:00
• harcerze starsi i wêdrownicy po 

wcześniejszym uzgodnieniu termi-
nu z dru¿ynowymi. 

 Wszelkich informacji udziela 
komendantka szczepu phm Daria 
Kaczanowicz, e-mail. daria.kacza-
nowicz@zhp.net.pl z harcerskim 
pozdrowieniem
CZUWAJ! 

pwd Jaros³aw Kaczanowicz

 Dnia 20 września 2017 r. ob-
chodziliśmy „Ogólnopolski Dzieñ 
Przedszkolaka”.  Świêto to rado-
śnie uczciliśmy w poszczególnych 
grupach przedszkolnych - by³y gry, 
konkurencje, pyszny tort i du¿o 
uśmiechu.

 Grupa przedszkolaków wziê³a 
ponadto udzia³ w koncercie „Dzieci 
– Dzieciom”, który odby³ siê w Cen-
trum Kszta³cenia Ustawicznego 
w Toruniu. Organizatorem tego 
wydarzenia by³o Stowarzyszenie 

Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa 
i Twórczośæ” we wspó³pracy z Wy-
dzia³em Edukacji Urzêdu Miasta 
Torunia oraz Kuratorium Oświaty. 
 W zwi¹zku z obchodami Roku 
Rzeki Wis³y motywem przewodnim 
by³a królowa polskich rzek. Pro-
gram artystyczny zaprezentowa³o 
14 przedszkoli z Torunia oraz jed-
no spoza granic Torunia - Gminne 
Przedszkole w Z³ejwsi Ma³ej.  
 Nasi wychowankowie przedsta-
wili inscenizacjê pt. „Rybak nad Wi-
s³¹”, której przes³aniem by³o kszta³-

cenie postaw odpowiedzialności za 
stan zanieczyszczenia rzeki, ukaza-
nie wspó³zale¿ności miêdzy cz³owie-
kiem a środowiskiem oraz propago-
wanie zachowañ proekologicznych. 
 Po wystêpach kolorowy korowód 
przedszkolaków, przy dźwiêkach 
muzyki i wspólnych śpiewów, prze-
maszerowa³ ul. Szerok¹, a¿  pod Po-
mnik Miko³aja Kopernika. 
 Czekamy na kolejn¹ mo¿liwośæ 
zaprezentowania naszych umiejêt-
ności.

Agnieszka Maciantowicz

 W jeden z piêknych wrześnio-
wych dni dzieci z Gminnego Przed-
szkola w Z³ejwsi Ma³ej, które na 
czas rozbudowy przedszkola prze-
bywaj¹ w Sk³udzewie, wybra³y siê 
do „Fundacji Piêkniejszego Świata”.

 Z wielkim zaciekawieniem zapo-
znawa³y siê z magicznym miejscem, 
jakim jest siedziba fundacji. Pani Da-
nuta Sowiñska - Warmbier pokaza³a 

pracownie pe³n¹ ró¿norodnych rzeźb, 
obrazów, narzêdzi  plastycznych.
 Podczas spotkania przedszkola-
ki w prawdziwej pracowni tworzy³y 
imienne, artystyczne wizytówki oraz 
malowa³y na p³ótnie. Maj¹c do dyspo-
zycji tylko kolory podstawowe tworzy-
³y istne dzie³a sztuki ³¹cz¹c je w pe³n¹ 
paletê barw. 
 Po zakoñczeniu pracy artystycz-
nej wys³ucha³y kilku rymowanek 

czytanych przez Pani¹ Danutê, gdy¿ 
dzieñ 29 września jest „Ogólnopol-
skim Dniem G³ośnego Czytania”. Na 
zakoñczenie dzieci gor¹co podziêko-
wa³y za mile i twórczo spêdzony czas 
oraz za wieloletni¹ wspó³pracê przed-
szkola z fundacj¹.
 Wyprawa by³a pe³na emocji oraz 
wra¿eñ artystycznych. Dziêkujemy!

Agnieszka Maciantowicz
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Zespół śpiewaczy „Melodia” na Jarmarku 
Kujawsko – Pomorskim w Myślęcinku

Nowy samochód dla OSP Toporzysko

Obchody 100-lecia 
harcerstwa w Toruniu

Gala na 100-lecie harcerstwa 
w Toruniu 

 Na scenie królowa³y zespo³y ludowe 
pieśni i tañca z województwa Kujawsko 
– Pomorskiego. Gminê Z³awieś Wielka 
promowa³ zespó³ śpiewaczy „Melodia” 
dzia³aj¹cy przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej. 
 Oprócz muzyki ludowej, która od lat 
urzeka swym folklorystycznym brzmie-
niem, swoje stoiska rozstawili: twórcy 
ludowi prezentuj¹cy wyroby rêkodzie³a 
i producenci miodu, gospodynie wiej-
skie serwuj¹ce tradycyjne, regionalne 
przysmaki. 
 To by³a prawdziwa bitwa smaków 
pomiêdzy Wielkopolsk¹, Kujawami 
i Pomorzem. Ko³a Gospodyñ Wiejskich 
stoczy³y bój o z³oty, srebrny i br¹zowy 
Rarytas.
 Serdecznie dziêkujemy Organizato-
rom za zaproszenie oraz zorganizowanie 
tak wspania³ego dnia jakim by³ - Jarmark 
Kujawsko – Pomorski w Myślêcinku. 
Spotkanie by³o okazj¹ do wspólnej za-
bawy, wymiany doświadczeñ i zawarcia 
nowych przyjaźni.

Maria Karpiñska

 Corocznie organizowany w Myślêcinku Jarmark Kujawsko-Pomorski to promocja smaków, tañców, muzyki 
i rzemios³a z ca³ego regionu. Impreza odby³a siê 10 września 2017 roku na polanie u podnó¿a Ośrodka Rekreacji 
Konnej.

 W czasie z³azu reprezentacja Śro-
dowiska 30-tych Dru¿yn Harcerskich 
w Z³ejwsi Wielkiej harcerze starsi i wê-
drownicy pe³nili s³u¿bê jako dru¿yna 
sztabowa Hufca ZHP Toruñ. Dh  pwd. 
Jaros³aw Kaczanowicz podj¹³ siê bar-
dzo odpowiedzialnej  funkcji - opieko-
wa³ siê grup¹ seniorów z Lublina. 

 I tak przez cztery dni blisko 400 
druhów z ca³ej Polski poznawa³o piêk-
no naszego regionu. Zwieñczeniem 
z³azu by³ uroczysty apel w niedzielê 20 
sierpnia 2017 r. na Rynku Staromiej-
skim w Toruniu.
 Równie¿ w dniu 16.09.2017 przy 
Szkole Podstawowej w Z³ejwsi Wielkiej, 

gdzie dzia³a Środowisko 30-tych Dru-
¿yn Harcerskich, wspólnie z rodzicami 
i dyrektorem szko³y obchodziliśmy 
Jubileusz 100-lecia harcerstwa na zie-
miach toruñskich.
 Jednym z punktów programu 
wspólnej zbiórki by³o posadzenie dêbu 
w ramach akcji Hufca ZHP Toruñ "100 
dêbów na 100 lecie harcerstwa na zie-
miach toruñskich". 
 Naszym zdaniem takie dzia³anie 
ma swoj¹ wymowê, poniewa¿ symboli-
zuje pewn¹ trwa³ośæ wokó³ przemijaj¹-
cej rzeczywistości. 
 Jednoczy wszystkich harcerzy, 
przypomina im o wa¿nym wydarzeniu, 
w którym kiedyś brali udzia³. Znaczy 
czas i miejsce tego wydarzenia. Z pew-
ności¹ przyczynia siê do umocnienia 
wiêzi z naszymi harcerzami, rodzicami 
i sojusznikami. 
 Kolejny d¹b, tym razem z udzia³em 
pana Jana Surdyki Wójta Gminy, zo-
sta³ zasadzony przed Urzêdem Gminy 
w Z³ejwsi Wielkiej. 

phm Daria Kaczanowicz

 W ramach obchodów 100 lecia harcerstwa na ziemiach toruñskich 
w dniach 17 – 20 sierpnia 2017 r. odby³ siê XXVI Ogólnopolski Z³az Senio-
rów ZHP.  

 W czasie zlotu dh pwd. Jaros³aw 
Kaczanowicz pe³ni³ funkcjê komen-
danta ście¿ki zuchowej, gdzie wraz 
z naszymi harcerzami starszymi i wê-
drownikami przygotowali średnio-
wieczn¹ przygodê dla zuchów z huf-
ca. 
Prawie ca³y patrol zuchowy z 30 Dru-
¿yny Wielopoziomowej "Szturmow-
cy" bra³ udzia³ w zlocie. 
Ponadto mamy czym siê pochwaliæ!!
Komendantka naszego szczepu 
i dru¿ynowa 30 DW "Szturmowcy" 
phm Daria Kaczanowicz otrzyma³a 
3 wyró¿nienia - z³ot¹ odznakê za za-
s³ugi dla toruñskiego hufca, odznakê 
100-lecia za zas³ugi dla harcerstwa 

na ziemiach toruñskich oraz z czego 
najbardziej jesteśmy dumni Br¹zowy 
Krzy¿ za zas³ugi dla ZHP.
Mi³o nam jest równie¿ poinformo-
waæ, ¿e po raz kolejny zostaliśmy eko-
logiczn¹ dru¿yn¹ hufca.
W trakcie gali medalem za zas³ugi dla 
harcerstwa zosta³ równie¿ uhonoro-
wany Robert Swionek - Brzezinski dy-
rektor Szko³y Podstawowej w Z³ejwsi 
Wielkiej, który naszej dru¿ynie za-
wsze s³u¿y pomoc¹.
Panu Robertowi serdecznie gratulu-
jemy i ¿yczymy powodzenia w ¿yciu 
prywatnym jak i zawodowym.

Ho Marika Kopczyñska 

 W dniach 29.09-01.10.2017 r. w Toruniu odby³ sie zlot Hufca ZHP To-
ruñ poświêcony obchodom 100-lecia harcerstwa na ziemiach toruñskich. 
Nie mog³o na nim zabrakn¹æ reprezentacji naszego szczepu.  Wartośæ inwestycji to 760 tys. z³otych. Pieni¹dze na 

zakup pojazdu zosta³y pozyskane z funduszy Gminy Z³a-
wieś Wielka, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go, Powiatu Toruñskiego oraz środków w³asnych Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Toporzysku.
 Podczas powitania nowego wozu, pomimo średniej 
pogody towarzyszyli nam mieszkañcy gminy oraz cz³on-
kowie okolicznych jednostek OSP, którzy wprowadzili 
nowy wóz w korowodzie samochodów specjalnych. Swo-
j¹ obecności¹ zaszczycili nas reprezentanci w³adz samo-
rz¹du terytorialnego: Miros³aw Graczyk Starosta Toruñ-

ski, Andrzej Walczyñski Radny Powiatu Toruñskiego, 
Jan Surdyka Wójt Gminy Z³awieś Wielka wraz ze swoim 
zastêpc¹ Krzysztofem Rakiem. 
 Na uroczystości obecni byli równie¿: reprezentant 
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego, Pe³nomocnik Marsza³ka Pan Marcin Swa-
czyna, ksi¹dz Pawe³ Nowogórski z Centrum Edukacji 
M³odzie¿y w Górsku oraz Pan Jacek Rutkowski Prezes 
Zarz¹du Komplementariusza MATBUD. Za obecnośæ 
w tym jak¿e wa¿nym dla nas dniu dziêkujemy wszyst-
kim wy¿ej wymienionym oraz ka¿demu, kto postano-
wi³ spêdziæ z nami ten pochmurny pi¹tkowy wieczór.
 Jak widaæ na zdjêciach wykonanych przez Marci-
na Zió³kowskiego, Piotra Strza³ka oraz Maksymiliana 
Andrzejewskiego prócz ogromnego przejêcia i zaan-
ga¿owania druhów z naszej jednostki niespodziankê 
przygotowa³a M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza, któ-
ra spêdzi³a dwa dni na malowaniu transparentów na 
powitanie samochodu. Wszyscy zainteresowani zostali 
zaproszeni przez naczelnika Miros³awa Buliñskiego na 
ciep³¹ kie³baskê oraz zimne napoje. W tym miejscu pra-
gniemy podziêkowaæ miejscowej piekarni MR. MAX 
z Toporzyska za przekazanie świe¿utkich bu³ek, które 
rozesz³y siê b³yskawicznie.
 Nasz nowy GBARt 3/16, to średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy posiadaj¹cy zbiornik wodny o pojem-
ności 3000 litrów oraz autopompê o wydajności 1600 l/
min. Dziêki specjalistycznemu wyposa¿eniu mo¿e braæ 
udzia³ w dzia³aniach ratowniczych podczas wypadków 
komunikacyjnych. Auto otrzyma³o kryptonim 349[c]85, 
czyli zast¹pi³o wycofanego z podzia³u Mercedesa 911 
SRt. Specyfikacja VOLVO pozwoli³a nam zdecydowaæ, 
aby by³o to auto pierwszowyjazdowe. Jest to jedyny po-
jazd uterenowiony posiadaj¹cy napêd na 4 ko³a.
 Jednostka posiada aktualnie 2 samochody gaśnicze: 
w/w GBARt 3/16 Volvo FL oraz GCBA 3,5/24 Jelcz. Po-
nadto dysponujemy Volkswagenem Transporterem 4 
generacji, który od dziś pe³ni³ bêdzie s³u¿bê jako SLR 
w wraz z ³odzi¹ hybrydow¹ RibBrig Falcon 500 z 50-
konnym silnikiem Hondy.
 Wiêcej na temat jednostki mo¿na siê dowiedzieæ 
z fanpage’u www.facebook.com/OSP.KSRG.Toporzy-
sko

Sekretarz OSP Toporzysko 
£ukasz Morañski

 22 września 2017 roku na zawsze zapisze siê w kartach historii naszej jednostki. Chwilê po godzinie 18:00 na 
plac remizy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Toporzysku zawita³ FABRYCZNIE NOWY SAMOCHÓD RATOW-
NICZO-GAŚNICZY na podwoziu VOLVO FL 280 zabudowany przez firmê BOCAR.
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KAktualności

Zespół Śpiewaczy „ Melodia”
V Przegląd Zespołów Ludowych

XI Rajd Pieczonego Ziemniaka 

Wyjazd do Opera Nova

Nowy Rok akademicki Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Górsku

Wyjazd do Poznania na wystawę obrazów 
Fridy Kahlo

Rok kulturalno – sportowy w GOKIS 
2017/20018 

 Organizatorami przedsiêwziêcia by³ Od-
dzia³ Miejski PTTK im. Mariana Sydowa 
w Toruniu oraz Szko³a Podstawowa w Górsku. 
Wspó³organizatorami zaś byli Starostwo Powia-
towe w Toruniu, Urz¹d Miasta Torunia, Urz¹d 
Gminy w Z³ejwsi Wielkiej oraz Leśnictwo Gu-
towo. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali 
Pan Henryk Mi³oszewski – prezes Zarz¹du 
Oddzia³u wraz z Panem Dawidem Basakiem – 
dyrektorem Szko³y Podstawowej w Górsku. Dla 
uczestników Zlotu, jak i Rajdu zosta³y przygo-
towane trasy piesze, którymi uczestnicy ruszy-
li z ró¿nych miejsc w Toruniu, jak i na terenie 
Gminy, bez wzglêdu na pogodê. 
 I tak, bior¹c pod uwagê trasy rajdu mo¿emy 
wskazaæ: trasa I - Przysiek ODR - Aleja Lipowa 
- Stary Toruñ - Górsk szko³a, trasa II - Rozgarty 
sklep p. Cybulskich - ul. Cedrowa - Górsk, ul. 
Nadwiślañska - ul. ks. B. Markiewicza - Górsk 
Leśniczanka - Górsk szko³a, trasa III - Czarne 
B³oto szko³a - Górsk szko³a, Trasa IV - Górsk 
parking przy cmentarzu - ul. ks. B. Markiewi-
cza - Górsk Leśniczanka - Górsk szko³a, trasa 
V - Górsk szko³a - Czarne B³oto ście¿ka przy 
lesie - Górsk Leśniczanka - D¹b Wierzyñskie-
go - Górsk szko³a. W czasie, kiedy grupy piesze 
zaczê³y siê schodziæ, wyznaczone panie zaczê³y 
wydawaæ gor¹c¹ herbatê oraz wspaniale pachn¹-
c¹ i jak wkrótce siê okaza³o, niezwykle smaczn¹ 

grochówkê, która zosta³a przygotowana przez 
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Czarnym B³ocie, 
a sfinansowana ze środków Urzêdu Gminy 
w Z³ejwsi Wielkiej. Dodatkowym, a zarazem 
wa¿nym przedsiêwziêciem, bez którego im-
preza nie mia³aby sensu by³y ziemniaki, które 
dopieka³y siê w ¿arze ogniska, palonego od sa-
mego rana. 
 Podczas wydarzenia Komandor Zlotu – 
Pan Marek Ruciñski zaprosi³ uczestników do 
wziêcia udzia³u w konkursach na najciekawsz¹ 
rzeźbê z ziemniaka oraz na projekt przysz³o-
rocznego znaczka Zlotu Pieczonego Ziemniaka 
czy na program artystyczny. Jest nam niezmier-
nie mi³o poinformowaæ, ¿e uczniowie naszej 
Szko³y zajêli wysokie miejsca w realizowanych 
konkursach: Konkurs na rzeźbê z ziemniaka 
wygra³a Zuzanna Przybyszewska, 4. miejsce 
zajê³a Kinga Barlik, a 7. miejsce Jakub Ko³³¹taj. 
W konkursie na projekt znaczka zlotu 4. miejsce 
zaj¹³ Patryk Balcerski, a 5. miejsce Julia Jakubik. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
 Ju¿ teraz mo¿emy zakomunikowaæ, ¿e 
nasza szko³a bêdzie baz¹ dla Eliminacji Woje-
wódzkich Ogólnopolskiego M³odzie¿owego 
Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego, który 
odbêdzie siê w dniach 12-13.05.2018 r.

Dawid Basak

 W dniu 23 września br. na terenie Szko³y Podstawowej im. ks. Jerzego Popie³uszki w Gór-
sku zosta³ zorganizowany XLVI Zlot Pieczonego Ziemniaka, a tym samym XI Rajd Pieczone-
go Ziemniaka.

 W dniu 27 września 2017 r. rozpocz¹³ siê 
nowy rok akademicki w dzia³aj¹cym od lutego 
br. przy Domu Kultury w Górsku, Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku.
 Spotkania akademickie odbywaj¹ siê w co 
drug¹ środê o godzinie 18.00.
 W poprzednim semestrze wyk³ady cieszy³y 
siê du¿ym zainteresowaniem, a obecnie liczba 
studentów UTW przekroczy³a 40 osób. Studen-
ci uczyli siê obs³ugi komputera i urz¹dzeñ z nim 
po³¹czonych oraz jêzyka angielskiego. Kursy te 
bêd¹ kontynuowane te¿ w roku bie¿¹cym.

Renata Dobrowolska

 Jak czytamy na stronie Opery NOVA pra-
premiera spektaklu „Rycerskośæ Wieśniacza” 
odby³a siê w Rzymie w 1890 roku. Opera ta od-
nios³a sukcesy na wszystkich wielkich scenach 
europejskich. Uwa¿ana jest za pierwsz¹ operê 
werystyczn¹. Do jej powodzenia przyczyni³ 
siê nie tylko temat libretta (wed³ug powieści 
Giovanniego Vergi, pisarza z nurtu naturali-
stycznego), lecz równie¿ ogólne uproszczenie 
środków teatralnych, ogromne bogactwo me-
lodii oddaj¹cych charakter i atmosferê po³u-
dnia W³och (sceny z ¿ycia sycylijskich wieśnia-
ków:  powrót z pola, msza w wiejskim kościele, 
czy obraz wiejskiej tawerny). S³ynny chór „Gli 
aranci olezzano”, czy te¿ majestatyczne „Regi-
na coeli”, nale¿¹ do najbardziej poruszaj¹cych 
fragmentów muzycznych w historii opery.

 „PAJACE" to opera w dwóch aktach 
z prologiem. Skomponowana, podobnie jak 
"Rycerskośæ wieśniacza" na konkurs w 1890 r., 
na sw¹ prapremierê czeka³a do 1892 r. Od jej 
momentu (pod batut¹ Toscaniniego) cieszy 
siê ogromn¹ popularności¹ i z wielkim po-
wodzeniem wystawiana jest do dziś.
 Po g³ośnej premierze w MET (1895) przy-
jê³o siê wystawiaæ ³¹cznie "Rycerskośæ wie-
śniacz¹" i "Pajace" w wiêkszości teatrów i za-
powiadaæ na jednym afiszu premierowym.
 Spektakl odbêdzie siê w styczniu przysz³e-
go roku. Zapisy w Domu Kultury w Górsku 
pod nr tel. 56 610 21 28. Ilośæ miejsc ograni-
czona.

Renata Dobrowolska

 Dom Kultury w Górsku przyjmuje zapisy na wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na 
spektakle operowe „RYCERSKOŚÆ WIEŚNIACZA” i „PAJACE”. 

 Na jej malarstwie swe piêtno po³o¿y³o ¿ycie 
w okresie rewolucji meksykañskiej, jej dzieciñ-
stwo i ¿ycie po wypadku komunikacyjnym.
 Jak zapowiadaj¹ organizatorzy wystawy 
z Centrum Kultury w Poznaniu „Aby lepiej zro-
zumieæ Fridê Kahlo najlepiej zobaczyæ na ¿ywo 
jej dzie³a. Bêdzie to pierwsza i jedyna w swoim 
rodzaju prezentacja dzie³ artystki w Polsce”.

 W dniu 14 listopada 2017 r. Dom Kultury w Górsku organizuje jednodniow¹ wycieczkê do 
Poznania, po³¹czon¹ ze zwiedzaniem jedynej w Polsce wystawy meksykañskiej malarki Fridy 
Khalo. Frida Kahlo to kontrowersyjna malarka. 

 Wyjazd na wystawê po³¹czony jest ze zwie-
dzaniem Poznania.
Koszt wycieczki wynosi 100 z³ i obejmuje zakup 
biletów oraz przewodnika. 
 Zapisy na wycieczkê przyjmujemy pod nr 
telefonu 56 610 21 28. Ilośæ miejsc ograniczona.

Renata Dobrowolska

 Na scenie Zespo³u Szkó³ zaprezentowa³y 
swój dorobek artystyczny zespo³y śpiewacze 
z powiatu toruñskiego. 
 Organizatorem przegl¹du by³ zespó³ śpie-
waczy „Jutrzenka” wraz z Ko³em Gospodyñ 
Wiejskich w Czernikowie. Licznie zebrana 
publicznośæ mia³a niebywa³¹ ucztê kulturaln¹ 
dla ucha i oka. Barwne i rozśpiewane zespo³y 
wirowa³y na scenie w kolorowych strojach re-
gionalnych i wykonywa³y znane ludowe pio-
senki w³¹czaj¹c do wspólnego biesiadowania 
publicznośæ. 
 W uroczystości wzi¹³ udzia³ Miros³aw Gra-
czyk - Starosta Toruñski. Jak co roku poziom 
wystêpów by³ bardzo wysoki i wszyscy wyśmie-

 Dnia 30 września 2017 roku w sobotnie, s³oneczne popo³udnie zespó³ śpiewaczy „Melo-
dia” wzi¹³ udzia³ w V Przegl¹dzie Zespo³ów Ludowych w Czernikowie. 

nicie bawili siê przy znanych ludowych szla-
gierach. Impreza daje mo¿liwości promowania 
twórczości artystycznej zespo³ów śpiewaczych 
oraz ukazanie ich ró¿norodności repertuaro-
wej. Pozwala na integracjê zespo³ów ludowych 
z ca³ego regionu i pog³êbianie wspó³pracy miê-
dzy nimi. Uczestnicy otrzymali pami¹tkowe 
dyplomy oraz statuetki. 
 Dla gości przygotowano wspania³¹ biesia-
dê, o któr¹ zadba³y panie z Ko³a Gospodyñ 
Wiejskich i zespo³u śpiewaczego „Jutrzenka”. 
Wydarzenie uświetni³a zabawa taneczna do 
bia³ego rana.

Maria Karpiñska

Poniedzia³ek 
17:00 – 20:00 Zespó³ śpiewaczy „Melo-
dia”
19:00 – 20:00 Aerobik
20:00 – 21:00 Zumba
Wtorek
17:00 - 19:30 nauka gry na keyboardzie
17:00 – 19:00 zajêcia plastyczne
19:00 -20:00 Taniec w krêgu
Środa
16:00 – 17:00  zajêcia taneczne ( dzieci 
i m³odzie¿)
17:00 – 17:45  zajêcia taneczne ( Klub 
Malucha)
17:15 – 20:00 nauka gry na pianinie 
i keyboardzie

Czwartek
17:15 – 17:45 zespó³ wokalny dzieciêcy
17:45 – 19:00 nauka gry na keyboardzie
19:00 – 20:00 śpiew solowy
19:00 – 20:00 Aerobic
20:00 - 21:00 Zumba
Pi¹tek
16:30 – 17:15 duet wokalny
17:15 – 18:00 zespó³ wokalny m³odzie¿o-
wy
17:00 – 18:00 jêzyk angielski dla dzieci
18:00 – 19:00 jêzyk angielski dla doro-
s³ych
Moje Boisko Orlik – zajêcia sportowo – 
rekreacyjne. 
Sobota i niedziela zgodnie z kalendarzem 
imprez

Maria Karpiñska
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Udany występ karateków z Kumade

ZAPROSZENIE

Wakacje z La Soleil
 Tegoroczny wyjazd wakacyjny z Fundacj¹ La Soleil odby³ siê w dniach 11.08 – 14.08.2017 r. 
By³o to zadanie publiczne wspó³fi nansowane przez Gminê Z³awieś Wielka. Jak co roku dzieci 
wraz z opiekunem uda³y siê do Ośrodka Wypoczynkowego Viva w Jantarze.

Harmonogram 
zajęć Dom Kultury 
w Górsku 2017/18

Kolejny sukces zespołu „Harmonia”
 W sobotê 30.09.2017 roku w Pruszkowie 
odby³ siê XV Puchar Polski w Kumite Dru-
¿ynowym Mazovia Karate Cup 2017.

 Wśród 24 dru¿yn z ca³ej Polski wystarto-
wa³y równie¿ cztery dru¿yny z Klubu Karate 
Tradycyjnego KUMADE. W silnie obsadzo-
nym turnieju zawodnicy z Kumade zajêli wy-
sokie lokaty:
II miejsce - Wicemistrzostwo Polski, Team 
w sk³adzie:
Marta Ciepliñska, Weronika Wrotek, Roksa-
na Sadowska
III miejsce - br¹zowy medal,  Team w sk³a-
dzie:
Zuzanna Zalewska, Julia Bujnarowska (oraz 
zawodniczka z KKT Wejherowo)
IV miejsce - Team w sk³adzie:
Patrycja Niewiadomska, Rita Krause, Izabela 
W³udarczyk.
 Na uwagê zas³uguje bardzo dobry start 
Dru¿yny Ch³opców w sk³adzie: Jakub Obia-
la, Jakub Witalis, Bartosz S³upczewski, którzy 
zaliczyli udany debiut na tak presti¿owych 
zawodach, rywalizuj¹c jak równy z równym 
z o wiele bardziej doświadczonymi zawodni-
kami.
 Dariusz £enski

 Z mo¿liwości wakacyjnego wyjazdu sko-
rzysta³o 15 dzieci w wieku od 7 do 17 lat.
Niezmiennym punktem zbiórek przed 
wyjazdem jest Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej. Mimo dośæ du¿ej 
rozpiêtości wiekowej, dzieci doskonale siê 
porozumia³y. 
 Ju¿ w trakcie podró¿y by³o weso³o. Nie-
którzy, jak bywa³o to w latach ubieg³ych, 
znali siê ze szkolnych korytarzy.
Pierwszego dnia, po tym jak dotarliśmy na 
miejsce, dzieci skorzysta³y z mo¿liwości k¹-
pieli w basenie. Tradycyjne powitanie morza 
zaplanowaliśmy na kolejny dzieñ.  Ju¿ po 
obiedzie najodwa¿niejsi z grupy (powy¿ej 
140 cm) zdecydowali siê na przejście PAR-
KU LINOWEGO. Zwyczajem sta³y siê lekcje 
p³ywania i zabawy w basenie. Wieczorem od-
by³o siê spotkanie, by omówiæ plan kolonii 
i przede wszystkim – zintegrowaæ grupê. 
 Mieliśmy szczêście, poniewa¿ pogoda do-
pisa³a podczas ca³ego pobytu nad morzem 
i mogliśmy spêdzaæ czas na świe¿ym powie-
trzu. Drugiego dnia po śniadaniu udaliśmy 
siê na pla¿ê, gdzie zostaliśmy do obiadu. Po 
obiedzie zagraliśmy ma³y turniej w siatków-
kê, by³a oczywiście wizyta na basenie, a jesz-
cze przed zapadniêciem zmroku uda³o nam 
siê rozegraæ turniej minigolfa.
 Tym, co wiêkszości z nas najbardziej za-
padnie w pamiêæ z tegorocznego wyjazdu 
to Noce Perseidów, czyli noce spadaj¹cych 
gwiazd. Opatuleni w ko³dry le¿eliśmy nad 
basenem ogl¹daj¹c to wspania³e zjawisko. 
Uczestniczyli w tym wszyscy – zarówno naj-
m³odsi, jak i ci najstarsi i wszystkim sprawi³o 
to tak¹ sam¹ frajdê. I w³aśnie to najbardziej 
scali³o nasz¹ grupê.
 Ostatni dzieñ przed powrotem do domu 
rozpoczêliśmy od wizyty nad morzem oraz 

zakupu pami¹tek. Po obiedzie odby³o siê szu-
kanie skarbów. Dzieci podzielone na grupy 
przygotowywa³y zdobycze oraz mapy, które 
pomog³y do nich dotrzeæ. Miejscem akcji by³ 
teren ca³ego ośrodka.
 W ostatni wieczór tradycyjnie odby³o siê 
po¿egnalne ognisko, na którym bawiliśmy 
siê z grupk¹ m³odzie¿y z Kaliningradu. 
Wracaj¹c do Z³ejwsi odwiedziliśmy Gdañsk, 
zwiedziliśmy Muzeum Bursztynu, pospa-
cerowaliśmy Gdañsk¹ Starówk¹ i zjedliśmy 
obiad w KFC. By³o pysznie i … wspaniale.
 Jak co roku serdecznie dziêkujemy Panu 
Janowi Surdyce Wójtowi Gminy Z³awieś Wiel-
ka, oraz Radzie Gminy, którzy po raz kolejny 
zaufali nam, dziêki czemu mog³yśmy zorga-
nizowaæ wspania³y wypoczynek dla m³odych 
mieszkañców NASZEJ GMINY.

Opiekunka – Aleksandra Pakulska 
Prezes Fundacji La Soleil - Monika Piecuch

 Spo³ecznośæ Publicznej Szko³y Mu-
zycznej I stopnia w Górsku serdecznie 
zaprasza na Koncert Patriotyczny  w wy-
konaniu Orkiestry Wojskowej z Torunia 
pod batut¹ kpt. Krzysztofa ¯eleśkiewi-
cza, który odbêdzie siê dnia 13 listopada 
2017 roku o godz. 18:30 w Centrum Edu-
kacji M³odzie¿y w Górsku.

Agnieszka Witki

Poniedzia³ek
Bezp³atne porady prawne godz.17.00
Zajêcia plastyczne dla dzieci godz. 16.30
Jêzyk angielski dla starszaków godz. 17.15 – 
18.15
Sekcja teatralne 18.15 – 19.15
Aerobik godz.18.00
Wtorek
Taniec dla dzieci godz.17.00
Zajêcia plastyczne dla doros³ych 15.00
Środa
Klub seniora godz.18.00 /na przemian 
z UTW/
Uniwersytet Trzeciego Wieku godz. 18.00 / 
na przemian z Klubem Seniora/
Czwartek
Angielski dla starszaków i maluchów konty-
nuacja godz. 17.15 – 18.15
Taniec dla dzieci godz.17.00
Rytmika dla maluchów 18.15 – 19.15
Aerobik godz. 18.00
Joga godz.19.00 (zapisy od 1 listopada 2017 r. 
na zapisy)
Pi¹tek
Gimnastyka korekcyjna dla doros³ych godz. 
11.30

Renata Dobrowolska

 Konkurs odby³ siê w Ośrodku Wypoczynkowym nad Jeziorem Starogrodzkim, przy Europej-
skim Centrum Wymiany M³odzie¿y. Organizatorem by³ Che³miñski Dom Kultury, a wspó³orga-
nizatorami: Europejskie Centrum Wymiany M³odzie¿y oraz Urz¹d Miasta Che³mna. Rolê gospo-
darza pe³ni³ Zespó³ Wokalny „NOWALIJKI” z Che³miñskiego Domu Kultury.
 Zespól „Harmonia” by³ jednym z wielu zespo³ów bior¹cych udzia³ w konkursie. Wyst¹pi³ w ka-
tegorii zespó³ wokalno – instrumentalny, prezentuj¹c repertuar ludowy. Wystêp bardzo podoba³ 
siê publiczności, a tak¿e jury które nagrodzi³o "Harmoniê" dwiema nagrodami.  
 "Harmonia" zajê³a I miejsce w kategorii zespo³ów wokalno- instrumentalnych, a oraz szczegól-
n¹ nagrod¹, bo puchar Grand Prix, ufundowany przez burmistrza miasta Che³mno.
 Gratulacje dla zespo³u i jego dyrygenta Pana Micha³a Stropy.

Renata Dobrowolska

 Zespó³ „Harmonia” dzia³aj¹cy przy Domu Kultury w Górsku, w niedzielê 3 września 2017 
r. wzi¹³ udzia³ w XIV Prezentacjach Artystycznych Seniorów w Che³mnie.
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ZAPROSZENIE

Wakacje z La Soleil
 Tegoroczny wyjazd wakacyjny z Fundacj¹ La Soleil odby³ siê w dniach 11.08 – 14.08.2017 r. 
By³o to zadanie publiczne wspó³fi nansowane przez Gminê Z³awieś Wielka. Jak co roku dzieci 
wraz z opiekunem uda³y siê do Ośrodka Wypoczynkowego Viva w Jantarze.

Harmonogram 
zajęć Dom Kultury 
w Górsku 2017/18

Kolejny sukces zespołu „Harmonia”
 W sobotê 30.09.2017 roku w Pruszkowie 
odby³ siê XV Puchar Polski w Kumite Dru-
¿ynowym Mazovia Karate Cup 2017.

 Wśród 24 dru¿yn z ca³ej Polski wystarto-
wa³y równie¿ cztery dru¿yny z Klubu Karate 
Tradycyjnego KUMADE. W silnie obsadzo-
nym turnieju zawodnicy z Kumade zajêli wy-
sokie lokaty:
II miejsce - Wicemistrzostwo Polski, Team 
w sk³adzie:
Marta Ciepliñska, Weronika Wrotek, Roksa-
na Sadowska
III miejsce - br¹zowy medal,  Team w sk³a-
dzie:
Zuzanna Zalewska, Julia Bujnarowska (oraz 
zawodniczka z KKT Wejherowo)
IV miejsce - Team w sk³adzie:
Patrycja Niewiadomska, Rita Krause, Izabela 
W³udarczyk.
 Na uwagê zas³uguje bardzo dobry start 
Dru¿yny Ch³opców w sk³adzie: Jakub Obia-
la, Jakub Witalis, Bartosz S³upczewski, którzy 
zaliczyli udany debiut na tak presti¿owych 
zawodach, rywalizuj¹c jak równy z równym 
z o wiele bardziej doświadczonymi zawodni-
kami.
 Dariusz £enski

 Z mo¿liwości wakacyjnego wyjazdu sko-
rzysta³o 15 dzieci w wieku od 7 do 17 lat.
Niezmiennym punktem zbiórek przed 
wyjazdem jest Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej. Mimo dośæ du¿ej 
rozpiêtości wiekowej, dzieci doskonale siê 
porozumia³y. 
 Ju¿ w trakcie podró¿y by³o weso³o. Nie-
którzy, jak bywa³o to w latach ubieg³ych, 
znali siê ze szkolnych korytarzy.
Pierwszego dnia, po tym jak dotarliśmy na 
miejsce, dzieci skorzysta³y z mo¿liwości k¹-
pieli w basenie. Tradycyjne powitanie morza 
zaplanowaliśmy na kolejny dzieñ.  Ju¿ po 
obiedzie najodwa¿niejsi z grupy (powy¿ej 
140 cm) zdecydowali siê na przejście PAR-
KU LINOWEGO. Zwyczajem sta³y siê lekcje 
p³ywania i zabawy w basenie. Wieczorem od-
by³o siê spotkanie, by omówiæ plan kolonii 
i przede wszystkim – zintegrowaæ grupê. 
 Mieliśmy szczêście, poniewa¿ pogoda do-
pisa³a podczas ca³ego pobytu nad morzem 
i mogliśmy spêdzaæ czas na świe¿ym powie-
trzu. Drugiego dnia po śniadaniu udaliśmy 
siê na pla¿ê, gdzie zostaliśmy do obiadu. Po 
obiedzie zagraliśmy ma³y turniej w siatków-
kê, by³a oczywiście wizyta na basenie, a jesz-
cze przed zapadniêciem zmroku uda³o nam 
siê rozegraæ turniej minigolfa.
 Tym, co wiêkszości z nas najbardziej za-
padnie w pamiêæ z tegorocznego wyjazdu 
to Noce Perseidów, czyli noce spadaj¹cych 
gwiazd. Opatuleni w ko³dry le¿eliśmy nad 
basenem ogl¹daj¹c to wspania³e zjawisko. 
Uczestniczyli w tym wszyscy – zarówno naj-
m³odsi, jak i ci najstarsi i wszystkim sprawi³o 
to tak¹ sam¹ frajdê. I w³aśnie to najbardziej 
scali³o nasz¹ grupê.
 Ostatni dzieñ przed powrotem do domu 
rozpoczêliśmy od wizyty nad morzem oraz 

zakupu pami¹tek. Po obiedzie odby³o siê szu-
kanie skarbów. Dzieci podzielone na grupy 
przygotowywa³y zdobycze oraz mapy, które 
pomog³y do nich dotrzeæ. Miejscem akcji by³ 
teren ca³ego ośrodka.
 W ostatni wieczór tradycyjnie odby³o siê 
po¿egnalne ognisko, na którym bawiliśmy 
siê z grupk¹ m³odzie¿y z Kaliningradu. 
Wracaj¹c do Z³ejwsi odwiedziliśmy Gdañsk, 
zwiedziliśmy Muzeum Bursztynu, pospa-
cerowaliśmy Gdañsk¹ Starówk¹ i zjedliśmy 
obiad w KFC. By³o pysznie i … wspaniale.
 Jak co roku serdecznie dziêkujemy Panu 
Janowi Surdyce Wójtowi Gminy Z³awieś Wiel-
ka, oraz Radzie Gminy, którzy po raz kolejny 
zaufali nam, dziêki czemu mog³yśmy zorga-
nizowaæ wspania³y wypoczynek dla m³odych 
mieszkañców NASZEJ GMINY.

Opiekunka – Aleksandra Pakulska 
Prezes Fundacji La Soleil - Monika Piecuch

 Spo³ecznośæ Publicznej Szko³y Mu-
zycznej I stopnia w Górsku serdecznie 
zaprasza na Koncert Patriotyczny  w wy-
konaniu Orkiestry Wojskowej z Torunia 
pod batut¹ kpt. Krzysztofa ¯eleśkiewi-
cza, który odbêdzie siê dnia 13 listopada 
2017 roku o godz. 18:30 w Centrum Edu-
kacji M³odzie¿y w Górsku.

Agnieszka Witki

Poniedzia³ek
Bezp³atne porady prawne godz.17.00
Zajêcia plastyczne dla dzieci godz. 16.30
Jêzyk angielski dla starszaków godz. 17.15 – 
18.15
Sekcja teatralne 18.15 – 19.15
Aerobik godz.18.00
Wtorek
Taniec dla dzieci godz.17.00
Zajêcia plastyczne dla doros³ych 15.00
Środa
Klub seniora godz.18.00 /na przemian 
z UTW/
Uniwersytet Trzeciego Wieku godz. 18.00 / 
na przemian z Klubem Seniora/
Czwartek
Angielski dla starszaków i maluchów konty-
nuacja godz. 17.15 – 18.15
Taniec dla dzieci godz.17.00
Rytmika dla maluchów 18.15 – 19.15
Aerobik godz. 18.00
Joga godz.19.00 (zapisy od 1 listopada 2017 r. 
na zapisy)
Pi¹tek
Gimnastyka korekcyjna dla doros³ych godz. 
11.30

Renata Dobrowolska

 Konkurs odby³ siê w Ośrodku Wypoczynkowym nad Jeziorem Starogrodzkim, przy Europej-
skim Centrum Wymiany M³odzie¿y. Organizatorem by³ Che³miñski Dom Kultury, a wspó³orga-
nizatorami: Europejskie Centrum Wymiany M³odzie¿y oraz Urz¹d Miasta Che³mna. Rolê gospo-
darza pe³ni³ Zespó³ Wokalny „NOWALIJKI” z Che³miñskiego Domu Kultury.
 Zespól „Harmonia” by³ jednym z wielu zespo³ów bior¹cych udzia³ w konkursie. Wyst¹pi³ w ka-
tegorii zespó³ wokalno – instrumentalny, prezentuj¹c repertuar ludowy. Wystêp bardzo podoba³ 
siê publiczności, a tak¿e jury które nagrodzi³o "Harmoniê" dwiema nagrodami.  
 "Harmonia" zajê³a I miejsce w kategorii zespo³ów wokalno- instrumentalnych, a oraz szczegól-
n¹ nagrod¹, bo puchar Grand Prix, ufundowany przez burmistrza miasta Che³mno.
 Gratulacje dla zespo³u i jego dyrygenta Pana Micha³a Stropy.

Renata Dobrowolska

 Zespó³ „Harmonia” dzia³aj¹cy przy Domu Kultury w Górsku, w niedzielê 3 września 2017 
r. wzi¹³ udzia³ w XIV Prezentacjach Artystycznych Seniorów w Che³mnie.
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Sport

Klub Karate Shotokan  „Kiritsu Górsk”
 Og³aszamy nabór dla dzieci 
i m³odzie¿y od 6 roku ¿ycia na zajê-
cia karate sportowego z elementami 
gimnastyki korekcyjnej.

- Ruch stymuluje rozwój moto-
ryczny 
 Nie trudno zauwa¿yæ, i¿ w dzisiej-
szym świecie dzieci ju¿ od najm³od-
szych lat borykaj¹ siê z niedoborem 
ruchu m.in. siedz¹cy tryb ¿ycia, nie-
dobór odpowiednio dostosowanych 
zajêæ ruchowych lub ich ca³kowity 
brak. W³¹czenie gimnastyki korekcyj-
nej w trening karate sportowego spra-
wia, ¿e æwiczenia te, zwykle ¿mudne 
i monotonne, staj¹ siê przyjemności¹ 
jednocześnie przynosz¹c wymierne 
efekty w prawid³owym kszta³towaniu 
postawy cia³a.
- Profesjonalne metody treningowe 
 Poprzez innowacyjne metody 
treningowe dzieci z ³atwości¹ i uśmie-
chem na twarzy przyswajaj¹ nawet 
najtrudniejsze elementy tej nie³atwej 
sztuki walki. Zalet¹ klubu jest rów-
nie¿ rozbudowane zaplecze treningo-
we. Sprzêty dostêpne w trakcie zajêæ 

zwiêkszaj¹ mo¿liwości treningowe, 
jak równie¿ pozwalaj¹ na ich uatrak-
cyjnienie. Ochraniacze i napiêstniki 
maj¹ na celu zabezpieczenie dzieci 
przed urazami i zapewnienie bezpie-
czeñstwa. Zastosowanie ich równie¿ 
wspomaga sam trening, gdy¿ nauka 
w ochraniaczach pozwala na wyzby-
cie siê naturalnej bariery strachu, któ-
ra blokuje mo¿liwości.
- Rywalizacja sportowa 
 Wszyscy wyró¿niaj¹cy siê pod-
opieczni maj¹ mo¿liwośæ startu 
w zawodach organizowanych przez 
ogólnopolskie, jak i światowe organi-
zacje sportowe. Organizowane bêd¹ 
równie¿ wyjazdy na zgrupowania 
prowadzone przez utytu³owanych 
zawodników i trenerów z ca³ego świa-
ta. Zgrupowania i zawody odbywaj¹ 
siê w weekendy, dlatego nie bêd¹ za-
k³óca³y nauki szkolnej, czy te¿ regu-
larnych treningów.
- Aktywny wypoczynek 
 Chêtne dzieci mog¹ wzi¹æ udzia³ 
w obozie sportowym organizowa-
nym latem i zim¹. Jest to wyjazd dzie-
ci z wszystkich grup, dziêki czemu 

 Najlepszym spinningist¹ imprezy 
okaza³ siê Tomasz Melkowski, który 
jako jedyny z³owi³ komplet na który 
sk³ada³o siê 10 okoni. Na drugim miej-
scu uplasowa³ siê ³owca najwiêkszej 
ryby zawodów, niemal 3 kilogramowe-
go szczupaka Mariusz Kamiñski, a na 
najni¿szym stopniu podium stan¹³ 
Krzysztof Tomala. Ciesz¹ca siê du¿ym 
zainteresowaniem impreza odbywa³a 
siê w rodzinnej atmosferze. 
 Dziêki uprzejmości firmy PRO-
FESS z Górska ka¿dy uczestnik otrzy-
ma³ paczkê doskona³ej zanêty wêd-
karskiej. Na wszystkich przyby³ych 
czeka³a równie¿ smaczna grochówka 
i kie³basa serwowane z kuchni polowej 
oraz pyszne domowe wypieki.
 W imieniu Ko³a Wêdkarskiego nr 
67 w Z³ejwsi Wielkiej sk³adam serdeczne 
podziêkowania wszystkim przyjacio-
³om wêdkarstwa, dziêki którym zawody 
zyska³y tak wspania³¹ oprawê: Wójtowi 
Gminy Z³awieś Wielka Janowi Surdyce 
za patronat nad imprez¹ i wsparcie nie 
tylko tych zawodów, ale ca³ej dzia³al-
ności ko³a, przedstawicielom Banku 
Spó³dzielczego w Toruniu: Katarzynie 
Zieliñskiej-Bytyñ oraz Piotrowi Paw-
likowskiemu za udzielone wsparcie, 
Pani Annie Go³êbiewskiej w³aścicielce 
sklepu wêdkarskiego „U Ani” za spon-
sorowanie nagród, Panom Markowi 
Bozic i Kazimierzowi Sobiesiakowi za 
ufundowanie namiotu wêdkarskiego, 
Pañstwu Edycie i Tomaszowi Zakrzew-
skim, Panu Miros³awowi Gajdemskie-

Zawody spinningowe 
o Puchar Wójta

 Wis³a oraz jej wody zalewowe by³y aren¹ najwiêkszej wêdkarskiej im-
prezy odbywaj¹cej siê w Gminie Z³awieś Wielka. W niedzielê 8 październi-
ka w szranki stanê³o 67 zawodników. Zawody spinningowe o puchar Wójta 
gminy Z³awieś Wielka odbywa³y siê w jednej piêciogodzinnej turze.

m³odzi karatecy maj¹ szansê siê po-
znaæ i uczyæ siê od siebie nawzajem. 
Zalet¹ obozu jest aktywny wypoczy-
nek dzieci w otoczeniu rówieśników 
maj¹cych tê sam¹ pasjê, ich integracja 
i rekreacja.
- Wykwalifikowana kadra pedago-
giczna 
 Zajêcia prowadz¹ medaliści Mi-
strzostw Polski, Europy i Świata, po-
siadaj¹cy uprawnienia instruktora 
Karate Shotokan, gimnastyki korek-
cyjnej oraz kinezyterapii. Absolwenci 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy (Wychowanie Fizycz-
ne).
*Dla Rodzica!
 W m³odości wszystko jest o wie-
le ³atwiejsze, czas p³ynie beztrosko 
i bez zmartwieñ, dlatego to w³aśnie 
ten moment chcemy wykorzystaæ 
najbardziej, tak aby w formie gier 
i zabaw przekazywaæ dzieciom 
czym jest ciê¿ka praca prowadz¹ca 
do wytrwa³ości i wymiernych efek-
tów. Zale¿y nam, aby Twoje dziecko 
poznawa³o i rozwija³o siebie oraz 
pasjê, aby zna³o swoje mocne strony 

i nie ba³o siê ¿yciowych wyzwañ.
 Nikt z nas nie twierdzi, ¿e KA-
RATE to jedyna s³uszna i w³aściwa 
droga ¿yciowa, ale mamy świado-
mośæ tego, ¿e wzmocni³o nas i wypo-
sa¿y³o w liczne umiejêtności ¿yciowe 
oraz cechy charakteru. I w³aśnie te 
same wartości chcemy przekazaæ 
podopiecznym na zajêciach.
 Mamy za sob¹ stworzon¹ historiê 
- to wieloletnie doświadczenie w pra-
cy z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz wyniki 
na miêdzynarodowych arenach spor-
towych dajê Nam pewnośæ i przeko-
nanie, ¿e to co robimy ma sens i swoj¹ 
wartośæ.
- Rekrutacja
 Trwa do koñca października. Na 
zajêcia mo¿na siê zg³osiæ w:
* Szkole Podstawowej w Górsku, ul. 
Szkolna 2, 
* Centrum Edukacji M³odzie¿y 
w Górsku, ul. ks. B. Markiewicza 10, 
*Szko³a Podstawowa im. Janusza Kor-
czaka w Przysieku, ul. Leśna 1,
*Szko³a Podstawowa w Czarnowie, 
ul. Jarzêbinowa 80, 

Iwo Licznerski

mu, Panu Mariuszowi Tuleda z firmy 
Profess za ufundowanie nagród, Panu 
Stanis³awowi Tomali za udostepnienie 
³¹ki, na której zlokalizowana by³a baza 
zawodów. Dziêkujê równie¿ koledze 
Arturowi Kalinowskiemu, prezesowi 
Garnizonowego Ko³a Wêdkarskiego 
„Skalar” za sprawne i zapobiegaj¹ce 
konfliktom sêdziowanie zawodów.
 Do zobaczenia w przysz³ym roku. 
Z Wêdkarskim pozdrowieniem.

Krzysztof Rak
Prezes Ko³a Wêdkarskiego 67 

w Z³ejwsi Wielkiej



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

SALA W GÓRSKU 
DO WYNAJĘCIA

DK GÓRSK ul. Leśna 13 Górsk, tel. 56/ 610 21 28, 606 998 523, e-mail: wdkgorsk@wp.pl   SERDECZNIE ZAPRASZAMY

tel. 56 610 21 28 lub 606 998 523

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ
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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

-
-

-
-

-

m.lewandowska@marwit.pl
-

w Złejwsi Wielkiej lub Złejwsi Małej. 

-

-

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

UWAGA! 

-
-

-

-
-

-

pana na stanowisko - gospodarz obiektu. Do obowiązków 

-

-

-

-

-

-

-

-
-

Z A P R A S Z A M Y
kom. 607 914 454
SKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWYCH
CZYNNE:

w godz. 7.30 - 16.30
soboty: 8.00 - 13.00

Toporzysko 16C przy drodze krajowej nr 80.
PROPONUJEMY NAJWYŻSZE CENY !!!


