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

wiêcej na stronie 3

Narodowe Święto Niepodległości

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi
Ma³ej, jak co roku, uczczono dzieñ 11 listopada. Obchody Narodowego Świêta Niepodleg³ości rozpoczê³y siê od
uroczystej Mszy Świêtej w kościele pod wezwaniem Świêtego Stanis³awa Kostki w Z³ejwsi Wielkiej, któr¹ celebrowa³ Ksi¹dz Kanonik Wojciech Murawski.
wiêcej na stronie 10

W Górsku zawitało 80 Mikołajów

Z okazji świêta św. Miko³aja w Domu Kultury w Górsku
odby³a siê zabawa Miko³ajkowa w której udzia³ wziê³o
osiemdziesiêcioro dzieci w wieku od 4 do 10 lat z terenu
ca³ej gminy.
wiêcej na stronie 6

Sołecjada 2017
18 listopada w Szkole Podstawowej w Z³ejwsi
Wielkiej odby³ siê II Rekreacyjny Turniej So³ectw
- So³ecjada 2017, którego organizatorem by³ Urz¹d
Gminy w Z³ejwsi Wielkiej.

Turniej, choæ sportowy, mia³ na celu przede
wszystkim integracjê naszej spo³eczności. 11 zg³oszonych dru¿yn rywalizowa³o w 8 konkurencjach.
W tegorocznej So³ecjadzie wziê³y udzia³ so³ectwa:
Czarne B³oto, Czarnowo, Górsk, Gutowo, £¹¿yn,
Rozgarty, Rzêczkowo, Stary Toruñ, Toporzysko,
Z³awieś Ma³a i Z³awieś Wielka.
So³ecjadê, krótkim powitaniem zawodników
i gości, rozpocz¹³ Jan Surdyka Wójt Gminy, nastêpnie Krzysztof Rak, jego zastêpca poprowadzi³
turniej. Pierwsz¹ konkurencj¹, w której zmagali siê
zawodnicy by³ hokej na trawie.
wiêcej na stronie 5
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Harmonogram wywozu odpadów 2018

W dniach od 17 do 20 maja 2018 r. Dom
Kultury w Górsku organizuje wycieczkê do:
Pu³aw, Kazimierza Dolnego, Sandomierza,
Lublina, Zamościa, Na³êczowa, Koz³ówki
i Zamku Krzy¿topór.
W cenê wycieczki wliczone s¹ noclegi
w hotelu, śniadania, przewodnik, bilety,
przewóz.
Informacje o wycieczce mo¿na uzyskaæ
w Domu Kultury w Górsku pod numerem
tel. 56 610 21 28
Renata Dobrowolska

Wyjazd do Opery
Dom Kultury w Górsku jest organizatorem wyjazdu do Opery Nova w Bydgoszczy
na spektakle operowe „Rycerskośæ wieśniacza” i „Pajace” w dniu 28 stycznia 2018 r.
(wystawiane w ramach jednego spektaklu).
Informacje o wyjeździe i zapisy pod
numerem tel. 56 610 21 28
Renata Dobrowolska

Nowe zajęcia
w Domu Kultury
Serdecznie zapraszamy do udzia³u
w nowych zajêciach odbywaj¹cych siê
w DK w Górsku.
Od listopada rozpoczêliśmy zajêcia jogi, które odbywaj¹ siê w poniedzia³ki
i czwartki w godzinach od 19:00 do 20:00.
Od grudnia rozpoczê³y siê zajêcia nauki gry na dudach, akordeonie i pianinie.
Co tydzieñ w poniedzia³ki od godziny
17:00 mo¿na skorzystaæ z bezp³atnych
porad prawnika. Seniorów zapraszamy na
zajêcia gimnastyki korekcyjnej w pi¹tki
o godzinie 11.30.
Ponadto w dalszym ci¹gu prowadzony
jest jêzyk angielski dla przedszkolaków,
dzieci szkolnych oraz, w ramach Uniwersytetu III Wieku, dla seniorów, zajêcia
plastyczne dla dzieci i doros³ych, rytmika,
aerobik, kó³ko teatralne i taneczne.
Seniorów zapraszamy na wyk³ady Uniwersytetu III Wieku i spotkania w Klubie Seniora, które odbywaj¹ siê dwa razy
w miesi¹cu. Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 56 610 21 28.
Renata Dobrowolska

Punktu Potwierdzania
Proﬁlu Zaufanego
Profil zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny,
którym potwierdzasz swoją tożsamość przy załatwianiu spraw urzędowych przez Internet. Profil zaufany to
oszczędność czasu, komfort, oszczędność pieniędzy,
bezpieczeństwo i ułatwienia.
Jak założyć profil zaufany?
Wejdź na stronę ePUAP www.epuap.gov.pl i załóż
konto. Na stronie ePUAP złóż wniosek o profil zaufany.
W ciągu 14 dni przyjdź z dowodem tożsamości do naszego Urzędu potwierdzić profil zaufany.
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Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
pokój: 22
telefon: 56 674 13 17
Punkt Potwierdzania
Profilu Zaufanego
otwarty codziennie,
w godz. 8:00 - 15:00
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Segregacja odpadów komunalnych
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Nowe Zasady
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych
Od 1 stycznia 2018 r. na terenie
Gminy Z³awieś Wielka obowi¹zywaæ
bêd¹ nowe przepisy dotycz¹ce sposobu segregacji odpadów. W lipcu br.
wszed³ w ¿ycie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), wed³ug
którego wszelkie odpady dzieli siê na
4 g³ówne kategorie.

Na tych zasadach odbywaæ ma
siê równie¿ ich selektywna zbiórka, dziêki czemu wiêcej odpadów
bêdzie poddawanych recyklingowi i trafi do odzysku.
Zmienia siê przede wszystkim
kolorystyka oraz oznakowanie
worków na odpady komunalne.
Od tej pory odpady komunalne
musz¹ byæ dzielone przez mieszkañców na poszczególne frakcje, oznakowane odpowiednimi
kolorami tj.: pojemnik/worek
niebieski przeznaczony jest na
papier, do zielonego bêdziemy
wrzucaæ szk³o (bezbarwne i kolorowe), ¿ó³ty przeznaczony bêdzie
do sk³adowania metali i tworzyw
sztucznych, natomiast br¹zowy
zarezerwowano na odpady biodegradowalne. Wszystko to, czego
nie mo¿na odzyskaæ w procesie
recyklingu, z wy³¹czeniem odpadów niebezpiecznych, oraz budowlanych i remontowych wyrzucamy do pojemnika z odpadami
zmieszanymi w kolorze czarnym.
Pamiêtaæ nale¿y równie¿ o odpadach niebezpiecznych. Zu¿yte baterie, sprzêt AGD i RTV,
przeterminowane leki i odpady
budowlane to produkty, które
absolutnie nie mog¹ trafiæ do ¿adnego z wyznaczonych pojemników. Stare urz¹dzenia AGD i RTV
mo¿emy oddaæ w specjalnie wyznaczonym punkcie w sklepie,
a leki – w aptece. Resztê najlepiej
zawieźæ do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, który na terenie
Gminy Z³awieś Wielka znajduje
siê w miejscowości £¹¿yn i jest
czynny w ka¿d¹ sobotê w godzinach od 9:00- 13:00.
M. Musia³
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CEM
W minionym okresie Centrum Edukacji M³odzie¿y by³o odwiedzane przez zorganizowane wycieczki m.in. grupy kuracjuszy z Ciechocinka, grupê zwiedzaj¹cych z Kanady i USA, Lublina, W³oc³awka, Radzanowa oraz pielgrzymkê z Czêstochowy. Ponadto swoj¹ obecności¹
zaszczyci³ nas Marsza³ek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Ca³becki.
Miêdzynarodowy Program Edukacyjny dla
m³odzie¿y „Śladami św. Jana Paw³a II” trwa³ od 4
sierpnia do 12 sierpnia i by³ nagrod¹ dla 21 laureatów tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu
Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach. Uczestnicy zwiedzali miejsca, które papie¿ Jan Pawe³ II odwiedza³ i te, które by³y Mu szczególnie bliskie.
Na przestrzeni kilku ostatnich miesiêcy odby³o siê wiele koncertów, przedstawieñ oraz spotkañ
tematycznych m.in.: dnia 16 września 2017 r. w sali
teatralno – kinowej odby³ siê IV Przegl¹d Zespo³ów
Śpiewaczych z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. Ca³e wydarzenie zosta³o zorganizowane przez
Renatê Dobrowolsk¹ dyrektor Domu Kultury
w Górsku. W przegl¹dzie wziê³o udzia³ osiem zespo³ów.

Ponadto odby³o siê podsumowanie wyników
oraz wrêczenie nagród uczestnikom gminnego
konkursu plastycznego oraz wrêczenie nagród
w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla Przysz³ości”. Przegl¹d zakoñczy³ siê wrêczeniem statuetek
wszystkim zespo³om.
Ponadto w Centrum Edukacji M³odzie¿y odby³y siê bezp³atne warsztaty sztuki garncarskiej
z cyklu „Gin¹ce zawody”. Warsztaty by³y podzielone na dwa cykle: I cykl obejmowa³ wyrabianie
w glinie m.in. garnków, misek oraz kubków, II cykl
obejmowa³ ozdabianie swoich wyrobów angob¹

oraz szkliwem. W warsztatach wziê³o udzia³ ponad
200 osób.
15 października 2017 r. na terenie Centrum odby³ siê Jubileuszowy 25. Bieg sztafetowy i maraton
ks. Jerzego Popie³uszki z Bydgoszczy do Górska.
Po biegu na uczestników czeka³a gor¹ca zupa. Do
mety dobieg³o oko³o 300 osób i ka¿da zosta³a nagrodzona medalem.
17 października 2017 r. odby³o siê spotkanie
Marsza³ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z wolontariuszami zaanga¿owanymi w niesienie
pomocy osobom poszkodowanym przez nawa³nice na terenie województwa. Wolontariuszom
wrêczono pisemne podziêkowania oraz upomink.
Dyrektor naszego Centrum ks. Pawe³ Nowogórski
otrzyma³ medal za zas³ugi z okazji 100-lecia harcerstwa toruñskiego.
W październiku odby³o siê wiele imprez oraz
spotkañ, jednym z nich by³ Koncert dla ks. Jerzego
Popie³uszki z okazji 33. rocznicy uprowadzenia.
Najpierw odby³a siê msza św. za Ojczyznê i kanonizacjê ks. Jerzego Popie³uszki w kościele Paraﬁalnym pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Świêtego. Nastêpnie odby³ siê wystêp zespo³u „Ave” w sali kinowo
– teatralnej Centrum.
28 października 2017 r. w ramach organizacji
III KONFRONTACJI TEATRALNYCH 2017 zosta³y zorganizowane bezp³atne 1 dniowe warsztaty
teatralne dla 25 wybranych uczestników Konfrontacji. Warsztaty prowadzi³a pani Aleksandra Kopyciñska, a gościem specjalnym by³a pani Zoﬁa
Melechówna polska aktorka teatralna i ﬁlmowa.
Dnia 26 listopada 2017 r. w Centrum Edukacji
M³odzie¿y siê Gala III Konfrontacji teatralnych.
W Konfrontacjach wziê³y udzia³ trzy grupy teatralne. Uczestnicy zostali przywitani w Sali kinowo
– teatralnej, nastêpnie wyst¹pi³ teatr z Górska. Kolejny by³ teatr „Świat³o” z II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika we W³oc³awku,
który przedstawi³ spektakl „A to Polska w³aśnie”.
Nastêpny by³ teatr „4-5-6” z Szko³y Podstawowej
w Czernikowie, grupa przedstawi³a spektakl pt.

„Dziêkuje Wam”. Na koniec uczestnicy otrzymali
medale za udzia³.
Dyrektor Centrum Edukacji M³odzie¿y im. ks.
Jerzego Popie³uszki w Górsku – ks. Pawe³ Nowogórski CSMA 1 października otrzyma³ statuetkê
Toruñskiego Anio³a w kategorii regionalnej, która
jest wrêczana na festiwalu „Anielskie Spotkania
w Toruniu.
Z nadchodz¹cych wydarzeñ mamy okazjê zaprosiæ wszystkich do wziêcia udzia³u w Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinarnym o Wielkich
Polakach serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy
o Wielkich Polakach”. W tym roku tematem konkursu jest „ŚW. S. FAUSTYNA KOWALSKA – ¯YCIE, MISJA MI£OSIERDZIA BO¯EGO I KULT
NA TLE HISTORII POSLKI”. Konkurs dla
uczniów klas VI i VII szkó³ podstawowych i klas II
i III gimnazjalnych.
Konkurs podzielony zosta³ na III etapy: etap
I szkolny, który odby³ siê 7 grudnia 2017 r., etap II
rejonowy, który odbêdzie siê 1 lutego 2018 r. o godz.
12.00, oraz etap III wojewódzki, który odbêdzie siê
1 marca 2018 r. o godz. 12.00
Serdecznie zapraszamy !!
Karolina ¯bikowska

Jesień niejedno ma imię…
Aktorzy maj¹ nadziejê, ¿e po raz kolejny udowodni¹ na co ich staæ – swe umiejêtności aktorskie,
poczucie humoru, zdolności wokalne, a niektórzy
nawet taneczne. A liczni goście pe³ni ciekawości (Co
te¿ oni znowu wymyślili?!) zmierzaj¹ w stronê szko³y, licz¹c na niezwyk³e doznania. Mamy nadziejê, ¿e
siê nie zawiedli.
Najpierw przenieśliśmy siê na deski jesiennego
teatru. Zobaczyliśmy brawurowe wykonanie Kopciuszka, w którym g³ówna bohaterka roz¿alona
skar¿y³a siê na niesprawiedliwy los, a gdy szczêście
by³o ju¿ tak blisko – zawiod³a na ca³ej linii, bo na bakier mia³a z higien¹! Oczywiście śmiechu by³o przy

tym co niemiara i o to w³aśnie chodzi³o!
Później mieliśmy kolejn¹ opowieśæ w lekkim wydaniu, ale z powa¿nym przes³aniem. Bowiem nasz
bohater Jaś by³ takim ³akomczuchem, ¿e niestety
musia³ zasiêgn¹æ porady doktora! I od tej pory wkroczyliśmy w nieco powa¿niejsze tony, a mianowicie
analizowaliśmy czym przejawia siê jesieñ w ¿yciu.
Nasze sympatyczne staruszki z wielkim przejêciem opowiada³y o ró¿nych przypad³ościach
zwi¹zanych ze zdrowiem, a zw³aszcza z pamiêci¹,
ale mimo wszystko zachwala³y wiek – powiedzmy –
mocno dojrza³y, a bawi³y nas przy tym do ³ez.
Potem okaza³o siê, ¿e stara mi³ośæ nie rdzewieje

i zrobi³o siê ju¿ naprawdê wzruszaj¹co, sentymentalnie i piêknie, bowiem przenieśliśmy siê do jesiennego, szeleszcz¹cego liśæmi i pachn¹cego s³oñcem
parku.
Finisz naszej imprezy by³ podnios³y i uroczysty,
pe³en gromkiego śpiewu i powa¿nej, m¹drej poezji.
Śpiewaliśmy ile si³ w p³ucach o tym, co mamy w sercu: o ojczyźnie, naszych bliskich, z których niektórzy ju¿ odeszli, o sensie ludzkiej egzystencji…
Publicznośæ reagowa³a dok³adnie tak, jak oczekiwaliśmy – ¿ywio³owo i emocjonalnie, gdy chcieliśmy j¹ rozbawiæ, a reﬂeksyjnie i ze wzruszeniem,
gdy mówiliśmy o tym, co najwa¿niejsze (nie tylko
jesieni¹!).
Na koniec pani dyrektor dziêkowa³a wszystkim
obecnym gościom za przybycie, a wystêpuj¹cym

i tym, którzy pomagali przygotowaæ przedstawienie, za zaanga¿owanie i poświêcenie.
To zawsze przyjemny moment, kiedy stoimy wszyscy razem na scenie (i w jej pobli¿u), dumni, ¿e
zrobiliśmy kawa³ dobrej roboty, wspólnymi si³ami
stworzyliśmy widowisko na najwy¿szym poziomie,
pracowaliśmy ciê¿ko, ale i bawiliśmy siê przy tym
świetnie! Podziwiamy pomys³owośæ, talenty w ró¿nych dziedzinach, wybaczamy sobie pewne niedoskona³ości…
A najwa¿niejsze i najwspanialsze, ¿e wci¹¿ nam siê
chce to robiæ, a naszym niezawodnym widzom chce
siê to ogl¹daæ i nas wspieraæ.
Dziêkujemy wiêc jeszcze raz i do zobaczenia
wkrótce.
Iwona Radziejewska- Sergiel
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10 listopada 2017 r. jesieñ pokaza³a swoje najgorsze oblicze: deszcz, wicher, zimno… A my,
niezra¿eni, pod¹¿amy do szko³y w £¹¿ynie w doskona³ych humorach.
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Goście z Białorusi
W sierpniu, po dwuletniej przerwie, ju¿ po raz pi¹ty przybyli do naszej gminy m³odzi Polacy ze wschodniej Bia³orusi. W tym miejscu
warto przypomnieæ nowym mieszkañcom naszej wspólnoty, ¿e po wojnie, nieistniej¹c¹ ju¿ lini¹ kolejow¹ przywo¿ono do nas repatriantów ze
wschodu, którzy zajmowali mienie poniemieckie.
W czasie jednej z wizyt opiekunka gości odnalaz³a tu swoich dalekich krewnych.
M³odzi Polacy dziêki ¿yczliwości dyrektora Roberta Swiontek-Brzezinskiego zamieszkali w Zespole Szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej. Wójt Gminy Jan
Surdyka zapewni³ gościom, jak i towarzysz¹cym im rówieśnikom z naszej gminy, darmowe przejazdy m.in. do Torunia, Ciechocinka,
Kruszwicy, Inowroc³awia, Pieczysk. Potrzebne środki przekaza³a Fundacja Prawa, Nauki
i Przedsiêbiorczości. M³odzi ludzie poznawali
historiê swojej Ojczyzny, szlifowali jêzyk polski, nawi¹zali te¿ szereg nowych przyjaźni.
Wizytê organizowa³ Krystian Frelichowski
wspierany przez Ewelinê Wysock¹ i Marcina
Pieñkowskiego. Kresowiacy opowiadali nam
o historii Narowli i Mozyrza, z których przybyli. Ziemie te zosta³y odebrane Polsce w wyniku
pierwszego rozbioru w 1772 r. Wraz z nastaniem
tam Rosji Sowieckiej zamkniêto wszystkie kościo³y katolickie, zakazano rejestracji polskich
imion. W czasie jednej nocy zaginêli wszyscy
nauczyciele jêzyka polskiego. Mimo to polskośæ
tam przetrwa³a.
Ewelina Wysocka
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Potrzebny
Gitarzysta
Basowy
Gminna Orkiestra Dêta poszukuje
gitarzysty basowego. Mo¿e to byæ osoba
ju¿ graj¹ca lub chc¹ca siê nauczyæ graæ
na tym instrumencie. Wiek nie gra roli.
Zapewniamy instrument, super koncerty i wspania³¹ artystyczn¹ atmosferê. Kontakt: 697706714 - Kapelmistrz
Krzysztof Kêdzierski.

Sołecjada 2017
Nie by³oby w tym nic trudnego, gdyby nie to,
¿e slalom odbywa³ siê w kaloszach. Z ka¿dej dru¿yny sześciu zawodników musia³o poprowadziæ
pi³eczkê do unihokeja slalomem, wymieniaj¹c siê
na starcie kaloszami w rozmiarze 47. Konkurencja
ta obywa³a siê na czas, a jej zwyciêzc¹ zosta³a dru¿yna z Toporzyska.
Druga konkurencja - slalom z 5 ziemniakami
umieszczonymi na desce, równie¿ przysporzy³a
zawodnikom sporo wyzwañ. Okaza³o siê bowiem,
¿e nie szybkośæ przenoszenia ziemniaków, a precyzja i opanowanie mia³o du¿o wiêksze znaczenie.
Laur zwyciêzcy przyda³ so³ectwu Czarne B³oto.
"S³oñ Tr¹balski" zaprosi³ do zabawy po trzech
zawodników z ka¿dej dru¿yny. Ich zadaniem
by³o przewrócenie butelki z wod¹ o pojemności
0,5 l. Sêk w tym, ¿e trzeba by³o u¿yæ g³owy. Ka¿dy
z uczestników otrzyma³ rajstopy oraz pi³eczkê te-

nisow¹. Zadaniem zawodnika by³o dobiegniêcie
do pierwszej butelki z wod¹ i przewrócenie jej pi³eczk¹ znajduj¹c¹ siê w rajstopach za³o¿onych na
g³owie. Po powrocie na start zawodnik przekazywa³ pi³eczkê nastêpnej osobie, która po w³o¿eniu
jej w swoje rajstopy musia³a str¹ciæ kolejn¹ butelkê. Najlepszym "s³oniem" by³o so³ectwo Rzêczkowo
Czwart¹ konkrencj¹, która da³a chwilê oddechu zawodnikom by³y rozsypane przys³owia. Ka¿da z dru¿yn wylosowa³a zestaw 3 przys³ów, które
musia³a poprawnie u³o¿yæ. Mimo, ¿e najszybsz¹
dru¿yn¹ by³o so³ectwo £¹¿yn maksymaln¹ ilośæ
punktów zdoby³o so³ectwo Z³awieś Wielka.
W konkurencji tej liczy³a siê nie tylko szybkośæ,
ale równie¿ poprawnośæ wykonania zadania.
W "Mlecznej drodze" wziê³o udzia³ po 5 zawodników z ka¿dej dru¿yny. Zadaniem ka¿dego

z nich by³o wypicie kubka 0,2 l mleka przez s³omkê o d³ugości 1 m. Najwiêkszym amatorem mleka
okaza³o siê so³ectwo Rzêczkowo, które z czasem
1,12 min. zwyciê¿y³o konkurencjê.
"Wyścig na nartach" to konkurencja, w której
udzia³ wziê³o po 4 zawodników z ka¿dej dru¿yny.
Na specjalnie przygotowanych, czteroosobowych
nartach zawodnicy musieli przebyæ wyznaczon¹
trasê. Najszybsza by³a dru¿yna ze Starego Torunia.
Ostatnia konkurencja "Pijany mistrz", mimo
i¿ sprawi³a zawodnikom wiele k³opotów okaza³a
siê najzabawniejsz¹ ze wszystkich. Zadaniem zawodnika by³o wykonanie rzutu karnego do bramki po wykonaniu 10 obrotów opieraj¹c siê na pi³ce
do koszykówki. Z kompletem 6 punktów, czyli
trzech celnych strza³ów konkurencjê zakoñczy³y
so³ectwa Rzêczkowo, Rozgarty i Toporzysko.

W klasyﬁkacji koñcowej dru¿yn¹, która zdoby³a najwiêcej punktów, a tym samym wygra³a turniej po raz drugi by³o so³ectwo Stary Toruñ. Drugie miejsce zajê³o So³ectwo Rzêczkowo, a trzecie
So³ectwo £¹¿yn. Nad prawid³owym przebiegiem
konkurencji czuwali sêdziowie Beata Bêben oraz
Janusz Lemke.
Dla wszystkich uczestników oraz kibiców
przygotowana zosta³a kawiarenka z pysznymi
ciastami oraz kaw¹ i herbat¹, a po zakoñczonym
turnieju mo¿na by³o wzmocniæ siê grochówk¹
z grzan¹ kie³bask¹.
Dziêkujemy Robertowi Swiontek Brzezinskiemu - dyrektorowi szko³y za pomoc w organizacji,
wszystkim uczestnikom turnieju i ich kibicom za
udzia³ oraz świetn¹ zabawê. A na kolejne rozgrywki zapraszamy ju¿ za rok....
Paulina Zakierska

Spotkanie
z przedsiębiorcami
W dniu 8 listopada 2017 r., w Domu Kultury
w Górsku, z inicjatywy Jana Surdyki Wójta Gminy Z³awieś Wielka oraz Magdaleny Gajkowskiej
Dyrektora w ﬁrmie Privacon, odby³o siê spotkanie z przedsiêbiorcami z naszej gminy.
Poruszano na nim problemy dotykaj¹ce
w³aścicieli ﬁrm, mo¿liwości rozwoju biznesu
na najbli¿sze lata oraz rozszerzenie wspó³pracy
z Urzêdem Gminy.
Krzysztof Rak
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W Górsku zagościło
80 Mikołajów

Nauka tolerancji
już od przedszkola

Z okazji świêta św. Miko³aja w Domu Kultury w Górsku odby³a siê zabawa Miko³ajkowa
w której udzia³ wziê³o osiemdziesiêcioro dzieci w wieku od 4 do 10 lat z terenu ca³ej gminy.

W najstarszej grupie przedszkolnej (obecnie Zarośle Cienkie) obchodziliśmy Miêdzynarodowy Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych. Dzieñ ten zosta³ ustanowiony w roku 1992 przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, które w kalendarzu przypada na 3 grudnia.

Dzieci przez dwie godziny bawi³y siê
z animatorkami, rozwi¹zywa³y konkursy
dotycz¹ce Świ¹t i Miko³aja. Mia³y tez przyjemnośæ obejrzeæ swoich rówieśników z sekcji
tanecznej dzia³aj¹cej przy Domu Kultury w
Górsku. Wykonali oni specjalnie na tê okazjê
tañce świ¹teczne. Później pojawi³ siê św. Mi-

ko³aj z prezentami dla wszystkich dzieci.
Paczki z prezentami sprawi³y du¿o radości,
by³a te¿ mo¿liwośæ zrobienia sobie zdjêcia ze św.
Miko³ajem, z której bez strachu przed świêtym,
skorzysta³o wielu uczestników.
Renata Dobrowolska

K

Poprzez zabawê, pogadankê, dzia³alnośæ
plastyczn¹, ﬁlm edukacyjny itp. dzieci zosta³y
wprowadzone w tematykê niepe³nosprawności.
Zwróci³y uwagê na trudności z jakimi na co
dzieñ borykaj¹ siê te osoby, na to ¿e maj¹ one
swoje marzenia i prawo do ich realizacji. A od
nas oczekuj¹ tylko pe³nej akceptacji. Zajêcie to
by³o kolejnym ogniwem procesu kszta³towania
u naszych przedszkolaków szeroko pojêtej tolerancji wobec inności.
W imieniu dzieci i w³asnym sk³adamy serdeczne podziêkowanie Pani Joannie Kêdzierskiej - inicjatorce i prowadz¹cej to niezwyk³e
i wa¿ne spotkanie.
Od teraz obchody Miêdzynarodowego
Dnia Osób Niepe³nosprawnych na sta³e znajd¹
siê w planie pracy naszego przedszkola.
Katarzyna Gawin
Anna Jasiñska-Sondej
Gminne Przedszkole w Z³ejwsi Ma³ej

Resuscytacja
Szkolna codziennośæ ucznia i nauczyciela obﬁtuje w szereg ró¿nych dzia³añ i przedsiêwziêæ, które sk³aniaj¹ jednych i drugich do wzmo¿onej aktywności i kreatywności.

Wsiedlenie bażantów
torów symulacji polowania. Wśród okrzyków,
śmiechu i dobrej zabawy poznali wszystkie
elementy i zasady polowania. Na koniec przy
ognisku z kie³baskami umorusani i zadowoleni odpoczywali po dniu pe³nym wra¿eñ.
Uczniowie z £¹¿yna piêknie podziêkowali myśliwym za poświêcony czas, maj¹c jednocześnie nadziejê, ¿e za rok znów „Szarak”
zaprosi ich na równie ekscytuj¹c¹ wyprawê.

Support, a potem cierpliwie uczyli ka¿dego
z nas.
Staraliśmy siê przyswoiæ wszystkie procedury i æwiczyliśmy wytrwale, czym zas³u¿yliśmy
na pochwa³ê stra¿aków, poniewa¿ okaza³o siê,
¿e nawet maluchy doskonale radz¹ sobie z tego
typu dzia³aniami.
Znamy sekwencje oddechów i uciśnieñ na
klatkê piersiow¹, potraﬁmy u³o¿yæ w pozycji
bezpiecznej no i oczywiście wezwaæ pomoc,
dzwoni¹c na odpowiedni numer alarmowy.
Najwa¿niejsze jednak, ¿e rozumiemy jak wa¿na jest pierwsza pomoc i jesteśmy świadomi, ¿e
mo¿emy uratowaæ komuś ¿ycie.
Jolanta Michalska

Monika Staﬁej

EXP32kB

Jak co roku myśliwi z ko³a ³owieckiego
„Szarak” zorganizowali dla uczniów Szko³y
Podstawowej w £¹¿ynie pe³n¹ wra¿eñ wyprawê. Tym razem z myśliwymi spotkali siê
uczniowie klas IV-VII, którzy byli świadkami
wsiedlania ba¿antów.
W piêknych okolicznościach przyrody,
z r¹k myśliwych, w niebo ulatywa³y przepiêkne, dzikie ptaki. Jednak na tym atrakcji
nie by³o koniec. Uczniowie podczas wyprawy
wziêli udzia³ w przygotowanej przez organiza-

Zarówno jedna, jak i druga grupa jest do
tego przyzwyczajona, poniewa¿ w naszej szkole czêsto dzieje siê coś ciekawego. Tym razem
wydarzeniem dnia mia³y byæ odwiedziny stra¿aków, których doświadczenie i umiejêtności
dobrze ju¿ nam znane, mieliśmy przyswajaæ
w formie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Rzecz niby znana, ka¿dy z nas ju¿ co nieco
przyswoi³, jednak wzbudzi³a mnóstwo emocji i radości. Stra¿acy, w szeregach, których s¹
wykwaliﬁkowani ratownicy medyczni, przygotowali dla nas stanowiska ratownicze gdzie
najpierw przygotowali pokaz prawid³owo
przeprowadzonej resuscytacji kr¹¿eniowooddechowej, zgodnie z wytycznymi Basic Life
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Kalendarz imprez na 2018 rok Dom Kultury w Górsku
Lp.

Data

Nazwa imprezy

Organizator

1.

14.01.2018

WOŚP

Gmina Z³awieś Wielka. GOKiS, Dom Kultury w Górsku

2.

Styczeñ 2018

Bal Przebierañców dla dzieci

Dom Kultury Górsk, ﬁlia Biblioteki Gminnej w Górsku

3.

Styczeñ 2018

Spotkania Klubu Seniora 2 x w miesi¹cu

Dom Kultury Górsk

4.

Styczeñ

Uniwersytet III Wieku 2 x w miesi¹cu

WSG Bydgoszcz, Dom Kultury Górsk

5.

28.01.2018

Wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy

Dom Kultury Górsk

6.

28.01.2018r.

Wyjazd do Brodnicy – Koncert Noworoczny – Niesio³owski i Gra¿yna Brodziñska

7.

Luty

Organizacja pó³kolonii- zimowiska – ferie zimowe

Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla Przysz³ości”. Dom Kultury Górsk

8.

2.02.2018

Dzieñ Babci i Dziadka

Dom Kultury Górsk, Szko³a Podstawowa w Górsku

9.

3.02.2018

Balu Przebierañców dla doros³ych

Dom Kultury Górsk

10.

Luty

Spotkania Klubu Seniora 2 x w miesi¹cu

Dom Kultury Górsk

11.

Luty

Uniwersytet III Wieku 2 x w miesi¹cu

WSG Bydgoszcz, Dom Kultury Górsk

12.

Marzec

Spotkania Klubu Seniora 2 x w miesi¹cu

Dom Kultury Górsk

13.

Marzec

Uniwersytet III Wieku 2 x w miesi¹cu

WSG Bydgoszcz, Dom Kultury Górsk

14.

9.03.2018

Dzieñ Kobiet

Dom Kultury Górsk, Szko³a Podstawowa w Górsku

15.

Marzec

V edycja Mini Listy Przebojów

Dom Kultury Górsk

16.

Marzec

Warsztaty ﬂorystyczne dla pañ

Dom Kultury Górsk

17.

8.03.2018

Wspó³organizacja gminnego Dnia Kobiet

GOKiS, Dom Kultury w Górsku, UG w Z³ejwsi Wielkiej

18.

Kwiecieñ

Uniwersytet III Wieku 2 x w miesi¹cu

WSG Bydgoszcz, Dom Kultury Górsk

19.

Kwiecieñ

Spotkania Klubu Seniora 2 x w miesi¹cu

Dom Kultury Górsk

20.

Kwiecieñ

Warsztaty ﬂorystyczne

Spotkanie przy kawie i ciastku

21.

Maj

Akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

Dom Kultury Górsk, CEM Górsk

22.

Maj

Spotkania Klubu Seniora 2 x w miesi¹cu

Dom Kultury Górsk

23.

Maj

Uniwersytet III Wieku 2 x w miesi¹cu

WSG Bydgoszcz, Dom Kultury Górsk

24.

Maj

Wycieczka Pu³awy, Kazimierz Dolny, Sandomierz, Na³êczów, Zamośæ, Koz³ówka, Lublin, Ujazd

Dom Kultury Górsk

25.

Maj

Festiwal Piosenki Patriotycznej - Obchody 100 lecia odzyskania niepodleg³ości

Dom Kultury Górsk, CEM Górsk

26.

Maj

Dzieñ Matki

Dom Kultury Górsk, Szko³a Podstawowa Górsk

27.

Maj

Majowa akcja ogólno polska „Maj miesi¹cem dla zdrowia”

Dom Kultury Górsk, TKKF Toruñ

29.

Maj

Inauguracja chodzenia z kijkami nordic walking

Dom Kultury Górsk, TKKF Toruñ

30.

Czerwiec

Wspólorganizacja gminnego festynu - Sobótka

Gmina Z³awieś Wielka. GOKiS, Dom Kultury w Górsku

31.

Czerwiec

Spotkania Klubu Seniora 2x w miesi¹cu

Dom Kultury Górsk

32.

Czerwiec

Uniwersytet III Wieku 2 x w miesi¹cu

WSG Bydgoszcz, Dom Kultury Górsk

33.

Lipiec

Zajêcia wakacyjne dla dzieci

Dom Kultury Górsk

34.

Lipiec

Pó³kolonie- wspó³organizacja ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla Przysz³ości”

DK Górsk Stowarzyszeniem Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla Przysz³ości”, Szko³a Przysiek, Szko³a £¹¿yn

35.

Sierpieñ

Zajêcia wakacyjne dla dzieci

Dom Kultury Górsk

36.

Sierpieñ

Pó³kolonie- wspó³organizacja ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla Przysz³ości”

DK Górsk Stowarzyszeniem Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla Przysz³ości”, Szko³a Przysiek, Szko³a £¹¿yn

37.

01.09.2018

Wspó³organizacja do¿ynek gminnych

Gmina Z³awieś Wielka. GOKiS, Dom Kultury w Górsku

38.

Wrzesieñ

Europejskie Dni Dziedzictwa

Dom Kultury Górsk, CEM Górsk

39.

Wrzesieñ

Wycieczka jednodniowa

Dom Kultury Górsk,

40.

Wrzesieñ

Rozpoczêcie dzia³alności w sekcjach dzia³aj¹cych przy DK Górsk/nowy rok szkolny/

Dom Kultury Górsk,

41.

Październik

Rozpoczêcie zajêæ Klub Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku

WSG Bydgoszcz, Dom Kultury Górsk

42.

Październik

Wyjazd do kina + zwiedzanie Torunia - Klub Seniora

Dom Kultury Górsk

43.

Październik

Kurs uk³adania kwiatów/wi¹zanki z okazji świêta Zmar³ych/

Dom Kultury Górsk

44.

Listopad

Spotkania Klubu Seniora 2 x w miesi¹cu

Dom Kultury Górsk

45.

Listopad

Uniwersytet III Wieku 2 x w miesi¹cu

WSG Bydgoszcz, Dom Kultury Górsk

46.

Listopad

Andrzejkowe spotkanie w Klubie Seniora

Dom Kultury Górsk

47.

Grudzieñ

Zabawa Miko³ajkowa dla dzieci

Dom Kultury Górsk, ﬁlia Biblioteki Gminnej w Górsku

48.

Grudzieñ

VI Festiwal Piosenki Europejskiej

Dom Kultury Górsk

49.

Grudzieñ

Wigilia w Klubie Seniora, UTW i zespole „Harmonia”

Dom Kultury Górsk

50.

Grudzieñ

Pastora³ki

Dom Kultury Górsk

Wigilia GOPS
Jak co roku przed Świêtami Bo¿ego Narodzenia Gminny Ośrodek Pomocy Spo³ecznej w Z³ejwsi Wielkiej zorganizowa³ wigiliê dla seniorów.
15 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej na uroczystym obiedzie
gości³o prawie 80 seniorów i osób samotnych z naszej gminy. Zgodnie z tradycj¹ na stole pojawi³a siê

sma¿ona ryba, śledzie w śmietanie, krokiety czy pierogi z kapust¹ i grzybami, a ka¿dy z gości otrzyma³
drobny upominek. Na uroczystości, jak co roku,
przyby³ Jan Surdyka Wójt Gminy, Piotr Pawlikowski
Przewodnicz¹cy Rady Gminy oraz Krzysztof Rak
zastêpca Wójta.
Wigiliê ¿yczeniami zdrowia, pogody ducha oraz

¿yczliwości ze strony najbli¿szych rozpocz¹³ wójt
gminy wraz z przewodnicz¹cym rady. Do ¿yczeñ
przy³¹czy³ siê ks. Wojciech Murawski, proboszcz
paraﬁi w Z³ejwsi Wielkiej, który pob³ogos³awi³ op³atek.
Uroczystośæ uświetni³y wystêpy dzieci ze szko³y
muzycznej w Górsku: Weroniki Laskowskiej i Julii
Jakubowskiej oraz kó³ka teatralnego ze Szko³y Podstawowej w Z³ejwsi Wielkiej pod przewodnictwem
pani Danuty Gil.
Paulina Zakierska
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Rocznica śmierci bł. ks. Jerzego
Popiełuszki i 100 lecie ZHP w Toruniu

Wystawa Fridy Kahlo i Diego Rivery

17 października 2017 r. harcerze z 1 Szczepu Harcerskiego „B³êkitna
Jedynka” uczestniczyli w uroczystościach upamiêtniaj¹cych śmieræ b³. ks.
Jerzego Popie³uszki.

W listopadzie koneserzy sztuki malarskiej mieli mo¿liwośæ obejrzenia w Poznaniu specjalistycznej i oryginalnej wystawy prac malarskich - obrazów Fridy Kahlo i jej mê¿a Diego Riviery z kolekcji Jacquesa i Natashy Gelman
z Meksyku.

Przy tej okazji Komendant Hufca Toruñ hm. Artur Majerowski wraz z Komendantem szczepu hm. Jerzym Rêbaczem, wrêczyli „Medal za Zas³ugi 100lecia Harcerstwa Toruñskiego” Panu Andrzejowi Walczyñskiemu oraz ks. dr.
Paw³owi Nowogórskiemu.
Nastêpnie w okolicy Centrum Edukacji M³odzie¿y im. b³. ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku uczestnicy wydarzenia, wspólnie z harcerzami, zasadzili
d¹b upamiêtniaj¹cy setn¹ rocznicê powstania harcerstwa w Toruniu. Odby³ siê
te¿ koncert "Dobro nieskoñczone", po którym wszyscy udali siê w procesji do
miejsca uprowadzenia ks. Jerzego.
To by³ bardzo d³ugi i wymagaj¹cy dzieñ, ale harcerze z 1 Szczep Harcerskiego „B³êkitna Jedynka” uczestniczyli z zaanga¿owaniem w ca³ych obchodach.
Kadra 1 SH „B³êkitna Jedynka”

Frida Kahlo to barwna postaæ
w świecie sztuki Ameryki Środkowej, któr¹ cechowa³y: bardzo wyrazisty image, skandale mi³osne
i doskona³e obrazy (g³ównie autoportrety), wyra¿aj¹ce g³êbokie emocje artystki.
Frida wysz³a za m¹¿ w wieku 22
lat za lewicuj¹cego muralistê Diego
Rivierê i trwa³a w tym bardzo burzliwym zwi¹zku. Zdrady, zazdrośæ,
wielka mi³ośæ, na dodatek wyniszczaj¹ca choroba (Frida chorowa³a
na polio), a tak¿e tragiczny wypadek samochodowy – wszystko to
mo¿emy dostrzec w obrazach Fridy.
Jej prace wystawiono w Polsce po
raz pierwszy w historii. G³ówne muzeum z jej pracami znajduje siê w jej rodzinnym
domu w Mexico City.
Tam w dzielnicy Coyoacán stoi "Niebieski
Dom", który po śmierci
malarki zamieniono na
muzeum.
Po wystawie uczestników wycieczki oprowadzi³a pani przewodnik, która pokrótce
opowiedzia³a ¿yciorys
Fridy, jej losy, zapozna³a te¿ z ¿yciem i twórczości¹ jej mê¿a Diego

Zaduszki
Jazzowe
w GOKiS
Czwartkowy wieczór 2 listopada
by³ uczt¹ dla mi³ośników jazzu. Na
scenie wyst¹pi³ „S.V.P QUARTET”
w sk³adzie: Krzysztof Biernacki
(klarnet), Maciej Drapiñski (akordeon), Antoni Olszewski (kontrabas), Pawe³ Kamiñski (perkusja).

Twój Vincent
Dom Kultury w Górsku by³ organizatorem wyjazdu do kina w Centrum Sztuki Wspó³czesnej w Toruniu na wyj¹tkowy ﬁlm „Twój Vincent”.
Jak czytamy w recenzji ﬁlmu „Twój
Vincent” jest „brytyjsko-polsk¹, pierwsz¹ na świecie pe³nometra¿ow¹ animacj¹
malarsk¹. Film z³o¿ony jest z oko³o 65
000 obrazów malowanych farb¹ olejn¹
na p³ótnie, wykonanych w ci¹gu ponad 2
lat, przez przesz³o 100 malarzy polskich
i zagranicznych technik¹ wiernie naśladuj¹c¹ twórczośæ Van Gogha.
Na jedn¹ sekundê ﬁlmu przypada 12
obrazów. Animowane postaci, opowiadaj¹ce o ¿yciu artysty s¹ jednocześnie bohaterami jego w³asnych obrazów, których

przesz³o 120 zosta³o wkomponowanych
w kadry ﬁlmu.
Fabu³a ﬁlmu opowiada burzliwe koleje losu artysty i jego tragiczn¹ śmieræ.
Narracja jest prowadzona przez znajomych malarza – postaci wystêpuj¹ce na
jego portretach, które w formie wywiadów wyjaśniaj¹ przebieg zdarzeñ”.
Wiêkszośæ osób wychodz¹cych
z kina by³a pod ogromnym wra¿eniem
ﬁlmu, w którego kadrach ukryte by³y
obrazy malarza, a tak¿e wyj¹tkowo wykonanych animacji.
Renata Dobrowolska

To ju¿ trzecia edycja Zaduszek.
Punktualnie o godz. 19:00 w sali widowiskowej pojawili siê muzycy. Publicznośæ przywita³a ich wielkimi
brawami. Artyści wykonali standardy jazzowe oraz muzykê tradycyjn¹
we w³asnych aran¿acjach. Organizatorem III Zaduszek Jazzowych
2017 by³ Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej. Zaduszki
Jazzowe to cykl koncertów, które
corocznie odbywaj¹ siê w naszej placówcej.
Te niezwyk³e wieczory ciesz¹
siê popularności¹ i uwa¿ane s¹ za
jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ
w imprezowym kalendarzu GOKiS. Ten wyj¹tkowy koncert zespo³u „S.V.P QUARTET” w kameralnej
atmosferze zwieñczy³ czas zadumy
przypadaj¹cy na pierwsze dni listopada...
Maria Karpiñska

Riviery. Na wystawie mo¿na by³o
zobaczyæ bardzo wiele fotograﬁi
z Frid¹ w tle.
Po zakoñczeniu zwiedzania wystawy uczestnicy wycieczki spotkali siê z kolejnym przewodnikiem,
który oprowadzi³ ich po cesarskim
Poznaniu, zahaczaj¹c przy tym
o pomnik Bamberki na rynku i poznañsk¹ Farê - przepiêkny barokowy
kośció³.
Mamy nadziejê, ¿e wszystkim
uczestnikom wyprawa ta przynios³a
wiele pozytywnych wra¿eñ. Zapraszamy na kolejne wyprawy z Domem Kultury w Górsku.
Renata Dobrowolska

II Gminny Konkurs Wiedzy
o Samorządzie Terytorialnym
10 uczniów klas III gimnazjalnych przyst¹pi³o do pisemnego egzaminu
sprawdzaj¹cego wiedzê o samorz¹dzie terytorialnym.
Gminny konkurs wiedzy odby³
siê 30 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej. Jego celem by³o
upowszechnianie wiedzy z zakresu
funkcjonowania i rozwoju samorz¹du terytorialnego, jego znaczenia dla
¿ycia lokalnych spo³eczności, a tak¿e
propagowanie idei budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Udzia³ w konkursie polega³ na
wype³nieniu przez ka¿dego uczestnika pisemnego testu jednokrotnego
wyboru, sk³adaj¹cego siê z 25 pytañ,
opracowanego przez Komisjê Konkursow¹. Za poprawnie rozwi¹zany
test uczestnicy mogli zdobyæ maksymalnie 25 punktów. Uczestnicy
musieli wykazaæ siê wiedz¹ na temat
zadañ jednostek samorz¹du terytorialnego w dziedzinie gospodarki
ﬁnansowej, administracji oraz kompetencji ró¿nych szczebli w³adz samorz¹dowych.
Komisji Konkursowej, oceniaj¹cej uczestników przewodniczy³a
Edyta Zakrzewska - Radna Powiatu
Toruñskiego oraz Jan Surdyka – Wójt
Gminy Z³awieś Wielka. Zwyciêzc¹
konkursu zosta³a Aleksandra Machnicka uzyskuj¹c 21 pkt. – SP Rzêczkowo , II miejsce z liczb¹ 18 pkt. zajê³a

Weronika Piasecka – SP Górsk, a III
miejsce z liczb¹ 17 pkt. Marta Wojna
– SP Rzêczkowo. Uczennice otrzyma³y nagrody rzeczowe i dyplomy.
Pozostali uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami/wyró¿nieniami oraz drobnymi upominkami.
Organizatorem Konkursu by³
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej. Fundatorzy nagród:
Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej
i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej.
Pragniemy bardzo serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy okazali
nam pomoc i wsparcie przy organizacji konkursu. Dziêkujemy równie¿
wszystkim uczniom za udzia³ w konkursie oraz nauczycielom za ich przygotowanie. Mamy nadziejê, ¿e wydarzenie to rozbudzi³o w nich jeszcze
wiêksze zainteresowanie tematyk¹
samorz¹dow¹ i ¿e nadal bêd¹ pog³êbiaæ wiedzê na temat samorz¹du terytorialnego.
Podziêkowania kierujê do Komisji Konkursowej za merytoryczn¹
ocenê i zaanga¿owanie. Dziêkujemy
wszystkim uczestnikom konkursu
i gratulujemy laureatom!
Maria Karpiñska
EXP32kB

Ju¿ w godzinach popo³udniowych harcerze z 7 Dru¿yny Wêdrowniczej
"Zdobywcy" wraz z Dru¿ynowym oraz Druhn¹ i Druhem Rêbaczami przygotowywali miejsce uprowadzenia ks. Jerzego. Uroczystości rozpoczê³y siê natomiast od spotkania z Marsza³kiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
gdzie zosta³y przekazane podziêkowania dla harcerzy z Chor¹gwi KujawskoPomorskiej ZHP, którzy nieśli pomoc osobom potrzebuj¹cym po nawa³nicy
w sierpniu.
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Głos Gminny

Informacje/Kultura

Nauczyciel na medal
W pi¹tek 1 grudnia 2017 r. w Urzêdzie Marsza³kowskim w Toruniu odby³a siê uroczysta gala plebiscytu "Nauczyciel na medal". Konkurs odby³
siê pod patronatem Piotra Ca³beckiego, Marsza³ka województwa kujawsko
- pomorskiego.
Rodzice i uczniowie ze Szko³y
Podstawowej im. ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku zg³osili do tego konkursu pana Adama Lubiñskiego –
nauczyciela wychowania ﬁzycznego
w naszej szkole.
Podczas gali pan Adam odebra³
medal za zdobycie tytu³u Nauczyciela na medal Powiatu Toruñskiego,
list gratulacyjny od Marsza³ka Piotra
Ca³beckiego oraz nagrody za zajêcie
trzeciego miejsca na etapie wojewódzkim plebiscytu.
Panu Adamowi Lubiñskiemu serdecznie gratulujemy tego presti¿owego osi¹gniêcia oraz ¿yczymy dalszych
sukcesów w pracy zawodowej.
Dawid Basak

„Bezpiecznie Tu i Tam”
14 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w £¹¿ynie odby³y siê
warsztaty rodzinne, które by³y zwieñczeniem realizowanego w szkole programu „Bezpieczna +”.
Rodzice razem z dzieæmi, w 12 grupach, tworzyli prace plastyczne przedstawiaj¹ce bezpieczne miejsca w gminie Z³awieś Wielka, w których ich zdaniem mo¿na bezpiecznie i rodzinnie spêdziæ czas.
Efektem koñcowym warsztatów bêdzie wydanie kalendarza na 2018 rok
pod nazw¹ „Bezpieczny ca³y rok”, którego motywem przewodnim bêd¹ wykonane podczas warsztatów prace promuj¹ce bezpieczne miejsca w gminie
Z³awieś Wielka.
Monika Staﬁej

Warsztaty z Zakolem
28 listopada 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Toporzysku odby³o siê szkolenie w zakresie wsparcia z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego po³¹czone ze
świ¹tecznymi warsztatami ﬂorystycznymi.
W pierwszej czêści uczestniczki szkolenia zapozna³y siê z zagadnieniami
dotycz¹cymi Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Lokalnej Strategii Rozwoju, „Zakola Dolnej Wis³y” na lata 2014-2023.
Druga czêśæ szkolenia mia³a formê warsztatów, podczas których samodzielnie wykonywano stroiki świ¹teczne.
Justyna Przybyszewska
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V Festiwal Piosenki
Europejskiej w Górsku
Ju¿ po raz pi¹ty w Domu Kultury w Górsku odby³ siê Festiwal Piosenki
Europejskiej.

Tegoroczna jubileuszowa edycja festiwalu by³a wyj¹tkowa, bo
zg³oszono do niej 18 uczestników
z przedszkoli i szkó³ z terenu gminy Z³awieś Wielka tj. z Przysieka,
Czarnowa, Górska, £¹¿yna, Siemonia oraz Gminnego Przedszkola
w Z³ejwsi Ma³ej i Przedszkola „Jagoda” w Górsku.
Dzieci i m³odzie¿ zaprezentowa³y ró¿ny repertuar pocz¹wszy od
kolêd po piosenki Toto Cutugno,
Petuli Clark i Johna Lenonna. Wykonano utwory w jêzyku rosyjskim,
niemieckim, w³oskim, angielskim
i polskim. Jury mia³o trudny wybór,
szczególnie w kilku kategoriach,
gdzie ilośæ uczestników by³a wiêksza.
Trzyosobowe jury wy³oni³o zwyciêzców w:
- kategorii I przedszkolaki – I miej-

sce ex aequo dla Lenki Szczêsnej
z przedszkola „Jagoda” w Górsku
i Zoﬁi Anszpenger z Gminnego
przedszkola w Z³ejwsi Ma³ej,
- kategorii II, klasy od I do III, ex
aequo I miejsce Maja M¹drzejewska Szko³a Podstawowa w Siemoniu
i Aleksandra Wiśniewska ze Szko³y
Podstawowej w Przysieku,
- kategorii III, klasy od IV- do VI,
I miejsce miejsce Anna Donderska
ze Szko³y Podstawowej w Przysieku,
II miejsce Roksana Ciêciwa ze Szko³y Podstawowej w Siemoniu i III
miejsce Zuzanna Sobczak ze Szko³y
Podstawowej w Z³ejwsi Wielkiej, ﬁlia
w Czarnowie,
- kategoria IV, VII klasa i gimnazjum, I miejsce Aleksandra Hamerla
ze szko³y Podstawowej w Siemoniu,
II miejsce Weronika Laskowska ze
Szko³y Podstawowej w Górsku i III

miejsce Zoﬁa Michalska Szko³a
Podstawowa w £¹¿ynie. Pozostali
uczestnicy otrzymali wyró¿nienia.
Podziêkowania dla nauczycieli:
Violety Deleszek, Magdaleny Roszko ze szko³y w Przysieku, Anny
Gawroñskiej i Dariusza Kubickiego
z przedszkola w Górsku, dla Teresy
Czajkowskiej-Jêdras ze szko³y w Siemoniu, Anny Jasiñskiej - Sondej
z Przedszkola Gminnego w Z³ejwsi
Ma³ej, Dorocie Anszperger ze szko³y w £¹¿ynie, Marianowi Zieliñskiemu ze Szko³y Podstawowej w
Z³ejwsi Wielkiej, ﬁlia w Czarnowie
i Januszowi Heyce ze szko³y w Górsku, którzy przygotowali uczniów
do wystêpów w V Festiwalu Piosenki
Europejskiej.
Renata Dobrowolska

Reprezentacja z Błękitnej Jedynki w Brukseli
W dniach 12-15 października
w Brukseli mia³a miejsce Miêdzynarodowa Konferencja Scouting for
Europe, w trakcie której przedstawiciele organizacji skautowych z Francji, Niemiec i Polski pracowali nad
stworzeniem wspólnej deklaracji
dotycz¹cej przysz³ości Europy.
Bazuj¹c na wartościach harcerskich, sytuacji obecnej i wizji
harcerzy na przysz³ośæ wypracowano wspólne postulaty dotycz¹ce
najwa¿niejszych aspektów takich
jak tolerancja, ¿ycie w wolności,
demokratyczna wspó³praca, dialog
miêdzyreligijny, solidarnośæ miê-

dzynarodowa i wzajemny szacunek.
W konferencji wziê³a udzia³ instruktorka 1 Szczepu Harcerskiego „B³ê-

kitna Jedynka” w Górsku dh pwd.
Paulina Osenka.
Jako szczep dzia³aj¹cy na terenie Gminy Z³awieś Wielka jesteśmy
dumni, ¿e mamy w swoich szeregach
Druhnê, która dzia³a aktywnie zarówno na szczeblu lokalnym, jak
i miêdzynarodowym.
Kiedyś gen. Robert Baden-Powell
powiedzia³: „Pos³annictwem moim
jest rozprzestrzenianie przyjaźni
i braterstwa na ca³ym świecie”. Dziś
dh pwd. Paulina swoim dzia³aniem
wype³nia jego s³owa!
Kadra 1 SH „B³êkitna Jedynka”

„Niezwyczajni”
Jest nam niezmiernie mi³o poinformowaæ, ¿e a¿ dwóch instruktorów z 1 Szczepu Harcerskiego „B³êkitna Jedynka” znalaz³o siê w gronie NIEZWYCZAJNYCH 2017 Chor¹gwi Kujawsko-Pomorskiej.
W kategorii efektywne zarz¹dzanie znalaz³a siê druhna pwd.Paulina
Osenka. Harcerze ze szczepu i rodzice znaj¹ j¹ doskonale, bo pomimo
wielu obowi¹zków, dziêki swoim
niezwyk³ym umiejêtnościom organizacyjnym, pojawia siê praktycznie
zawsze i wszêdzie.
S³u¿ba,
niesienie
pomocy
i wsparcia innym, wychowywanie
m³odych ludzi, ale przede wszystkim
organizacja wielu przedsiêwziêæ i zarz¹dzanie zasobami i ﬁnansami - to
tylko niektóre pola dzia³ania dh Pauliny. Swoje zadania zawsze wykonuje perfekcyjnie i terminowo, a przy
tym potraﬁ zmotywowaæ innych do
wywi¹zania siê ze swoich obowi¹zków. Nieustannie siê rozwija, poszerza horyzonty, podró¿uje poznaj¹c
skautów z ca³ego świata i podejmuje
siê wielu nowych wyzwañ.
W 2017 roku m.in. pe³ni³a funkcje: skarbnika dru¿yny, skarbnika
szczepu i cz³onka komendy szczepu
ds. organizacyjnych, zastêpcy komendanta trasy starszoharcerskiej
podczas XXXIV Ogólnopolskiego

Rajdu Kopernikañskiego, komendanta podobozu 1 Szczepu Harcerskiego „B³êkitna Jedynka” podczas
Harcerskiej Akcji Letniej na Obozie
Hufca ZHP Toruñ, komendanta
pikniku ekologicznego na Barbarce
z okazji 100-lecia harcerstwa na ziemiach toruñskich.
W kategorii praca z kadr¹ nominowany zosta³ dh hm. Micha³ Sawicki.
Towarzyszy nie tylko harcerzom
z naszego szczepu w trakcie biwaków,
obozów, zbiórek i wielu wa¿nych wydarzeñ, ale tak¿e harcerzom z ca³ej
Polski, podczas wielu kursów, na których jednocześnie jest wspó³organizatorem i osob¹ prowadz¹c¹ zajêcia,
które na d³ugo zostaj¹ w pamiêci i sercach. Przekazuje swoim kursantom
i osobom, z którymi pracuje nie tylko
wiedzê merytoryczn¹, ale równie¿ zara¿a pasj¹ do harcerskiej s³u¿by, motywuje do dzia³ania i sprawia, ¿e rzeczy niemo¿liwe nie istniej¹. Odk¹d
do³¹czy³ do naszego szczepu za³o¿y³
dru¿ynê wêdrownicz¹, która zosta³a
„Dru¿yn¹ roku” w toruñskim hufcu.
Dzia³a aktywnie w Kapitule Stopni

Wêdrowniczych „B³êkitny P³omieñ”.
Jest cz³onkiem Chor¹gwianego Zespo³u Kadry Kszta³c¹cej oraz cz³onkiem Komisji Stopni Instruktorskich
Hufca ZHP Toruñ.
Dziêki dh. Micha³owi w naszym
szczepie wci¹¿ przybywa nowych
instruktorów i osób realizuj¹cych
próby na stopnie instruktorskie, które uprawniaj¹ m. in. do opieki nad
m³odszymi harcerzami. Trzykrotnie
pe³ni³ funkcjê komendanta obozu
szczepu. Swoj¹ postaw¹ i zaanga¿owaniem wskazuje innym w³aściw¹
harcersk¹ drogê, w której jest miejsce
zarówno na s³u¿bê, samorozwój, reﬂeksjê, ale i niezwyk³¹ przygodê.
Na co dzieñ zarówno dh. Paulina jak i dh. Micha³ s¹ wspania³ymi
osobami, przyjació³mi, instruktorami i wzorem do naśladowania
dla harcerzy i instruktorów, którzy
nieprzerwanie ucz¹ siê od nich nowych rzeczy. Jesteśmy dumni, ¿e
mamy takich „Niezwyczajnych”
Instruktorów.
Kadra 1 SH „B³êkitna Jedynka”
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO –
SPORTOWYCH NA 2018 ROK w GOKIS
Termin

Nazwa i miejsce

Organizator/Wspó³organizator

1.

14styczeñ

WOŚP

Urz¹d Gminy, GOKiS, DK

2.

17 styczeñ

VII Gminny Konkurs Kolêd i Pastora³ek

GOKiS

3.

luty

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

GOKiS

4.

8 marca

Dzieñ Kobiet w GOKiS

Urz¹d Gminy, GOKiS,
DK

5.

marzec -kwiecieñ

Gminny Konkurs na najciekawsz¹ kartkê wielkanocn¹

GOKiS

6.

marzec - kwiecieñ

VII Gminny Konkurs Ortograﬁczny o Pióro Wójta Gminy Z³awieś Wielka

GOKiS

7.

marzec - kwiecieñ

Turniej Pi³ki No¿nej ch³opców szkó³ podstawowych Orlik

GOKiS

8.

marzec - kwiecieñ

Turniej Pi³ki No¿nej dziewcz¹t szkó³ podstawowych Orlik

GOKiS

9.

marzec - kwiecieñ

Turniej Pi³ki No¿nej ch³opców szkó³ gimnazjalnych Orlik

GOKiS

10.

marzec - kwiecieñ

Turniej Pi³ki No¿nej dziewcz¹t szkó³ gimnazjalnych Orlik

GOKiS

11.

kwiecieñ

Koncert – rocznica śmierci Świêtego Jana Paw³a II

GOKiS

12.

kwiecieñ – maj

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

GOKiS

13.

maj

IV Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej

GOKiS

14.

maj

Edycja Gminnego Biegu im. Zbyszka Jêdrasa

GOKiS

15.

26 maja

Monta¿ s³owno – muzyczny z okazji Dnia Matki

GOKiS

16.

1 czerwca

Dzieñ Dziecka

GOKiS

17.

czerwiec

Sobótka – Festyn Rodzinny

Urz¹d
DK

18.

czerwiec

Gminny Konkurs Plastyczny „Lubiê moj¹ gminê”

GOKiS

19.

czerwiec

Zakoñczenie Roku Kulturalnego

GOKiS

20.

czerwiec

Wielka Olimpiada Ma³ego Sportowca – zmagania
sportowe przedszkolaków

GOKiS, Gminne Przedszkole

21.

lipiec – sierpieñ

Wakacje z GOKiS Wakacyjny turniej pi³ki siatkowej dru¿yn mieszanych o puchar dyrektora
GOKiS

GOKiS

22.

lipiec – sierpieñ

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

GOKiS

23.

lipiec – sierpieñ

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

GOKiS

24.

lipiec – sierpieñ

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

GOKiS

25.

01.09.2018

Gminne Świêto Plonów – DO¯YNKI

Urz¹d
DK

26.

wrzesieñ

Turniej pi³ki no¿nej kategorii OPEN – Orlik

GOKiS

27.

październik

Gminny Konkurs Piosenki

GOKiS

28.

październik

VI Wojewódzki Festiwal Zespo³ów Śpiewaczych i
Folklorystycznych

GOKiS

29.

październik

Mistrzostwa gminy w pi³ce no¿nej dziewcz¹t i
ch³opców GM

GOKiS

30.

październik

Mistrzostwa gminy w pi³ce no¿nej dziewcz¹t i
ch³opców SP

GOKiS

31.

listopad

Festiwal pn. Przebój Mamy i Taty

GOKiS

32.

listopad

Zaduszki jazzowe

GOKiS

33.

11 listopada

Akademia Narodowe Świêto Niepodleg³ości

GOKiS

34.

listopad

Turniej dziewcz¹t i ch³opców SP w pi³ce no¿nej

GOKiS

35.

listopad

Wieczór Andrzejkowy

GOKiS

36.

listopad

III Gminny Konkurs Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym

GOKiS

37.

grudzieñ

VI Gminny Konkurs Szopek Bo¿onarodzeniowych

GOKiS

38.

grudzieñ

Konkurs na najpiêkniejsz¹ kartkê bo¿onarodzeniow¹

GOKiS

39.

grudzieñ

Spotkanie świ¹teczno - noworoczne

Urz¹d Gminy GOKiS

40.

grudzieñ

Monta¿ s³owno – muzyczny „ Bo¿e Narodzenie”

GOKiS

Gminy

Gminy

GOKiS,

Y

K

Narodowe Święto Niepodległości
w GOKIS
W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej, jak co roku, uczczono dzieñ
11 listopada. Obchody Narodowego Świêta Niepodleg³ości rozpoczê³y siê od uroczystej Mszy
Świêtej w kościele pod wezwaniem Świêtego Stanis³awa Kostki w Z³ejwsi Wielkiej, któr¹ celebrowa³ Ksi¹dz Kanonik Wojciech Murawski.
W tym patriotycznym wydarzeniu uczestniczyli: Jan Surdyka Wójt Gminy, Krzysztof
Rak Zastêpca Wójta Gminy, Piotr Pawlikowski
Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Janusz Fiﬁelski
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy, Gra¿yna
Krystosiak Sekretarz Gminy, Zarz¹d Gminnego Ko³a Zwi¹zku Kombatantów w Z³ejwsi Wielkiej wraz z Prezesem Helen¹ Przekwas, Mieczys³aw Wiêch - Prezes Honorowy KK Zwi¹zku
Kombatantów, radni gminy, dyrektorzy szkó³,
przedszkola, so³tysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, harcerze i licznie zebrani mieszkañcy.
Po Mszy świêtej w intencji Ojczyzny dostojni goście udali siê do Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu, by jako patrioci wspólnie obchodziæ ten szczególny dzieñ. Po wprowadzeniu Sztandaru odśpiewano hymn narodowy.
Bogaty program, bêd¹cy aktywn¹ lekcj¹ historii Polski, przybli¿aj¹c¹ istotê tego narodowego
świêta, przygotowa³ zespó³ „Melodia” oraz solistki: Marta Kwiatkowska i Paulina £oboda.
W nastrój muzyki klasycznej wprowadzi³
duet muzyczny w sk³adzie: Agnieszka Karwowska (ﬂet poprzeczny) i Maciej Drapiñski (akordeon). W tym wyst¹pieniu przypomniano, czym
jest wolnośæ i jak nale¿y o ni¹ dbaæ w dzisiejszych czasach. Piêkne wiersze i przywo³ane pieśni wprowadzi³y zebranych w bardzo podnios³y, nostalgiczny nastrój. Publicznośæ w³¹czy³a
siê do wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych.
Podczas uroczystości Pani Wanda Brzeziñska – Przewodnicz¹ca Kapitu³y Odznaczeñ

Hufca w Toruniu oraz Pani Daria Kaczanowicz
wrêczy³y Wójtowi Gminy i Zastêpcy Wójta Gminy medale za zas³ugi dla Harcerstwa z okazji 100
– lecia Harcerstwa na Ziemiach Toruñskich. Na
zakoñczenie odśpiewano hymn „Rota”. Po czêści oﬁcjalnej i artystycznej gości podjêto świêtomarciñskimi rogalami, gdy¿ zgodnie z tradycj¹
siêgaj¹c¹ pocz¹tkom po³owy XIX stulecia, raz
w roku, 11 listopada nale¿y skonsumowaæ jednego s³odkiego rogala.
11 listopada z pewności¹ jest bardzo wa¿n¹
dat¹ historyczn¹, a tak¿e znacz¹cym świêtem
narodowym. To szczególny dzieñ dla ka¿dego,
kto czuje siê Polakiem.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej pragnie podziêkowaæ
za krzewienie tradycji i ¿yw¹ lekcjê historii
wszystkim osobom, które zaanga¿owa³y siê
w przygotowanie Narodowego Świêta Niepodleg³ości.
Wyrazy podziêkowania kierujê do w³adz
gminy, ksiêdza kanonika, kombatantów, radnych, harcerzy na czele z Pani¹ Dari¹ Kaczanowicz, kierowników jednostek organizacyjnych, so³tysów, pracowników GOKiS, zespo³u
śpiewaczego „ Melodia” wraz z muzykami oraz
licznie przyby³ych mieszkañców naszej gminy.
Dziêkujê za to, ¿e gromadzimy siê, aby
wspólnie prze¿ywaæ nasz patriotyzm, nasz¹
polskośæ. Dbajmy o pamiêæ bohaterów walk
o niepodleg³ośæ.
Maria Karpiñska

GOKiS,

Zespół „Melodia” na koncercie
patriotycznym w Bydgoszczy
Z okazji Świêta Niepodleg³ości, w niedzielê 12 listopada w kościele pw. św. Mateusza odby³
siê uroczysty koncert pieśni patriotycznych. Organizatorem koncertu by³a Paraﬁa Św. Mateusza Aposto³a i Ewangelisty w Bydgoszczy.
Wspó³organizatorzy: Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Senator Andrzej Kobiak, Wasz Muzyk Jerzy Paterski
i Rada Osiedla Nowy Fordon. Koncert poprowadzi³ Dariusz Gross spiker Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Dla zespo³u „Melodia” zaszczytem
by³o zaproszenie do udzia³u w uroczystościach
patriotycznych. Podczas koncertu swoje talenty
muzyczne zaprezentowali: dzieci, m³odzie¿, zespó³ wokalno- instrumentalny, soliści, chór paraﬁalny i zespó³ śpiewaczy „Melodia”. Wspólnie
z Chórem paraﬁalnym tej¿e paraﬁi zaśpiewaliśmy
utwór „P³ynie Wis³a p³ynie”. Licznie zgromadzona na koncercie publicznośæ mog³a us³yszeæ pieśni patriotyczne, które towarzyszy³y narodowi
polskiemu w d¹¿eniu do niepodleg³ości m.in.:
„Czerwone maki na Monte Casino”, „Przybyli
u³ani” i wiele innych. Owacje na stoj¹co w zupe³ności odda³y niepowtarzalnośæ koncertu.

Publicznośæ w skupieniu wys³ucha³a wzruszaj¹cych pieśni utrzymanych w duchu patriotycznym. Zespó³ śpiewaczy „Melodia” swoj¹ d³ugoletni¹ prac¹ spo³eczn¹ kultywuje kulturê oraz
promuje pozytywny wizerunek gminy.
Maria Karpiñska
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V Wojewódzki Festiwal Zespołów
Śpiewaczych i Folklorystycznych w GOKIS
21 października 2017 roku po raz pi¹ty Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
zorganizowa³ V Wojewódzki Festiwal Zespo³ów Śpiewaczych i Folklorystycznych.
Do Jubileuszowego Festiwalu zg³osi³y swój akces zespo³y śpiewacze i folklorystyczne z powiatu
bydgoskiego, che³miñskiego i toruñskiego.
Swój dorobek artystyczny zaprezentowa³y:
Zespó³ „ Jutrzenka” z Czernikowa
Zespó³ „ Wspomnienie” – Ma³a Nieszawka
Zespó³ „ Harmonia” - Górsk
Zespó³ „ Solecczanie „ – Solec Kujawski
Zespó³ „ £ubianioki „– £ubianka
Zespó³ „£ochowianie” – £ochowo
Zespó³ „ Weso³e Gospodynie” - Koronowo
Zespó³ „ Melodia” – Z³awieś Ma³a
Gościnnie wyst¹pi³ Zespó³ Pieśni i Tañca „Pomorze” z Che³miñskiego Domu Kultury w Che³mnie.
Wyj¹tkowośæ tego wydarzenia docenili nasi goście: Andrzej Siemianowski Wicestarosta Toruñski,
Jan Surdyka Wójt Gminy Z³awieś Wielka, Krzysztof Rak Zastêpca Wójta Gminy, Piotr Pawlikowski
Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Prezes Stowarzyszenia Zespo³u Pieśni i Tañca Ziemia Bydgoska –
El¿bieta Kornaszewska – Rogacka z ma³¿onkiem.
Wśród zaproszonych gości byli Katarzyna i Maciej
Juras z ziemi warmiñsko – mazurskiej.
Festiwal by³ wspania³a okazj¹ do zaprezentowania publiczności swojego dorobku kulturalnego,
okazj¹ do rozrywki, integracji i relaksu. Zwieñczeniem uroczystości by³o podzielenie jubileuszowego tortu i wzniesienie toastu oraz wspólna zabawa,
która trwa³a do późnych godzin nocnych.
Cieszê siê, ¿e tworzymy spo³ecznośæ ludzi
na³adowanych pozytywn¹ energi¹, ludzi z pasj¹

i marzeniami. Ta wyj¹tkowa uroczystośæ, to nasz
wspólny sukces, na który pracujemy ka¿dego dnia.
Najwa¿niejsze jest, byśmy dbali o nasze korzenie, byśmy wydobywali z nich to, co najpiêkniejsze, muzyka i sztuka ludowa, to nasze dziedzictwo,
o które trzeba dbaæ, które trzeba pokazywaæ. Za pomoc¹ pieśni przekazujemy sobie zwyczaje, elementy tradycji i kultury. Zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe statuetki i dyplomy.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej wraz z Zespo³em „MELODIA”
serdecznie dziêkuj¹ wszystkim Gościom, którzy
przyjêli zaproszenie, Uczestnikom Festiwalu za
zapa³, entuzjazm, zaanga¿owanie, a tak¿e za stworzenie doskona³ej okazji do nawi¹zywania nowych
znajomości.
Maria Karpiñska

26 października 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej odby³
siê Gminny Konkurs Piosenki.
Do konkursu przyst¹pili uczniowie ze szkó³
podstawowych ze Z³ejwsi Wielkiej, Siemonia,
£¹¿yna, Górska i SP w Z³ejwsi Wielkiej, ﬁlia Czarnowo. Po przes³uchaniu 14 uczestników, Jury pod
przewodnictwem Arnolda Itricha, postanowi³o
przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia:

Gminny Festiwal „Przebój Mamy
i Taty” w GOKIS
22 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odby³ siê Gminny Festiwal pn. „Przebój Mamy i Taty”. Wykonawcy oceniani byli w czterech kategoriach wiekowych:
przedszkola, szko³y podstawowe klasy I-III, IV – VI i klasy VII – II – III gimnazjalna.
Jurorzy szczególn¹ uwagê zwracali na
dykcjê, dobór repertuaru, muzykalnośæ oraz
ogólny wyraz artystyczny. Festiwalowi przewodniczy³ Maciej Drapiñski – muzyk. Na tê
uroczystośæ przybyli rodzice, dziadkowie, by
z przyjemności¹ pos³uchaæ piêknych piosenek, a tak¿e obejrzeæ wystêpy artystyczne swoich pociech.
Nagrody:
Kat. I. przedszkola
I miejsce – Lena Wroniecka
II miejsce – Marcel Tonder
Oboje z Gminnego Przedszkola w Z³ejwsi Ma³ej
III miejsce - Nikola Barczyñska – SP Siemoñ –
Oddzia³ przedszkolny
Wyró¿nienia: Weronika Rempuszewska, Wiktoria Rempuszewska – Gminne Przedszkole
w Z³ejwsi Ma³ej, Natasza Melcer – SP Siemoñ
– Oddzia³ przedszkolny
Kat. II SP – KL. I-III
I miejsce – Maja M¹drzejewska –SP Siemoñ
II miejsce – Aleksandra Wiśniewska – SP Przysiek
III miejsce –Maja Jab³oñska – SP Siemoñ
Kat. III. KL. IV-VI
I miejsce –Maria Michalska – SP £¹¿yn
II miejsce – Zuzanna Sobczak – SP w Z³ejwsi
Wielkiej, ﬁlia w Czarnowie
III miejsce – Anna Donderska – SP Przysiek
Wyró¿nienia: Roksana Ciêciwa, Martyna Czajkowska. Obie ze Szko³y Podstawowej w Siemoniu. Agata G³agolska i Aleksandra Napierska
– SP Górsk, Zuzanna Stachowicz - SP w Z³ejwsi
Wielkiej ﬁlia w Czarnowie, Oliwia Halapacz –
SP Z³awieś Wielka.
Kat. IV. KL. VII i II-III gimnazjalna
I miejsce – Weronika Laskowska SP Górsk
II miejsce – Aleksandra Hamerla – SP Siemoñ

Gminny Konkurs Piosenki w GOKIS

III miejsce – Zoﬁa Michalska – SP £¹¿yn
Na scenie królowa³y piosenki m.in. z repertuaru Kasi Sobczyk, Ireny Jarockiej, Anny
Jantar i Jacka Wójcickiego. Laureaci Festiwalu otrzymali nagrody i wyró¿nienia. Warto
zaznaczyæ , ¿e Gminny Festiwal pn. „Przebój
Mamy i Taty” organizowany jest co roku i cieszy siê coraz wiêkszym powodzeniem. Cieszymy siê, ¿e dzieci i m³odzie¿ z chêci¹ wracaj¹ do
hitów z lat m³odości swoich rodziców, dziêki
którym wracaj¹ piêkne wspomnienia sprzed
lat. Organizatorem i fundatorem nagród by³
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi
Ma³ej.
Dziêkujê wszystkim uczestnikom, nauczycielom, rodzicom, dziadkom, pracownikom
GOKiS oraz sympatykom Festiwalu. To Pañstwa obecnośæ i zainteresowanie inspiruj¹ nas
i pokazuj¹, ¿e nasza praca jest potrzebna.
Jeszcze raz dziêkujemy za jesienn¹ edycjê
Festiwalu p.n. „Przebój Mamy i Taty” i zapraszamy na kolejn¹ edycjê ju¿ w 2018 roku.
Maria Karpiñska

KATEGORIA I (I-III SP):
1 miejsce Maja M¹drzejewska - SP Siemoñ
2 miejsce Adrian Nalazek - SP Siemoñ
KATEGORIA II (IV-VI SP):
1 miejsce Zuzanna Sobczak - SP w Z³ejwsi Wielkiej, ﬁlia Czarnowo
2 miejsce Fatima Alsayed Omar - SP Górsk
3 miejsce Maria Michalska - SP £¹¿yn
Wyró¿nienia: Roksana Ciêciwa, Martyna Czajkowska - SP Siemoñ, Martyna Jab³oñska - SP
Górsk, Jagoda Kowalska - SP £¹¿yn, Marcin

Walczak, Oliwia Halapacz – SP Z³awieś Wielka,
Zuzanna Stachowicz – SP w Z³ejwsi Wielkiej, ﬁlia
w Czarnowie
KATEGORIA III (I-III GIM):
1 miejsce: Weronika Piasecka
2 miejsce: Weronika Laskowska
Obie uczennice z Górska
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz upominki. Dyrektor GOKiS
serdecznie dziêkuje wszystkim uczestnikom
za wspania³y wystêp, a nauczycielom za wk³ad
w przygotowanie uczniów. Zwyciêzcom gratulujemy i gor¹co ¿yczymy dalszych sukcesów na niwie
muzyki.
Organizatorem i fundatorem nagród by³
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi
Ma³ej.
Maria Karpiñska

Pracowita jesień Orkiestry Dętej
Popularnośæ Gminnej Orkiestry dzia³aj¹cej przy Szkole Podstawowej w Rzêczkowie w naszym regionie systematycznie rośnie. Orkiestra zapraszana jest na rozmaite uroczystości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Dziêki licznym koncertom od 13 lat promuje
gminê Z³awieś Wielk¹.
Koncerty ju¿ zagrane:
10.09.2017 - Dzieñ seniora w gminie £ubianka
30.09.2016 - Uroczystośæ ślubna w paraﬁi Grzybno
14.10.2017 – 200 lecie SP w Br¹chnowie
21.10.2017 – 90 lecie OSP w Br¹chnowie

14.12.2017 – koncert na Powiatowym Forum NGO –
M³yn Wiedzy w Toruniu.
Przed orkiestr¹:
14.01.2018 – Fina³ WOŚP
15.01.2018 – koncert w CKK Jordanki w Toruniu
oraz liczne koncerty świ¹teczno-noworoczne.
Krzysztof Kêdzierski

Otwarte Mistrzostwa Europy
w Karate Tradycyjnym
W dniach 21-22 października 2017 r. w Lublinie odby³y siê Otwarte Mistrzostwa Europy
w Karate Tradycyjnym oraz V Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym.

W zawodach wziê³a udzia³ liczna reprezentacja Klubu Karate Tradycyjnego KUMADE. Zawodnicy z Torunia zaprezentowali
siê bardzo dobrze, zdobywaj¹c ³¹cznie trzy
medale oraz IV miejsce, liczone do punktacji
pucharowej.
Na najwy¿szym stopniu podium, zdobywaj¹c tytu³ Mistrzyñ Europy stan¹³ team
w sk³adzie: Rita Krause, Patrycja Niewiadomska i Izabela W³udarczyk, w presti¿owej
konkurencji Kumite Dru¿ynowe Kobiet (Kadeci).
Srebrny medal wywalczy³a Zoﬁa Liberacka w konkurencji Kata Indywidualne Dziewcz¹t (ur.2007-2006) 4 kyu, która w zaciêtych
walkach pokona³a wiele wy¿ej notowanych
przeciwniczek.
Ponadto do kolekcji medalowej KKT KUMADE swój br¹zowy medal do³¹czyli Julian
Grabowski i Szymon Szlendak, w konkurencji
En-bu ch³opiec/ch³opiec 6-1 kyu. Walkê o medal minimalnie przegra³ duet Julia Lipiñska

i Szymon Nawrocki, który w konkurencji EnBu dziewczynka/ch³opiec 9-7 kyu zajêli IV
miejsce.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e dla czêści
medalistów by³ to debiut w tak presti¿owej
imprezie, jak¹ niew¹tpliwie s¹ Mistrzostwa
Europy i Puchar Europy Dzieci.
Dariusz £enski
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Awans drużyn Orkanu
do Finałów Wojewódzkich
W październiku i listopadzie odby³y siê
eliminacje wojewódzkie do XVIII Turnieju
pi³ki no¿nej dziewcz¹t i ch³opców „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku organizowanego przez PZPN.

Wielkim sukcesem mo¿e poszczyciæ siê
UKS Orkan w Z³ejwsi Wielkiej, który w kategorii dziewcz¹t wygra³ w U-8, U-10 i U-12,
a w kategorii ch³opców U-10 i U-12. Wszystkie
dru¿yny zagraj¹ wiosn¹ w Finale Wojewódzkim w Świeciu.
Janusz Lemke

SP Zławieś Wielka
wicemistrzem w unihokeju
Dnia 9.11.2017 r. w Turznie odby³ siê turniej o Mistrzostwo Powiatu Toruñskiego szkó³ podstawowych w unihokeju dziewcz¹t, w którym wziê³o udzia³ dziewiêæ szkó³. SP Z³awieś Wielka
sprawi³a mi³¹ niespodziankê zdobywaj¹c srebrne medale.

Gwiazdkowy turniej o Puchar
Wójta Gminy Zławieś Wielka
Ju¿ po raz szósty na sali gimnastycznej
w Z³ejwsi Wielkiej zosta³ rozegrany Gwiazdkowy Turniej Pi³ki Halowej O Puchar Wójta Gminy Z³awieś Wielka. 10 grudnia 2017 r. do udzia³u
w turnieju przyst¹pi³o 9 zg³oszonych dru¿yn.
Zosta³y one podzielone na trzy grupy, w których rozegrano mecz "ka¿dy z ka¿dym". Do II
rundy turnieju przechodzi³y trzy najlepsze dru-
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¿yny z I miejsca w grupie oraz jedna najlepsza
z II miejsca.
W meczu o III miejsce spotka³y siê Górsk FC po nalewce, a o I Wis³a Pêdzewo - Robotnik
Toporzysko. W meczu ﬁna³owym Robotnik
Toporzysko pokona³ Wis³ê Pêdzewo wynikiem
1:0
Paulina Zakierska

Turniej Piłki Siatkowej „O Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy”

W grupie nasze dziewczyny pokona³y SP
Osówka 1-0 i zremisowa³y z SP Z³otoria 1-1.
W pó³ﬁnale sensacyjnie wygra³y z SP S³awkowo 1-0, a w ﬁnale przegra³y z SP Z³otoria 0-1.
Dziewczyny z SP Z³awieś Wielka gra³y
w sk³adzie: Maria Przybyszewska, Julita Wietrzykowska, Justyna Wietrzykowska, Weronika Tworek, Wiktoria Ścigany, Kinga Halama,
Natalia Woźniak.
Janusz Lemke

XXXIII Mistrzostwa Europy
w Karate Tradycyjnym
W dniach 04-05.11.2017 dwoje naszych zawodników Roksana Sadowska i Jakub Obiala reprezentowa³o Polskê w XXXIII Mistrzostwach Europy w Karate Tradycyjnym, które odby³y siê
w rumuñskim Klu¿-Napoka.
Roksana Sadowska zdoby³a tytu³ Dru¿ynowej Mistrzyni Europy w Karate Tradycyjnym
w presti¿owej konkurencji kumite dru¿ynowe
kobiet.
Wspólnie z kole¿ankami z reprezentacji
pokona³y w zaciêtych walkach miedzy innymi
zawodniczki z Czech (II miejsce) i z Ukrainy
(III miejsce). Drugi z naszych medalistów Jakub
Obiala zaj¹³ III miejsce w konkurencji kata indywidualne mê¿czyzn. Nadmieniæ nale¿y, ¿e Nasi
zawodnicy s¹ aktualnymi Mistrzami (Roksana
Sadowska) i Wicemistrzami (Jakub Obiala) Świata w Karate Tradycyjnym. Opiekunem i trenerem wychowanków toruñskiego klubu jest Sensei Anna Kulczyñska.
Dariusz £enski

Niedziela 26 listopada 2017 r. dla mi³ośników pi³ki siatkowej by³a okazj¹ do wziêcia udzia³u
w corocznie organizowanym turnieju "O Puchar Przewodnicz¹cego Rady Gminy".
W tym roku zg³osi³o siê 5 dru¿yn. Rozgrywki odby³y siê "ka¿dy z ka¿dym", a o wyniku turnieju decydowa³y zdobyte punkty.
Zasady turnieju mobilizowa³y zawodników do
zaciêtej walki o ka¿dy punkt. Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a dru¿yna z Górska, drugie miejsce
zajê³a "Ewa i reszta", a trzecie miejsce dru¿yna
"Leśników". Nagrody oraz poczêstunek dla
zawodników i gości zapewni³ Urz¹d Gminy
w Z³ejwsi Wielkiej.
Paulina Zakierska
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Przedsiębiorcy Regionu Gminy

Kupiec Gminny - to przestrzeń dla Ciebie i TWOJEJ FIRMY!
Chcesz skutecznie wypromować swoją firmę?
Dotrzeć do szerokiego grona odbiorców Głosu Gminnego?
Zarezerwuj powierzchnię reklamową.
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. tel. 698 014 033 lub 790 520 803,
e-mail: gazeta@izarysuje.pl

tel. 56 610 21 28 lub 606 998 523

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

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ
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USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała
FNBJMXJULPXTLJ@KBOVT[!XQQMtUFM
KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:
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Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić? Napisz maila: gazeta@zlawies.pl
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4QS[FEBNQJFD$0 SPL TQSBXOZ VOJXFSTBMOZNJB XʒHJFM ES[FXP ,8 XZNJFOJBN[QPXPEVXZNJBOZOBHB[$FOB[8JʒDFKJOGPSNBDKJ
QPEOVNFSFNUFMFGPOV
$&/536. ,3&%:5080 o 6#&;1*&$;&/*08&
,SFEZUZ1P˃ZD[LJ6CF[QJFD[FOJB0'&35"41&$+"-/"%-"30-/*,»85PSVʤVM#SPOJFXTLJFHP 
5FM

1BTTBU#FO[ZOB HB[ IBLS[
$FOBEPOFHPDKBDKJ5FM

4QS[FEBNIB[JFNJX;BSPʯMV$JFOLJNʇLB 
3*7BUFM
30;("35: 4QS[FEBN E[JBLʒ CVEPXMBOʇ  N2
XPEPDJʇH  LBOBMJ[BDKB  QSʇE  HB[ [JFNOZ  /B E[JBDF
NBZCVEZOFLHPTQPEBSD[ZJHBSB˃5FM
4QS[FEBNQS[ZD[FQLʒTBNPDIPEPXʇUZQV4".XCBSE[P EPCSZN TUBOJF  TUBMF HBSB˃PXBOB  BLUVBMOF VCF[QJFD[FOJF 0$ 8ZNJBSZ 9 $FOB    [
Tel. 606 490 441
'*3." 646(08053"/4103508" PGFSVKF
USBOTQPSU EP  U SP[NJBS TLS[ZOJ        
QMBOEFLBT[ZCLPJTPMJEOJFXZTUBXJBNGBLUVSʒ7"5
UFM
1PT[VLVKFQSBDZKBLPPQJFLVOLB
1PTJBEBNEPʯXJBED[FOJF5FMFGPO

1PTJBEBNOBTQS[FEB˃QSʒUZ[CSPKFOJPXF'J T[UVL
EVHPʯDJPLN PSB[IBLØXOBEBKʇDFTJʒOBUBSBT
$FOBEPV[HPEOJFOJB5FMFGPO
VQBSLBOBʯXJES[FNN4JMOJLL8 XʇD[OJL1- 
5 m przewodu. Cena 1150 zł.
Tel. 881 042 004. Skłudzewo
Pilnie sprzedam działki budowlane 20 zł za 1 m2, ok.
1500 m2 oraz rolne ok. 3500 m2[NP˃MJXPʯDJʇ[BCVEPXZ X NJFKTDPXPʯDJ (VUPXP   ;BXJFʯ 8JFMLB
%[JBLJ QJʒLOJF QPP˃POF X CBSE[P TQPLPKOFK PLPMJDZ 
NJʒE[Z 5PSVOJFN B #ZEHPT[D[ʇ [ EPKB[EFN EP %SPHJ
,SBKPXFK OS  ESPHʇ BTGBMUPXʇ PL  LN 4QS[FEBN
4[ZCLP 5BOJPJCF[˃BEOZDIQPʯSFEOJLØX[N2
tel. 513 919 289.
."(";:/*&3o13"$"0%;"3";;BEBOJBLPNQMFUBDKB [BNØXJFʤ J QSPEVLUØX  XZLBEBOJF UPXBSØX
OB QØLJ  XFSZGJLBDKB TLPNQMFUPXBOZDI [BNØXJFʤ [B
QPNPDʇ LPMFLUPSB EBOZDI  QS[ZHPUPXBOJF QBD[FL  QBMFUJMJTUØXQS[FXP[PXZDI.JMFXJE[JBOZTUBUVTPTPCZ
CF[SPCPUOFK [ 1PXJBUV 5PSVʤTLJFHP 0GFSVKFNZ OPXPD[FTOF OBS[ʒE[JB QSBDZ  TUBCJMOF J EVHPUFSNJOPXF
[BUSVEOJFOJF QSBDʒXNPEZN EZOBNJD[OZN[FTQPMF
-PLBMJ[BDKBGJSNZ.&(*.";BXJFʯ8JFMLB
UFMNFHJNB!NFHJNBQM
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DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ
RZĘCZKOWO

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

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

EXP32kB

App Store
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