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Zapraszamy
do lektury
Azbest - wnioski 2018
Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej og³asza
nabór wniosków o usuniêcie odpadów zawieraj¹cych azbest w 2018 roku.
wiêcej na stronie nr 3

Obowiązek meldunkowy
Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności spowodowa³a utrzymanie obowi¹zku
meldunkowego, który mia³ zostaæ zniesiony
wraz z pocz¹tkiem 2018 roku.
wiêcej na stronie nr 2

Punkt opieki
Na terenie gminy Z³awieś Wielka do tej
pory nie istnia³a ¿adna placówka opieki nad
dzieæmi do lat 3. Powodowa³o to, ¿e wiele kobiet nie mia³o mo¿liwości powrotu do pracy
po urlopach macierzyñskich, wychowawczych, czy opiekuñczych.
wiêcej na stronie nr 3

www.zlawies.pl

WOŚP 2018
14 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Z³ejwsi Wielkiej Urz¹d Gminy, zarejestrowany jako sztab nr #2516, zorganizowa³ 26. Fina³ Wielkiej Orkiestry Świ¹tecznej Pomocy, którego celem by³o pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

Przed publiczności¹ zaprezentowa³y
siê: zespo³y śpiewacze Harmonia i Melodia, Orkiestra Dêta z Rzêczkowa, soliści kszta³c¹cy siê w Gminnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej, grupy
przedszkolaków z przedszkola w Z³ejwsi Ma³ej oraz Szko³y Podstawowej
w Górsku, zespó³ muzyczny ze Szko³y
Muzycznej w Górsku oraz tancerze Pawe³ Tomaszewski i Dominika Kwintal
oraz Monika Chojnacka i Pawe³ Matczak. Gościem specjalnym ﬁna³u by³
Artur Cieciórski - zwyciêzca II edycji
You Can Dance. Najwa¿niejszym punktem programu podczas ﬁna³u WOŚP s¹
licytacje.
W tym roku
nasi goście licytowali:

gad¿ety WOŚP, 2 vouchery na bilet miesiêczny ﬁrmy Arriva, 2 karnety ca³oroczne od klubu sportowego KS Toruñ, donice z ﬁrmy Hacom, voucher na makija¿
wieczorowy od Eweliny Rêbacz, bilety
na galê Disco Polo oraz spektakl „Polowanie na £osia” od pañstwa El¿biety
i Piotra Sza³ków z Górska, bilet na koncert noworoczny z „Batut¹ i humorem”
ufundowany przez Dom Kultury w Górsku, kompleksowe mycie auta w myjni
w Z³ejwsi Wielkiej od pani Doroty i Witolda Konopów, kolacj¹ w restauracji
Chleb i wino oraz nocleg w Apartamentach Toruñ od pana Mariusza Wójcika,
koszulkê z autografem Krzysztofa Ho³owczyca przekazan¹ przez pana Tomasza Wróblewskiego, p³yty winylowe, obrazy i koszulki przekazane przez pana
Jacka Rutkowskiego oraz Bogdana Pietrasa z ﬁrmy Mat - Bud oraz gad¿ety
od ﬁrmy Marwit.
Na ostatniej, budz¹cej najwiêcej emocji licytacji wystawione zosta³o z³ote serduszko.
W tym roku za kwotê 3000 z³
jego w³aścicielem zosta³ pan Jacek

Rutkowski prezes ﬁrmy Mat - Bud.
Jak zawsze nie zawiod³o KGW
oraz Rada So³ecka ze Z³ejwsi Wielkiej, zapewniaj¹c w kawiarence pyszne
ciasta. Pani so³tys Wioleta Warzocha
przygotowa³a tort oraz grochówkê.
Mogliśmy te¿ liczyæ na „Baloniarki”,
które przygotowywa³y fantastyczne,
balonowe atrakcje.
W fotobudce „Magiczne lustereczko”, mo¿na by³o zrobiæ zdjêcia w kolorowych przebraniach.
wiêcej na stronie 2
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WOŚP 2018
dokoñczenie ze strony 1
Dziêki Stowarzyszeniu MX OTOPIT
Toruñ, reprezentowanemu przez Jakuba
Janika, Patryka K³osowskiego, Filipa Niewiemskiego i Piotra M³ynarczyka fani motoryzacji mogli zapoznaæ siê z motorkami
Pit Bike.
Stra¿acy z OSP Toporzysko przygotowali pokaz pierwszej pomocy oraz zabezpieczali imprezê pod wzglêdem medycznym.
W tym dniu 48 wolontariuszy, mimo niesprzyjaj¹cej pogody, kwestowa³o na ulicach
naszej gminy. To oni zasili konto orkiestry
kwot¹ 62 561,77 z³. To w³aśnie dla nich restauracja Leśniczanka przygotowa³a ciep³e
kanapki, którymi mogli posiliæ siê w trakcie
rozliczania puszek.
W tegorocznym finale ³¹czna kwota zebrana na Fundacjê WOŚP to

Bankowi Spó³dzielczemu oraz komisjom
licz¹cym pieni¹dze, wolontariuszom oraz
naszym hojnym mieszkañcom.
Paulina Zakierska

73 204,97 z³.
Dziêkujemy wszystkim osobom zaanga¿owanym w organizacjê fina³u, sponsorom,

Obowiązek meldunkowy wciąż istnieje
Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności spowodowa³a utrzymanie obowi¹zku meldunkowego, który mia³ zostaæ zniesiony wraz z pocz¹tkiem 2018 roku.
i na czas meldunku udostêpni³ melduj¹cemu
tytu³ prawny.
Aby dokonaæ zameldowania przez Internet
nale¿y zalogowaæ siê na platformê E-PUAP,
wybraæ rodzaj pobytu i wype³niæ swoje dane
osobowe. Do formularza nale¿y do³¹czyæ skan
dokumentu potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do lokalu.
Zameldowanie w lokalu s³u¿y wy³¹cznie
celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu, a posiadanie
informacji o miejscu zamieszkania i pobytu
umo¿liwia realizacjê szeregu dzia³añ nale¿¹cych do zadañ samorz¹dów terytorialnych.
Adres zamieszkania jest niezbêdny m.in. do:
organizacji wyborów, planowania obwodów
szkolnych, realizacji powszechnego obowi¹zku obrony, określania funduszy so³eckich
i subwencji dla gmin, a tak¿e planowania inwestycji w danej miejscowości.

Z obowi¹zkiem meldunkowym powi¹zana
jest kompetencja gmin do prowadzenia rejestru wyborców. Na jego podstawie wójt sporz¹dza i aktualizuje spis wyborców.
Jest on rozumiany, jako lista osób, które
stale zamieszkuj¹ na terenie danej gminy i tym
samym uprawnione s¹ do udzia³u w wyborach.
Z mocy prawa w rejestrze ujêci s¹ obywatele
polscy zameldowani na obszarze danej gminy
na pobyt sta³y.
Wa¿ne: Zmiana adresu zameldowania nie
powoduje obowi¹zku wymiany dowodu osobistego!.
Zachêcamy osoby zamieszkuj¹ce na terenie gminy Z³awieś Wielka do dokonania obowi¹zku meldunkowego. Bli¿sze informacje
pod numerem telefonu 566741350 i na stronie
internetowej www.obywatel.gov.pl.

Renata Dobrowolska

Jak założyć profil zaufany?
Wejdź na stronę ePUAP www.epuap.gov.pl
i załóż konto. Na stronie ePUAP złóż wniosek
o profil zaufany.
W ciągu 14 dni przyjdź z dowodem tożsamości
do naszego Urzędu potwierdzić profil zaufany.

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka
pokój: 22
telefon: 56 674 13 17
Otwarty codziennie 8:00 - 15:00

Karolina Majewska

Spotkanie ze Starostą Toruńskim
Cz³onkowie Klubu Seniora 50+, dzia³aj¹cego przy Domu Kultury w Górsku, mieli przyjemnośæ uczestniczyæ w spotkaniu
z przedstawicielami klubów seniora z ca³ego
powiatu toruñskiego, zorganizowanym z inicjatywy p. Miros³awa Graczyka – Starosty Toruñskiego.
Podczas spotkania rozmawiano o problemach osób starszych oraz zaproponowano
powo³anie Rady Seniorów przy Starostwie
Powiatowym. Propozycja spotka³a siê z przychylności¹ zebranych.
Gośæmi spotkania byli tak¿e pos³owie
na Sejm RP z naszego województwa, którzy
przedstawili informacjê nt. dzia³añ na rzecz
seniorów, zwi¹zanych m.in. z us³ugami opiekuñczymi i opiek¹ zdrowotn¹.

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.

Czterodniowa
wycieczka
z DK Górsk
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzia³u w czterodniowej wycieczce, podczas której zamierzamy zwiedziæ: Kazimierz, Pu³awy, Na³êczów, Koz³ówkê, Lublin,
Zamośæ, Sandomierz i okolice. Wyjazd planowany jest na maj 2018 r.
Koszt wycieczki to 600 z³. W cenê wliczone
s¹: przejazd, bilety wstêpu, noclegi, śniadania,
obiadokolacje oraz przewodnik, których oprowadzi nas po najatrakcyjniejszych miejscach
w ka¿dej miejscowości.
Informacje o wycieczce mo¿na uzyskaæ bezpośrednio w Domu Kultury lub pod numerem
telefonu 56 610 21 28. Ilośæ miejsc ograniczona.
Renata Dobrowolska
EXP32kB

Ka¿dy kto mieszka w Polsce, powinien
pamiêtaæ o tym, ¿e istnieje obowi¹zek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich
i cudzoziemców. Obowi¹zku meldunkowego mo¿na dokonaæ osobiście w urzêdzie na
terenie gminy, w której zamieszkujemy b¹dź
przez platformê E-PUAP. Dokonuj¹c zameldowania osobiście nale¿y zabraæ ze sob¹
dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do
lokalu.
Dokumentem takim mo¿e byæ np. wypis z Ksiêgi Wieczystej (numer KW), umowa
cywilnoprawna, orzeczenie s¹du, decyzja
administracyjna lub akt notarialny. Wa¿ne
jest, aby z tytu³u wynika³o, ¿e obywatel jest
w³aścicielem danej nieruchomości. Je¿eli
chcemy zameldowaæ siê w nieruchomości,
której nie my jesteśmy w³aścicielami, wystarczy, aby w³aściciel podpisa³ zg³oszenie
meldunkowe, potwierdzaj¹ce zamieszkanie

Punktu Potwierdzania
Proﬁlu Zaufanego
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Gruz
Gmina Z³awieś Wielka pe³n¹ par¹ przygotowuje siê do nowego sezonu wiosennego, w trakcie którego zaplanowane s¹ liczne naprawy i remonty nawierzchni drogowych.
Na terenie przy ul. Jasnej nale¿¹cym do Urzêdu Gminy w Z³ejwsi
Wielkiej oraz w ZUK-u w Rzêczkowie zalegaj¹ ha³dy rozdrobnionego
gruzu.
Materia³ ten, który zosta³ przygotowany w grudniu, pos³u¿y do
utwardzania nawierzchni drogowych. Specjalistyczna maszyna na zlecenie Urzêdu Gminy przygotowa³a ponad 2200 ton tego kruszywa.
Paulina Zakierska

Dzienny punkt opieki
dla dzieci do lat 3

Azbest 2018

Nabór wniosków

Na terenie gminy Z³awieś Wielka do tej pory nie istnia³a ¿adna placówka opieki nad dzieæmi do lat 3. Powodowa³o to, ¿e wiele
kobiet nie mia³o mo¿liwości powrotu do pracy po urlopach macierzyñskich, wychowawczych, czy opiekuñczych.

W bardzo trudnej sytuacji byli równie¿ rodzice, którzy nie s¹ zatrudnieni
i nie mog¹ podj¹æ pracy z powodu sprawowania opieki nad swoj¹ pociech¹. Teraz
ma siê to zmieniæ. Z inicjatywy Stowarzyszenia FORMA na terenie gminy powsta³
pierwszy dzienny punkt opieki dla dzieci
do lat 3.
Placówka oferuje profesjonaln¹ opiekê
nad dzieæmi od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 7-17, wy¿ywienie, sale wyposa¿one w zabawki i sprzêt dostosowany do
potrzeb dzieci, a tak¿e plac zabaw.
W pierwszych trzech latach ¿ycia dziecko rozwija siê bardzo intensywnie i uczy
wiêcej ni¿ kiedykolwiek później. Ma³e,
5-osobowe grupy pozwalaj¹ na to, aby ka¿dy z podopiecznych by³ traktowany indy-

widualnie. Codziennie organizowane s¹
zajêcia dla maluchów, dostosowywane do
ich potrzeb i wieku.
Plan dnia jest bardzo elastyczny, dzieci
bawi¹ siê i jedz¹ wtedy, kiedy tego potrzebuj¹. W tej kwestii opiekunki kieruj¹ siê
indywidualnymi potrzebami oraz wskazówkami rodziców.
Dzienny punkt opieki znajdujê siê
w miejscowości Stary Toruñ, ul. So³ecka
11, 450 metrów od drogi krajowej nr 80
(Toruñ-Bydgoszcz).
Aby móc skorzystaæ z oferty nale¿y
spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
- dziecko musi mieæ ukoñczone co najmniej 20 tygodni ¿ycia i nie ukoñczone
3 lata do dnia przyst¹pienia do projektu
- rodzic lub opiekun zamieszkuje lub pra-

cuje na terenie gminy Z³awieś Wielka
- jeden z rodziców dziecka jest osob¹ ﬁzyczn¹ w wieku aktywności zawodowej
wy³¹czon¹ z rynku pracy w zwi¹zku ze
sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub
powracaj¹c¹ na rynek pracy po urlopie
macierzyñskim/rodzicielskim/wychowawczym.
Stowarzyszenie FORMA posiada du¿e
doświadczenie w prowadzeniu placówek
dla dzieci, a zatrudnieni opiekunowie s¹
przeszkoleni do pracy z dzieæmi.
Justyna Klonowska

Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej
og³asza nabór wniosków o usuniêcie
odpadów zawieraj¹cych azbest w 2018
roku.
Wniosek wraz z niezbêdnymi za³¹cznikami dostêpny jest w zak³adce Urz¹d
Gminy Jak za³atwiæ sprawê – Referat
Rozwoju i Promocji - Utylizacja azbestu
oraz w pokoju nr 11 u P. Moniki Ryngwelskiej. Wnioski wraz z wszystkimi
wymaganymi za³¹cznikami, tj.:
• deklaracj¹ przyst¹pienia do programu,
• oświadczeniem o wyra¿eniu zgody na
dysponowanie gruntem,
• oświadczeniem o wyra¿eniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych
• zgod¹ Starostwa Powiatowego w Toruniu na przyst¹pienie do robót budowlanych zwi¹zanych z wymian¹
pokrycia dachowego z p³yt cementowo-azbestowych na nowe,
Nale¿y sk³adaæ w Sekretariacie Urzêdu Gminy w Z³ejwsi Wielkiej pok. nr 20
na I piêtrze.
Nabór wniosków trwa do dnia 23 lutego 2018 roku. Wiêcej informacji pod
nr telefonu: 56 674 13 36 oraz na stronie
www.zlawies.pl
Inwestycja dofinansowana jest przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
przy udziale środków w³asnych Gminy
Z³awieś Wielka.
Monika Ryngwelska
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Centrum Edukacji Młodzieży
im. ks. J. Popiełuszki w Górsku

W minionym okresie Centrum Edukacji M³odzie¿y zaszczyci³ swoj¹ obecności¹ polski dziennikarz, pisarz
katolicki, publicysta, polityk, pose³ na Sejm III kadencji, senator VI, VII, VIII i IX kadencji Czes³aw Ryszka wraz
z O. Marianem Soyk¹ z Radia Maryja oraz Arcybiskup ks. Mieczys³aw Mokrzycki, by³ on osobistym drugim sekretarzem św. Jana Paw³a II oraz sekretarzem Benedykta XVI. Ponadto Centrum Edukacji M³odzie¿y odwiedza³y
zorganizowane wycieczki m.in. grupy kuracjuszy z Ciechocinka oraz wycieczki szkolne.
Centrum Edukacji M³odzie¿y
zorganizowa³o zawody w tenisa sto³owego, które odby³y siê 2 grudnia
2017 r. w Szkole Podstawowej im. ks.
Jerzego Popie³uszki. Na zakoñczenie
turnieju wszyscy otrzymali medale,
a laureatom wrêczono 12 pucharów
w 4 kategoriach.
Dnia 7 grudnia 2017 r. w szko³ach
odby³ siê I etap, a 1 lutego 2018 r. II etap
(rejonowy) Wojewódzkiego Konkursu
Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach, z serii: „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach”,
którego organizatorem jest Centrum
Edukacji M³odzie¿y.
W tym roku tematem konkursu
by³a: „ŚW. S. FAUSTYNA KOWAL-

SKA – ¯YCIE, MISJA MI£OSIERDZIA BO¯EGO I KULT NA TLE
HISTORII POSLKI”. Etap III (wojewódzki) konkursu odbêdzie siê 1 marca 2018 r.
Dnia 10 grudnia 2017 r. CEM odwiedzi³ ks. Mieczys³aw Mokrzycki
- polski duchowny rzymskokatolicki,

sekretarz papieski w latach 1996–2007,
biskup koadiutor lwowski w latach
2007–2008, arcybiskup metropolita
lwowski od 2008, przewodnicz¹cy
Konferencji Episkopatu Ukrainy.
W dniach 11 oraz 18 grudnia 2017 r.
pracownicy i wolontariusze Centrum
sprzedawali na Toruñskim Jarmarku
Bo¿onarodzeniowym ozdoby z gliny,
które w³asnorêcznie wykonali i ozdobili.
Dnia 16 grudnia 2017 r. w Centrum
Edukacji M³odzie¿y odby³ siê Koncert charytatywny, na którym zespó³
„Ave” oraz „CEM SESSION” zagrali
wspólnie. Po koncercie mia³a miejsce
aukcja dobroczynna obrazów na rzecz
Centrum Edukacji M³odzie¿y. Goście
mogli licytowaæ obrazy wybitnego
artysty p. Bogdana Zió³kowskiego.
Ponadto w tym czasie odby³a siê wystawa wyrobów z gliny wykonanych
w trakcie warsztatów garncarskich
oraz wystawa o Mariannie Popie³uszko. Na koniec uczestnicy podzielili siê
op³atkiem. Tego dnia odby³a siê równie¿ Rada Programowa CEM.
W Centrum Edukacji M³odzie¿y,
dnia 17 grudnia 2017 r. odby³ siê Kiermasz Bo¿onarodzeniowy zorganizowany przez Radê Rodziców Szko³y
Podstawowej w Górsku. Dochód ze
sprzeda¿y zosta³ przeznaczony na
potrzeby uczniów Szko³y Podstawowej w Górsku. W trakcie Kiermaszu
Bo¿onarodzeniowego w sali kinowo –
teatralnej odby³y siê wystêpy uczniów

Szko³y Podstawowej w Górsku.
W sali kinowo – teatralnej CEMu,
dnia 21 grudnia 2017 r. odby³ siê Wystêp Bo¿onarodzeniowy – „Jase³ka”
przedszkolaków z Przedszkola „Jagoda” w Górsku. Tego dnia równie¿
odby³o siê spotkanie wigilijne Klubu
Karate Shotokan Mat-Bud Kiritsu
Górsk.
Dnia 22 grudnia 2017 r. w Centrum Edukacji M³odzie¿y odby³ siê
Koncert Kolêdowy w wykonaniu
uczniów i nauczycieli Publicznej
Szko³y Muzycznej I stopnia w Górsku. Zosta³ on zorganizowany przez p.
Agnieszkê Witki.
Ponadto w grudniu oraz styczniu
w Centrum Edukacji M³odzie¿y mo¿na by³o podziwiaæ wystawê obrazów
z wizerunkiem św. Jana Paw³a II patrona województwa kujawsko –pomorskiego w roku Niepodleg³a pt. „Cz³owiek blisko Boga”. Autorem prac jest
p. Waldemar Cieślak.
W Centrum Edukacji M³odzie¿y,
dnia 13 stycznia 2018 r. odby³o siê spotkanie popielgrzymkowe czytelników

miesiêcznika „Egzorcysta”. Spotkanie
poprzedzi³a Msza Świêta w Kościele
Podwy¿szenia Krzy¿a Świêtego w Górsku. Uczestnicy zwiedzili Muzeum
Multimedialne, Muzeum Regionalne
oraz ca³y obiekt CEM. Na spotkaniu
pojawi³ siê równie¿ przedstawiciel
miesiêcznika „Egzorcysta”, pan Mariusz B³ochowiak. Po wspólnej agapie
odby³o siê wspólne ogl¹danie ﬁlmów
i zdjêæ.
Dnia 14 stycznia 2018 r. w CEMie
odby³ siê koncert Publicznej Szko³y
Muzycznej I stopnia w Górsku wspieraj¹cy Wielk¹ Orkiestrê Świ¹tecznej
Pomocy. Zosta³ on zorganizowany
przez p. Agnieszkê Witki. Publiczna
Szko³a Muzyczna I stopnia w Górsku
przekaza³a datki ze sprzeda¿y p³yt
muzycznych na cele WOŚP.

Dnia 21 stycznia 2018 r. w CEMie odby³y siê „Jase³ka” w wykonaniu m³odzie¿y z teatru „Antrakt” ze
Z³ejwsi Wielkiej.
Przedszkole „Jagoda”, dnia 22
stycznia 2018 r., w sali kinowo – teatralnej CEMu wystawi³o przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Dyrektor Centrum Edukacji M³odzie¿y ks. dr Pawe³ Nowogórski otrzyma³ podziêkowanie od Klubu Karate
Shotokan Mat-Bud Kiritsu Górsk
za zaanga¿owanie, okazan¹ pomoc
i wsparcie przy realizacji celów sportowych wśród dzieci i m³odzie¿y z Klubu Karate Kiritsu oraz spe³nianie ich
sportowych marzeñ w roku 2017.
Jolanta Mareczko

Mamo, Tato

jedźmy do Skłudzewa!

Dla tych, którzy chc¹ twórczo odpocz¹æ, plastycy z Fundacji Piêkniejszego Świata w Sk³udzewie przygotowali program, pracownie i materia³y
do plastycznych eksperymentów.
Tym razem zaprosz¹ uczestników do tworzenia obrazów w niecodzienny sposób, w technice ebru.
Ebru to dawna, licz¹ca kilkaset lat
sztuka, w której wspó³cześnie swoje
dzie³a tworzy wielu artystów profesjonalnych.
Malowanie polega na odpowiednim nanoszeniu farb na powierzchniê wody, do której przyk³ada siê
papier, p³ótno czy jedwab. Specyﬁk¹ tego rodzaju malarstwa jest jego
niezwyk³ośæ i niepowtarzalnośæ. Bêdzie mo¿na zadowoliæ siê ju¿ pierw-

szymi efektami, ale bêdzie jeszcze
ciekawiej, gdy uczestnik warsztatów
podejmie dalsze próby po powrocie
do domu wykorzystuj¹c pozyskane
wiadomości i wolny od zajêæ czas.
Po obejrzeniu w Sk³udzewie wystawy w tajemniczej technice ebru
i pokazie instrukta¿owym wszyscy
bêd¹ mogli do woli samodzielnie
eksperymentowaæ. Jedno jest pewne,
¿e ka¿dego kto chocia¿ raz spróbuje
zastosowaæ wskazówki prowadz¹cych, trudno bêdzie odci¹gn¹æ do
innych atrakcji. Satysfakcjonuj¹ce
w tej technice jest to, ¿e ka¿dy obraz
zdjêty z wody bêdzie unikatowy, autorski, nie powstan¹ dwa identyczne
egzemplarze.
Niezwyk³e kompozycje malarskie bêdzie mo¿na zdejmowaæ z taﬂi
wody na ró¿ne gotowe lub samodzielnie wyciête formy z bia³ego brystolu
w wybranych wielkościach i kszta³tach geometrycznych, abstrakcyjnych, roślinnych, zwierzêcych.
Po wysuszeniu formy bêd¹ mog³y byæ wzbogacone wycinankami,
rysowaniem, podklejaniem harmo-

nijnego z prac¹ t³a. Prace mo¿na ca³e
lub skadrowane oprawiæ i eksponowaæ, a tak¿e mog¹ staæ siê podstaw¹
do innych rozmaitych dzia³añ – takich jak tworzenie ilustracji, obrazu do swojego pokoju, zak³adek,
zaproszeñ, laurek czy kartek okolicznościowych – to zale¿y tylko od
wyobraźni i zaanga¿owania autora...
Interesuj¹co wygl¹daj¹ wykonane
zespo³owo wielkoformatowe panoramy.
Ze zgromadzonych elementów
po³¹czonych z patykiem bêdzie
mo¿na stworzyæ postacie do zabawy
– nie tylko w czasie ferii - w teatrzyk
kukie³kowy czy teatr cieni. Naprawdê warto spróbowaæ !
Zapraszamy uczestników indywidualnych i grupy rodzinno-s¹siedzkie na bezp³atne warsztaty pod
has³em „Ebru dla ka¿dego” w plastyczne czwartki ferii 2018 – 15 i 22
lutego o godzinie 10.00.
Telefoniczna rezerwacja miejsc
pod nr tel.56 678 06 71.
Danuta Sowiñska-Warmbier
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Ferie zimowe mog¹ byæ bia³e i
kolorowe, prze¿yte ciekawie i kreatywnie, mog¹ byæ okazj¹ do poznawania nowych osób i budzenia
nowych zainteresowañ. Podczas
ferii mo¿na wiêcej czasu poświêciæ
na swoj¹ pasjê lub podj¹æ siê poznania czegoś nowego.
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Skłudzewo

legenda miejsca – głos z Wrocławia
„Legendy miast, legendy ulic tworz¹ ludzie. A ludzie nietypowi,
specjalni: artyści. To dziêki nim jest ulica Montmartre i ulica Targatka,
jest ulica Brodway i ulica Floriañska. I jest ulica Stare Jatki”.
Tak pisa³a Zoﬁa Gebhard w 1998
roku we wstêpie do katalogu dwudziestolecia Galerii Tkackiej na Jatkach we
Wroc³awiu. Ta ponadczasowa myśl
doskonale siê wpisuje do określania
wszystkich obszarów, w których
sztuka wywiera piêtno budowania
to¿samości miejsca. Zdecydowanie
jednym z tych miejsc na mapie świata
jest Sk³udzewo.
Sk³udzewo po³o¿one jest w miejscu z urozmaiconym krajobrazem
w malowniczej pradolinie Wis³y,
niedaleko Torunia, a jeszcze bli¿ej
Bydgoszczy na wzniesieniu bêd¹cym
granic¹ makroregionów. Najwcześniejsze osadnictwo by³o tu ju¿ w czasach sprzed naszej ery. W XIV wieku
rycerze krzy¿accy zorganizowali tu
gród Sklodzaw.
Tê ma³¹ warowniê zniszczy³y wojska W³adys³awa Jagie³³y w 1414 roku,
a ziemia znalaz³a siê w granicach Rzeczypospolitej. Rodzina Dorpowskich
bêd¹ca tu od 1515 roku wybudowa³a
dwór szlachecki. Dwór przez lata mia³
wielu w³aścicieli. Obszar ten w czasach
zaboru pruskiego znalaz³ siê w granicach Pañstwa Pruskiego. W 1863 roku
ziemiê na drodze subhasty naby³ August Brauer, który przyby³ tu z Bremy.
Brauer rozebra³ stary dwór i wybudowa³ dla swojej ¿ony Emmy Chopard
now¹ posiad³ośæ.
Pozosta³ościami po starej rezydencji s¹ piwnice, znajduj¹ce siê
w zachodniej czêści obecnego parku.
Charakterystycznym emblematem
nowo wybudowanego domu, czerwono ceglanego w stylu neogotyckim,
jest litera „S” nawi¹zuj¹ca do historycznej nazwy wsi, która w czasach
Brauerów brzmia³a Hohenhausen.
Utworzona w maswerkowej cegle stanowi element ornamentu elewacji.
Zachowany budynek kryty dwuspadowym dachem z centralnie wysuniêtym wejściem g³ównym otacza³a
sztucznie utworzona fosa.
Rzêdy okien, a nad nimi elementy konstrukcji muru pruskiego,
nadaj¹ obiektowi monumentalny
pa³acowy charakter. Czerwona elewacja z ceg³y tworzy typowy wizerunek historycznego budownictwa tego
regionu. Dom ten jest wyśmienitym
przyk³adem artyzmu architektonicznego. We wnêtrzu równie¿ sztukatorzy pozostawili ślad swojego kunsztu
w dekoracjach sklepieñ.
Obok domu zaprojektowano
park, w którym posadzono dêby, platany klonolistne i jesiony, które teraz
ju¿ s¹ pomnikami przyrody. Za³o¿ono te¿ cmentarz, gdzie pochowano
zmar³¹ na zapalenie p³uc 33-letni¹
Emmê Brauer. Po śmierci ¿ony August opuści³ Sk³udzewo i powróci³
wraz dwiema córkami - bliźniaczkami i z synem Ludolfem, późniejszym
znanym lekarzem, do Bremy. Tutejszy maj¹tek traﬁ³ w rêce Heinricha Salomona z Berlina, którym zarz¹dza³a
wdowa po nim Fryderyka. W 1902 r.
Sk³udzewo zosta³o wykupione przez
prusk¹ komisjê osadnicz¹. Zespó³ pa³acowo-parkowy zosta³ upañstwowio-

ny i zamieniony na szko³ê z mieszkaniami dla nauczycieli. W 1921 r. ziemie
gdzie le¿y Sk³udzewo ponownie wróci³y w granice Polski. W czasach drugiej wojny światowej w pa³acyku by³a
szko³a dla Hitlerjugend, a po wojnie
pa³acyk z czerwonej ceg³y w Sk³udzewie by³ administrowany przez powiat, wykorzystywano go nadal jako
4-klasow¹ szko³ê i sklep spo¿ywczy.
Teren wokó³ przez stulecia by³
s³abo zaludnionym ze wzglêdu na
podmok³e pod³o¿e na dnie Kotliny Toruñskiej i silne pofa³dowanie
ukszta³towania w samej wsi. Takie
po³o¿enie umo¿liwi³o w sposób naturalny rozrost i rozwój wszêdzie tu
obecnej dzikiej fauny i ﬂory.
Obecnie w jednej z najmniejszych
miejscowości gminy Z³awieś Wielka
od 1989 roku w sk³udzewskim pa³acyku mieści siê siedziba Fundacji
Piêkniejszego Świata, maj¹ca na celu
miêdzy innymi edukacjê plastyczn¹
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych poprzez wystawy i warsztaty plastyczne.
Znani artyści okrêgu toruñskiego
ZPAP Leszek i Danuta Warmbierowie znaleźli w Sk³udzewie swój dom,
w którym od lat buduj¹ poprzez wizjê
sztuk piêknych now¹ to¿samośæ tego
magicznego miejsca, z tak bogat¹ histori¹.
Miejsce, które dziêki swoim dziejom nabra³o ju¿ znamion legendy,
dziś goszcz¹c w progach mitycznego
pa³acyku wybitnych artystów tworzy
nowo pisan¹ historiê.
Fundacja Piêkniejszego Świata to
zawsze uśmiechniêci i serdeczni gospodarze, którzy wraz z synami Rafa³em i Krzysztofem i ich rodzinami
co roku witaj¹ w swoich progach zapraszanych twórców z ca³ego świata.
Wokó³ pa³acu utworzyli prawdziwe
centrum artystyczne. Na miêdzynarodowych plenerach powstaj¹ dzie³a,
które pozostaj¹ w powiêkszaj¹cej siê
kolekcji Fundacji.
Artyści dziêki cudownej i serdecznej gościnności maj¹ stworzone
wspania³e warunki do kreatywności
w szerokim wachlarzu mo¿liwości
twórczych. W kolekcji Galerii Sk³udzewskiej znajdziemy wybitne dzie³a
wspó³czesnego malarstwa olejnego,
akrylowego, akwareli i gwaszów, prezentacje wspania³ych prac graﬁcznych
od technik tradycyjnych do najnowszych technik eksperymentalnych.
Przestrzennośæ
dostrzegamy
w zbiorach rzeźby, zarówno kamiennej jak i misternie tworzonej w drewnie czy w metalu, a nawet szkle, ceramice i w papierze. Miêkkości nadaj¹
kolekcje prac z technik sztuki w³ókna, tkanych, zarówno w tradycyjnych
splotach gobelinowych jak i w nowoczesnych technikach ﬁlcowych,
papierowych czy klejonych. A tak¿e
wykonanych z naturalnych w³ókien,
na przyk³ad z wikliny. Multimedia
i techniki cyfrowe bêd¹ce ju¿ cz¹stk¹
obecnej codzienności te¿ nie s¹ tutaj
wykluczane.
Wspó³czesne
pojêcie
sztuki
w Sk³udzewie ma bardzo szerokie

spektrum, gdy¿ prócz dzie³ plastycznych tworz¹ j¹ tu te¿ osoby pióra. Pozostawiaj¹ na kartach ślad wierszem
czy te¿ proz¹ o magicznym miejscu
zapisany. Ale, aby spektrum estetyki
pojmowania sztuki by³o naprawdê
pe³ne w Sk³udzewie nigdy nie brakuje
trzeciego wymiaru jakim jest muza.
Dlatego na spotkaniach artystycznych spotkamy te¿ twórców pozostawiaj¹cych po sobie kompozycje z nut,
które dziêki wirtuozom prze³o¿one
na dźwiêki instrumentów czy śpiew
staj¹ siê pe³ni¹ pojmowania estetyki
sztuk piêknych.
W profesjonalnie przygotowanych warunkach artyści mog¹
tworzyæ tutaj swoje prace zarówno w przestrzeniach kameralnych
wnêtrz warsztatowych, jak i w wolnej
przestrzeni plenerowej. Do dyspozycji, jest prócz z kunsztem artystycznym tutejszego pa³acu, wielki ogród,
sady owocowe, bajecznie ukwiecone
aleje czy malownicze stawy otoczone
p³acz¹cymi wierzbami.
Nieopodal ³¹ki i pola, a ciut dalej
zapieraj¹ce dech w piersiach bory bydgoskie rozci¹gaj¹ce siê na rozleg³ych
terenach nadwiślañskich wydm śródl¹dowych. Na chwilê zadumy mo¿na
udaæ siê do kaplicy podlegaj¹cej ³¹¿yñskiej paraﬁi rzymsko-katolickiej
,utworzonej przez gospodarzy w sieni
wejściowej czerwono ceglanego pa³acyku. Taki klimat w wyj¹tkowy sposób pobudza wyobraźnie twórcz¹.
Ró¿norodnośæ i szeroki wachlarz
powiêkszaj¹cej siê corocznie galerii
z pozostawianych przez profesjonalnych artystów prac jest doskona³ym
spektrum dla odwiedzaj¹cych to
miejsce uczniów. Gospodarze prezentuj¹ zgromadzon¹ kolekcjê, edukuj¹
licznie przybywaj¹cym dzieciom
i m³odzie¿y.
Odbywaj¹ce siê na miejscu kursy
i szkolenia dla m³odych ludzi s¹ wspania³ym przyk³adem ³¹czenia edukacji
poprzez przyjemnośæ i aktywnośæ indywidualn¹ podopiecznych. W taki
sposób edukacja od ponad stu lat,
a w szczególności sztuki piêkne od
ponad dwudziestu lat s¹ skutecznie
propagowane i zakorzeniane w Sk³udzewie.
Przez wytrwa³ośæ inicjatorów, Rodzinê Warmbierów, ta nieoceniona
praca na rzecz propagowania piêkna
brzmi echem nie tylko wśród gromko
i chêtnie przybywaj¹cych i odwiedzaj¹cych to magiczne miejsce mieszkañców województwa kujawsko-pomorskiego lecz i znacznie dalej.
Sk³udzewo uto¿sami³o siê ju¿
i ju¿ jest i bêdzie legend¹. Legend¹,
któr¹ tu tworz¹ niezwykli ludzie, nietypowi, specjalni, a s¹ nimi artyści.
Tworz¹cy now¹ niewymiern¹ to¿samośæ tego historycznego miejsca – artystyczn¹ to¿samośæ Sk³udzewa.
dr Rafa³ Werszler
Urodzony 1968 we Wroc³awiu, Dyplom z wyró¿nieniem uzyska³ w 1993 r. w Akademii Sztuk
Piêknych we Wroc³awiu. Doktorat nauk humanistycznych obroni³ w 2015 roku na Wydziale
Filologicznym UWr. Cz³onek ZPAP/ o Wroc³aw
i Duszpasterstwa Środowisk Twórczych we Wroc³awiu. Od 1993 roku pracuje w Dolnośl¹skiej
Bibliotece Publicznej we Wroc³awiu. Od 2015
roku jest asystentem w IINiB na Uniwersytecie
Wroc³awskim. Twórczo zajmuje siê sztuk¹ w³ókna, graﬁk¹, malarstwem, rzeźb¹, szk³em unikatowym, batikiem. Tworzy fotograﬁe i ﬁlmy. Pisze
felietony i poezjê. Autor trzydziestu wystaw indywidualnych oraz uczestnik ponad dwustu wystaw
zbiorowych krajowych i miêdzynarodowych.
Laureat nagród i wyró¿nieñ (m.in. Zas³u¿ony
dzia³acz Kultury Rzeczypospolitej Polskiej).(www.
werszler.strefa.pl)

styczeń – luty 2018

5

6

styczeń – luty 2018

Kultura
Aktualności

C M

Głos Gminny

Y

K

W Łążynie graliśmy,
graliśmy… aż wygraliśmy!
Mówi¹, ¿e jeśli cz³owiek czyni dobro, to ono wraca do niego ze zdwojon¹ moc¹. Wiara
w tê maksymê ma wielk¹ moc, która rokrocznie jawi siê w postaci Wielkiej Orkiestry Świ¹tecznej Pomocy, kiedy to ca³a Polska jednoczy si³y, a przede wszystkim serca dla wspólnej
sprawy.
W tegorocznym ﬁnale wszystkie dzia³ania ekscytowane g³osy. £¹¿yn Band (Andrzej Gulskupia³y siê na pozyskaniu wsparcia dla oddzia- czyñski, Jaros³aw Szymañski, Jacek Pawlikowski)
³ów neonatologicznych. Mówi¹, ¿e ³zy, to s³owa, raczy³ nasze zmys³y przepiêkn¹ muzyk¹, której
których serce nie potraﬁ wypowiedzieæ, a ³zy dźwiêki brzmia³y daleko poza murami szko³y.
maleñkich dzieci s¹ najboleśniejsze ze wszystZ zespo³em zaśpiewa³a, jak zwykle przekich.
piêknie Iwona Gulczyñska, a artystycznej uczty
Wierz¹c w dobro po raz kolejny w Szkole dope³ni³y: Monika Miêsikowska, Magdalena
Podstawowej mieszkañcy £¹¿yna i Zarośla Cien- Grabowska i Bernadetta Grabowska. Na koniec
kiego wspólnie grali z Wielk¹ Orkiestr¹.
wyst¹pili nasi rodzimi reaktywowani SkaldoGraliśmy i graliśmy…. a¿ wygraliśmy 3,680 wie (Grzegorz Ochocki, Andrzej Michalski,
z³. podczas licytacji, której emocje przyprawia³y Piotr Pawlikowski) z nowym cz³onkiem zespoo zawrót g³owy, a licytowane przedmioty osi¹ga- ³u (Krzysztof Witkowski) oraz Ann¹ Jantar
³y zawrotne ceny. By³y wiêc kubki, koszulki i ga- w osobie El¿biety Pawlikowskiej.
d¿ety z logo WOŚP, tort, vouchery na przeró¿ne
Wielka Orkiestra w naszej szkole zadba³a
us³ugi kosmetyczno-fryzjerskie, bal charytatyw- tak¿e o najm³odszych przygotowuj¹c stanowiny czy …oprawê muzyczn¹ Mszy św. By³a tak¿e sko zabaw, w którym królowa³y tañce i pl¹sy,
a prym wodzi³y balonowe rzeźby. By³ tak¿e
licytacja nazwana „obrazem dobra”.
W rzeczywistości by³ to obraz, który szko³a sprawdzian dla rowerzystów, którzy musieli pootrzyma³a od Fundacji im. Brata Alberta w To- konaæ przejazd przez pochylniê i inne dziwnoruniu, a który niós³ ze sob¹ przes³anie o tym, ¿e ści, a wszystko pod okiem pani Basi, która w radobro powinno iśæ dalej, do kolejnych ludzi, ¿e zie czego mia³a w pogotowiu stetoskop, aparat
dobra nie mo¿na zatrzymywaæ tylko dla siebie… do mierzenia ciśnienia i alkogogle. Te ostatnie
Nasz obraz, przy pe³nej aprobacie darczyñcy, oczywiście przek³amywa³y nasze zmys³y, wiêc
powêdrowa³, wiêc do kolejnych dobrych ludzi. pokonanie wyznaczonej trasy, na szczêście na
Emocje to taki dziwny stan, który niejednokrot- piechotê, by³o nie lada wyzwaniem. Jednak

Kiermasz Świąteczny

w Szkole Podstawowej w Rzęczkowie
gdyby co, to i stra¿acy s³u¿yli pomoc¹, wyspecjalizowani przecie¿ w jej niesieniu, a szkolne ko³o PCK te¿ da³oby sobie radê, bowiem
wszyscy mieli swoje stanowiska do dyspozycji
uczestników.
Rozemocjonowani uczestnicy mogli usi¹śæ
przy stolikach w holu szko³y i zjeśæ ciasto serwowane przez kawiarenkê, a co wytrwalsi rozegraæ mecz tenisa sto³owego.
Koneserów sztuki kalendarzowej zachwyci³a zapewne mnogośæ kalendarzy do wyboru,
ich ró¿norodnośæ i niepowtarzalnośæ, a wśród
nich kalendarz, który powsta³ w ramach projektu „Bezpieczny ca³y rok”, przy wspó³pracy
rodziców i uczniów wszystkich klas.
Dzia³o siê i dzia³o! Du¿o i dobrze. Tego
dnia sala gimnastyczna naszej szko³y przez
ponad dwie godziny wype³niona by³a dobrem
w maksymalnym stê¿eniu.
Finalnie zebraliśmy 6108, 17 z³.
Jolanta Michalska

jedna z kilku wykonanych na ten cel statuetek,
a nasza szko³a zosta³a tym darem wyró¿niona.
Licytuj¹cy podejmowali wyzwania i przebijali wyjściowe kwoty w tak zaskakuj¹cym tempie, ¿e z trudności¹ nad¹¿aliśmy za biegiem wydarzeñ.
Licytacja ¿y³a jeszcze swoim ¿yciem, a tu¿
obok muzycy zespo³u, który na potrzebê chwili
i wydarzenia sam nazwa³ siê - £¹¿yn Band, stroi³a
instrumenty, a w kulisach da³o siê s³yszeæ pod-

Ma³gorzata Pietrzak – opiekun
Samorz¹du Szkolnego, Samorz¹du Wolontariatu,
Świetlicy Socjoterapeutycznej

Wielki sukces szkoły w Rzęczkowie!
Do konkursu przyst¹pi³y 83 szko³y z ca³ej
Polski. Jedn¹ z 12, które zakwaliﬁkowa³y siê
do programu pilota¿owego "Grajmy w szkole" jest nasza szko³a. Wygrana wi¹¿e siê z wieloma korzyściami, nie tylko dla spo³eczności
rzêczkowskiej.... Projekt wspieraj¹cy muzykowanie w szko³ach.
Nasza pracownia muzyczna zostanie wpisana na listê Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizowany bêdzie pod
patronatem Polskiej Rady Muzycznej.
Krzysztof Kêdzierski.
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nie determinuje wiele dzia³añ. Tak te¿ zadzia³o siê
podczas tegorocznej licytacji, dla której stra¿acy
OSP £¹¿yn przygotowali niespodziankê w postaci zaproszonego gościa i jego…samochodu.
Samochód ten jest niezwyk³y, gdy¿ by³a to
replika Lotusa Seven, auta sportowego, którym
licytuj¹cy mieli zaszczyt i frajdê siê przejechaæ.
Podobnie rzecz siê mia³a z plastronem i koszulkami znanych toruñskich ¿u¿lowców oraz statuetk¹ ufundowan¹ przez Paw³a Przedpe³skiego,
o któr¹ stoczony zosta³ zawziêty bój. Jej wartośæ,
zw³aszcza emocjonaln¹, podnosi³ fakt, ¿e by³a to

Świetlica Socjoterapeutyczna, Samorz¹d
Uczniowski i Samorz¹d Wolontariatu w dniu
21 grudnia 2017 r. zorganizowa³ w naszej szkole kiermasz świ¹teczny. Mo¿na by³o zakupiæ
świ¹teczne stroiki, kolorowe ozdoby na choinkê świ¹teczne ciasteczka, ciasta, pyszne pierniki, gofry, frytki, które zosta³y wykonywane na
naszych zajêciach przez dzieci i ich rodziców.
W imieniu Dyrekcji Szko³y Pani Ma³gorzaty Jaśkiewicz oraz Pani Ma³gorzaty Pietrzak
serdecznie dziêkujemy rodzicom, którzy w³¹czyli siê w akcjê charytatywn¹ na rzecz szko³y.
Dziêkujemy równie¿ uczniom, którzy aktywnie pomagali w przeprowadzeniu kiermaszu.
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„O czytaniu dzieciom”
Mo¿na uznaæ za truizm stwierdzenie, ¿e ka¿dy z nas pragnie dla swego dziecka dobrego dzieciñstwa i szczêśliwej przysz³ości. Ale czy wiemy, jak to osi¹gn¹æ? Jak sprawiæ, by dziecko wyros³o na cz³owieka zdrowego emocjonalnie, samodzielnego, m¹drego, dobrze radz¹cego sobie
we wspó³czesnym świecie, umiej¹cego wykorzystywaæ swoje predyspozycje i uzdolnienia? Wiele zale¿y od Was Rodzice.
W dostarczaniu dobrych wzorców pomocna jest ksi¹¿ka i czytanie. Zdajê sobie sprawê, ¿e
czytanie ma mocnych konkurentów w postaci
telewizji, komputerów i gier. Dla dobra dziecka,
nie rezygnujmy z czytania!
Nale¿y czytaæ od urodzenia (ostatnio popularyzuje siê projekt czytania noworodkom),
bo zanim dziecko zacznie mówiæ, nale¿y zapoznaæ go z jêzykiem i wyrazami. Czytanie
dziecku rozbudza jego wyobraźniê, dostarcza
mu emocji i radości, poszerza wiedzê o świecie,
przynosi dobre wzorce zachowañ. Dziêki czytaniu nauka w szkole bêdzie dla niego ³atwiej-

sza i przyjemniejsza. Namawiam Was, drodzy
Rodzice, do wprowadzenia zwyczaju g³ośnego
czytania w gronie rodzinnym.
Ksi¹¿ki mo¿na wypo¿yczyæ, nic nie kosztuj¹, a badania dowodz¹, ¿e dzieci otoczone przez
ksi¹¿ki czytaj¹ wiêcej. Czytanie to wspólnie spêdzony czas, sta³e wzmocnienie wiêzi i wzajemnego zaufania, a tak¿e doskonalenie spo³ecznej
kompetencji – sprawnego pos³ugiwania siê jêzykiem; to klucz do dobrej komunikacji z ludźmi
i do samodzielnego zdobywania wiedzy.
Czytanie jest jak witamina i szczepionka.
Dzieci, którym czytamy, s¹ m¹drzejsze, znacz-

nie odporniejsze na toksyny wspó³czesnej kultury i lepiej radz¹ce sobie w ¿yciu.
Dlatego w Szkole Podstawowej w Rzêczkowie nieustannie podejmujemy dzia³ania zachêcaj¹ce do czytania.
• W okresie Bo¿ego Narodzenia zorganizowaliśmy „Bo¿onarodzeniowe czytanie” z udzia³em wszystkich uczniów naszej szko³y. By³a
to wspania³a okazja do przypomnienia literatury opisuj¹cej zwyczaje i obrzêdy świ¹teczne, ale tak¿e podkreślenia wartości dobra,
mi³ości i pomocy bliźnim.
• Zorganizowaliśmy Dzieñ Kubusia Puchatka.
W czasie krótkich spotkañ z Kubusiem czytaliśmy fragmenty ksi¹¿ki A. A. Milne, a na du¿ych plakatach umieszczonych na korytarzu
szkolnym uczniowie wpisywali swoje opinie
o Puchatku i jego przyjacio³ach. Spotkanie
z misiem, uwielbiaj¹cym miodek, nie mog³o
siê odbyæ bez s³odkiego, miodowego poczêstunku.
• Dzieci lubi¹ tajemnice i zagadki, dlatego zorganizowaliśmy zabawê czytelnicz¹ pod nazw¹
„Zostañ detektywem, pomó¿ bibliotece”.
Zadaniem uczniów by³o rozwi¹zywanie
zagadek, które wyjaśni¹ tajemnicê znikniêcia
ksi¹¿ki i wska¿¹ sprawcê porwania. Nale¿a³o
wykazaæ siê znajomości¹ literatury i trochê
pomyśleæ. By³a to wspania³a okazja do zabawy
i nauki.
El¿bieta Kononiuk

styczeń – luty 2018

7

Półkolonie
Zimowisko
w DK Górsk

Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla Przysz³ości” wraz
z Domem Kultury w Górsku organizuje pó³kolonie – zimowisko, które odbêd¹ siê w dwóch turnusach:
- turnus I w okresie od 12 do 16 lutego
2018 r.
- turnus II w dniach od 19 do 23 lutego
2018 r.
W programie przewidziano m.in.:
pobyt w Family Parku w Bydgoszczy,
zajêcia w Fundacji Piêkniejszego Świata
w Sk³udzewie, wyjazd do Cinema City,
warsztaty w Muzeum Etnograﬁcznym
w Toruniu, przejazd psim zaprzêgiem.
Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ pod numerem telefonu
56 610 21 28.
Renata Dobrowolska

Znaczenie Rodzimych Tradycji w Kształtowaniu Osobowości Uczniów
Korowód Świêtego Marcina, Dzieñ Seniora, Jase³ka i Kolêdnicy czyli Hej, kolêda, kolêda…
„Szanujcie tradycje i nasze zwyczaje i niech ka¿de z dzieci dzieciom swym je podaje,
Bo to bardzo wa¿na i świêta rzecz – trzeba tradycje pielêgnowaæ, bêdziemy je wtedy mieæ !”

Szko³a to miejsce tworzenia warunków do
rozwoju wychowanków, którzy z kolei maj¹ zadanie korzystania ze stworzonych mo¿liwości.
Dlatego w realizacji celów rozwojowych szczególne miejsce zajmuje budowanie relacji spo³ecznych i wzmacnianie poczucia to¿samości
indywidualnej, kulturowej i narodowej.
Uczniowie w Szkole Podstawowej w Siemoniu, jako cz³onkowie m³odego pokolenia naszej
Ma³ej Ojczyzny, aktywnie wykonuj¹ zadania
uczenia siebie i innych szacunku dla starszego
pokolenia i rodzimych tradycji, bior¹c udzia³
w uroczystościach rocznicowych i świêtach,
które splataj¹ tradycje narodowe, patriotyczne,
religijne i rodzinne.
W listopadzie – w dniu Świêta Niepodleg³ości - nasi szkolni aktorzy wyst¹pili w programie
patriotycznym, upamiêtniaj¹cym tak wa¿ne
dla ka¿dego Polaka wydarzenia z historii ojczy-

stych dziejów. W tym roku
Korowód Świêtego Marcina,
zgodnie ze zwyczajem, przemaszerowa³ tras¹ od Drzewka Wolności i Kapliczki do
Kościo³a Paraﬁalnego.
Po Mszy Świêtej, w świetlicy
wiejskiej, odby³o siê ju¿ kolejne spotkanie Seniorów z patriotyczn¹ nut¹ w tle. Przy
wspólnym stole, pysznym
poczêstunku, w którym królowa³y rogale świêtomarciñskie, rozlega³y siê chóralnie
śpiewane pieśni i piosenki
znane doskonale starszemu
pokoleniu, które da³o m³odszym przyk³ad jak to dawniej
razem muzykowano.
Spotkanie pokoleñ mia³o niezwykle ciep³y
klimat i nale¿a³o do udanych, co równie¿ stanowi dowód na to, ¿e w jedności si³a, gdy¿ by³o
wynikiem wspó³pracy szko³y, Paraﬁi i Ko³a
Gospodyñ Wiejskich oraz ¿yczliwości mieszkañców Siemonia. Jak¿e buduj¹cy przyk³ad
dla m³odych Polaków, którzy mog¹ popatrzeæ
w przesz³ośæ oczami swoich dziadków.
Zaledwie przebrzmia³y patriotyczne nuty,
przysz³a pora na przygotowania zwi¹zane
z kultywowaniem tradycji Bo¿ego Narodzenia.
Prawdziwe wyzwanie dla nauczycieli i uczniów,
gdy¿ zaanga¿owanie ca³ej szkolnej braci wymaga tytanicznej pracy wszystkich.
W wyniku licznych prób, wymagaj¹cych
wysi³ku, aktywności i ca³ych pok³adów cierpliwości powsta³y nasze szkolne Jase³ka. W świ¹tecznej, bo¿onarodzeniowej scenograﬁi, która

wygl¹da³a bajecznie i sta³a siê t³em do uczniowskich popisów aktorskich, mia³o miejsce wspania³e wydarzenie – historia prosto z betlejemskiej stajenki, w baśniowej oprawie i z udzia³em
fantastycznych bohaterów, obok tych znanych
z biblijnych przekazów.
Wszyscy uczniowie, jak to zwykle bywa
w naszej szkole, odgrywali swoje role z wielkimi
emocjami, sugestywnie i z ogromnym zaanga¿owaniem.
Z przepiêkn¹ opraw¹ muzyczn¹ wypowiadane kwestie nios³y w sobie s³owa pokoju, mi³ości, pojednania i nadziei w dobro, które mimo
wszystko mieszka w ka¿dym cz³owieku. Prawda, dobro, mi³ośæ i piêkno – to wartości, które

tak ³atwo zapominane, wci¹¿ s¹ wa¿ne w naszym zmaterializowanym i czêsto cynicznym
świecie, o czym tak ³atwo zapomnieæ. Dlatego
tak wa¿ny jest ten przekaz wpleciony w sens naszego jase³kowego widowiska.
Tego w³aśnie ¿yczymy wszystkim, aby w ich
sercach i dzia³aniach liczy³o siê prawdziwe dobro jako wartośæ, któr¹ pragniemy przekazaæ
m³odemu pokoleniu: „ Niechaj Wam ta mi³ośæ
ca³y rok oz³oci, a wtedy nie zbraknie chleba
i dobroci, zdrowia i radości i Bo¿ej mi³ości,
wszelkiej pomyślności, na ten nowy rok!” Takie
¿yczenia wypowiadali Kolêdnicy, którzy kontynuuj¹ staropolskie obyczaje rodzime, podtrzymuj¹ce s¹siedzkie wiêzi i prezentuj¹ce tradycyjn¹ polsk¹ gościnnośæ.
Ho³duj¹c dawnym obyczajom w naszej szkole nie pomija siê równie¿ tego, co niesie wspó³czesnośæ - uczniowie wyst¹pili w inscenizacjach
w jêzyku niemieckim i angielskim, gdy¿ radośæ
z wydarzeñ zwi¹zanych z Bo¿ym Narodzeniem
tak samo piêknie brzmi w ka¿dym jêzyku.
Przes³anie rodzinnego ciep³a, przyjaźni
i pojednania p³yn¹ce z g³êbi dzieciêcych serc to
wartości, które wpisane by³y w przedstawienie
i zrealizowane przez naszych m³odych aktorów
we wspania³ej interpretacji i kreowaniu ról. Przekaz ten mogli odebraæ wszyscy nasi mili goście,
których z radości¹ podejmowaliśmy w progach
naszej ma³ej Szko³y Podstawowej w Siemoniu.
Mamy nadziejê, ¿e widzowie wyszli z naszej
szko³y z radości¹ i pogod¹ ducha, prawdziwie
wzbogaceni. Dziêkujemy za wszelk¹ ¿yczliwośæ
i pomoc tym, którzy wspólnie z nami świêtowali w tym magicznym, pe³nym cudów czasie.
Ma³gorzata Kleczkowska - Kurzyñska
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VI Gminny Konkurs
Kolęd i Pastorałek
17 stycznia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej odby³ siê VI Gminny Konkurs
Kolêd i Pastora³ek. Do udzia³u w konkursie przyst¹pi³o 28 solistów z przedszkoli i szkó³ podstawowych z terenu
gminy Z³awieś Wielka.
³a Podstawowa w Górsku
Wyró¿nienie – Nikola Foth – Szko³a
Podstawowa w £¹¿ynie
Kategoria III. SP Klasy IV – VI
I miejsce – Maria Michalska– Szko³a
Podstawowa w £¹¿ynie
II miejsce – Zuzanna Sobczak – Szko³a Podstawowa w Z³ejwsi Wielkiej ﬁlia
w Czarnowie
III miejsce – Klaudia Kowalska –
Szko³a Podstawowa w £¹¿ynie
Wyró¿nienia:
Nicola Stefer, Klaudia Wiśniewska – Szko³a Podstawowa w Z³ejwsi
Wielkiej, Amelia Wiaderek, Karolina
Rychel – Szko³a Podstawowa w Przysieku, Julia Dromowicz – Szko³a Podstawowa w Górsku, Jagoda Kowalska
– Szko³a Podstawowa w £¹¿ynie,
Zuzanna Stchowicz – Szko³a Podstawowa w Z³ejwsi Wielkiej ﬁlia w Czarnowie
Kategoria IV. Klasy VII – gimnazjalne
I miejsce – Alsayed Omar Fatima –
Szko³a Podstawowa w Górsku
II miejsce – Laura Majka – Szko³a
Podstawowa w Z³ejwsi Wielkiej
III miejsce –Weronika Laskowska –
Szko³a Podstawowa w Górsku
Wszyscy, a wśród nich dzieci,
m³odzie¿ rodzice, nauczyciele, katecheci wprowadzili w mury sali
widowiskowej GOKiS o¿ywienie
i bo¿onarodzeniow¹ radośæ. Kolêdy

Wyjazdy z Domem Kultury w Górsku
W niedzielê 28 stycznia 2018 r. sprzed Domu Kultury w drogê wyruszy³y dwa autokary.

Pierwsz¹ wyprawa to wyjazd do
Brodnicy na Koncert Noworoczny. W wystêpie, znanym starszym
uczestnikom z telewizji jako program z cyklu „Z batut¹ i humorem”
wyst¹pili m. in. Gra¿yna Brodziñska
i Maciej Niesio³owski.
Propozycja wyjazdu by³a przys³owiowym „strza³em w dziesi¹tkê”,
bowiem skorzysta³o z niej a¿ 50 osób

z terenu naszej gminy.
Drugi wyjazd to ju¿ wyprawa
dla koneserów. Jej uczestnicy wyjechali do Opery Nova w Bydgoszczy
na spektakl sk³adaj¹cy siê z dwóch
oper: „Pajace” i „Rycerskośæ wieśniacza”.
Wszyscy wrócili w znakomitych
nastrojach.
Renata Dobrowolska

WOŚP w Rzęczkowie
W Szkole Podstawowej w Rzêczkowie, jak co roku, Orkiestra gra³a „na
sportowo”. Tym razem dominowa³y rozgrywki tenisa sto³owego.
Uczniowie i rodzice przygotowali kawiarenkê z przepysznymi wypiekami,
a dla pañ przygotowano specjalny k¹cik piêkności, w którym mo¿na by³o zrobiæ sobie zmywalny tatua¿, manicure lub makija¿.
Kamil Bielicki

i pastora³ki by³y piêkne, a wykonawcy przygotowali siê do konkursu
najlepiej jak potraﬁli. Uczestnicy
otrzymali nagrody i dyplomy. Organizatorem by³ Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej.
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
pragnie serdecznie podziêkowaæ
wykonawcom, nauczycielom, rodzicom, dziadkom za przygotowanie
uczniów, oraz za aktywne zaanga¿owanie w kolêdowanie.
Wspólne śpiewanie stwarza wyj¹tkow¹, magiczn¹ atmosferê. Zbiorowe śpiewanie w ogóle jest czymś,
co ludzi bardzo zbli¿a, ale śpiewanie
kolêd to coś szczególnego. Wszyscy
śpiewamy wtedy pieśni, które znamy, lubimy i dobrze nam siê kojarz¹, pamiêtamy je z dzieciñstwa, bo
s¹ ciep³e, melodyjne i piêkne.
Kolêdowanie po polsku ma specyﬁczny i jedyny w swoim rodzaju
charakter i to nie tylko z tej racji, ¿e
nasze kolêdy i pastora³ki ciesz¹ siê
opini¹ najpiêkniejszych na świecie.
To nasza polska tradycja! A kto
nie śpiewa, niech ¿a³uje. Na zakoñczenie wspólnie odśpiewano kolêdê „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
przy akompaniamencie dr Agnieszki Brzeziñskiej.
Maria Karpiñska

Wyjazd na „Wesele Figara”
Dom Kultury w Górsku organizuje w dniu 8 kwietnia wyjazd do Opery Nova na „Wesele Figara”
Wolfganga Amadeusza Mozarta. Informacje i zapisy w Domu Kultury w Górsku pod nr tel. 56 610 21 28.

Ferie w Gminie Zławieś Wielka
W tym roku ferie zimowe w naszym województwie rozpoczn¹ siê 12 lutego. Dla tych uczniów, którzy nie chc¹
rozstawaæ siê ze szkolnymi murami na ca³e dwa tygodnie, szko³y z terenu Gminy Z³awieś Wielka przygotowa³y
bogaty program interesuj¹cych zajêæ.
W Szkole w Górsku, ju¿ na samym pocz¹tku ferii, w dniach 11-13
lutego, zaplanowane jest zimowisko,
organizowane przez 1 Szczep Harcerski "B³êkitna Jedynka".
W pierwszym tygodniu ferii bêd¹
siê równie¿ odbywa³y zajêcia Klubu
Karate Shotokan Kiritsu Górsk oraz
sportowe zajêcia ogólnorozwojowe.
20 i 21 lutego organizowane s¹ atrakcyjne wyjazdy integracyjne, jeden
przewidujê wizytê w Parku Trampolin Jump Arena oraz kinie Cinema
City, uczestnicy drugiego zwiedz¹
Centrum Nowoczesności "M³yn Wiedzy" oraz bêd¹ mieli okazjê pojeździæ
na ³y¿wach.
Interesuj¹c¹ propozycj¹ s¹ równie¿ warsztaty rêkodzie³a, które odbêd¹ siê 23 lutego. Dzieñ wcześniej,
dzieci z oddzia³u zerowego bêd¹
mog³y uczestniczyæ w zajêciach plastycznych. Dla uczniów, którzy czêśæ

zimowego odpoczynku zdecyduj¹ siê
przeznaczyæ na zg³êbianie swojej wiedzy, zaplanowano zajêcia dodatkowe
z matematyki i jêzyka polskiego (dla
klas III oddzia³ów gimnazjalnych)
oraz zajêcia rozwijaj¹ce z matematyki
(dla klas IV i VII).
Szko³a w Przysieku zorganizuje
zajêcia dla dzieci w drugim tygodniu
zimowego wypoczynku. W poniedzia³ek przewidziane s¹ gry planszowe i zabawy, natomiast od wtorku
uczniowie bêd¹ spêdzaæ czas na sportowo: we wtorek na zajêciach zumby,
w środê uczestnicz¹c w grach i zabawach sportowych, w czwartek zagraj¹
w tenisa ziemnego.
Na zakoñczenie aktywnego tygodnia, w pi¹tek zostanie zorganizowany
wyjazd do kina. Atrakcyjn¹ propozycjê dla swoich uczniów przygotowa³a
tak¿e Szko³a w Siemoniu. W dniach
od 19 do 21 lutego odbêd¹ siê tam trzy-

dniowe pó³kolonie pod has³em „¯yjê
zdrowo na sportowo!”. Ich program
przewiduje wyjazdy na basen oraz na
lodowisko, a tak¿e proﬁlaktyczne zajêcia z terapeut¹ uzale¿nieñ.
Ci spośród uczniów Szko³y
w Z³ejwsi Wielkiej, którzy nie zdecydowali siê na udzia³ w organizowanych podczas ferii wyjazdach (na
obóz narciarki na S³owacjê czy te¿ na
zimowisko w Wiśle), bêd¹ mieli okazjê uczestniczyæ w zajêciach w bibliotece szkolnej: 14 lutego zaplanowano
warsztaty zwi¹zane z ekslibrisem, to
jest znakiem w³asnościowym danego
egzemplarza ksi¹¿ki, dwa dniu później natomiast odbêdzie siê „Dzieñ
Planszówek”.
Zainteresowanych uczniów zapraszamy po szczegó³owe informacje
do sekretariatów szkó³.
Barbara £ukasik
EXP32kB

Zasadniczym celem Konkursu
jest propagowanie tradycji i kultury
polskiej zwi¹zanej z wydarzeniami
Świ¹t Bo¿ego Narodzenia. Cieszymy
siê, ¿e Konkurs gromadzi coraz wiêcej osób.
To zainteresowanie świadczy tak¿e o nauczycielach, którzy wk³adaj¹
wiele wysi³ku w przygotowanie m³odych ludzi do wystêpu. Repertuar
kolêd i pastora³ek by³ bardzo ró¿norodny, dominowa³y jednak piêkne,
tradycyjne polskie kolêdy.
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr Agnieszki Brzeziñskiej – dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, po wys³uchaniu
prezentacji artystycznych przyzna³a
nagrody i wyró¿nienia
Kategoria I. – PRZEDSZKOLA
I miejsce – Matylda Olejnik – Gminne Przedszkole w Z³ejwsi Ma³ej
II miejsce – Urszula Gurgul – Gminne Przedszkole w Z³ejwsi Ma³ej
III miejsce – Filip Forc – Szko³a
Podstawowa w Przysieku – Oddzia³
Przedszkolny
Wyró¿nienie – Nadia Staniszewska Gminne Przedszkole w Z³ejwsi Ma³ej
Kategoria II.– SP Klasy I – III
I miejsce – Antonina S³upkowska –
Szko³a Podstawowa w Górsku
II miejsce – Aleksandra Wiśniewska –
Szko³a Podstawowa w Przysieku
III miejsce – Julia Jakubowska – Szko-

C M
Y

K

Głos Gminny

Informacje/Kultura
Aktualności/Kultura

„Harmonia”
w Dworze Artusa
W grudniu zespó³ „Harmonia” mia³ ogromn¹ przyjemnośæ wyst¹piæ
z koncertem kolêd na spotkaniu świ¹teczno – noworocznym organizowanym
przez Piotra Ca³beckiego Marsza³ka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Spotkanie to odby³o siê w Dworze Artusa w Toruniu.
W trakcie wystêpu wraz z zespo³em „Harmonia” kolêdy śpiewali zaproszeni goście. Cz³onkowie zespo³u mieli mo¿liwośæ zrobienia pami¹tkowych
zdjêæ z panem Marsza³kiem, przedstawicielami armii amerykañskiej i studentami z Chin.
Na zakoñczenie pan Marsza³ek odśpiewa³ z zespo³em jedn¹ z kolêd i podziêkowa³ za uświetnienie śpiewem świ¹tecznej imprezy.
Renata Dobrowolska

Nowe zajęcia
w DK Górsk
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Bal Przebierańców
w Domu Kultury w Górsku
Zgodnie z tradycj¹ z dawnych lat, w sobotê 3 lutego 2018 odby³ siê ju¿ II Bal Przebierañców dla doros³ych.
W wziê³o w nim udzia³ 115 osób.
Przebrani byli za Indian, hippisów, panie z lat 20 tych, piratów,
mnichów, damy w maseczkach.
Uczestnicy wykazali siê wyobraźni¹
i du¿ym dystansem do siebie. Do tañca przygrywa³ zespól The Best Gest
pod kierownictwem pana Krzysztofa
Kêdzierskiego.
W trakcie balu przeprowadzono
wiele konkursów z nagrodami i wybrano najlepsze przebrania. Udzia³ wziêli
mieszkañcy nie tylko naszej gminy,
ale ca³ego powiatu. Wśród gości by³y
osoby z £ysomic, Torunia, Nieszawki,
a nawet Che³mna.
Zabawa by³a okazj¹ do integracji
miêdzy kilkoma Klubami Seniora.
Ilośæ osób bior¹cych udzia³ w naszej imprezie świadczy o tym, ¿e jest
na ni¹ zapotrzebowanie. Jest ona
okazj¹ do zabawy dla seniorów, ale
tak¿e do integracji pokoleñ.
Zabawa trwa³a od godziny 17:00
do pó³nocy, a jej uczestnicy chêtnie

tañczyli i brali udzia³ w konkursach
i zabawach grupowych. Gośæmi honorowymi byli Jan Surdyka Wójt
Gminy Z³awieś Wielka i pani Edyta
Zakrzewska Radna Powiatu Toruñskiego.

Uczestnicy mieli mo¿liwośæ zrobienia sobie pami¹tkowego zdjêcia
w specjalnie stworzonym na ten cel
Foto Atelier.
Renata Dobrowolska

Na pocz¹tku października 2017 r. w Domu Kultury w Górsku powsta³a
sekcja yogi. Zajêcia prowadzone s¹ w poniedzia³ki i czwartki o godz. 19.00
przez p. Piotra Dymowskiego.
Od stycznia br. przyst¹piliśmy do tworzenia zespo³u tañca tradycyjnego.
Mog¹ siê do niego zapisywaæ dzieci w wieku od 7 lat wzwy¿, m³odzie¿ oraz
osoby doros³e. Zajêcia odbywaj¹ siê w poniedzia³ki o godz. 16.00.
W najbli¿szym czasie zamierzamy wprowadziæ zajêcia z tañca Latino,
po³¹czonego z elementami aerobiku. Bêd¹ odbywa³yby siê one w poniedzia³ki o godz. 17.00. Instruktorem w nowych grupach tanecznych bêdzie p. Pawe³
Tomaszewski, na co dzieñ instruktor tañca i tancerz w zespole „Ziemia Bydgoska”.
Zapisy na nowe zajêcia w Domu Kultury lub pod numerem telefonu:
56 610 21 28.
Renata Dobrowolska

„Melodia” w Toruniu
4 stycznia 2018 roku w Zespole Szkó³ Gastronomiczno - Hotelarskich
odby³a siê V jubileuszowa edycja Olimpiady Wiedzy o Turystyce realizowana pod has³em „Turystyka folklorystyczna, a barwy regionu”.
Wychodz¹c naprzeciw przewodniej tematyce Olimpiady, dla uświetnienia imprezy zosta³ zaproszony zespó³ śpiewaczy „Melodia”, dzia³aj¹cy
przy Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej. Zaprezentowa³ on bogat¹ ofertê programow¹,
opart¹ na prezentacji pieśni z ró¿nych
regionów folklorystycznych Polski.
Dyrektor ZSGH w Toruniu bardzo serdecznie powita³ nasz zespó³.
Podczas tej wizyty zostaliśmy przy-

jêci bardzo mi³o i gościnnie, nie tylko przez nauczycieli, ale te¿ i przez
uczniów.
Wyjazd mo¿emy podsumowaæ,
jako przyjemny i edukacyjny. Mamy
nadziejê, i¿ uczniowie Zespo³u Szkó³
Gastonomiczno – Hotelarskich poszerzyli swoj¹ wiedzê w dziedzinie
folkloru. To by³a doskona³a okazja
do wspólnej zabawy przy muzyce na
¿ywo.
Maria Karpiñska

Dzień Babci i Dziadka
W ostatni pi¹tek stycznia br. w Domu Kultury w Górsku zjawili siê niezwykli goście. W tym dniu, na uroczystośæ z okazji Dnia Babci i Dziadka przyby³o do nas kilkadziesi¹t osób.
Babcie i dziadkowie, przy kawie
i ciastku, mieli przyjemnośæ obejrzeæ
program artystyczny, przygotowany
przez uczniów Szko³y Podstawowej
w Górsku, pod kierownictwem p.
Barbary Poprawskiej. Znakomita
wiêkszośæ aktorów to wnuczki i wnukowie naszych gości. Ka¿da babcia
i ka¿dy dziadek otrzymali drobne
upominki przygotowane w³asnorêcznie przez dzieci.
Bardzo dziêkujê p. Basi Poprawskiej oraz ca³emu gronu pedagogicznemu Szko³y Podstawowej w Górsku
za dotychczasow¹, kilkuletni¹ ju¿
i bardzo owocn¹ wspó³pracê.
Renata Dobrowolska

Aktualności/Kultura
Kultura

Najciekawsza Kartka
Bożonarodzeniowa 2017 w GOKiS
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej po raz szósty by³ organizatorem Gminnego Konkursu „Najciekawsza Kartka Bo¿onarodzeniowa".
Na konkurs wp³ynê³o 125 prac dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy. Jury w swojej ocenie
zwraca³o uwagê na zgodnośæ z tematem, kreatywnośæ i wyobraźniê, estetykê, w³aściwy format, samodzielnośæ wykonania pracy, a tak¿e
stopieñ nawi¹zania do tradycji.
Konkurs cieszy³ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem. Bardzo trudno by³o wytypowaæ
zwyciêzców, gdy¿ wszystkie prace by³y bardzo
pomys³owe, a do ich wykonania wykorzystano
ró¿norodne techniki.
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji
świ¹t Bo¿ego Narodzenia, rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie ró¿norodnych rozwi¹zañ plastycznych (ciekawych materia³ów i technik plastycznych) oraz rozwijanie
wyobraźni i zdolności manualnych.
Jury postanowi³o przyznaæ 6 nagród i 6 wyró¿nieñ.
NAGRODY
I nagroda – Szymon Pocztarski – Szko³a Podstawowa w Siemoniu
II nagroda – Adrian Nalazek – Szko³a Podstawowa w Siemoniu
III nagroda – Mateusz Uﬁr - Szko³a Podstawowa
w Siemoniu
IV nagroda- Karolina Nalazek – SP Rzêczkowo
V nagroda -Patrycja Modrzyñska – Szko³a Podstawowa w Z³ejwsi Wielkiej
VI nagroda - Wojciech Czajkowski -. Szko³a Podstawowa w £¹¿ynie
WYRÓ¯NIENIA

K

Kapiltalny występ Orkiestry
Dętej z Rzęczkowa
Takimi s³owami rozpoczyna siê jeden z wielu postów na stronie Powiatu Toruñskiego. Gminna
orkiestra uświetni³a noworoczne spotkanie, które odby³o siê 15 stycznia w CKK Jordanki w Toruniu.
Prowadz¹ca koncert pani Malwina Rouba zapowiadaj¹c orkiestrê powiedzia³a „…nasza scena
to miejsce dośæ hermetyczne – nie ka¿dy mo¿e na niej wyst¹piæ – natomiast zawsze otwarta jest dla
talentów z naszego terenu … wśród, których znajduje siê na pewno Orkiestra Dêta Gminy Z³awieś
Wielka - jeden ze zwyciêzców ubieg³orocznego bud¿etu obywatelskiego powiatu toruñskiego”.
Cieszymy siê z takich recenzji, bardzo dziêkujemy za przemi³e s³owa przedstawicielom starostwa
powiatowego, uczestnikom koncertu oraz wszystkim sympatykom orkiestry. Zapraszamy do śledzenia poczynañ orkiestry oraz do polubienia nas na facebooku: Orkiestra Dêta Z³awieś Wielka.

fot. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Maciej Najdowski, Amelia Chojnacka , Ma³gorzata Michalska, Oliwia Nowak – Szko³a Podstawowa w Rzêczkowie, Micha³ Markowski,
Igor Zakrzewski – Szko³a Podstawowa w Przysieku.
Bardzo dziêkujê wszystkim dzieciom, które
wziê³y udzia³ w konkursie i w³o¿y³y mnóstwo
trudu w wykonanie piêknych prac plastycznych.
Zwyciêzcom gratulujê wielkiego sukcesu i ¿yczê
dalszych osi¹gniêæ na niwie artystycznej.
Gratulujê tak¿e rodzicom, bo to w du¿ej
mierze efekt ich wychowania, gratulujê nauczycielom, bo to ich serdeczna obecnośæ przy
uczniach i opieka merytoryczna owocuj¹ takimi sukcesami. O to chodzi w ¿yciu, abyśmy
stawali siê lepsi, a jeśli wypadkow¹ tego starania
s¹ nagrody to dobrze, bo to jeszcze bardziej motywuje do dzia³ania.
Maria Karpiñska

17 grudnia 2017 roku w Centrum Edukacji M³odzie¿y im. Ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku odby³ siê kiermasz bo¿onarodzeniowy zorganizowany przez Radê Rodziców Szko³y Podstawowej w Górsku.

Ma³gorzata Walczewska

Y

Krzysztof Kêdzierski

Kiermasz Bożonarodzeniowy
Szkoły Podstawowej w Górsku
Ca³kowity dochód ze sprzeda¿y dekoracji
świ¹tecznych, wykonanych rêcznie przez rodziców i dzieci oraz domowych wypieków, przeznaczony zosta³ na potrzeby uczniów SP w Górsku. W trakcie kiermaszu odby³y siê wystêpy
gimnazjalistów, których przygotowa³y Pani
Kamila Aranin i Pani Katarzyna Wiertlewska.
Wyst¹pi³y równie¿ dzieci z ko³a tanecznego
z Domu Kultury w Górsku pod kierunkiem
Pani Moniki Chojnackiej.
Na sam koniec zaprezentowa³y siê najm³odsze dzieci z oddzia³u „0”, które przygotowa³a
Pani Barbara Poprawska.
Po raz kolejny jesteśmy pod wra¿eniem aktywności ludzi o dobrym sercu, którzy z chêci¹
zakupili nasze wyroby i ¿yczliwości wszystkich
dzieci, rodziców i nauczycieli naszej szko³y.
Wszystkim serdecznie dziêkujemy za udzia³
i zapraszamy na kolejne kiermasze.
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„Mieszkam w ciekawym miejscu”
Uczniowie Szko³y Podstawowej w Rzêczkowie po raz trzeci uczestniczyli w powiatowym
konkursie plastycznym pod nazw¹ „Mieszkam
w ciekawym miejscu”.

Motywem tegorocznej, IX ju¿ edycji konkursu, by³ „Wiślany pejza¿”. Jak co roku do organizatorów nap³ynê³o ponad tysi¹c prac plastycznych, wykonanych w ró¿nych technikach.
Profesjonalne jury w sk³adzie: profesor Bogumi³a Rouba, prof. Lech Kubiak i prof. Lech Wolski
z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu
mieli nie lada zadanie, aby wskazaæ najciekawsze prace w kilku kategoriach wiekowych.
Wśród nagrodzonych znalaz³y siê dwie uczennice SP w Rzêczkowie: Oliwia Sulecka i Zuzanna Kowalska.
Nie ukrywamy, ¿e jesteśmy bardzo dumni
z sukcesu naszych uczennic, bo - trzeba przyznaæ - nie jest ³atwo zostaæ laureatem tego konkursu.
El¿bieta Kononiuk

IV Gminny Konkurs Recytacji
5 grudnia 2017 roku uczniowie klas I - III ze Szko³y Podstawowej w Rzêczkowie uczestniczyli w IV Gminnym Konkursie Recytacji Wierszy Jana Brzechwy.
Recytacja wierszy jest dla dzieci wielk¹ zabaw¹,
a któ¿ nie pamiêta dowcipnych wierszy Pana Jana?
Kolejne pokolenia czytaj¹ wiersze o zarozumia³ym
Pomidorze czy o wêdrówkach dziwnej Kaczki.
Wiersze Brzechwy pokazuj¹ w zabawny sposób
wartości, które ci¹gle s¹ aktualne, bo przecie¿ nadal
wa¿na jest przyjaźñ, obowi¹zki czy fantazja. Wiemy
tak¿e, ¿e czytanie wierszy ma ogromne znaczenie
w rozwoju ka¿dego dziecka, bardzo wzbogaca jego
wyobraźniê, kreatywnośæ i logiczne myślenie.
Wielk¹ przyjemności¹ by³a praca nad przygotowaniem dzieci do recytacji wybranych wierszy
Jana Brzechwy. Najwiêksz¹ radośæ sprawi³o nam, ¿e
szóstka wybranych uczniów zaczê³a traktowaæ recytacjê wierszy jak dobr¹ zabawê. Po wielu próbach
wybraliśmy siê na konkurs, w którym uczestniczy³y
dzieci ze wszystkich szkó³ naszej gminy. Uczniowie
Szko³y Podstawowej w Rzêczkowie zaprezentowali
swoje wiersze znakomicie i zdobyli wiele nagród
w swoich kategoriach wiekowych:
I miejsce zdoby³ Jan Drewnowski za recytacjê wiersza pt. „Atrament” ( kat. klasa1).
I miejsce zdoby³a Zuzanna Duszyñska za recytacjê wiersza pt. „ Kwoka” ( kat. klasa 2).

II miejsce zdoby³a Maja Chojnowska za recytacjê
wiersza pt. „Pomidor” (kat. klasa2).
II miejsce zdoby³ Jakub Paw³owski za recytacjê
wiersza pt. „ Prot i Filip” (kat. klasa 3).
Byliśmy ogromnie dumni, ¿e rzêczkowianie
tak piêknie i profesjonalnie recytowali wiersze
Brzechwy. W tym miejscu chcia³abym bardzo
podziêkowaæ rodzicom, którzy wspierali dzieci
i motywowali je do pracy.
El¿bieta Kononiuk
EXP32kB
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Potrzebni muzycy do Orkiestry
Gminna Orkiestra Dêta poszukuje chêtnych do gry. Mog¹ to
byæ osoby ju¿ graj¹ce lub chc¹ce siê nauczyæ graæ .Wiek nie gra roli.
Zapewniamy instrument, super koncerty i wspania³¹ artystyczn¹
atmosferê.
Kontakt: 697706714 - Kapelmistrz Krzysztof Kêdzierski.,
facebook - Orkiestra Dêta Z³awieś Wielka
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VI Gminny Konkurs Szopek
Bożonarodzeniowych
Ju¿ po raz szósty Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej zorganizowa³ Gminny Konkurs na Szopkê Bo¿onarodzeniow¹.

Zespół śpiewaczy „Melodia”
na Dniu Seniora w Pędzewie
17 stycznia 2018 roku zespó³ śpiewaczy „Melodia" wyst¹pi³ z repertuarem ludowym i kolêdowym na Dniu Seniora w świetlicy wiejskiej w Pêdzewie.
Dzieñ Seniora to szczególne świêto, świêto
ludzi starszych, którym nale¿y siê szacunek
i uznanie za bezinteresown¹ mi³ośæ i m¹drośæ,
jakimi obdarowuj¹ m³odsze pokolenia. Wszystkich seniorów, jako pierwszy, bardzo serdecznie
powita³ Pan Grzegorz Nalazek – Prezes OSP
w Pêdzewie. W tym piêknym spotkaniu uczestniczy³ Pan Janusz Fiﬁelski – Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Z³awieś Wielka.
Uroczystośæ rozpoczê³a siê wystêpem artystycznym zespo³u „Melodia”, w programie
przygotowanym specjalnie dla seniorów. Wśród
wielu odśpiewanych utworów, us³yszeæ mo¿na
by³o; Lipka zielona, Z tamtej strony wody, A cyje
to konie, czy Pastora³ka od serca do ucha.

Wszyscy seniorzy świetnie bawili siê, śpiewaj¹c z ludowe piosenki wspólnie zespo³em. Na
zakoñczenie wystêpu zespó³ „Melodia” porwa³
seniorów do tañca.
Bardzo serdecznie dziêkujemy Panu Grzegorzowi Nalazkowi - Prezesowi OSP w Pêdzewie za
zaproszenie, ¿yczliwośæ oraz ciep³¹ i rodzinn¹
atmosferê.
Serdeczne podziêkowania dla sympatycznych i gościnnych seniorów, którzy tworz¹ domowy klimat. Podziêkowania kierujemy do Pañ
z KGW za wyśmienity poczêstunek. By³o nam
mi³o gościæ na Dniu Seniora w Pêdzewie. Seniorom ¿yczymy zdrowia oraz pomyślności.
STO LAT!
Maria Karpiñska

Orkan czwarty
w ogólnopolskim turnieju
W dniu 17 grudnia 2018 r. w Szczercowie k.
Piotrkowa Trybunalskiego odby³ siê IX Ogólnopolski Turniej Pi³ki No¿nej SZCZER-GOL dla
dziewcz¹t z rocznika 2003 i m³odszych. Bardzo
dobrze zaprezentowa³a siê dru¿yna UKS Orkan
Z³awieś Wielka zajmuj¹c IV miejsce.
W turnieju wyst¹pi³o dziesiêæ dru¿yn
z miejscowości: Lublin, Be³chatów, Grodzisk
Maz., Piotrków Trybunalski £odzi i Szczercowa.
Sk³adamy szczególne podziêkowania Wójtowi Gminy w Z³ejwsi Wielkiej za ufundowanie
przejazdu dru¿yny na zawody.
Janusz Lemke

Cele, jakie przyświeca³y konkursowi to:
kultywowanie wśród dzieci i doros³ych tradycji wykonywania szopek, poznanie i zapamiêtanie wydarzeñ zwi¹zanych z narodzeniem
Jezusa, przekazywanie zwyczajów bo¿onarodzeniowych z regionu kujawsko-pomorskiego,
rozwijanie wra¿liwości estetycznej dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e doros³ych oraz uzdolnieñ plastycznych.
Zadaniem uczestników konkursu by³o wykonanie przestrzennej pracy – szopki bo¿onarodzeniowej. Koniecznie nale¿a³o uwzglêdniæ
wyraźne elementy tradycji Bo¿ego Narodzenia.
Prace oceni³a Komisja Konkursowa w sk³adzie:
Jan Surdyka – Wójt Gminy, Piotr Pawlikowski
– Przewodnicz¹cy Rady Gminy, Maria Karpiñska – Dyrektor GOKiS.
Przy ocenie szopek komisja kierowa³a siê
nastêpuj¹cymi kryteriami: ogólne wra¿enie
artystyczne, oryginalnośæ pomys³u, opracowanie, dobór i wykorzystanie materia³ów, w szczególności naturalnych, motywy regionalne,
wk³ad pracy, estetyka oraz trwa³ośæ konstrukcji,
walory plastyczne, takie jak kompozycja, kolorystyka i dodatki. Wyniki Konkursu: I nagroda

Wójta Gminy – Pañstwo Urbañscy, II nagroda
Przewodnicz¹cego Rady Gminy - Pañstwo Balewscy, III nagroda Dyrektor GOKiS - Pañstwo
Kryspin. Ku naszej wielkiej radości, stwierdzamy, ¿e konkurs cieszy siê nies³abn¹cym zainteresowaniem.
Cieszy nas tak¿e to, ¿e mamy swój wk³ad,
zgodnie z ide¹ naszego konkursu, w budowaniu
wspólnoty. Rodzinne, wspólne wykonywanie
szopki, czasem pokoleniowe (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki) to wspólne przebywanie
z sob¹, budowanie wiêzi, wzbudzanie têsknoty
do Świêtej Rodziny, która powinna byæ dla nas
wzorem. Szczególne to wa¿ne w dzisiejszych
wspó³czesnych, pe³nych pośpiechu czasach.
Twórcy szopek zostawiaj¹ w swoich pracach …
serce.
Nagrody dla zwyciêzców zosta³y wrêczone w dniu 14 stycznia 2018 roku podczas Fina³u Wielkiej Orkiestry Świ¹tecznej Pomocy
w Z³ejwsi Wielkiej. Wszystkim twórcom bardzo
dziêkujemy za ciekawe pomys³y, pracê i trud
w³o¿ony w budowê szopki.
Maria Karpiñska

Turniej ligi karate
W sobotê 27.01.2018 roku w Lubieniu Kujawskim odby³ siê I Turniej w ramach KujawskoPomorskiej Ligi Karate Tradycyjnego.
Wśród przedstawicieli klubów karate
z naszego województwa wystartowa³a równie¿ silna reprezentacja Klubu Karate Tradycyjnego KUMADE. £¹cznie do Lubienia
Kujawskiego pojecha³o 37 zawodników z Naszego Klubu.
Najwy¿sze lokaty, wygrywaj¹c walki w swoich grupach zdobyli: Jakub Obiala, Wessel
Tomasz i Ewa Ochman. Pozostali zawodnicy
równie¿ zaprezentowali siê z dobrej strony zdobywaj¹c cenne punkty do klasyﬁkacji generalnej rozgrywek Kujawsko-Pomorskiej Ligi Karate Tradycyjnego.
Przed zawodnikami jeszcze dwa turnieje,

które pozwol¹ wy³oniæ najlepszych m³odych
karateków województwa kujawsko- pomorskiego w sezonie 2017/2018.
Wyniki I Turnieju:
I Miejsce (10 pkt)
Obiala Jakub
Wessel Tomasz
Ochman Ewa
III miejsce (6 pkt)
Hoffmann Olaf
Rau Emil
Dariusz £enski

Kultura/Sport
Sport

12 styczeń – luty 2018

C M

Głos Gminny

Y

Mistrzostwa Świata Karate
UWK 2017 - Montecatini Terme

Nordic Walking

W dniach 30.11. - 03.12.2017 w miejscowości Montecatini Terme (W£OCHY) odby³y siê Mistrzostwa Świata
w Karate UWK (United World Karate).

¯yjemy coraz szybciej, bardziej zabiegani, a¿ przychodzi taki czas, ¿e
musimy siê zatrzymaæ i pomyśleæ – co dalej. Co zmieniæ w ¿yciu, aby nie
daæ siê pokonaæ przez zmêczenie, stres, choroby.

Weź zdrowie w swoje ręce

Co zrobiæ, aby odzyskaæ utracony wigor, sprawnośæ, radośæ ¿ycia.
Uniwersalnym lekarstwem wydaje
siê byæ ruch, pod ka¿d¹ postaci¹:
zwyk³y spacer, bieganie, p³ywanie,
uprawianie sportów, jazda rowerem.
Ostatnio coraz wiêcej zwolenników
zyskuje Nordic Walking, marsz z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanych kijków.

W zawodach wziê³o udzia³ a¿ 1200 zawodników z 45 krajów, w tym 3 - osobowa reprezentacja z Klubu Karate
MAT-BUD Kiritsu z Górska (Maja Gondek, Justyna Pêcak, Iwo Licznerski), którzy przywieźli do kraju ³¹cznie 5
medali: 1 z³oty i 4 srebrne.
Reprezentacja Polski przywioz³a w tym roku do kraju ³¹cznie 30 medali: 7 z³otych, 9 srebrnych i 14 br¹zowych
i tym samym uplasowa³a siê na 9 miejscu w klasyﬁkacji medalowej imprezy.
Z³oty medal:
IWO LICZNERSKI - KUMITE DRU¯YNOWE SENIORÓW (ROTATION)
Srebrny medal:
MAJA GONDEK - KUMITE DRU¯YNOWE JUNIOREK
MAJA GONDEK - KUMITE DRU¯YNOWE JUNIOREK (ROTATION)
JUSTYNA PÊCAK - KUMITE DRU¯YNOWE JUNIOREK
JUSTYNA PÊCAK - KUMITE DRU¯YNOWE JUNIOREK (ROTATION)
Iwo Licznerski

Turniej Karate Wrocław Open 2017
W niedzielê, 10 grudnia 2017 r. w Hali Wielofunkcyjnej AWF we Wroc³awiu odby³ siê Turniej Karate „WROC£AW OPEN 2017”. Organizatorami zawodów byli Dolnośl¹ski Zwi¹zek Karate oraz Wroc³awski Klub
Sportów Azjatyckich "BUDOKAN".

W zawodach wziê³o udzia³ a¿
420 zawodników z 20 klubów w tym
z Ukrainy oraz Czech. Skromna, czteroosobowa reprezentacja
z Gminy Z³awieś Wielka (Kornelia
Wierzbicka, Jan Tarasienko, Kamil

Kuczawski, Jakub S³owiñski)
z Klubu Karate MAT-BUD
KIRITSU Górsk zdoby³a
³¹cznie 2 medale: jeden z³oty
oraz jeden br¹zowy.
Z³oty medal:
Kornelia Wierzbicka - kumite indywidualne dziewcz¹t rocznik 2009 i m³odsze
[-24kg]
Br¹zowy medal:
Jan Tarasienko - kumite indywidualne ch³opców rocznik 2009 i m³odsi [-27kg]
Zwyciêzcom gratulujemy udanych
wystêpów i ¿yczymy dalszych sukcesów!
Iwo Licznerski
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Technika uprawiania tego marszu nie jest skomplikowana, dziêki
czemu mo¿na chodziæ wiele godzin.
Zalet¹ tej formy ruchu jest tak¿e to,
¿e mo¿na go uprawiaæ w ka¿dym
terenie, przez ca³y rok, bez wzglêdu
na pogodê. Jest bardzo bezpieczny.
Nie wymaga kosztownego ekwipunku, a korzyści z ruchu i przebywania
na świe¿ym powietrzu, w kontakcie
z natur¹ s¹ nie do przecenienia.
Poprawia siê zaopatrzenie organizmu w tlen, a wiêc ukrwienie cia³a
i organów wewnêtrznych, polepsza
praca serca, wzmacnia siê krêgos³up
i stawy, ustêpuj¹ bóle pleców, poprawia samopoczucie i zdolnośæ myślenia. Mo¿na go uprawiaæ w ka¿dej grupie wiekowej, szczególnie polecany
jest przez lekarzy osobom starszym.
Nordic Walking to niezwykle
tani sport. Do podstawowego wyposa¿enia nale¿¹ specjalne kijki, buty
i odzie¿. Buty powinny pomagaæ
przy stawianiu stóp, zapewniaæ wysok¹ stabilnośæ boczn¹ i byæ w miarê wodoszczelne. Podeszwa musi
umo¿liwiaæ chodzenie w ró¿nym
terenie. Funkcjonalne ubranie musi
zapewniaæ transport wilgoci z wewn¹trz na zewn¹trz i chroniæ przed
deszczem, śniegiem i wiatrem.
Oczywiście nie nale¿y zapominaæ o czapkach i rêkawiczkach
w zimne dni. Do chodzenia w nocy
przydaj¹ siê latarki na czo³o. Mo¿na tak¿e korzystaæ z krokomierza
i urz¹dzenia do pomiaru pulsu, ale
nie jest to niezbêdne.
Jako instruktor rekreacji ruchowej i Nordic Walking rozpoczê³am
propagowaæ tê formê marszu na terenie gminy Z³awieś Wielka. W lutym
2013 roku powsta³a grupa mieszkañców, która od tamtego czasu cyklicznie, co sobotê w godz. od 9:00
do 11:00 przemierza okoliczne leśne
ście¿ki.

Fundacja „Leśna Droga” zachêci³a
do wspó³pracy Nadleśnictwo Toruñ.
Miejscem spotkañ s¹ tereny dzia³ania
Fundacji „Leśna Droga”, maj¹cej siedzibê pod adresem Gutowo 4. Przy
pomocy leśniczego Grzegorza Nalazka z Leśnictwa Gutowo, a tak¿e harcerzy ze Z³ejwsi Wielkiej wytyczono
oznakowany szlak NW, zwany przez
u¿ytkowników "Gutdrog¹".
Szlak ma kszta³t pêtli i biegnie przez lasy, a sieæ dróg leśnych
przecinaj¹cych tê pêtlê pozwala na
wykorzystanie jej we fragmentach
i skrócenie marszu. Trasy maj¹ ró¿ne
d³ugości od ok 3 km do 12 km.
Sobotnie spotkania zaczynaj¹ siê
od æwiczeñ rozgrzewaj¹cych, przygotowuj¹cych organizm do marszu
i koñcz¹ æwiczeniami rozci¹gaj¹cymi. W po³owie marszu odbywaj¹ siê
tak¿e zajêcia ruchowe, maj¹ one charakter rekreacyjno-zabawowy.
Przekrój wiekowy uczestników jest
bardzo szeroki, do seniorów 70+
w³¹cznie.
Zapraszamy entuzjastów tej aktywności, wrêcz namawiamy mieszkañców gminy na instrukta¿ dla
pocz¹tkuj¹cych. Chodz¹c bêdziesz
zdrowszy/a/, wzmocnisz swoj¹
sprawnośæ ﬁzyczn¹ i w grupie poczujesz siê lepiej.
Maria Moulis
Kontakt z grup¹ NW „Gutdroga”
Gutowo Maria Moulis
tel. 509 532 242
Z³awieś Ma³a Agnieszka StrancCieśla tel. 665 530 747
Pêdzewo Lucyna G³adysz
tel. 514 103 636
Sk³udzewo Anna Drewnowska
tel. 660 985 431
Zarośle Cienkie Krystyna Regel
tel. 606 479 826

Głos Gminny
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Informator gminy Zławieś Wielka
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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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Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić? Napisz maila: gazeta@zlawies.pl
Ogłoszenia pojawiają się też na oficjalnej stronie Urzędu Gminy: www.zlawies.pl oraz w zakładce OGŁOSZENIA DROBNE.
Znajdą tam też Państwo szczegółowy regulamin zamieszczania anonsów. UWAGA! Ogłoszenia zamieszczane są bezpłatnie

Jestem zainteresowana wynajęciem domu, bądź
mieszkania na terenie gminy Złejwsi Wielkiej. Poszukuję mieszkania przynajmniej dwupokojowego, chętnie z garażem. Jesteśmy niepalącą, dbającą
o swoje otoczenie trzyosobową rodziną, na czas
budowy domu w Złejwsi Małej chcemy osiedlić się
w pobliżu. Wszelkie oferty proszę kierować na numer: 570 713 878.
Szukam od marca kierowcy do 35 lat z Gminy Zławieś Wielka z prawem jazdy kat.B na auto dostawcze (skrzynia otwarta) Tel 607525375
Sprzedam tanio płytę indukcyjną (400zł) dwu letnią
Firmy BOSCH, polecam szybkie gotowanie więcej
wiadomości pod nr 504 492 344
Poszukuje opiekunki do rocznego dziecka. Od miesiąca marca. Praca dorywcza. Stawka do ustalenia.
Rozgarty. Tel 602 611 274.
Remonty domów ,mieszkań - malowanie , gipsowanie i inne prace remontowe.
Tel.697 087 391
Poszukuje pomocnika elektryka nr
tel. 510 066 037
Poszukuję opiekunki dla rocznego synka. Praca od
września br.na cały etat 9,5h dziennie od poniedziałku do piątku. Opieka tylko w domu u dziecka.
Poszukuję empatycznej, zaangażowanej, pogodnej
osoby, która pomoże naszemu synkowi odkrywać
świat do czasu osiągnięcia przez niego wieku przedszkolnego. Miejsce pracy Czarne Błoto/ około 9 km
od Toruń Plaza. Wysokość wynagrodzenia do ustalenia. Osoby zainteresowane proszę o kontakt
tel. 799151333.
Czyszczenie dywanów, wykładzin,tapicerki meblowej i samochodowej
tel. 505461446
Darmowe konsultacje w zakresie instalacji fotowoltaicznej: koszty, zyski,opłaty za energie po założeniu instalacji.
Tel 505461446

SZUKASZ PRACY? Współpraca z dotychczasowym pracodawcą nie satysfakcjonuje Cię? Chcesz
pracować z zespołem ludzi, dla których atmosfera
w pracy jest tak samo ważna jak wykonywanie obowiązków? Chcesz pracować z użyciem nowoczesnych maszyn, dzięki którym praca staje się wyjątkowo łatwa i bezpieczna? Potrafisz w minimalnym
stopniu obsługiwać komputer? Chcesz podnosić
swoje umiejętności i kompetencje? TO PRACA
WŁAŚNIE DLA CIEBIE !!! Firma O-W Pomorze
w Toporzysku poszukuje osób do produkcji mebli.
Nie ważne czy masz doświadczenie, liczą się dla nas
Twoje CHĘCI i ZAANGAŻOWANIE. Prześlij nam
swoje CV na adres: jacek.ratajczak@o-w.pl, lub zadzwoń 604-615-359.
Sprzedam osprzęt kompletny do naprawy silnika
C-360 oryginalny nominalny/tłoki, pierścienie, tuleje, wał korbowy, panewki, uszczelniacze itd. Wiadomaść Jan Janczak Skłudzewo 18.
Tel. 723079416.

Sprzedam mieszkanie w Czrnowie przy DK80. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, spiżarki
- 56.55 m2. Własne, centralne ogrzewanie, piwnica
21 m2, budynek gospodarczy z możliwością przerobienia na garaż. W cenie opał na 1 sezon. Cena 89
200 zł. tel.601658024
STOLARZY lub pracowników produkcji posiadających doświadczenie, zatrudnię do pracy na stolarni
w Toporzysku. Umowa o pracę, jedna zmiana. Kontakt pod numerem tel. 604-615-359, biuro@owpomorze.pl
Zaopiekuje się dzieckiem od sierpnia.Posiadam doświadczenie. Nr tel 693899142.
OSOBĘ DO SPRZĄTANIA MIESZKANIA
W GRILLOWISKU ZATRUDNIĘ. SPRZĄTANIE
I PRASOWNIE RAZ W TYGODNIU - WYNAGRODZENIE BARDZO DOBRE I PŁATNE OD
RAZU. Zainteresowane osoby proszę o kontakt pod
numerem telefonu - 605 970 021.

Sprzedam piękne stoliki dębowe, bogato zdobione,
jeden w motyw kotów, na nodze z naturalnych kłód
obrobionych przez bobry. Drugi zdobiony w motyw koni, bardzo piękny, na nogach od maszyny do
szycia. Wyłącznie ręcznie robione. Nie używam maszyn CNC. Również zdobione z zwierzęta wieszaki
i lampkę nocną w kształcie Smoka, jest to rzeźba
w naturalnych kształtach. Wszystkie niepowtarzalne w jednym egzemplarzu! Mogę również zrobić
meble na zamówienie. Wszystkie przedmioty na
sprzedaż oraz zdjęcia i ceny są dostępne na stronie
pradolinamebli.pl Podane ceny podlegają negocjacjom , ale z wyobraźnią. W końcu to ręczna robota,
nie żadna masówka. Zapraszam! Dowóz gratis! Toporzysko 10,
tel. 66 106 23 24

Sprzedam pianino Alexander Herrmann w stanie
dobrym. Cena 2000 zł do negocjacji. Tel. 605 625
579

Firma SPAWMET Sp zo.o. Poszukuje lokalu/mieszkania/noclegów do wynajęcia dla swoich pracowników w Złejwsi Wielkiej lub okolicach na dłuższy
okres czasu. Prosimy o kontakt w sprawie.
tel. 518938597

- zapewnienie sprawności i ciągłości użytkowania
obiektów, urządzeń i instalacji,

ROZGARTY działka budowlana 1000 m2, wszystkie
media, dobra cena.
Tel. 504-578-311.

Zatrudnię fryzjera lub fryzjerkę w Złejwsi Wielkiej.
Więcej informacji pod nr tel. 695 480 524
VW Passat kombi 1993r. 1.9DI stan bdb, OC kwiecien 2018, przegląd lipiec 2018, Zainteresowanych
proszę o kontakt 605113748. Cena 2300zł.
Ferma Drobiu w Czarnym Błocie poszukuje osób
na stanowisko KONSERWATOR/ZŁOTA RĄCZKA. Zakres obowiązków:
- wykonywanie prac konserwatorskich/ naprawczych wynikających z bieżącej potrzeby wewnątrz
i na zewnątrz kurników,

- dokonywanie przeglądów i konserwacji powierzonych urządzeń,
- usuwanie bieżących awarii. Wymagania: TRZEŹWOŚĆ. Kontakt: pn.-pt. w godz. 7.00-15.00,
tel. 507-422-140, 56-674-35-22,
email: hodowladrobiu@wp.pl
EXP32kB

Sprzedam mieszkanie w Górsku blok przy ul. Słonecznej o powierzchni 47,1 m I piętro.
Tel. 501 436 544
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USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała
FNBJMXJULPXTLJ@KBOVT[!XQQMtUFM
KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:

tJOTUBMBDKJFMFLUSZD[OZDI
tJOTUBMBDKJPEHSPNPXZDI
tQPNJBSØXFMFLUSZD[OZDI
tNPOUB˃PTQS[ʒUV
tPECJPSZCVEZOLØX
tXZTUBXJBOJF[BʯXJBED[FʤEPFOFSHFUZLJ
tUSŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ
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Luty
Data imprezy

Nazwa

Miejsce

Organizator

02.02.2018

Dzień Babci i Dziadka

Dom Kultury w Górsku

Dom Kultury w Górsku,
Szkoła Podstawowa w Górsku

03.02.2018

Balu Przebierańców dla dorosłych

Dom Kultury w Górsku

Dom Kultury w Górsku

Luty 2018

Organizacja półkolonii- zimowiska
– ferie zimowe

Dom Kultury w Górsku

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Razem dla Przyszłości”. Dom Kultury w Górsku

Luty 2018

Ferie z GOKiS

Luty 2018

Spotkania Klubu Seniora
2x w miesiącu

Dom Kultury w Górsku

Dom Kultury w Górsku

Luty 2018

Uniwersytet III Wieku
2 x w miesiącu

Dom Kultury w Górsku

Dom Kultury w Górsku, WSG w Bydgoszczy

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

Marzec
Data imprezy

Nazwa

Miejsce

Organizator

08.03.2018

Dzień Kobiet w GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej,
Dom Kultury w Górsku,
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

09.03.2018

Dzień Kobiet

Dom Kultury w Górsku

Dom Kultury w Górsku,
Szkoła Podstawowa w Górsku

18.03.2018

Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej
O Puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka

Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

Marzec 2018

Spotkania Klubu Seniora
2x w miesiącu

Dom Kultury w Górsku

Dom Kultury w Górsku

Marzec 2018

Uniwersytet III Wieku
2 x w miesiącu

Dom Kultury w Górsku

Dom Kultury w Górsku, WSG w Bydgoszczy

Marzec 2018

V edycja Mini Listy Przebojów

Dom Kultury w Górsku

Dom Kultury w Górsku

Marzec 2018

Warsztaty florystyczne dla pań

Dom Kultury w Górsku

Dom Kultury w Górsku

Marzec 2018

Gminny Konkurs na najciekawszą kartkę wielkanocną

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

Dom Kultury w Górsku,
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Marzec 2018

Turniej Piłki Nożnej chłopców
szkół podstawowych Orlik

Boisko Orlik w Złejwsi Małej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

Marzec 2018

Turniej Piłki Nożnej dziewcząt
szkół podstawowych Orlik

Boisko Orlik w Złejwsi Małej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

Marzec 2018

Turniej Piłki Nożnej chłopców
szkół gimnazjalnych Orlik

Boisko Orlik w Złejwsi Małej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

Marzec 2018

Turniej Piłki Nożnej dziewcząt
szkół gimnazjalnych Orlik

Boisko Orlik w Złejwsi Małej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

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 !!!

Studio Graﬁczne Izarysuje

projektowanie stron www
EXP32kB

tel. 689 014 033 • biuro@izarysuje.pl
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