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Zapraszamy
do lektury

Przedszkole w Złejwsi Małej

Europejski Tydzień Sportu

Przystępując do udziału w XXIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin, już po raz VII Gmina Zławieś
Wielka w dniach od 25 maja do 5 czerwca 2018 r., zorganizowała rozgrywki sportowe w ramach Europejskiego
Tygodnia Sportu.
więcej na str. 12

Budowa ulicy Sołeckiej
Inwestowanie w nowe pokolenie, zapewnienie mu dobrych warunków do nauki jest niezwykle ważne i dlatego gmina systematycznie inwestuje w rozwój bazy
oświatowej.

Sieć drogowa w gminie liczy ok. 400 km, a w związku z jej rozwojem i powstającymi osiedlami wymaga
stałej rozbudowy.
więcej na str 3

Gminny Dzień Strażaka

Dnia 12 maja 2018 r. strażacy działający na terenie
gminy Zławieś Wielka obchodzili swoje święto. Uroczystość rozpoczął przemarsz strażaków spod urzędu
Gminy w Złejwsi Wielkiej na plac przy Kościele pw. Św.
Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej.
wiecej na str. 4

Obiekt w Złejwsi Małej jest jedyną
publiczną placówką wychowania przedszkolnego w gminie, do której uczęszcza
setka maluchów.
Dzięki przeprowadzonym pracom od
września przyjmie w swoje mury dodatkową grupę 25 dzieci. Roboty budowlane
obejmowały swoim zakresem nie tylko
rozbudowę, ale również gruntowną modernizację istniejących budynków.
Wszystkie obiekty poddane zostały
termomodernizacji, włącznie z dociepleniem poszycia dachowego, a elewacja

zyskała nowy, pełen kolorów wygląd. Wymienione zostały stare i niewydajne grzejniki, a lampy oświetleniowe zastąpiono
ledowymi, co pozwoli na zmniejszenie
kosztów eksploatacyjnych. Pełną modernizację przeszła kuchnia, dzięki czemu
spełnione są wszystkie normy sanitarne,
a całkowicie nowe wyposażenie umożliwia przygotowanie smacznego i zdrowego jedzenia.
Zmienione zostało również rozmieszczenie sal lekcyjnych, co pozwoliło na
zwiększenie ich powierzchni, zapewnia-

jąc lepsze warunki do prowadzenia zajęć.
Każda z nich zyskała również bezpośredni dostęp do toalety.
- Nasze przedszkole zmieniło się nie do
poznania. I nie dotyczy to tylko nowej
nazwy „Mali Odkrywcy” - mówi Joanna
Michalska, dyrektor placówki. - Nowe
wykładziny, sufity podwieszane pełna ciepłych barw kolorystyka wnętrz i pomoce
multimedialne sprawiają, że warunki do
nauki, zabawy i pracy znacząco się poprawiły.
Koszt inwestycji wyniósł 1 300 000
złotych, z czego 536 000 złotych stanowi
dofinansowanie z środków UE w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Wyposażenie sali i zajęcia dodatkowe
kosztować będą blisko 200 000 złotych,
w tym wsparcie unijne w wysokości 170
000 złotych.
Krzysztof Rak
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Odpady Komunalne w Gminie
Środki finansowe pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmży pozwoliły na
utworzenie 3 nowych stanowisk pracy. Zasoby
te skierowano m.in. do odbioru odpadów ulegających biodegradacji. To już trzecia śmieciarka w taborze ZUK-u i zarazem największa, mogąca odebrać jednorazowo 22 m3 odpadów.
Wszystkie pojazdy spółki przeznaczone do
zbierania odpadów są wyposażone w system
GPS, który na bieżąco monitoruje ich pracę.
Dodatkowym wyposażeniem są czujniki podnoszenia kosza.
Pozwalają one na bieżące optymalizowanie wykorzystywania zasobów sprzętowych,
poprzez zaznaczanie na mapie miejsc odbioru
odpadów oraz ilości opróżnianych pojemników.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz obowiązującym

prawem miejscowym, odpady ulegające biodegradacji odbierane są od mieszkańców całej
gminy w okresie od 1 marca do 30 listopada
z częstotliwością raz na 2 tygodnie.
Limit tych odpadów wynosi 120 l na gospodarstwo domowe. Dodatkowe ilości odpadów
BIO przyjmowane są bezpłatnie w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
czyli tzw. PSZOK-u w Łążynie, w soboty,
w godz. 9.00-13.00.
W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców
gminy Zławieś Wielka uruchomione zostały
odpłatne usługi odbioru dodatkowych odpadów BIO bezpośrednio z nieruchomości. Można je gromadzić w:
1. Workach o pojemności 120 l, koloru brązowego, z nadrukiem do gromadzenia odpadów zielonych (trawy, liście, drobne gałęzie).
Cena 1 worka wynosi 7 zł.

Zaproszenie na
Bezpłatne Badania
Uprzejmie informujemy, ze w sobotę 9
czerwca 2018 r., w Zespole Szkół w Złejwsi
Wielkiej, ul. Szkolna 6, odbędą się:
- bezpłatne badania serca,
- bezpłatne badania densytometryczne w kierunku osteoporozy,
- bezpłatne badania słuchu
Badania serca prowadzane będą w godzinach od 10.00 do 18.00.
Podczas ośmiogodzinnej akcji każdy chętny będzie mógł skorzystać z fachowej pomocy w zakresie: wykonywania badań EKG, obliczania wskaźnika BMI, pomiaru ciśnienia
krwi, pomiaru poziomu cholesterolu, oceny
ukrwienia kończyn dolnych, wskazań właściwej diety oraz porad, co zrobić, aby zapobiec
nadciśnieniu tętniczemu krwi i nadwadze.
Badanie jest całkowicie bezpłatne i dostępne dla wszystkich, którzy zgłoszą się
w dniu akcji.
Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.
Realizatorem akcji jest Telemedycyna Polska S.A.
Badania densytometryczne w kierunku

osteoporozy prowadzone będą w godzinach
od 10.00 do 18.00 na parkingu przy szkole,
w tzw. osteobusie. Badanie jest przeznaczone
dla osób powyżej 30. roku życia.
Nie wymaga ono specjalnego przygotowania, jednak dla ułatwienia jego przebiegu zaleca się ubranie wygodnej odzieży, niezawierającej metalowych elementów. Wyniki badania
będą wydawane zaraz po jego wykonaniu.
Bezwzględnym przeciwskazaniem wykonania badania jest ciąża, nie powinno się go
wykonać również w ciągu dwóch dni po podaniu środka kontrastowego, np. po tomografii
komputerowej z kontrastem.
W tym przypadku także nie jest wymagana rejestracja.
Wykonawcą badań jest Mobilne Centrum
Diagnostyki Osteoporozy sp. z o.o. w Łomiankach.
Badanie słuchu odbędzie się w godz. 10:00
- 13:00
Koszty badań pokrywane są z budżetu
Gminy Zławieś Wielka
Jan Surdyka

Sprzedaż worków odbywa się w siedzibie
ZUK Rzęczkowo 48A
2. W dodatkowym pojemniku koloru brązowego o pojemności 120 l do gromadzenia odpadów BIO. Koszt jednorazowego wywozu
wynosi 8,54 zł.
3. W dodatkowym pojemniku koloru brązowego o pojemności 240 l do gromadzenia odpadów BIO. W tym wypadku koszt jednorazowego wywozu wynosi 14,71 zł.
Odbiory odbywają się w terminach zgodnych
z harmonogramem wywozu dla poszczególnych miejscowości.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerami telefonów:
1. Zakład Usług Komunalnych tel. 56 678 15 90
2. Urząd Gminy Zławieś Wielka tel. 56 674 13 13
W celu pozyskania jak najlepszego surowca
do odzysku, przypominamy sposób i zasady
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
„u źródła”, czyli bezpośrednio na nieruchomości. Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje, określona rozporządzeniem Ministra Środowiska, kolorystyka i oznaczenie pojemników i worków
do gromadzenia odpadów.
Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie
te rodzaje odpadów, które cechują się takimi
samymi właściwościami i charakterem.
Tych odpadów nie wolno wyrzucać do
śmieci zmieszanych. Posegregowane stają się
wartościowymi surowcami. Znaczną część
odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać, a z odzyskanych surowców powstają
nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble, czy ubrania. Przy
segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają
się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po
żrących chemikaliach (np. środkach ochrony

roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw.
elektroodpady).
Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach,
a także w Punkcie Selektywnej Zbiórki Zdpadów Komunalnych w Łążynie. Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami
należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu,
a te już wytworzone ponownie wykorzystywać
lub poddać recyklingowi.
Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.
Szczegółowe informacje dotyczące segregacji odpadów komunalnych dostępne są na
stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/
szczegoly/news/abc-segregacji-odpadow/
oraz Gminy Zławieś Wielka, w zakładce odpady komunalne.
Sławomir Jakubowski
Mariola Musiał

Chłopskie Wesele z Okrasą
2 czerwca 2018 r. w miejscowości Czarże odbyła się impreza promująca Lokalną Strategię
Rozwoju „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023. Połączona została z wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym splatającym folklor weselny z jarmarkiem produktu lokalnego.
W ramach imprezy zaplanowano wiele atrakcji. Teatr Agrafka z Chełmna przybliżył obrzędy i lokalny folklor weselny. Dla młodszych uczestników odbywały się warsztaty pieczenia podpłomyków oraz animacje i konkursy.
Były stoiska z rękodziełem, miodami, swojskim jadłem, warsztaty plecenia wianków.
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Lokalnej Grupy Działania oferowały swoje wyroby. Odbyły się również konkursy sprawnościowe, w których nasza Gmina zajęła pierwsze miejsce.
Bardzo duże zainteresowanie wzbudził pokaz kulinarny z poczęstunkiem Karola Okrasy.
Justyna Przybyszewska

EXP32kB

Aby usprawnić odbiór odpadów od mieszkańców z terenu gminy Zławieś Wielka i poprawić jakość świadczonych usług, Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie zakupił w kwietniu 2018 r. samochód specjalny marki DAF.
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Budowa ulicy Sołeckiej
Sieć drogowa w gminie liczy ok. 400 km, a w związku z jej rozwojem i powstającymi osiedlami wymaga stałej rozbudowy.
Dlatego zarząd gminy poszukuje wszelkich
możliwości wsparcia środkami zewnętrznymi,
aby zwiększyć ilość inwestycyji w tym zakresie.
W ramach naboru przeprowadzonego
przez Lokalną Grupę Działania "Zakole Dolnej
Wisły", złożony został wniosek o wsparcie budowy ulicy Sołeckiej w Starym Toruniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Trwające obecnie roboty budowlane obejmują
swoim zakresem wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, położenie dwóch warstw asfaltu oraz wykonanie zjazdów do przyległych do
drogi nieruchomości.
Planowany termin zakończenia prac upływa 27 czerwca 2018 r., a koszt inwestycji to 650
tys. zł, w tym 250 tys. Ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Nowobudowana dro-

ga usprawni komunikację nie tylko ze Starego
Torunia, ale również z Górska.
Dzięki funkcjonującemu skrzyżowaniu
z lewoskrętami włączenie się do ruchu na drogę
krajową nr 80 będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze.
Krzysztof Rak

Lepiej zapobiegać niż leczyć
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej zaprasza
w dniu 10.06.2018 r. do udziału w II edycji seminarium pod hasłem – „Lepiej zapobiegać
niż leczyć”. Spotkanie stwarza możliwość zdobycia wiedzy i wymiany poglądów w zakresie
realnej ochrony zdrowia.
Każdy wykład jest dopełniony otwartą
dyskusją, tematyka jest zaś odpowiedzią na aktualne potrzeby i zainteresowania społeczeństwa.
Program:
10.15. Powitanie uczestników.
10.20. Składniki diety o działaniu przeciwnowotworowym- biochemik/ dietetyk mgr Leszek Zabrocki.
11.30. Ozonoterapia- wielka nadzieja medycyny - lek. med. /specj. ozonoterapii Andrzej
Lanskoruński
12.40. Naturalne wsparcie w walce z cukrzycą,

czyli cukier nie jest najważniejszy- dr n. biol./
tow. zielarskie Andrzej Kołakowski.
13.50 Apiterapia- właściwości lecznicze miodu. Jak rozpoznać ten prawdziwy?
Ks. Dr Eugeniusz Marciniak.
15.00 Podsumowanie/Zakończenie.
Seminarium odbędzie się w Centrum
Edukacji Młodzieży "CEM" w Górsku im. Ks.
Jerzego Popiełuszki, Górsk, ul. ks. B. Markiewicza 10
Zapraszamy Wszystkich, dla których zdrowie nie jest jedynie zagadnieniem życzeń i toastów!!! Wstęp wolny
Organizatorzy:
Wójt Gminy Jan Surdyka
Janusz Błędowski, przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy
Zławieś Wielka.
Janusz Błedowski

Nabór Wniosków o Świadczenie Wychowawcze 500+,
Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny
Z dniem 30.09.2018 r. zakończy się okres świadczeniowy dla świadczenia wychowawczego
tzw. 500+ i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, natomiast z dniem 31.10.2018 r. dla zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego. Oznacza to, iż prawo do powyższych
świadczeń wygaśnie, a osoby chcące nadal korzystać z pomocy finansowej będą musiały ponownie złożyć wniosek.
Wnioski on-line będzie można składać od 1
lipca 2018 r., a w formie papierowej od 1 sierpnia 2018 r.
Dla wszystkich wniosków złożonych
w okresie od lipca do sierpnia 2018 r., zostały
przewidziane jednolite terminy wydania decyzji oraz wypłaty przyznanych świadczeń:
• dla świadczenia wychowawczego i funduszu
alimentacyjnego wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń nastąpi do 31 października
2018 r.
• dla zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wydanie decyzji oraz
wypłata przyznanych świadczeń nastąpi do
dnia 30 listopada 2018 r.
Formularze wniosków będą dostępne
w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej od dnia
1 sierpnia 2018 r. w pok. nr 18.

Złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze:
• we wrześniu 2018 r. spowoduje, że wydanie
decyzji i wypłata za okres październik – listopad 2018 r. nastąpi do 30 listopada 2018 r.
• w październiku 2018 r. spowoduje, że wydanie decyzji i wypłata za okres październik –
grudzień 2018 r. nastąpi do 31 grudnia 2018 r.
• w listopadzie 2018 r. spowoduje, że wydanie
decyzji i wypłata za okres listopad 2018 r. –
styczeń 2019 r. nastąpi do 31 stycznia 2019 r.
• w grudniu 2018 r. spowoduje, że wydanie decyzji i wypłata za okres grudzień 2018 r. - luty
2019 r. nastąpi do 28 lutego 2019 r.
Złożenie wniosku o zasiłek rodzinny oraz
specjalny zasiłek opiekuńczy:
• we wrześniu i październiku 2018 r. spowoduje wydanie decyzji oraz wypłatę przyznanych

świadczeń do dnia 31 grudnia 2018 r.
• w listopadzie i grudniu 2018 r. spowoduje
wydanie decyzji oraz wypłatę przyznanych
świadczeń do dnia 28 lutego 2019 r.
Złożenie wniosku o fundusz alimentacyjny:
• we wrześniu 2018 r. spowoduje wydanie decyzji oraz wypłatę przyznanych świadczeń do
dnia 30 listopada 2018 r.
• w październiku 2018 r. spowoduje wydanie
decyzji oraz wypłatę przyznanych świadczeń
do dnia 31 grudnia 2018 r.
• w listopadzie 2018 r. spowoduje wydanie decyzji oraz wypłatę przyznanych świadczeń
do dnia 31 stycznia 2019 r.
• w grudniu 2018 r. - styczniu 2019 r. spowoduje wydanie decyzji oraz wypłatę przyznanych
świadczeń do dnia 28 lutego 2019 r.
Przyznanie prawa do ww. świadczeń będzie uzależnione od wysokości dochodów
osiąganych przez członków rodziny
Podstawę do ustalenia prawa do ww. świadczeń będą stanowiły dochody osiągane przez
członków rodziny od roku 2017 r. Jeżeli od dnia

01.01.2017 r. do dnia złożenia wniosku zachodziły zmiany w sytuacji dochodowej rodziny,
osoba ubiegająca się o przyznanie świadczeń
jest zobowiązana przedłożyć dokumenty poświadczające ww. okoliczność np. świadectwo
pracy, PIT 11 za 2017 r., umowę o pracę, umowę
zlecenie, umowę o dzieło, dokument potwierdzający rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, decyzję o przyznaniu
renty/emerytury.
Przypominamy również o obowiązku
dostarczenia zaświadczeń ze szkoły potwierdzających kontynuację nauki przez dziecko
w nowym roku szkolnym – 2018/2019. Ww. zaświadczenie należy uzyskać po dniu 1 września
2018 r. i dostarczyć do dnia 10 września 2018 r.
do UG pokój numer 18.
Dotyczy to wyłącznie osób, które w treści
decyzji przyznającej zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami na okres od dnia 1 listopada 2017
r. do dnia 31 października 2018 r. zostały powiadomione o konieczności dopełnienia ww. obowiązku.
Joanna Wolska
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VI Majówka Szkolna
Majówka na „szóstkę”

Już po raz szósty na terenie
Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego
Popiełuszki w Górsku miała miejsce majówka szkolna.
Tegoroczna „VI Majówka Szkolna – Majówka na „szóstkę”” została
objęta patronatem Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marka Gralika
Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora
Oświaty, Mirosława Graczyka Starosty Toruńskiego, Jana Surdyki Wójta
Gminy Zławieś Wielka.
W imprezie tej wzięli udział
uczniowie, absolwenci, harcerze, rodzice, pracownicy i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Górsku, a także
społeczność lokalna, gminna, zaproszeni goście i organizacje, z którymi
nasza szkoła współpracuje od wielu
lat, m.in. nauczyciele akademiccy
z UMK w Toruniu, strażacy i policjanci z powiatu toruńskiego.
Wśród atrakcji można wyróżnić:
utwory wokalne, taneczne i instrumentalne zaprezentowane przez
uczniów Szkoły oraz Publicznej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku. A żeby nie było zbyt poważnie,
o to zadbały Panie polonistki wraz
z gimnazjalistami, którzy wystąpili
w przedstawieniu satyrycznym.
Na scenie wystąpiła także Szkoła
Tańca ,,Gabi” oraz miała miejsce pokazowa lekcja zumby, którą poprowadził p. Marek Ciećwierz. Jak każdego
roku nie mogło zabraknąć loterii
,,Twój szczęśliwy numerek”. Do wygrania były 2 hulajnogi oraz nagroda
główna – rower ufundowany przez
Radę Rodziców Szkoły Podstawowej
w Górsku. Równolegle, od godziny 9
trwała akcja poboru krwi – coś, co nie
kosztuje, a tak wiele znaczy i pozwala
uratować zdrowie, a czasami nawet
życie drugiego człowieka.
Na wszystkich czekały atrakcje na
następujących stanowiskach: namiot
dydaktyczny Starostwa Powiatowego
w Toruniu, stanowisko harcerskie,
stanowisko Honorowych Dawców
Krwi PCK O/Zławieś Wielka, stanowisko Banku Spółdzielczego w Toruniu, drób ozdobny z gospodarstwa
w Czarnym Błocie, „Ptaszarnia
u Edka” – gdzie można było zobaczyć oswojone papugi.
Podczas tegorocznej majówki
uczestnicy obejrzeli pokaz techniki
wojskowej przygotowany przez Fundację Historii Polskiej Broni Pancernej w Toruniu oraz pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej z Pędzewa.

Data majówki to także doskonale
znana nam wszystkim data – Dzień
Matki. Chcąc uczcić to święto, wiele
atrakcji było skierowanych właśnie
do mam. Przygotowane zostały zajęcia plastyczne ,,Portret mojej mamy”
oraz konkurs rodzinny ,,Jak dobrze
znam swoją mamę”. Mamy otrzymały również ozdoby przygotowane
przez Samorząd Uczniowski.
Nasza szkoła jest dumna z osiągnięć sportowych naszych uczniów,
dlatego też miały miejsce następujące
działania: festiwal piłki nożnej ,,Jak
pokochać bieganie?”, stanowisko od
dawna funkcjonującej w naszej szkole
szkółki kolarskiej, zaś najmłodszych
zaprosiliśmy do zabaw integracyjnych z wykorzystaniem chusty Akson.
To nie koniec akcentów promujących zdrowie. Każdy uczestnik imprezy miał możliwość skorzystania
ze stanowiska firmy Medic Klinica
Sp z o.o., gdzie można było wykonać
badanie EKG, sprawdzić poziom glukozy i ciśnienia krwi.
Akcenty kulinarne i mnóstwo
pyszności to także atrakcje tegorocznej majówki: kolorowe owocowe
przekąski – wykonane przez rodziców oddziału zerowego, kawiarenka
Rady Rodziców SP Górsk, grochówka przygotowana przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Czarnym
Błocie, swojski poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich i Sołectwo w Górsku, grill – Sołectwo Górsk, zdrowe soki od firmy
Marwit Sp z o.o. Oczywiście nie mogło także zabraknąć waty cukrowej,
na którą czekały nie tylko dzieci.
Szczególne podziękowania za
pomoc w organizacji imprezy kieruję do Starosty Toruńskiego, Wójta
Gminy Zławieś Wielka, Banku Spółdzielczego w Toruniu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
firmy Marwit Sp. z o.o., firmy Medic
Klinica Sp. z o.o., Pana Jacka Rutkowskiego, Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej w Górsku, Centralnego
Ośrodka Sportu w Warszawie, Koła
Gospodyń Wiejskich w Czarnym
Błocie, Koła Gospodyń Wiejskich
i Sołectwa w Górsku, Firmie Wielobranżowej „REB-PJEK” s.c. Krystyna Rębacz, Paweł Rębacz, Toruńskiego Klubu Kolarskiego Pacyfik Toruń
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pędzewie.
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Gminny Dzień Strażaka
Dnia 12 maja 2018 r. strażacy działający na terenie gminy Zławieś Wielka obchodzili swoje święto. Uroczystość rozpoczął przemarsz ochotników spod urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej na plac przy Kościele pw. Św.
Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej.

Tam odprawiona została msza
św. w intencji strażaków oraz ich
rodzin, celebrowana przez druha
księdza dr Pawła Nowogórskiego- dyrektora Centrum Edukacji
Młodzieży w Górsku.
W uroczystości udział wzieli:
Jan Surdyka - Wójt Gminy Zławieś
Wielka, Krzysztof Rak - Zastępca Wójta Gminy Zławieś Wielka,
Piotr Pawlikowski - Przewodniczący Rady Gminy Zławieś Wielka,
Andrzej Michalski - Komendant
Gminny OSP, Anna Sala - inspektor ds. obywatelskich wojska i p.
poż, star. Bryg. Sławomir Kamiński - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Mirosław Graczyk - Starosta
Toruński, Andrzej Walczyński Viceprzewodniczący Rady Powiatu
Toruńskiego, Edyta Zakrzewska
i Janusz Kononiuk - Radni powiatu Toruńskiego, Marcin Swaczyna - Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz Jacek Rutkowski Prezes firmy
MAT-BUD.
Strażackie święto było okazją
do podziękowania wszystkim
druhom za ofiarną służbę na rzecz
obrony mienia i życia mieszkańców naszej gminy.
Po mszy świętej druhom i wieloletnim członkom OSP wręczono

medale za zasługi dla pożarnictwa,
odznaki „Strażak Wzorowy” oraz
odznaki za wysługę lat.
Całą uroczystość uświetnił występ Orkiestry Dętej, działającej
przy Szkole Podstawowej w Rzęczkowie.
Strażacy byli i są widoczni w naszej gminie i pomagają nie tylko
w chwilach zagrożenia. Wszystkim
strażakom życzymy bezpiecznej
służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.
Niech podejmowane działania
i służba drugiemu człowiekowi
będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.
Karolina Majewska

Dawid Basak
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Festyn w Przysieku

Na przestrzeni ostatnich miesięcy odbyło się wiele koncertów, przedstawień oraz spotkań tematycznych. 10
maja 2018 r. w sali kinowo-teatralnej odbyło się Sympozjum naukowe pt. „Postacie Polskiej Niepodległej”.

Tradycyjnie na przełomie maja i czerwca sołectwo Przysiek organizuje
festyn integracyjny dla mieszkańców.

Organizatorami
sympozjum
byli: prof. dr hab. Wojciech Polak,
dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski oraz ks. dr Paweł Nowogórski. Rozpoczęło się ono od poświęcenia obrazów ściennych w kawiarence
„Bitwy pod Wiedniem”, „Powstania
Warszawskiego 1944” oraz „Cud nad
Wisłą”.
Następnie prelegenci poruszyli następujące tematy: prof. dr hab.
Wojciech Polak, dr Sylwia Galij-Skarbińska „Pułkownik dyplomowany
Stanisław Bożywoj Rutkowski (18981989) – bohater trzech wojen”, dk.
prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski „Bł. Maria Karłowska (1865-1935)
– „Niewiasta Mężna””, lek. med.
Janusz Mielcarek „Ludwik Rydygier
(1850-1920), lekarz-chirurg i wielki
patriota”, ks. dr Paweł Nowogórski
„Bł. ks. Bronisław Markiewicz (18421912) – patriota i wychowawca dzieci
i młodzieży”, ks. dr Michał Damazyn
„Wsparcie biskupa Tokarczuka udzielane opozycjoniście Tokarczukowi.
Relacja świadka”, dr Jan Wiśniewski
„Bohater artylerzysta, komandor po-

W przygotowanie tegorocznej imprezy włączyła się Szkoła Podstawowa, na terenie której rozpoczęliśmy
wspólną zabawę. Na dzieci czekało
wiele atrakcji - kawiarenka z pysznymi wypiekami, grill ze smaczną
kiełbasą, loteria fantowa, konkursy
z nagrodami, pyszne gofry i lody, fotobudka oraz dmuchańce.
Ochotnicy z jednostki OSP w Łążynie przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy, a każde
dziecko mogło usiąść za kierownicą
samochodu pożarniczego i poczuć
się jak prawdziwy strażak. Dzieci

rucznik Zbigniew Przybylski (19071952)”, dr hab. Arkadiusz Czwołek,
prof. UMK „Boży wojownik”. Księdza Feliksa Ożgi zmagania z komunistycznym aparatem represji”, dr
Michał Białkowski „Milies Christi”.
Życie i działalność Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego (1896-1972)”. Wystąpił również p.
Antoni Tokarczuk siostrzeniec abp
Ignacego Tokarczyka.
Ponadto odbyła się uroczysta
gala wręczenia dyplomów, nagród
oraz podziękowań Uczestnikom
i Osobom zaangażowanym w organizację Konkursu "O Wielkich
Polakach". Galę rozpoczęła p. Teresa Więczkowska, która przywitała
wszystkich gości.
Następnie odbył się występ słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów
Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie. Główną nagrodą tegorocznego konkursu był Międzynarodowy
Program Edukacyjny dla młodzieży
śladami św. Jana Pawła II Patrona województwa kujawsko-pomorskiego
w roku Niepodległej.

Wystąpiła także Martyna Kumor, laureatka naszego konkursu,
zaśpiewała "Błogosławieni miłosierni". Wszystkim uczestnikom nauczycielom, opiekunom, rodzicom
Serdecznie gratulujemy.
Dnia 27 kwietnia w godzinach
wieczornych w Sali kinowo-teatralnej odbyła się uroczystość związana
z 227 rocznicą Konstytucji 3 maja
i 100-leciem odzyskania niepodległości na Pomorzu.
W programie znajdował się wykład profesora UMK Pana Jarosława
Kłaczkow pt. „Pomorze Gdańskie
i ziemia chełmińska w drodze do Niepodległej w latach 1918-1920, a następnie koncert pieśni patriotycznych.
Organizatorem była p. Renata
Dobrowolska dyrektor Domu Kultury w Górsku.
Dnia 19 maja w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Górsku odbył się Turniej tenisa
stołowego organizowany przez Centrum.
Karolina Żbikowska

OSP Pędzewo

90 lat w służbie społeczeństwa
Ochotnicza Straż Pożarna w Pędzewie już 90 lat służy bezinteresownie społeczeństwu. 2 czerwca odbyła się uroczystość upamiętniająca tę
rocznicę.
Wśród obecnych gości nie zabrakło przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
w osobie dh Jarosława Herbowskiego.
Zarząd Powiatowy ZOSP RP reprezentował sekretarz dh Bogusław Kashyna, a szczebel Gminny ZOSP RP
Naczelnik dh Andrzej Michalski. Na
tej ważnej uroczystości stawił się również Rafał Świechowicz – Dowódca
JRG 1 w Toruniu, przekazując na ręce
Prezesa OSP Pędzewo dh Grzegorza
Nalazka list gratulacyjny od Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu.
Delegacja władz Samorządowych
to: Jan Surdyka Wójt Gminy Zławieś
Wielka, Piotr Pawlikowski Przewodniczący Rady Gminy. Byli też sołtysi
sołectw, z których rekrutują sie nasi
druhowie, a więc: Pędzewa –Jan Walter, Gutowa - Henryk Borek i Górska
- Helena Przekwas. Radę Powiatu reprezentował jej wiceprzewodniczący
Andrzej Walczyński wraz z radną
Edytą Zakrzewską.
Nie zabrakło przedstawicieli biznesu i instytucji współpracujących
z naszą jednostką, Bogdana Pietrasa min. właściciela firmy Mat-Bud,

wspomagającego jednostkę w Pędzewie, Danuty Jóźwickiej z firmy TosSerwis, czy Magdaleny Wachowskiej
Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Górsku.
Stawiły się delegacje druhów OSP
Łążyn, OSP Toporzysko – obie z delegacjami Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych, a także OSP Rzęczkowo, OSP Skłudzewo i OSP Zławieś
Mała. Byli również druhowie weterani naszej jednostki.
Uroczystość rozpoczęła polowa
msza św. koncelebrowana przez ks.
kanonika Wojciecha Murawskiego
– proboszcza parafii pw. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej i ks.
dr Pawła Nowogórskiego – dyrektora
Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży w Górsku. Część oficjalna, z uwagi na panujący upał, została ograniczona do minimum.
Po nabożeństwie dh Łukasz
Fifielski, Naczelnik OSP Pędzewo
i jednocześnie dowódca uroczystości
wprowadził poczty sztandarowe. Po
przeglądzie pododdziałów przez dh
Jarosława Herbowskiego, dh Grzegorz Nalazek, Prezes OSP Pędzewo,
krótkim przemówieniem przywitał

gości, a następnie dh Bożena Żydek
odczytała akt nadania Złotego Medalu „Za zasługi dla Pożarnictwa”.
Dekoracji sztandaru jednostki dokonał dh Jarosław Herbowski wraz
z bryg. Rafałem Świechowiczem.
Po okolicznościowych przemówieniach i wręczeniu nam wielu
cennych prezentów, dh Grzegorz
Nalazek zakończył część oficjalną.
Wszyscy udali się na wspólny posiłek,
a goście dokonali wpisów do naszej
„Kroniki” wystawionej w świetlicy.
„Kronika” dokumentuje wszystkie
ważne wydarzenia w długiej historii
jednostki, a ta zaczyna się już w 1928
roku, kiedy Powstaniec Wielkopolski Leon Wojtynek – sołtys Pędzewa
organizuje naszą jednostkę, jest też
jej pierwszym prezesem i komendantem.
W 1930 roku zastąpił go kierownik miejscowej szkoły – dh Feliks
Witkowski, a komendantem wybrano dh Józefa Jóźwickiego. Wybuch II
Wojny Światowej przerwał normalną
pracę i działalność jednostki. Wojna
zabrała wielu druhów, w tym Prezesa
Feliksa Witkowskiego.
Niedługo po zakończeniu działań wojennych, bo już w sierpniu 1945
roku dh Stefan Jóźwicki z pomocą
pozostałych ochotników przystąpił
do odtworzenia OSP. Należy tutaj

z najmłodszych klas przygotowane
przez panie Monikę Wiśniewską
i Alinę Fiodorek zaprezentowały
program artystyczny, a największy
aplauz wzbudził wykonany wspólnie
z ojcami dedykowany momom taniec.
Drugą cześć imprezy rozpoczął
występ zespołu śpiewaczego Harmonia, działającego przy Domu Kultury
w Górsku. Zabawa trwała do późnych
godzin nocnych i była doskonałą
okazją do wspólnej integracji.
Krzysztof Rak

Ekopiec
Gmina Zławieś Wielka zakończyła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Ekopiec".
Nabór trwał od 4 do 25 maja 2018
r. Wpłynęły 44 wnioski. Zgodnie z zapisami regulaminu naboru kolejnym
etapem, w związku z dużą ilością zainteresowanych uzyskaniem dotacji będzie
losowanie publiczne, które odbędzie się
12 czerwca 2018 r. o godz. 17:00 w sali nr
31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.
Program Ekopiec umożliwia uzyskanie dofinansowania na wymianę

wspomnieć, że jednostka w Pędzewie
powstała jako pierwsza po wojnie na
terenie Powiatu Toruńskiego. Prezesem został dh Stefan Jóźwicki, a naczelnikiem dh Jan Heba.
W 1947 roku został oddany do
użytku nowy budynek świetlico remizy obok kościoła w Pędzewie,
a z czasem jednostka zaczęła pozyskiwać nowy sprzęt.
W ciągu następnych 70. lat zmienił sie ustrój Państwa, zmieniła się
siedziba, zmienił się sprzęt, zmieniły
sie pokolenia strażaków, ale cel pozostał ten sam – Służba Społeczeństwu!
Marcin Krystek

pieców opalanych paliwami stałymi na
piece ekologiczne.
O dofinansowanie mogli się starać
mieszkańcy gminy, którzy w terminie
złożyli kompletny wiosek i w momencie rozpoczęcia naboru nie mieli zaległości finansowych na rzecz gminy.
W ramach programu można
uzyskać 4000 zł dopłaty, w tym 2000
z Urzędu Gminy i 2000 z WFOŚiGW
w Toruniu.
Krzysztof Rak
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Skłudzewo i geografia źródeł
W subiektywnym rankingu codziennego poszukiwacza, jednym z piękniejszych wersetów
Biblii są dla mnie słowa z Księgi Samuela. Waży się właśnie wybór króla Narodu Wybranego.

bowiem człowiek widzi <jak widzi Bóg>, bo
człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu.
Pan natomiast patrzy na serce. (1 Sm 16,7). Antoine de Saint-Exupéry inspirowany Słowem
Boga dopowie: Dobrze widzi się tylko sercem.
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu (Mały
Książę).
Czy tylko chodzi o patrzenie i widzenie
człowieka, który ma pełnić ważną, społeczną
misję, albo też na brata, na sąsiada? Analogicznie rzecz ma się z miejscami. Skłudzewo jest
urokliwym miejscem. Ofiaruje bujną zieleń,
dorodne drzewa, owe ogrody na wzgórzu z widokiem na pradolinę Wisły. Rzeczywistość jest
tu malarska, jest jak żywotna sztuka. Widok na
daleki horyzont, rozświetlony promieniami
słońca, pełny światłocienia, uchwycony z za
kołyszącej się gałęzi dębu. Obraz, który po prostu biorą oczy i składają do wnętrza. Potem ten
sam obraz, obejrzany innymi oczami, z inny-

mi emocjami, z nałożonym doświadczeniem
życia i własnym cierpieniem, przeniesiony na
płótno, podziwiam w galerii. Miejsce ofiaruje
zabytkowy dwór, z kaplicą, wypełnioną zapisanymi ikonami, ofiaruje ludzi, którzy wychodzą
na spotkanie…
Widoczne dla oczu jest imponujące dzieło
trzydziestu lat Fundacji Piękniejszego Świata,
ów dorobek materialny, odremontowane budynki, zorganizowana, przemyślana i duchowo wytrawiona przestrzeń, tysiące przybywających ludzi, organizowane warsztaty, wernisaże.
Miejsce pracy twórczej i dobra meta do odpoczynku. Miejsce dla ludzi, dla indywidualistów,
niemieszczących się gdzie indziej, tutaj wolnych, dla koneserów sztuki, literatury, muzyki
i dla zjadaczy czarnego chleba, pieczonego na
mące z otrębami i czarnuszką.
Ile stóp przemierza pałacowy trotuar i przyległą łąkę? Wiele. Każde stópki i stopy są jednak
osobne, indywidualne, jedyne. Nie dlatego,
że różnią się wielkością. To miejsce nie unifikuje, jak dzisiejsze mody. Jest w modach coś
zabawnego. Wystarczy czapkę ubrać daszkiem
do tyłu, albo wytatuować sobie geometryczny
wzór na przedramieniu już ktoś uważa się za indywidualistę. A przecież jest to ciągle poziom
tego co materialne, kruche i szybko znikające.
Materialne szybciej ujednolica niż indywidualizuje.
Miejsce nad pradoliną Wisły i ludzie pozwalają odkrywać to, co jest moje, własne. Dokopywać się do źródła. Tylko źródło dostarcza nam
świeżej wody, ciągle nowej, czystej. Do źródła
mogę i powinien przychodzić systematycznie,
całe życie. Bez dostępu do źródła moje życie
i moja tożsamość jest zagrożona. Owa ciągłość
i stałość jest atutem źródła. Widzieć życie w relacji z innymi, z przyrodą, z kulturą i wiarą. Takie
miejsca muszą trwać, muszą być jak strażnica
na wysokiej połoninie, jak graniczny budynek.
Muszę znać miejsca, gdzie biją źródła. To podstawowa wiedza z geografii duchowej. Średniowieczne kościółki: Bierzgłowo, Świerczynki,
Przeczno, pałac w Ostromecku i Nawrze, Skłudzewo, Toruń i Pelplin – miasta katedr. Gęsto

i ludzie w mojej przestrzeni. Wędrówka do źródeł, która nie jest drogą do tego co przeszłe, nie
tylko historyczną eskapadą. Jest drogą życia ku
Bogu, ku temu, który nas miłuje, z pamięcią
miłości, obrazami fascynacji i… oczywiście
przeszłości, historii tej małej, rodzinnej i tej
wielkiej. Tajemnica rozwoju duchowego jest tajemnicą rozwoju indywidualnego.
Do strażnicy przychodzę jak do wyraźnie
określonego miejsca, zadbanego materialnie.
Co jednak z tego miejsca unoszę, co zabieram
stąd? No właśnie. Najważniejsze jest to, co niewidoczne.. Zabieram wodę życia, której łyk
zaczerpnąłem. Zniknął w moim wnętrzu, niewidoczny dla pośpiesznego świadka. Łyk, który
jest dla mnie, dla mojego ciała i mojej duszy
niezbędny, ożywczy, odnawiający witalność,
radość życia i tworzenia.
Opowiadał mi Leszek Warmbier o dwunastu kobietach w ciąży, które odwiedziły Fundację w Skłudzewie. Nawet kiedy mówi wydaje
mi się, że akurat maluje obraz. Podążyłem za
pędzlem jego słowa. Zobaczyłem kobiety. Liczba apostolska: dwanaście. Tak symboliczne, że
wydaje się nierzeczywiste. Każda z nich nosi
pod swoim sercem tajemnicę nowego życia. Zobaczyłem przepaść między tym, co widoczne,
jako zewnętrzny znak macierzyństwa, a rzeczywistością życia, istnienia, tajemnicą nowego
życia. Ujrzałem dwanaście kobiet i dwadzieścia cztery życia, dwadzieścia cztery związane
z sobą, wywodzące się jedno od drugiego i odrębne istnienia. Widoczne i niewidoczne. Słowo powie więcej niż patrzenie. Każde przekazane życie, stworzone na obraz i podobieństwo
Boga, jest ważne, jedyne, kochane.
Mówię o Skłudzewie, miejscu nasyconym
sztuką. Jakże nie odwołać się do sztuki. W Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie znajduje się
średniowieczna figura Madonny z Klonówki
koło Starogardu Gdańskiego (wykonana pod
koniec XIV w.). Jest ona współcześnie nazywana
Madonną szafkową. Przedstawia Maryję zasiadającą na tronie z Dzieciątkiem Jezus na ręce.
Rzeźba posiada otwierane drzwi. Po ich uchyleniu, niejako w Łonie Maryi, widoczne jest
przedstawienie Trójcy Świętej. Zdumiewa mnie
to przedstawienie tajemnicy Wcielenia. Wyrzeźbiona została tajemnica życia. Dopowie, że
w owych dwunastu brzemiennych kobietach,
odwiedzających Skłudzewo, widzę nowe życie,
widzę również ukryte życie Boga. Czyż to Jezus
nie utożsamia się z najmniejszymi, z dziećmi
ukrytymi w łonach matek: Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych, to Mnieście uczynili (Mt
25,40).
Jan z Kwidzynia, spowiednik, bł. Doroty
z Mątowów, mówi o potrójnych narodzinach

Chrystusa. Zbawiciel rodzi się jako Słowo. Na
początku było Słowo, a Słowo było u Boga,
i Bogiem było słowo. Ono było na początku
u Boga. (J 1, 1-2). Drugie jako dziecka Maryi
Panny i trzecie w momencie, gdy uczeń Chrystusa przyjmuje Go do swojego serca jako swego
Pana.
Dwunastu Apostołów ruszyło w świat
z Ewangelią życia. Wyszli z Terra Sancta dwadzieścia jeden wieków temu. Ich uczniowie są
tutaj, nieopodal Torunia. Symboliczny obraz
domaga się namysłu. Oto stąd, z tej góry, wyrusza kolejne pokolenie dwunastu. Nowy początek, nowa woda życia zaczerpnięta ze źródła.
Zabierają dziedzictwo i idą się nim dzielić aż po
krańce świata. Bo z obfitości serca mówią jego
usta. (Łk 6,45).
To jest poważne miejsce. W Skłudzewie
chodzi o życie, o krystaliczną wodę życia,
o skarb życia. Życie jest ukryte, jak to w łonie
matki. Chcesz je odkryć? Nie wystarczą oczy.
Musisz podjąć wysiłek. Podam trzy rady.
Pierwsza rada: wejdź do kaplicy Matki Bożej
Królowej Polski (odpust jest obcho0dzony 3
maja). Odpadają ci wszyscy, którzy życie traktują płasko, jednowymiarowo. Mówią: doczesność, ciężar ziemi przysypany na mogiłę,
koniec, wielkie nic.
A jeśli opatrznościowo tu trafią, odrzuca
uprzedzenia, przekroczą drzwi kaplicy, zatrzymają się, mogą przeżyć początek nowego życia.
Rada druga: zawitaj do pracowni artysty. Dostrzeż całą mękę tworzenia, duchowe zmagania, duchową pracę, wątpliwości, intelektualny
namysł, pot wysiłku ociekający z czoła, modlitwa. Dopiero na końcu jest dzieło, które podziwiasz. Zobacz całość. Rada trzecia: wejdź do
skłudzewskiego ogrodu, daj sobie czas, zachwyć
się życiem tym małym ślimaka zmierzającego
do zielonego liścia i tym wielkim, człowieka
w łonie matki. Każde życie jest cudem i darem.
Na każdym z tych trzech miejsc nauczysz
się odkrywać życie, nawet jeśli jest ono słabe,
kruche, bądź bezbronne.
Ks. Rajmund Ponczek
EXP32kB

Dobry wybór potrzebuje precyzyjnych kryteriów. Prorok jest wyposażony przez Boga, aby
wyboru dokonać. Zadanie, które otrzymał jest
także darem dla niego. W realizacji Bożej misji
uczy się i on.
Uczy się odnajdywać i konfrontować kryteria wyboru, które zdobył doświadczeniem
życiowym z Bożą wolą. Słucha Boga, czyni głos
Boga ostatecznym odniesieniem. Niesłychana
delikatność postępowania Boga i proroka: Panie czy to ten, czy na nim spoczął Twój wzrok,
czy tego mam namaścić? Pan /…/ rzekł do Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na
wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak
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Wycieczka do Kazimierza i okolic
W dniach od 17 do 20 maja 2018 roku
Dom Kultury w Górsku zorganizował wycieczkę dla seniorów z gminy Zławieś Wielka
i Łubianka. Wycieczka odbyła się we współpracy z biurem turystycznym Quovadis z Kazimierza Dolnego.
Wzięło w niej udział 49 osób w wieku głównie 50 +. Podczas wycieczki uczestnicy poznali
ziemię lubelską, sandomierską i zamojską. Program był ambitny, liczne schody i podejścia do
góry były dodatkowym utrudnieniem, jednak
wszyscy dali radę.
W czasie wycieczki seniorzy mieli okazję
zwiedzić takie miejscowości jak: Kazimierz,
Sandomierz, Puławy, Lublin, Kozłówka, Ujazd,
Opatów, Nałęczów i Zamość.
Pierwszym miastem na trasie, były Puławy,
a w nich pałac, którego początki sięgają XVII w.
Jest on związany z dziejami rodów: Lubomirskich, Sieniawskich i Czartoryskich. Obecnie

znajduje się tam Instytut Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa. Przy pałacu jest park, w którym stoją Domek Gotycki i Świątynia Sybili.
Rośnie tutaj też wiele dendrologicznych okazów.
W tym samym dniu seniorzy przejechali
do Kazimierza Dolnego i, mimo złej aury, udało się zwiedzić: Wietrzną Górę, zamek, rynek
z pięknymi kamienicami, dzielnicę żydowską
i spichrz. Na zakończenie przepłynęli statkiem
po Wiśle, skąd mogli obserwować piękne widoki Kazimierza.
Drugi dzień to zwiedzanie Sandomierza miasta, w którym w średniowieczu krzyżowało
się wiele szlaków handlowych, a dziś turystycznych. To tutaj spotkać można jeżdżącego na
rowerze Ojca Mateusza.
Uczestnicy wycieczki niestety go nie spotkali, ale za to udało im się zwiedzić Dom Długosza, kościół Św. Jakuba, wejść na Bramę Opatowską, przejść przez „Ucho Igielne”, zobaczyć

rynek z kamienicami, zamek i katedrę, przejść
wąwozem Św. Jadwigi. Finał drugiego dnia to
zwiedzanie kolegiaty w Opatowie ze słynnym
„Lamentem Opatowskim”, czyli nagrobkiem
rodziny Szydłowskich.
Trzeci dzień to Nałęczów, kurort uzdrowiskowy, w którym bywali Prus i Żeromski.
Uczestnicy przeszli przez park, zrobili zdjęcia
„z siedzącym na ławeczce Prusem”. Pokrzepieni wodą leczniczą, ruszyli do Kozłówki, w której znajduje się przepiękny, z zachowanym do
dzisiaj, oryginalnym wyposażeniem, pałac rodziny Zamoyskich.
Z Kozłówki udali się do jednego z najstarszych miast w Polsce - Lublina, liczącego ponad
300 tysięcy mieszkańców. W Lublinie zobaczyli
zabytki z okresu średniowiecza, gotyku i renesansu. Seniorzy zwiedzili Zamek z Kaplica Św.
Trójcy z przepięknymi malowidłami.
Na zakończenie dnia byliśmy w Ujeździe.
To tu zbudowano zamek Krzyżtopór, który

przed powstaniem Wersalu, był największym
zamkiem w Europie. Budowla powstała dzięki
wojewodzie Krzysztofowi Ossolińskiemu. Zamek pełnił też funkcję obronną, w czasach swej
świetności posiadał 360 komnat i ogromną salę
balową, a wokół niego znajdowały się przepiękne ogrody.
Na zakończenie wycieczki, czwartego dnia,
do zwiedzenia pozostał Zamość - miasto, w którym na każdym kroku widać ślady rodziny Zamoyskich. Seniorzy zwiedzili część twierdzy,
katedrę, rynek z przepięknym ratuszem i kolorowymi kamieniczkami.
Wycieczka dała możliwość poznania tej
części Polski, gdzie od wielu wieków kwitła polskość, gdzie budowano naszą kulturę i szkolnictwo.
To ta część Polski, która kiedyś „za czasów
PRL-u” nie była popularna, bo to tereny na których budowano, zamki i pałace, gdzie swą władzę sprawowali możnowładcy. To też miejsca,
które przypominają również o czasach świetności i potęgi naszej Ojczyzny.
Wielu uczestników wycieczki wróci tu jeszcze raz, aby bliżej poznać te ziemie, bo nie jest
możliwe zobaczenie wszystkiego w cztery dni.
Renata Dobrowolska

Gminny Konkurs Ortograficzny
„O Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka”
Gminny konkurs ortograficzny „O Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka” za nami. W tym
roku odbyła się już 7 edycja tej imprezy.

Tematem dyktanda tegorocznego konkursu zatytułowanego „Kultura jest domem, język kluczem do frontowych drzwi” był język
polski i jego historia, bowiem rok 2018 to Rok
Jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W konkursie udział wzięli gimnazjaliści ze
szkół w Górsku, Rzęczkowie i Złejwsi Wielkiej.
W opinii jury, któremu przewodniczyła Maria
Rochowiak – nauczyciel dyplomowany języka
polskiego z Torunia, gimnazjaliści biorący
udział w konkursie wykazali się bardzo dobrą
znajomością reguł ortografii i doskonale poradzili sobie z tekstem dyktanda, jak i testem
ortograficznym.
Dyktando było nie lada wyzwaniem dla
młodych mistrzów poprawnej polszczyzny,
bowiem zawierało wiele ortograficznych pułapek.
Celem konkursu jest dbałość o czystość
i piękno języka polskiego, propagowanie
idei poprawnej pisowni oraz motywowanie
uczniów do doskonalenia własnych umiejęt-

ności w zakresie ortografii. Po sprawdzeniu
prac wyłoniono zwycięzców.
I miejsce i miano „Mistrza ortografii 2018”
zdobyła Marta Kwiatkowska. Marta otrzymała pióro i statuetkę ufundowane przez Jana
Surdykę – Wójta Gminy Zławieś Wielka.
II miejsce - Paweł Kędzierski
Oboje ze Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej.
III miejsce – Agata Paczkowska ze Szkoły Podstawowej w Górsku.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dy-

plomy. Nagrody wręczył Krzysztof Rak – zastępca wójta gminy Zławieś Wielka.
Uczestnikom konkursu dziękujemy za
udział, a zwycięzcom gratulujemy wiedzy
i umiejętności ortograficznych oraz życzymy
sukcesów. Dziękujemy nauczycielom za doskonałe przygotowanie młodzieży.
Organizatorem konkursu był Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej,
a fundatorem nagród Urząd Gminy w Złejwsi
Wielkiej.
Maria Karpińska
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Czosnek na szosie
W dniu 1.06.2018 r. z okazji dnia
dziecka w pobliżu szkoły podstawowej w Górsku, na trasie nr 80 z Torunia do Bydgoszczy, harcerze wraz
z księdzem i policjantami z ruchu
drogowego kontrolowali prędkość
jazdy samochodów. Kierowcy, którzy
jechali niezgodnie z obowiązującymi
przepisami, zostali pouczeni i zjadali
cytrynę i czosnek.
Niestety kilkunastu prowadzących auta poznało smak kwaśnego
owocu i niezbyt ładnie pachnącego
warzywa. Kierowcy, którzy jechali
prawidłowo byli nagrodzeni.

Akcja, jak co roku, podobała się
harcerzom, jak i kierowcom. Nagrody
ufundowała Gmina Zławieś Wielka.
Janusz Błędowski

Punkt Potwierdzania
Profilu Zaufanego
Profil zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, którym potwierdzasz
swoją tożsamość przy załatwianiu spraw urzędowych przez Internet. Profil
zaufany to oszczędność czasu, komfort, oszczędność pieniędzy, bezpieczeństwo i ułatwienia.
Jak założyć profil zaufany?
Wejdź na stronę ePUAP www.epuap.gov.pl i załóż konto.
Na stronie ePUAP złóż wniosek o profil zaufany.
W ciągu 14 dni przyjdź z dowodem tożsamości do naszego Urzędu potwierdzić profil zaufany.
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
pokój: 26
telefon: 56 674 13 17
Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego otwarty
codziennie, w godz. 8:00 - 15:00

Koncert Papieski
Pamięć o Świętym Janie Pawle II jest stale obecna wśród nas. Co roku
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej i Parafia Rzymsko – Katolicka w Złejwsi Wielkiej organizują koncerty, spotkania, by wspólnie z mieszkańcami zachować w pamięci i sercu jego naukę.
8 kwietnia 2018 roku w kościele
parafialnym w Złejwsi Wielkiej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego odbył się
Koncert Papieski. Hasłem tegorocznych obchodów 13. rocznicy śmierci
świętego Jana Pawła II są słowa wypowiedziane podczas mszy świętej inaugurującej pontyfikat.
To wtedy Jan Paweł II kilkakrotnie
wezwał słuchaczy do tego, aby "nie
lękali się". Spotkaliśmy się tego dnia,
aby przywołać atmosferę sprzed 13
lat. Wtedy byliśmy razem w poczuciu
wspólnoty i odpowiedzialności za jej
budowanie.
Dziś wspólnie odwołujemy się
do tamtych przeżyć. Koncert swoim
występem uświetnił kwartet muzyków w składzie: Paulina Krakowian
– skrzypce, Maciej Drapiński – akordeon, Krzysztof Biernacki – klarnet,

Szymon Wiciński – kontrabas oraz
Paweł Krasulak – tenor, którzy zaprezentowali gościom utwory muzyki
klasycznej.
Można było usłyszeć „Panis Angelicus”, czy „Ave Maria”. Na zakończenie licznie zgromadzeni wierni
odśpiewali „Barkę” - ulubioną pieśń
Wielkiego Apostoła Miłosierdzia.
Publiczności tak bardzo podobał się
koncert, że z chęcią zostałaby jeszcze
kilka godzin dłużej, aby jeszcze raz
posłuchać artystów.
W wydarzeniu wziął udział Jan
Surdyka – Wójt Gminy, Janusz Fifielski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy. Właśnie w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego zapewniliśmy o naszej wierności i pamięci o Świętym Janie Pawle II.
Maria Karpińska
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Gminny Konkurs Plastyczny
„100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”
Za nami konkurs plastyczny na plakat „100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ”.
Jednym z celów konkursu było kształtowanie postawy patriotycznej dzieci i młodzieży w kontekście historii
państwa i narodu polskiego.
Na konkurs wpłynęło 18 prac
ze szkół podstawowych w: Górsku,
Rzęczkowie i Siemoniu. Komisja
konkursowa pod przewodnictwem
prof. dr hab. Kazimierza Rocheckiego z Wydziału Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w kategoriach:
Kl. I-III SP
I nagroda – Maja Mądrzejewska ze
Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie
Wyróżnienia:
Bartek Basa, Aleksander Strzałkowski
i Zofia Tłuchowska ze Szkoły Podstawowej w Górsku oraz Adrian Nalazek
ze Szkoły Podstawowej w Siemoniu
Kl. IV-VI
I nagroda – Łucja Mądrzejewska
II nagroda – Martyna Czajkowska
Obie ze Szkoły Podstawowej w Siemoniu
III nagroda –Dorota Nowacka ze Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie
Wyróżnienia: Mateusz Lewandowski,
Anna Aranin, Zofia Konieczka ze
Szkoły Podstawowej w Górsku, Weronika Sworowska, Joanna Drewnowska
ze Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie,
Julia Melerska, Kinga Korczak ze

Szkoły Podstawowej w Siemoniu.
Kl. VII – gimnazja
I nagroda – Michalina Michalska ze
Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie
Wyróżnienia:
Aleksandra Hamerla ze Szkoły Podstawowej w Siemoniu, Wiktoria
Drewnowska ze Szkoły Podstawowej
w Rzęczkowie
Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić dzieła odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny

zwrócono uwagę na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia
ze sobą różnych technik, oryginalne
ujęcie tematu oraz wkład pracy.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 26 kwietnia 2018
roku w Gminnym Ośrodku Kultury
i Sportu w Złejwsi Małej, który był organizatorem i fundatorem nagród.
Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do rozwijania talentu plastycznego!
Maria Karpińska

Absolwenci Szkoły Muzycznej
w Górsku i nie tylko…
Zapraszamy do gry w Gminnej
Orkiestrze Dętej młodzież, a szczególnie absolwentów Szkoły Muzycznej w Górsku.
Jeśli nie masz planów na dalszą
edukacje muzyczną, grasz na flecie,
saksofonie, klarnecie, trąbce, gitarze basowej, instrumentach perkusyjnych to serdecznie cię powitamy
w naszych szeregach.
Jeśli nie masz własnego instrumentu to nie ma problemu, wypożyczymy ci bezpłatnie. Orkiestra dęta
to szansa na rozwój muzyczny, miła
atmosfera, profesjonalizm, wielkie
i małe koncerty oraz tworzenie kulturalnej historii gminy Zławieś Wielka.
Nasza orkiestra to szalona grupa pasjonatów, którzy kochają grać,
wspólnie występować, spotykać się
z innymi orkiestrami w Polsce oraz
spędzać razem czas na sponsorowanych wyjazdach i imprezach integracyjnych.
W czerwcu i wrześniu prowadzony będzie także nabór dzieci i młodzieży, która jeszcze nie umie grać.
Więcej na facebooku: Orkiestra
Dęta Zławieś Wielka
Kontakt - 697 706 714

Krzysztof Kędzierski
EXP32kB
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Pomagamy pszczołom
i samym sobie
nomą, Bractwo Bartne z Augustowa.
W ramach szkolenia nasi członkowie doskonalili swą wiedzę z zakresu wykonywania kłód bartnych w tak
zwanym stylu poleskim.
Własnoręcznie montowali gotowe barcie na drzewach o zróżnicowanych typach korony. Ogółem w trakcie warsztatów udało się zamontować
na rozległych puszczańskich bagnach
6 kłód bartnych i wykonać kolejnych
5, które zimą zostaną rozwiezione po
zamarzniętych moczarach i wiosną
wciągnięte na drzewa.
Jedną z najtrudniejszych umiejętności, którą mogli szkolić uczestnicy,
było posługiwanie się leziwem, czyli
wykonaną z powrozów uprzężą, dzięki której bartnicy wspinają się na pozbawione dolnych gałęzi pnie drzew.
Oprócz zajęć praktycznych nasi wolontariusze przyswajali teorie z zakresu pracy i opieki nad pszczołami
żyjącymi w barciach.

W dniu 23.04.2018 r. 25 gimnazjalistów ze SP w Złejwsi Wielkiej
oraz 19 uczniów z SP w Górsku - odwiedziło Warszawę.
W trakcie wycieczki uczniowe
zwiedzili Sejm RP, poznali kulisy pracy parlamentarzystów, salę
sejmową, strukturę Sejmu, a także
mieli możliwość porozmawiania
z posłanką na Sejm RP - panią Moniką Wielichowską.
Kolejnym punktem wycieczki był Stadion Narodowy. Dzięki
uprzejmości prezesa, pana Jakuba
Opary mogliśmy za darmo zwiedzić miejsce rywalizacji sportowej,
m.in. reprezentacji Polski w piłce
nożnej. Tu spotkał się z nami dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu,
pan Mariusz Kałużny, który prze-

Mamy nadzieję, że zdobyta
wiedza i doświadczenie przełoży
się wkrótce na powrót bartnictwa
w podtoruńskie lasy.
Z efektami naszych poczynań zainteresowani będą mogli się zetknąć
już 17-18 sierpnia i 6 października
br. Zapraszamy wówczas wszystkich chętnych do wzięcia udziału
w warsztatach zorganizowanych
przez fundację "Leśna Droga" we wsi
Gutowo 4 (gm. Zławieś Wielka).
W ramach warsztatów będzie
można usłyszeć historię i zasady
bartnictwa, ale co najważniejsze,
na własne oczy zobaczyć jak robi się
barcie z kłód drewnianych i jak się je
montuje na różnych typach drzew.
Efektem zajęć warsztatowych
będą pierwsze trzy barcie, które
przywrócimy krajobrazowi leśnemu Nadleśnictwa Toruń.
Maria Moulis

W niedzielę 27 maja 2018 r. zespół „Harmonia” miał przyjemność gościć w Nakle nad Notecią na Jarmarku Świętego Wawrzyńca.
Zespół został zaproszony przez
Stowarzyszenie "Partnerstwo dla
Krajny i Pałuk" i Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle.
Podczas występów „Harmonia”
pokazała pełen zakres swoich umiejętności, prezentując pieśni z ziem:
łowickiej, opatowskiej, kujawskiej,
a także piosenki ludowe zza naszych
granic: czeskie i orawskie.
Harmonia pojawiła się na scenie
dwukrotnie. Została bardzo miło
przyjęta przez mieszkańców Nakła,
nagrodzona gromkimi brawami.
Renata Dobrowolska

Spotkanie autorskie
z Barbarą Ciwoniuk
8 maja 2018 r., podczas Tygodnia
Bibliotek, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Złejwsi Małej oraz filiach
w Górsku i w Rzęczkowie odbyły
się spotkania autorskie z Barbarą
Ciwoniuk, autorką książek poruszających problemy współczesnej
polskiej młodzieży.
W spotkaniach uczestniczyli
uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum
i ich nauczyciele. W trakcie spotkania autorka opowiadała o początkach
własnej przygody z pisaniem, o źródłach, z których czerpie inspirację.
Jak powiedziała znajduje ją właśnie w codziennym życiu. Pisarka
przeczytała fragmenty swojej powieści pt."Igor" oraz przybliżyła problematykę i losy bohaterów kilku innych powieści.

Nasi gimnazjaliści
w Warszawie
kazał młodzieży liczne podarunki.
Ostatnim etapem wycieczki było
poznanie warszawskiej Starówki.
Podczas zwiedzania zapoznaliśmy
się z historią miasta, założonego
m.in. przez toruńczyków, tragicznymi wydarzeniami z powstania
warszawskiego w 1944 r. oraz poznaliśmy wiele zabytków historycznoarchitektonicznych stolicy.
Dziękujemy panu Janowi Surdyce, Wójtowi Gminy Zławieś Wielka
oraz panu Mariuszowi Kałużnemu,
dyrektorowi COS w Warszawie, za
umożliwienie bezpłatnego zwiedzania Warszawy.
Kierownikami wycieczki byli:
Anna Rutkowska ze SP w Złejwsi
Wielkiej i Andrzej Walczyński ze SP
w Górsku
Anna Rutkowska
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Zespół „Harmonia”
w Nakle nad Notecią

W ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego, finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, fundacja "Leśna Droga" realizuje działanie pod nazwą „Rekonstrukcja tradycyjnego bartnictwa”.
Ochroną owadów zapylających
interesujemy się od lat. Zorganizowaliśmy w tym zakresie wiele warsztatów i spotkań szkoleniowych. Dwa
sezony temu postanowiliśmy propagować również tradycyjne bartnictwo
leśne. Zainspirowała nas historia.
Toruń, jako jedno z nielicznych
miast, zatrudniał od XV do XVIII
wieku od 2 do 4 bartników, którzy
zajmowali się barciami w lasach municypalnych, rozciągających się na
terenie w przybliżonych granicach
dzisiejszego powiatu toruńskiego.
W tamtym czasie na stałe funkcjonowało w nich około 700 barci.
Nic w tym dziwnego, skoro podstawą toruńskiego specjału - piernika był wszak miód.
Współczesne powody, dla których chcemy rekonstruować barcie
leśne są inne. Zanieczyszczenie środowiska, stosowanie chemicznych
środków ochrony roślin i uprawy
monokulturowe powodują obserwowany na całym świecie drastyczny
spadek liczby owadów zapylających.
Sytuacja jest bardzo niepokojąca.
Bez pracowitych pszczół i ich dziko
żyjących kuzynek pozbawieni zostaniemy wielu produktów, których
obecność na owocowych straganach
jest dla nas dzisiaj oczywistością.
Znikną jabłka, gruszki, czereśnie
i wiele, wiele innych owoców, do powstania których niezbędne jest zapylenie kwiatów przez owady.
Nasi dwaj wolontariusze - Grzegorz Nalazek i Patryk Wasilczuk ruszyli w dziewicze ostępy Puszczy
Nalibockiej (Białoruś), aby pogłębiać
swoją wiedzę z zakresu bartnictwa.
Szkolenie trwało od 16 do 22 kwietnia, a zorganizowane i prowadzone
było przez, cieszące się zasłużoną re-
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Wykluczenie, samotność, konflikty z rówieśnikami i dorosłymi,
przedwczesne rodzicielstwo, rozwód
rodziców czy śmierć bliskich, to tematy, jakie podjęła w swoich utworach.
Pisze o przyjaźni, szczerości,
pierwszych uczuciach, niepełnosprawności, także o przemocy w szkole. Pragnie pokazać czytelnikowi, że
z każdej sytuacji jest wyjście, trzeba
tylko szczerze o tym rozmawiać. Podkreśliła, że nie można być obojętnym
w sytuacji, gdy innej osobie dzieje się
krzywda, oraz że zawsze trzeba walczyć o siebie. Autorka odpowiadała
na pytania uczestników spotkania.
Czytelników, którzy chcą poznać
niezwykłe powieści Barbary Ciwoniuk i wielu innych pisarzy zapraszamy do bibliotek.
Ewa Wysocka
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Gminny Konkurs Wiedzy
o Unii Europejskiej
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UTW Górsk

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Górsku został utworzony na podstawie
„Aktu Powołania” z dnia 8 lutego 2017 r. podpisanego przez Jan Surdykę
Wójta Gminy Zławieś Wielka, Cezarego Kościelaka Dziekana UTW, AnWe wtorek 15 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Przysieku odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Eu- drzeja Siemianowskiego Vice Starostę Toruńskiego oraz Renatę Dobrowolropejskiej.
ską Dyrektor Domu Kultury w Górsku.

Była to już V edycja konkursu
i w tym roku krajem konkursowym
były Włochy. Do konkursu zostały
zaproszone wszystkie szkoły z terenu
gminy Zławieś Wielka.
Oto laureaci konkursu:
1. miejsce Franciszek Brodnicki SP

Przysiek
2. miejsce Agata Głagolska SP Górsk
3. miejsce Maria Długosz SP Przysiek
4. miejsce Wiktoria Rywocka SP Zławieś Wielka
5. miejsce Aleksandra Napierska SP
Górsk

Serdecznie dziękujemy sponsorom nagród: Wydawnictwu PWN
i Oxford oraz Panu Jerzemu Rębaczowi za pomoc w zorganizowaniu poczęstunku dla uczestników konkursu
i ich opiekunów.
Magdalena Roszko

Przez półtora roku ok. 40 słuchaczy UTW miało możliwość wysłuchania wykładów z różnych dziedzin:
turystyki, zdrowia, historii, rehabilitacji. Studenci „oczyma” wykładowców obejrzeli Chiny, Czarnogórę,
Wenecję, poznali zabytki UNESCO
w Polsce, czy tajniki rehabilitacji.
Największym zainteresowaniem
cieszą się w naszej filii wykłady z tury-

styki i historii, chociaż ostatnio dużą
przyjemność słuchaczom sprawił wykład z savoir vivre. Wykładowca tak
zainteresował tematem, że studenci
nie zauważyli, że upłynęły ponad
dwie godziny i z niechęcią opuszczali
podwoje Domu Kultury.
W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzone są także kursy
języka angielskiego i obsługi komputera.
Wszystkie zajęcia sprawiają dużo
frajdy studentom, będąc doskonałą
okazją do wyjścia z domu i spędzenia
czasu w gronie znajomych.
W nowym semestrze chcielibyśmy
wzbogacić ofertę naszej filii o nowe
warsztaty i kursy.
Renata Dobrowolska

Zawody wędkarskie
Koło wędkarskie nr 67 w Złejwsi Wielkiej rozpoczęło sezon zawodów
sportowych. Pierwsze - spławikowe - odbyły się na jeziorze Kozielec w Łubiance.

Fundacja „Leśna Droga” serdecznie zaprasza na IV edycję Warsztatów
Zostaną na nich przekazane podEdukacyjnych w Ostoi pszczół i owadów zapylających.
stawowe informacje o owadach zapylających hodowlanych i żyjących dziko
przez wprowadzanie nasad roślin oraz ich roli w ekosystemie. ZaprezenZajęcia są kontynuacją zapoczątmiododajnych na obrzeżach upraw tujemy podstawowe produkty pochokowanych trzy lata temu spotkań
monokulturowych,
prawidłową dzenia pszczelego, a w części warszwarsztatowych, propagujących wiekompozycją i doboru roślin w ogro- tatowej dzieci wykonają hoteliki dla
dzę na temat ochrony owadów zapydach przydomowych i działkowych, dziko żyjących owadów zapylających.
lających i upowszechniania praktyk
* ochrona owadów zapylających żypszczelarskich.
Warsztaty dla młodzieży i dojących dziko wraz z zajęciami prak- rosłych z zakładania przydomowej
W sezonie wiosna-lato-jesień 2018
tycznymi budowy przenośnych pasieki i barci leśnych odbędą się
r. zaplanowane są 3 spotkania w terei stacjonarnych hoteli dla owadów w dniach 17- 18 sierpnia 2018, w godz.
nie, adresowane do zróżnicowanych
zapylających oraz życie i rola pszczół 10:00-14:00.
grup odbiorców z naszej gminy i tedziko żyjących w ekosystemach lerenu powiatu toruńskiego. Grupa
Uczestnicy warsztatów poznają zaśnych.
odbiorców tegorocznych warsztatów
sady zakładania przydomowej pasiePrzekazywana wiedza zostanie do- ki, zasiedlania rodzinami pszczelimi,
zostanie poszerzona o najmłodszych
w wieku przedszkolnym i wczesnosz- stosowana do grup wiekowych
podstawowych zabiegów pielęgnacyjWarsztaty dla dzieci w wieku przed- nych oraz techniki bartnicze, w tym
kolnym.
Podstawowy zakres warsztatów za- szkolnym i wczesnoszkolnym odbędą technikę dziania barci, umieszczania
mknie się w trzech grupach tematycz- się:
jej na drzewie i zasiedlania barci ro•9 czerwca 2018 r. w godz. 10.00 - dziną pszczelą.
nych:
11:30
* instruktarz z zakresu zakładania
Warsztaty dla dorosłych poświę•6 czerwca 2018 r. w godz. 10:00 - cone nasadzeniem proekologicznym
przydomowej pasieki,
11:30
* zwiększania bioróżnorodności podedykowanym owadom zapylającym
zostaną zorganizowane 6 października 2018 r, w godz. 10:00 - 14:00 i będą
poświęcone prezentacji sposobu
kompozycji ogrodu przydomowego
z uwzględnieniem bioróżnorodności,
prezentacja gatunków roślin wskazanych do nasadzenia w ogródkach
przydomowych, zasadon tworzenia
tzw. pastwisk owadów zapylających,
prezentacji roślin dedykowanych pastwiskom owadów zapylających.
Warsztaty zostaną przeprowadzone, na użytkowanych przez fundację,
terenach zielonych we wsi Gutowo 4
(gm. Zławieś Wielka).
Serdecznie zapraszamy do udziału
w warsztatach. Uczestników można
zgłaszać pod numerem telefonu:
509 532 242.
Maria Moulis

Wystartowało w nich 30 zawodników. Podium przedstawiało się w następujący sposób:
I miejsce - Dariusz Michalak
II miejsce - Krzysztof Tomala
III miejsce - Łukasz Hubner
Drugie zawody, tym razem spinningowe, miały miejsce 13 maja 2018
r. na Wiśle i jej wodach zalewowych.
Najlepszym spinningistą, i zarazem
łowcą największej ryby okazał się
Grzegorz Gawlak. Kolejne miejsca
zajęli Andrzej Jesiołowski i Dawid
Stanula. Obie imprezy miały rangę
mistrzowską i wszyscy medaliści będą
reprezentowali nasze koło podczas zawodów rejonowych.
Wędkarstwo to doskonały sposób
na aktywne spędzanie czasu i obco-

wanie z przyrodą. Uczy cierpliwości,
a przy braku złowionych ryb również
pokory. Gorąco zachęcamy wszystkich do wstępowania w nasze szeregi
i udziału w organizowanych przez nasze koło zawodach.
Krzysztof Rak
Prezes Koła Wędkarskiego nr 67
w Złejwsi Wielkiej

„Harmonia” nagrodzona
na zamku w Golubiu
W dniu 13 maja 2018 r. na zamku w Golubiu Dobrzyniu odbył się XVIII
Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych, połączony z pokazem i degustacją tradycyjnych potraw z Kujaw i Pomorza, przygotowanych przez Koła
Gospodyń Wiejskich.
Jego organizatorem był zarząd oddziału PTTK w Golubiu Dobrzyniu
administrujący golubską warownią.
Występy, podobnie jak przed rokiem,
odbywały się na placu turniejowym.
Na scenie zaprezentowało się kilkanaście zespołów, a wśród nich zespół
„Harmonia”, działający przy Domu
Kultury w Górsku
Zespół otrzymał dwie nagrody.
Pierwsza to Puchar Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego,
a druga to Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Kowalewo Pomorskie dla
współpracującej z nią kapeli.
Renata Dobrowolska
EXP32kB

Warsztaty ekologiczne w Ostoi pszczół
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Mistrz pięknego czytania
księcia”, czy dialog Klary i Papkina
z „Zemsty” będą dla nas wzruszające
i zabawne, a jednak! W czasie takich
spotkań uczniowie przekonują się
wzajemnie do książek, ujawniają swoje
zdolności aktorskie, pokonują tremę
i uczą się występowania przed publicz/George R. R. Martin/ nością.

„Ż yłem tysiącem żyć
przeżyłem tysiąc miłości.
Chodziłem po odległych światach
i widziałem koniec czasu.
Ponieważ czytam”

Wydaje się oczywiste, jak ważne
dla człowieka jest czytanie. A jednak
tak trudno zachęcić do niego młodych
ludzi. Ale my, dorośli: rodzice, nauczyciele, bibliotekarze nie możemy się
zgodzić na to, aby młode pokolenie
nie poznało piękna i mądrości zawartej w powieściach czy poezji. 		
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Sukces zespołu
śpiewaczego „Melodia”

Szczególnie zachwycili nas swoimi występami gimnazjaliści: Agata
19 maja 2018 roku przy sanktuarium Najświętszej Maryi Panny GwiazPawlikowska i Kuba Ścieżyński, Ola
dy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu odbył się II Festiwal
Machnicka i Piotr Krysiak oraz AmelSeniorów.
ka Pacyno, a także uczniowie ze szkoły
podstawowej: Franek Hübner i AmelDo festiwalu zgłosiło się 40 zespołów z całej Polski. Jury po wysłuchaniu
ka Chojnacka.
płyt demo zakwalifikowało do finału 17 zespołów. Na scenie pojawiły się zeElżbieta Kononiuk
społy i chóry z miejscowości: Kobyłka, Białystok, Elbląg, Haczów, Toruń.
Naszą gminę reprezentował zespół śpiewaczy „Melodia", który działa przy
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej. Wydarzenie rozpoczęła
Msza św. pod przewodnictwem o. Tadeusza Rydzyka CSsR, dyrektora Radia
Maryja.
Każdy zespół wykonał dwa utwory. Jeden o tematyce maryjnej, a drugi patriotyczny o Ojczyźnie. Tematyka festiwalu była związana z obchodami 100-lecia
niepodległości Polski.
Zespół „Melodia” otrzymał wyróżnienie. To dla nas ogromny sukces. Na
scenie pojawiły się zespoły z wieloletnim, artystycznym stażem. Poza nagrodami i pamiątkowymi statuetkami, które otrzymały zespoły, utwór każdego
z nich zostanie wyemitowany w TV Trwam.
Maria Karpińska

Nie ustajemy więc w poszukiwaniu
różnych form pracy z uczniami zachęcających do sięgnięcia po książkę.
W kwietniu zorganizowaliśmy dla
wszystkich chętnych konkurs o tytuł
„Mistrza pięknego czytania”. Każdy
uczeń na forum szkoły mógł zaprezentować wybraną książkę oraz przeczytać
jej fragment.
Nie spodziewaliśmy się, że przedstawienie
fragmentów
„Małego

Minilista Przebojów

IV edycja Gminnego Biegu
im. Zbyszka Jędrasa

12 maja 2018 roku odbyła się IV Edycja Gminnego Biegu imienia ZbyszW wydarzeniu uczestniczyła żona
ka Jędrasa. Bieg odbył się ulicami i gminnymi drogami.
Zbyszka, Pani Teresa Czajkowska –
Jędras. Organizatorem biegu i fundaStart głównego biegu był w Skłu- 1. Anastazja Czyżycka
torem nagród był Gminny Ośrodek
dzewie, a meta na Orliku w Złejwsi 2. Julia Behrendt
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
Małej. Długość trasy w poszczegól- 3. Julita Wietrzykowska
Warto nadmienić, że inicjatorem
nych kategoriach wynosiła:
Chłopcy:
biegu ulicznego w naszej gminie był
• Bieg główny – 5 km
1. Mateusz Barczykowski
zmarły Zbigniew Jędras. Dlatego
• Bieg dla gimnazjum – 2,5 km
2. Maciej Halama
należy kultywować sportowe dzieło
• Bieg dla szkół podstawowych kl. 3. Mikołaj Hubner
Zbyszka.
IV-VI – 1 km
Kategoria klas VII – III gimnazjum
Dyrektor Gminnego Ośrodka
• Bieg dla szkół podstawowych kl. Dziewczęta:
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
I – III – 500 m
1. Martyna Filarska
składa serdecznie podziękowanie dla
Każdy km trasy był oznaczony 2. Oliwia Wyżykowska
druhów z jednostek OSP Skłudzewo
przez Organizatora i OSP.
3. Wiktoria Dąbrowska
i Toporzysko, którzy z ogromnym
W sportowej rywalizacji wzięli Chłopcy:
zaangażowaniem zapewnili pomoc
udział uczniowie i dorośli. Ponad 100 1. Jakub Bida
przedmedyczną i zabezpieczenie trabiegaczy to pozytywny sygnał, świad- 2. Jakub Ścieżyński
sy podczas biegu.
czący o tym, że bieg cieszył się dużą 3. Adrian Lewandowski
Słowa uznania należą się anipopularnością.
Kategoria Open
matorom Boiska Orlik Tomaszowi
Najwyższe wyniki osiągnęli:
Kobiety:
Tomkiewiczowi i Januszowi Lemke,
Kategoria kl. I – III szkoły podstawowej 1. Elżbieta Agaciak
pracownikom GOKiS za oprawę stroDziewczęta:
2. Dominika Krzysztoń
ny technicznej oraz wolontariuszom
1. Jessica Bober
3. Daria Sikorska
– uczniom ZS w Złejwsi Wielkiej, któ2. Oliwia Nalazek
Mężczyźni:
rzy pomagali w organizacji biegu.
3. Klaudia Wiśniewska
1. Mariusz Danielewski
Wysoka frekwencja była dla orChłopcy:
2. Janusz Lemke
ganizatorów miłym zaskoczeniem
1. Tymoteusz Gumowski
3. Dariusz Ładniak
i z pewnością stanowić będzie dodat2. Igor Surdyka
Celem IV Edycji Gminnego Biegu kową mobilizację do organizowania
3. Mateusz Drewnowski
im. Zbyszka Jędrasa było propagowa- tego rodzaju imprez w przyszłości.
Kategoria kl. IV-VI szkół podstawo- nie zdrowego trybu życia przy jed- Dziękujemy za wspólne bieganie i do
wych
noczesnym kultywowaniu pamięci zobaczenia za rok.
Dziewczęta:
o zmarłym działaczu sportu.
Maria Karpińska

Już po raz szósty w Domu Kultury w Górsku odbyła się Minilista Przebojów, której celem jest wspieranie
najzdolniejszych wokalnie uczniów,
umożliwienie prezentacji ich umiejętności i dorobku artystycznego, propagowanie kultury muzycznej wśród
dzieci i młodzieży, twórcza wymiana
doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów,
promocja dziecięcej i młodzieżowej
twórczości, promocja młodych wykonawców biorących udział w Festiwalu, popularyzacja piosenek, walorów
artystycznych i wychowawczych, wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy
twórczej w zakresie muzyki, rozwijanie talentów estradowych kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
W tegorocznej Miniliście wzięła
udział rekordowa liczba uczestników.
Wśród wykonawców największą grupę stanowiły przedszkolaki i dzieci
z klas I-III. W konkursie wzięły udział
dzieci z Gminnego Przedszkola

w Złejwsi Małej, Przedszkola „Jagoda”
w Górsku, Punktu Przedszkolnego
w Górsku, Przedszkola Dwujęzycznego „Smerfuś” w Rozgartach, a także
uczniowie ze szkół w Przysieku, Siemoniu, Górsku, Łążynie. Konkurencja była bardzo duża, liczyły się nie
tylko umiejętności wokalne, ale także
charakteryzacja. Na scenie pojawili się
m.in.: Krzysztof Krawczyk, Karin Stanek, Natalia Kukulska.
W pierwszej kategorii (przedszkola) zwyciężył Milan Pluskota z Punktu
Przedszkolnego w Górsku, w drugiej
Aleksandra Wiśniewska przedstawicielka Szkoły Podstawowej w Przysieku, w trzeciej Anna Donderska ze
Szkoły Podstawowej w Przysieku.
W kategorii czwartej najlepszą
okazała się Fatima Omar Alsayed
ze Szkoły Podstawowej w Górsku.
Serdecznie dziękuję nauczycielom,
którzy przygotowali dzieci do tego
festiwalu.
Renata Dobrowolska

Sport

12 czerwiec - lipiec 2018

Turniej gier planszowych
w Klubie Seniora
cy omawiali przepisy dotyczące spadków, darowizn, czy testamentów.
Wykład cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem seniorów, zmieniając ich sposób myślenia na ten temat.
Spotkanie organizowane w przedświątecznym czasie, które "oderwało"
od mycia okien, wypieków, sprzątania
i gotowania, seniorzy spędzili na turnieju gier planszowych.
Do dyspozycji był: chińczyk, warcaby, remik liczbowy i literowy, scrable
i inne gry quizowe.
Co drugi tydzień odbywają się
wykłady Uniwersytetu III Wieku. Ser-
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Puchar Wójta Gminy
zdobyty!

Dwa razy w miesiącu w Domu Kultury w Górsku, odbywają się spotkania Klubu Seniora 50+, podczas których prowadzone są rożnego rodzaju zajęcia.
Tematem przewodnim ostatnich zajęć były spotkania z ciekawymi ludźmi.
Gościem klubu seniora był pan Franciszek Rutkowicz, który odbył pieszo
wędrówkę szlakiem świętego Jakuba do
Santiago de Compostela w Hiszpanii,
przebywając ponad 4,5 tys. km.
Kolejną ciekawą osobą był pan Kazimierz Musiałowski, maratończyk, który
jako jedyny na świecie przebiegł maraton
na pokładzie statku.
Spotkania w Klubie Seniora to nie
tylko integracja i rozrywka. Często są to
spotkania mające na celu pomoc w życiu
codziennym. Na jednym z nich prawni-
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7 kwietnia przy Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej odbyły się zawody o Puchar Wójta Gminy Zławieś
Wielka w Marszu na Orientacje.

decznie zapraszamy wszystkich seniorów
z terenu gminy. W ramach Uniwersytetu III
Wieku prowadzone są też kursy: języka angielskiego i komputerowy.
Renata Dobrowolska

Europejski Tydzień Sportu

Były one równocześnie czwartym
etapem rozgrywek o Puchar Województwa. Na starcie zameldowało się
ponad 100 osób w różnym wieku.
Najliczniej reprezentowane były
Azymut Osie, Skarmat Toruń, 30
HDW „Szturmowcy” Zławieś Wielka. Najbardziej odległa miejscowość,
z której przybyli do nas zawodnicy to
Koszalin. Puchary, jak i nagrody rzeczowe ufundował Jan Surdyka Wójt
Gminy Zławieś Wielka.
Najlepszym zawodnikiem w kategorii seniorów okazał się Przemysław

Tafliński ze Skarmatu Toruń, wśród
juniorów tryumfowali Miłosz Wąsikowski i Dominik Chudecki z klubu
Azymut Osie. W kategorii młodzieżowej puchar zdobyli Kajetan Rożej
i Arkadiusz Bielak reprezentujący
Gimnazjum Akademickie w Toruniu.
W kategorii najmłodszej tryumfowali Julia Nastolerz, Oliwia Nagórska, Aleksandra Hinkelman z Azymut Osie.
Zawody zorganizowali i przeprowadzili Ewelina Wysocka, Marcin
Pieńkowski i Krystian Frelichowski
ze Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.
Krystian Frelichowski

Przystępując do udziału w XXIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin, już po raz VII Gmina Zławieś Wielka
w dniach od 25 maja do 5 czerwca 2018 r., zorganizowała rozgrywki sportowe w ramach Europejskiego Tygodnia
Sportu.

Tegoroczny Europejski Tydzień
Sportu rozpoczęła VII Bitwa Sołectw. 25 maja 2018 r. na boisku Orlik w Złejwsi Małej do turnieju piłki
nożnej przystąpiło 9 drużyn - obrońca tytułu z ubiegłego roku sołectwo
Górsk, wicemistrz 2017 sołectwo Toporzysko oraz drużyny z: Rozgart,
Czarnego Błota, Czarnowa, Łążyna,
Starego Torunia, Złejwsi Małej i Skłudzewa.
W trakcie imprezy dla wszystkich
uczestników i kibiców przygotowany
został poczęstunek - kiełbaski z grilla
oraz napoje, a najmłodsi bawili się na

dmuchanej zjeżdżalni. Rozgrywki
odbyły się w trzech grupach.
Do kolejnej rundy przechodziły
drużyny z pierwszego miejsca w grupie i jedna drużyna z najlepszym wynikiem z drugiego miejsca.
Po emocjonujących meczach półfinałowych w meczu o trzecie miejsce
spotkały się sołectwa Skłudzewo i Toporzysko, a o pierwsze miejsce Górsk
i Zławieś Mała. Trzecie miejsce zajęło
Toporzysko, drugie Zławieś Mała,
a Puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka ponownie zdobył Górsk. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

W międzyszkolnych rozgrywkach
dzieci wzięły udział w: "Sportowych
potyczkach klas I-III", turnieju piłki
nożnej klas IV i gimnazjum, Olimpiadzie przedszkolaków, sportowym
Dniu Dziecka z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sporty w Złejwsi Małej oraz Olimpiadzie lekkoatletycznej klas I-III. Dom Kultury w Górsku
zaprosił na zajęcia aerobicu, nordic
walkingu oraz tańca.
Uczestnicy wszystkich imprez
sportowych otrzymywali pyszne
soczki od firmy Marwit, a fundatorem nagród, pucharów i medali była
Gmina Zławieś Wielka.
Paulina Zakierska

II Turniej
Ligi Karate Tradycyjnego
W sobotę 24 marca 2018 roku w Chodczu odbył się II Turniej Kujawsko-Pomorskiej Ligi Karate Tradycyjnego.
W zawodach, które zgromadziły
prawie 200 młodych zawodników
z całego województwa kujawskopomorskiego bardzo dobry występ
zanotowali karatecy z Klubu Karate
Tradycyjnego KUMADE. Młodzi
zwodnicy zdobyli łącznie 7 medali: 2
złote, 2 srebrne i 3 brązowe. Ponadto
zajęli wysokie, punktowane lokaty: 2

- IV miejsca i 11 - w przedziale V-VIII
miejsce.
W sumie z KUMADE wystartowało 32 młodych karateków z: KKT
KUMADE-Toruń, KKT KUMADEZławieś Wielka i KKT KUMADEŁubianka .
Dariusz Łenski
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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

Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
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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
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Górsku poszukuje osoby na stanowisko konserwator- pracownik gospodarczy. Zakres obowiązków to m.in. wykonywanie prac konserwatorskich, naprawczych, drobnych prac elektrycznych na terenie osiedla, usuwanie
bieżących awarii. Mile widziane osoby mieszkające w okolicy i bez nałogów. CV proszę
wysyłać na adres mailowy zarząd.smprzylesie@wp.pl lub dostarczyć do biura spółdzielni
ul. Słoneczna 8. Kontakt telefoniczny 56 678 13 13.
Sprzedam Audi A3 rok 1999, poj 1600 ,benzyna, 3 drzwiowe, przegląd do 6.09.2018,
ubezpieczenie do 16,08,2018 , przebieg 230000, nowy akumulator,dodatkowo opony zimowe,sprawny technicznie Cena 3200 zł Czarne Błoto telefon 508 35 2220
Ferma drobiu poszukuje osoby na stanowisko konserwator. Do głównych obowiązków
osoby na tym stanowisku będzie: wykonywanie prac konserwatorskich, naprawczychwewnątrz i na zewnątrz kurników, wykonywanie przeglądów i konserwacji powierzonych urządzeń, usuwanie bieżących awarii. Wymagania: TRZEŹWOŚĆ. Mile widziane
doświadczenie. CV proszę wysyłać na adres mailowy: hodowladrobiu@wp.pl Kontakt
telefoniczny pn.-pt. 7.00-15.00 tel. 56 674 35 22
Oddział produkcyjny Żwirownia Mat-Bud w Pędzewie poszukuje osób z doświadczeniem lub chętne do przeszkolenia na stanowiska:
-operator pogłębiarki pływającej (refuler), operator maszyn budowlanych koparka gąsienicowa, ładowarka kołowa, pracownik ochrony obiektu. Jeśli się sprawdzisz zrobimy dla
Ciebie uprawnienia i zdobędziesz nowy zawód! Osoba kontaktowa: Sławomir Moszniński 691 949 502, zwirownia@matbud-torun.pl
Sprzedam śrutownik Bąk z silnikiem 7,5 kW, stan bardzo dobry, sprawny technicznie.
Tel. 697 702 858
Kupię/przyjmę głazy do ogrodu. Tel: 516 936 892
Sprzedam Audi A3 rok 1999, poj. 1600 ,benzyna, 3 drzwiowe, przegląd do 6.09.2018,
ubezpieczenie do 16,08,2018 , przebieg 230000, nowy akumulator,dodatkowo opony zimowe, Cena 4200 zł Czarne Błoto telefon 508 35 2220

Wynajmę mieszkanie w bloku 2 pokojowe. Gmina Zławieś Wielka i okolice.
Tel. 695 626 441
Sprzedam działkę rolną w Gutowie 0,5ha z warunkami zabudowy na dwa domy.
Tel. 533 308 494
Posiadam w sprzedaży kurczęta zielononóżki kuropatfiane w różnym wieku
tel :56 678 13 10 lub: 532 265 552
Poszukuję opiekunki dla 1,5 rocznego synka. Praca od września 2018 roku na cały etat
9,5h dziennie od poniedziałku do piątku. Opieka 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 799 151 333.
Mam do wynajęcia powierzchnię handlową ok. 20 m2 w „pasażu handlowym” w złejwsi
wielkiej ul. Słoneczna 2, obok biedronki. Cena czynszu 500 zł. Brutto. Z wyłączeniem
istniejących obecnie branż: odzież, bielizna, biżuteria, kwiaciarnia, artykuły ogrodnicze,
pasmanteria. Lokal dostępny od zaraz. Telefon kontaktowy: 602 – 104 - 609
Firma z branży złomowej poszukuje pracowników na stanowisko: pracownik fizyczny/
magazynowy w miejscowości Czarne Błoto. Zakres pracy: załadunki/rozładunki złomu,
sortowanie, paczkowanie złomu, obsługa maszyny przeładunkowej do złomu. CV proszę
składać: na adres pocztowy: Czarne Błoto 53a, 87-134 Zławieś Wielka, na adres e-mail:
biuro@sargonsm.com.pl
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.
Kupię mieszkanie w Złejwsi Małej. Kontakt 726 088 401
Poszukuje lokalu z przeznaczeniem usługowym na wynajem w Zławieś Wielka lub na
terenie gminy. kontakt 506 259 542
Poszukuję sumiennej Pani do pomocy przy sprzątaniu domu jednorodzinnego w Górsku, chodzi o pracę dorywczą kilka godzin w tygodniu (3-4 h). Telefon: 603 575 705.
Sprzedam działkę budowlaną 2300 m za 80000 zł pilnie cena do negocjacji
tel 883 655 263 w Górsku
Sprzedam mieszkanie 76 m2 + działka 3000m2 w Złejwsi Wielkiej. Cena 200 000 zł do
negocjacji. tel: 694 486 684, 608 825 743
Biuro kredytowe CA Express marki własnej banku Credit-Agricole oraz punkt przyjmowania opłat Monetia Sp. ZO.O. serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy
Zławieś Wielka do skorzystania z naszej szerokiej oferty. W zakres usług naszego biura wchodzą umowy o kredyty gotówkowe, kredyty konsolidacyjne, konta osobiste oraz
przyjmowanie opłat za rachunki. Zapraszamy do Przysieka na ulicę Leśną 3A, wejście do
biura obok Polo Marketu.
RESTAURACJA GRILLOWISKO w Złejwsi Wielkiej poszukuje do pracy na stanowisko
Sprzedawcy i Pomoc Kuchenna. Wymiar godzin pracy do ustalenia. Proszę o składanie
CV w GRILLOWISKU.
Emerytka z doświadczeniem w księgowości podejmie pracę biurową. Tel. 506 361 034
Podejmę się pilnowania dziecka lub sprzątania domu okolice Rozgarty, Przysiek
Tel. 695 026 443

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z
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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

