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Sobótka 2018

23 czerwca 2018 roku na terenie Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej odby³a siê tradycyjna
Noc Świêtojañska „Sobótka”. Organizatorami imprezy
byli: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej,
Dom Kultury w Górsku i Gmina Z³awieś Wielka.
Wiêcej na stronie nr 2

Sołtys roku

Spotykaj¹ siê od piêciu lat. Gospodarze ma³ych ojczyzn i one – kwiat polskiej wsi, czyli so³tysi oraz cz³onkinie kó³ gospodyñ wiejskich z terenu powiatu toruñskiego.
Wszyscy oni licznie przybyli na V Jubileuszowy Zjazd Kó³
Gospodyñ Wiejskich oraz XI Zjazd So³tysów Powiatu Toruñskiego.
Wiêcej na stronie nr 2

Witacze 2018

Jak co roku, podczas Do¿ynek Gminnych, wybieramy
najpiêkniejszy witacz.
Wiêcej na stronie 6 i 7
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Sołtys roku powiatu toruńskiego
Spotykaj¹ siê od piêciu lat. Gospodarze ma³ych ojczyzn i one – kwiat polskiej wsi, czyli so³tysi oraz cz³onkinie kó³ gospodyñ wiejskich z terenu powiatu toruñskiego. Wszyscy oni licznie przybyli do Daglezjowego Dworu
w S¹siecznie na V Jubileuszowy Zjazd Kó³ Gospodyñ Wiejskich oraz XI Zjazd So³tysów Powiatu Toruñskiego.
Spotkanie tradycyjnie sk³ada³o
siê z dwóch czêści. W pierwszej wrêczono nagrody w konkursie „So³tys
Roku Powiatu Toruñskiego 2017”.
Zaszczytny tytu³ przypad³ pani Iwonie Owieśnej – so³tysce Toporzyska
w gminie Z³awieś Wielka.
Wyró¿nienia natomiast otrzymali pani Marzenna Niemczewska – so³tyska Stajenczynek w gminie Obrowo
oraz pan Ryszard Kryszewski – so³tys
Cierpic w gminie Wielka Nieszawka. Potem przyszed³ czas na czêśæ
merytoryczn¹. Starosta Toruñski
zaprezentowa³ osi¹gniêcia powiatu
toruñskiego na przestrzeni 20 lat jego
funkcjonowania zaznaczaj¹c, i¿ sukces ten jest miêdzy innymi wynikiem
dobrej wspó³pracy z partnerami,
w tym z samorz¹dami gminnymi.
Liczne prezentowane dane, przeplatane zdjêciami s¹ dowodem na to, i¿
miniony okres dla powiatu by³ z pewności¹ okresem rozwoju.
Drug¹ czêśæ spotkania rozpocz¹³ wspólny obiad, podczas którego
w biesiadn¹ atmosferê dalszej czêści
spotkania wprowadzi³a kapela „Toruniacy”.
Nogi same rwa³y siê do tañca.
Wspólne wê¿yki i kó³eczka zintegrowa³y wszystkich uczestników zjazdu.
W dalszej czêści królowa³y konkurencje sprawnościowe. Ponad 50 osób

próbowa³o swoich si³ w rzucie kaloszem. Poza konkursem rzuty oddali
tak¿e starostowie oraz wójt gminy
Z³awieś Wielka. Bezkonkurencyjnie
wygra³ wójt – wywo³uj¹c burzê oklasków.
Na zakoñczenie spotkania wśród
uczestników wylosowano rower
ufundowany przez ﬁrmê MAT BUD
ze Z³ejwsi Ma³ej. Traﬁ³ w dobre rêce –
zwyciê¿czyni jest mi³ośniczk¹ wszelkiego rodzaju rekreacji i czêsto przemierza ście¿ki rowerowe.
Do uczestników spotkania powêdrowa³y tak¿e inne nagrody oraz powiatowe upominki. Ten punkt zawsze
jest mi³ym zakoñczeniem spotkania.
S³owom podziêkowania za zaproszenie oraz zapewnieniom, i¿ z pewności¹ przyjad¹ za rok nie by³o koñca.
Starostwo Powiatowe w Toruniu

Sobótka 2018
Tego wieczoru publicznośæ mia³a okazjê
obejrzeæ wystêpy naszych lokalnych artystów, którzy przez ca³y rok dzielnie pracuj¹,
by móc zaprezentowaæ efekty swojej pracy
przed publiczności¹. Wśród nich znaleźli
siê: zespo³y śpiewacze, tancerze i soliści.
Jak co roku nie zabrak³o atrakcji i konkursów. Dla uczestników przygotowano
m.in. „Konkurs na Naj³adniejszy Wianek
Świêtojañski”, zabawy, turniej warcabowy
o Puchar Dyrektor GOKiS, egzamin na kartê wêdkarsk¹, przeja¿d¿kê bryczk¹, watê cukrowa, kie³baskê z grilla, lody, a tak¿e stoiska
z pysznymi smako³ykami przygotowanymi
przez Panie z KGW Górsk i Z³awieś Ma³a.
Ca³ej imprezie towarzyszy³y dmuchañce,
które by³y szczególn¹ atrakcj¹ dla najm³odszych.
W konkursie na wianek świêtojañski
I nagrodê zdoby³ Igor Kru¿ewski. W Turnieju Warcabowym o Puchar Dyrektor GOKiS
laureatami zostali: I miejsce Mariusz Jan-

czarski, II miejsce Jêdrzej Stencel, III miejsce Maciej Konieczka.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie
gratulujemy. Kolejnym punktem programu by³a zabawa taneczna. Noc sobótkowa
zakoñczy³a siê o godz. 24:00.
W imieniu Organizatorów pragnê z³o¿yæ serdecznie podziêkowania Prezesowi
Zarz¹du Oddzia³u Gminnego OSP RP,
Komendantowi Gminnemu OSP w Z³ejwsi Wielkiej oraz jednostkom OSP £¹¿yn,
Toporzysko i Siemoñ za pomoc w przygotowaniu imprezy sobótkowej oraz profesjonaln¹ obs³ugê tego wydarzenia.
Serdecznie dziêkujemy wykonawcom,
instruktorom, pracownikom kultury
GOKiS i DK, animatorom sportu, wêdkarzom, pracownikom Urzêdu Gminy
w Z³ejwsi Wielkiej za udzia³ i pomoc w organizacji Nocy Sobótkowej 2018.
Maria Karpiñska
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23 czerwca 2018 roku na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej odby³a siê tradycyjna Noc Świêtojañska tzw. „Sobótka”. Organizatorami imprezy byli:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej, Dom Kultury w Górsku i Urz¹d Gminy
w Z³ejwsi Wielkiej.
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Przegląd Inwestycji

Wakacje, okres kojarz¹cy siê wszystkim z wypoczynkiem, jest intensywnie wykorzystywany do przeprowadzenia dzia³añ inwestycyjnych.
W szko³ach wykonane zosta³y prace remontowo – adaptacyjne tak, aby wszystkie obiekty
by³y gotowe do przyjêcia uczniów z pocz¹tkiem
września.

Na to zadanie gmina pozyska³a wsparcie
ze środków UE w ramach ZIT.
Zamierzeniem wp³ywaj¹cym korzystnie na
środowisko i zwiêkszaj¹cym bezpieczeñstwo
podró¿uj¹cych rowerami mieszkañców gminy
jest realizowana przez gminê w partnerstwie
z Powiatem Toruñskim budowa drogi rowerowej. Obecnie trwa procedura wy³aniania wykonawcy zadania, objêtego doﬁnansowaniem
z RPO województwa kujawsko pomorskiego,
w ramach którego zbudowana zostanie ście¿ka
rowerowa ³¹cz¹ca Górsk z Toruniem wraz z odga³êzieniem do Barbarki. Z w³asnych środków
bud¿etowych realizowane s¹ natomiast budowy chodników.

Niezwykle wa¿ne jest pozyskiwanie doﬁnansowañ zewnêtrznych, które umo¿liwi¹ realizacjê wiêkszego zakresu zadañ.
Dziêki uzyskaniu środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mo¿liwe jest
wykonanie robót obni¿aj¹cych koszty eksploatacyjne budynków a jednocześnie korzystnie
wp³ywaj¹cych na środowisko poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i py³ów do atmosfery.

• Stara czêśæ Szko³y Podstawowej w £¹¿ynie zyska³a nowy blask.
• Inwestycja pozwoli na obni¿enie kosztów
funkcjonowania i ca³kowity remont budynku
Ośrodka Zdrowia w Z³ejwsi Wielkiej.

• Trwaj¹ prace adaptacyjne w budynkach przy
ul. Jaśminowej, gdzie zajêcia bêd¹ mia³y dwie
klasy ze Szko³y Podstawowej w Przysieku.
• W Górsku funkcjonuj¹ Szko³a Podstawowa
i Szko³a Muzyczna. Na potrzeby tej ostatniej wykonywana jest „sala do perkusji” – pomieszczenie ze specjalnym wyg³uszeniem akustycznym.

• Prace przy budowie kanalizacji w Czarnym
B³ocie.
• W Szkole Podstawowej w Rzêczkowie przygotowane zosta³y pomieszczenia dla tworzonego
oddzia³u przedszkolnego.

• Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej w trakcie prac termomodernizacyjnych.

Najkosztowniejsze i jednocześnie bardzo
wa¿ne zadanie wykonywane jest w³aśnie w Czarnym B³ocie, gdzie ﬁrma Rollstick buduje sieæ
kanalizacyjn¹.

• I etap budowy chodnika w Przysieku poprawi
bezpieczeñstwo na ul. Osiedlowej.
Na wymienione powy¿ej inwestycje Gmina
zabezpieczy³a w bud¿ecie kwotê 8 250 000 z³,
a doﬁnansowanie pozyskane ze środków Unii
Europejskiej opiewa na 5 268 000 z³.
Krzysztof Rak

Jubileusz 20-lecia firmy Mat-Bud
19 maja 2018 r. PW. Mat-Bud sp. z o.o. sp. k. w Rozgartach obchodzi³o jubileusz XX-lecia, w którym wziê³o
udzia³ ok. 320 gości reprezentuj¹cych odbiorców, dostawców, partnerów biznesowych oraz przedstawicieli parlamentu, w³adzy administracyjnej, samorz¹dowej, izb pracodawców i organizacji bran¿owych, nauki, szkolnictwa,
ﬁnansów i IT. Imprezie towarzyszy³a pozytywna energia oraz dobry humor.
G³ówni udzia³owcy i za³o¿ycie
PW. Mat-Bud El¿bieta oraz Bogdan
Pietras, a tak¿e Prezes Zarz¹du Komplementariusza Jacek Rutkowski
z ca³ego serca dziêkuj¹ wszystkim
gościom za obecnośæ na tej wyj¹tkowej uroczystości.
Szczególnie
podziêkowania
s¹ skierowane do gości, którzy
pojawili siê na uroczystości: Panom pos³om na Sejm RP Piotrowi
Królowi, Tomaszowi Lenzowi, Józefowi Ramlau Wicewojewodzie
Kuj-Pom., Marsza³kowi Sejmiku
Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez Marcina Swaczyne, Miros³awowi Graczykowi Staroście Toruñskiemu, Tomaszowi
Zakrzewskiemu Przewodnicz¹cemu i Andrzejowi Walczyñskiemu
Wiceprzewodnicz¹cemu Rady Powiatu Toruñskiego, Janowi Surdyce
Wójtowi Gminy Z³awieś Wielka,

Annie Zoﬁi Mackiewicz Zastêpcy
Prezydenta Miasta Bydgoszczy,
Andrzejowi Rakowiczowi Zastêpcy Prezydenta Miasta Torunia, ks.
dr Paw³owi Nowogórskiemu Dyr.
CEM im. ks. Jerzego Popie³uszki
w Górsku, osobowościom: Jackowi Janiszewskiemu, Zbigniewowi
Girzyñskiemu, Tomaszowi Topoliñskiemu Rektorowi i prof. dr hab.
in¿. Adamowi Podhoreckiemu Prorektorowi UTP, Prezesom Zarz¹du
Izby Przedsiêbiorców i Pracodawców Centralnej Polski, PomorskoKujawskiej Izby Budownictwa,
Kujawsko-Pomorskiej Izby Przemys³owo-Handlowej,
Pracodawcom Pomorza i Kujaw, Magdalenie
Popielewskiej Dyr. Zespo³u Szkó³
Budowlanych w Bydgoszczy. Przedstawicielom prasy: Markowi Ciesielskiemu, Radkowi Rzeszotkowi,
a szczególnie Prezesowi Redakto-

rowi Naczelnemu Dwutygodnika
Budowlanego Proﬁle Wies³awowi
Wójcikowi i wielu innym znakomitym gościom niewymienionym

z nazwiska i stanowiska, ale obecnym na uroczystości i wyró¿nionym, naszym wspania³ym klientom, m.in. Ludwikowi Karolowi
Ma³eckiemu – wspó³za³o¿ycielowi
ﬁrmy Mat-Bud i ci¹gle dobremu
klientowi pod nazw¹ Sigma, producentom, przedstawicielom banków wspó³pracuj¹cych oraz ﬁrmie

Softprojekt. Dziêki Wam nasza ﬁrma osi¹gnê³a sukces. Dziêkujemy
za owocn¹ wspó³pracê i ¿yczymy
dalszej dobrej wspó³pracy.
Najwa¿niejsz¹ dewiz¹ Firmy jest
to, ¿e Mat-Bud nie zarabia na swoich
partnerach biznesowych tylko zarabiamy z nimi i dziêki temu jest tu
gdzie jest i ma dobre rokowania na
przysz³ośæ – podkreśli³ Prezes Jacek
Rutkowski.
Mat-Bud jest ﬁrm¹ prorodzinn¹
o ugruntowanych zasadach uczciwego prowadzenia biznesu, z naciskiem na w³aściwe relacje z partnerami biznesowymi i otoczeniem
– podsumowa³ Pan Bogdan Pietras.
Ostatni czas dla ﬁrmy jest bardzo sprzyjaj¹cy, dziêki rozwojowi,
który osi¹gnêliśmy mo¿emy wspieraæ lokalne inicjatywy.
Jesteśmy dumni z tego, ¿e tak
wiele osób oraz organizacji zaprasza
nas do wspólnych przedsiêwziêæ, na
rzecz rozwoju oraz wsparcia lokalnej spo³eczności.
Joanna Dura
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Artyści z Polski i świata w Skłudzewie
XVI Ogólnopolski Interdyscyplinarny Plener Profesjonalistów
Przestrzeń Przyrody Skłudzewo 2018

kraju, zatem tegoroczny plener bêdzie
spotkaniem artystów z ró¿nych stron
Polski oraz gości z Indii i Rosji.
Plener bêdzie okazj¹ do wzajemnego poznania siê artystów, do wymiany
doświadczeñ, zapoznania siê z programami Fundacji i wypracowania
pomys³ów obejmuj¹cych d³ugofalow¹
wspó³pracê. Podczas pleneru bêd¹ organizowane pokazy multimedialne
– otwarte dla plenerowiczów i gości
celem zaprezentowania swojej dotychczasowej twórczości w wybranej przez

Y

K

Zaproszenie
Fundacja Piêkniejszego Świata w Sk³udzewie i Uczestnicy XVI.
Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Pleneru Profesjonalistów Przestrzeñ Przyrody – Sk³udzewo 2018 maj¹ zaszczyt zaprosiæ na uroczyste
otwarcie wystawy poplenerowej dnia 25.08.2018 roku o godzinie 16.00,
w zespole pa³acowo-parkowym i w Galerii Stary Dwór w Sk³udzewie.

W siedzibie Fundacji Piêkniejszego Świata w Sk³udzewie w dniach od
17 do 26 sierpnia 2018 roku gościæ bêd¹ uznani artyści malarze, rzeźbiarze,
ceramicy, twórcy tkanin i ikon, graﬁcy, fotograﬁcy, botanik, muzyk i lekarz
medycyny estetycznej bior¹c udzia³ w XVI. Ogólnopolskim Interdyscyplinarnym Plenerze Profesjonalistów Przestrzeñ Przyrody – Sk³udzewo 2018.
XVI OIPP Przestrzeñ Przyrody jest
kontynuacj¹ szesnastoletniej tradycji
organizowania przez Fundacjê Piêkniejszego Świata Interdyscyplinarnych
Ogólnopolskich i Miêdzynarodowych
Plenerów Profesjonalistów Przestrzeñ
Przyrody w Sk³udzewie.
Systematycznie poszerzany kr¹g
artystów pedagogów z wy¿szych i średnich szkó³ artystycznych oraz ośrodków edukacji plastycznej zainteresowanych ideami Fundacji, spowodowa³
rozszerzenie zasiêgu poza granice
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siebie formie np. katalogi z wystaw, ﬁlmy, orygina³y prac, fotograﬁe itp.
Uczestnicy pleneru bêd¹ mieli zapewnione warunki do wypowiadania
siê w ró¿nych dyscyplinach plastycznych. Przyjmuj¹c zaproszenie pragn¹
w³¹czyæ siê swoj¹ twórczości¹ w pomna¿anie dobra i piêkna. Oczekiwane
s¹ prace ³¹cz¹ce tradycjê ze wspó³czesności¹, oddzia³uj¹ce na odbiorców nie
tylko estetycznie, ale tak by pobudza³y
intelekt, motywowa³y do wzbogacania
cz³owieczeñstwa w³asnego i innych.
Od 29 lat twórczośæ artystyczna
potêguje piêkno Sk³udzewa przez w³¹czenie sztuki w przestrzeñ zabytkowego XIX-wiecznego zespo³u pa³acowoparkowego i jego rozleg³¹ otulinê.
Zostan¹ przygotowane wystawy
poplenerowe i katalog prac, które udokumentuj¹ indywidualne poszukiwania i dokonania artystów. Wybrane
przez komisarza i organizatorów pleneru dzie³a do Kolekcji Sk³udzewskiej
bêd¹ oddzia³ywa³y nie tylko na mieszkañców Sk³udzewa, bêd¹ niespodziank¹ dla licznie przybywaj¹cych turystów i gości nie tylko z Gminy Z³awieś
Wielka, ale z Polski i świata.
Stale wzbogacana kolekcja sztuki
wspó³czesnej bêdzie wykorzystywana
i uprzystêpniana w procesie edukacji
plastycznej dzieci i m³odzie¿y, bêdzie
inspirowa³a nauczycieli i innych doros³ych uczestników warsztatów, bêdzie
prezentowana w ró¿nych galeriach naszego kraju.

W wystawie wezm¹ udzia³:
• dr hab. prof. UP Gra¿yna Borowik – Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, zam. Kraków
• dr hab. Stanis³aw Brach – Akademia Sztuk Piêknych Kraków, zam.
Kraków
• Irina Bo³dina-Obuchowa – zam. Petersburg (Rosja)
• prof. zw. Kazimiera Frymark-B³aszczyk – ZPAP o./³ódzki, zam.£ódź
• Bo¿ena Gierada – ZPAP o./gdañski, zam. Gdañsk
• Adiunkt II stopnia Stanis³aw Gierada, zam. Gdañsk
• dr Justyna Grzebieniowska – Wydzia³ Sztuk Piêknych UMK Toruñ,
zam.Czarne B³oto
• dr hab.Anna Kola – Wydzia³ Sztuk Piêknych UMK Toruñ, zam.
Rozgarty
• dr hab. prof. UO Monika Kamiñska - Uniwersytet Opolski, zam. Nysa
• Bo¿ena Komowska , zam. Gdañsk
• Stanis³aw Lackowski ZPAP o./toruñski, zam. Z³otoria
• prof. Ma³gorzata Mizia – Wydzia³ Architektury Politechnika Krakowska, zam.Kraków
• Eugeniusz Molski, zam. Nowy Wiśnicz
• dr hab. Aleksander Pieniek – Akademia Sztuk Piêknych Kraków , zam.
Kraków
• dr Lucjan Rutkowski UMK Toruñ, zam. Toruñ
• dr Magdalena Skwarek – zam. Sopot
• Anna Singh – zam. Goa (Indie)
• Annant Singh – zam. Goa (Indie)
• Danuta Sowiñska-Warmbier – Fundacja Piêkniejszego Świata, zam.
Sk³udzewo
• dr Joanna Strzelecka-Traczykowska - ZPAP o./toruñski , zam. Toruñ
• prof. Marian Stêpak – Wydzia³ Sztuk Piêknych UMK Toruñ, zam.
Toruñ
• Klara Stolp – ZPAP o./toruñski, zam. Grudzi¹dz
• Andrzej Szewczyk, zam. Bochnia
• Krzysztof Warmbier – WSB Bydgoszcz i Toruñ, zam. Sk³udzewo
• Leszek Warmbier – Fundacja Piêkniejszego Świata, zam. Sk³udzewo
• Honorata Werszler – Politechnika Wroc³awska, zam. Wroc³aw
• dr Rafa³ Werszler – Wydzia³ Filologiczny Uniwersytet Wroc³awski,
zam.Wroc³aw
• Jerzy Wudarski – zam. Toruñ
Kuratorzy wystawy poplenerowej:
Rafa³ Warmbier i Krzysztof Warmbier – Fundacja Piêkniejszego Świata
Sk³udzewo.
Wiêcej informacji o dzia³aniach FPŚ na stronie: www.skludzewo.pl
oraz pod nr tel. (056) 678-06- 71 kom. 662 063 803
Danuta Sowiñska-Warmbier

Danuta Sowiñska-Warmbier

Plenerowa wystawa malarstwa na szkle w Skłudzewie
przy zespole pałacowo-parkowym.

alei klonowej podziwiaæ rozleg³¹ pradolinê Wis³y.
Pod klonami i platanami mo¿na zachwyciæ siê rzeźbami z granitu

Stanis³awa Gierady z Gdañska i Macieja Wierzbickiego z Torunia, instalacjami z ga³êzi Waldemara Rudyka
z Che³mka, instalacjami ze szk³a i ¿elaza Anny Koli z Rozgart.
Na ceglanych ścianach przypa³acowego budynku od strony
zachodniej umieszczone zosta³y
wielkoformatowe bajecznie kolorowe obrazy Beaty Romanowskiej i Katarzyny Warmbier - instruktorek
fundacji. Obie panie pokazuj¹ inne
środki wyrazu, stosuj¹ zró¿nicowany
kontur, k³ad¹ plamy p³asko, czasem
wydrapuj¹ dodatkowe cieniutkie kreski wzbogacaj¹c wyraz wybranych
plam, stosuj¹ fantazyjn¹ kolorystykê
przedstawiaj¹c bliskie ka¿demu tematy prac: zbiorowe portrety dzieci i ich
zabawy, para m³oda - ślub i wesele,
ogrody, ³¹ki, ptaki i kwiaty, morskie

podró¿e, spadaj¹ce gwiazdy, znajome
pejza¿e, ale pe³ne poetyckich inspiracji.
Wśród wielu prac jest te¿ obraz
5-letniej Natalki - uczestniczki warsztatów malowania na szkle. Ciekawe,
kto ten obraz odnajdzie?
Wystawa ma nie tylko cieszyæ
oko, ona ma zachêcaæ do spróbowania w³asnych si³ w tej technice, tak
lubianej przez górali i dzieci. Mo¿na
malowaæ na ka¿dym odpowiednio
zabezpieczonym /oszlifowanym lub
oklejonym/ kawa³ku szk³a, mo¿na
- zamiast wyrzucaæ na śmietnik wykorzystaæ stare okna. Mo¿na rysowaæ
linie markerami i ﬂamastrami, tworzyæ kompozycje baśniowe, przedstawiaj¹ce ornamenty czy abstrakcje.
Mo¿na wykorzystaæ artystyczne
farby olejne, akryle, tempery. Mo¿-

na malowaæ kryj¹co i laserunkowo /
przezroczyście/. Mo¿na tylko czêśæ
t³a zamalowaæ, a drug¹ czêśæ podkleiæ kolorowym papierem/bibu³k¹,
papierem wycinankowym /itp./
Zapraszamy grupy osób zainteresowanych - dzieci, m³odzie¿ i doros³ych na wspólne, jeszcze wakacyjne
malowanie na szkle w pracowniach
Fundacji Piêkniejszego Świata, pod
czujnym okiem autorek wystawy
pañ: Beaty Romanowskiej i Katarzyny Warmbier, które z wielk¹ radości¹
podziel¹ siê tajnikami tej interesuj¹cej techniki.
Wiêcej informacji o technice
mo¿na przeczytaæ i zobaczyæ zdjêcia
z warsztatów na naszej stronie:
www.skludzewo.pl
Danuta Sowiñska-Warmbier
EXP32kB

Fundacja Piêkniejszego Świata
w Sk³udzewie serdecznie zaprasza do
swojej siedziby na wakacyjne spacery
w parku, gdzie mo¿na z pomnikowej
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Głos Gminny

Festyn rodzinny w Czarnowie
17 czerwca 2018 r. w Czarnowie odby³ siê festyn rodzinny ,,Świêto so³ectwa" po³¹czony z obchodami Dnia
Dziecka.

Organizatorami byli Rada Rodziców i Dyrekcja Szko³y w Czarnowie,
Filii SP w Z³ejwsi Wielkiej oraz So³tys
i Rada So³ecka z Czarnowa. Dopisa³a
piêkna pogoda, dziêki której festyn
cieszy³ siê du¿¹ frekwencj¹.
Zorganizowano wiele gier i zabaw dla dzieci i doros³ych. Najm³odsi skorzystali z dmuchanego zamku
i zje¿d¿alni, wziêli udzia³ w konkurencjach sportowych i zrêcznościowych, a wśród doros³ych du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê stoisko
Volkswagena wystawiane prze ﬁrmê
AJ Motors z Bydgoszczy, gdzie mo¿na by³o wygraæ w u¿ytkowanie na

weekend wybrany przez siebie model
samochodu.
Oprócz dobrej zabawy i pysznego
jedzenia mo¿na by³o podziwiaæ niezawodnych stra¿aków z OSP KSRG
Toporzysko, którzy jak co roku zrobili ma³y pokaz swoich umiejêtności.
Nie zabrak³o tak¿e Policji z naszego posterunku w Z³ejwsi Wielkiej,
która udostêpni³a do zwiedzania
swój radiowóz.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê rozgrywany co roku mecz
pi³ki no¿nej kawalerowie kontra ¿onaci, wygrany du¿¹ przewag¹ przez

Z pszczołą na wesoło
W dniach 6 i 16 czerwca w Gutowie odby³a siê ju¿ IV edycja Warsztatów
„W ostoi pszczó³ i owadów zapylaj¹cych".
Kontynuacj¹ tych zajêæ by³ zorganizowany 17 czerwca 2018 r. w Ogrodzie Zootechnicznym w Toruniu „Festyn z pszczo³¹ na weso³o”.
Zadaniem warsztatów by³o pokazanie jak wygl¹da rodzina pszczela,
jak siê rozwija siê i gdzie mieszka, jakie warunki środowiska pozytywnie
wp³ywaj¹ na ich rozwój i jak mo¿emy
im te warunki zapewniæ.
Zaprezentowano historiê u¿ytkowania pszczo³y, czyli jak to by³o
zanim cz³owiek zaprosi³ pszczo³y

do ula. Przedstawiono te¿ znaczenie
pszczo³y miodnej i innych owadów
zapylaj¹cych dla ¿ycia na Ziemi i dla
gospodarki cz³owieka.
Oprócz zdobycia wiedzy mo¿na
by³o zrobiæ pszczó³kê z materia³ów
recyklingowych, posadziæ lub posiaæ
roślinê miododajn¹, zbudowaæ w butelce domek dla owadów, pokolorowaæ kolorowankê o tematyce pszczelej, zatañczyæ jak pszczo³a w ulu
i zaśpiewaæ.
Maria Moulis

¿onatych - zwyciêzcom serdecznie
gratulujemy.
Impreza by³a bardzo udana. Dziêkuje wszystkim, którzy brali czynny
udzia³ w organizacji tego dnia, jak
i wszystkim tym którzy zaszczycili
nas tego dnia swoj¹ obecności¹ .
Dziêkuje te¿ za przybycie na nasze świêto zaproszonym gościom
Janowi Surdyce Wójtowi Gminy Z³awieś Wielka, Krzysztofowi Rakowi
zastêpcy wójta, Piotrowi Pawlikowskiemu Przewodnicz¹cemu Rady
Gminy, jak i Radnym Gminy Z³awieś
Wielka.
S³awomir Sk³adanek
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Centrum medyczne Revital Medic
Centrum Medyczne Revital Medic prowadz¹ce swoj¹ Przychodniê
w Toruniu przy ulicy Gregorkiewicza 3 z przyjemności¹ informuje o uruchomieniu placówek ochrony zdrowia NZOZ na terenie gminy Z³awieś
Wielka.
W lipcu i sierpniu uruchomiliśmy Przychodnie w Z³ejwsi Wielkiej
oraz w Górsku. W naszych placówkach k³adziemy nacisk na szybk¹
dostêpnośæ do świadczeñ, oferuj¹c
tym samym profesjonalizm lekarzy
POZ: specjalistów pediatrii, lekarzy
rodzinnych oraz personelu pomocniczego, jak równie¿ poradni specjalistycznych w tym Poradni Ginekologicznej.
Od 01.09.18 r. zostanie otwarta
Poradnia Rehabilitacyjna w Z³ejwsi
Wielkiej, a w przysz³ym roku w Górsku. W najbli¿szym czasie bêdziemy
mogli zaoferowaæ naszym pacjentom tak¿e us³ugi w Poradni Stomatologicznej.
W niedalekiej przysz³ości Przychodnie Revital Medic bêd¹ rozszerza³y swoj¹ dzia³alnośæ otwieraj¹c
Poradnie Specjalistyczne: Kardiologiczn¹, Ortopedyczn¹ oraz Dietetyczn¹ dla Dzieci i Doros³ych oraz
badania USG.
W trosce o naszych najmniejszych pacjentów zapewniamy codzienny dostêp do specjalistów
pediatrii, realizujemy
program
szczepieñ ochronnych dla dzieci i doros³ych, w tym szczepienia
ochronne przeciwko pneumokokom

Nabór wniosków
LGD Zakole Dolnej Wisły
Szanowni Pañstwo. Ju¿ od po³owy sierpnia (planowany termin naboru do 31.08.2018) nasza Lokalna Grupa Dzia³ania przyjmuje wnioski
o przyznanie pomocy w zakresie:
PODEJMOWANIA DZIA£ALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ROZWOJU DZIA£ALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Bêd¹ to nabory uzupe³niaj¹ce, wynikaj¹ce z oszczêdności, jakie powsta³y w wyniku rezygnacji wnioskodawców, którzy z³o¿yli wnioski
o przyznanie pomocy w ubieg³orocznych naborach nr 1/2017 i 2/2017
Zaplanowana pula środków w ramach PODEJMOWANIA
DZIA£ALNOŚCI GOSPODARCZEJ wynosi 150 000 z³ (3 premie
po 50 000 z³)
Zaplanowana pula środków w ramach ROZWOJU DZIA£ANOŚCI
GOSPODARCZEJ wynosi 419173,00 z³ (wnioskowana kwota pomocy
wynosi nie mniej ni¿ 26.000 z³ i nie wiêcej ni¿ 100.000 z³, koszt ca³kowity operacji nie mo¿e byæ mniejszy jak 50 000 z³, refundacja na poziomie
70%).
W³aściwe konkursy przewiduj¹ce wy¿sze pule środków na oba zakresy wsparcia zaplanowano na I pó³rocze 2019 r., gdzie na PODEJMOWANIE DZIA£ALNOŚCI GOSPODARCZEJ zaplanowano – 550 000 z³ (11
premii po 50 000 z³) oraz na ROZWÓJ DZIA£ALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 700 000 z³ (wnioskowana kwota pomocy wynosi nie mniej ni¿
26.000 z³ i nie wiêcej ni¿ 100.000 z³, koszt ca³kowity operacji nie mo¿e
byæ mniejszy jak 50 000 z³, refundacja na poziomie 70%).
Informujemy, i¿ pracownicy Biura LGD „Zakole Dolnej Wis³y”
świadcz¹ bezp³atne doradztwo w zakresie warunków otrzymania wsparcia oraz sposobu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu oraz za³¹czników. Na doradztwo mo¿na umówiæ siê telefonicznie pod nr 56 676 44 36.
Doradztwo świadczone jest w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wis³y”
ul. Che³miñska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie w godzinach 8.00.-15.00
Z dokumentami dotycz¹cymi planowanych naborów mo¿na zapoznaæ siê na stronie www.zakolewisly.pl
LGD Zakole Dolnej Wis³y

dla dzieci w wieku 24 - 36 miesiêcy.
Od września br. zapraszamy dzieci
klas pierwszych szko³y podstawowej do udzia³u w programie proﬁlaktycznych badañ przesiewowych
w kierunku wad postawy. W kolejnych miesi¹cach zapraszamy na
badania pozosta³e dzieci objête obowi¹zkiem szkolnym.
Pragniemy
poinformowaæ
mieszkañców gminy Z³awieś Wielka o wspó³pracy z Gmin¹ w zakresie
utworzenia Dziennego Domu Opieki w Górsku, w którym świadczyæ
bêdziemy zabiegi rehabilitacyjne.
Dla wszystkich mieszkañców
gminy Z³awieś Wielka bêd¹ organizowane Bia³e Soboty z udzia³em
toruñskich ortopedów oraz specjalistów rehabilitacji, informacje proszê
śledziæ na www.revitalmedic.pl
Zapraszamy Pañstwa do naszych
placówek!
Na wszystkie pytania odpowiedzi
udzielaj¹:
Przychodnia Revital Medic
w Z³ejwsi Wielkiej pod numerem tel.
(56) 300 00 41
Przychodnia Revital Medic
w Górsku pod numerem tel. 56 300
00 31.
Rafa³ Dr¹czkowski

Europejskie Dni
Dziedzictwa
już 22 września
Ju¿ dziś serdecznie zapraszamy
mieszkañców gminy na obchody
Europejskich Dni Dziedzictwa, które rozpoczn¹ siê 22 września 2018 r.
o godz. 14:00 w Centrum Edukacji
M³odzie¿y w Górsku. Tematem tegorocznym EDD jest „Niepodleg³a dla
wszystkich”.
Organizatorami EDD s¹: Dom
Kultury w Górsku, Centrum Edukacji M³odzie¿y im. ks. Jerzego Popie³uszki i Stowarzyszenie Inicjatyw
Spo³ecznych „Razem dla Przysz³ości” z Górska.
Impreza doﬁnansowana jest przez
Starostwo Powiatowe w Toruniu w ramach środków na projekty kulturalne. Beneﬁcjentem i autorem projektu
jest Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla Przysz³ości”.
Tegoroczne Europejskie Dni
Dziedzictwa obchodzone w Górsku
nosz¹ tytu³ „Niepodleg³ośæ pieśni¹
pisana”. W ramach imprezy wyk³ad
dotycz¹cy odzyskiwania niepodleg³ości na Pomorzu poprowadzi Pan
Zbigniew Girzyñski. Uczestnicy
wys³uchaj¹ równie¿ koncertu Gminnej Orkiestry Dêtej pod kierunkiem
Pana Krzysztofa Kêdzierskiego.
Podczas obchodów EDD odbêdzie siê V Wojewódzki Przegl¹d
Zespo³ów Śpiewaczych, podczas
którego 9 zespo³ów z województwa
kujawsko - pomorskiego zaprezentuje
repertuar ludowy i patriotyczny.
Renata Dobrowolska
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Centrum Edukacji Młodzieży
W minionym okresie Centrum Edukacji M³odzie¿y by³o odwiedzane przez zorganizowane wycieczki min.
grupy kuracjuszy z Ciechocinka, grupê zwiedzaj¹cych z Grójca, Mielca, Podgrodzia, Stargardu Szczeciñskiego,
Świdnicy, Rypina, Radzek Du¿ych, Oświêcimia, Starogardu Gdañskiego, Nak³a nad Noteci¹, Gutowa, Gomunic,
Zielonki Pas³êckiej oraz z Gdañska. Ponadto swoj¹ obecności¹ zaszczyci³ nas ks. bp Wies³aw Śmigiel.

Na przestrzeni ostatnich dwóch
miesiêcy odby³o siê kilka koncertów
Publicznej Szko³y Muzycznej I Stopnia w Górsku.
1 czerwca 2018 roku odby³a siê
akcja Bezpieczna droga do Szko³y,
której organizatorem by³a Gmina
Z³awieś Wielka, Centrum Edukacji
M³odzie¿y im. ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku oraz Policja.
Nastêpnie 6 czerwca 2018 roku
w sali kinowo-teatralnej odby³o siê
spotkanie Zarz¹du Regionu „Solidarnośæ”. Spotkanie rozpoczê³o
siê Msz¹ św. w kościele paraﬁalnym
w Górsku. Zarz¹d NSZZ Solidarnośæ Toruñ-W³oc³awek w podziêkowaniu za wspó³pracê wrêczy³
odznaczenie w postaci Toruñskiego
Anio³a dyrektorowi naszego Centrum ks. Paw³owi Nowogórskiemu
czwarty raz w historii.
10 czerwca w sali kinowo-teatralnej odby³a siê II edycja seminarium
pt. „Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ”. Seminarium rozpoczê³o siê do przywitania uczestników. Pierwszy wyst¹pi³
biochemik/dietetyk mgr Leszek Zabrocki „Sk³adniki diety o dzia³aniu
przeciwnowotworowym. Nastêpnie
wyst¹pi³ lek. med. specj. ozonoterapii Andrzej Lanskoruñski „Ozonoterapia – wielka nadzieja medycyny”.
Kolejny wystêpowa³ dr n. biol./tow.
zielarskie Andrzej Ko³akowski „Naturalne wsparcie w walce z cukrzyc¹,
czyli cukier nie jest najwa¿niejszy”.
Na zakoñczenie wyst¹pi³ ks. dr Eugeniusz Marciniak z tematem „Apite-

rapia – w³aściwości lecznicze miodu.
Jak rozpoznaæ ten prawdziwy?”.
Równie¿ odby³ siê XVII Rodzinny Rajd Rowerowy z PRZYGOD¥.
Uczestnicy na zakoñczenie rajdu
usiedli razem przy ognisku i zjedli
pieczon¹ kie³baskê.
30 czerwca 2018 roku rozpocz¹³
siê Miêdzynarodowy Program Edukacyjny dla m³odzie¿y śladami św.
Jana Paw³a II. Patrona województwa
kujawsko-pomorskiego w roku Niepodleg³ej. Uczestnicy rozpoczêli
dzieñ od Mszy św. w Kościele Najświêtszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Paw³a
II w Toruniu. Nastêpnie odwiedzili
Muzeum Multimedialne o b³. ks.
Jerzym Popie³uszce we W³oc³awku,
stamt¹d wyruszyli do Czêstochowy,
a nastêpnie do Krakowa, aby spêdziæ
noc na £agiewnikach – w miejscu,
w którym ¿y³a św. s. Faustyna.
Drugi dzieñ wycieczki rozpoczêli dzieñ zwiedzaniem Sanktuarium Bo¿ego w £agiewnikach oraz
uczestniczyli w niedzielnej Mszy
św. w tamtejszej świ¹tyni. Nastêpnie
przejechali przez Czechy do granicy
czesko-austriackiej. Zatrzymali siê
w Vranovská Ves, a dzieñ zakoñczyli
tañcem na świe¿ym powietrzu.
W trzecim dniu uczestnicy zwiedzili wzgórze Kahlenberg w Wiedniu,
sk¹d król Jan III Sobieski dowodzi³
bitw¹ z Turkami 12 listopada 1683
roku. W Wiedniu równie¿ odwiedzili polski Kośció³ św. Józefa i zwiedzili kaplice w której przechowuje

siê pami¹tki po odsieczy. Nastêpnie
przejechali przez Alpy austriackie
i w³oskie do Padwy.
Kolejny dzieñ Miêdzynarodowego programu, w którym uczestnicy
przejechali do Bolonii, rozpoczê³a
msza św. w bazylice św. Dominika,
nastêpnie zwiedzili miasto oraz
Cmentarz ¯o³nierzy Polskich, po
czym przejechali w okolice Rzymu
do Fiuggi.
Pi¹tego dnia uczestnicy Programu Edukacyjnego przejechali
metrem do stacji San Giovanni in
Laterano oraz zwiedzali Rzym m.in.
Świête Schody – przywiezione z Jerozolimy przez św. Helenê, Bazylikê św.
Jana na Lateranie – pierwsz¹ siedzibê
papieskê oraz znajduj¹ce siê obok
Baptysterium. Nastêpnie odwiedzili Koloseum, £uk Konstantyna,
Forum Romanum, Forum Trajana,
zabudowê Kapitolu - dzie³o Micha³a
Anio³a, kośció³ Santa Maria In Aracoeli, w którym znajduje siê „Santa
Bambino” – cudowna ﬁgurka dzieci¹tka Jezus.
Kolejny by³ Plac Wenecki z renesansowymi pa³acami i s³ynnym
O³tarzem Ojczyzny Panteon – antyczna świ¹tynia z I w n.e. z grobem
Rafaela Santi, Piazza Navona, gdzie
znajduj¹ siê dwie fontanny – Fontanna Czterech Rzek i Fontanna Neptun. Przeszli pod Fontannê di Trevi
– wspania³e dzie³o baroku, najpiêkniejsza ze stu fontann rzymskich.
Nastêpnie przeszli na Plac Hiszpañski i Hiszpañskie Schody – miejsce

spotkañ m³odzie¿y rzymskiej na
górze kośció³ św. Trójcy. Nawiedzili
s³ynn¹ Bazylikê św. Paw³a za Murami, w której znajduj¹ siê medaliony
z wizerunkami wszystkich papie¿y
pocz¹wszy od św. Piotra oraz inne
atrakcyjne miejsca.
Dzieñ szósty programu śladami św. Jana Paw³a II uczestnicy spêdzili w Watykanie m.in. w Bazylice
św. Piotra – siedzibie papieskiej od
XIV w. na Placu św. Piotra, otoczonego kolumnad¹ Berniniego oraz
odwiedzili grub Papie¿a Jana Paw³a
II. Nastêpnie przeszli wzd³u¿ muru
watykañskiego do Zamku Anio³a. Po
obejrzeniu zamku przeszli na most
Anio³a zaprojektowany przez Micha³a Anio³a.
Kolejny dzieñ Miêdzynarodowego Programu Edukacyjnego rozpocz¹³ siê od przejazdu na Monte Cassino. Uczestnicy odwiedzili cmentarz
¿o³nierzy Polskich oraz klasztor. Nastêpnie przejechali do Monte Sant’
Angelo odwiedzili tam Sanktuarium
św. Micha³a Archanio³a. Tego dnia
Muzeum multimedialne odwiedzi³a
49 osobowa grupa z Przeczna, z ks.
Wac³awem.
Siódmy dzieñ uczestnicy Miêdzynarodowego Programu Edukacyjnego rozpoczêli od pobytu w San
Giovanni Rotondo, gdzie Ojciec
Pio spêdzi³ wiêksz¹ czêśæ swojego
¿ycia, tam zmar³ i jest pochowany.
Nawiedzili kościo³y, w których przechowuje siê pami¹tki po Ojcu Pio.
Przebywali w kaplicy grobowej, po
czym w godzinach popo³udniowych
spêdzili czas wolny na pla¿y.
Nastêpnego dnia uczestnicy Miêdzynarodowego Programu Edukacyjnego po śniadaniu wyruszyli do
Loreto gdzie zobaczyli późnorenesansow¹ Bazylikê Matki Bo¿ej Loretañskiej, w której znajduje siê Domek
Matki Bo¿ej przeniesiony z Naza-

Najwyższy szczyt Pienin zdobyty
Ju¿ 29 czerwca dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ w Z³ejwsi Wielkiej i Czarnowa wyruszy³a na wakacje. Tym razem celem ich podró¿y by³y Pieniny.

Pogoda im sprzyja³a (poza jednym gradobiciem), dziêki czemu
ka¿dy dzieñ pobytu zosta³ w pe³ni
wykorzystany. Uczestnicy obozu poznali Szczawnicê (gdzie spróbowali
ró¿nych wód zdrojowych), Krościenko, zwiedzili zamki w Czorsztynie
i Niedzicy oraz owiany legendami
Czerwony Klasztor na S³owacji.
Przep³ynêli gondolami Zalew
Czorsztyñski, tratwami pokonali
Prze³om Dunajca. G³ównym celem
obozu wêdrownego, jak sama nazwa
mówi, by³o zdobywanie pieniñskich
szczytów. W sumie uda³o siê wejśæ na
12 z nich, w tym zaliczan¹ do Korony

Gór Polskich Wysok¹ 1050 m.n.p.m.,
górê pochodzenia wulkanicznego
Wd¿ar i najbardziej popularne Trzy
Korony. By³y te¿ k¹piele w potokach
i wodospadach oraz przeja¿d¿ki kolejkami krzese³kowymi.
Obóz zorganizowali: Ewelina Wysocka, Marcin Pieñkowski,
Krystian Frelichowski. Uczestnicy
i organizatorzy dziêkuj¹ za pomoc
w organizacji obozu Janowi Surdyce
Wójtowi Gminy.
Krystian Frelichowski
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retu oraz kaplice narodowe, w tym
kaplice polsk¹. Nastêpnie zwiedzili
cmentarz wojskowy ¿o³nierzy polskich, którzy zginêli w bitwie o Anconê w 1944 r. Nastêpnie przejechali
w okolice Padwy.
Kolejnego dnia uczestnicy Miêdzynarodowego Programu Edukacyjnego pojechali do Padwy. Zwiedzili tam Bazylikê św. Antoniego,
kru¿ganki klasztorne, kaplice grobow¹ oraz kaplice polsk¹ z XIX w. Nastêpnie rozpoczêli podró¿ powrotn¹
do kraju.
Ponadto w dniach 8 – 16 lipca odbywa³ siê program „Z Ziemi Świêtej
do Polski Śladami Jana Paw³a II w województwie kujawsko-pomorskim”.
Projekt by³ wspó³ﬁnansowany przez
województwo kujawsko-pomorskie.
18 lipca br. Centrum Edukacji
M³odzie¿y gości³o premiera Mateusza Morawieckiego, któremu podczas spotkania wrêczono obraz b³.
ks. Jerzego Popie³uszki.
21 lipca 2018 roku odby³ siê II Zlot
Motocyklistów w Sanktuarium NMP
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św.
Jana Paw³a II w Toruniu pt. „Iskra
dla Europy”. Zlot rozpocz¹³ siê od
spotkania uczestników przy krzy¿u.
Nastêpnie odby³a siê msza św. w intencji śp. Wiktora Wêgrzyna Komandora Miêdzynarodowych Rajdów
Katyñskich w rocznicê jego urodzin,
po mszy zosta³y poświêcone motocykle. Kolejnym punktem programu
by³ przejazd do Centrum Edukacji
M³odzie¿y im. ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku i zwiedzanie Muzeum
Multimedialnego, Regionalnego oraz
ca³ego obiektu Centrum.
Na zakoñczenie uczestnicy zapalili znicze i odmówili modlitwê przy
pomniku w miejscu uprowadzenia
b³. ks. Jerzego Popie³uszki.
Karolina ¯bikowska

Dzienny
dom pobytu
Od października rozpocznie
dzia³alnośæ dzienny dom pobytu.
Placówka bêdzie oferowaæ us³ugi opiekuñcze dla niesamodzielnych mieszkañców gminy – w tym
m.in.: dowóz, zajêcia z logoped¹,
terapeut¹, zajêcia teatralne, rehabilitacyjne, muzyczne, plastyczne.
Obecnie w ośrodku, który
bêdzie mia³ siedzibê w budynku
ODR w Przysieku, trwaj¹ prace remontowe. Projekt realizowany jest
w partnerstwie pomiêdzy Gmin¹
Z³awieś Wielka i Regionalnym
Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej
„Daglezja” z Przysieka.
Rekrutacja rozpoczyna siê od
1 września br. O przyjêciu do placówki nie decyduje kolejnośæ zg³oszeñ.
Informacji na temat rekrutacji
udziela Gminny Ośrodek Pomocy
Spo³ecznej w Z³ejwsi Wielkiej, ul.
S³oneczna 28, tel. 56 674 39 66
Krzysztof Rak
EXP32kB
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Śladami Nadwiślańskich Olędrów
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Toporzysku wspólnie ze stowarzyszeniem Lapidaria Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw, rozpoczê³a w lipcu realizacjê przedsiêwziêcia „Śladami Nadwiślañskich Olêdrów – Toporzysko
2018: cmentarz, stó³, krajobraz, pamiêæ”.
W projekcie przewidziano: uporz¹dkowanie cmentarza ewangelickiego, przeprowadzenie warsztatów
kuchni olêderskiej oraz zorganizowanie wycieczki rowerowej szlakiem
lokalnych zabytków.
Na koniec odbêdzie siê nabo¿eñstwo ekumeniczne na cmentarzu,
a tak¿e sympozjum po³¹czone z promocj¹ ksi¹¿ki podsumowuj¹cej pro-

jekt. Środki na ten cel zdobyto w konkursie programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich edycja 2018. Operatorem programu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Spo³eczeñstwa Obywatelskiego.
Pierwsze prace porz¹dkowe na
cmentarzu przeprowadziliśmy ju¿
w 2016 roku – mówi Miros³aw Buliñski, naczelnik OSP w Toporzysku. –
Wyciêliśmy wtedy wszystkie krzaki,
znaleźliśmy ciekaw¹ ¿eliwn¹ ozdobê
od jednego z nagrobków, a tak¿e kompletnie zachowan¹ tablice.
Mieliśmy szczêście, ¿e zachowa³a
siê w ca³ości, bo przewa¿nie s¹ ca³kowicie porozbijane. Porz¹dki robiliśmy
tak¿e w 2017, ale brakowa³o nam czasu, środków i odpowiedniej wiedzy co
zrobiæ z nagrobkami.
Cz³onkowie stowarzyszenia Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw maj¹ na swoim koncie
prace na 33 zapomnianych cmentarzach. – Nie jest to nasze pierwsze
porz¹dkowanie na terenie gminy
Z³awieś Wielka. Wcześniej w³asnym

Z kulturą na „Ty” w GOKiS
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej og³asza nabór do
sekcji kulturalnych i klubów na 2018/2019 r.
SEKCJA PLASTYCZNA – poznanie
ró¿norodnych technik plastycznych,
malarskich, rysunkowych i graﬁcznych. Nauczanie wra¿liwego widzenia,
przekszta³cania i przedstawiania rzeczywistości.
SEKCJA WOKALNA - (śpiew solo i zespo³owy) emisja g³osu, dykcja, interpretacja piosenki, przygotowanie do
wystêpów estradowych.
SEKCJA MUZYCZNA – nauka i doskonalenie gry na keyboardzie, pianinie i akordeonie (zajêcia indywidualne).
ZESPÓ£ ŚPIEWACZY „MELODIA” atrakcyjne perspektywy dla cz³onków
zespo³u, mo¿liwośæ wystêpowania na
scenie i podró¿owania.

SEKCJA TAÑCA – CHEERLEADERKI (dzieci i m³odzie¿ od 10 lat) - zajêcia
z podstaw tañca i rytmiki.
TANIEC DLA M£ODEJ PARY –
pierwszy taniec m³odej pary to ju¿ tradycja. Nauka pierwszego tañca umo¿liwi bezstresowo przebrn¹æ przez ten
jeden z najwa¿niejszych w ¿yciu i pozwoli oczarowaæ gości.
TANIEC TOWARZYSKI – forma zajêæ ruchowych dla doros³ych
TANIEC LUDOWY – dzieci i m³odzie¿
KLUB MALUCHA (dzieci w wieku od
4 lat) - zajêcia ruchowo umuzykalniaj¹ce, zabawy edukacyjne.
TANIEC WSPÓ£CZESNY lub FITNESS FLOORWORK

sumptem rozpoczêliśmy renowacjê
cmentarza ewangelickiego w Cegielniku – mówi Micha³ Wiśniewski,
prezes stowarzyszenia Lapidaria.
Zapomniane cmentarze Pomorza
i Kujaw. Zaimponowa³a nam determinacja stra¿aków z Toporzyska,
którzy poświêcali swój w³asny czas,
by uporz¹dkowaæ cmentarz po³o¿ony niemal vis-a-vis remizy.
Spotkaliśmy siê w zesz³ym roku
i postanowiliśmy, ¿e jak tylko uda siê
zdobyæ środki na kompleksowe dzia³ania to wspólnie zajmiemy siê tym
cmentarzem. Okazja traﬁ³a siê w tym
roku w zwi¹zku z wygran¹ w konkursie FIO i teraz dzia³amy wspólnie.
Prace odbywaj¹ siê raz w tygodniu
w soboty, ale stra¿acy porz¹dkuj¹ go
tak¿e w miarê wolnego czasu. Cmentarz ewangelicki pochodzi z III æw.
XIX wieku. Za³o¿yli go potomkowie
osadników olêderskich osiadli w Toporzysku. Inwentaryzacja wykonana
przez pracami wykaza³a istnienie ok.
70 nagrobków. Najstarszy nagrobek
pochodzi z 1886 roku. W gminie Z³a-

AEROBIC- m³odzie¿ i dorośli
ZUMBA - m³odzie¿ i dorośli
NAUKA JÊZYKÓW OBCYCH – (angielski, niemiecki) dzieci i dorośli
TANIEC W KRÊGU – (tworzenie tanecznego krêgu) nauka tañca ZORBA,
HORA, KALAMATIANOS itp.
SEKCJA SZACHOWA - dzieci i dorośli
SEKCJA RÊKODZIA£A ARTYSTYCZNEGO – zajêcia przeznaczone
dla osób doros³ych, g³ównie seniorów.
ZAJÊCIA SPORTOWE – odbywaj¹ siê
na boisku Orlik (turnieje, konkursy,
zawody, biegi mecze)
Zapisy przyjmuje i informacji
udziela pracownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
pod nr tel. 783 480 569.
ODKRYJ Z NAMI SWOJE TALENTY I ROZWIJAJ SWOJE PASJE!
Maria Karpiñska

Sukcesy zespołu śpiewaczego „Harmonia”
21-22 lipca 2018 r. w muszli ciechociñskiego Parku Zdrojowego odby³y siê 47 Spotkania z Folklorem Kujaw
i Ziemi Dobrzyñskiej.

W konkursie wziê³o udzia³ prawie piêædziesi¹t podmiotów, ponad
piêciuset wykonawców. By³y zespo³y ludowe z kilkudziesiêcioletnim
sta¿em, kapele, zespo³y obrzêdowe,
zespo³y dzieciêce i m³odzie¿owe.
W tym konkursie udzia³ wzi¹³
równie¿ zespó³ śpiewaczy „Harmonia” dzia³aj¹cy przy Domu Kultury
w Górsku.
Zespó³ zosta³ nagrodzony wyró¿nieniem i nagrod¹ w wysokości 250
z³, jednak najwa¿niejsza by³a ocena
jury.
Stwierdzi³o ono, ¿e zespó³ wniós³
nowe brzmienie i jak to określi³a
przewodnicz¹ca jury „sta³ siê objawieniem festiwalu”. Zespó³ podoba³
siê tak¿e zgromadzonej publiczno-

ści, która z przyjemności¹ wys³ucha³a 4 pieśni wykonywanych przez
„Harmoniê” m.in. Cyraneczka, Jest
dro¿yna, Skowroneczek, i Rym, cym,
cym. Wraz z zespo³em wyst¹pi³a 3
osobowa kapela, która tak¿e zosta³a
przyjêta aplauzem.
To nie jedyny sukces zespo³u, bo
„Harmonia” zakwaliﬁkowa³a siê te¿
do Ogólnopolskiego Przegl¹du Artystycznego Ruchu Seniorów, który
organizowany jest od 1979 roku.
Jest to impreza o proﬁlu artystycznym i metodycznym obejmuj¹ca swoim zasiêgiem wszystkie województwa.
Przegl¹d ma charakter miêdzypokoleniowy, a od 2018 roku
wykonawcy rywalizuj¹ w sześciu

kategoriach: folklor, taniec, fotograﬁa, literatura muzyka i teatr. Celem
przegl¹du jest zaprezentowanie dorobku artystycznego seniorów i ludzi m³odego pokolenia. „ARS” daje
mo¿liwośæ konfrontacji twórczości
artystycznej, pielêgnowanie tradycji
ludowych i dzia³alności zespo³ów artystycznych.
Adresowany jest do grup wielopokoleniowych dzia³aj¹cych artystycznie w ró¿nych środowiskach.
Seniorzy musz¹ stanowiæ minimum
50% cz³onków.
Zespó³ „Harmonia” ju¿ æwiczy
od kilku tygodni, aby godnie zaprezentowaæ siê na tym ogólnopolskim
konkursie
Renata Dobrowolska

wieś Wielka istnieje a¿ 18 tego typu
miejsc pochówku.
Jak dotychczas znaleźliśmy ³¹cznie 25 tablic lub ich fragmentów,
a tak¿e kolejn¹ ¿eliwn¹ p³askorzeźbê
putto zawieszon¹ na ³añcuchach, która do³¹czy³a do uprzednio znalezionych przez stra¿aków. Na tablicach
znajdujemy tak¿e sygnatury wykonawców nagrobków. G³ównie robi³ je
A. Irmer z Torunia, ale jest obecna te¿
sygnatura G. Wodsacka z Bydgoszczy
– dopowiada Wiśniewski.

Wspomniane warsztaty kuchni
olêderskiej zostan¹ zrealizowane
w sierpniu i wrześniu, wycieczka
rowerowa najpóźniej do po³owy
września, a zakoñczenie prac planowane jest na pocz¹tku grudnia.
Konkretne terminy prac i pozosta³ych wydarzeñ zostan¹ podane na
proﬁlach Facebook stowarzyszenia
Lapidaria, OSP Toporzysko i Urzêdu Gminy w Z³ejwsi Wielkiej.
Robert Babiarz

Nowy sezon w DK Górsk
Ju¿ od września w Domu Kultury w Górsku zaczynaj¹ siê zajêcia w sezonie kulturalnym 2018/2019. Serdecznie zapraszamy do zapisów na zajêcia, których rodzaj uzale¿niony bêdzie od ilości uczestników.
W nowym roku szkolnym dzieciom
proponujemy udzia³ w: kó³ku tanecznym, plastycznym, zajêcia z rytmiki,
naukê jêzyka angielskiego. Doros³ych
zapraszamy na: zajêcia aerobiku, jogi,
nornic walking, kó³ko plastyczne, zajêcia teatralne.
Od nowego sezonu swoj¹ dzia³alnośæ wznawia te¿ Klub Seniora (w tym
roku mija 5 lat od jego uruchomiania)
i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Poszukujemy te¿ chêtnych do zespo³u „Harmonia”, dzia³aj¹cego przy
Domu Kultury zarówno mê¿czyzn, jak
i kobiet. Zespó³ w przysz³ym roku bêdzie obchodzi³ 5 rocznicê powstania.
Wszystkich chêtnych zapraszamy
do zapisów pod numerem telefonu 56
610 21 28, a tak¿e na adres e-mail info@
domkulturygorsk.pl
Renata Dobrowolska

Wernisaż w Górsku
W dniu 4 sierpnia 2018 r. podczas festynu zorganizowanego w Górsku
przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹, przed Domem Kultury w Górsku, odby³a siê wystawa prac malarskich pañ, które uczestnicz¹ w zajêciach plastycznych organizowanych przez Dom Kultury.
Panie pracuj¹ pod kierunkiem
Pana Wojciecha Ociesy, który ju¿ od
roku prowadzi z nimi zajêcia z techniki wykonywania prac plastycznych.
Trzeba przyznaæ, ¿e prace które
powsta³y cieszy³y siê zainteresowaniem ogl¹daj¹cych.
Kolejna mo¿liwośæ obejrzenia
tych prac bêdzie podczas Europejskich Dni Dziedzictwa, imprezy organizowanej przez Dom Kultury we
wrześniu w Centrum Edukacji M³odzie¿y w Górsku.
Renata Dobrowolska
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Kalendarz Imprez
Wrzesień - Październik 2018
Data imprezy

Nazwa

Miejsce

Organizator

01.09.2018

Do¿ynki Gminne

Amﬁteatr w Z³ejwsi Ma³ej

Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej, Dom Kultury w Górsku,
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej

08.09.2018

Festyn w Przysieku

Przysiek

So³ectwo Przysiek

22.09.2018

Europejskie Dni Dziedzictwa, V Przegl¹d Zespo³ów Ludowych, wystawy

Centrum Edukacji M³odzie¿y w Górsku

Dom Kultury w Górsku, Centrum Edukacji M³odzie¿y
w Górsku

Wrzesieñ 2018

Wycieczka jednodniowa

Dom Kultury w Górsku,

Dom Kultury w Górsku,

Wrzesieñ 2018

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

Dom Kultury w Górsku,

Dom Kultury w Górsku,

30.09.2018

So³ecjada 2018

Szko³a Podstawowa w Z³ejwsi Wielkiej

Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej

14.10.2018

Spiningowe mistrzostwa O Puchar
Wójta Gminy Z³awieś Wielka

Wis³a + wody zalewowe

Ko³o Wêdkarskie Z³awieś Wielka

21.10.2018

Puchar Prezesa Ko³a

Wis³a + wody zalewowe

Ko³o Wêdkarskie Z³awieś Wielka

Październik 2018

Gminny Konkurs Piosenki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej

Październik 2018

VI Wojewódzki Festiwal Zespo³ów Śpiewaczych
i Folklorystycznych

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej

Październik 2018

Mistrzostwa gminy w pi³ce no¿nej
dziewcz¹t i ch³opców GM

Boisko Orlik w Z³ejwsi Ma³ej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej

Październik 2018

Mistrzostwa gminy w pi³ce no¿nej
dziewcz¹t i ch³opców SP

Boisko Orlik w Z³ejwsi Ma³ej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej

Październik 2018

Rozpoczêcie zajêæ Klub Seniora,
Uniwersytet Trzeciego Wieku

Dom Kultury w Górsku

Dom Kultury w Górsku

Październik 2018

Wyjazd do kina + zwiedzanie Torunia
- Klub Seniora

Dom Kultury w Górsku

Dom Kultury w Górsku

Październik 2018

Kurs uk³adania kwiatów/wi¹zanki
z okazji świêta Zmar³ych/

Dom Kultury w Górsku,

Dom Kultury w Górsku

Pracowity Czerwcowy weekend
Zespołu Śpiewaczego „Melodia”

HIT 2018

Dnia 9 czerwca 2018 roku w sobotnie popo³udnie zespó³ śpiewaczy „Melodia” wzi¹³ udzia³
w VI Przegl¹dzie Zespo³ów Ludowych w Czernikowie.

Gospodarczo - Samorz¹dowy HIT Regionu to przedsiêwziêcie organizowane od po³owy lat 90.
na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.
Celem konkursu jest wy³onienie i promowanie szczególnych dokonañ rynkowych, samorz¹dowych czy ekologicznych. Kapitu³a ocenia przede wszystkim poziom jakościowy, nowatorstwo
i zakres osi¹gniêtych korzystnych efektów.
Na gali „Gospodarczo-Samorz¹dowy HIT 2018 Regionów Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego” gmina Z³awieś Wielka zosta³a nagrodzona tytu³em HIT 2018 w kategorii Organizacja
i Zarz¹dzanie. Konkursowe jury doceni³o gminê za „Modelowe dzia³ania proekologiczne Gminy
Z³awieś Wielka w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz budowê nowoczesnej
kanalizacji ściekowej”.
Paulina Zakierska

czego „Jutrzenka”. Wydarzenie uświetni³a zabawa taneczna do bia³ego rana.
W niedzielê 10 czerwca 2018 roku na Wyspie
M³yñskiej by³o barwnie, smacznie i weso³o. Jarmark to świetna okazja do rodzinnej zabawy.
Swe stoiska rozstawi³a ponad setka wystawców,
w tym artystów ludowych i twórców rêkodzie³a.
By³y równie¿ podkowy wprost od kowala
– na szczêście, a dla smakoszy regionalne jad³o
wed³ug starych receptur – gêsina, sery, miody
wzbogacone o litewskie przysmaki.
Ka¿dy znalaz³ coś mi³ego i smacznego dla
siebie. Kujawsko Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy zorganizowa³o Jarmark Świêtojañski, który w tym roku zamyka³ obchody
świêta naszego województwa. Na scenie zaprezentowa³y siê zespo³y: Ziemia Bydgoska, Pomorze, Krebane czy Pa³uczanki.
Nasz¹ gminê na obchodach województwa
reprezentowa³ zespó³ śpiewaczy „Melodia” i zespó³ ludowy dzieciêcy „£¹czka”.
Maria Karpiñska

EXP32kB

Na scenie zaprezentowa³y swój dorobek artystyczny zespo³y śpiewacze z Powiatu Toruñskiego. Organizatorem przegl¹du by³ zespó³
śpiewaczy „Jutrzenka” wraz z Ko³em Gospodyñ Wiejskich w Czernikowie.
Licznie zebrana publicznośæ mia³a niebywa³¹ ucztê kulturaln¹ dla ucha i oka. Barwne
i rozśpiewane zespo³y wirowa³y na scenie w kolorowych strojach regionalnych i wykonywa³y
znane ludowe piosenki w³¹czaj¹c do wspólnego
biesiadowania publicznośæ.
Jak co roku poziom wystêpów by³ bardzo
wysoki i wszyscy wyśmienicie bawili siê przy
znanych ludowych szlagierach. Impreza daje
mo¿liwości promowania twórczości artystycznej zespo³ów śpiewaczych oraz ukazanie ich
ró¿norodności repertuarowej.
Pozwala na integracjê zespo³ów ludowych
z ca³ego regionu i pog³êbianie wspó³pracy miêdzy nimi. Uczestnicy otrzymali pami¹tkowe
dyplomy oraz statuetki. Dla gości przygotowano wspania³¹ biesiadê, o któr¹ zadba³y panie
z Ko³a Gospodyñ Wiejskich i zespo³u śpiewa-
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Orkiestra Dęta w Rzęczkowie
Wakacje w pe³ni wiêc gminna orkiestra odpoczywa. Zbli¿a siê nowy sezon, który zapowiada siê pracowicie. Najbli¿szy wystêp ju¿ 19 sierpnia na festynie w Rzêczkowie, a po nim kolejny podczas gminnych do¿ynek 1 września 2018 r.
Zapraszamy dzieci i m³odzie¿ do gry w naszej orkiestrze. Chêtnie przyjmiemy w nasze szeregi uczniów i absolwentów szko³y muzycznej w Górsku. Zapisy od 27 sierpnia pod telefonem 697706714.
Krzysztof Kêdzierski

Półkolonie w Górsku, Przysieku i Łążynie
Na pocz¹tku sierpnia zakoñczy³y siê pó³kolonie organizowane przez Stowarzyszenie
Inicjatyw Spo³ecznych „Razem dla Przysz³ości” i Dom Kultury w Górsku. Tegoroczne
pó³kolonie to trzy turnusy odbywaj¹ce siê
w Górsku, £¹¿ynie i Przysieku. Wziê³a w nich
udzia³ ponad 100 tka dzieci z terenu naszej ca³ej gminy.
Dwa turnusy by³y doﬁnansowane ze środków tzw. Funduszu alkoholowego, trzeci odbywaj¹cy siê w Przysieku by³ doﬁnansowany przez
Starostwo Powiatowe w Toruniu i mia³ tematykê ekologiczn¹.
Tegoroczny program obejmowa³: wizytê
na placu zabaw „Magiczna Têcza” w Papowie
Toruñskim, warsztaty w Sk³udzewie, warsztaty w „Lawendowym Wzgórzu”, seans ﬁlmowy
w Cinema City. Opiekê nad dzieæmi sprawowa³a wykwaliﬁkowana kadra.
Pó³kolonie w Przysieku mia³y egzotyczn¹
oprawê, bo w³aśnie na tym turnusie, jako opiekunki – wolontariuszki pracowa³y 4 studentki
z Chin, Tajlandii, Turcji i Indii. Dzieci mia³y
du¿o „frajdy” w trakcie porozumiewania siê
z egzotycznymi opiekunkami, telefony komórkowe nie wychodzi³y z r¹k, bo koloniści byli

bardzo ciekawi sk¹d s¹ dziewczyny, gdzie i czego siê ucz¹. Wolontariuszki przeprowadzi³y te¿
w trakcie zajêæ zabawy, które pochodzi³y z ich
rodzimych krajów. Dziewczyny wolontariuszki
traﬁ³y do Przysieka dziêki projektowi edukacyjnemu UnderStand, który zorganizowany zosta³
przez Stowarzyszenie AIESEC polska Komitet
Lokalny Toruñ UMK, a w którym udzia³ wziêli Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
z Przysieka i Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Od
marzenia do spe³nienia”.
Opiekunki towarzyszy³y kolonistom przez
ca³y tydzieñ, mia³y mo¿liwośæ poznania dzieci,
bra³y udzia³ w warsztatach i zabawach.
Chcia³abym podziêkowaæ dyrektorom i obs³udze w szko³ach w Przysieku i £¹¿ynie, dziêki
którym dwa turnusy mog³y odbyæ siê poza Górskiem, co u³atwi³o rodzicom dowo¿enie dzieci
na zajêcia. Nadmieniæ tutaj trzeba, ¿e ze Szko³¹
Podstawow¹ w Przysieku i w £¹¿ynie wspó³pracujemy ju¿ od kilku lat.
Dziêkujemy tak¿e Wójtowi Gminy Janowi
Surdyce za doﬁnansowanie dwóch turnusów
i Staroście Toruñskiemu za doﬁnansowanie
ekologicznego turnusu w Przysieku.
Renata Dobrowolska
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i uczyæ siê od siebie nawzajem. Zalet¹ obozu jest
aktywny wypoczynek dzieci w otoczeniu rówieśników maj¹cych tê sam¹ pasjê, ich integracja
i rekreacja.
- Wykwaliﬁkowana kadra pedagogiczna
Zajêcia prowadz¹ medaliści Mistrzostw
Polski, Europy i Świata, posiadaj¹cy uprawnienia instruktora Karate Shotokan, gimnastyki
korekcyjnej oraz kinezyterapii. Absolwenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
(Wychowanie Fizyczne).
*Dla Rodzica!
W m³odości wszystko jest o wiele ³atwiejsze,
czas p³ynie beztrosko i bez zmartwieñ dlatego
to w³aśnie ten moment chcemy wykorzystaæ najbardziej, tak aby w formie gier i zabaw przekazywaæ dzieciom czym jest ciê¿ka praca prowadz¹ca do wytrwa³ości i wymiernych efektów. Zale¿y
nam aby Twoje dziecko poznawa³o i rozwija³o
siebie oraz pasjê, aby zna³o swoje mocne strony
i nie ba³o siê ¿yciowych wyzwañ.
Nikt z nas nie twierdzi, ¿e KARATE to jedyna s³uszna i w³aściwa droga ¿yciowa, ale mamy
świadomośæ tego, ¿e wzmocni³o nas i wyposa¿y³o w liczne umiejêtności ¿yciowe oraz cechy
charakteru. I w³aśnie te same wartości chcemy
przekazaæ podopiecznym na zajêciach.
Mamy za sob¹ stworzon¹ historiê - to wieloletnie doświadczenie w pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz wyniki na miêdzynarodowych
arenach sportowych dajê Nam pewnośæ i przekonanie, ¿e to co robimy ma sens i swoj¹ wartośæ.
- Rekrutacja.
Zaczyna siê ju¿ od września i bêdzie trwa³a
do koñca października.
*Zespó³ Szkó³ w Górsku, ul. Szkolna 2, 87-134
Z³awieś Wielka
*Szko³a Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Przysieku, ul. Leśna 1, 87-134 Z³awieś Wielka
*Szko³a Podstawowa w Czarnowie, ul. Jarzêbinowa 80, 87-134 Z³awieś Wielka

MAT-BUD KLUB
KARATE KIRITSU

Siatkówka z GOKiS
III Edycja Turnieju Pi³ki Siatkowej Pla¿owej o Puchar Dyrektor GOKiS, w którym udzia³
wziê³o osiem dru¿yn rozpoczê³a siê 29 lipca 2018 r.
Jednak ze wzglêdu na z³e warunki atmosferyczne Turniej dokoñczony zosta³ 3 sierpnia. Meczom towarzyszy³a fantastyczna atmosfera oraz wielkie emocje, po których wyniki przedstawiaj¹
siê nastêpuj¹co:
I miejsce: Maciej Janczarski, Janusz Lemke
II miejsce: Micha³ Rêbisz, Rados³aw Michalski
III miejsce: Robert Ca³becki, Mariusz Lemke
Organizatorem Turnieju i fundatorem nagród by³ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej.
Maria Karpiñska

Y

K

Nocne granie z GOKiS

Klub Karate Shotokan „Kiritsu Górsk”
Og³aszamy nabór dla dzieci i m³odzie¿y od
6 roku ¿ycia na zajêcia karate sportowego z elementami gimnastyki korekcyjnej.
- Ruch stymuluje rozwój motoryczny
Nie trudno zauwa¿yæ, i¿ w dzisiejszym świecie dzieci ju¿ od najm³odszych lat borykaj¹ siê
z niedoborem ruchu m.in. poprzez sedenteryjny
- siedz¹cy tryb ¿ycia, niedobór odpowiednio dostosowanych zajêæ ruchowych lub ich ca³kowity
brak. W³¹czenie gimnastyki korekcyjnej w trening karate sportowego sprawia, ¿e æwiczenia
te, zwykle ¿mudne i monotonne, staj¹ siê przyjemności¹ jednocześnie przynosz¹c wymierne
efekty w prawid³owym kszta³towaniu postawy
cia³a.
- Profesjonalne metody treningowe
Poprzez innowacyjne metody treningowe
dzieci z ³atwości¹ i uśmiechem na twarzy przyswajaj¹ nawet najtrudniejsze elementy tej nie³atwej sztuki walki. Zalet¹ klubu jest równie¿
rozbudowane zaplecze treningowe. Sprzêty
dostêpne w trakcie zajêæ zwiêkszaj¹ mo¿liwości treningowe, jak równie¿ pozwalaj¹ na ich
atrakcyjnienie. Ochraniacze i napiêstniki maj¹
na celu zabezpieczenia dzieci przed urazami
i zapewnienia bezpieczeñstwa. Zastosowanie
ich równie¿ wspomaga sam trening gdy¿ nauka
w ochraniaczach pozwala na wyzbycie siê naturalnej bariery strachu, która blokuje mo¿liwości.
- Rywalizacja sportowa
Wszyscy wyró¿niaj¹cy siê podopieczni maj¹
mo¿liwośæ startu w zawodach organizowanych
przez ogólnopolskie jak i światowe organizacje
sportowe. Organizowane bêd¹ równie¿ wyjazdy
na zgrupowania prowadzone przez utytu³owanych zawodników i trenerów z ca³ego świata.
Zgrupowania i zawody odbywaj¹ siê w weekendy, dlatego nie bêd¹ zak³óca³y nauki szkolnej,
czy te¿ regularnych treningów.
- Aktywny wypoczynek
Chêtne dzieci mog¹ wzi¹æ udzia³ w obozie sportowym organizowanym latem i zim¹.
Jest to wyjazd dzieci z wszystkich grup, dziêki
czemu m³odzi karatecy maj¹ szansê siê poznaæ
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Głos Gminny

W nocy z 28 na 29 lipca 2018 r. na korcie boisk wielofunkcyjnych „Orlik” odby³a siê V Edycja Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektor GOKiS – Gra podwójna.
Turniej rozegrany zosta³ przy sztucznym oświetleniu. Rozpoczêcie spotkania nast¹pi³o o godz.
20.00 w sobotê, a zakoñczenie w niedzielê po godzinie 2.00.
Poziom gry uczestników by³ bardzo wysoki. Po
zakoñczonych meczach wyniki przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
I miejsce - Krzysztof Kiljan, Maciej Janczarski

II miejsce - Janusz Lemke, Zygmunt Piotrowski
III miejsce – Rados³aw Winiecki, Tomasz Tomkiewicz
Organizatorem i fundatorem nagród Turnieju
by³ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi
Ma³ej.
Maria Karpiñska

Obóz sportowy
UKS Trójka Górsk w Wiśle
Tradycyjnie na pocz¹tku wakacji w dniach 27 czerwca - 4 lipca, zawodnicy UKS Trójka
Górsk, uczestniczyli w obozie sportowym, który tym razem odby³ siê w Wiśle.
Mimo codziennych treningów, ka¿dego
dnia na dzieci czeka³o mnóstwo atrakcji. K¹paliśmy siê w aquaparku, zwiedziliśmy skoczniê
oraz galeriê trofeów Adama Ma³ysza.
Byliśmy na wycieczce Kolorow¹ Ciuchci¹, w czasie której poznawaliśmy malownicze
okolice Wis³y. Zwiedziliśmy Zamek Rezydencjê Prezydenta Mościckiego. Byliśmy nad wodospadem Czarne. Ostatniego dnia mieliśmy
wycieczkê w góry. Weszliśmy na malowniczy
szczyt o nazwie Ochodzita, z którego roztacza³
siê przepiêkny widok.
Odwiedziliśmy te¿ Bacówkê i Kurn¹ Chatê,
gdzie poznawaliśmy codzienne ¿ycie pasterzy
i rolników. Zaprzyjaźniliśmy siê z grup¹ m³odzie¿y z paraﬁi Palotynów w Radomiu, z którymi codziennie graliśmy w pi³kê, a na po¿egnanie zorganizowaliśmy wspólne ognisko.
Obóz odby³ siê dziêki wsparciu ﬁnansowemu Gminy Z³awieś Wielka i Powiatu Toruñskiego, za co serdecznie dziêkujemy. Wiêcej zdjêæ
mo¿na zobaczyæ na stronie: www.trojkagorsk.
futbolowo.pl.
Adam Lubiñski

Sportowo na „Orliku”
Okres wakacyjny dobiega koñca. Na pogodê tego lata nie mamy co narzekaæ, co wi¹¿e siê
z wysok¹ frekwencj¹ na boiskach wielofunkcyjnych „Orlik”.
Grupy pi³karskie takie jak OSP Toporzysko, OSP Sk³udzewo, Oldboy’s Z³awieś oraz grupa
z Zarośla Cienkiego nie odpuszczaj¹ mimo upa³ów i aktywnie spêdzaj¹ czas na sportowo.
M³odzi pi³karze Orkanu oraz Wis³y równie¿ nie nudz¹ siê w domach, tylko poprawiaj¹ kondycjê na Orliku, na którym pogrywaj¹ w kosza, pi³kê no¿n¹ oraz tenisa ziemnego.
Od pocz¹tku wakacji trwaj¹ równie¿ rozgrywki gminnej ligi tenisa ziemnego o Puchar Wójta
Gminy, Przewodnicz¹cego Rady Gminy Z³awieś Wielka, oraz Dyrektor GOKiS.
Maria Karpiñska

Głos Gminny
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sierpień/wrzesień 2018 r.

Lp.

Sołectwo

Data zebrania

Godzina zebrania

Miejsce zebrania

1.

Zławieś Wielka

20 sierpnia



ɭXJFUMJDB*OUFHSBDZKOB

2.

5PQPS[ZTLP

21 sierpnia

18:00

ɭXJFUMJDB

3.

Cegielnik

23 sierpnia



ɭXJFUMJDBX$[BSOZN#PDJF

4.

1ʒE[FXP

23 sierpnia

19:00

ɭXJFUMJDB

5.

Gutowo

24 sierpnia



ɭXJFUMJDB

6.

Skłudzewo

TJFSQJFʤ

18:00

ɭXJFUMJDB



$JDIPSBE[

25 sierpnia

20:00

ɭXJFUMJDB

8.

3[ʒD[LPXP

26 sierpnia

19:00

ɭXJFUMJDB

9.

$[BSOF#PUP

28 sierpnia

18:00

ɭXJFUMJDB

10.

3P[HBSUZ

28 sierpnia

20:00

Stara Szkoła

11.

1S[ZTJFL

30 sierpnia



Szkoła

12.

Górsk

30 sierpnia

19:00

%PN,VMUVSZ

13.

4JFNPʤ

2 września

13:00

ɭXJFUMJDB

14.

Zławieś Mała

6 września

18:00

(NJOOZ0ʯSPEFL,VMUVSZJ4QPSUV

15.

4UBSZ5PSVʤ

8 września

15:00

ɭXJFUMJDB

16.

ʇ˃ZO

9 września

11:00

ɭXJFUMJDB



Zarośle Cienkie

10 września

18:00

ɭXJFUMJDB

18.

Czarnowo

10 września

20:00

Szkoła

Zapraszamy do Punktu
Potwierdzania Proﬁlu Zaufanego
Profil zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny,
którym potwierdzasz swoją tożsamość przy załatwianiu spraw
urzędowych przez Internet. Profil zaufany to oszczędność czasu,
komfort, oszczędność pieniędzy, bezpieczeństwo i ułatwienia.

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

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

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
EXP32kB

App Store
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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

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

Poczuj wakacyjny
klimat z BS Toruń!
KREDYT
GOTÓWKOWY

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego
wyliczona na dzień 18.06.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 10,60%
dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów)
6 360,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 7 391,87 zł, oprocentowanie stałe 5%
w skali roku, całkowity koszt kredytu 1 031,87 zł (w tym: prowizja 318,00 zł,
odsetki 503,23 zł, ubezpieczenie 210,64 zł), 36 miesięcznych rat: 35 rat
równych po 190,65 zł każda oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 190,48 zł.
Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku
przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie
przekazanych przez niego informacji.
Niniejsza informacja handlowa nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66
kodeksu cywilnego, a podane ceny mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie są
prawnie wiążące dla stron, do momentu podpisania przez nie stosownej umowy
w zakresie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument nie
powoduje powstania pomiędzy stronami wzajemnych zobowiązań ani realizacji
jakichkolwiek należności. Stan na 18.06.2018 r.
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I Oddział w Toruniu, ul. Reja 23c, tel. 56 658 04 08
II Oddział w Toruniu, ul. Lelewela 33, tel. 56 655 50 41
Oddział w Chełmnie, ul. Dworcowa 5, tel. 56 677 18 14
Oddział w Chełmży, ul. Chełmińska 1, tel. 56 675 26 02
Oddział w Lisewie, ul. Chełmińska 30, tel. 56 676 86 05
Oddział w Łubiance, ul. Wrzosowa 1, tel. 56 678 83 73
Oddział w Łysomicach, ul. Porzeczkowa 6, tel. 56 678 34 87
Oddział w Unisławiu, ul. Wiślana 8, tel. 56 686 61 43
Oddział w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 21, tel. 56 687 30 89
Oddział w Złejwsi Wielkiej, ul. Słoneczna 8, tel. 56 678 09 94
Punkt Obsługi Klienta, Papowo Biskupie 131, tel. 56 676 81 17
Punkt Obsługi Klienta, Stolno 5, tel. 56 686 51 34

SGB
Bank Spółdzielczy w Toruniu

www.bstorun.pl
facebook/BSTorun
biuro@bstorun.pl

Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
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Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić? Napisz maila: gazeta@zlawies.pl
0HPT[FOJBQPKBXJBKʇTJʒUF˃OBPĕDKBMOFKTUSPOJF6S[ʒEV(NJOZXXX[MBXJFTQMPSB[X[BLBEDF0(04;&/*"%30#/&
;OBKEʇUBNUF˃1BʤTUXPT[D[FHØPXZSFHVMBNJO[BNJFT[D[BOJBBOPOTØX
UWAGA! 0HPT[FOJB[BNJFT[D[BOFTʇCF[QBUOJF
4QS[FEBN0QMB7JWBSP $%5*SPTPCPXZ QS[ZDJFNOJBOFT[ZCZ IBL LMJNBUZ[BDKB PQBUZJQS[FHMʇEXB˃OFEP8JʒDFKJOGPSNBDKJVE[JFMʒUFMFGPOJD[OJF
4[VLBNNJFT[LBOJBEPXZOBKʒDJBX;FKXTJ8JFMLJFKMVCPLPMJDBDI
TEL. 661-032-818
%[JBLBSPMOBOBTQS[FEB˃XNJFKTDPXPʯDJ3[ʒD[LPXPPLPPLNPE;FKXTJ8JFMLJFK%[JBLBOJFKFTUV[CSPKPOBKFTUTQS[FEBXBOBKBLPSPMOBBSPXB[NP˃MJXPʯDJʇ
QPEʇD[FOJBXT[ZTULJDINFEJØX$FOB[[BBSØXEPOJFXJFMLJFKOFHPDKBDKJNXZOPTJPLPP[
8JʒDFKJOGPSNBDKJVE[JFMʒUFMFGPOJD[OJF
4QS[FEBNCBSE[PBUSBLDZKOʇE[JBLʒCVEPXMBOPSPMOʇ NLX XNJFKTDPXPʯDJ
5PQPS[ZTLPNPEUSBTZOS NJʒE[Z#ZEHPT[D[ʇB5PSVOJFN LNPE#ZEHPT[D[Z'PSEPOV J   LN ;FKXTJ 8JFMLJFK %[JBLB X TQPLPKOFK  QJʒLOFK PLPMJDZ 
QS[ZMFTJF8PEBJLBOBMJ[BDKBOBE[JBDF QSʇEXQPCMJ˃V ESPHBEPKB[EPXBHNJOOB 
OJFVUXBSE[POB"LUVBMOFXBSVOLJ[BCVEPXZ$FOB[[BNLX5FM
1PTJBEBNXTQS[FEB˃ZLVSLJ304"US[ZNJFTJʒD[OFQP[PUZDI[BT[UVLʒJLVSD[BLJ[JFMPOPOØ˃LJD[UFSPUZHPEOJPXFQP[T[UVLBUFM
/B TQS[FEB˃ OJFSVDIPNPʯʉ X 1S[ZTJFLV VM 0TJFEMPXB   EV˃B E[JBLB CVEPXMBOB
N [BCVEPXBOB EPNFN N  [ HBSB˃FN J CVEZOLBNJ HPTQPEBSD[ZNJ PL
N  NP˃MJXPʯʉ XZLPS[ZTUBOJB OB E[JBBMOPʯʉ HPTQPEBSD[ʇ  "USBLDZKOB MPLBMJ[BDKBCMJTLP5PSVOJB TQPLPKOBPLPMJDBXTʇTJFE[UXJFMBTV OJFPQPEBMQS[FET[LPMF 
T[LPB LPʯDJØ LPNQMFLTTLMFQØX%PKB[EOBQPTFTKFESPHBBTGBMUPXB4ʇTJFE[UXP
EPNØXXPMOPTUPKʇDZDI$FOBQMO5FM
;BPQJFLVKʒ TJʒ E[JFDLJFN PE XS[FʯOJB MVC QPTQS[ʇUBN EPN 8T[FMLJF JOGPSNBDKF
pod nr tel 695026443
0GFSVKʒQPNPDXV[ZTLBOJVLSFEZUV KFTUFNPTPCʇ[XJFMPMFUOJNEPʯXJBED[FOJFNX
CBOLPXPʯDJ+F˃FMJ#BOLPENØXJ$JVE[JFMFOJBLSFEZUVTLPOUBLUVKTJʒ[FNOʇQPE
OVNFSFN

.BN EP [BPGFSPXBOJB VTVHJ PHSPEOJD[F UZQV LPT[FOJF USBXZ  DJʒDJF ˃ZXPQPUØX
PSB[ JOOF QSBDF X PHSPE[JF X BUSBLDZKOZDI DFOBDI CʇE˂ QPNP˃FNZ [BP˃Zʉ OPXZ
ogród zapraszam do kontaktu.
Tel. 506-588-595
4QS[FEBN QJB UBSD[PXB TJMOJL   L8  TBE[BSLB EP XBS[ZX  [T[ZXBSLB EP UZUPOJV
;BNPKTLB XBHBE[JFTJʒUOB ʯSVUPXOJL#ʇLwCF[TJMOJLB QVHEXVTLJCPXZ
5FM
4QS[FEBNE[JBLʒSPMOʇX(VUPXJF IB[XBSVOLBNJ[BCVEPXZOBEXBEPNZ
Tel. 533 308 494
.".%08:/"+ɏ$*"108*&3;$)/*ɏ)"/%-08Ʉ0,.8v1"4"ʁ6
)"/%-08:.w8;&+84*8*&-,*&+6-40/&$;/" 0#0,#*&%30/,*-PLBMEPTUʒQOZPE[BSB[5FMFGPOLPOUBLUPXZo
0GFSVKʒQPNPDXTQS[ʇUBOJVEPNVOBUFSFOJFHNJOZ;BXJFʯ8JFMLB
5FMFGPO
1PT[VLVKʒGBDIPXDBEPVLBEBOJBLPTULJCSVLPXFK UFM
%ZOBNJD[OJFSP[XJKBKʇDBTJʒ'JSNB081PNPS[FX5PQPS[ZTLVQPT[VLVKFPTØCEP
QSPEVLDKJNFCMJ1SBDVKFNZOBOPXPD[FTOZDINBT[ZOBDI1S[FʯMJKOBNTXPKF$7OB
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