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

wiêcej na str. 4

Dożynki Gminne

Centrum Medyczne Revital

Sołecjada

 Ju¿ po raz trzeci w naszej gminie odby³ siê Turniej 
so³ectw. 14 października 2018 r. na sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej w Z³ejwsi Wielkiej do rywalizacji 
przyst¹pi³o 11 dru¿yn. 

wiêcej na str. 11

Zgodnie z umow¹ rozpoczêto us³ugi medyczne z zakresu 
podstawowej opieki medycznej, wykwalifikowana kadra 
medyczna s³u¿y swoj¹ wiedz¹ i doświadczeniem, a indy-
widualne podejście do pacjenta i opieka nad nim daje 
bardzo dobre efekty lecznicze. 

wiêcej na str. 5

 Gmina Z³awieś Wielka po³o¿ona 
jest miêdzy dwoma najwiêkszymi mia-
stami regionu – Bydgoszcz¹ i Toruniem. 
Atrakcyjna lokalizacja powoduje sta³y 
nap³yw mieszkañców. Powstaj¹ce nowe 
osiedla i firmy, sprawiaj¹, ¿e nasza ma³a 
metropolia intensywnie siê rozwija, sta-
wiaj¹c przed zarz¹dem gminy wyzwa-
nie nad¹¿enia z tempem rozbudowy 
infrastruktury komunalnej. Sprostanie 
jemu nie by³oby mo¿liwe bez pozyski-
wania środków zewnêtrznych, zarów-
no tych z bud¿etu Unii Europejskiej 
jak i krajowych, wspominaj¹c choæby 
tylko dofinansowania z BGK, Urzêdu 
Marsza³kowskiego, Narodowego i Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej sk³adaj¹-
cych siê na kwotê 15 milionów z³otych!!! 
Tak znacz¹cy udzia³ wsparcia zewnêtrz-
nego umo¿liwi³ w ci¹gu czteroletniej ka-
dencji, realizacjê inwestycji za kwotê 36 
milionów z³otych!!!
 Najdro¿sz¹ i oczekiwan¹ od wielu 
lat inwestycj¹ by³a budowa stacji pomp 
w Czarnowie, chroni¹ca przed zalewa-
niem najbardziej nara¿one rejony naszej 
gminy. Koszt jej budowy wyniós³ 7 066 

513 z³, w tym dofinansowanie 6 115 966 z³.
 W trosce o środowisko naturalne oraz 
w celu zmniejszenia zapotrzebowania 
i zu¿ycia energii cieplnej realizujemy pra-
ce termomodernizacyjne w budynkach 
komunalnych. Objêto nimi budynki: 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Z³ejwsi Ma³ej, Szko³y Podstawowej 
w £¹¿ynie, świetlicy w Pêdzewie, Ośrodka 
Zdrowia w Z³ejwsi Wielkiej. Koszt tych 
prac wyniós³ 1 444 074 z³, w tym dofinan-
sowanie 1 055 518 z³.

 Proekologiczn¹, dziêki zmniejszeniu 
zapotrzebowania na energiê elektryczn¹, 
a zarazem poprawiaj¹c¹ bezpieczeñstwo 
uczestników ruchu drogowego jest wyko-
nana modernizacja systemu oświetlenia, 

Najważniejszy jest człowiek
 Zbli¿a siê koniec mojej drugiej kadencji, podczas której, obdarzony Pañstwa zaufa-
niem, odpowiada³em za zarz¹dzanie gmin¹. Myślê, ¿e jest to doskona³y momentem aby 
przybli¿yæ informacjê o zrealizowanych inwestycjach i projektach, poprawiaj¹cych wa-
runki ¿ycia mieszkañców. 

w ramach której wymieniliśmy 277 opraw, 
11 s³upów oraz 64 wysiêgników. Koszt tego 
przedsiêwziêcia wyniós³ 442 055 z³, z dofinan-
sowaniem 375 747 z³. Systematycznie rozwija-
my sieæ oświetlenia ulicznego którego rozbu-
dowa i modernizacja poch³onê³a kwotê 709 
742 z³.
 Kolejn¹ chroni¹c¹ środowisko inwestycj¹, 
któr¹ zakoñczyliśmy w 2015 roku jest rekulty-
wacja sk³adowiska odpadów komunalnych 
w £¹¿ynie. Jej wartośæ wynios³a 466 658, z³, 
z tego dofinansowanie 443 325 z³.

 Wzrastaj¹ca świadomośæ ekologiczna 
mieszkañców oraz koniecznośæ wdro¿enia 
dzia³añ przewidzianych do realizacji w Pro-
gramie Gospodarki Niskoemisyjnej, zmierza-
j¹cych do poprawy jakości powietrza, spowo-
dowa³a wdro¿enie programów: EKO – PIEC, 
dziêki któremu w 15 budynkach wymieniono 
stare piece na nowe, spe³niaj¹ce wysokie nor-
my środowiskowe oraz monta¿u instalacji 
solarnych, fotowoltaicznych i pomp ciep³a 
wykorzystuj¹cych Odnawialne Źród³a Ener-
gii na budynkach gminnych i mieszkañców. 
Gmina pozyska³a wsparcie w wysokości 
515 00 z³otych.

 Zapewnienie dzieciom i m³odzie¿y w³a-
ściwych warunków nauki i rozwoju to bardzo 
wa¿na dziedzina naszej dzia³alności. W celu 
powiêkszenia bazy oświatowej podjêliśmy 
siê budowy sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Przysieku za kwotê 2 739 125 
z³ oraz rozbudowy i przebudowy Gminnego 
Przedszkola w Z³ejwsi Ma³ej za kwotê 1 013 

346 z³.  Na oba zadania otrzymaliśmy 
dofinansowanie w ³¹cznej wysokości 
1 316 911 z³.
 Licznie zg³aszane wnioski o przy-
znanie mieszkania komunalnego oraz 
koniecznośæ ich zapewnienia osobom 
eksmitowanym sk³oni³a nas do podjêcia 
decyzji o powiêkszeniu zasobu miesz-
kaniowego gminy. W wyniku adaptacji 
dwóch budynków w Toporzysku oraz 
budynku by³ej leśniczówki w Cichora-
dzu pozyskaliśmy 17 mieszkañ. £¹czny 

koszt prac adaptacyjnych wyniós³ 841 
502 z³, w tym dofinansowanie 72 827 z³.
 Ci¹g³a poprawa stanu technicznego 
dróg gminnych to jedna z kluczowych 
dziedzin naszej dzia³alności. W okresie 
od 2015 r. do czerwca br. na inwestycje 
i remonty w tym zakresie wydaliśmy 
³¹cznie 7 517 268 z³otych. Pozwoli³o to 
na pokrycie „bitumem” 37 500 m2 po-
wierzchni dróg, budowê ulic w Gutowie, 
Górsku i Starym Toruniu, prowadzenie 
bie¿¹cych remontów i napraw dróg 
w ka¿dej miejscowości gminy, choæ, 
z czego zdajemy sobie sprawê, potrzeby 
w tym zakresie s¹ bardzo du¿e.

 Nie zapominamy równie¿ o innych 
uczestnikach ruchu drogowego zabez-
pieczaj¹c w bud¿ecie środki na budowê 
chodników i dróg pieszo – rowerowych. 
W omawianym okresie pobudowano 
chodniki w: Rzêczkowie, Z³ejwsi Wiel-
kiej, Górsku i Przysieku za kwotê 698 
047 z³. W najbli¿szym czasie  powsta-
nie chodnik przy Biedronce w Z³ejwsi 
Wielkiej oraz w Rzêczkowie, a po wy³o-
nieniu w przetargu wykonawcy przyst¹-
pimy do budowy I Etapu ście¿ki rowe-
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KAktualności

Wybory samorządowe 2018

Ka¿dy z Pañstwa otrzyma 4 karty do g³osowa-
nia, w tym:
– 1 kartê w wyborach wójta,
– 1 kartê w wyborach do rady gminy,
– 1 kartê w wyborach do rady powiatu,,
– 1 kartê w wyborach do sejmiku wojewódz-
twa.
 Oznacza to, ¿e ka¿dy wyborca bêdzie móg³ 
oddaæ 4 g³osy. Jak g³osowaæ, ¿eby g³os by³ wa¿-
ny?
W wyborach wójta:
g³osowaæ mo¿na tylko na jednego kandyda-
ta, stawiaj¹c znak „X” (co najmniej dwie linie 
przecinaj¹ce siê w obrêbie kratki) na karcie do 
g³osowania w kratce z lewej strony obok nazwi-
ska kandydata. 
 Przyczyn¹ niewa¿ności g³osu bêdzie: - po-
stawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku 
wiêcej ni¿ jednego kandydata, niepostawienie 
znaku „X” w ¿adnej kratce, postawienie znaku 
„X” wy³¹cznie w kratce przy nazwisku kandy-

 W niedzielê 21 października 2018 r. odbêd¹ siê wybory samorz¹dowe, w których wybierzemy: wójta gminy, radnych Rady Gminy Z³awieś Wielka, radnych Rady Powiatu Toruñskiego oraz 
radnych Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

data skreślonego przez gminn¹ komisjê wybor-
cz¹.
W wyborach do rady gminy:
g³osowaæ mo¿na tylko na jednego kandydata, 
stawiaj¹c znak „X” w kratce z lewej strony obok 
nazwiska kandydata. 
 Znak postawiony przy wiêkszej liczbie 
kandydatów, niepostawienie znaku „X” w ¿ad-
nej kratce czy te¿ postawienie znaku wy³¹cznie 
przy nazwisku kandydata skreślonego przez 
gminn¹ komisjê wyborcz¹ sprawi, ¿e g³os bê-
dzie niewa¿ny.
W wyborach do rady powiatu i sejmiku wo-
jewództwa:
g³osowaæ mo¿na tylko na jedn¹ listê kandyda-
tów, stawiaj¹c znak „X” w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, 
przez co wskazuje siê jego pierwszeñstwo do 
uzyskania mandatu. 
 Przyczyn¹ niewa¿ności g³osu bêdzie: - po-
stawienie znaku „X” obok nazwisk kandyda-

tów umieszczonych na wiêcej ni¿ jednej liście, 
niepostawienie znaku „X” w ¿adnej kratce, po-
stawienie znaku „X” w kratce wy³¹cznie przy 
nazwisku kandydata z listy uniewa¿nionej 
przez powiatow¹ b¹dź wojewódzk¹ komisjê 
wyborcz¹.

W dniu g³osowania lokale wyborcze bêd¹ 
otwarte w godzinach od 7.00 do 21.00.

Mieszkañcy:
 Górska bêd¹ g³osowaæ w Szkole Podstawo-
wej w Górsku – w sali nr 3 (obwód nr 1),
 £¹¿yna, Siemonia i Zarośla Cienkiego - 
w Szkole Podstawowej w £¹¿ynie (obwód nr 2),
 Cichoradza, Gierkowa, Rzêczkowa i Sk³u-
dzewa – w Szkole Podstawowej w Rzêczkowie 
(obwód nr 3),
 Gutowa, Pêdzewa i Z³ejwsi Wielkiej – 
w Szkole Podstawowej w Z³ejwsi Wielkiej – 
w sali nr 11 (obwód nr 4),

 B³otek, Przysieka, Rozgart i Starego Toru-
nia – w Szkole Podstawowej w Przysieku (ob-
wód nr 5),
 Czarnowa i Toporzyska – w filii Szko³y 
Podstawowej w Czarnowie (obwód nr 6),
 Cegielnika i Czarnego B³ota – w Szkole 
Podstawowej w Górsku – w sali nr 4 (obwód nr 
7),
 Z³ejwsi Ma³ej – w Szkole Podstawowej 
w Z³ejwsi Wielkiej – w sali nr 12  (obwód nr 8).

 Przed wydaniem karty do g³osowania ob-
wodowa komisja wyborcza jest zobowi¹zana 
do sprawdzenia to¿samości wyborcy, dlatego 
tak wa¿ne jest zabranie ze sob¹ dowodu osobi-
stego lub innego dokumentu z fotografi¹ (np. 
paszportu, prawa jazdy, legitymacji studenc-
kiej), pod warunkiem, ¿e ustalenie to¿samości 
na jego podstawie nie bêdzie budzi³o w¹tpli-
wości.

Gra¿yna Krystosiak

rowej z Torunia do Górska z odga³êzieniem do 
Barbarki. (II Etap jest w fazie opracowywania 
dokumentacji projektowej.)
 Dostrzegaj¹c i doceniaj¹c ofiarn¹ i oddan¹ 
s³u¿bê stra¿aków ochotników, daj¹c¹ wszyst-
kim ogromne poczucie bezpieczeñstwa, finan-
sujemy dzia³alnośæ 9 jednostek Ochotniczych 
Stra¿y Po¿arnych. W roku 2017 OSP w Topo-
rzysku wzbogaci³o siê o średni samochód do 
ratownictwa chemiczno – ekologicznego marki 
VOLVO. Obecnie trwa przetarg, który wy³oni 
dostawcê takiego samego wozu tym razem dla 
jednostki z £¹¿yna. Warto zaznaczyæ, ¿e oba 
zakupy objête s¹ wsparciem którego wysokośæ 
wynosi 750 000 z³.

 Wysoko sobie cenimy wspó³pracê ze wszyst-
kimi organizacjami pozarz¹dowymi, dzia³aj¹-
cymi na terenie gminy. W wiêkszości korzystaj¹ 
one z budynków i pomieszczeñ gminnych, 
dlatego tak wa¿ne jest utrzymanie ich we w³aści-
wym stanie technicznym. Na remonty i rozbu-
dowy świetlic wiejskich i remiz OSP we wszyst-
kich miejscowościach w gminie wydaliśmy 
³¹cznie 343 580 z³. Kosztem 709 240 z³ powsta³y 

dwie nowe świetlice wiejskie w: Zaroślu Cien-
kim i Rozgartach.
 Poziom świadczonych przez gminê us³ug 
komunalnych bezpośrednio wp³ywa na jakośæ 
¿ycia na naszym terenie. W swojej infrastruk-
turze posiadamy ju¿ wiele kilometrów sieci 
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, jednak ol-
brzymi rozwój budownictwa mieszkaniowego 
powoduje, ¿e na tym polu ci¹gle jest wiele do 
zrobienia. W ostatnich 4 latach na budowê sie-
ci wodoci¹gowych przeznaczyliśmy 1 494 179 
z³, dziêki czemu powsta³o niemal 10 km sieci. 
W bie¿¹cym roku rozpoczêliśmy realizacjê za-
dania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w Czar-
nym B³ocie i Gutowie, którego zakres rzeczowy 
obejmuje: budowê kanalizacji sanitarnej, odga-
³êzieñ bocznych,  przewodów t³ocznych i prze-
pompowni ścieków. Ca³kowita wartośæ zadania 
wynosi 3 368 970 z³, w tym dofinansowanie 2 
687 824 z³. Zakoñczenie inwestycji planowane 
jest na marzec 2020 r. Kolejn¹ du¿¹ inwestycj¹ 
jest „Budowa wodoci¹gu i kanalizacji w Starym 
Toruniu i Górsku oraz przydomowej oczysz-
czalni ścieków w Cichoradzu”. Jej efektem bê-
dzie 1,065 km sieci wodoci¹gowej w Górsku, 
1,85 km kanalizacji sanitarnej w Toruniu oraz 
przydomowej oczyszczalni ścieków w Cichora-
dzu. Planowany termin zakoñczenia – maj 2019 
r. Bardzo wa¿na, umo¿liwiaj¹ca wy³¹czenie nie-
wydolnej oczyszczalni ścieków w Toporzysku 
jest zrealizowana wspólnie z Toruñskimi Wo-
doci¹gami budowa kolektora kanalizacyjnego 
do Przysieka. W ramach tej inwestycji u³o¿ony 
zosta³ przewód magistrali, przesy³aj¹cy wodê 
z Torunia do Górska, dziêki czemu rozwi¹zany 
zosta³ problem s³abego ciśnienia i z³ej jakości 
wody na osiedlu.

 Du¿ym sukcesem jest stworzenie i sta³y 
rozwój Gminnej Spó³ki, której dzia³alnośæ 
powiêksza siê o kolejne, przekazywane przez 
Urz¹d Gminy zakresy. Dziêki formie dzia³ania 
w postaci spó³ki z o. o. mo¿liwa jest realizacja 
wiêkszej ilości inwestycji i skuteczniejsze i racjo-
nalniejsze wykorzystanie środków publicznych. 
Sta³y rozwój firmy, objawiaj¹cy siê ulepszaniem 

bazy sprzêtowej pozwala na jeszcze spraw-
niejsze wykonywanie us³ug dla mieszkañców. 
W najbli¿szym czasie planowane jest rozpoczê-
cie prace obejmuj¹cych gruntown¹ przebudo-
wê i termomodernizacjê budynku ZUK-u oraz 
stworzenie na terenie zak³adu Punktu Selek-

tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 Na prowadzenie dzia³alności kulturalnej  
od roku 2015 do koñca czerwca br. przezna-
czono 4 954 701 z³. W ramach tych środków 
przeprowadzono remont Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej. Oferta kultu-
ralna instytucji kultury stale siê powiêksza, co 
powoduje, ¿e ka¿dy mieszkaniec naszej gminy, 
i ten najm³odszy i ten trochê starszy znajdzie 
w nich coś dla siebie. 
 Do wiêkszych sukcesów zaliczam reaktywa-
cjê posterunku policji w Z³ejwsi Wielkiej.  Dro-
ga do tego sukcesu nie by³a ani krótka, ani ³atwa. 
Na szczêście zwyciê¿y³a dobra wola wszystkich 
zainteresowanych stron. Koszty przeprowadzo-
nego remontu pokry³a gmina, przeznaczaj¹c 
na ten cel 141 027 z³, wyposa¿enie pomieszczeñ 

zapewni³ Starosta Toruñski.
 Niezwykle wa¿ne jest zapewnieni w³aści-
wych warunków do świadczenia us³ug zdro-
wotnych dla mieszkañców gminy. W celu ich 
poprawy wykonana zosta³a wspomniana wcze-
śniej termomodernizacja Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Z³ejwsi Wielkiej a planowana jest 
w Ośrodku Zdrowia w Rzêczkowie, na któ-
rym trwaj¹ obecnie prace zwi¹zane wymiana 
poszycia dachowego. W Górsku powstaje Cen-
trum Us³ug Rehabilitacyjnych (przy Ośrodku 
Zdrowia) a w Szkole Podstawowej powsta³ ga-

binet stomatologiczny, umo¿liwiaj¹cy objêcie 
uczniów opiek¹ dentystyczn¹. 
 Bardzo wa¿n¹ czêści¹ naszej dzia³alności 
jest realizacja zadañ ze środków funduszu so³ec-
kiego. O ich przeznaczeniu decyduj¹ sami miesz-
kañcy poszczególnych so³ectw, proponuj¹c do 
ujêcia w bud¿ecie gminy wielu ciekawych przed-
siêwziêæ s³u¿¹cych poprawie warunków ich ¿y-
cia. Dziêki temu powstaj¹ place zabaw, si³ownie 
zewnêtrzne, modernizowane i wyposa¿ane s¹ 
świetlice wiejskie, remontowane drogi gminne, 
budowane chodniki, oświetlenie uliczne, utrzy-
mywane tereny zielone, organizowane spotkania 
i festyny integracyjne. Na zadania realizowane 
w ramach funduszu so³eckiego w latach 2015– 
2018 przeznaczono kwotê 1 775 879 z³.

 O skali i zakresie realizacji inwestycji decy-
duj¹ przede wszystkim mo¿liwości finansowe, 
a te znacz¹co siê zwiêkszy³y co pokazuje ponad 
10 milionowy wzrost dochodów jaki dokona³ 
siê przez cztery lata mojej kadencji. Świadczy to 
przede wszystkim o pozytywnych zmianach ja-
kie zachodz¹ w gminie, ale te¿ o wykonywaniu 
przez nas dodatkowej pracy. 

 Jak podkreśla³em od pierwszych dni mojej 
pracy w urzêdzie gminy najwa¿niejszy dla mnie 
jest cz³owiek i zaspokajanie jego potrzeb. Osi¹-
gniêcie tego celu poprzez zrównowa¿ony roz-
wój wszystkich miejscowości gminnych by³, jest 
i bêdzie moim priorytetem.

Jan Surdyka
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K Aktualności/Vademecum mieszkańca

Plan zajęć GOKiS na rok 
kulturalno - sportowy 2018/2019

Dzienny Dom Pomocy w Przysieku

Nowy autobus

Z życia brygady budowlanej Urzędu 
Gminy w Złejwsi Wielkiej

 Zakoñczy³ siê proces rekrutacji do Dzien-
nego Domu Pomocy w Przysieku.

 W wyniku naboru do udzia³u w projekcie 
zg³osi³y siê 44 osoby (osoby niesamodzielne 
z terenu gminy Z³awieś Wielka). Zaintereso-
wanie t¹ form¹ opieki by³o du¿e. Do udzia³u 
w zajêciach DDP zakwalifikowano – 39 osób, 
z których 23 osoby bêd¹ uczêszcza³y na zajêcia 
przez wszystkie dni tygodnia, a 16 w wybranych 
przez siebie terminach. 
 Wszystkie osoby, chêtne do udzia³u w pro-
jekcie w ramach którego realizacja us³ug opie-

kuñczych nastêpuje w miejscu ich zamieszka-
nia zosta³y przyjête.
 Mamy nadziejê, ¿e projekt realizowany na 
terenie naszej Gminy zminimalizuje wyklucze-
nie spo³eczne wśród osób starszych i zapewni 
naszym podopiecznym godn¹, pogodn¹ jesieñ 
¿ycia.
 Projekt jest wspó³finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020.

Justyna Klonowska

Poniedzia³ek - 17: 00 – zajêcia  muzyczne i wokalne
                         - 19:30 – aerobik
Wtorek               - 17:00 – zajêcia  muzyczne i wokalne
                            - 17:00 – zajêcia plastyczne
Środa                 - 16:00 – taniec dla dzieci i m³odzie¿y
                           - 16:45 – zajêcia rytmiczno – umuzykalniaj¹ce – Klub Malucha
                          - 17:00 – 18:00 – jêzyk angielski dla dzieci
                         - 18:15 – 20:00 – jêzyk angielski – dorośli
                        - 17:00 – zajêcia muzyczne i wokalne
                        - 19:00 – zajêcia rehabilitacyjne-Zdrowy Krêgos³up
Czwartek    - 17:00 – zajêcia muzyczne i wokalne
                        - 19:00  -aerobik
Pi¹tek            - 15:00 zajêcia muzyczne i wokalne
                      - 17:30 – warsztaty ceramiczne (lepienie z gliny)
 Zajêcia sportowo – rekreacyjne – boisko Orlik w Z³ejwsi Ma³ej – codziennie po uzgodnie-
niu z animatorami sportu. Pozosta³e zajêcia kulturalno – sportowe zgodnie z kalendarzem 
imprez.
 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza ponadto na zajêcia: taniec dla m³odej pary, 
taniec dla dzieci – cheerleaderki, taniec towarzyski, taniec ludowy, jêzyk niemiecki, taniec 
w krêgu, szachy, warcaby, rêkodzie³o artystyczne, taniec wspó³czesny.
 Zapisy przyjmuje i informacji udziela pracownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Z³ejwsi Ma³ej pod nr tel. 783 480 569.

Maria Karpiñska

 Ponadto prowadzone s¹ roboty budowlane 
w ramach funduszy so³eckich na rok 2018.
 Prace budowlane w Rozgartach zosta³y 
zakoñczone. Obecnie trwa procedura odbioro-
wa. Powierzchnia u¿ytkowa świetlicy wynosiæ 
bêdzie 140m2 . G³ównym pomieszczeniem jest 
sala bankietowa na 50 osób, ponadto świetlica 
wyposa¿ona jest w kuchniê, zaplecze sanitar-
ne, szatniê oraz pomieszczenie gospodarcze. 
Przed świetlic¹ wykonano parking oraz ogro-
dzenie panelowe. Koszt inwestycji wyniós³ 320 
tys. z³. 
 Z koñcem września brygada budowlana 
rozpoczê³a wykopy pod nowe skrzyd³o Ośrod-
ka Zdrowia w Górsku, w którym mieściæ siê 
bêdzie Centrum Rehabilitacji. W roku 2018 
planowane jest wykonanie prac ziemnych oraz 
fundamentów. Zak³dany termin zakoñczenia 
realizacji inwestycji, której koszt wyniesie 1 
300 000 z³ to jesieñ 2019 r. W kwocie tej zawar-
ty bêdzie tak¿e kapitalny remont istniej¹cego 
ośrodka zdrowia, przez co nabierze on nowo-
czesnej formy i stanie siê bardziej funkcjonal-
ny. 
 Latem tego roku, Urz¹d Gminy przekaza³ 
dwóm rodzinom klucze do mieszkañ komu-
nalnych w Cichoradzu, powsta³ych na skutek 

 Pomimo zakoñczonego okresu letniego, brygada budowlana nadal prowadzi du¿o robót 
budowlanych. Aktualnie prace prowadzone s¹ g³ównie na 3 odcinkach tj. budowa świetlicy 
wiejskiej w Rozgartach, budowa Centrum Rehabilitacji w Górsku oraz adaptacja budynku go-
spodarczego przy by³ej Leśniczówce w Cichoradzu na budynek komunalny.

adaptacji by³ej Leśniczówki. Drugim etapem 
inwestycji jest przekszta³cenie istniej¹cego bu-
dynku gospodarczego w kolejne mieszkanie 
komunalne. Lokal bêdzie mia³ ok. 45 m2 po-
wierzchnii i zostanie zasiedlony wiosn¹ 2019 
roku. Planowana wartośæ inwestycji to 100 000 
z³, z czego z Banku Gospodarstwa Krajowego 
otrzymamy dofinansowanie w wysokości 30% 
poniesionych kosztów.
 Jesieñ to tak¿e pora na zakoñczenie prac 
zwi¹zanych z funduszem so³eckim. Lwia czêśæ 
zadañ zosta³a ju¿ wykonana, jednak¿e zakres 
robót budowlanych tegorocznego funduszu 
jest na tyle du¿y, ¿e nie wszystkie prace zd¹¿yli-
śmy przeprowadziæ w okresie letnim. 
 Wykonane zosta³y: nowe boisko sportowe 
przy SP w Siemoniu, chodniki w Górsku oraz 
Przysieku, górka saneczkowa w Czarnym B³o-
cie oraz wiata drewniana przy świetlicy w £¹-
¿ynie. Powiêkszony zosta³ tak¿e parking przy 
świetlicy wiejskiej w Zaroślu Cienkim. 
Aktualnie prowadzone s¹ prace w Starym To-
runiu, gdzie ocieplany jest budynek świetlicy 
oraz montowane s¹ elementy placu zabaw i si-
³ownie zewnêtrzne. 

Szymon Czajkowski

Utrzymanie rowów w gminie
 W zwi¹zku ze zmian¹ prawa wodnego 
(obowi¹zuj¹cy akt prawny wszed³ w ¿ycie 1 
stycznia 2018 r.) przypominamy w³aścicielom 
nieruchomości przez które przebiegaj¹ rowy 
melioracyjne b¹dź urz¹dzenia melioracyj-
ne o obowi¹zku ich okresowej konserwacji 
i czyszczenia.

 Obfite opady deszczu w porze wiosennej, 
brak sta³ej, systematycznej konserwacji rowów 
melioracyjnych i rowów przydro¿nych oraz 
przepustów mog¹ spowodowaæ lokalne podto-
pienia gruntów, zalania piwnic i ogródków. 
 Zgodnie z art. 205 ustawy Prawo Wodne 
utrzymywanie urz¹dzeñ melioracji wodnych 
nale¿y do zainteresowanych w³aścicieli grun-
tów, a je¿eli urz¹dzenia te s¹ objête dzia³alno-
ści¹ spó³ki wodnej dzia³aj¹cej na terenie gmi-
ny lub zwi¹zku spó³ek wodnych, w którym jest 
zrzeszona spó³ka wodna dzia³aj¹ca na terenie 
gminy - do tej spó³ki lub tego zwi¹zku spó³ek 
wodnych.
 W³aściciele i u¿ytkownicy gruntów, na któ-
rych znajduj¹ siê urz¹dzenia melioracyjne s¹ 
zobowi¹zani do:
- wykaszania roślinności ze skarp i dna rowu;
- wycinki drzew i krzewów ze skarp i dna ro-

wów po uzyskaniu wcześniejszej zgody na 
ich wyciêcie od Wójta Gminy;

- wybierania namu³u z dna rowów oraz usuwa-
nie wszelkich zatamowañ;

- naprawy uszkodzonych skarp i dna rowów;
- ochrony rowów przed pas¹cymi siê zwierzê-

tami;
- odmulania studzienek drenarskich i ich na-

prawy;
- bie¿¹cej naprawy wylotów drenarskich.
 Cieki wodne nie maj¹ granic, zatem pod-
topienia powstaj¹ w przypadku gdy w³aścicie-
le gruntów nie konserwuj¹ urz¹dzeñ meliora-
cyjnych.
 W³aściciel nieruchomości nie objêtych 
dzia³alności¹ spó³ki wodnej powinien sam 
dbaæ o stan rowów na terenie w³asnej pose-
sji. Ponadto w³aściciel gruntu, o ile przepisy 
ustawy nie stanowi¹ inaczej nie mo¿e zmieniæ 
stanu wody na gruncie, a zw³aszcza kierunku 
odp³ywu znajduj¹cej siê na jego gruncie wody 
opadowej ani kierunku odp³ywu ze źróde³ - ze 
szkod¹ dla gruntów s¹siednich.
 Nie mo¿e te¿ odprowadzaæ wód oraz ście-
ków na grunty s¹siednie. Niszczenie lub uszka-
dzanie urz¹dzeñ melioracyjnych  jest wykrocze-
niem i podlega karze grzywny zgodnie z art. 155 
ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeks wykroczeñ 
(Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 275 z późn. zm.).

Joanna Sucharska

 Pojazd posiada 59 miejsc siedz¹cych, i jak 
potwierdzi³y wszystkie przeprowadzone ba-
dania, autobus znajduje siê w bardzo dobrym 
stanie technicznym. 
 Zakup nowoczesnego autobusu ma zapew-
niæ odpowiednie warunki i zwiêkszyæ bezpie-
czeñstwo przewozu dzieci. 

 W sierpniu 2018 roku zosta³ zakupiony autobus marki Mercedes - Benz O 550 z przeznacze-
niem do przewozu dzieci i m³odzie¿y szkolnej w Szkole Podstawowej w Górsku.

 Mamy nadziejê, ¿e nowy nabytek znacz-
nie poprawi komfort podró¿y najm³odszych 
mieszkañców naszej Gminy, nie tylko w dro-
dze do szko³y, ale równie¿ podczas wycieczek 
szkolnych na terenie ca³ego kraju.

Jan Surdyka
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KAktualności

Harmonogram imprez
DATA IMPREZA ORGANIZATOR MIEJSCE

PAŹDZIERNIK
21.10.2018 Puchar Prezesa Ko³a Wis³a + wody zalewowe Ko³o Wêdkarskie Z³awieś Wielka
Październik 2018 Gminny Konkurs Piosenki GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej
Październik 2018 VI Wojewódzki Festiwal Zespo³ów Śpiewaczych i Folklorystycznych GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej
Październik 2018 Mistrzostwa gminy w pi³ce no¿nej dziewcz¹t i ch³opców GM Boisko Orlik w Z³ejwsi Ma³ej GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej
Październik 2018 Mistrzostwa gminy w pi³ce no¿nej dziewcz¹t i ch³opców SP Boisko Orlik w Z³ejwsi Ma³ej GOKiS 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
Październik 2018 Kurs uk³adania kwiatów/wi¹zanki z okazji świêta Zmar³ych/ Dom Kultury w Górsku, Dom Kultury w Górsku

LISTOPAD
11.11.2018 Akademia Narodowe Świêto Niepodleg³ości GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej
11.11.2018 Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Gminy Szko³a Podstawowa w Z³ejwsi Wielkiej Urz¹d Gminy w Z³ejwsi Wielkiej
Listopad 2018 Zaduszki jazzowe GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2018 Wieczór Andrzejkowy GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2018 Turniej dziewcz¹t i ch³opców SP w pi³ce no¿nej Boisko Orlik w Z³ejwsi Ma³ej GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2018 Festiwal pn. Przebój Mamy i Taty GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej GOKiS w Z³ejwsi Ma³ej
Listopad 2018 Spotkania Klubu Seniora  2 x w miesi¹cu Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku
Listopad 2018 Uniwersytet III Wieku 2 x w miesi¹cu Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku
Listopad 2018 Andrzejkowe spotkanie w Klubie Seniora Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku

Dożynki
 Popularnośæ świêta plonów z roku na rok jest 
coraz wiêksza. Mieszkañcy gminy, i nie tylko, 
chêtnie bior¹ w nim udzia³. Tradycyjnie po mszy 
św. w kościele parafialnym w Z³ejwsi Wielkiej, ko-
rowód poprowadzony przez Gminn¹ Orkiestrê 
Dêt¹ przeszed³ do amfiteatru w Z³ejwsi Ma³ej. 
 W trakcie czêści oficjalnej wrêczono nagrody 
dla wyró¿niaj¹cych siê rolników z poszczegól-
nych so³ectw oraz przekazane zosta³y podziêko-
wania dla przedsiêbiorców za okazane wsparcie. 
Na scenie zaprezentowa³y siê zespo³y śpiewacze 
Harmonia i Melodia, Gminna Orkiestra Dêta, 
kó³ko taneczne z Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu, a tak¿e zespó³ Banau. Gwiazd¹ tego-
rocznych do¿ynek by³ zespó³ Weekend. Pod 
sam¹ scen¹ w rytm przebojów "Ona tañczy dla 
mnie" czy "Za ka¿d¹ chwilê z tob¹" bawi³o siê 
prawie 2000 osób. 
 Na placu do¿ynkowym swoimi przysmaka-
mi czêstowa³y panie z KGW Górsk, Sk³udzewo, 

 1 września amfiteatr w Z³ejwsi Ma³ej zgromadzi³ rekordow¹, jak dotychczas liczbê gości. 
Po raz pierwszy do¿ynki gminne zorganizowane zosta³y jako impreza masowa.

Zarośle Cienkie i Z³awieś Wielka. Panie z LGD 
Zakole Dolnej Wis³y na kolorowym stoisku 
zaprasza³y do spróbowania pysznego gulaszu. 
W wioskach gin¹cych zawodów nasi mieszkañ-
cy mogli zapoznaæ siê z prac¹ powroźnika czy 
świecownika. Animatorki malowa³y dzieciom 
buzie i z d³ugich baloników wyczarowywa³y 
fantastyczne zwierzaki. 
 Do wspólnej zabawy zaprasza³a równie¿ 
Fundacja Kreator Uśmiechu. Dla najm³od-
szych nie mog³o zabrakn¹æ dmuchanych 
zje¿d¿alni. Jak co roku so³ectwa przygotowa-
³y pyszne ciasta, a harcerze kie³baski z grilla. 
Tradycyjnie Jan Surdyka Wójt Gminy Z³awieś 
Wielka ufundowa³ pyszn¹ grochówkê. 
 Imprezê do¿ynkow¹ zakoñczy³a zabawa 
taneczna poprowadzona przez zespó³ Solaris 
z £¹¿yna.

Paulina Zakierska



EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K 5październik - listopad 2018Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K Aktualności

Złote Gody

 Te wspólne 50 lat to symbol wierności  
i mi³ości rodzinnej, to dowód wzajemnego 
zrozumienia istoty zwi¹zku ma³¿eñskiego. 
To wzór i piêkny przyk³ad dla m³odych poko-
leñ.
 Z okazji tak zacnego Jubileuszu dnia 29 
czerwca 2018 r. w sali narad urzêdu gminy 
z Z³ejwsi Wielkiej odby³a siê niecodzienna 
uroczystośæ.
Wśród zacnego grona dostojnych Jubilatów 
znaleźli siê Pañstwo:  
- Rozalia i Kazimierz Deleszkowie,
- Janina i Tadeusz Makuchowie,
- Balbina i Czes³aw Szymañscy,
- Zofia i Zenon Ryngwelscy.
 Najwa¿niejszym momentem uroczystości 
by³ akt dekoracji Medalami za D³ugoletnie 
Po¿ycie Ma³¿eñskie, którego w imieniu Pre-
zydenta RP, dokona³ Pan Jan Surdyka - Wójt 
Gminy Z³awieś Wielka.
 Z tej okazji Szanownym Jubilatom wrê-
czono listy gratulacyjne oraz kwiaty.
Po oficjalnej czêści uroczystości wszyscy ze-
brani zostali zaproszeni na s³odki poczêstu-
nek. Spotkanie z Jubilatami by³o okazj¹, aby 
zatrzymaæ sie na chwilê i spojrzeæ wstecz na 
to, co osi¹niête w ci¹gu trwania ma¿eñstwa. 
Czas  zarezerwowany na wspomnienia.
 Szanownym Jubilatom ¿yczymy trwania 
w tej piêknej mi³ości i wyra¿amy g³êboki sza-
cunek za pokonanie trudów jakie ¿ycie przy-
nosi ka¿dej rodzinie.

Karolina Majewska

 Z³ote Gody to niezwyk³e wydarzenie nie 
tylko dla Jubilatów, ale równie¿ dla ich ro-
dzin oraz przyjació³. 

 Z dniem 1 lipca 2018 r. nowym podmio-
tem prowadz¹cym przychodniê w Z³ejwsi 
Wielkiej zosta³ Revital Medic w Toruniu.  
Zgodnie z umow¹ rozpoczêto us³ugi medycz-
ne z zakresu podstawowej opieki medycznej, 
wykwalifikowana kadra medyczna s³u¿y swo-
j¹ wiedz¹ i doświadczeniem,   a indywidualne 
podejście do pacjenta i opieka nad nim daje 
bardzo dobre efekty lecznicze.  Pomieszcze-
nia przychodni w Z³ejwsi Wielkiej zosta³y 
zmodernizowane w celu dostosowania  do 
obowi¹zuj¹cych przepisów, w gabinetach za-
biegowych pojawi³y siê nowe meble medycz-
ne, ci¹gi sterylizacyjne. Ponadto gabinety wy-
posa¿ono w niezbêdny sprzêt medyczny m.in. 
EKG z przystawk¹ spirometryczn¹, zestaw 
AMBU. Po przeprowadzonym remoncie, w  
sierpniu zosta³ uruchomiony oddzia³ w Gór-
sku a z koñcem  października ruszy placówka 
w Rzêczkowie.
 
 Ośrodek w Z³ejwsi Wielkiej, przy udziale 
środków Narodowego Funduszu Zdrowia, re-
alizuje program leczenia stomatologicznego 

dla dzieci i m³odzie¿y do 18 roku ¿ycia. Stoma-
tologia dzieciêca zajmuje siê specjalistycznym 
leczeniem zachowawczym pacjentów w wieku 
rozwojowym. W³aściwy kontakt, pierwsze spo-
tkanie dziecka  ze stomatologiem kszta³tuje 
późniejsze nastawienie pacjenta do wizyt w ga-
binecie dentystycznym. Niezwykle wa¿ne jest, 
aby  pociechy by³y objête profesjonaln¹ opiek¹ 
stomatologiczn¹ ju¿ od najm³odszych lat. Pro-
filaktyka i wczesne leczenie choroby próchni-
cowej w okresie uzêbienia mlecznego ma, wiêc 
olbrzymie znaczenie. Dlatego te¿, dla lekarzy 
pracuj¹cych w gabinecie stomatologicznym 
w  Revital Medic najwa¿niejsz¹ kwesti¹ jest za-
pobieganie powstawaniu problemów stomato-
logicznych u dzieci poprzez profilaktykê oraz 
wczesne leczenie ubytków próchnicowych. Aby 
zapobiec potencjalnym zagro¿eniom, które 
mog¹ powstaæ na ka¿dym etapie rozwojowym 
m³odego cz³owieka, dziecko powinno byæ pod 
sta³¹  i regularn¹ opiek¹ stomatologiczn¹, dlate-
go te¿ w ka¿dy pi¹tek gabinet stomatologiczny 
prowadzi wizyty adaptacyjne wraz z przegl¹-
dem stomatologicznym dla uczniów szkó³ z te-

Centrum Medyczne Revital Medic Zławieś Wielka
renu Gminy. Ponadto w październiku zostanie 
otwarty nowy gabinet stomatologiczny w szkole 
w Górsku wyposa¿ony w nowoczesny sprzêt. 
 Dziêki aktywnym dzia³aniom w placówce 
w Z³ejwsi Wielkiej uda³o siê równie¿ otworzyæ 
Zak³ad Rehabilitacji, z us³ug którego mog¹ 
skorzystaæ mieszkañcy Gminy bezp³atnie, 
w ramach kontraktu z NFZ. Nasza  Placówka 
zapewnia profesjonaln¹ opiekê rehabilitacyjn¹ 
nie tylko osobom doros³ym, ale równie¿ dzie-
ciom. Gwa³towne zmiany środowiska ¿ycia 
cz³owieka odbijaj¹ siê na nim zdecydowanie 
niekorzystnie, niepoprawna postawa podczas 
zabawy, nauki, zbyt szybki wzrost dziecka s¹ 
miêdzy innymi przyczyn¹ wzrostu liczby osób 
niepe³nosprawnych w m³odym wieku. Jedn¹ 
z najczêściej wystêpuj¹cych wad wśród naj-
m³odszych jest skolioza, która stanowi w cza-
sach wspó³czesnych istotny problem zdrowot-
ny naszego spo³eczeñstwa i niestety nale¿y 
uznaæ j¹ za chorobê cywilizacyjn¹. Zaburzenia 
postawy cia³a nieleczone pog³êbiaj¹ siê i utrwa-
laj¹  w postaci powa¿nych wad  i dlatego te¿ 
Rodzice musz¹ byæ świadomi,  ¿e zdiagnozo-

wana u dziecka  wada samoczynnie nie minie 
a w raz    z jego rozwojem nie leczona mo¿e siê 
pog³êbiæ.
 Dziêki aktywnym dzia³aniom w³adz Gmi-
ny: Wójta p. Jana Surdyki, Przewodnicz¹cego 
Komisji Zdrowia w Gminie p. Janusza B³ê-
dowskiego oraz cz³onka Komisji Promocji 
i Ochrony Zdrowia Sejmiku Wojewódzkiego 
p. Przemys³awa Przybylskiego uda³o siê rozpo-
cz¹æ bezp³atne szczepienia przeciw pneumo-
kokom dla dzieci w wieku od 24 do 36 miesi¹ca 
¿ycia. Ponadto w ramach badañ profilaktycz-
nych, przesiewowych w kierunku wad postawy 
przebadano uczniów klas pierwszych szkó³   
z obszaru Gminy. 
 Najwa¿niejszym celem i  najwiêksz¹ na-
grod¹ za wk³ad pracy jest zadowolenie naszych 
pacjentów. Pozytywne postrzeganie przez oto-
czenie nak³ania do dalszego, jeszcze wiêksze-
go zaanga¿owania, w dzia³ania zapewniaj¹ce 
świadczenie opieki zdrowotnej dla mieszkañ-
ców gminy na wysokim poziomie.

Rafa³ Dr¹czkowski

Pszok Plus

 To o ponad 16 % wiêcej ni¿ w roku ubie-
g³ym – informuje Zak³ad Us³ug Komunal-
nych Z³awieś Wielka . W celu ograniczenia  
powstawania  zmieszanych odpadów komu-
nalnych i zwiêkszenia poziomu recyklingu 
oraz odzysku w gminie powsta³a koncepcja 
budowy nowego Punktu selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych (rysunek). 
 PSZOK, to miejsce gdzie mieszkañcy gmi-
ny mog¹ bezp³atnie oddaæ odpady nieobjête 
standardow¹ zbiórk¹, takie jak zu¿yty sprzêt 
elektroniczny i elektryczny, zu¿yte baterie, 
akumulatory, świetlówki, opony, przetermi-
nowane leki, chemikalia i opakowania po 
nich, odpady gabarytowe czyli np. stare meble 
oraz odpady budowlane. 
 Przy opracowaniu planu funkcjonowania 
tego miejsca bardzo wa¿na by³a jego lokaliza-
cja i dostêpnośæ dla mieszkañców. Z przepro-
wadzonej analizy wynika, ¿e najlepsz¹ lokali-
zacj¹ jest teren Zak³adu Us³ug Komunalnych 
w Rzêczkowie. 
 W po³owie 2018 roku rozpoczêto prace 
przygotowawcze, utworzono Program Funk-
cjonalno U¿ytkowy inwestycji, studium wy-
konalności oraz z³o¿ono wniosek aplikacyjny 
o dofinansowanie. Rozstrzygniêcie konkursu 

 Od pocz¹tku 2018 roku zebrano w Gminie Z³awieś Wielka prawie 2 tys. ton zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz  1,2 tys. ton odpadów segregowanych. 

na budowê obiektu, w ramach dzia³ania 4.2 
Gospodarka odpadami: Punkty selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych – pro-
jekt Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020, przewiduje siê na I kwarta³ 
2019 r. 
 Ca³kowity koszt inwestycji wed³ug za³o-
¿eñ kosztorysowych wynosi prawie 2,5 mln 
z³otych, a jej realizacja nie bêdzie mo¿liwa 
bez finansowego wsparcia zewnêtrznego 
w wysokości 85 %  kosztów. 
 Koncepcja budowy nowego  PSZOK spe³-
nia wysokie standardy ochrony środowiska, 
zak³ada sprawdzone rozwi¹zania funkcjonal-
ne i u¿ytkowe oraz k³adzie nacisk na bezpie-
czeñstwo u¿ytkowników i pracowników. 
 Wszystkie niezbêdne urz¹dzenia jak ram-
pa najazdowa, kontenery, pojemniki zapla-
nowano na wygodnym placu manewrowym 
otoczonym zieleni¹. 
 Planowana jest równie¿ ście¿ka edukacyj-
na dla dzieci i m³odzie¿y wyposa¿ona w spe-
cjalne tablice informacyjne dotycz¹ce w³aści-
wej gospodarki odpadami.

Jan Surdyka

Wyjazd do 
Opery NOVA

 Dom Kultury w Górsku organizuje ko-
lejny wyjazd do Opery NOVA w Bydgosz-
czy. Tym razem jest to spektakl operetkowy 
dla doros³ych - operetka „Hrabina Marica” 
Imre Kalmana.

 Jak czytamy na stronie opery NOVA, re-
alizatorzy przywo³ali ca³y czar nale¿ny ope-
retce. Soliści nie tylko śpiewaj¹, ale z ogrom-
nym wdziêkiem tañcz¹ walca i fokstrota . 
Balet Opery Nova szaleje w kankanie, ogni-
stym czardaszu i uk³adach choreograficz-
nych inspirowanych wêgierskim folklorem. 
 Wyczekiwana Marica przyje¿d¿a do 
swej posiad³ości landem ci¹gniêtym przez 
¿ywe konie, w 3 akcie do pa³acu przybywa 
unikatowym DKW ciotunia-ksiê¿na. 
 Wytworne suknie w pastelowych bar-
wach, wysmakowane w detalach, kapelu-
sze, parasolki, mundury i fraki, cygañskie 
sute spódnice, wêgierskie stroje ludowe – 
blisko 250 kostiumów mieni siê têczowo 
na scenie na tle naturalnej wielkości fasady 
pa³acowej.
 Serdecznie zapraszamy do wyjazdu 
z nami w dniu 25 listopada 2018 r. na godz. 
17:00. Wszelkich informacji udziela pra-
cownik Domu Kultury w Górsku tel. 56 
610 21 28.

Renata Dobrowolska
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Pracowity weekend 
zespołu „Harmonia” 

KA-I -AK czyli wodne wyprawy strażaków z Łążyna

Nasi z Białorusi w Złejwsi Wielkiej

 Ci, którzy ju¿ kolejny raz odwie-
dzili nasz¹ gościnn¹ gminê, mówili ¿e 
przyjechali tu do swoich przyjació³. 
Po raz pierwszy rolê opiekuna pe³ni³a 
studentka medycyny - Jana Stiepano-
wicz, która przedtem przyje¿d¿a³a do 
nas w charakterze uczestniczki. 
 Program pobytu by³ bardzo na-
piêty. Niemal we wszystkich wyciecz-
kach gościom towarzyszyli ich rówie-
śnicy ze Z³ejwsi Wielkiej, Czarnowa, 
Toporzyska. Pierwsz¹ atrakcj¹ by³ 
pobyt w stadninie w Jagodowie i prze-

 26 lipca 2018 r. ju¿ po raz szósty do naszej gminy przybyli m³odzi Polacy ze wschodniej Bia³orusi. Dla ponad 
po³owy z nich by³a to pierwsza wizyta w Ojczyźnie. 

ja¿d¿ki konne. 
 Kolejne dni to moc atrakcji w Jura 
Parku w Solcu Kujawskim, w Ogro-
dzie Botanicznym, ZOO,  w Parku 
Rozrywki w Myślêcinku, Muzeum 
Nowoczesności  w Toruniu, Muzeum 
Wodoci¹gów w Bydgoszczy. Naszych 
przemi³ych gości zabraliśmy rów-
nie¿ nad morze do Sopotu. Ostatnie 
dni pobytu w Ojczyźnie Kresowiacy 
spêdzili w malowniczych Pieninach. 
Organizatorami ich przyjazdu byli: 
Fundacja Prawa i Samorz¹dności, SK 

PTSM reprezentowane przez Ewelinê 
Wysock¹, Marcina Pieñkowskiego 
i Krystiana Frelichowskiego. 
 Nieodp³atne przejazdy po terenie 
naszego województwa gościom, jak 
i towarzysz¹cym im rówieśnikom 
z naszej gminy zapewni³ Jan Surdyka 
Wójt Gminy Z³awieś Wielka, a dar-
mowe noclegi w szkole Dyrektor SP 
w Z³ejwsi Wielkiej Robert Swiontek-
Brzezinski.
 

Krystian Frelichowski

 W ich jêzyku kajak to ka-i-ak, 
a resztê emocjonalnych określeñ 
w eskimoskim narzeczu, pomiñmy 
milczeniem. Wa¿ne, ¿e stworzyli pro-
totyp wspó³czesnego kajaka, którym 
od lat wielu z zami³owaniem poru-
szaj¹ siê pasjonaci wodnych wypraw 
oraz rozmi³owani w pokonywaniu 
wszelkiej maści konarów, ga³êzi, zwa-
lonych pni drzew i innych dziwnych 
przeszkód stra¿acy z £¹¿yna. 
 W³aściwie gdyby siê tak zastano-
wiæ, to kajak to taka ³upina niebudz¹-
ca wielkiego zaufania (a i skór renife-
ra pod siedzeniem trudno by szukaæ). 
Bo ani hamulca w razie czego to nie 
ma, jak siê cz³owiek zdezorientuje, 
to p³ynie, gdzie chce, g³ównie w szu-
wary. A tam i owszem, roślinnośæ 
przecudnej urody, ale ile razy mo¿na 
te chabazie podziwiaæ? Kiedy siê tak 
p³ynie 20 kilometrów, to zapewniam 
wszystkich, ¿e z czasem nabiera siê 
wstrêtu do wodnej roślinności. 
 Na szczêście z ka¿dym kilome-
trem niewprawny wioślarz zaczyna 
panowaæ nad kajakiem i robi siê zupe³-
nie mi³o. No chyba, ¿e ktoś chlupnie 
do wody albo zgubi okulary, których 
nawet nie warto szukaæ, bo dryfuj¹ 
swobodnie przed siebie, podczas, gdy 
ich w³aściciel i trzy czwarte sp³ywu 
przeczesuje bezskutecznie dno. 
 Reszta sp³ywu stoi na brzegu 
i oczywiście serdecznie wspó³czuje, 
no ale ktoś musi przecie¿ zabezpie-
czaæ logistycznie poszukiwania. Oku-
lary pop³ynê³y, wiêc pora wsiadaæ 
do kajaków i p³yn¹æ w ślad za nimi. 

 Pocz¹tki zawsze bywaj¹ trudne, ka¿dy dobrze to wie. Co siê biedni Eskimosi nawywracali w swoich reniferow¹ 
skór¹ obitych kajakach zanim such¹ nog¹ dotarli do wybranego miejsca, to wiedz¹ tylko oni. 

A trasa d³uga, ale za to piêkna i war-
ta ka¿dego wysi³ku. Odpowiednio 
pogrupowani i pod czujnym okiem 
zaprzyjaźnionego i od lat towarzysz¹-
cego nam kajakarza i ratownika wod-
nego Janusza Lemkego machaliśmy 
wios³ami radośnie. 
 W³aściwie, to Janusz macha³ dwa 
razy szybciej ni¿ pozostali i robi³ swo-
je s³ynne zawrotki, ¿eby sprawdziæ, 
czy wszystko w porz¹dku albo udzie-
liæ stosownej instrukcji, no ale jemu 
pewnie Eskimosi zdradzili tajniki 
konstrukcyjne kajaka, które zacho-
wa³ dla siebie… Wa¿ne, ¿e wszyscy 
świetnie dawali sobie radê i bawili 
siê przy tym wyśmienicie. Nawet, je-
śli ktoś l¹dowa³ w szuwarach, to na 
d³u¿sz¹ botaniczn¹ analizê roślinno-
ści nie mia³ czasu, bo grupa wsparcia 
ju¿ udziela³a rad, w jaki sposób z po-
wrotem wyprowadziæ kajak na wodê 
i utrzymaæ go w ryzach. 
 Grupa bowiem by³a zró¿nicowa-
na pod wzglêdem umiejêtności, do-
świadczenia oraz wieku. Jedni p³ynêli 
po raz pierwszy, inni kolejny, a jesz-
cze inni p³ywali od pocz¹tku. Du¿y 
opiekowa³ siê m³odszym, bardziej do-
świadczony świe¿ynk¹, a czo³o i ty³y 
zabezpiecza³a starszyzna. 
 Wszyscy daliśmy radê, chocia¿ 
trasa by³a wyczerpuj¹ca, a pogoda 
sprawi³a nam przemi³¹ niespodzian-
kê i zaserwowa³a takie s³oñce, ¿e wszy-
scy wróciliśmy opaleni, a nawet lekko 
przypieczeni. Od pocz¹tku naszych 
wypraw towarzysz¹ nam tak¿e goście, 
którzy specjalnie doje¿d¿aj¹ w dniu 

sp³ywu, ¿eby pop³yn¹æ razem z nami. 
Jest wiêc i pani so³tys niezmiennie od 
lat i nasz radny z rodzin¹, i co dziel-
niejsi rodzice i mieszkañcy wsi. Bo 
my ju¿ tak mamy, ¿e jesteśmy razem. 
Pomimo wszystko. Zawsze. 
 Czerpiemy z tego bycia razem 
radośæ, si³ê i nadziejê, ¿e tak bêdzie. 
Wierzymy, ¿e nic tego nie zmieni, 
bo jesteśmy jedności¹. Bêdziemy 
wiêc p³ywaæ i bawiæ siê przy ognisku, 
które tradycyjnie jest zwieñczeniem 
ca³odniowego wysi³ku albo sma¿yæ 
jajecznicê na śniadanie nastêpnego 
dnia (na 40 osób! Wiecie, jaka to musi 
byæ wielka patelnia?), albo dzieliæ siê 
na dru¿yny i ganiaæ po lesie w biegu 
patrolowym, albo rozgrywaæ mecze 
siatkówki, albo po prostu taplaæ siê 
w jeziorze. 
 Jest jeszcze bitwa na glony i wy-
prawy rowerami wodnymi, wspólne 
robienie śniadania i porz¹dkowanie 
sto³ówki, a nawet akcja okupacyjna 
budki z lodami. Du¿o tych naszych 
tradycji… Nawet mieszkanie w tym 
samym ośrodku od lat, w którym 
pozostawiamy po sobie dobre wra¿e-
nia i zyskujemy uznanie, poniewa¿ 
prezentujemy wartości, które s¹ dla 
nas wa¿ne i w które wierzymy. 
 Dziêkujemy z tego miejsca na-
szej gospodyni, która darzy nas pe³-
nym zaufaniem i zawsze serdecznie 
przyjmuje w swoich progach i od 
lat niezmiennie siê dziwi, ¿e jednak 
nie jesteśmy ze szko³y katolickiej… 
Szczególnie jednak dziêkujemy 
panu wójtowi Janowi Surdyce, któ-

ry od momentu powstania projektu 
,,Jesteśmy silni, bo jesteśmy razem” 
wspiera nas w ka¿dy mo¿liwy spo-
sób i wierzy w sens naszych dzia-
³añ widz¹c ich efekty. Dziêkujemy 
tak¿e gminnej Komisji Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych, 
która da³a podwaliny stworzonemu 
przez nas projektowi i sukcesywnie 
pomaga finansowo go realizowaæ. 
Ze swojej strony wywi¹zujemy siê 
ze zobowi¹zañ i budujemy z dum¹ 
wśród mieszkañców Tlenia godny 
wizerunek miejsca, z którego pocho-
dzimy. Ktoś powiedzia³by, ot zwy-
k³y trzydniowy wypad grupy ludzi 
na kajaki, ale czy na pewno zwyk³y? 
Popatrzcie na zdjêcia albo do³¹czcie 
do nas. Sami siê przekonacie.
 Rozpêdzeni wra¿eniami i przy-
god¹ wys³aliśmy m³odzie¿ MDP 
w liczbie osób dwunastu na dwuty-

godniowy obóz szkoleniowo-wy-
poczynkowy do miejscowości Pi³a 
M³yn, po³o¿onej urokliwie wśród 
znanych ju¿ nam szuwarów nad je-
ziorem i roślinności leśnej. 
 Zaprawione w samodzielnym ra-
dzeniu sobie z przygotowywaniem 
śniadania, s³aniem ³ó¿ek i praniem 
skarpetek latorośle szybko odnalaz³y 
siê w nowej rzeczywistości i zwyciê-
¿y³y w kilku zadaniach oraz zdoby³y 
kilka dyplomów. 
 Nawi¹za³y te¿ nowe znajomości, 
a przede wszystkim sprawdzi³y siê 
jako ch³onni wiedzy i umiejêtności 
stra¿acy gotowi do nowych wyzwañ. 
 Obóz przetrwa³ nienaruszony, 
opiekunowie bez uszczerbku na 
duszy i sercu, a nasze latorośle ju¿ 
czekaj¹ na kolejny przysz³oroczny 
wyjazd.

OSP £¹¿yn

 Zespó³ „Harmonia” dzia³aj¹cy 
od czterech lat przy Domu Kultury 
w Górsku, staje siê rozpoznawal-
nym zespo³em nie tylko na terenie 
naszej gminy.

 W weekend 8 i 9 września zespó³ 
by³ zaproszony na ró¿ne imprezy 
w Toruniu i okolicach. W sobotê da³ 
koncert w Ośrodku Doradztwa Rol-
niczego w Przysieku na festynie „Bar-
wy lata, dary jesieni”, a w niedzielê 
9 września Wojewódzki Zwi¹zek 
Pszczelarzy zaprosi³ „Harmoniê" do 
uświetnienia XXXV Wojewódzkich  
Dni Pszczelarza.  W tym samym dniu 

zespó³ wyst¹pi³ równie¿ na do¿yn-
kach w gminie Ciechocin.
 Bardzo cieszymy siê, ¿e "Harmo-
nia" jest dobrze odbierana i zaprasza-
na na imprezy nie tylko na terenie 
naszej gminy, ale tak¿e powiatu i wo-
jewództwa. 
 Zespó³ rozwija swoje „skrzyd³a” 
pod kierownictwem Pana Micha³a 
Stropy, który od ubieg³ego roku jest 
jego kierownikiem muzycznym, Ca³y 
czas szukamy nowych cz³onków, wiêc 
zapraszamy wszystkich, którzy maj¹ 
ochotê pośpiewaæ z zespo³em. 

Renata Dobrowolska
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Zespół śpiewaczy „Melodia” na Jarmarku Kujawsko-
Pomorskim w Myślęcinku.

Poznajemy historię

 Nie zabrak³o tañca, muzyki, re-
gionalnych rarytasów i rêkodzie³a. 
By³y stoiska z ró¿nymi przysmakami. 
Na polanie wystawili siê rêkodzielni-
cy, wytwórcy smako³yków, przetwo-
rów miodu, a tak¿e sprzedawcy roślin 
i akcesoriów ogrodniczych. 
 Na scenie królowa³y wystêpy lu-
dowych zespo³ów pieśni i tañca. Na 
Jarmarku Kujawsko – Pomorskim 
nasz¹ Gminê reprezentowa³ zespó³ 
śpiewaczy „Melodia”, dzia³aj¹cy przy 
Gminnym Ośrodku Kultury i Spor-
tu w Z³ejwsi Ma³ej. Zespó³ zapre-
zentowa³ utwory ludowe z ró¿nych 
regionów Polski, zdobywaj¹c aplauz 
licznie zgromadzonej publiczności.
 Impreza odby³a siê na polanie u pod-
nó¿a Ośrodka Rekreacji Konnej. Or-
ganizowany corocznie w Myślêcinku 
Jarmark Kujawsko-Pomorski to pro-
mocja smaków, tañców, muzyki i rze-
mios³a z ca³ej Polski.
 

Maria Karpiñska

 W niedzielê 9 września 2018 roku, za spraw¹ Jarmarku Kujawsko – Pomorskiego, Myślêcinek sta³ siê stolic¹ 
folkloru naszego województwa.

 Dziêki multimedialnym wysta-
wom weszli w klimat tamtych trud-
nych czasów. Poznali losy Polaków 
w czasie wojennej zawieruchy. Zo-
baczyli wiele sprzêtów codziennego 
u¿ytku, broñ, wyposa¿enie miesz-
kañ i schronów. Przechodzili przez 
zniszczone i zagruzowane ulice. 
 Obejrzeli film w starym kinie 
i zasiedli w ³awach szkolnych, któ-
rych wygl¹d bardzo ich zadziwi³. 
Odwiedzili te¿ Westerplatte, miejsce 

 W dniu 15 września 2018 r. uczniowie SP w Górsku wziêli udzia³ w wy-
cieczce edukacyjnej do Muzeum II Wojny Światowej w Gdañsku. 

gdzie 79 lat temu zacz¹³ siê wojenny 
koszmar. 
 Wycieczka dostarczy³a wielu 
wra¿eñ i stanowi³a dla uczniów ¿yw¹ 
lekcjê historii. Wyjazd odby³ siê dziê-
ki uprzejmości Jana Surdyki Wójta 
Gminy Z³awieś Wielka oraz sponso-
rów loterii zorganizowanej podczas 
Szkolnej Majówki, za co bardzo dziê-
kujemy. 

Aleksandra Babiarz

Wernisaż w Górsku Światowe Dni Marszu 2018

Nocny turniej z GOKiS

 W dniu 4 sierpnia 2018 r. podczas festynu zorganizowanego 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 zajêcia z technik wy-
konywania prac plastycznych. 

 Trzeba przyznaæ, ¿e wystawione 
prace, cieszy³y siê zainteresowaniem 
ogl¹daj¹cych. 

Renata Dobrowolska

 Z inicjatywy Toruñskiego Od-
dzia³u TKKF, Gminy Z³awieś Wiel-
ka, Domu Kultury w Górsku i  IX LO 
w Toruniu na terenie Górska  zorga-
nizowano marsz z okazji obchodów 
Światowych Dni Marszu TAFFISA. 
Imprezie patronowa³o Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.
 Dni Marszu po³¹czono z ob-
chodami 100. rocznicy Odzyskania 
przez Polskê Niepodleg³ości.
 Impreza rozpoczê³a siê spotka-
niem uczestników na boisku przed 
Domem Kultury w Górsku.
 Zostali oni przywitani przez Pre-
zesa Toruñskiego Oddzia³u TKKF 
Pana Ryszarda Kowalskiego Dyrek-
tora Domu Kultury Renatê Dobro-
wolsk¹ i dyrektora IX LO w Toruniu 
Pana Piotra Dr¹¿kowskiego.
 Po profesjonalnej rozgrzewce, 
uczestnicy marszu wyruszyli w dro-

gê. Trasa zosta³a wyznaczona dro-
gami w taki sposób, ¿eby w trakcie 
marszu by³o mo¿liwe zwiedzanie 
muzeów znajduj¹cych siê w Cen-
trum Edukacji M³odzie¿y w Górsku, 
a w szczególności Muzeum im. Ks. 
Jerzego Popie³uszki. Trasa powrotna 
biegn¹c¹ wzd³u¿ wa³u przeciwpowo-
dziowego, pozwoli³a uczestnikom 
podziwiaæ dolinê rzeki Wis³y.
 Po dotarciu do Domu Kultury 
uczestnicy zostali poczêstowani 
posi³kiem przygotowanym przez re-
stauracjê „Leśniczanka”. Na zakoñ-
czenie wszyscy uczestnicy otrzymali 
pami¹tkowe dyplomy i plakietki. 
W marszu wziê³o udzia³ prawie 60 
osób. 
 Dziêkujemy uczestnikom, spon-
sorom i organizatorom imprezy.

Renata Dobrowolska

 W sobota 6 października 2018 r. amatorzy maszerowania mieli okazjê do aktywnego spêdzenia czasu. W tym 
terminie, wskazanym przez TAFISA na organizacjê imprez z okazji Światowego Dnia Marszu, odby³y siê marsze 
w wielu miejscowościach na terenie ca³ej Polski. 

 W Turnieju o Puchar Dyrektor 
GOKiS wystartowa³y trzy dru¿yny, 
w systemie „ka¿dy z ka¿dym”, dziêki 
czemu w świetle reflektorów rozegra-
no trzy pasjonuj¹ce mecze. 
 Wielu uczestników przyby³o 
w licznym gronie rodzin, znajomych 
oraz sympatyków tenisa ziemnego. 
 Podczas rozgrywek dopisa³a po-
goda, a dobra atmosfera i sportowa 
rywalizacja trwa³y do samego koñca 
imprezy. Dodatkow¹, a zarazem jed-
n¹ z g³ównych atrakcji turnieju by³ 

 22 września 2018 roku na boisku Orlik w Z³ejwsi Ma³ej odby³ siê ju¿ drugi turniej nocny w grze deblowej w te-
nisie ziemnym. 

catering, czyli grill i zimne napoje. 
 Wszyscy uczestnicy, zarówno 
zawodnicy podczas przerw w graniu 
jak i wspieraj¹cy ich widzowie, mogli 
posiliæ siê i umiliæ sobie w ten sposób 
spêdzony czas na turnieju.
Wyniki koñcowe:
 1. miejsce:  Maciej Janczarski 
i Rados³aw Michalski
 2. miejsce:  Janusz Lemke i Zyg-
munt Piotrowski
 3. miejsce:  Rados³aw Winiecki 
i Tomasz Tomkiewicz

 Brawa i gratulacje dla zwyciêz-
ców!
 Wszyscy zwyciêzcy otrzymali 
pami¹tkowe dyplomy i puchary. 
Organizatorem turnieju i fundato-
rem pucharów by³ Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej
 Wszystkich fanów i zawodników 
tenisa ziemnego zapraszamy ju¿ za 
rok!

Maria Karpiñska.
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Światowy Dzień Marszu 
Nordic Walking

 Impreza odby³a siê na terenie urokliwego 
ośrodka fundacji, z leśn¹ sceneri¹ w tle. W celu 
umo¿liwienia dojazdu na imprezê zorganizo-
wano dowóz autobusem z Torunia, a dla osób 
podró¿uj¹cych samochodami wydzielono 
miejsca parkingowe. Uczestnikami imprezy 
byli pensjonariusze dziennych domów pomocy 
spo³ecznych i domu pomocy spo³ecznej z Pig-
¿y,  miasta Torunia, gminy Z³awieś Wielka i po-
wiatu. 
 Przed wyruszeniem w marsz Pani  Magda-
lena Wiêtczak instruktor rekreacji  ruchowej  
i NW, omówi³a technikê prawid³owego chodze-
nia z kijkami i  przeprowadzi³a seriê æwiczeñ, 
które mia³y ochroniæ przed ewentualnymi kon-
tuzjami i rozgrzaæ przed wysi³kiem fizycznym. 
Nastêpnie uczestnicy otrzymali kijki i wyruszy-
li w trasê licz¹c¹ ³¹cznie dziewiêæ kilometrów. 
W trakcie marszu wy³oni³y siê dwie grupy licz¹-
ce ponad  50 osób.
 Pierwsza to ca³e rodziny, dorośli i seniorzy 
od 50+ do 70+. Druga to grupa m³odzie¿y, któ-
ra dotar³a do Pêdzewa do zabytkowego kościo-
³a, gdzie w obecności proboszcza Parafii pw.św. 
Stanis³awa Kostki ks.kan.Wojciecha Muraw-
skiego zwiedzi³a cmentarz  poewangelicki, na 
którym pochowani s¹ wierni ró¿nych wyznañ 
oraz kośció³  pw. Najświêtrzego Serca Pana Je-
zusa, który zosta³ wybudowany w 1843. 
 Architektura kaplicy jest szachulcowa z wy-
pe³nieniem ceglanym, a we wnêtrzu znajduje siê 
rzeźba Chrystusa z I æwieræwiecza XX w.  Ko-
śció³ek jest wyposa¿ony w dzwony z 1835. Obec-
nie naprawiany jest dach, witra¿e i posadzka 
ceglana.
 Dla pozosta³ych osób, które nie mog³y 
uczestniczyæ w marszu, przygotowano atrakcjê 
w postaci gry w bule. W trakcie marszu leśny-
mi duktami rozmawialiśmy z Panem podle-
śniczym Tomaszem Chrobociñskim, który 
przekaza³ wiele interesuj¹cych informacji do-
tycz¹cych tajników zawodu i pielêgnowania 

natury. Wêdrówka zosta³a zwieñczona stret-
chingiem, a nastêpnie posi³kiem. Uczestnikom 
zaoferowano takie smakowitości, jak: grochów-
ka, kie³baski z ogniska, kilka rodzajów chleba 
na naturalnym zakwasie, smalec, kaszanka, 
angielska herbata, kawa, oraz ró¿ne s³odkości. 
Bogaty asortyment kulinarny zachêci³ uczest-
ników do dalszej aktywności. Ka¿dy móg³ prze-
æwiczyæ swoje umiejêtności strzeleckie i wzi¹æ 
udzia³u w zabawach tanecznych. 
 Pani Irena Petrykowska przeprowadzi³a tañ-
ce w kole z muzyk¹ ukraiñsk¹ i rosyjsk¹, które 
wśród uczestników zabawy, wywo³a³y wiele ra-
dości i uśmiechu. W trakcie tego ciekawego wy-
darzenia mo¿na by³o podziwiaæ piêkno przyro-
dy, poprzez aktywny wysi³ek fizyczny zadbaæ 
o w³asne zdrowie, wys³uchaæ interesuj¹cych 
wyk³adów o lesie, pszczelarstwie, o owadach 
zapylaj¹cych, prowadzonych przez pani¹ dr Ka-
tarzynê Pi¹tkowsk¹ i podleśniczego Tomasza 
Chrobociñskiego, nabyæ pami¹tki o walorze 
edukacyjnym i promuj¹cym rejon, co wiêcej 
spêdziæ  czas w gronie rodziny i przyjació³, 
a przy tym doskonale siê bawiæ. 
 Przez ca³y czas towarzyszy³a nam mi³a at-
mosfera i ¿yczliwe podejści ze strony uczestni-
ków. 

Maria Moulis

 6 października 2018 roku mia³o miejsce  wydarzenie rekracyjno - zdrowotno - sportowe: 
marsz ,,Idê po zdrowie'', organizowane w ramach obchodów ,,Światowego Dnia Marszu'' przez 
Fundacjê ,,Leśna Droga''.

Sołecjada

 W zawodach wziê³y udzia³ so³ectwa: Czar-
ne B³oto, Czarnowo, Górsk, Gutowo, £¹¿yn, 
Rozgarty, Rzêczkowo, Stary Toruñ, Toporzy-
sko, Z³awieś Ma³a i Z³awieś Wielkia.  Pierwsz¹ 
konkurencj¹ by³y "Wykopki". Zadaniem uczest-
ników by³o, poprzez podawania sobie ziem-
niaków, w jak najkrótszym czasie zape³nienie 
wiadra znajduj¹cego siê na mecie. Zwyciêzc¹ tej 
konkurencji by³o so³ectwo £¹¿yn. 
 Druga konkrecja to "9 butelek". Butelki 
ustawione by³y jak krêgle, a zadaniem uczest-
ników by³o przewrócenie jak najwiêkszej ich 
ilości za pomoc¹ 2 kg pi³ki lekarskiej. Najwiêcej 
punktów zdoby³o Czarnowo. W "Wyścigu jed-
nośladów" zawodnicy biegn¹c w gumofilcach 
i prowadz¹c taczkê wype³nion¹ plastikowymi 
pi³eczkami musieli pokonaæ tor przeszkód. Naj-
szybsz¹ dru¿yn¹ okaza³o siê Czarne B³oto. 
 Konkurencj¹ przeznaczon¹ tylko dla so³-
tysów, b¹dź w zastêpstwie cz³onków rady so³ec-
kiej, by³ "Kopciuszek". W czasie 1 minuty so³tys 
mia³ za zadanie wyj¹æ jak najwiêcej ziarenek 
fasoli, która zasypana by³a 1 kg ry¿u. W tej kon-
kurencji nie mia³a sobie równych pani so³tys ze 
Z³ejwsi Wielkiej. 
 W "Triathlonie" bra³o udzia³ 6 zawodników 
z ka¿dej dru¿yny. Po³¹czeni w pary, dos³ownie, 
poprzez rzep umieszczony na kostkach zawod-
ników, musieli na "trzech" nogach przebiec 
wyznaczony odcinek. So³ectwa Z³awieś Ma³a 
czasem 36,24 pokona³o inne dru¿yny zdobywa-
j¹c komplet punktów. "Robin Hood" by³ kon-

 Ju¿ po raz trzeci w naszej gminie odby³ siê turniej so³ectw. 14 października 2018 r. na sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Z³ejwsi Wielkiej do rywalizacji przyst¹pi³o 11 dru-
¿yn. 

kurencj¹ sprawdzaj¹c¹ umiejêtnośæ strzelania 
goli. Zadanie to jednak by³o utrudnione, gdy¿ 
na bramce znajdowa³a siê mata z 4 otworami, 
w które zawodnicy musieli trafiæ. Najlepsz¹ cel-
ności¹ mo¿e pochwaliæ siê so³ectwo Gutowo. 
 W "Ping pongu" zawodnicy musieli pokonaæ 
tor przeszkód trzymaj¹c w jednej rêce rakietkê 
do tenisa sto³owego, a na niej pi³eczkê. I tutaj po 
raz kolejny 11 punktów zdoby³a Z³awieś Ma³a. 
Ostatnia konkurencja sprawi³a zawodnikom 
najwiêcej frajdy, a publiczności ogrom śmiechu. 
Zawodnicy jad¹c na jeździkach grawitacyjnych 
musieli pokonaæ określony odcinek. Najszyb-
sz¹ okaza³a siê ekipa z £¹¿yna. 
 Zwyciêzc¹ III Turnieju So³ectw zosta³a dru-
¿yna z Czarnowa, II miejsce zajê³o so³ectwo Z³a-
wieś Ma³a, a trzecie £¹¿yn. Zawodnicy, i kibice 
w kawiarence mogli skosztowaæ pysznych ciast 
i grochówki. Ca³ym zawodom towarzyszy³a at-
mosfera zdrowej rywalizacji i świetnej zabawy. 
 Wszystkim zawodnikom dziêkujemy za 
udzia³ w turnieju, kibicom za wspania³y doping, 
Robertowi Swiontek Brzezinskiemu, dyrekto-
rowi Szko³y Podstawowej w Z³ejwsi Wielkiej, za 
udostêpnienie sali gimnastycznej, sêdziom Be-
acie Bêben i Januszowi Lemke, za czuwanie nad 
przebiegiem zawodów i harcerzom z 30-Szczepu 
ze Z³ejwsi Wielkiej za pomoc przy organizacji.
 Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku spo-
tkamy siê ponownie na IV Turnieju So³ectw. 

Paulina Zakierska

„Rekonstrukcja tradycyjnego 
bartnictwa”

 Dwudniowe warsztaty, które odby³y siê 17 i 18 
sierpnia br. stanowi³y efekt kilkumiesiêcznych 
przygotowañ. Ju¿ wiosn¹ tego roku dwójka naszych 
wolontariuszy - p. Grzegorz Nalazek, leśniczy Le-
śnictwa Gutowo i Patryk Wasilczuk - wziê³a udzia³ 
w kursie dziania i monta¿u barci w Puszczy Nali-
bockiej, prowadzonym przez cz³onków Bractwa 
Bartnego z Augustowa. Tym razem to my mieliśmy 
przyjemnośæ gościæ przedstawicieli Bractwa w sie-
dzibie Fundacji Leśna Droga w Gutowie. 
 Naszym celem by³o nie tylko upowszechnianie 
wiedzy na temat ochrony owadów zapylaj¹cych i po-
pularyzacja idei bartnictwa, ale równie¿ utworzenie 
sta³ych ostoi pszczó³ leśnych na terenie lasów Le-
śnictwa Gutowo. Na obszarach rolniczych owady 
zapylaj¹ce, bez których niemo¿liwe by³oby owoco-
wanie znacznej czêści popularnych na naszych sto-
³ach roślin, nara¿one s¹ na liczne niebezpieczeñstwa 
zwi¹zane z nieodpowiedzialnymi dzia³aniami cz³o-
wieka. 
 Nawet jednorazowy oprysk środkami ochrony 
roślin, przeprowadzony w porze ¿erowania owadów, 
mo¿e spowodowaæ śmieræ ca³ej okolicznej populacji 
zapylaczy. Dlatego tworzenie leśnych stanowisk 
bartniczych wydaje siê rozwi¹zaniem, które co 
prawda nie eliminuje ca³kowicie problemu, jednak 
w wyraźny sposób go zmniejsza. 
 Program warsztatów by³ bardzo urozmaicony. 

 Zorganizowana przez Fundacjê Leśna Droga, w ramach projektu finansowanego ze środ-
ków bud¿etu obywatelskiego powiatu toruñskiego.

 Pierwszego dnia uczestnicy stworzyli zespo³y, 
które pod opiek¹ instruktorów z Augustowa i na-
szych wolontariuszy przyst¹pi³y do wykonywania 
k³ód bartnych, wed³ug tradycyjnych wzorów. Ciê¿-
ka praca przynios³a imponuj¹ce efekty. Oprócz za-
k³adanych w naszych planach trzech barci, uczestni-
cy wydziali piêæ dodatkowych potê¿nych k³ód. Nie 
by³oby to mo¿liwe bez darowizny w postaci wymia-
rowych pni przekazanych nieodp³atnie Fundacji 
przez Nadleśnictwo Toruñ. Dzianie barci, mimo, 
¿e najbardziej widowiskowe, nie stanowi³o jedynego 
punktu pierwszego dnia warsztatów. Uczestnikom 
zosta³a przekazana kompleksowa wiedza na temat 
historii i zasad bartnictwa oraz dzia³añ s³u¿¹cych 
jego reaktywacji, podejmowanych na terenie Polski 
i innych krajów europejskich. 
 Piotr Pilaszewicz z Bractwa Bartnego zademon-
strowa³ skomplikowan¹ sztukê pos³ugiwania siê 
leziwem - specjalnym powrozem z ³aweczk¹, dziêki 
której bartnicy, zarówno przed wiekami jak i teraz, 
wspinaj¹ siê bez pomocy drabiny na pozbawione ga-
³êzi i niedostêpne z pozoru drzewa. 
 Dziêki udzia³owi dr Katarzyny Pi¹tkowskiej 
i dr. Przemys³awa Grodzickiego z Zak³adu Fizjolo-
gii Zwierz¹t UMK zainteresowani poznali sekrety 
¿ycia pszczó³, ró¿norodnośæ produktów pszczelich 
i ich zastosowanie, a przede wszystkim zaznajomi-
li siê z procesem przemiany nektaru kwiatowego 

w miód. Najm³odsi uczestnicy, pod czujnym okiem 
dr Katarzyny Pi¹tkowskiej, budowali niewielkie, 
lecz bardzo po¿yteczne, przenośne hoteliki dla za-
pylaczy. Pierwszy dzieñ warsztatów zakoñczy³ siê 
przekazaniem Leśnictwu Gutowo dwóch tablic za-
wieraj¹cych podstawowe informacje na temat bart-
nictwa i jego historii, które zostan¹ zainstalowane 
w pobliskim lesie. 
 Drugi dzieñ warsztatów przeznaczono na mon-
ta¿ wykonanych barci w leśnych ostêpach. Z uwagi 
na wymagaj¹cy doświadczenia proces, monta¿ prze-
prowadzili cz³onkowie augustowskiego Bractwa 
oraz nasi dwaj przeszkoleni wolontariusze. 
 Rola uczestników nie ograniczy³a siê jednak tyl-
ko i wy³¹cznie do biernej obserwacji. Chêtni mogli 
spróbowaæ swych si³ asystuj¹c przy wci¹ganiu bart-
nych k³ód w korony drzew. Pomimo, ¿e drugi dzieñ 
warsztatów wymaga³ sporego wysi³ku, wszyscy czuli 
satysfakcjê. Dziêki wspólnej pracy pierwsze trzy 
barcie na powrót pojawi³y siê w krajobrazie leśnym. 
Tym samym uda³o siê zapocz¹tkowaæ proces rekon-
strukcji rzemios³a bartnego, które w dawnych lasach 
municypalnych Torunia obecne by³o przez przesz³o 
500 lat. 
 Drugi dzieñ zakoñczy³o wspólne biesiadowa-
nie, podczas którego powsta³y plany nowych inicja-
tyw i rzecz jasna mocne postanowienie kontynuacji 
rozpoczêtego projektu. 
 Pozosta³e barcie, po zakoñczeniu procesu 
schniêcia, rozmieszczone zostan¹ w nastêpnych 
punktach. A na wiosnê przyjdzie czas zasiedlania 
k³ód rodzinami pszczelimi. Oby siê im w naszych 
okolicach dobrze ¿y³o. 
 W sumie w warsztatach udzia³ wziê³o 100 osób, 
byli to g³ównie mieszkañców gminy Z³awieś Wielka 
i Torunia. Naszymi gośæmi specjalnymi byli przed-
stawiciele Nadleśnictwa Toruñ - pan Sylwester No-

wak i Jaros³aw Romanowski, gminy Z³awieś Wielka 
- pani Paulina Zakierska oraz podopieczni Domu 
Pomocy Spo³ecznej w Pig¿y. 
 Przyby³e dzieci z rodzicami i zorganizowane 
grupy uczestniczy³y w warsztatach wykonywania 
hoteli dla dziko ¿yj¹cych owadów zapylaj¹cych i po-
znawa³y tajniki prowadzenia pasieki.

Maria Moulis

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

Kwrzesień – październik 201710 Głos GminnyKultura/Sport

 Punktualnie o godz. 12:00 rozpoczê³a siê 
suma odpustowa, której przewodniczy³ o. Ma-
rek SJ z Torunia. Homilia mia³a charakter re-
trospektywny, bowiem nawi¹zywa³a do ¿ycia 
św. Stanis³awa Kostki. 
 Ten swoisty „powrót do przesz³ości” zosta³ 
mocno zaakcentowany w s³owach do zgroma-
dzonych parafian i gości. Zespó³ śpiewaczy 

Zespół śpiewaczy „Melodia” z pieśnią 
religijną podczas odpustu para�alnego

Europejskie Dni Dziedzictwa 2018 
„Niepodległa dla wszystkich”

 23 września 2018 roku zespó³ śpiewaczy „Melodia” wyst¹pi³ z pieśni¹ religijn¹ podczas od-
pustu parafialnego w kościele p.w. św. Stanis³awa Kostki w Z³ejwsi Wielkiej. 

„Melodia” serdecznie dziêkuje ks. kanonikowi 
Wojciechowi Murawskiemu – proboszczowi pa-
rafii p.w. św. Stanis³awa Kostki w Z³ejwsi Wiel-
kiej za zaproszenie. 
 Cieszymy siê, ¿e w to świêto patronalne 
wspólnoty parafialnej, mogliśmy wspólnie śpie-
waæ na chwa³ê Bogu.

Maria Karpiñska

W Górsku zdrowo i sportowo 

 Gościem specjalnym by³ Pan Andrzej 
Supron, medalista mistrzostw Europy i mi-
strzostw świata oraz wicemistrz olimpijski. Ho-
norowy patronat nad wydarzeniem objêli: Pan 
Miko³aj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-
Pomorski, Pan Piotr Ca³becki - Marsza³ek Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Marek 
Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, 
Pan Miros³aw Graczyk - Starosta Toruñski oraz 
Gospodarz naszej Gminy - Pan Jan Surdyka. 
 Organizacja wydarzenia powi¹zana jest 
z programami „Tropem Mistrza” oraz „Zapasy 
w ka¿dej szkole”, w które postanowi³a w³¹czyæ 
siê Szko³a. G³ównym celem inicjatywy by³o 
zachêcenie dzieci i m³odzie¿y do aktywności 
fizycznej oraz pog³êbienie wiedzy o sporcie. 
Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli, z za-
pa³em brali udzia³ w sportowej rywalizacji. 
 Przygotowano wiele ciekawych konkuren-
cji. Uczestnicy mieli równie¿ okazjê podziwiaæ 
pokaz zapasów w wykonaniu wyczynowców. 
Punktem kulminacyjnym imprezy by³ trening 
poprowadzony przez legendarnego zapaśni-
ka oraz innych wybitnych sportowców i tre-
nerów, który wzbudzi³ ogromny entuzjazm 
u uczniów. 
 Ten dzieñ zapisze siê w historii szko³y nie 
tylko jako dzieñ z wicemistrzem olimpijskim 
– Panem Andrzejem Supronem, ale tak¿e dzieñ 
z aktualnym Mistrzem Polski w zapasach, re-
prezentantem kadry narodowej - Panem Mar-
cinem Majk¹ oraz medalist¹ Mistrzostw Polski 
w zapasach - Panem Dawidem Romanowiczem. 
Chêtnych by stan¹æ na macie wraz z najlepszy-
mi nie brakowa³o. 
 Nasi goście - sportowcy na specjalnej macie 
zapaśniczej prowadzili z uczniami dynamiczny 
pokaz æwiczeniowy, liczne konkurencje spor-
towe oraz æwiczyli na rollerach. By m³odym 
sportowcom nie zabrak³o energii, przygotowa-
no mnóstwo pysznych i zdrowych przek¹sek: 

 28 września br. w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku odby³a siê nie-
codzienna impreza: „Dzieñ zdrowego od¿ywiania i aktywności fizycznej”.

deserów, kanapek i napojów, od których wprost 
ugina³y siê sto³y. W tej konkurencji na medal 
spisali siê, jak zawsze niezawodni, rodzice i ich 
pociechy, przygotowuj¹c zdrowe soki, kanapki, 
przek¹ski, desery i rzeźby z owoców na weso³o. 
 Dzieci i m³odzie¿ mog³y na w³asnych kub-
kach smakowych przekonaæ siê, ¿e zdrowie 
i doskona³y smak mog¹ iśæ w parze. Szkolna 
Rada Rodziców jak zwykle aktywnie w³¹czy³a 
siê w organizacjê - przygotowa³a kawiarenkê ze 
zdrowymi ciastami i ciasteczkami, wzbogacon¹ 
o świe¿e soki, marchewki oraz surówki, które 
zosta³y przekazane przez firmê Marwit. Ponad-
to, uczniowie zaprezentowali taniec - ZUMBÊ 
oraz owocowo-warzywn¹ scenkê pt. "Zdrowo 
jemy - zdrowo ¿yjemy".
 Po niew¹tpliwym sukcesie „Dnia zdrowego 
od¿ywiania i aktywności fizycznej”, wypada 
mieæ nadziejê, ¿e takie wydarzenia, promuj¹ce 
zdrowy tryb ¿ycia, na sta³e wpisz¹ siê do szkol-
nego kalendarza. Dyrekcja Szko³y Podstawowej 
im. ks. Jerzego Popie³uszki w Górsku serdecznie 
dziêkuje licznym gościom, którzy swoj¹ obec-
ności¹ uświetnili wrześniow¹ imprezê, sponso-
rom, patronom honorowym i medialnym oraz 
wszystkim, którzy aktywnie w³¹czyli siê w jej 
organizacjê. 
 Szczególne podziêkowania skierowane s¹ 
do Pana Jacka Rutkowskiego, Przedsiêbiorstwa 
Wielobran¿owego MAT-BUD Materia³y Bu-
dowlane, Boruta Olimpijczyk Wrestling Team 
Zgierz &Radom, Akademii Sportu Andrzeja 
Suprona, firmy Marwit, Starostwa Powiatowego 
w Toruniu oraz Pana Wójta Jana Surdyki i Gmi-
ny Z³awieś Wielka za niezwykle cenne finanso-
we i rzeczowe wsparcie. 
 Ponadto, dziêkujemy stra¿akom z Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej w Pêdzewie za aktywn¹ 
pomoc w zapewnieniu bezpieczeñstwa.

Barbara £ukasik

 Impreza zosta³a zorganizowana przez Dom 
Kultury w Górsku, Stowarzyszenie Inicjatyw 
Spo³ecznych „Razem dla Przysz³ości” z Górska 
i Centrum Edukacji M³odzie¿y.
W ramach obchodów zosta³ zrealizowany pro-
jekt pn. „Niepodleg³ośæ pieśni¹ pisana”, a tak¿e 
V Wojewódzki Przegl¹d Zespo³ów Śpiewaczych.
 Impreza rozpoczê³a siê od wyg³oszenia kilku 
s³ów przez Renatê Dobrowolsk¹ dyrektor Domu 
Kultury w Górsku i ksiêdza Paw³a Nowogórskie-
go, dyrektora Centrum Edukacji M³odzie¿y. 
Wieloletni¹ dzia³alnośæ kilku zespo³ów uhono-
rowa³ nagrodami Pan Jacek Rutkowski Prezes 
firmy MATBUD, który by³ tak¿e sponsorem na-
gród dla wszystkich zespo³ów.
W uroczystości, poświêconej przedewszystkim 
100- lecie Odzyskania Niepodleg³ości przez 
Polskê, dr Zbigniew Girzyñski,  wyk³ad wyg³o-
si³ na temat „Powrót Pomorza do Niepodleg³ej 
Polski”. Cieszy³ siê on du¿ym zainteresowaniem 
obecnych gości i cz³onków zespo³ów przyby³ych 
na przegl¹d.
 W repertuarze patriotycznym zaprezentowa-
³a siê Gminna Orkiestra Dêta pod kierunkiem 
Pana Krzysztofa Kêdzierskiego.
 Po czêści artystycznej otwarto V Wojewódz-
ki Przegl¹d Zespo³ów Śpiewaczych. W prze-
gl¹dzie wyst¹pi³o dziewiêæ  zespo³ów z ca³ego 

województwa kujawsko – pomorskiego:  Leśna 
Kraina, Gniewkowianie, Wierzchos³awiczanki, 
Wspomnienie, Weso³e Gospodynie, Nasze Kuja-
wy, Solecczanie,  Appasionata,  Harmonia, które 
reprezentowa³y Wielk¹ Nieszawkê, Rojewo, Ko-
ronowo, Gniewkowo, Wierzchos³awice, Solec 
Kujawski i Górsk.
 Na zakoñczenie Przegl¹du wszystkie zespo-
³y otrzyma³y pami¹tkowe statuetki od Renaty 
Dobrowolskiej, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw 
Spo³ecznych "Razem dla przysz³ości",  dyplo-
my od Domu Kultury w Górsku oraz nagrody 
i p³ytkê z wystêpu od Pana Jacka Rutkowskiego 
Prezesa MATBUD. Po zakoñczeniu Przegl¹du 
wszyscy udali siê do Domu Kultury w Górsku, 
gdzie przez kilka godzin, przy wspólnym śpie-
wie, świetnie siê bawili.  

Renata Dobrowolska

 We wrześniow¹ sobotê w Centrum Edukacji M³odzie¿y w Górsku odby³y siê kolejne ob-
chody Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczna edycja EDD przebiega³a pod has³em „Nie-
podleg³a dla wszystkich”
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Światowy Dzień Marszu 
Nordic Walking

 Impreza odby³a siê na terenie urokliwego 
ośrodka fundacji, z leśn¹ sceneri¹ w tle. W celu 
umo¿liwienia dojazdu na imprezê zorganizo-
wano dowóz autobusem z Torunia, a dla osób 
podró¿uj¹cych samochodami wydzielono 
miejsca parkingowe. Uczestnikami imprezy 
byli pensjonariusze dziennych domów pomocy 
spo³ecznych i domu pomocy spo³ecznej z Pig-
¿y,  miasta Torunia, gminy Z³awieś Wielka i po-
wiatu. 
 Przed wyruszeniem w marsz Pani  Magda-
lena Wiêtczak instruktor rekreacji  ruchowej  
i NW, omówi³a technikê prawid³owego chodze-
nia z kijkami i  przeprowadzi³a seriê æwiczeñ, 
które mia³y ochroniæ przed ewentualnymi kon-
tuzjami i rozgrzaæ przed wysi³kiem fizycznym. 
Nastêpnie uczestnicy otrzymali kijki i wyruszy-
li w trasê licz¹c¹ ³¹cznie dziewiêæ kilometrów. 
W trakcie marszu wy³oni³y siê dwie grupy licz¹-
ce ponad  50 osób.
 Pierwsza to ca³e rodziny, dorośli i seniorzy 
od 50+ do 70+. Druga to grupa m³odzie¿y, któ-
ra dotar³a do Pêdzewa do zabytkowego kościo-
³a, gdzie w obecności proboszcza Parafii pw.św. 
Stanis³awa Kostki ks.kan.Wojciecha Muraw-
skiego zwiedzi³a cmentarz  poewangelicki, na 
którym pochowani s¹ wierni ró¿nych wyznañ 
oraz kośció³  pw. Najświêtrzego Serca Pana Je-
zusa, który zosta³ wybudowany w 1843. 
 Architektura kaplicy jest szachulcowa z wy-
pe³nieniem ceglanym, a we wnêtrzu znajduje siê 
rzeźba Chrystusa z I æwieræwiecza XX w.  Ko-
śció³ek jest wyposa¿ony w dzwony z 1835. Obec-
nie naprawiany jest dach, witra¿e i posadzka 
ceglana.
 Dla pozosta³ych osób, które nie mog³y 
uczestniczyæ w marszu, przygotowano atrakcjê 
w postaci gry w bule. W trakcie marszu leśny-
mi duktami rozmawialiśmy z Panem podle-
śniczym Tomaszem Chrobociñskim, który 
przekaza³ wiele interesuj¹cych informacji do-
tycz¹cych tajników zawodu i pielêgnowania 

natury. Wêdrówka zosta³a zwieñczona stret-
chingiem, a nastêpnie posi³kiem. Uczestnikom 
zaoferowano takie smakowitości, jak: grochów-
ka, kie³baski z ogniska, kilka rodzajów chleba 
na naturalnym zakwasie, smalec, kaszanka, 
angielska herbata, kawa, oraz ró¿ne s³odkości. 
Bogaty asortyment kulinarny zachêci³ uczest-
ników do dalszej aktywności. Ka¿dy móg³ prze-
æwiczyæ swoje umiejêtności strzeleckie i wzi¹æ 
udzia³u w zabawach tanecznych. 
 Pani Irena Petrykowska przeprowadzi³a tañ-
ce w kole z muzyk¹ ukraiñsk¹ i rosyjsk¹, które 
wśród uczestników zabawy, wywo³a³y wiele ra-
dości i uśmiechu. W trakcie tego ciekawego wy-
darzenia mo¿na by³o podziwiaæ piêkno przyro-
dy, poprzez aktywny wysi³ek fizyczny zadbaæ 
o w³asne zdrowie, wys³uchaæ interesuj¹cych 
wyk³adów o lesie, pszczelarstwie, o owadach 
zapylaj¹cych, prowadzonych przez pani¹ dr Ka-
tarzynê Pi¹tkowsk¹ i podleśniczego Tomasza 
Chrobociñskiego, nabyæ pami¹tki o walorze 
edukacyjnym i promuj¹cym rejon, co wiêcej 
spêdziæ  czas w gronie rodziny i przyjació³, 
a przy tym doskonale siê bawiæ. 
 Przez ca³y czas towarzyszy³a nam mi³a at-
mosfera i ¿yczliwe podejści ze strony uczestni-
ków. 

Maria Moulis

 6 października 2018 roku mia³o miejsce  wydarzenie rekracyjno - zdrowotno - sportowe: 
marsz ,,Idê po zdrowie'', organizowane w ramach obchodów ,,Światowego Dnia Marszu'' przez 
Fundacjê ,,Leśna Droga''.

Sołecjada

 W zawodach wziê³y udzia³ so³ectwa: Czar-
ne B³oto, Czarnowo, Górsk, Gutowo, £¹¿yn, 
Rozgarty, Rzêczkowo, Stary Toruñ, Toporzy-
sko, Z³awieś Ma³a i Z³awieś Wielkia.  Pierwsz¹ 
konkurencj¹ by³y "Wykopki". Zadaniem uczest-
ników by³o, poprzez podawania sobie ziem-
niaków, w jak najkrótszym czasie zape³nienie 
wiadra znajduj¹cego siê na mecie. Zwyciêzc¹ tej 
konkurencji by³o so³ectwo £¹¿yn. 
 Druga konkrecja to "9 butelek". Butelki 
ustawione by³y jak krêgle, a zadaniem uczest-
ników by³o przewrócenie jak najwiêkszej ich 
ilości za pomoc¹ 2 kg pi³ki lekarskiej. Najwiêcej 
punktów zdoby³o Czarnowo. W "Wyścigu jed-
nośladów" zawodnicy biegn¹c w gumofilcach 
i prowadz¹c taczkê wype³nion¹ plastikowymi 
pi³eczkami musieli pokonaæ tor przeszkód. Naj-
szybsz¹ dru¿yn¹ okaza³o siê Czarne B³oto. 
 Konkurencj¹ przeznaczon¹ tylko dla so³-
tysów, b¹dź w zastêpstwie cz³onków rady so³ec-
kiej, by³ "Kopciuszek". W czasie 1 minuty so³tys 
mia³ za zadanie wyj¹æ jak najwiêcej ziarenek 
fasoli, która zasypana by³a 1 kg ry¿u. W tej kon-
kurencji nie mia³a sobie równych pani so³tys ze 
Z³ejwsi Wielkiej. 
 W "Triathlonie" bra³o udzia³ 6 zawodników 
z ka¿dej dru¿yny. Po³¹czeni w pary, dos³ownie, 
poprzez rzep umieszczony na kostkach zawod-
ników, musieli na "trzech" nogach przebiec 
wyznaczony odcinek. So³ectwa Z³awieś Ma³a 
czasem 36,24 pokona³o inne dru¿yny zdobywa-
j¹c komplet punktów. "Robin Hood" by³ kon-

 Ju¿ po raz trzeci w naszej gminie odby³ siê turniej so³ectw. 14 października 2018 r. na sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Z³ejwsi Wielkiej do rywalizacji przyst¹pi³o 11 dru-
¿yn. 

kurencj¹ sprawdzaj¹c¹ umiejêtnośæ strzelania 
goli. Zadanie to jednak by³o utrudnione, gdy¿ 
na bramce znajdowa³a siê mata z 4 otworami, 
w które zawodnicy musieli trafiæ. Najlepsz¹ cel-
ności¹ mo¿e pochwaliæ siê so³ectwo Gutowo. 
 W "Ping pongu" zawodnicy musieli pokonaæ 
tor przeszkód trzymaj¹c w jednej rêce rakietkê 
do tenisa sto³owego, a na niej pi³eczkê. I tutaj po 
raz kolejny 11 punktów zdoby³a Z³awieś Ma³a. 
Ostatnia konkurencja sprawi³a zawodnikom 
najwiêcej frajdy, a publiczności ogrom śmiechu. 
Zawodnicy jad¹c na jeździkach grawitacyjnych 
musieli pokonaæ określony odcinek. Najszyb-
sz¹ okaza³a siê ekipa z £¹¿yna. 
 Zwyciêzc¹ III Turnieju So³ectw zosta³a dru-
¿yna z Czarnowa, II miejsce zajê³o so³ectwo Z³a-
wieś Ma³a, a trzecie £¹¿yn. Zawodnicy, i kibice 
w kawiarence mogli skosztowaæ pysznych ciast 
i grochówki. Ca³ym zawodom towarzyszy³a at-
mosfera zdrowej rywalizacji i świetnej zabawy. 
 Wszystkim zawodnikom dziêkujemy za 
udzia³ w turnieju, kibicom za wspania³y doping, 
Robertowi Swiontek Brzezinskiemu, dyrekto-
rowi Szko³y Podstawowej w Z³ejwsi Wielkiej, za 
udostêpnienie sali gimnastycznej, sêdziom Be-
acie Bêben i Januszowi Lemke, za czuwanie nad 
przebiegiem zawodów i harcerzom z 30-Szczepu 
ze Z³ejwsi Wielkiej za pomoc przy organizacji.
 Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku spo-
tkamy siê ponownie na IV Turnieju So³ectw. 

Paulina Zakierska

„Rekonstrukcja tradycyjnego 
bartnictwa”

 Dwudniowe warsztaty, które odby³y siê 17 i 18 
sierpnia br. stanowi³y efekt kilkumiesiêcznych 
przygotowañ. Ju¿ wiosn¹ tego roku dwójka naszych 
wolontariuszy - p. Grzegorz Nalazek, leśniczy Le-
śnictwa Gutowo i Patryk Wasilczuk - wziê³a udzia³ 
w kursie dziania i monta¿u barci w Puszczy Nali-
bockiej, prowadzonym przez cz³onków Bractwa 
Bartnego z Augustowa. Tym razem to my mieliśmy 
przyjemnośæ gościæ przedstawicieli Bractwa w sie-
dzibie Fundacji Leśna Droga w Gutowie. 
 Naszym celem by³o nie tylko upowszechnianie 
wiedzy na temat ochrony owadów zapylaj¹cych i po-
pularyzacja idei bartnictwa, ale równie¿ utworzenie 
sta³ych ostoi pszczó³ leśnych na terenie lasów Le-
śnictwa Gutowo. Na obszarach rolniczych owady 
zapylaj¹ce, bez których niemo¿liwe by³oby owoco-
wanie znacznej czêści popularnych na naszych sto-
³ach roślin, nara¿one s¹ na liczne niebezpieczeñstwa 
zwi¹zane z nieodpowiedzialnymi dzia³aniami cz³o-
wieka. 
 Nawet jednorazowy oprysk środkami ochrony 
roślin, przeprowadzony w porze ¿erowania owadów, 
mo¿e spowodowaæ śmieræ ca³ej okolicznej populacji 
zapylaczy. Dlatego tworzenie leśnych stanowisk 
bartniczych wydaje siê rozwi¹zaniem, które co 
prawda nie eliminuje ca³kowicie problemu, jednak 
w wyraźny sposób go zmniejsza. 
 Program warsztatów by³ bardzo urozmaicony. 

 Zorganizowana przez Fundacjê Leśna Droga, w ramach projektu finansowanego ze środ-
ków bud¿etu obywatelskiego powiatu toruñskiego.

 Pierwszego dnia uczestnicy stworzyli zespo³y, 
które pod opiek¹ instruktorów z Augustowa i na-
szych wolontariuszy przyst¹pi³y do wykonywania 
k³ód bartnych, wed³ug tradycyjnych wzorów. Ciê¿-
ka praca przynios³a imponuj¹ce efekty. Oprócz za-
k³adanych w naszych planach trzech barci, uczestni-
cy wydziali piêæ dodatkowych potê¿nych k³ód. Nie 
by³oby to mo¿liwe bez darowizny w postaci wymia-
rowych pni przekazanych nieodp³atnie Fundacji 
przez Nadleśnictwo Toruñ. Dzianie barci, mimo, 
¿e najbardziej widowiskowe, nie stanowi³o jedynego 
punktu pierwszego dnia warsztatów. Uczestnikom 
zosta³a przekazana kompleksowa wiedza na temat 
historii i zasad bartnictwa oraz dzia³añ s³u¿¹cych 
jego reaktywacji, podejmowanych na terenie Polski 
i innych krajów europejskich. 
 Piotr Pilaszewicz z Bractwa Bartnego zademon-
strowa³ skomplikowan¹ sztukê pos³ugiwania siê 
leziwem - specjalnym powrozem z ³aweczk¹, dziêki 
której bartnicy, zarówno przed wiekami jak i teraz, 
wspinaj¹ siê bez pomocy drabiny na pozbawione ga-
³êzi i niedostêpne z pozoru drzewa. 
 Dziêki udzia³owi dr Katarzyny Pi¹tkowskiej 
i dr. Przemys³awa Grodzickiego z Zak³adu Fizjolo-
gii Zwierz¹t UMK zainteresowani poznali sekrety 
¿ycia pszczó³, ró¿norodnośæ produktów pszczelich 
i ich zastosowanie, a przede wszystkim zaznajomi-
li siê z procesem przemiany nektaru kwiatowego 

w miód. Najm³odsi uczestnicy, pod czujnym okiem 
dr Katarzyny Pi¹tkowskiej, budowali niewielkie, 
lecz bardzo po¿yteczne, przenośne hoteliki dla za-
pylaczy. Pierwszy dzieñ warsztatów zakoñczy³ siê 
przekazaniem Leśnictwu Gutowo dwóch tablic za-
wieraj¹cych podstawowe informacje na temat bart-
nictwa i jego historii, które zostan¹ zainstalowane 
w pobliskim lesie. 
 Drugi dzieñ warsztatów przeznaczono na mon-
ta¿ wykonanych barci w leśnych ostêpach. Z uwagi 
na wymagaj¹cy doświadczenia proces, monta¿ prze-
prowadzili cz³onkowie augustowskiego Bractwa 
oraz nasi dwaj przeszkoleni wolontariusze. 
 Rola uczestników nie ograniczy³a siê jednak tyl-
ko i wy³¹cznie do biernej obserwacji. Chêtni mogli 
spróbowaæ swych si³ asystuj¹c przy wci¹ganiu bart-
nych k³ód w korony drzew. Pomimo, ¿e drugi dzieñ 
warsztatów wymaga³ sporego wysi³ku, wszyscy czuli 
satysfakcjê. Dziêki wspólnej pracy pierwsze trzy 
barcie na powrót pojawi³y siê w krajobrazie leśnym. 
Tym samym uda³o siê zapocz¹tkowaæ proces rekon-
strukcji rzemios³a bartnego, które w dawnych lasach 
municypalnych Torunia obecne by³o przez przesz³o 
500 lat. 
 Drugi dzieñ zakoñczy³o wspólne biesiadowa-
nie, podczas którego powsta³y plany nowych inicja-
tyw i rzecz jasna mocne postanowienie kontynuacji 
rozpoczêtego projektu. 
 Pozosta³e barcie, po zakoñczeniu procesu 
schniêcia, rozmieszczone zostan¹ w nastêpnych 
punktach. A na wiosnê przyjdzie czas zasiedlania 
k³ód rodzinami pszczelimi. Oby siê im w naszych 
okolicach dobrze ¿y³o. 
 W sumie w warsztatach udzia³ wziê³o 100 osób, 
byli to g³ównie mieszkañców gminy Z³awieś Wielka 
i Torunia. Naszymi gośæmi specjalnymi byli przed-
stawiciele Nadleśnictwa Toruñ - pan Sylwester No-

wak i Jaros³aw Romanowski, gminy Z³awieś Wielka 
- pani Paulina Zakierska oraz podopieczni Domu 
Pomocy Spo³ecznej w Pig¿y. 
 Przyby³e dzieci z rodzicami i zorganizowane 
grupy uczestniczy³y w warsztatach wykonywania 
hoteli dla dziko ¿yj¹cych owadów zapylaj¹cych i po-
znawa³y tajniki prowadzenia pasieki.

Maria Moulis
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Sport

VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze „Złotek” z Łążyna

 Druhny z £¹¿yna wystêpowa³y 
w charakterze obroñcy tytu³u mistrza 
województwa sprzed czterech lat. (Eli-
minacje wojewódzkie, zgodnie z regu-
laminem zawodów jednostek OSP s¹ 
rozgrywane co 4 lata). Wystêpowa³y 
tak¿e jako zdobywczynie pierwszego 
miejsca podczas zawodów sportowo-
po¿arniczych - etapu powiatowego po-
wiatu toruñskiego.
 D³ugie i mozolne przygotowywa-
nia, mêcz¹ce treningi, wiele wyrzeczeñ 
na rzecz æwiczeñ, przynios³y spodzie-
wane efekty. Dru¿yna kobiet pokona³a 
20 zespo³ów w swojej kategorii, broni¹c 
zaszczytnego tytu³u, a tym samym po 
raz kolejny z rzêdu zdobywaj¹c pierw-
sze miejsce na Zawodach Sportowo-Po-
¿arniczych Jednostek OSP. 
 To nie koniec sukcesów Pañ. W do-
datkowej konkurencji, jak¹ by³a Regu-
laminowa Stra¿acka Musztra, dru¿yna 
z £¹¿yna tak¿e nie mia³a sobie rów-
nych, pokonuj¹c tym razem 42 dru¿y-
ny! By³y lepsze nie tylko od kobiet, ale 
tak¿e od mê¿czyzn. Bardzo cieszymy 

 8 września br. w Jab³onowie Pomorskim odby³y siê VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Po¿arnicze Jednostek OSP. Zasady zawodów nie odbiega³y niczym od tych, jakie mo¿emy ogl¹daæ co 
dwa lata na terenie naszej gminy. Reprezentantem naszej ma³ej metropolii by³a dru¿yna ¿eñska z OSP £¹¿yn.

siê z tak ogromnych sukcesów, gratu-
lujemy i czekamy z niecierpliwości¹ na 
wiêcej. Ju¿ w przysz³ym roku druhny 
wyjad¹ na zawody krajowe, by tam po 
raz drugi walczyæ o mistrzostwo kraju. 
Trzymamy kciuki!
 Jest nam tak¿e mi³o poinformowaæ 
o kolejnym sukcesie OSP £¹¿yn - tym 
razem mê¿czyzn. 22 września w Przysie-
ku odby³ siê Zlot Gwiaździsty Dru¿yn 
Ratowniczych S³u¿b Mundurowych 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 Organizatorem zawodów z udzie-
lania pierwszej pomocy przed medycz-
nej by³ Mundurowy Klub Motorowy. 
Druhowie w czteroosobowej dru¿ynie 
prawid³owo przeprowadzili akcjê ra-
tunkow¹ wype³niaj¹c wszystkie kryte-
ria z danego za³o¿enia. 
 Dziêki ogromnej wiedzy oraz pro-
fesjonalizmowi, jakim wykazali siê 
druhowie, zdobyli Puchar Marsza³ka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Piotra Ca³beckiego. 

OSP £¹¿yn

Piłkarki z Górska na turnieju 
w Karkonoszach

UKS Trójka Górsk 
liderkami ligi!

 W dniach 31 sierpnia - 1 
września, tu¿ przed rozpoczê-
ciem roku szkolnego braliśmy 
udzia³ w turnieju Miszkowice 
CUP 2018. 

 Zarówno dziewczêta z rocz-
nika 2006-2007, 2008 i m³odsze 
zajê³y III miejsca. Wszystkie 
dziewczêta otrzyma³y medale, 
wyró¿niaj¹ce siê zawodniczki 
otrzyma³y pami¹tkowe statuet-
ki, a wszystkie pozosta³e sprzêt 
sportowy. 
 Ponadto dru¿yny otrzyma-
³y pi³ki. Turniej by³ znakomicie 
zorganizowany, a gra u podnó¿a 
Śnie¿ki by³a czymś niecodzien-
nym. 
 Wyjazd na turniej by³ mo¿-
liwy dziêki wsparciu finanso-

 Piêkna, s³oneczna pogoda sprzyja³a 
rozegraniu emocjonuj¹cego turnieju. 
Licznie zgromadzeni rodzice i dziadko-
wie zagrzewali dziewczynki do walki. 
 Najskuteczniej robili to kibice UKS 
Trójka Górsk, bo nasze zawodniczki wy-
gra³y swoje wszystkie mecze i prowadz¹ 
w tabeli przed ostatnim turniejem. Tym 
razem po 3 bramki strzeli³y Agata Sztuc-
ka i Amelia Jarych. Poni¿ej szczegó³owe 
wyniki:
UKS Trójka Górsk - Gwiazda Toruñ 3:1, 
Gwiazda Toruñ - Orkan Z³awieś Wielka 
0:2, Trójka Górsk - Orkan Z³awieś Wielka 
2:0, Trójka Górsk - Gwiazda Toruñ 1:0
Tabela po 3 turniejach:
1. UKS Trójka Górsk      - 6 - 15 - 14 - 3
2. Orkan Z³awieś Wlk.  - 6 - 12 - 11 - 7
3. Gwiazda Toruñ           - 6 -  0  -  1 - 15
UKS Trójka Górsk: Amelia Gumow-
ska, Martyna Szydlik, Agata Sztucka(3), 
Amelia Jarych(3), Natalia Zamorowska, 
Agata Kuźma, Zuzanna Podgórska, Ni-
kola Komorowska, Sara Barlik, Marce-
lina Maciejewska, Julia Lewandowska, 
Daria Szczêsna. 

Adam Lubiñski

 W sobotê 6 października na bo-
isku Szko³y Podstawowej im. ks. Je-
rzego Popie³uszki w Górsku odby³ 
siê III turniej Ligi ¯aczek Kujawsko-
Pomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. 

wemu Gminy Z³awieś Wielka 
i Powiatu Toruñskiego. Dziê-
kujemy Panu Przemkowi Ko-
nieczce za piêkne fotografie 
i pomoc w opiece nad dziew-
czêtami.
 UKS Trójka Górsk rocznik 
2006-2007: Zofia Rassak, Oli-
wia Hubner, Julia Partyka, Jo-
anna Misiun, Oliwia Puzon, 
Julia Fr¹tczak. Trener: Adam 
Lubiñski.
 UKS Trójka Górsk rocznik 
2008 i m³odsze: Zofia Koniecz-
ka, Martyna Szydlik, Lidia 
Marchewka, Agata Sztucka, 
Nikola Bonowicz, Amelia Ja-
rych, Eliza Wasilewska, Agata 
Drewiñska, Daria Szczêsna. 

Adam Lubiñski.
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Sport

VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze „Złotek” z Łążyna

 Druhny z £¹¿yna wystêpowa³y 
w charakterze obroñcy tytu³u mistrza 
województwa sprzed czterech lat. (Eli-
minacje wojewódzkie, zgodnie z regu-
laminem zawodów jednostek OSP s¹ 
rozgrywane co 4 lata). Wystêpowa³y 
tak¿e jako zdobywczynie pierwszego 
miejsca podczas zawodów sportowo-
po¿arniczych - etapu powiatowego po-
wiatu toruñskiego.
 D³ugie i mozolne przygotowywa-
nia, mêcz¹ce treningi, wiele wyrzeczeñ 
na rzecz æwiczeñ, przynios³y spodzie-
wane efekty. Dru¿yna kobiet pokona³a 
20 zespo³ów w swojej kategorii, broni¹c 
zaszczytnego tytu³u, a tym samym po 
raz kolejny z rzêdu zdobywaj¹c pierw-
sze miejsce na Zawodach Sportowo-Po-
¿arniczych Jednostek OSP. 
 To nie koniec sukcesów Pañ. W do-
datkowej konkurencji, jak¹ by³a Regu-
laminowa Stra¿acka Musztra, dru¿yna 
z £¹¿yna tak¿e nie mia³a sobie rów-
nych, pokonuj¹c tym razem 42 dru¿y-
ny! By³y lepsze nie tylko od kobiet, ale 
tak¿e od mê¿czyzn. Bardzo cieszymy 

 8 września br. w Jab³onowie Pomorskim odby³y siê VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Po¿arnicze Jednostek OSP. Zasady zawodów nie odbiega³y niczym od tych, jakie mo¿emy ogl¹daæ co 
dwa lata na terenie naszej gminy. Reprezentantem naszej ma³ej metropolii by³a dru¿yna ¿eñska z OSP £¹¿yn.

siê z tak ogromnych sukcesów, gratu-
lujemy i czekamy z niecierpliwości¹ na 
wiêcej. Ju¿ w przysz³ym roku druhny 
wyjad¹ na zawody krajowe, by tam po 
raz drugi walczyæ o mistrzostwo kraju. 
Trzymamy kciuki!
 Jest nam tak¿e mi³o poinformowaæ 
o kolejnym sukcesie OSP £¹¿yn - tym 
razem mê¿czyzn. 22 września w Przysie-
ku odby³ siê Zlot Gwiaździsty Dru¿yn 
Ratowniczych S³u¿b Mundurowych 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 Organizatorem zawodów z udzie-
lania pierwszej pomocy przed medycz-
nej by³ Mundurowy Klub Motorowy. 
Druhowie w czteroosobowej dru¿ynie 
prawid³owo przeprowadzili akcjê ra-
tunkow¹ wype³niaj¹c wszystkie kryte-
ria z danego za³o¿enia. 
 Dziêki ogromnej wiedzy oraz pro-
fesjonalizmowi, jakim wykazali siê 
druhowie, zdobyli Puchar Marsza³ka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Piotra Ca³beckiego. 

OSP £¹¿yn

Piłkarki z Górska na turnieju 
w Karkonoszach

UKS Trójka Górsk 
liderkami ligi!

 W dniach 31 sierpnia - 1 
września, tu¿ przed rozpoczê-
ciem roku szkolnego braliśmy 
udzia³ w turnieju Miszkowice 
CUP 2018. 

 Zarówno dziewczêta z rocz-
nika 2006-2007, 2008 i m³odsze 
zajê³y III miejsca. Wszystkie 
dziewczêta otrzyma³y medale, 
wyró¿niaj¹ce siê zawodniczki 
otrzyma³y pami¹tkowe statuet-
ki, a wszystkie pozosta³e sprzêt 
sportowy. 
 Ponadto dru¿yny otrzyma-
³y pi³ki. Turniej by³ znakomicie 
zorganizowany, a gra u podnó¿a 
Śnie¿ki by³a czymś niecodzien-
nym. 
 Wyjazd na turniej by³ mo¿-
liwy dziêki wsparciu finanso-

 Piêkna, s³oneczna pogoda sprzyja³a 
rozegraniu emocjonuj¹cego turnieju. 
Licznie zgromadzeni rodzice i dziadko-
wie zagrzewali dziewczynki do walki. 
 Najskuteczniej robili to kibice UKS 
Trójka Górsk, bo nasze zawodniczki wy-
gra³y swoje wszystkie mecze i prowadz¹ 
w tabeli przed ostatnim turniejem. Tym 
razem po 3 bramki strzeli³y Agata Sztuc-
ka i Amelia Jarych. Poni¿ej szczegó³owe 
wyniki:
UKS Trójka Górsk - Gwiazda Toruñ 3:1, 
Gwiazda Toruñ - Orkan Z³awieś Wielka 
0:2, Trójka Górsk - Orkan Z³awieś Wielka 
2:0, Trójka Górsk - Gwiazda Toruñ 1:0
Tabela po 3 turniejach:
1. UKS Trójka Górsk      - 6 - 15 - 14 - 3
2. Orkan Z³awieś Wlk.  - 6 - 12 - 11 - 7
3. Gwiazda Toruñ           - 6 -  0  -  1 - 15
UKS Trójka Górsk: Amelia Gumow-
ska, Martyna Szydlik, Agata Sztucka(3), 
Amelia Jarych(3), Natalia Zamorowska, 
Agata Kuźma, Zuzanna Podgórska, Ni-
kola Komorowska, Sara Barlik, Marce-
lina Maciejewska, Julia Lewandowska, 
Daria Szczêsna. 

Adam Lubiñski

 W sobotê 6 października na bo-
isku Szko³y Podstawowej im. ks. Je-
rzego Popie³uszki w Górsku odby³ 
siê III turniej Ligi ¯aczek Kujawsko-
Pomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. 

wemu Gminy Z³awieś Wielka 
i Powiatu Toruñskiego. Dziê-
kujemy Panu Przemkowi Ko-
nieczce za piêkne fotografie 
i pomoc w opiece nad dziew-
czêtami.
 UKS Trójka Górsk rocznik 
2006-2007: Zofia Rassak, Oli-
wia Hubner, Julia Partyka, Jo-
anna Misiun, Oliwia Puzon, 
Julia Fr¹tczak. Trener: Adam 
Lubiñski.
 UKS Trójka Górsk rocznik 
2008 i m³odsze: Zofia Koniecz-
ka, Martyna Szydlik, Lidia 
Marchewka, Agata Sztucka, 
Nikola Bonowicz, Amelia Ja-
rych, Eliza Wasilewska, Agata 
Drewiñska, Daria Szczêsna. 

Adam Lubiñski.

Przedsiębiorcy Regionu Gminy

Kupiec Gminny - to przestrzeń dla Ciebie i TWOJEJ FIRMY!
Chcesz skutecznie wypromować swoją �rmę? 

Dotrzeć do szerokiego grona odbiorców Głosu Gminnego? 
Zarezerwuj powierzchnię reklamową.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. tel. 698 014 033 lub 790 520 803, 
e-mail: gazeta@izarysuje.pl

SALA W GÓRSKU 
DO WYNAJĘCIA

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

tel. 56 610 21 28 lub 606 998 523

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ
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Sprzedam dwie kanapy w cenie 100 i 200 zł oraz zamrażarkę 2 szu�adową w cenie 250 
zł. Tel. 885 771 670
Sprzedam działkę budowlaną 1835 i 2390 m2 przy ul. Orzechowej w Czarnowie. Tel. 
56 678 01 92 lub 607 468 370
Oferuję usługi w  ogrodach, sadach. Prace porządkowe na terenach zewnętrznych, jak 
również zimą odśnieżanie chodników  itp. Kontakt lub SMS  882557737 
Poszukuje lokalu usługowego na wynajem na terenie gminy Zławieś Wielka. Proszę 
o kontakt 506259542
Sprzedam Mercedes Benz C kombi, rocznik 1996 ,poj. 2155, moc 70 kw, hak, skrzy-
nia biegów manualna, przegląd techniczny do marca 2019 r., OC do stycznia 2019 r., 
samochód w ciągłej eksploatacji, Cena nie podlega negocjacji. Tel 532 265 552, zapra-
szam do zakupu
Jeżeli szukasz pomocy w posprzątaniu domu. Zadzwoń. Tel. 516909289. Można wysłać 
również sms- oddzwonię.
Przyjmę meble, niepotrzebne naczynia cokolwiek dla rodziny zaczynającej od tzw. 
zera. Mogą być także ubranka dla noworodka. Jeżeli masz coś niepotrzebnego, a chcesz 
wydać proszę napisz sms. Tel.516909289.
Sprzedam vw golf 2001r 1.9TDI 110km, 5drzwi heatchback, srebrny, klimatronik, alu-
felgi, ważne opłaty. Zławieś Wielka tel. 691 89 48 17
Posiadam do sprzedaży samochód osobowy marki FIAT PUNTO rocznik 2000 silnik 
1,9 diesel,kolor złoty metalik pięciodrzwiowy aktualny przegląd techniczny i OC ,wię-
cej informacji pod numerem telefonu 502 483 086 zapraszam do zakupu.
Sprzedam przepiękny niepowtarzalny stolik, bogato zdobiony w motywy koni. Ręcznie 
robiony ze szlachetnych gatunków drewna (stary dąb plus jesion). Nogi w kształcie 
skaczących koni. Niezwykle elegancki i oryginalny. Zainteresowanym mogę przesłać 
zdjęcia. 1200 zł. Wart swojej ceny! Np. na nietuzinkowy prezent ślubny. Również bar-
dzo piękne wieszaki z motywami zwierząt. Toporzysko,  tel. 66 106 23 24
Piękne i niepowtarzalne stoły, ławy, łóżka, ramy, kwietniki, lampy, wieszaki, meble 
ogrodowe i inne. Bogato zdobione, dowolne motywy, ręczne wykonanie, bez użycia 
maszyn CNC! Wszystko w jednym jedynym egzemplarzu. Również ze szlachetnych 
gatunków drewna. Dowolne wymiary. Dowóz na terenie gminy gratis! Toporzysko, tel. 
66 10 23 24
Renowacja mebli, odnawianie, uzupełnianie ubytków, zdzieranie starych i pokrywanie 
nowymi powłokami. Odbiór, wycena i przywóz mebla na terenie gminy gratis. Topo-
rzysko, tel. 66 106 23 24
Na sprzedaż: Dom z garażem wraz z działką 12 arów, na której znajduje się budynek 
gospodarczy wraz z garażem.
Dom z dwiema łazienkami, 3 sypialnie, salon oraz kuchnia ze spiżarnią. Od strony 
działki duży taras wraz z zadbanym ogrodem, który pięknie zdobi działkę. Dom wypo-
sażony w nowy piec na ekogroszek. Tel. Kontaktowy 608216 228
Sprzedam sofę rozkładaną do przodu, używaną w kolorze pomarańczowym tj. boki 
i dól pomarańczowy a siedzisko i oparcie w kolorze pomarańczowym w brązowe pasy. 
Stan dobry tylko trzeba wyczyścić. Cena mała  - do uzgodnienia - Zławieś Wielka tel. 
600457675.

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

Ogłoszenia pojawiają się też na o�cjalnej stronie Urzędu Gminy: www.zlawies.pl oraz w zakładce OGŁOSZENIA DROBNE. 
Znajdą tam też Państwo szczegółowy regulamin zamieszczania anonsów. 

UWAGA! Ogłoszenia zamieszczane są bezpłatnie

Poszukuję dyspozycyjnej opiekunki do 3,5 letniego dziecka i ewentualnie pomocy 
w sprzątaniu domu. Opieka w czasie nieobecności dziecka w przedszkolu - dość częste 
przeziębienia. Praca w Złejwsi Małej. Tel. 510 023 500

Pilnie poszukuję pokoju lub małego mieszkania do wynajęcia na terenie Złejwsi Wiel-
kiej lub okolic. Kontakt telefoniczny: 667-405-814”

Sprzedam mieszkanie w Górsku na Osiedlu Przylesie. Powierzchnia 84m2, cztery roz-
kładowe pokoje, kuchnia, łazienka, wc, piwnica. Do remontu. Cena 190000zł. Kontakt 
telefoniczny - w przypadku nieodebrania, proszę napisać sms: 695 12 12 33, lub mailo-
wy: asia.bosowicz@op.pl.

Szukam pracy na gospodarstwie rolnym kontakt  882557737

Oferuję pomoc w uzyskaniu kredytu, jestem osobą z wieloletnim doświadczeniem 
w bankowości. Jeżeli Bank odmówił Ci udzielenia kredytu skontaktuj się ze mną pod 
numerem 733-620-406

Poszukuję korepetytora/ki z języka angielskiego. Poziom: szkoła podstawowa klasa V . 
Konwersacje.

Poszukuje dorywczej pomocy domowej (sprzątanie w domu, ugotowanie obiadu). Wy-
nagrodzenie i warunki do uzgodnienia. Łążyn. Tel. 609-289-114

Sprzedam używaną sporadycznie kanapę,w bardzo dobrym stanie, bez plam czy ja-
kichkolwiek uszkodzeń. Powierzchnia spania 120x200Wymiary złożonej kanapy: Sze-
rokość całkowita155cm, głębokość 87 wysokość 85. Polecam. Kontakt telefoniczny 
pod nr508352220

Zaopiekuję się dzieckiem lub posprzątam dom okolice Rozgarty lub Przysiek. Wszelkie 
informacje pod nr tel 695026443

Sprzedam prawie nowy / bardzo mało używany / wielofunkcyjny orbitrek  NORDIC 
TRACK c 5.5 z kołem zamachowym z przodu. Cena 3900zł, wiecej informacji pod nr 
tel. 505-057-209.

Szukam pracy np rąbanie drzewa pomoc, przy porządkach jesiennych oraz porą zimo-
wą kontakt  882557737. 

Zatrudnię na stanowisko kasjer sprzedawca Grillowisku Zławieś Wielka. 
Tel. 605 970 021

Szukam pracy od zaraz. Wiecej informacji pod numerem tel.  882557737

TUJE BRABANT uprawiane w doniczkach wysokość  80 cm (nad doniczkę) cena  8,00 
zł/szt. TUJE SZMARAGD uprawiane w doniczkach wysokość 50 – 90 cm (nad donicz-
kę) cena 6,00 – 10,00  zł/szt. Zławieś Wielka ul. Słoneczna 9 tel. 608 610 883.

Privacon Poland zatrudni : szli�erzy, ślusarzy, spawaczy. Zławies Mała 60a

Zaopiekuje się dzieckiem, posiadam wieloletnie doświadczenie oraz referencje. Proszę 
o kontakt: 570 027 854. Górsk.

Zlecę naprawę zapadniętej kostki na wjeździe około 23-24m2. Tel: 516 936 892

Poszukujemy pracownika magazynowego Centrum Zaopatrzenia Energetyki PAS 
Czarnowo 31 tel 56/678-00-00

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:

USŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ
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Sprzedam dwie kanapy w cenie 100 i 200 zł oraz zamrażarkę 2 szu�adową w cenie 250 
zł. Tel. 885 771 670
Sprzedam działkę budowlaną 1835 i 2390 m2 przy ul. Orzechowej w Czarnowie. Tel. 
56 678 01 92 lub 607 468 370
Oferuję usługi w  ogrodach, sadach. Prace porządkowe na terenach zewnętrznych, jak 
również zimą odśnieżanie chodników  itp. Kontakt lub SMS  882557737 
Poszukuje lokalu usługowego na wynajem na terenie gminy Zławieś Wielka. Proszę 
o kontakt 506259542
Sprzedam Mercedes Benz C kombi, rocznik 1996 ,poj. 2155, moc 70 kw, hak, skrzy-
nia biegów manualna, przegląd techniczny do marca 2019 r., OC do stycznia 2019 r., 
samochód w ciągłej eksploatacji, Cena nie podlega negocjacji. Tel 532 265 552, zapra-
szam do zakupu
Jeżeli szukasz pomocy w posprzątaniu domu. Zadzwoń. Tel. 516909289. Można wysłać 
również sms- oddzwonię.
Przyjmę meble, niepotrzebne naczynia cokolwiek dla rodziny zaczynającej od tzw. 
zera. Mogą być także ubranka dla noworodka. Jeżeli masz coś niepotrzebnego, a chcesz 
wydać proszę napisz sms. Tel.516909289.
Sprzedam vw golf 2001r 1.9TDI 110km, 5drzwi heatchback, srebrny, klimatronik, alu-
felgi, ważne opłaty. Zławieś Wielka tel. 691 89 48 17
Posiadam do sprzedaży samochód osobowy marki FIAT PUNTO rocznik 2000 silnik 
1,9 diesel,kolor złoty metalik pięciodrzwiowy aktualny przegląd techniczny i OC ,wię-
cej informacji pod numerem telefonu 502 483 086 zapraszam do zakupu.
Sprzedam przepiękny niepowtarzalny stolik, bogato zdobiony w motywy koni. Ręcznie 
robiony ze szlachetnych gatunków drewna (stary dąb plus jesion). Nogi w kształcie 
skaczących koni. Niezwykle elegancki i oryginalny. Zainteresowanym mogę przesłać 
zdjęcia. 1200 zł. Wart swojej ceny! Np. na nietuzinkowy prezent ślubny. Również bar-
dzo piękne wieszaki z motywami zwierząt. Toporzysko,  tel. 66 106 23 24
Piękne i niepowtarzalne stoły, ławy, łóżka, ramy, kwietniki, lampy, wieszaki, meble 
ogrodowe i inne. Bogato zdobione, dowolne motywy, ręczne wykonanie, bez użycia 
maszyn CNC! Wszystko w jednym jedynym egzemplarzu. Również ze szlachetnych 
gatunków drewna. Dowolne wymiary. Dowóz na terenie gminy gratis! Toporzysko, tel. 
66 10 23 24
Renowacja mebli, odnawianie, uzupełnianie ubytków, zdzieranie starych i pokrywanie 
nowymi powłokami. Odbiór, wycena i przywóz mebla na terenie gminy gratis. Topo-
rzysko, tel. 66 106 23 24
Na sprzedaż: Dom z garażem wraz z działką 12 arów, na której znajduje się budynek 
gospodarczy wraz z garażem.
Dom z dwiema łazienkami, 3 sypialnie, salon oraz kuchnia ze spiżarnią. Od strony 
działki duży taras wraz z zadbanym ogrodem, który pięknie zdobi działkę. Dom wypo-
sażony w nowy piec na ekogroszek. Tel. Kontaktowy 608216 228
Sprzedam sofę rozkładaną do przodu, używaną w kolorze pomarańczowym tj. boki 
i dól pomarańczowy a siedzisko i oparcie w kolorze pomarańczowym w brązowe pasy. 
Stan dobry tylko trzeba wyczyścić. Cena mała  - do uzgodnienia - Zławieś Wielka tel. 
600457675.

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

Ogłoszenia pojawiają się też na o�cjalnej stronie Urzędu Gminy: www.zlawies.pl oraz w zakładce OGŁOSZENIA DROBNE. 
Znajdą tam też Państwo szczegółowy regulamin zamieszczania anonsów. 

UWAGA! Ogłoszenia zamieszczane są bezpłatnie

Poszukuję dyspozycyjnej opiekunki do 3,5 letniego dziecka i ewentualnie pomocy 
w sprzątaniu domu. Opieka w czasie nieobecności dziecka w przedszkolu - dość częste 
przeziębienia. Praca w Złejwsi Małej. Tel. 510 023 500

Pilnie poszukuję pokoju lub małego mieszkania do wynajęcia na terenie Złejwsi Wiel-
kiej lub okolic. Kontakt telefoniczny: 667-405-814”

Sprzedam mieszkanie w Górsku na Osiedlu Przylesie. Powierzchnia 84m2, cztery roz-
kładowe pokoje, kuchnia, łazienka, wc, piwnica. Do remontu. Cena 190000zł. Kontakt 
telefoniczny - w przypadku nieodebrania, proszę napisać sms: 695 12 12 33, lub mailo-
wy: asia.bosowicz@op.pl.

Szukam pracy na gospodarstwie rolnym kontakt  882557737

Oferuję pomoc w uzyskaniu kredytu, jestem osobą z wieloletnim doświadczeniem 
w bankowości. Jeżeli Bank odmówił Ci udzielenia kredytu skontaktuj się ze mną pod 
numerem 733-620-406

Poszukuję korepetytora/ki z języka angielskiego. Poziom: szkoła podstawowa klasa V . 
Konwersacje.

Poszukuje dorywczej pomocy domowej (sprzątanie w domu, ugotowanie obiadu). Wy-
nagrodzenie i warunki do uzgodnienia. Łążyn. Tel. 609-289-114

Sprzedam używaną sporadycznie kanapę,w bardzo dobrym stanie, bez plam czy ja-
kichkolwiek uszkodzeń. Powierzchnia spania 120x200Wymiary złożonej kanapy: Sze-
rokość całkowita155cm, głębokość 87 wysokość 85. Polecam. Kontakt telefoniczny 
pod nr508352220

Zaopiekuję się dzieckiem lub posprzątam dom okolice Rozgarty lub Przysiek. Wszelkie 
informacje pod nr tel 695026443

Sprzedam prawie nowy / bardzo mało używany / wielofunkcyjny orbitrek  NORDIC 
TRACK c 5.5 z kołem zamachowym z przodu. Cena 3900zł, wiecej informacji pod nr 
tel. 505-057-209.

Szukam pracy np rąbanie drzewa pomoc, przy porządkach jesiennych oraz porą zimo-
wą kontakt  882557737. 

Zatrudnię na stanowisko kasjer sprzedawca Grillowisku Zławieś Wielka. 
Tel. 605 970 021

Szukam pracy od zaraz. Wiecej informacji pod numerem tel.  882557737

TUJE BRABANT uprawiane w doniczkach wysokość  80 cm (nad doniczkę) cena  8,00 
zł/szt. TUJE SZMARAGD uprawiane w doniczkach wysokość 50 – 90 cm (nad donicz-
kę) cena 6,00 – 10,00  zł/szt. Zławieś Wielka ul. Słoneczna 9 tel. 608 610 883.

Privacon Poland zatrudni : szli�erzy, ślusarzy, spawaczy. Zławies Mała 60a

Zaopiekuje się dzieckiem, posiadam wieloletnie doświadczenie oraz referencje. Proszę 
o kontakt: 570 027 854. Górsk.

Zlecę naprawę zapadniętej kostki na wjeździe około 23-24m2. Tel: 516 936 892

Poszukujemy pracownika magazynowego Centrum Zaopatrzenia Energetyki PAS 
Czarnowo 31 tel 56/678-00-00

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała

KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:

USŁUGI PODNOŚNIKOWE I MINI KOPARKĄ

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K



EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 Pro�l zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, 
którym potwierdzasz swoją tożsamość przy załatwianiu spraw 
urzędowych przez Internet. Pro�l zaufany to oszczędność czasu, 
komfort, oszczędność pieniędzy, bezpieczeństwo i ułatwienia.

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

Zapraszamy do Punktu 
Potwierdzania Profilu Zaufanego

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

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store


