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Zapraszamy
do lektury
Przebudowa skrzyżowania
w Górsku

Dzięki staraniom Wójta Gminy Jana Surdyki, na
podstawie zawartego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, zostało przebudowane
skrzyżowanie drogi krajowej nr 80 z drogą powiatową
2006C (ul. Markiewicza) w miejscowości Górsk.
więcej na stronie 2

Zmiana wysokości opłat za odpady

Stawki za odbiór śmieci w większości gmin nie zmieniły się od 6 lat. Przez ten czas wzrosły jednak koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.
więcej na stronie 2

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
chcemy życzyć Państwu, aby wszystkie chwile
spędzone w rodzinnym gronie
były radosne i spokojne,
a każdy dzień Nowego Roku
pełen szczęścia i nadziei.

Harmonogram wywozu odpadów

Przewodniczący Rady Gminy
		 Piotr Pawlikowski

więcej na stronie 3 i 4
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Vademecum mieszkańca

Zmiana wysokości opłat za odpady
Stawki za odbiór śmieci w większości gmin nie zmieniły się od 6 lat.
Przez ten czas wzrosły jednak koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.
Zgodnie z ustawą o odpadach wszystkie
niesegregowane odpady komunalne oraz odpady zielone odebrane z danego terenu powinny być przekazywane do Regionalnych
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Dodatkowo od nowego roku w życie
wejdą unijne zalecenia dotyczące segregacji
śmieci i będzie je trzeba dzielić na pięć frakcji,
a nie jak dotychczas – na trzy, co zmusi większość samorządów do podwyższenia opłaty
za śmieci.
W gminie Zławieś Wielka segregację na
pięć frakcji wprowadzono już z początkiem
2018 roku, co spowodowało gwałtowny wzrost
kosztów Zakładu Usług Komunalnych, który
odbiera odpady. Dodatkowo decyzją ministra
środowiska wzrosła tzw. opłata środowiskowa, wzrosły też ceny benzyny, prądu i płaca
minimalna.
Gmina na śmieciach nie zarabia, wszystkie wpłaty od mieszkańców przeznaczone sa
na funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami. Ponieważ rząd wprowadził szereg
zmian, które wprost przekładają się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami, gmina została zmuszona do skory-

gowania stawek. Czego możemy się spodziewać? Pod koniec grudnia będziemy wiedzieli
dokładnie. Na razie szacujemy, że będzie to
wzrost o około 30 procent. Dla przykładu,
dziś średni koszt dla mieszkańca to około 11
złotych miesięcznie, więc spodziewana podwyżka będzie wynosić ok. 3 złotych. Ale może
jednak uda się nieco tę kwotę obniżyć.
Czy te podwyżki to pewnego rodzaju tendencja?
– Kiedyś ogólnie przyjętym modelem było
składowanie odpadów, dziś jest to ich przetwarzanie. Restrykcyjne normy powodują,
że technologia przekształcania odpadów jest
coraz droższa. Nikt z nas nie lubi podwyżek.
Chodzi o to, żeby w sytuacji, gdy nie można
ich uniknąć, były one jak najbardziej racjonalne – mówi Sławomir Jakubowski, prezes
Zakładu Usług Komunalnych w Rzęczkowie.
Skąd planowane podwyżki?
– Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, Rada Gminy dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustala stawkę tej opłaty, biorąc pod uwagę liczbę
mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
ilość wytwarzanych odpadów na terenie gmi-

Zmiany w użytkowaniu wieczystym

od 2019 własność zamiast użytkowania wieczystego
W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości
zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi,
w których co najmniej połowę liczby lokali
stanowią lokale mieszkalne oraz zabudowane
budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami
budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe
i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Podstawę ujawnienia prawa własności
gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji
gruntów i budynków stanowi zaświadczenie
potwierdzające przekształcenie. Właściwy
organ wydaje zaświadczenie z urzędu nie
później niż w terminie 12 miesięcy od dnia
przekształcenia albo na wniosek właściciela
w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania
wniosku.
Organ doręcza zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym oraz
do sądu właściwego do prowadzenia księgi
wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania. W przypadku przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w prawo własności tego gruntu na rzecz
cudzoziemca zaświadczenie przekazywane
jest również ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych, w terminie 7 dni od dnia jego
wydania.
Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności
gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księdze wieczystej. Z tytułu przekształcenia użytkownik wieczysty gruntu ponosi opłatę.
Wysokość opłaty jest równa wysokości
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczy-

stego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.
W przypadku, gdy w dniu przekształcenia
obowiązywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za pierwszy lub
drugi rok od aktualizacji, zgodnie z art. 77 ust.
2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121,
z późn. zm.), wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego w trzecim roku od aktualizacji.
Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31
marca każdego roku. Na wniosek złożony nie
później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć
opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.
Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat,
licząc od dnia przekształcenia. Właściciel
gruntu w każdym czasie trwania obowiązku
wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu
organowi na piśmie zamiar jednorazowego
jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty
(opłata jednorazowa).
Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada
iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej
w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej.
Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej Wójt Gminy wydaje z urzędu,
w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat
albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie
o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej,
które właściciel gruntu załącza do wniosku
o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.
Joanna Adamska

ny, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, tworzenia i utrzymania punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu,
obowiązku prowadzenia edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania
z odpadami komunalnymi oraz wyposażenia
w worki przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów.
– Konieczność podwyższenia stawek opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z szacowanych kosztów funkcjonowania gminnego systemu w 2019 roku.
Zalicza się do tego wynagrodzenie za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz koszty utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Łążynie – mówi Sławomir
Jakubowski.
– Do tego dochodzą koszty utylizacji odpadów z PSZOK oraz wynagrodzenie osób obsługujących gminny system gospodarowania
odpadami komunalnymi. W ramach opłaty
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mieszkańcy, bez dodatkowych kosztów, mogą
przekazać do PSZOK odpady powstałe w gospodarstwach domowych, tj. odpady biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady
budowlane i remontowe, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane
leki, opakowania po farbach, rozpuszczalnikach i inne.
Liczba mieszkańców objętych systemem
na dzień 7 grudnia br. wynosi 13.902. Urząd
Gminy w Złejwsi Wielkiej na bieżąco weryfikuje złożone deklaracje za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości, na których stwierdzono nieprawidłowości, są wzywani celem złożenia wyjaśnień i ewentualnej korekty deklaracji.
Jeśli w przyszłości sortowanie śmieci pozostanie na obecnym poziomie, z roku na
rok będziemy musieli liczyć się ze wzrostem
opłat za składowanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Jedynym wyjściem z tej trudnej dla
wszystkich sytuacji jest segregacja odpadów
u źródła, czyli we własnym domu. Im więcej
mieszkańcy zgromadzą odpadów w sposób
selektywny, tym mniej śmieci trafi do składowania, a w rezultacie Gmina Zławieś Wielka poniesie mniejsze koszty, co skutkować
będzie niższą stawką opłaty dla mieszkańca.
Mariola Musiał

Przebudowa skrzyżowania w Górsku
Dzięki staraniom Jana Surdyki Wójta Gminy, na podstawie zawartego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, zostało przebudowane skrzyżowanie drogi krajowej nr 80 z drogą powiatową 2006C (ul. Markiewicza) w miejscowości Górsk.

GDDKIA dokonała remontu nawierzchni bitumicznej na odcinku 500 metrów, przeprowadziła remont zatoki autobusowej lewej
oraz odtworzyła oznakowanie poziome i pionowe uwzględniające lewoskręty.
Zadaniem gminy było wykonanie zatoki
autobusowej prawej oraz budowa chodników
i peronów w obrębie zatok.
W przyszłym roku zaplanowany jest montaż oświetlenia dla pieszych i wiat przystankowych oraz wykup gruntu, który umożliwi
wybudowanie bezpiecznego połączenia drogi
krajowej z ulicą Topolową w Czarnym Błocie.
Joanna Sucharska

I Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka
w kadencji 2018-2023
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady
Gminy odbyła się w dniu 21 listopada 2018
r. Wójt Jan Surdyka oraz 15 radnych złożyli
uroczyste ślubowanie, co potwierdziło oficjalne objęcie przez nich mandatów.
Sześcioro z radnych objęło funkcję po raz
pierwszy. Do tego grona należą: Joanna Grabowska i Ewa Jeżewska z Komitetu Wyborczego Wyborców „Kobieca Energia”, Teresa
Sztuczka i Dominik Goliszek z Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Mikołajczyka,
Iwona Owieśna z Komitetu Wyborczego
Wyborców „Przymierze Samorządowe” oraz
Waldemar Raniszewski z Komitetu Wyborczego Wyborców „Nowy Czas” Dziewięcioro
radnych objęło funkcję po raz kolejny. Kandydowali z ramienia Komitetu Wyborczego
Wyborców „Nowy Czas”.
Do czasu wyboru przewodniczącego obrady prowadziła najstarsza wiekiem radna p.

Helena Przekwas, która funkcję radnej gminy
pełniła także w latach 2010 – 2014. Przewodniczącym został ponownie p. Piotr Pawlikowski, a wiceprzewodniczącymi tak jak w ubiegłej kadencji p. Małgorzata Wiśniewska i p.
Janusz Fifielski.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy jest zobowiązana do powołania komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji.
O nazwach, liczebności i zakresie działania pozostałych komisji radni zadecydują
na najbliższej sesji. Nowością w tej kadencji
jest obowiązek transmitowania i nagrywania obrad rady gminy oraz głosowanie za
pomocą elektronicznego systemu do głosowania.
Obrady są udostępniane w formie streamingu na platformie YouTube.
Sylwia Suduł
EXP32kB
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Projekt „Pomocne Dłonie”

Nowy program rządowy
„Posiłek w szkole i w domu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej ogłasza nabór wniosków na: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane ze środków projektu w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS
„Pomocne dłonie”.

Trwa nabór wniosków do programu ”Posiłek w szkole i w domu” na dożywianie dzieci
i młodzieży od stycznia 2019 r.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
przysługują:
a. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona;
b. osobie, która wymaga pomocy innych osób,
a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący
wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Obejmują one pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz
w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.
Pracownik socjalny GOPS w Złejwsi Wielkiej na podstawie wywiadu środowiskowego
ustala zakres, okres i miejsce świadczenia usług
opiekuńczych, które realizowane będą w miejscu zamieszkania przez opiekunki środowiskowe zatrudnione przez GOPS w Złejwsi Wielkiej.
Sytuacja kandydatów, którzy złożą wniosek o usługi opiekuńcze zostanie przeanalizowana za pomocą kryteriów merytorycznych.
Przyjęto, że za spełnienie każdego z warunków,
kandydat otrzyma przewidzianą punktację za

Program ma na celu zapewnienie pomocy
osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich
dochodach oraz dzieciom, które wychowują się
w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje wsparcie finansowe
gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych.
Przedmiotowa pomoc ma trafić do dzieci
i młodzieży oraz osób dorosłych, którzy spełniają warunki otrzymania pomocy wskazane
w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium
dochodowe (150 proc. kryterium dochodowego
uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej):
– 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
– 792,00 zł dla osoby w rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Złejwsi Wielkiej prosi o składanie wniosków
w grudniu 2018 r. na dożywianie w szkołach,
a w styczniu 2019 na dożywianie w przedszkolu.
Składając wniosek w grudniu 2018 r. należy
przedstawić wszystkie dochody netto rodziny
osiągnięte w miesiącu listopadzie 2018 r. Dokumentację należy składać w GOPS Zławieś Wielka
ul. Słoneczna 28.
Aldona Michalska

kryteria ujęte w formularzu zgłoszenia uczestnictwa do projektu „Pomocne dłonie”. Osoby
zainteresowane będą przyjmowane do projektu
według ilości uzyskanych punktów, aż do wyczerpania limitu 12 miejsc.

Podstawą spełnienia kryterium jest:
- zamieszkanie na obszarze zdegradowanym;
- wielokrotne wykluczenie społeczne;
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
- niepełnosprawność sprzężona;
- osoby z zaburzeniami psychicznymi.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub
więcej kandydatów takiej samej ilości punktów
preferencyjnych, o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga termin złożenia formularza
rekrutacyjnego.
Wymagane dokumenty:
a. ustny wniosek złożony do protokołu lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych;
b. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy –
do wglądu;

c. kserokopia decyzji, odcinka otrzymania renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego
miesiąc złożenia wniosku;
d. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy lub rodziny;
e. orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli posiada);
f. oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie
zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych;
g. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które
określi pracownik socjalny;
h. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.
Miejsce składania wniosków i udzielania informacji:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi
Wielkiej
tel. 56 674 39 66 w godzinach przyjęć interesantów: poniedziałek, środa, czwartek: 7.00- 15.15,
wtorek: 7.45- 16.00, piątek: 7.00 – 14.00.
Zdzisława Kozłowska
GOPS Zławieś Wielka

4

C M

Głos Gminny

Aktualności

listopad - grudzień 2018

Y

Zmiany w służbie zdrowia

Prace budowlane na terenie gminy

W związku ze zbliżającym się końcem roku i czasem podsumowań, pragniemy Państwa poinformować o nadchodzących zmianach w naszej przychodni oraz dodatkowych usługach, które będą dostępne.

W okresie jesiennym prace budowlane w Gminie nie zwolniły tempa. Wykonany został remont dachu na
ośrodku zdrowia w Rzęczkowie.

te będą prowadzone od stycznia 2019 r.
w siedzibie głównej przychodni mieszczącej się w Toruniu przy ul. Gregorkiewicza 3. Zapraszamy wszystkich
mieszkańców gminy Zławieś Wielka.
Dodatkowo informujemy, iż w przychodniach i szkołach cały czas prowadzone są programy profilaktyczne takie jak, program profilaktyki zakażeń
pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie
kujawsko-pomorskim, profilaktyka
stomatologiczna dzieci oraz profilaktyka wad postawy.
Zachęcamy do brania udziału
w przedmiotowych programach,
przypominając jednocześnie, iż
dla mieszkańców gminy udział jest
całkowicie bezpłatny.
Jednocześnie przypominamy, iż
w naszej przychodni cały czas prężnie
funkcjonuje rehabilitacja, która realizuje Państwa skierowania. Zapraszamy do korzystania z jej usług.
Kierownictwo
i pracownicy Revital Medic

Jest to pierwszy etap robót budowlanych, po których wysłużony
już budynek ośrodka zdrowia odzyska dawny blask. W niedalekiej przyszłości zostanie on poddany termomodernizacji.
W ramach wykonanych robót wymieniono eternit na blachodachówkę. Gruntownemu przeglądowi poddano więźbę dachową oraz kominy.
Założono także nowe orynnowanie
oraz uporządkowano ogród przed
budynkiem. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 105 000 zł.
Zakończono również pierwszy
etap robót budowlanych w Górsku
przy budowie budynku rehabilitacji
w ośrodku zdrowia. Wykonano tzw.
stan zero, czyli wylano ławy oraz wymurowano ściany fundamentowe.
Całość została zaizolowana, tak,
aby zabezpieczyć fundamenty przed
negatywnym wpływem niskich
temperatur. Wiosną 2019 r. nastąpi
wznowienie robót.
Zakończono prace budowlane
związane z funduszami sołeckimi na
rok 2018 r. Jak co roku było bardzo
dużo różnorodnych zadań, pośród

których można wymienić: budowę
boiska w Skłudzewie, remont łazienki w świetlicy w Czarnym Błocie, wylanie placu zabaw w Toporzyku, czy
prace przy elewacji w świetlicy w Starym Toruniu.
Aktualnie roboty budowlane
prowadzone są w Cichoradzu przy

adaptacji budynku leśniczówki na
cele mieszkaniowe dla najbardziej
potrzebujących.
Zaawansowanie
robót szacowane jest na 60%, a ich
zakończenie planowane jest wiosną
2019 r.

Szymon Czajkowski

EXP32kB

Mając na uwadze dobro pacjentów
oraz chęć jak najszybszego dostania
się do lekarza w przychodni, wprowadzamy nowy system rejestracji, który
pozwala na rejestrowanie się na maksymalnie 1 dzień roboczy do przodu.
Prezentowana zmiana pozwoli
skrócić czas oczekiwania na wizyty
lekarskie oraz znacząco ograniczy sytuacje, gdzie umówieni pacjenci nie
stawiają się na wizycie. W tym miejscu
pragniemy przypomnieć, iż w przypadku niemożliwości odbycia wizyty
prosimy o każdorazowe odwoływanie
spotkania z lekarzem, gdyż w innym
przypadku niepotrzebnie blokuje się
miejsce, z którego mogłaby skorzystać
inna chora osoba. Jednocześnie przypominamy, iż każdy pacjent wymagający pomocy lekarskiej zawsze takową
otrzyma. Dlatego, nasze drzwi są zawsze dla Państwa otwarte.
Ponadto pragniemy poinformować, iż w ramach ciągłego rozwoju
udało nam się pozyskać dodatkowe
kontrakty NFZ takie jak Endokrynologia, Alergologia, Dermatologia oraz
dodatkowa Ginekologia. Świadczenia
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Z młodzieżą śpiewamy
„Pieśń dla Niepodległej”

III Gminny Przegląd
Pieśni i Poezji Patriotycznej

100-lecie niepodległości to ważna rocznica dla każdego Polaka. Dali temu wyraz uczniowie
ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej.

W dniu 14.11.2018 r. dzięki uprzejmości ks. Pawła Nowogórskiego już po raz kolejny odbył
się w Centrum Edukacji Młodzieży III Gminny Przegląd Pieśni i Poezji Patriotycznej.

Działający przy szkole zespół teatralny „Antrakt” specjalnie na tę okazję przygotował spektakl pt. „Pieśń dla Niepodległej”. Mieszkańcy
naszej wsi mieli okazję obejrzeć go 22 listopada
w świetlicy integracyjnej.
Występ uczniów spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż wszystkie miejsca
były zajęte, a spotkanie zaszczycili także swoją
obecnością zaproszeni goście: Robert Swiontek Brzezinski dyrektor Szkoły Podstawowej
w Złejwsi Wielkiej, Grażyna Krystosiak sekretarz gminy, Rafał Żelazek radny gminy oraz ks.
Wojciech Murawski.
Młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a nasze podziękowanie za przygotowanie spektaklu pragniemy skierować na ręce
opiekunów grupy – p. Danty Gil, p. Lucyny
Skoczylas oraz p. Edyty Józefowicz.
Po przedstawieniu uczestnicy spotkania
mieli okazję podzielić się swoimi wrażeniami
przy ciastku i herbatce. Mamy nadzieję, że „Antrakt” jeszcze zagości na naszej scenie.

Jego celem jest kształtowanie postawy patriotycznej i zaszczepianie w młodych ludziach miłości do ojczyzny. Tegoroczny przegląd był powiązany z obchodami setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Swoją obecnością zaszczycili: nas przyjaciel naszej szkoły Pan Jacek Rutkowski, prezes
MAT-BUD oraz Pani Helena Przekwas sołtys wsi
Górsk. Młodzież ze szkoły w Górsku pod kierunkiem pań K. Strzałkowskiej – Aranin i K. Wiertlewskiej zaprezentowała spektakl zatytułowany
„Los człowieka – między przeznaczeniem a wolną wolą”, którego bohaterem był ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapłan i patriota. Jak co roku do CEM
przybyła liczna grupa uczniów ze szkół w naszej

gminie wraz z opiekunami, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.
Gościliśmy także podopiecznych Dziennego Domu Pomocy w Przysieku, którzy nie kryli
wzruszenia podczas występów dzieci i młodzieży
oraz chętnie włączyli się do wspólnego śpiewania
pieśni patriotycznych. Dzięki ofiarności Pana
Jacka Rutkowskiego i P.U.B. Inspec w Olsztynie
uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i mogli
spotkać się na słodkim poczęstunku. 		
Wyrażając swoje podziękowanie tym, którzy zaangażowali się w organizację przeglądu, mam nadzieję, że za rok spotkamy się w większym gronie
i równie miłej atmosferze.
Aleksandra Babiarz

Wioleta Warzocha

Spotkanie opłatkowo – wigilijne

Otwarcie świetlicy w Rozgartach
Piątek 9 listopada 2018 roku zapisze się w historii Rozgart jako dzień otwarcia świetlicy
wiejskiej.
Budowa świetlicy była dużym, czasochłonnym i kosztownym przedsięwzięciem, a zarazem ogromnie potrzebnym. Niestety we wsi
Rozgarty nie było miejsca, gdzie można było
zorganizować spotkania wiejskie, zajęcia dodatkowe czy lokalne uroczystości.
Szczęśliwie prace dobiegły końca, a ostateczny efekt przerósł oczekiwania mieszkańców.
Teraz Rozgarty mogą poszczycić się niewielką,
ale bardzo praktyczną i schludną salą, z bardzo
dobrze wyposażoną kuchnią.
Uroczyste otwarcie także przeszło najśmielsze oczekiwania. Oficjalna część rozpoczęła
się o godzinie 17.00 przywitaliśmy wielu gości
– Jana Surdykę Wójta Gminy Zławieś Wielka,
proboszcza parafii w Przysieku, Piotr Pawli-

kowskiego Przewodniczącego Rady Gminy,
radnych naszej gminy, przedstawicieli okolicznych wsi i Kół Gospodyń Wiejskich.
Wspólną pracą mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców przygotowany został poczęstunek dla wszystkich gości. Były przystawki, ciepłe dania oraz ogromny wybór słodkości.
Mieszkańcy i ich goście, niezależnie od wieku,
bawili się wspólnie do nocy.
Na co dzień, w świetlicy funkcjonuje biblioteczka i są organizowane zajęcia dodatkowe. Zachęcamy do korzystania!
Miejmy nadzieję, że świetlica będzie służyła
mieszkańcom przez wiele lat. I, że będzie miejscem zabawy i integracji.
Czesława Walkowiak

Spotkanie opłatkowe, to piękna polska „Leśniczanka” w Górsku.
tradycja. Wigilijny stół, przystrojona choinSpotkanie zawsze przebiega w ciepłej,
ka, wspólne śpiewanie kolęd, to wszystko łą- rodzinnej atmosferze przy wspólnym śpieczy, wzrusza i sprawia, że stajemy się lepsi, ra- waniu kolęd z akompaniamentem zespołu
dośniejsi. Jak co roku seniorzy, kombatanci, śpiewaczego „Melodia”, który działa przy
osoby niepełnosprawne zbierają się w Gmin- GOKiS w Złejwsi Małej. W spotkaniu weźnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi mie udział Jan Surdyka Wójt Gminy, KrzyszMałej na spotkaniu
tof Rak zastępca wójopłatowo – wigilij- "...Cicha noc, święta noc, Pokój niesie ludziom wszem, ta, Piotr Pawlikowski
nym organizowanym A u żłóbka Matka święta, Czuwa sama, uśmiechnięta,
Przewodniczący
przez Gminny OśroRady Gminy, ksiądz
Nad Dzieciątka snem, Nad Dzieciątka snem."
dek Pomocy SpołeczProboszcz
Parafii
nej w Złejwsi Wielkiej, aby przy świątecznym w Złejwsi Wielkiej Wojciech Murawski, Mastole podzielić się poświęconym opłatkiem, ria Karpińska dyrektor GOKiS w Złejwsi
porozmawiać i wspólnie spędzić ten wyjątko- Małej.
wy przedświąteczny czas.
Miłym akcentem kończącym spotkaNa wspólnej wigilii 19 grudnia 2018 r. nie są upominki ufundowane przez GOPS
nie zabraknie także przysmaków świątecznej w Złejwsi Wielkiej.
kuchni przygotowanych przez restaurację
Aldona Michalska

Wieści z LGD „Zakole Dolnej Wisły”
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” w dniu 12 grudnia zakończyła nabór
wniosków grantowych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach konkursu przewidziano projekty
dotyczące działania na rzecz osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej
integracji o charakterze środowiskowym takich
jak aktywizacja społeczno-zawodowa.
Informacje o wybranych i realizowanych projektach pojawią się w kolejnym wydaniu Głosu
Gminnego.
11 grudnia 2018 r. w miejscowości Rzęczkowo Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej
Wisły” zorganizowała warsztaty decoupage dla
mieszkańców gminy Zławieś Wielka, które poprowadziła Pani Anna Pawlak.
W warsztatach wzięło udział 13 pań, które
miały okazję wykonać świąteczne pudełeczka na
pierniki techniką serwetkową. Podczas warszta-

tów panowała miła atmosfera, a dumne uczestniczki nie kryły zadowolenia z wykonanych
przez siebie prac.
Anna Pawlak

Aktualności
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Gminny konkurs piosenki
30 października 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył
się Gminny Konkurs Piosenki.
Do konkursu przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych: Złejwsi Wielkiej, Siemonia, Łążyna, Przysieka, Górska i filii SP w Złejwsi Wielkiej - Czarnowa.
Po przesłuchaniu 21 uczestników, jury pod przewodnictwem Macieja Drapińskiego - muzyka
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
KATEGORIA I (I-III SP):
1 miejsce Agata Kuźma - SP Górsk
2 miejsce Aleksandra Wiśniewska - SP Przysiek
3 miejsce Adrian Nalazek – SP Siemoń
Wyróżnienie - Izabela Falkowska – SP Siemoń
KATEGORIA II (IV-VI SP):
1 miejsce Maria Michalska – SP Łążyn
2 miejsce Maja Mądrzejewska – SP Siemoń
3 miejsce Roksana Cięciwa- SP Siemoń
Wyróżnienia:
Anna Donderska i Roksana Janczarska – SP
Przysiek,
Antonina Słupkowska – SP Górsk,
Jagoda Kowalska – SP Łążyn,
Julia Cieśla, Klaudia Wiśniewska, Patrycja Zielińska – SP Zławieś Wielka,
Debora Trzaska – SP Zławieś Wielka filia
w Czarnowie.
KATEGORIA III (kl. VII - GIM):
1 miejsce: Julian Liśkiewicz – SP Zławieś Wielka
2 miejsce: Martyna Jabłońska
3 miejsce: Alsayed Omar Fatima
Obie uczennice z Górska

Wyróżnienia:
Aleksandra Hamerla – SP Siemoń,
Martyna Beta i Piotr Walerych. Oboje z SP Zławieś Wielka
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Dyrektor GOKiS
serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom
za wspaniały występ, a nauczycielom za wkład
w przygotowanie uczniów. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy gorąco dalszych sukcesów na
niwie muzyki.
Organizatorem i fundatorem nagród był
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi
Małej.
Maria Karpińska

Dzień Patrona
Jak ma to miejsce już od czterech lat, czyli od czasu nadania imienia Szkole Podstawowej
w Górsku, społeczność szkolna aktywnie włączyła się w regionalne obchody rocznicy uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki.
Wspólnie z uczniami, ich rodzicami oraz
nauczycielami, w uroczystości uczestniczyli
zaproszeni goście: przedstawiciele lokalnych
władz, z Panem Janem Surdyką, Wójtem Gminy Zławieś Wielka na czele, dyrektorzy: Centrum Edukacji Młodzieży w Górsk, Domu
Kultury w Górsku oraz szkół z terenu Gminy,
a także Pan Jacek Rutkowski, prezes firmy
MAT-BUD.
Dzień Patrona rozpoczął się Mszą Świętą o kanonizację błogosławionego w kaplicy
w Górsku. Następnie, ks. dr Paweł Nowogórski oraz Pan Jacek Rutkowski, reprezentanci
Kapituły Centrum Edukacji Młodzieży im ks.
Jerzego Popiełuszki w Górsku, wręczyli medale Marszałka Józefa Piłsudskiego Panu Janowi
Surdyce, Wójtowi Gminy Zławieś Wielka, Panu
Andrzejowi Walczyńskiemu, Radnemu Rady
Powiatu Toruńskiego oraz Panu Januszowi Błędowskiemu, Radnemu Gminy Zławieś Wielka.
Medalem została także uhonorowana
Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki

w Górsku. Kolejno, uczniowie zaprezentowali
wzruszającą inscenizację przybliżającą postać
ks. Jerzego Popiełuszki pt.: „Los człowieka
– między przeznaczeniem a wolną wolą”. Po
przedstawieniu, uczestnicy uroczystości mieli okazję podziwiać występy Zespołu Pieśni
i Tańca Świniarsko z okolic Nowego Sącza oraz
Zespołu Harmonia z Górska.
Następnie, miały miejsce potyczki szkolne „Z księdzem Jerzym bieg ku prawdzie”.
Uczniowie mieli za zadanie ułożenie puzzli
z wizerunkiem Patrona, tekstu z rozsypanki
oraz życiorysu. Oczywiście, poradzili sobie
znakomicie.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku serdecznie dziękuje wszystkim gościom, którzy zaszczycili
szkołę swoją obecnością w tak ważnym dla
niej dniu, a także wszystkim, którzy włączyli
się w organizację uroczystości.
Barbara Łukasik
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100 rocznica odzyskania
niepodległości w GOKiS
W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, jak co roku, uczczono dzień 11
listopada.
Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej
w kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława
Kostki w Złejwsi Wielkiej, którą celebrował Ksiądz
Kanonik Wojciech Murawski.
W uroczystości uczestniczyli: Jan Surdyka –
Wójt Gminy, Krzysztof Rak – zastępca wójta gminy,
radni powiatu toruńskiego w osobach: Edyta Zakrzewska i Janusz Kononiuk, Grażyna Krystosiak
– sekretarz gminy, Zarząd Gminnego Koła Kombatantów w Złejwsi Wielkiej wraz z Prezesem Heleną
Przekwas., radni gminy, dyrektorzy szkół, domów
kultury, przedszkola, sołtysi, kierownicy jednostek
organizacyjnych, harcerze i licznie zebrani mieszkańcy.
Po Mszy świętej w intencji Ojczyzny, dostojni
goście udali się do Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu, by wspólnie obchodzić ten szczególny
dzień. Po wprowadzeniu Sztandaru odśpiewano
cztery zwrotki hymnu narodowego. Bogaty program
będący aktywną lekcją historii Polski, przybliżającą
istotę tego narodowego święta, przygotowały dzieci
z Przedszkola ”Mali Odkrywcy” w Złejwsi Małej.
Dzieci zatańczyły poloneza, który jest narodowym polskim tańcem korowodowym o uroczystym
charakterze. Uwagę wszystkich zwrócił stylowy taniec z szarfami. Dzieci pięknie zaprezentowały się
na scenie, przeżywając tę uroczystość razem z nami.
Grupa przedszkolna wystąpiła pod kierunkiem Pani
Agnieszki Maciantowicz. W część artystyczną zaangażowali się zespół „Melodia” wraz z muzykami
i wokalistami GOKiS oraz tenor Paweł Krasulak.
W słowno-wokalno-instrumentalnym wystąpieniu przypomniano, czym jest wolność i jak należy o nią dbać w dzisiejszych czasach. Piękne teksty,
tańce i przywołane pieśni wprowadziły zebranych
w bardzo podniosły, nostalgiczny nastrój. Publiczność włączyła się do wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych. Śpiewaliśmy pieśni poświęcone ojczyźnie
z okresu, gdy odradzała się nasza państwowość.
Z okazji odzyskania przez Polskę 100 lat niepodległości powstały obrazy pt.”Kim naprawdę jestem”rodzimej malarki Pani Sabiny Piotrowicz.
Obrazy przedstawiają artystów w swej ulubionej

dziedzinie. Tworzą oni te samą rzeźbę człowieka bez
twarzy trzymającego twarz dziecka. Autorka w ten
sposób nawiązuje, że w obecnych czasach tak często
zakładamy maski zapominając o miłości i światełku, które posiadaliśmy jako dzieci. Obrazy zostały
wystawione podczas uroczystej akademii w GOKiS.
Na zakończenie odśpiewano hymn „Rota”. Po
części oficjalnej i artystycznej gości podjęto rogalami, gdyż zgodnie z tradycją sięgającą początkom
połowy XIX stulecia, raz w roku, 11 listopada należy
skonsumować jednego słodkiego rogala.
11 listopada z pewnością jest bardzo ważną datą
historyczną, a także znaczącym świętem narodowym. To symbol miłości ojczyzny, walki o wolność,
symbol wiary i symbol zwycięstwa. To szczególny
dzień dla każdego, kto czuje się Polakiem. W 100
rocznicę odzyskania niepodległości łączyliśmy się
z naszymi przodkami, którzy oddawali swe życie
i zdrowie walcząc o wolność Ojczystej Polskiej Ziemi.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej pragnie podziękować za krzewienie
tradycji i żywą lekcję historii wszystkim osobom,
które zaangażowały się w przygotowanie 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Wyrazy podziękowania kieruję do władz gminy, księdza
kanonika, kombatantów, radnych, harcerzy Trzydziestego Szczepu w Złejwsi Wielkiej, kierowników
jednostek organizacyjnych, sołtysów, pracowników
GOKiS, zespołu śpiewaczego „Melodia” wraz z muzykami, dzieci z Przedszkola ”Mali Odkrywcy”,
dzieci i młodzieży z GOKiS oraz licznie przybyłych
mieszkańców naszej gminy.
Maria Karpińska

Mikołajki w Rzęczkowie
6 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Rzęczkowie odbyła się impreza Mikołajkowa zorganizowana dla dzieci ze szkoły.
Przygotowana została przez panią dyrektor
Małgorzatę Jaśkiewicz Suchowiecką, Radę Rodziców, grono pedagogiczne oraz zdolnych i pomysłowych uczniów. Impreza została zorganizowana dla
180 dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej oraz
gimnazjum.
Przybyło wielu wspaniałych gości m.in. Andrzej
Walczyński radny powiatu, Iwona Owieśna radna
gminy, Paweł Nowogórski Dyrektor Centrum Edukacji: Młodzieży im ks. J. Popiełuszki w Górsku,
Alina Khalaf inspektor ds. oświaty, Janusz Lemke
z zawodniczkami Młodzików LZS Wisła Hacom
Mat-Bud Pędzewo, Sensei Andrzej Jankowski z utalentowanymi zawodniczkami ze Stowarzyszenie
Sportowe Yamabushi, Artur Cieciórski Mistrz Polski w stylach freestyle, show dance disco, Mistrz
Europy w disco freestyle, 3-krotny Mistrz Świataw
disco show w duecie oraz 5- krotny Mistrz Świata
w disco i disco freestyle, Marcin Sendwicki Mistrz
Świata Strongmen z rodziną, piłkarze Mat-Bud Robotnik Toporzysko. Wspaniały Świąteczny klimat
zapewniła Orkiestra Dęta Zławieś Wielka pod kierownictwem Krzysztofa Kędzierskiego.
Wspaniałe show dla dzieci przygotował Artur
Cieciórski, który zatańczył razem z dziećmi. Było
wiele prezentów, wyróżnień, występów i życzeń.
W roli św. Mikołaja zadebiutował Jacek Rutkowski
Prezes PW Mat Bud, który pojawił się z prezentami
osobistymi oraz przygotowanymi przez MAT BUD
Materiały Budowlane.

OSP Toporzysko otrzymało na ręce przedstawiciela Mirosława Bulińskiego popiersie Marszałka Piłsudskiego oraz paczkę z drobiazgami. Artur
Cieciórski ze względu na zamiłowanie do tańca
otrzymał obraz tancerki oraz drobne podarunki,
Marcin Kukaj Sendwicki otrzymał kamizelkę oraz
paczuszkę od Mikołaja. Nagrodzone zostały dzieci,
które udzielają się charytatywnie oraz wyróżniające
się pod różnymi względami.
Całej imprezie towarzyszyła bardzo miła, rodzinna atmosfera. Dziękujemy Radzie Rodziców,
Samorządowi Szkolnemu i Kołu Wolontariuszy
prowadzonemu przez Małgorztę Pietrzak, a w szczególności Pani Dyrektor SP w Rzęczkowie za zaproszenie i całokształt imprezy.
Dziękuję Joannie Durze asystence Prezesa Zarządu- Kierownikowi Działu Marketingu PW MatBud i wszystkim innym zaangażowanym w organizację Mikołajek.

Jacek Rutkowski
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Kalendarz imprez na 2019 rok Dom Kultury w Górsku
Lp.

Data

Nazwa imprezy

Organizator

Atrakcje

Styczeń
1.

13.01.2019

WOŚP

Gmina Zławieś Wielka. GOKiS, Dom Kultury w Górsku

Muzyka, taniec, konkursy, licytacja

2.

Styczeń

Bal Przebierańców dla dzieci

Dom Kultury Górsk, filia Biblioteki Gminnej w Górsku

Gry i zabawy, animacje dla dzieci, konkurs na najładniejszy strój

3.

Styczeń

Spotkania Klubu Seniora 2x w miesiącu

Dom Kultury Górsk

Spotkanie przy kawie i ciastku

4.

Styczeń

Uniwersytet III Wieku 2 x w miesiącu

WSG Bydgoszcz, Dom Kultury Górsk

wykłady

5.

21.01.2019 r.

Dzień Babci i Dziadka

Dom Kultury Górsk, Szkoła Podstawowa w Górsku

Występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Górsku, poczęstunek

6.

1427.01.2019 r.

Organizacja półkolonii- zimowiska – ferie zimowe

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości”. Dom Kultury Górsk

Gry i zabawy, wyjazdy, terapia AA

7.

3.02.2019r

Wyjazd do Brodnicy – Koncert Noworoczny – Jacek Wójcicki i Trzech Tenorów

Dom Kultury Górsk

Wyjazd zorganizowany- autobus

8.

Luty

Bal Przebierańców dla dorosłych

Dom Kultury Górsk

Zabawa, poczęstunek

9.

5.02.2019

Bal Przebierańców dla dzieci

Dom Kultury Górsk, Biblioteka gminna, filia Górsk

Zabawa, poczęstunek, zabawy z animatorami

10.

Luty

Spotkania Klubu Seniora 2x w miesiącu

Dom Kultury Górsk

Spotkanie przy kawie i ciastku

11.

Luty

Uniwersytet III Wieku 2 x w miesiącu

WSG Bydgoszcz, Dom Kultury Górsk

wykłady

Luty

Marzec
12.

Marzec

Spotkania Klubu Seniora 2x w miesiącu

Dom Kultury Górsk

Zabawa, poczęstunek

13.

Marzec

Uniwersytet III Wieku 2 x w miesiącu

WSG Bydgoszcz, Dom Kultury Górsk

wykłady

14.

Marzec

Spotkania Klubu Seniora 2x w miesiącu

Dom Kultury Górsk

Spotkanie przy kawie i ciastku

15.

Marzec

Uniwersytet III Wieku 2 x w miesiącu

WSG Bydgoszcz, Dom Kultury Górsk

wykłady

16.

8.03.2019r.

Dzień Kobiet

Dom Kultury Górsk, Szkoła Podstawowa w Górsku

Występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Górsku, poczęstunek

17.

Marzec

Współorganizacja gminnego Dnia Kobiet

GOKiS, Dom Kultury w Górsku

Spotkanie przy kawie i kwiaty

Kwiecień
18.

Kwiecień

Uniwersytet III Wieku 2 x w miesiącu

WSG Bydgoszcz, Dom Kultury Górsk

wykłady

19.

Kwiecień

Spotkania Klubu Seniora 2x w miesiącu

Dom Kultury Górsk

Spotkanie przy kawie i ciastku

20.

Kwiecień

Zorganizowanie kursu florystycznego, wielkanocnego dla pań

Dom Kultury Górsk

kurs stroiki wielkanocne

21.

Kwiecień

VII Mini Lista Przebojów

Dom Kultury Górsk

Konkurs dla dzieci

Maj
22.

Maj

Akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

Dom Kultury Górsk, CEM Górsk

akademia

23.

Maj

Spotkania Klubu Seniora 2x w miesiącu

Dom Kultury Górsk

Spotkanie przy kawie i ciastku

24.

Maj

Uniwersytet III Wieku 2 x w miesiącu

WSG Bydgoszcz, Dom Kultury Górsk

wykłady

25.

Maj

Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci i dorosłych z okazji
200 rocznicy Urodzin Stanisława Moniuszki

Dom Kultury Górsk, kierujący sekcjami plastycznymi

Konkursy z nagrodami

25.

Maj

Wycieczka Podlasie Białystok, Szlak Tatarski, Grabarka, Białowieża,
Supraśl, Kruszyniany itd.,

Dom Kultury Górsk

Wyjazd zorganizowany

26.

Maj

Dzień Matki

Dom Kultury Górsk, Szkoła Podstawowa Górsk

Akademia

27.

Maj

Majowa ogólnopolska akcja „Maj miesiącem dla zdrowia”

Dom Kultury Górsk, TKKF Toruń

Zajęcia bezpłatne cały miesiąc 1x w tygodniu

28.

Maj

Inauguracja chodzenia z kijkami nordic walking

Dom Kultury Górsk, TKKF Toruń

Zajęcia bezpłatne 2 x w tygodniu

Czerwiec
29.

Czerwiec

Współorganizacja gminnego festynu - Sobótka

Gmina Zławieś Wielka. GOKiS, Dom Kultury w Górsku

Festyn

30.

Czerwiec

Spotkania Klubu Seniora 2x w miesiącu

Dom Kultury Górsk

Spotkanie przy kawie i ciastku

32.

Czerwiec

Uniwersytet III Wieku 2 x w miesiącu

WSG Bydgoszcz, Dom Kultury Górsk

wykłady

33.

czerwiec

Zakończenie roku kulturalnego w sekcjach działających przy Domu Kultury

Dom Kultury Górsk, opiekunowie sekcji

Spotkania wręczenie dyplomów

Lipiec
34.

Lipiec

Zajęcia wakacyjne dla dzieci

Dom Kultury Górsk

Zajęcia plenerowe

35.

Lipiec

Półkolonie- współorganizacja ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych
„Razem dla Przyszłości”, Szkoła Przysiek, Szkoła Łązyn

Dom Kultury Górsk Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych
„Razem dla Przyszłości”, Szkoła Przysiek, Szkoła Łążyn

Półkolonie

36.

Sierpień

Zajęcia wakacyjne dla dzieci

Dom Kultury Górsk

Zajęcia plenerowe

37.

Sierpień

Półkolonie- współorganizacja ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych
„Razem dla Przyszłości”, Szkoła Przysiek, Szkoła Łążyn

Dom Kultury Górsk Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych
„Razem dla Przyszłości”, Szkoła Przysiek, Szkoła Łążyn

Półkolonie

38.

31 Sierpnia

Współorganizacja dożynek gminnych

Gmina Zławieś Wielka. GOKiS, Dom Kultury w Górsku

Festyn

Sierpień

Wrzesień
39.

14.09.2019

Europejskie Dni Dziedzictwa

Dom Kultury Górsk, CEM Górsk

VI Przegląd Zespołów Ludowych, wystawy

40.

Wrzesień

Wycieczka jednodniowa

Dom Kultury Górsk,

Wyjazd zorganizowany

41.

Wrzesień

Rozpoczęcie działalności w sekcjach działających przy DK Górsk/nowy rok
kulturalny/

Dom Kultury Górsk,

Zgodnie z tygodniowym harmonogramem

42.

Październik

Rozpoczęcie zajęć Klub Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku

WSG Bydgoszcz, Dom Kultury Górsk

Wykłady, spotkania przy kawie i ciastku

43.

Październik

Wyjazd do kina Klub Seniora

Dom Kultury Górsk

Wyjazd zorganizowany

43.

Październik

Kurs układania kwiatów/wiązanki z okazji święta Zmarłych/

Dom Kultury Górsk

Warsztaty

44.

Październik

Zorganizowanie koncertu z okazji Dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława
Moniuszki

Dom Kultury Górsk, CEM

Spotkanie mieszkańców

45.

Listopad

Spotkania Klubu Seniora 2x w miesiącu

Dom Kultury Górsk

Październik

Listopad
46.

Listopad

Uniwersytet III Wieku 2 x w miesiącu

WSG Bydgoszcz, Dom Kultury Górsk

wykłady

47.

Listopad

Andrzejkowe spotkanie w Klubie Seniora

Dom Kultury Górsk

Lanie wosku, spotkanie przy kawie

48.

Listopada

VII Festiwal Piosenki Europejskiej

Dom Kultury Górsk

Konkurs dla dzieci i młodzieży

Grudzień
49.

Grudzień

Zabawa Mikołajkowa dla dzieci

Dom Kultury Górsk, filia Biblioteki Gminnej w Górsku

Podarunki, gry i zabawy dla dzieci

51.

Grudzień

Wigilia w Klubie Seniora, UTW i zespole „Harmonia”

Dom Kultury Górsk

Kolacja wigilijna

52.

Grudzień

Pastorałki

Dom Kultury Górsk

Występy dzieci z sekcji działających przy Domu Kultury w Górsku
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Informacje

listopad – grudzień 2017

Mikołaje w Górsku
„Święty Mikołaj" – postać historyczna starszego mężczyzny z białą brodą ubranego w czerwony strój, który wedle różnych legend i baśni w okresie
świąt Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi
przez zaprzęg reniferów zawitał do Domu Kultury w Górsku.
Według różnych wersji zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię lub biegun północny.
W pewne grudniowe popołudnie w Domu Kultury w Górsku pojawiło się
osiemdziesięcioro pięcioro dzieci ubranych w mikołajowe czapki. Powodem
przybycia tak licznej gromadki był wystawiany dla dzieci spektakl „Janko
Muzykant”, który zaprezentował teatr „Afisz”.
Dzieci w wieku od 4 do 10 lat z wielką przyjemnością oglądały przedstawienie. Na sali panowała kompletna cisza, a na koniec spektaklu rozległy się
gromkie brawa dla aktorek.
Po spektaklu dzieci zostały poczęstowane słodyczami i ciastkami. Następnie do sali widowiskowej wkroczył Mikołaj, który obdarował wszystkich
uczestników drobnymi upominkami. Na zakończenie wieczoru wykonano
wspólne zdjęcie.
To już kolejny rok, w którym imprezę Mikołajkową wraz z Domem Kultury przygotowuje Joanna Dydowicz Przekwas pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej filia w Górsku.
Renata Dobrowolska
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Ścieżka edukacyjna
przy Szkole Podstawowej w Górsku
Tematyka ścieżki obejmuje zagadnienia przyrodnicze i historyczne Górska oraz ekologiczne, wzbogacone
o treści związane ze zrównoważonym rozwojem.
Uczniowie zdobędą informacje
o gminie, jej położeniu, poznają formy terenu w okolicy, dowiedzą się
o elementach środowiska naturalnego Górska, o wodach, glebach, roślinności, m.in. nauczą się rozpoznawać
pospolite gatunki drzew, grzybów
i owadów. Poznają historię, dzieje
naszej okolicy, zapoznają się z legendami dotyczącymi małej ojczyzny.
Ścieżka przypomina najważniejsze zasady zrównoważonego rozwoju, a uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę o źródłach odnawialnych

i czasie rozkładu śmieci. Oprócz
informacji proponujemy dzieciom
i młodzieży gry dydaktyczne – kostki
wiedzy i światowidy.
Ze ścieżki można korzystać
podczas zajęć z nauczycielami oraz
w czasie wolnym naszych uczniów.
Umożliwiamy także dotarcie z tymi
informacjami do społeczności lokalnej, która korzysta z infrastruktury znajdującej się na terenie naszej
szkoły.
Ścieżkę tworzą obecnie: tablice
dydaktyczne o wymiarach 100x75 cm

na drewnianych stelażach – 9 sztuk;
gry dydaktyczne: kostki wiedzy – Poznajemy drzewa; światowidy – Grzyby leśne, Źródła odnawialne.
Ścieżka została zaprojektowana
przez nauczycieli naszej szkoły. Do
poszczególnych stanowisk ścieżki
opracowane zostały karty pracy wykorzystywane podczas zajęć z uczniami.
Planujemy rozszerzenie ścieżki
o kolejne elementy.
Violetta, Tomasz Urbańscy

Przedsięwzięcie dofinansowane przez:

100 - lecie Szkoły
Podstawowej w Siemoniu
„Jest w duszy polskiej ukryty zakątek…”, stulecie Szkoły Podstawowej
w Siemoniu wpisane w setną rocznicę odzyskania niepodległości.

W dniu 31.10.2018 roku w Filii Biblioteki Publicznej w Górsku odbyła
się kolejna edycja konkursu ortograficznego „Biblioteczne Rozgrywki Ortograficzne”.
W rywalizacji wzięło udział 11
uczniów z III klas gimnazjalnych
z terenu gminy. Uczestnicy zmagali
się z tekstem pełnym ortograficznych
pułapek autorstwa Pani Iwony Radziejewskiej-Sergiel.
Była to forma listu do przyjaciela
z zaproszeniem do Wąbrzeźna i na
Pojezierze Brodnickie. Mimo że pisanie ze słuchu to trudna sztuka, to
jednak nasza młodzież przystąpiła
do niej z zapałem. Rywalizacja wśród
uczestników była zacięta.
Jury wyłoniło trójkę zwycięzców,
a były to:

I miejsce Dominika Król z gimnazjum w Złejwsi Wielkiej,
II miejsce Oliwia Cichowska z gimnazjum w Górsku,
III miejsce Amelia Pacyno z gimnazjum w Rzęczkowie.
Zwycięzcy reprezentowali Gminę Zławieś Wielka na powiatowym
konkursie ortograficznym „O Pióro
Starosty Toruńskiego” w Toruniu.
Nauczycielom i uczestnikom
dziękujemy za udział i zaangażowanie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!.
Joanna Dydowicz Przekwas

Warsztaty florystyczne
19 listopada 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Rzęczkowie już po raz drugi
odbyły się warsztaty florystyczne zorganizowane ze środków funduszu sołeckiego.
Zajęcie prowadziła pani Agnieszka Włodarczyk. Podczas pierwszych
warsztatów, które odbyły się w czerwcu, uczestniczki uczyły się układać
bukiety na kryzie, natomiast na listopadowych robiły stroiki Bożonarodzeniowe.
W miłej atmosferze przy herbatce
i ciastkach każda z pań zrobiła stroik
według własnej koncepcji.
Ponadto zostały zrobione 4 obrazy, które udekorowały wnętrze
świetlicy w Rzęczkowie. Zadowolone i uśmiechnięte panie poniosły do

swoich domów stroiki, które w wigilijny wieczór podkreślą nastrój tej
wyjątkowej chwili.
Teresa Balicka

Jakże niezwykłe losy naszej szkoły
splatają się z historią ojczystej, polskiej
ziemi. Po odzyskaniu niepodległości,
w Siemoniu, dzieci mogły się uczyć polskiej mowy, w polskiej szkole, po czasach zaborów i germanizacji. Posadzony na upamiętnienie tych wydarzeń
dąb, zwany „Drzewem Wolności” to
cichy świadek tamtych wydarzeń, który w naszych czasach stanowi materialny dowód na zaangażowanie Polaków
i troskę o pamięć historycznych chwil
kultywowaną przez kolejne pokolenia
wychowanków tej szkoły.
Dzieje Polski spisane na kartach
historii, utrwalone w pamięci pokoleń,
przekazywane jako dziedzictwo w sztafecie pokoleń, dotyczą również Siemonia i Szkoły Podstawowej w Siemoniu,
która właśnie w 2018 roku świętuje
swoje stulecie. Polska szkoła, ojczysta
mowa i patriotyzm mieszkańców to
niezaprzeczalnie uniwersalne wartości
tak ważne nie tylko w naszych czasach,
gdyż dzięki nim rodzime tradycje przetrwały w czasach niewoli.
Patriotyczne wychowanie dzieci,
święty obowiązek rodziców w czasach
zaborów, pielęgnowanie ojczystej, polskiej mowy, tęsknota za tym, co swojskie, polskie, sprawiły, że młode pokolenia nie zapominały imienia swojej
Ojczyzny, co pozwoliło przetrwać
trudne czasy, aby cieszyć się wolnością
i uczęszczać do polskiej szkoły.
„Warto się czasem zasłuchać w wiatru granie, szum gałęzi, listopadów
przemijanie…”, by mowę wieków usłyszeć, ta refleksja skłania do zadumy nad
tym, co ważne, co stanowi prawdziwą
wartość wychowawczą, tak istotną
w nauczaniu i wychowaniu dzieci
i młodzieży. Historia i trwanie Szkoły Podstawowej w Siemoniu wiąże się

z historią i losami Ojczyzny, jest to lekcja prawdziwej historii, wymaga więc
uwagi i zasługuje na szczególną pamięć
i miejsce w małej ojczyźnie, jaką jest
gmina.
Dlatego też tak ważne dla naszej
szkolnej społeczności są nasze rocznice
i spotkania pokoleń. Miało to miejsce
właśnie 9 listopada. W dniu tym cieszyliśmy się, że mili goście, seniorzy,
uczniowie i nauczyciele oraz mieszkańcy Siemonia zaszczycili swoją obecnością uroczystość jubileuszu, który związany jest ze stuleciem istnienia naszej
szkoły.
W szkole można było obejrzeć galerię fotografii – pamiątek z różnych
lat, od najstarszych aż po współczesne, przedstawiających wychowawców
i uczniów z kolejnych roczników absolwentów.
Nie zabrakło również zdjęć z wycieczek, prac, zabaw oraz sytuacji z życia
codziennego szkoły. Niejednemu z gości sentymentalna łezka pojawiła się
w oku, chociaż spotkanie przebiegało
w pogodnej atmosferze. Następnie wyruszyliśmy spod „Drzewka Wolności”
do kościoła parafialnego na uroczystą
Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, Seniorów i wszystkich zgromadzonych.
Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, montaż wierszy i piosenek,
które to teksty poruszały problematykę patriotyczną i ukazywały „zakątek
duszy polskiej”.
Po oficjalnej części miało miejsce nastrojowe spotkanie w świetlicy
wiejskiej, gdzie przy wspólnym stole
i poczęstunku zgromadzeni mogli
porozmawiać, powspominać i śpiewać
popularne piosenki tak bliskie sercu
każdego Polaka.
Cieszymy się z tak licznej frekwen-

cji szacownych gości, przyjaciół, a także wszystkich życzliwych naszej szkole
osób. Dziękujemy za Waszą obecność,
ciepło i dobry humor, które przyczyniły się do uświetnienia tej pięknej, szkolnej uroczystości wpisanej w krajobraz
Siemonia.
Mimo listopadowej aury, dzięki pogodzie ducha uczestników i mnóstwa
życzliwości, spotkanie trwało w przemiłej atmosferze i pozostawiło niewątpliwie piękne wspomnienia. Wspólne
świętowanie i przeżywanie radosnych
wydarzeń należy do naszej tradycji,
dlatego wyrazy wdzięczności szkolna
społeczność kieruje do wszystkich,
którzy przyczynili się do uświetnienia
obchodów tej rocznicy, zarówno organizatorów jak i gości.
Szkoła Podstawowa w Siemoniu
przez lata swojej działalności dydaktycznej i wychowawczej wykształciła,
przygotowując do następnego etapu,
wiele pokoleń młodzieży i pełniła rolę
ośrodka kultury dla tutejszych mieszkańców, z których wielu pomagało budować nową szkołę.
Dzięki trudowi kierowników i kolejnych dyrektorów tej placówki oraz
pracy nauczycieli, którzy również prowadzili działalność społecznie, dla dobra uczniów i mieszkańców Siemonia,
historia i tradycje szkoły trwale wiążą
się z lokalną społecznością, stanowią
jej dorobek i wartość, świadczą o tożsamości obywateli naszej małej ojczyzny.
Dlatego rocznica stulecia szkoły, która
tak pięknie wpisała się w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę,
jest powodem do dumy i radości dla
wszystkich, którym rodzime tradycje
i wartościowe wychowanie są bliskie
sercu.
Krystyna Poliwodzińska
EXP32kB

Biblioteczne
Rozgrywki Ortograficzne

Uroczystość zaiste niezwykła miała miejsce w Szkole Podstawowej w Siemoniu, 9 listopada, kiedy to wspólne
świętowanie stulecia szkoły splecione z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, zgromadziło miłych gości na spotkaniu pełnym wspomnień i refleksji nad historią Polski i naszej okolicy.
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Informacje/Kultura

KALENDARZ IMPREZ
KULTURALNO – SPORTOWYCH
NA 2019 ROK w GOKIS
Lp.

Termin

Nazwa i miejsce

Organizator/ Współorganizator

1.

styczeń

VII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

GOKiS

2.

13 styczeń

WOŚP

Urząd Gminy, GOKiS,
DK

3.

luty

Ferie z GOKiS ( konkursy, zabawy, turnieje,
warsztaty taneczne i wokalne)

GOKiS

4.

8 marca

Dzień Kobiet w GOKiS

Urząd Gminy, GOKiS,
DK

5.

marzec - kwiecień

Gminny Konkurs na najciekawszą kartkę wielkanocną

GOKiS

6.

marzec - kwiecień

VIII Gminny Konkurs Ortograficzny
o Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka

GOKiS

7.

marzec - kwiecień

Turniej Piłki Nożnej chłopców szkół podstawowych Orlik

GOKiS

8.

marzec - kwiecień

Turniej Piłki Nożnej dziewcząt szkół podstawowych Orlik

GOKiS

9.

marzec - kwiecień

Turniej Piłki Nożnej chłopców szkół gimnazjalnych Orlik

GOKiS

10.

marzec - kwiecień

Turniej Piłki Nożnej dziewcząt szkół gimnazjalnych Orlik

GOKiS

11.

kwiecień

Koncert – rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II

GOKiS

12.

kwiecień – maj

Gminna liga tenisa ziemnego w kategorii OPEN
kobiet i mężczyzn – Orlik

GOKiS

13.

maj

V Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Religijnej

GOKiS

14.

maj

Edycja Gminnego Biegu im. Zbyszka Jędrasa

GOKiS

15.

26 maja

Montaż słowno – muzyczny z okazji Dnia Matki

GOKiS

16.

1 czerwca

Dzień Dziecka

GOKiS

17.

czerwiec

Sobótka – Festyn Rodzinny

Urząd Gminy,
GOKiS, DK

18.

czerwiec

Gminny Konkurs Plastyczny – Portret Stanisława
Moniuszko – ROK MONIUSZKOWSKI

GOKiS

19.

czerwiec

Zakończenie Roku Kulturalnego

GOKiS

20.

czerwiec

Wielka Olimpiada Małego Sportowca – zmagania
sportowe przedszkolaków

GOKiS, Przedszkole
”Mali Odkrywcy”

21.

lipiec – sierpień

Wakacje z GOKiS Wakacyjny turniej piłki siatkowej
drużyn mieszanych o puchar dyrektor GOKiS

GOKiS

22.

lipiec – sierpień

Wakacyjny turniej dziewcząt i chłopców w koszykówkę
(drużyny 3 osobowe) – Orlik

GOKiS

23.

lipiec – sierpień

Turniej deblowy tenisa ziemnego w kategorii
OPEN kobiet i mężczyzn – Orlik

GOKiS

24.

lipiec – sierpień

Wakacyjny turniej piłki siatkowej drużyn miesznych
o puchar dyrektor GOKiS

GOKiS

25.

31 sierpień

Gminne Święto Plonów – DOŻYNKI

Urząd Gminy,
GOKiS, DK

26.

wrzesień

Turniej piłki nożnej kategorii OPEN – Orlik

GOKiS

27.

październik

Gminny Konkurs Piosenki

GOKiS

28.

październik

VII Wojewódzki Festiwal Zespołów Śpiewaczych
i Folklorystycznych

GOKiS

29.

październik

Mistrzostwa gminy w piłce nożnej dziewcząt i chłopców GM

GOKiS

30.

październik

Mistrzostwa gminy w piłce nożnej dziewcząt i chłopców SP

GOKiS

31.

październik

Gminny Quiz muzyczny – Życie i twórczość Stanisława
Moniuszki z okazji 200-lecia urodzin kompozytora
ROK MONIUSZKOWSKI

GOKiS

32.

listopad

Festiwal pn. Przebój Mamy i Taty

GOKiS

33.

listopad

Zaduszki jazzowe

GOKiS

34.

11 listopada

Akademia Narodowe Święto Niepodległości

GOKiS

35.

listopad

Turniej dziewcząt i chłopców SP w piłce nożnej

GOKiS

36.

listopad

Wieczór Andrzejkowy

GOKiS

37.

listopad

IV Gminny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

GOKiS

38.

grudzień

VIII Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

GOKiS

39.

grudzień

Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową

GOKiS

40.

grudzień

Spotkanie świąteczno - noworoczne

Urząd Gminy GOKiS

41.

grudzień

Montaż słowno – muzyczny „ Boże Narodzenie”

GOKiS

42.

grudzień

Gminny Konkurs Kulinarny „Najsmaczniejsza potrawa”

GOKiS
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Nasi Najlepsi w Toruniu !
17 listopada 2018 r. reprezentacja SK PTSM Czarnowo – Zławieś Wielka w składzie: Kuba
Karpiel, Nikola Żmijewska, Amelia Cieślak, Zuzanna Marchlik, Jan Dankowski, Wojtek Synówka okazała się najlepszą drużyną podczas startu w Marszu na Orientacje „Do Niepodległej
Polski Śladami Historii Torunia”.
Zadaniem uczestników było odnalezienie zaznaczonych przez organizatorów punktów
kontrolnych, posługując się mapą z 1641 r. oraz dopasowanie wydarzeń historycznych związanych z tymi miejscami.
W zawodach wzięło udział 155 drużyn z całego województwa. Drużynę do startu przygotowani: Ewelina Wysocka, Krystian Frelichowski, Marcin Pieńkowski.
Krystian Frelichowski

VI Festiwal Piosenki Europejskiej
dla dzieci i młodzieży
W grudniu odbył się w Górsku Festiwal
Piosenki Europejskiej dla dzieci i młodzieży.
Dzieci konkurowały w czterech kategoriach:
- przedszkole i klasy „O”
- szkoła podstawowa I – III
- szkoła podstawowa klasy IV – VI
- szkoła podstawowa klasy VII i VIII
W każdej z kategorii brało udział po kilkoro uczestników. Repertuar był zróżnicowany.
Większość uczestników wybrała utwory anglojęzyczne m.in. zespołu Boney M., Erica Claptona, Abby, Chrisa Rea, ale także polskich wykonawców.
Jedna z uczestniczek wykonała piosenkę w języku francuskim. W festiwalu wzięło

udział kilkunastu uczestników ze szkół w:
Górsku, Siemoniu, Łążynie, Złejwsi Wielkiej
oraz jej filii w Czarnowie, przedszkoli: „Jagoda”,”Smerfuś”, „Górskie skrzaty” i „Mali Odkrywcy”.
Na zakończenie festiwalu Jan Surdyka Wójt
Gminy wręczył wszystkim nagrody i dyplomy,
ufundowane przez Dom Kultury w Górsku.
Liczymy na to, że w przyszłym roku uczestnicy wykonają piosenki nie tylko anglojęzyczne, ale pokuszą się o nieco bardziej różnorodny
repertuar i wybiorą piosenki naszych sąsiadów,
czy utwory bałkańskie, wszak to też Europa.
Renata Dobrowolska

Kultura

CEM

W minionym okresie Centrum Edukacji
Młodzieży było odwiedzane przez zorganizowane wycieczki m.in. grupy kuracjuszy z Ciechocinka, grupę zwiedzających z Działdowa,
Małej Wsi, Tylicza, Porto Rico, New Jersey, Przemyśla, Pniewa, Bydgoszczy, Chojnic, Zambrowa, Szczecina, Rozedranki Starej, Włocławka,
Warszawy, Dobrowa, Słupna, Gdyni, Wilna,
Rypina, Zamościa oraz Gdańska.
Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas:
bp. Józef Dąbrowski z London w Kanadzie, ks.
Henryk Jankowski, który odprawiał ostatnią
Mszę św. z ks. Jerzym Popiełuszką, ks. Zygmunt
Bernat, który służył w wojsku z ks. Jerzym, Tomek Kamiński – muzyk oraz Marek Popiełuszko bratanek ks. Jerzego wraz z Barbarą Popiełuszko-Matyszczyk.
Na przestrzeni ostatnich czterech miesięcy
w Centrum wiele się wydarzyło:
• 5 sierpnia w Mochnaczce Niżnej w Kościele
Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej rozpoczęły się ceremonie 25rocznicy święceń kapłańskich księdza dr.
Pawła Nowogórskiego.
• 10 sierpnia zakończono prace nad freskiem
„Panorama Racławicka”, która znajduje się
w kawiarence.
• Kolejnym wydarzeniem było III Kino Letnie,
a grane filmy to: „Więźniarki”, „Dobrem zwyciężył”, „Owca Aniela” oraz Zestaw o CEM.
• 28 sierpnia przed gmachem Urzędu Marszałkowskiego odbyła się uroczystość z okazji 38.
rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych połączona z ceremonią wręczenia jubileuszowych Medali Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego "Unitas Durat Palatianus Cuiaviano-Pomeraniensis" oraz podpisaniem "Deklaracji Mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 100. rocznicę

Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jeden z Medali otrzymało Centrum Edukacji
Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, czyli wszyscy pracownicy, przyjaciele
i sponsorzy. Również tego dnia rozpoczęto
prace nad Labiryntem Miłości znajdującym
się w Alei Wielkich Polaków.
• 2 września na boisku sportowym odbył się
Piknik Olimpijski organizowany przez Mariusza Kałużnego dyrektora Centralnego
Ośrodka Sportowego w Warszawie, Andrzeja
Walczyńskiego Z-ce Przewodniczącego Rady
Powiatu Toruńskiego, Magdalenę Jasińską
oraz Romana Zamiatowskiego z Przedszkola Jagoda, Jacka Rutkowskiego prezesa firmy
Mat-Bud, pierwszego strażaka w Rzeczpospolitej, biznesmena roku 2018 i Radnego Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, Piotra
Grodzkiego z Aktywnej Gminy, Jerzego Rębacza z Błękitnej Jedynki, oraz ks. dr Pawła
Nowogórskiego dyrektora Centrum Edukacji
Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. Impreza rozpoczęła się Mszą świętą w kościele parafialnym.
Na piknik przybyło ok. 1000 osób wszystkie atrakcje były na koszt organizatorów. Dzieci
mogły bawić się na różnego rodzaju dmuchanych zjeżdżalniach. Jedną z atrakcji był turniej
piłki nożnej z udziałem gościa specjalnego wielokrotnego reprezentanta Polski w piłce nożnej,
a obecnie członka Społecznej Rady Sportu przy
Ministerstwie Sportu Marka Citko. Odbyły
się również pokazy OSP Toporzysko. Główną
atrakcją była loteria fantowa, w której każdy
los wygrywał a główną nagrodą były 2 rowery,
które sponsorował Mariusz Kałużny i Andrzej
Walczyński.
Chcemy serdecznie podziękować za pomoc Marcinowi Swaczynie Pełnomocnikowi
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Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, pracownikom COS
w Warszawie, Janowi Surdyce Wójtowi Gminy
Zławieś Wielka, Januszowi Fifielskiemu z-cy
Przewodniczącego Rady Gminy Zławieś Wielka, Januszowi Błędowskiemu Radnemu Gminy,
Ireneuszowi Stachowiakowi dyrektorowi Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Robertowi
Babiarzowi prezesowi gminnej OSP, Markowi
Wiśniewskiemu proboszczowi tutejszej Parafii,
Sołtysom, Dawidowi Basakowi dyrektorowi
Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Górsku oraz nauczycielom, Agnieszce Witki
dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku, Firmie Marwit, Mirosławowi
Bulińskiemu naczelnikowi OSP w Toporzysku
wraz z druhami, Tomaszowi Tłuchowskiemu
oraz Maciejowi Siudowskiemu naszym sportowcom.
• 6 września w sali Marianny Popiełuszko
odbyło się spotkanie Organizatorów Wojewódzkiego Konkursu o Wielkich Polakach
w sprawie kolejnej edycji, która rozpocznie się
jeszcze w tym roku.
• Kolejnym wydarzeniem było Spotkanie Popielgrzymkowe dla uczestników tegorocznego
Międzynarodowego Programu Edukacyjnego dla młodzieży, które odbyło się 9 września.
Śladami św. Jana Pawła II w roku niepodległej. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św.

nej zostały zamontowane nowe stoły i hokery.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować panu
Jackowi Rutkowskiemu za zasponsorowanie
tych pięknych stołów i krzeseł dzięki którym
Nasza kawiarenka wygląda tak pięknie. Następnie 19 września w kawiarence zostały zamontowane półki.
• 22 września w Centrum odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem „Niepodległość pieśnią pisana”. Organizatorzy
Dyrektor Domu Kultury w Górsku Renata
Dobrowolska, Dyrektor Centrum Edukacji
Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki ks.
dr Paweł Nowogórski rozpoczęli imprezę
od przywitania wszystkich gości. Następnie
wysłuchaliśmy wykładu Zbigniewa Girzyńskiego pt. „Pomorze Gdańskie i ziemia chełmińska w drodze do niepodległej 1918-1920”.
Po wykładzie Pan Jacek Rutkowski – Prezes
firmy Mat-Bud przekazał 4 obrazy przedstawiające polską wieś, które trafiły do Krzysztofa Kędzierskiego – Kapelmistrza Orkiestry
Dętej ze Złejwsi Wielkiej oraz do przedstawicieli zespołów Harmonia, Leśna Kraina
oraz Gniewkowianie. Oprócz obrazów Pan
Jacek podarował zestaw pamiątek dla każdego zespołu. Kolejnym punktem programu
był występ wcześniej wspominanej Orkiestry
Dętej ze Złejwsi Wielkiej. Na koniec występu
Orkiestra zagrała „Rotę”, a wszyscy obecni na
sali wstali i odśpiewali pieśń.

w kościele parafialnym w Górsku. Następnie
uczestnicy przeszli do sali kinowo-teatralnej
w Centrum Edukacji Młodzieży gdzie został
podsumowany program, uczestnicy występowali na scenie, mogli się wymienić podziękowaniami, życzeniami oraz wspomnieniami.
Młodzież i nasz dyr. ks. dr Paweł Nowogórski
w szczególny sposób podziękowali Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotrowi Całbeckiemu reprezentowanemu
przez pełnomocnika Grzegorza Borka za
ufundowanie nagrody dla laureatów konkursu oraz osobiście Przewodniczącemu Sejmiku
Ryszardowi Boberowi.
• 12 września p. Bogusław Ziółkowski naszkicował na ścianie w sali Jana Pawła II i Wielkich
Polaków „Bitwę pod Grunwaldem”.
• 13 września dyrektor ks. dr Paweł Nowogórski brał udział w Międzynarodowym Forum
Ekonomii Społecznej, które odbyło się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki
w Toruniu. Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej odbywa się w naszym regionie corocznie, począwszy od 2010 roku.
Celem Forum jest upowszechnianie idei
ekonomii społecznej jako jednego z narzędzi
w zakresie integracji społecznej i zawodowej
grup defaworyzowanych. Tegoroczna edycja
Forum poświęcona była sytuacji ekonomii
społecznej na świecie i w Polsce oraz budowaniu współpracy pomiędzy ekonomią społeczną
a światem biznesu. W ramach Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej, Centrum
Edukacji Młodzieży wystawiło swoje stoisko.
• 14 września w naszej Kawiarence Patriotycz-

• Wzięliśmy udział także w V Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Ludowych. Zespołem,
który wystąpił jako pierwszy był zespół Harmonia działający przy Domu Kultury w Górsku.
Następnym zespołem był zespół Leśna Kraina
działający przy Klubie Seniora Leśna Kraina
w Cierpicach. Jako trzeci wystąpił zespół
Gniewkowianie działający przy Ośrodku
Kultury i Sportu w Gniewkowie. Kolejnym
zespołem były Wieszkosławiczanki z gminy
Gniewkowo.
Na scenie również zaprezentowały się zespoły: Wspomnienie z gminy Mała Nieszawska,
Wesołe Gospodynie z Koronowa, Nasze Kujawy z Rojewa, zespół Appassionata, który działa
przy Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.
Na zakończenie Dyrektor Domu Kultury Renata Dobrowolska, Dyrektor Centrum
Edukacji Młodzieży ks. dr Paweł Nowogórski,
Zastępca Wójta Krzysztof Rak oraz Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Górsku Dawid Basak
wręczyli pamiątkowe statuetki wszystkim zespołom.
W międzyczasie można było obejrzeć wystawę
prac grupy seniorów z Domu Kultury w Górsku, która znajdowała się w sali Marianny Popiełuszko.
• 23 września w sali Jana Pawła II i Wielkich
Polaków odbył się pobór krwi zorganizowany
przez Klub Honorowych Dawców PCK przy
Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej.
• 28 września odwiedził nas polski zapaśnik,
mistrz świata i Europy, wicemistrz olimpijski,
EXP32kB
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trener i sędzia zapaśniczy Andrzej Supron.
• Dnia 1 października rozpoczęły się prace nad
"Bitwą pod Grunwaldem", która będzie się
znajdować w sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków.
• 6 października odbył się Maraton i Bieg Sztafetowy Szlakiem Męczeńskiej Drogi bł. ks.
Jerzego Popiełuszki. Uczestnicy biegli z Bydgoszczy do Górska pokonując dystans 42 km.
W biegu wzięło 336 osób. Każdy uczestnik
został nagrodzony medalem. Na mecie na
uczestników czekały ciepły posiłek i napoje.
• 13 października w ramach organizacji IV
KONFRONTACJI TEATRALNYCH 2018
zostały zorganizowane bezpłatne jednodniowe warsztaty teatralne dla wybranych uczestników Konfrontacji. Celem warsztatów była:
nauka prawdziwej gry aktorskiej, przekazanie
uczestnikom wiedzy związanej z techniką
przełożenia tekstu literackiego na scenę, rozwijanie techniki recytatorskiej, nauka pracy
w grupach i integracji, zwiększenie zainteresowania sztuką teatru wśród młodych ludzi
oraz wychowanie poprzez teatr. Uczestnicy
warsztatów przekażą nabytą wiedzę swoim
kolegom. Warsztaty prowadziła pani Aleksandra Kopycińska.
• W dniach 15-17 października w Centrum
Edukacji Młodzieży odbyły się obchody 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 34. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks.
Jerzego Popiełuszki oraz 40. rocznicy wyboru
św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.
1 dnia ks. Paweł Nowogórski wraz z p. Sylwią
Tubielewicz-Olejnik rozpoczęli wydarzenie od
przywitania wszystkich przybyłych gości. Następnie Przemysław Häuser i Maciej Czajkowski reżyserzy filmu „Apartament” opowiedzieli
krótko o powstawaniu filmu. Po wypowiedzi reżyserów został zaprezentowany film. Kolejnym
punktem programu była sztuka teatralna o bł.
ks. Jerzym Popiełuszce w wykonaniu młodzieży Szkoły Podstawowej im. ks. J. Popiełuszki
w Górsku pt. „Los człowieka – między przeznaczeniem, a wolną wolą”.
2 dnia obchodów ks. Paweł Nowogórski
wraz z p. Agnieszką Witki powitali przybyłych
gości. Następnie odbył się koncert patriotyczny Orkiestry Wojskowej Garnizonu Toruń.
Kolejnym punktem programu była modlitwa
przy krzyżu w lasku i procesja z relikwiami bł.
ks. Jerzego Popiełuszki do kościoła parafialnego w Górsku, gdzie odbyła się uroczysta Msza
św. pod przewodnictwem J.E. ks. Bpa Wiesława Śmigla. Po Mszy św. wręczono Medale im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego 1918-2018 CEM
im. ks. Jerzego Popiełuszki Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrowi
Całbeckiemu oraz J.E Bp Wiesławowi Śmiglo-

Sport/Kultura
wi. Na zakończenie wydarzenia w kościele parafialnym odbył się koncert „Dobro nieskończone” w wykonaniu Tolka Jabłońskiego i Tomka
Kamińskiego. Gościnnie także śpiewał Zespół
Pieśni i Tańca Świniarsko.
3 dnia obchodów wydarzenie rozpoczęło się
od występu Zespołu Pieśni i Tańca Świniarsko.
Następnie wręczono Medale im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1918-2018 CEM im. ks. Jerzego
Popiełuszki. Zespół złożył podziękowania ks.
Pawłowi Nowogórskiemu, Jackowi Rutkowskiemu oraz Dawidowi Basakowi. Na zakończenie
wszyscy odśpiewali Barkę w akompaniamencie
zespołu.
• 28 października w sali kinowo-teatralnej
wystąpiły kolejne dwa zespoły w ramach
Konfrontacji teatralnych. Jako pierwszy na
scenie zaprezentował się teatr „Antrakt” ze
Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej, który
przedstawił spektakl pt. ”Pieśń o Niepodległej”. Kolejnym zespołem, który wystąpił był
teatr „4-5-6 plus (+)” ze Szkoły Podstawowej
w Czernikowie. Spektakl, który przedstawili
nosił nazwę „Wolność”. Pan Jacek Rutkowski
pogratulował opiekunom tak wspaniałej młodzieży. Ks. Paweł i Pan Jacek wręczyli wszystkim uczestnikom pamiątkowe medale.
• 7 października w sali Jana Pawła II i Wielkich
Polaków odbyło się spotkanie odnośnie IV
tomu „Roczników Księdza Jerzego”, w którym uczestniczyli prof. dr hab. Wojciech
Polak, prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
oraz ks. dr Paweł Nowogórski.
• W sali kinowo-teatralnej dnia 14 listopada
obył się Przegląd Pieśni i Poezji Patriotycznej
organizowany przez p. Aleksandrę Babiarz.
• Dnia 29 listopada w szkołach województwa
kujawsko-pomorskiego odbył się I etap Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego
o Wielkich Polakach „Bohater Polski Niepodległej Marian Rejewski – życie, dzieło i pamięć
na tle historii Polski XX i XXI wieku”.
O wszystkich zbliżających się wydarzeniach
informujemy na bieżąco na naszej stronie na facebooku.
Karolina Żbikowska
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5-lecie Klubu Seniora
W dniu 30 listopada w Domu Kultury w Górsku uroczyście obchodzono 5-lecie Klubu
Seniora, który powstał w 2013 r. z inicjatywy dyrektora placówki Renaty Dobrowolskiej.
W listopadzie 2013 roku na pierwsze spotkanie przyszło kilkanaście osób. Trudno było
wtedy uwierzyć, że ta inicjatywa rozwinie się do
tak sprawnie działającej organizacji. Na kolejne
zebrania przybywało po kilka osób więcej i tak
przez 5 lat. Dzisiaj klub liczy prawie 50 członków, osób z terenu całej gminy, którzy na spotkania odbywające się co dwa tygodnie dojeżdżają
czasami po kilkanaście kilometrów. Do klubu
należą ludzie różnych profesji. W większości to
emeryci lub renciści, ale też często jeszcze pracujący, którzy mimo wszystko zawsze znajdą czas
na swoje spotkania przy kawie i ciastku. Tradycją stało się celebrowanie dnia urodzin każdego
z członków, oczywiście bez podania ilości lat. Są
wtedy kwiaty i buziaki oraz gromkie 100 lat.
Seniorzy spędzają czas w różnorodny sposób, uczestniczą w warsztatach, pogadankach,
wyjeżdżają na koncerty, do opery czy kina. To

właśnie dzięki Klubowi Seniora mieliśmy możliwość obejrzenia oscarowej produkcji La, la land,
czy cudownego filmu „Twój Vincent”, przy którego realizacji pracowali Polacy. Kilkakrotnie
byliśmy w Młynie Wiedzy w Toruniu, ostatnio
na wieczorze dla dorosłych pt. „Chemia między
nami”, który przyniósł wszystkim dużo frajdy.
Seniorzy uczestniczyli w wielu warsztatach:
- „Coffee in good spirits”, podczas których można było się dowiedzieć jak mieszać kawę z alkoholami i jaki ma to wpływ na nasz organizm;
- ze sztuki komponowania nalewek domowych uczestnicy dowiedzieli się jak samemu komponować i z czego robić nalewki;
- barmańskich - tu zdobywano wiedze z zakresu
komponowania drinków, sprzętu do tego potrzebnego;
- o przyprawach stosowanych w naszych kuchniach - uczestnicy poznali tajniki substancji
chemicznych odpowiedzialnych za smak i zapach dodatków do żywności. Każdy miał okazję
skomponować swoją autorską mieszankę ziół.
- o afrodyzjakach – to rozmowy o faktach i mitach na temat substancji powszechnie uznawanych za wspomagające popęd seksualny.
Seniorzy mieli do dyspozycji kącik kawowy,
kącik gier planszowych. Wzięli udział w poka-

zach kulinarnych przygotowanych przez kucharzy z hotelu „Merkury Helios”, spotkaniu z dietetykiem i chemikiem, w quizie wiedzy o piwie,
w którym „nasi” seniorzy wykazali się dużą znajomością zagadnienia i zdobyli nagrody. Dużo
radości sprawiła możliwość zrobienia własnej
fotografii w kąciku foto.
Na zakończenie wysłuchaliśmy super zabawnego wykładu o tytule: „Dlaczego należy źle
wiązać krawat i nosić długie kolczyki w lewym
uchu - co mówi nasze ciało w relacjach damskomęskich”.
Wyjeżdżamy na jedno i kilkudniowe wycieczki do Gdańska, Poznania, Wrocławia, Sandomierza, Kazimierza. Obecnie planowana jest
wycieczka na Podlasie.
Wieczory w Klubie Seniora to też wieczory
taneczne przy muzyce tamtych i obecnych lat.
Klub Seniora to przede wszystkim możliwość
wyjścia z domu, spędzenia czasu z miłymi ludźmi, wyjazdy, zabawa, to chodzenie z kijkami
nordic walking, czy też udział różnego rodzaju
warsztatach.
W trakcie obecnego sezonu odbyły się warsztaty florystyczne i rękodzielnicze. Zajęcia florystyczne jak zwykle prowadziła Pani Magda,
a zajęcia rękodzielnicze Pani Gizela. Obchody
5-lecia klubu swoją obecnością zaszczyciło ponad 30 członków innego zaprzyjaźnionego Klu-

bu Seniora „Leśna Kraina” z Cierpic.
Na jubileuszowym spotkaniu gościli również: Jan Surdyka Wójt Gminy, Krzysztof Rak
zastępca wójta i Piotr Pawlikowski przewodniczący Rady Gminy. Panowie przybyli z upominkami dla Klubu i jego przewodniczącej
Danuty Błędowskiej, Wójt Gminy ufundował
tort, a także voucher na przejazd autobusem na
jednodniowa wycieczkę.
Po podziękowaniach dla zarządu Klubu Seniora wszyscy uczestnicy odśpiewali gromkie
"Sto lat" dla Klubu i siebie. Po oficjalnej części
zaczęła się jubileuszowa zabawa, która trwała
prawie do północy.
Dla nas najważniejsi są seniorzy, a także to,
że mimo wielu obowiązków i wieku ciągle im się
„chce” być aktywnymi. To dla nich przy naszym
Domu Kultury działa nie tylko Klub Seniora, ale
też Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Serdecznie zapraszamy seniorów do wzięcia
udziału w zajęciach.
Renata Dobrowolska

Gwiazdkowy turniej o Puchar Wójta
Już po raz siódmy na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej został rozegrany Gwiazdkowy Turniej Piłki Halowej O Puchar Wójta Gminy Zławieś Wielka. 9 grudnia 2018 r.
do udziału w turnieju przystąpiło 8 zgłoszonych drużyn.
W dwóch grupach rozegrały one mecze w systemie "każdy
z każdym", a do drugiej rundy turnieju przechodziły dwie najlepsze
drużyny z każdej z grup.
W meczu o III miejsce spotkały się drużyny OldBoy i Wolej.
W meczu finałowym Górsk pokonał Słodką Kotkę wynikiem 3:0.
Paulina Zakierska
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Medale i puchary karateków
z KKT KUMADE

Turniej Mikołajkowy o Puchar
Akademii Sarenek

Zawodnik Klubu Karate Tradycyjnego KUMADE Jakub Obiala zdobył dwukrotnie tytuł
Mistrza Świata w Karate Tradycyjnym.

Dnia 05.12.2018 r. w sali gimnastycznej w Złejwsi Wielkiej odbył się Turniej o Puchar
Szkółki Piłkarskiej Akademii Sarenek w piłce nożnej dziewcząt rocznika 2010 i młodszych.

która nieustannie wspierała Jakuba w dążeniu
do osiągnięcia postawionych celów treningowych.
W pierwszych dniach listopada karatecy
z Klubu Karate Tradycyjnego wystartowali
w dwóch liczących się imprezach, zorganizowanych pod patronatem Polskiego Związku
Karate Tradycyjnego.
03.11.2018 roku w Gdańsku odbył się IX
Puchar Pomorza w Karate Tradycyjnym,
w którym nasi zawodnicy odnotowali kolejny
ogromny sukces zdobywając łącznie 12 medali, w tym: 3 złote, 3 srebrne i 6 brązowych.
Ponadto 4 zawodników uplasowało się na
IV miejscach. W drugim turnieju, którym był
rozegrany 10.11.2018 roku w Pruszkowie XVI
Puchar Polski w Kumite Drużynowym, zawodniczki z Teamu KUMADE zajęły III miejsce.
Dariusz Łenski

W zawodach wzięły udział cztery drużyny: Trójka Górsk, Gwiazda Toruń oraz Fioletowe Sarenki i Pomarańczowe Sarenki ze Złejwsi Wielkiej. W trakcie emocjonującej walki i w super atmosferze
na parkiecie zwycięskie okazały się obie drużyny Sarenek.
Podczas turnieju dziewczyny z Akademii Sarenek z młodszych roczników rozegrały mecze towarzyszące.
Janusz Lemke

Podczas odbywających się w dniach 22-28
października 2018 w St. John`s w Kanadzie
Mistrzostw Świata w Karate Tradycyjnym
Nasz zawodnik wystartował w dwóch konkurencjach, kolejno w Kata Indywidualnym
Juniorów, gdzie nie dał szans swoim przeciwnikom.
Następnie wspólnie z kolegami pokonali wszystkie konkurencyjne zespoły w Kata
Drużynowym Juniorów. Na uwagę zasługuje
fakt, że w tak silnie obsadzonym turnieju Jakub Obiala wystartował już kolejny raz, jednocześnie poprawiając swój wynik z ostatnich
Mistrzostw Świata, które odbyły się w 2016
roku w Krakowie. Wtedy zdobył tytuł wicemistrzowski.
Osiągnięcie takich wysokich wyników
było możliwe dzięki ciężkiej pracy zarówno
samego zawodnika jak i również pracy trenera i koordynatora Sensei Anny Kulczyńskiej,

W Szczecinie przy Hali Miejskiej, 18 listopada 2018 r. odbyła się już kolejna XI edycja Turnieju Nadziei w Karate WUKF (World Union of Karate-Do Federations) o Puchar Prezydenta
Miasta Szczecina.
Młodzi adepci z MAT-BUD Klub Karate
Kiritsu Górsk zdobyli łącznie 6 medali: dwa
złote, trzy srebrne oraz jeden brązowy.
Złote medale:
Kornelia Wierzbicka (kumite indywidualne)
Kornelia Wierzbicka (kata indywidualne)
Srebrne medale:
Adam Tkaczyk (kumite indywidualne)
Adam Tkaczyk (kata indywidualne)
Szymon Tkaczyk (kumite indywidualne)

Karate Grand Prix Ostrava 2018
W dniach 03-04.11.2018 w miejscowości Ostrava (CZECHY) odbył się Międzynarodowy
Turniej Karate Grand Prix Ostrava 2018 WKF (World Karate Federation).
W zawodach wzięło udział 762 zawodników z 9 krajów takich jak: Czechy, Indie, Izrael,
Włochy, Łotwa, Senegal, Słowacja czy Ukraina,
a w tym 5 osobowa reprezentacja karateków
z Gminy Zławieś Wielka z MAT-BUD Klub Karate Kiritsu z Górska (Kornelia Wierzbicka - 9
lat, Zuzanna Wojdyła - 9 lat Jan Tarasienko - 9
lat, Maja Gondek - 17 lat, Gabriela Lewandowska - 13 lat).
Zawody były rozgrywane wg przepisów
WKF (karate olimpijskie), a silnie obsadzone
konkurencje w szczególności w kategoriach
dziecięcych były doskonałym sprawdzianem
umiejętności podopiecznych naszego klubu.
Było to kolejne doświadczenie na arenie
międzynarodowej dla młodych adeptów karate

Turnieju Nadziei w Karate WUKF
Szczecin 2018
Brązowy medal:
Krystian Moszniński (kumite indywidualne)
Kornelia Wierzbicka została okrzyknięta
najlepszą zawodniczką turnieju otrzymując
tym samym Puchar Prezydenta Miasta Szczecin. Ponadto otrzymała również Puchar dla Nadziei Karate WUKF.
Serdecznie gratulujemy!

Iwo Licznerski

K

z Gminy Zławieś Wielka, które z pewnością zaowocuje w przyszłości.
Serdecznie gratulujemy!
Iwo Licznerski

Mistrzostwa Europy Karate WUKF
Malta 2018
W dniach 23-28.10.2018 w miejscowości Ta Qali (Malta) odbyły się Mistrzostwa Europy
Karate WUKF (World Union of Karate-Do Federations).

W zawodach wzięło udział, aż 1200 zawodników z 20 krajów i w tym 4 osobowa
reprezentacja z MAT-BUD Klub Karate Kiritsu z Górska (Jan Tarasienko, Justyna Pęcak,
Maja Gondek, Iwo Licznerski). Reprezentanci
Polski z Gminy Zławieś Wielka przywieźli do
kraju 2 srebrne medale.
Zdobyli je:
Jan Tarasienko - Kumite Drużynowe U11
Iwo Licznerski - Kumite Drużynowe Seniorów
Znakomicie zaprezentowała się również
Maja Gondek, która w Kumite Indywidualnym Juniorek w wyjątkowo silnie obsadzonej
konkurencji uplasowała się na 5. miejscu.
Serdecznie dziękujemy Panu Bogdanowi
Pietrasowi oraz Jackowi Rutkowskiemu za
pomoc w sfinansowaniu wyjazdu.
Iwo Licznerski
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Przedsiębiorcy Regionu Gminy

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

tel. 56 610 21 28 lub 606 998 523

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

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WYNAJMU KLIMATYZOWANEJ SALI BANKIETOWEJ

USŁUGI ELEKTRYCZNE JAWIT
ul. Wrzosowa 8, Zławieś Mała
FNBJMXJULPXTLJ@KBOVT[!XQQMtUFM
KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO:

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

Ogłoszenia drobne mieszkańców naszej gminy
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Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić? Napisz maila: gazeta@zlawies.pl
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VOJKOZDI EMB NBZDI QS[FETJʒCJPSTUX *MPʯʉ EPLVNFOUØX NJFTJʇDV  PL 1SPT[ʒ
o kontakt pod numerem: 664 96 28 98
4QS[FEBNE[JBLJPʇD[OFKQPXJFS[DIOJNQPP˃POFXNJFKTDPXPʯDJ;BXJFʯ
8JFMLB NJOESPHJEP5PSVOJB NJOESPHJEP#ZEHPT[D[Z $FOB [ 
EPOFHPDKBDKJ(SVOUQPTJBEBEPTUʒQEPNFEJØX8DFOʒXMJD[POBKFTUUBL˃FESPHB
EPKB[EPXBʇD[ʇDBESVHʇE[JBLʒ[ESPHʇQVCMJD[Oʇ5FM
4[VLBN QSBDZ  TQS[ʇUBOJF EPNØX QP GJSNBDI CVEPXMBOZDI  NZDJF PLJFO  ES[XJ 
SPMFU  ES[XJ HBSB˃PXZDI JUQ 4QS[ʇUBOJF X CVEZOLV KBL J X LPP CVEZOLV LPOUBLU
UFMFGPOJD[OZJ4.4
1PT[VLVKFNZ TVNJFOOFK PTPCZ EP QPNPDZ X QSBDBDI EPNPXZDI SB[ X UZHPEOJV
4QS[ʇUBOJF  QSBTPXBOJF  NZDJF PLJFO  JUQ %PN KFEOPSPE[JOOZ X ;FKXTJ 8JFMLJFK
4[D[FHØZEPV[HPEOJFOJB5FMFGPO
4QS[FEBNTPJLJJOBLSʒULJ.BFJEV˃F UBOJPLPOUBLU
%SPCOFQP˃ZD[LJXXZTPLPʯDJEP[PUZDIEMBPTØC LUØSFQPUS[FCVKʇDIXJMPXFHP
XTQBSDJBGJOBOTPXFHP5FMFGPO
$;& 1BT $[BSOPXP  QPT[VLVKF EP QSBDZ TQS[ʇUBD[LJ 8ZNJBS HPE[JO QSBDZ EP
VTUBMFOJB5FMFGPOLPOUBLUPXZ
+FʯMJQPUS[FCVKFT[LPHPʯEPSʇCBOJBESFXOB XS[VDBOJBXʒHMBQSPT[ʒPLPOUBLU

8ZOBKNʒEPNX;BXJFʯ.BBPQPXJFS[DIOJNLPT[U[ PQBUZXJʒDFKJOGPSNBDKJQPEOSUFMFGPOV
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kom. 607

914 454

SKUP ZŁOMU
METALI KOLOROWYCH
CZYNNE:
w godz. 7.30 - 16.30
soboty: 8.00 - 13.00
Toporzysko 16C przy drodze krajowej nr 80.

PROPONUJEMY NAJWYŻSZE CENY !!!

C M

Zapraszamy do Punktu
Potwierdzania Proﬁlu Zaufanego

Y

K

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

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

POBIERZ Z

Google Play

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

EXP32kB

App Store
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