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Z okazji Świąt Wielkanocy 
składamy wszystkim najlepsze życzenia. 

Niech ten szczególny okres 
będzie czasem zadumy, wyciszenia, 

wypoczynku 
i prawdziwej radości. 

Piotr Pawlikowski

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Surdyka

Wójt Gminy Zławieś Wielka

GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA

 Lokalna Grupa Dzia³ania „Zakole Dolnej Wis³y” 
zaprasza na wyj¹tkow¹ imprezê plenerow¹ promuj¹-
c¹ projekt wspó³pracy miêdzynarodowej „Inteligent-
ne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa” 
zatytu³owan¹ „Sobótka – folk festival”.

ci¹g dalszy str. 5

 W ostatnim czasie na terenie gminy Z³awieś 
Wielka Ochotnicze Stra¿e Po¿arne notuj¹ niepo-
koj¹cy wzrost wyjazdów do po¿arów traw i roślin-
ności  na ³¹kach i nieu¿ytkach, a tak¿e do po¿arów 
śció³ki leśnej.

ci¹g dalszy str. 2

 Zakoñczy³ siê cykl zebrañ wiejskich, podczas 
których mieszkañcy wybrali so³tysów i rady so³ec-
kie. 

ci¹g dalszy str. 2

Sobótka - Folk Festival

Plaga wypalania traw

Wybory Sołtysów
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KAktualności

 W zebraniach wiejskich, oprócz mieszkañców poszczególnych wsi, uczest-
niczyli przedstawiciele w³adz gminnych oraz pracownicy urzêdu gminy zaj-
muj¹cy siê stron¹ organizacyjn¹ wyborów. 
 Przewodnicz¹cymi zebrañ byli radni wyznaczeni przez wójta. Spotkania 
by³y okazj¹ do dyskusji o bie¿¹cych problemach wystêpuj¹cych w miejscowo-
ściach naszej gminy. 
 Zmian so³tysów dokonano w 7 so³ectwach, a w 11 mandat powierzono 
tym samym osobom.  Przez najbli¿sze 5 lat funkcjê so³tysa pe³niæ bêd¹: 

 Ustêpuj¹cym so³tysom dziêkujemy za pe³n¹ zaanga¿owania pracê na 
rzecz lokalnej spo³eczności, a nowo wybranym ¿yczymy owocnej wspó³pracy 
z mieszkañcami oraz samorz¹dem lokalnym. 

Sylwia Sudu³

Lp. Imiê i nazwisko So³ectwo
1. Roman Wyka Cegielnik
2. Bogdan Paw³owski Cichoradz
3. Adam Gajewski Czarne B³oto
4. S³awomir Sk³adanek Czarnowo
5. Jaros³aw Jab³oñski Górsk
6. Jan Jurak Gutowo
7. Maria Gulczyñska £¹¿yn
8. Jan Walter Pêdzewo
9. Tomasz Pomastowski Przysiek
10. Czes³awa Walkowiak Rozgarty
11. Anna Karpiñska Rzêczkowo
12. Beata Klarkowska Siemoñ
13. Jaros³aw Pokrywczyñski Sk³udzewo
14. Albin Angowski Stary Toruñ
15. Iwona Owieśna Toporzysko
16. Zbigniew Szymañski Zarośle Cienkie
17. Rafa³ ¯elazek Z³awieś Ma³a
18. Wioleta Warzocha Z³awieś Wielka

Wybory Sołtysów
 Zakoñczy³ siê cykl zebrañ wiejskich, podczas których mieszkañcy wy-
brali so³tysów i rady so³eckie. 

Plaga wypalania traw

 Nadal w świadomości wielu ludzi 
panuje przekonanie, ¿e wypalanie 
traw oraz pozosta³ości roślinnych 
na ³¹kach, pastwiskach oraz traw-
nikach skuteczne zniszczy chwasty, 
u¿yźni glebê oraz zapewni lepszy 
wzrost trawy. 
 W rzeczywistości wypalanie 
odnosi zupe³nie odwrotny skutek. 
Przyczynia siê do znacznego wyja-
³awiania gleby, zostaje zahamowany 
naturalny rozk³ad resztek roślinnych 
oraz asymilacja azotu z powietrza. 
 W po¿arach traw gin¹ po¿ytecz-
ne zwierzêta zarówno krêgowe jak 
i bezkrêgowe oraz ptaki, które czêsto 
wśród traw zak³adaj¹ swoje gniazda.  
Podczas po¿arów traw do powietrza 
dostaje siê szereg zwi¹zków chemicz-
nych szkodliwych dla cz³owieka. 
 Dodatkowo dym z pal¹cych siê 
³¹k i nieu¿ytków czêsto powoduje 
utrudnienia w ruchu drogowym. 
Osoby decyduj¹ce siê wypalaæ trawê  
mylnie uwa¿aj¹, ¿e w pe³ni kontrolu-
j¹ sytuacjê. Niestety, ale po¿ar suchej 
trawy mo¿e przemieszczaæ siê z prêd-
kości¹ 20 km/h. 
 W rozprzestrzenianiu siê po¿aru 
pomaga wiatr, który mo¿e gwa³tow-
nie zmieniæ kierunek i spowodowaæ 
rozci¹gniêcie siê ognia na wiêkszej 
powierzchni lub nawet przeniesie-
nie p³omieni na pobliskie lasy czy 
zabudowania. Po¿ary traw powoduj¹ 
zaanga¿owanie du¿ej ilości si³ i środ-
ków ratowniczych w celu skutecznej 
interwencji i usuniêcia zagro¿enia, 
a co za tym idzie znaczny wydatek 
finansowy, w naszym przypadku 
uszczuplaj¹cy bud¿et gminy. 

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wypalanie 
traw jest prawnie zabronione!

 Za wypalanie traw gro¿¹ konse-
kwencje karne wynikaj¹ce z ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochro-
nie przyrody (t. j. Dz. U. 2018 poz. 
1614), zgodnie z art. 124 „Zabrania siê 
wypalania ³¹k, pastwisk, nieu¿ytków, 
rowów, pasów przydro¿nych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwa-
rów” oraz art. 131 pkt. 12 „Kto wypala 

 W ostatnim czasie na terenie gminy Z³awieś Wielka Ochotnicze Stra¿e Po¿arne notuj¹ niepokoj¹cy wzrost 
wyjazdów do po¿arów traw i roślinności na ³¹kach i nieu¿ytkach, a tak¿e do po¿arów śció³ki leśnej.  

³¹ki, pastwiska, nieu¿ytki, rowy, pasy 
przydro¿ne, szlaki kolejowe, trzcino-
wiska lub szuwary – podlega karze 
aresztu albo grzywny”, tak¿e art. 30 
ust. 3 ustawy o lasach mówi o  tym, 
¿e „W lasach oraz na terenach śródle-
śnych, jak równie¿ w odleg³ości do 100 
m od granicy lasu, zabrania siê dzia-
³añ i czynności mog¹cych wywo³aæ 
niebezpieczeñstwo, a w szczególno-
ści: rozniecania ognia poza miejsca-
mi wyznaczonymi do tego celu przez 
w³aściciela lasu lub nadleśniczego; 
korzystania z otwartego p³omienia; 
wypalania wierzchniej warstwy gleby 
i pozosta³ości roślinnych.” 
 Równie¿ rozporz¹dzenie Mini-
stra Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji z dnia 7 czerwca 2010 roku 
w sprawie ochrony przeciwpo¿a-
rowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 
nr 109 poz. 719) stanowi w §40 ust. 1 
pkt. 1 „W lasach i na terenach śród-
leśnych, na obszarze ³¹k, torfowisk 
i wrzosowisk, jak równie¿ w odleg³o-
ści do 100 m od granicy lasów nie jest 
dopuszczalne wykonywanie czyn-
ności mog¹cych wywo³aæ niebezpie-
czeñstwo po¿aru, w szczególności: 
rozniecanie ognia poza miejscami 
wyznaczonymi do tego celu przez 
w³aściciela lub zarz¹dcê lasu;” oraz 
w §43 „Wypalanie s³omy i pozosta-

³ości roślinnych na polach jest zabro-
nione”
 Za wykroczenia tego typu gro-
¿¹ surowe sankcje. Zgodnie z art. 82 
§1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Ko-
deks wykroczeñ (t. j. Dz. U. z 2018 r. 
poz.  618 z późn. zm.) „Kto dokonuje 
czynności, które mog¹ spowodowaæ 
po¿ar, jego rozprzestrzenianie siê, 
utrudnienie prowadzenia dzia³ania 
ratowniczego lub ewakuacji,(…) pod-
lega karze aresztu, grzywny albo ka-
rze nagany”,  której wysokośæ w myśl 
art. 24, §1 mo¿e wynosiæ od 20 do 
5000 z³. 
 Natomiast ustawia z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. 
z 2018 poz. 1600) w art. 163 §1 pkt. 1 
stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, 
które zagra¿a ¿yciu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich rozmia-
rach, maj¹ce postaæ po¿aru, podlega 
karze pozbawienia wolności od roku 
do lat 10”.
 Równie¿ za wypalanie traw 
Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa mo¿e na³o¿yæ na 
rolników karê finansow¹ w postaci 
zmniejszenia (od 5 do 25%), a w skraj-
nych przypadkach nawet odebrania 
wszystkich rodzajów dop³at bezpo-
średnich za dany rok.

Robert Babiarz
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KAktualności
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muj¹cy siê stron¹ organizacyjn¹ wyborów. 
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Wybory Sołtysów
 Zakoñczy³ siê cykl zebrañ wiejskich, podczas których mieszkañcy wy-
brali so³tysów i rady so³eckie. 

Plaga wypalania traw

 Nadal w świadomości wielu ludzi 
panuje przekonanie, ¿e wypalanie 
traw oraz pozosta³ości roślinnych 
na ³¹kach, pastwiskach oraz traw-
nikach skuteczne zniszczy chwasty, 
u¿yźni glebê oraz zapewni lepszy 
wzrost trawy. 
 W rzeczywistości wypalanie 
odnosi zupe³nie odwrotny skutek. 
Przyczynia siê do znacznego wyja-
³awiania gleby, zostaje zahamowany 
naturalny rozk³ad resztek roślinnych 
oraz asymilacja azotu z powietrza. 
 W po¿arach traw gin¹ po¿ytecz-
ne zwierzêta zarówno krêgowe jak 
i bezkrêgowe oraz ptaki, które czêsto 
wśród traw zak³adaj¹ swoje gniazda.  
Podczas po¿arów traw do powietrza 
dostaje siê szereg zwi¹zków chemicz-
nych szkodliwych dla cz³owieka. 
 Dodatkowo dym z pal¹cych siê 
³¹k i nieu¿ytków czêsto powoduje 
utrudnienia w ruchu drogowym. 
Osoby decyduj¹ce siê wypalaæ trawê  
mylnie uwa¿aj¹, ¿e w pe³ni kontrolu-
j¹ sytuacjê. Niestety, ale po¿ar suchej 
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z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochro-
nie przyrody (t. j. Dz. U. 2018 poz. 
1614), zgodnie z art. 124 „Zabrania siê 
wypalania ³¹k, pastwisk, nieu¿ytków, 
rowów, pasów przydro¿nych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwa-
rów” oraz art. 131 pkt. 12 „Kto wypala 
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³ości roślinnych na polach jest zabro-
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 Za wykroczenia tego typu gro-
¿¹ surowe sankcje. Zgodnie z art. 82 
§1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Ko-
deks wykroczeñ (t. j. Dz. U. z 2018 r. 
poz.  618 z późn. zm.) „Kto dokonuje 
czynności, które mog¹ spowodowaæ 
po¿ar, jego rozprzestrzenianie siê, 
utrudnienie prowadzenia dzia³ania 
ratowniczego lub ewakuacji,(…) pod-
lega karze aresztu, grzywny albo ka-
rze nagany”,  której wysokośæ w myśl 
art. 24, §1 mo¿e wynosiæ od 20 do 
5000 z³. 
 Natomiast ustawia z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. 
z 2018 poz. 1600) w art. 163 §1 pkt. 1 
stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, 
które zagra¿a ¿yciu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich rozmia-
rach, maj¹ce postaæ po¿aru, podlega 
karze pozbawienia wolności od roku 
do lat 10”.
 Równie¿ za wypalanie traw 
Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa mo¿e na³o¿yæ na 
rolników karê finansow¹ w postaci 
zmniejszenia (od 5 do 25%), a w skraj-
nych przypadkach nawet odebrania 
wszystkich rodzajów dop³at bezpo-
średnich za dany rok.
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Przebudowa drogi gminnej  
w miejscowości Zławieś Mała

Utrzymanie rowów w gminie

 28 marca 2019 r. Gmina Z³awieś Wielka podpisa³a z Samorz¹dem Woje-
wództwa Kujawsko – Pomorskiego umowê o przyznaniu pomocy na realiza-
cjê zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Z³awieś Ma³a” wspó³-
finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
w ramach poddzia³ania „Wsparcie inwestycji zwi¹zanych z tworzeniem, ulep-
szaniem lub rozbudow¹ wszystkich rodzajów ma³ej infrastruktury, w tym in-
westycji w energiê odnawian¹ i w oszczêdzanie energii”.  
 Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na 
starym nasypie kolejowym w miejscowości Z³awieś Ma³a, o d³ugości 1,397 km 
³¹cz¹cej drogê wojewódzk¹ 546 z „drog¹ na Stanis³awkê”. 
 Ca³kowity koszt planowanej inwestycji wynosi 982 782,45 z³, w tym dofi-
nasowanie w kwocie 625 343 z³. 
 Droga bêdzie budowana w dwóch etapach, zakoñczenie pierwszego etapu 
planowane jest na grudzieñ 2020 roku, a drugiego rok później. 

Justyna Przybyszewska

 W zwi¹zku ze zmian¹ prawa 
wodnego (obowi¹zuj¹cy akt praw-
ny wszed³ w ¿ycie 1 stycznia 2018 r.) 
przypominamy w³aścicielom nieru-
chomości przez które przebiegaj¹ 
rowy melioracyjne b¹dź urz¹dzenia 
melioracyjne o obowi¹zku ich okre-
sowej konserwacji i czyszczenia.

 Obfite opady deszczu w porze 
wiosennej, brak sta³ej, systematycz-
nej konserwacji rowów melioracyj-
nych i rowów przydro¿nych oraz 
przepustów mog¹ spowodowaæ lo-
kalne podtopienia gruntów, zalania 
piwnic i ogródków.
 Zgodnie z art. 205 ustawy Pra-
wo Wodne utrzymywanie urz¹dzeñ 
melioracji wodnych nale¿y do zain-
teresowanych w³aścicieli gruntów, 
a je¿eli urz¹dzenia te s¹ objête dzia-
³alności¹ spó³ki wodnej dzia³aj¹cej 
na terenie gminy lub zwi¹zku spó³ek 
wodnych, w którym jest zrzeszona 

spó³ka wodna dzia³aj¹ca na terenie 
gminy - do tej spó³ki lub tego zwi¹z-
ku spó³ek wodnych. 
 W³aściciele i u¿ytkownicy grun-
tów, na których znajduj¹ siê urz¹dze-
nia melioracyjne s¹ zobowi¹zani do: 
- wykaszania roślinności ze skarp 

i dna rowu;
- wycinki drzew i krzewów ze skarp 

i dna rowów po uzyskaniu wcze-
śniejszej zgody na ich wyciêcie od

Wójta Gminy;
- wybierania namu³u z dna rowów oraz 

usuwania wszelkich zatamowañ;
- naprawy uszkodzonych skarp i dna 

rowów;
- ochrony rowów przed pas¹cymi siê 

zwierzêtami;
- odmulania studzienek drenarskich 

i ich naprawy;
- bie¿¹cej naprawy wylotów drenar-

skich.
 Cieki wodne nie maj¹ granic, 
zatem podtopienia powstaj¹ w przy-

padku gdy w³aściciele gruntów nie 
konserwuj¹ urz¹dzeñ melioracyj-
nych. W³aściciel nieruchomości nie 
objêtych dzia³alności¹ spó³ki wodnej 
powinien sam dbaæ o stan rowów na 
terenie w³asnej posesji. 
 Ponadto w³aściciel gruntu, o ile 
przepisy ustawy nie stanowi¹ inaczej 
nie mo¿e zmieniæ stanu wody na 
gruncie, a zw³aszcza kierunku od-
p³ywu znajduj¹cej siê na jego gruncie 
wody opadowej ani kierunku odp³y-
wu ze źróde³ ze szkod¹ dla gruntów 
s¹siednich.
 Nie mo¿e te¿ odprowadzaæ wód 
oraz ścieków na grunty s¹siednie. 
Niszczenie lub uszkadzanie urz¹dzeñ 
melioracyjnych jest wykroczeniem 
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

NEXERA buduje sieć dostępu do 
szybkiego Internetu w regionie

 Na rozbudowie sieci dostêpowej 
prowadzonej przez NEXERÊ skorz-
staj¹ nie tylko mieszkañcy, ale równie¿ 
jednostki oświatowe, przedsiêbiorcy 
i lokalni operatorzy.
 Dostêp do bogatszej oferty tele-
wizyjnej, treści video „na ¿¹danie”, 
elektronicznych us³ug bankowych, 
e-zakupów, czy mo¿liwośæ wykony-
wania pracy zdalnej, to tylko wybra-
ne mo¿liwości, z których skorzystaæ 
bêd¹ mogli niebawem mieszkañcy ob-
szarów dotychczas nie objêtych zasiê-
giem szerokopasmowego Internetu. 
¯yj lokalnie, dzia³aj globalnie
 Budowa sieci świat³owodowej w re-
gionie jest czêści¹ ogólnopolskiego 
projektu, w wyniku którego dostêp do 
szybkiej sieci świat³owodowej otrzy-
ma ³¹cznie 530 tysiêcy gospodarstw 
domowych. NEXERA to pierwszy 
w Polsce hurtowy operator świat³owo-
dowej sieci dostêpowej o du¿ej skali, 
udostêpniaj¹cy swoj¹ infrastrukturê 
detalicznym dostawcom Internetu. 
Firma przeznaczy ok 1,5 miliarda 
z³otych, w tym niemal 600 mln z³ 
pozyskanych ze środków unijnych, 
na stworzenie szybkiej sieci dostêpu 
do Internetu na terenach cyfrowo wy-
kluczonych w 4 regionach Polski. A¿ 
310 tysiêcy gospodarstw domowych 
i ponad 2 900 szkó³ zostanie pod³¹-
czonych do sieci świat³owodowej dziê-
ki środkom z Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. 
 Infrastruktura świat³owodowa, 
z której bêd¹ mogli korzystaæ zarówno 
ogólnopolscy, jak i lokalni operatorzy 
internetowi, pozwala na znacznie sta-
bilniejszy i szybszy dostêp do Interne-
tu w porównaniu do sieci mobilnych, 
radiowych czy starszych technologii 
kablowych.

 NEXERA buduje sieæ świat³owodow¹ na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Do-
celowo, do 2021 roku, ma ona obj¹æ swoim zasiêgiem a¿ 164 tysi¹ce gospodarstw domowych oraz ponad 760 
szkó³ w regionie Kujaw z Pomorzem i Mazowszem. 

- To projekt, który mo¿na porównaæ 
skal¹ i znaczeniem do rz¹dowego 
programu budowy autostrad. Planu-
jemy, ¿e w ci¹gu trzech lat 164 tys. 
gospodarstw domowych i ponad 760 
szkó³ w regionie Kujaw z Pomorzem 
i Mazowszem bêdzie mog³o korzystaæ 
z bardzo szybkiego Internetu i tym sa-
mym zyskaæ dostêp do takich samych 
us³ug cyfrowych, do jakich maj¹ dziś 
dostêp mieszkañcy du¿ych aglome-
racji – t³umaczy Jacek Wiśniewski, 
Prezes Zarz¹du NEXERY. – Rozpo-
czêliśmy ju¿ w³asne prace budowlane, 
ale staramy siê wykorzystaæ tak¿e ju¿ 
dostêpn¹ infrastrukturê, czyli np. s³u-
py energetyczne. 
 Chodzi o to, by do minimum 
ograniczyæ prace ziemne i zwi¹zane 
z tym utrudnienia dla mieszkañców. 
Liczymy na dobr¹ wspó³pracê z w³a-
dzami i mieszkañcami, co pozwoli 
jak najszybciej udostêpniæ w regionie 
szybk¹ sieæ internetow¹ – dodaje Jacek 
Wiśniewski z NEXERY.
 Internet wp³ynie na rozwój re-
gionu? Na rozbudowie sieci dostê-
powej prowadzonej przez NEXERÊ 
skorzystaj¹ nie tylko mieszkañcy czy 
jednostki oświatowe, ale tak¿e przed-
siêbiorcy, w tym lokalni operatorzy 
oferuj¹cy us³ugi dostêpu do Interne-
tu. 
 Bêd¹ mogli je bowiem świadczyæ 
tam, gdzie do tej pory nie mieli w³a-
snej infrastruktury albo tam, gdzie 
istniej¹ce sieci telekomunikacyjne 
nie spe³nia³y rosn¹cych oczekiwañ 
ich klientów. Co wa¿ne, inwestycja 
to równie¿ szansa na przyci¹gniêcie 
do regionu inwestorów, poniewa¿ 
obszary, w których NEXERA zbudu-
je szybk¹ sieæ szerokopasmow¹, bêd¹ 
jednymi z najlepiej rozwiniêtych w ca-
³ej Unii Europejskiej. 

– Chcemy, ¿eby nasza infrastruktura 
by³a ko³em zamachowym dla rozwo-
ju regionu. Szybki Internet to wiêksza 
atrakcyjnośæ lokalnych miejscowości, 
wy¿sza wartośæ dzia³ek i nierucho-
mości, lepsze warunki do prowadze-
nia biznesu. 
 Szczególnie wa¿ne s¹ dla nas ob-
szary cyfrowo wykluczone, tzw. bia³e 
plamy, czyli gospodarstwa domowe 
bez dostêpu do szybkiego Internetu – 
dodaje Pawe³ Biarda, Cz³onek Zarz¹-
du NEXERY ds. Sprzeda¿y i Rozwoju 
Biznesu. 
Usuwanie bia³ych plam
Zasiêg budowanej w regionie Kujaw 
wraz z Pomorzem i Mazowszem sie-
ci obejmie 20 powiatów, w tym 4 ob-
szary miejskie: Bydgosko – Toruñski, 
Grudzi¹dzki, Inowroc³awski oraz 
P³ocki.
 Na tym terenie, w zasiêgu sieci 
NEXERY znajduje niemal 44 tysi¹ce 
„bia³ych adresów” NGA. To budyn-
ki pozostaj¹ce bez dostêpu do sieci 
umo¿liwiaj¹cej ³¹cznośæ z Interne-
tem o przepustowości co najmniej 30 
Mb/s. 
 Zgodnie z Europejsk¹ Agend¹ 
Cyfrow¹, do 2020 roku ka¿dy Euro-
pejczyk ma mieæ zagwarantowan¹ 
mo¿liwośæ korzystania z internetowe-
go ³¹cza nie wolniejszego ni¿ 30 Mb/s, 
a co najmniej po³owa gospodarstw 
domowych powinna korzystaæ z do-
stêpu do Internetu o prêdkości 100 
Mb/s. Tymczasem, pozostaje jeszcze 
wiele do zrobienia. 
 Zgodnie z aktualnymi danymi 
GUS, w woj. kujawsko-pomorskim 
bez dostêpu do Internetu pozostaje 
wci¹¿ 14,3% gospodarstw domowych, 
w woj. mazowieckim zaś – 12,3%.

Nexera
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KAktualności

KWIECIEÑ
Data imprezy Nazwa Miejsce Organizator

Kwiecieñ 2019 Uniwersytet III Wieku  
2 x w miesi¹cu Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku, 

WSG w Bydgoszczy

Kwiecieñ 2019 Spotkania Klubu Seniora  
2 x w miesi¹cu Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku

Kwiecieñ 2019 Warsztaty florystyczne Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku

Kwiecieñ 2019 VII Mini Lista Przebojów Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku

Kwiecieñ 2019
Gminna liga tenisa ziemnego 
w kategorii OPEN kobiet 
i mê¿czyzn – Orlik

Boisko Orlik 
w Z³ejwsi Ma³ej

Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej

MAJ
Data imprezy Nazwa Miejsce Organizator

26.05-01.06.2019 Europejski Tydzieñ Sportu Gmina Z³awieś Wielka Urz¹d Gminy 
w Z³ejwsi Wielkiej

Maj 2019 Majówka w Górsku Szko³a Podstawowa w Górsku Szko³a Podstawowa w Górsku

16.05.2019 Festyn w Czarnowie Teren Szko³y w Czarnowie So³ectwa Czarnowo, Rada 
Rodziców SP Czarnowo

26.05.2019 Monta¿ s³owno – muzyczny 
z okazji Dnia Matki

Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej

Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej

Maj 2019 Spotkania Klubu 
Seniora  2 x w miesi¹cu Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku

Maj 2019 Uniwersytet III Wieku 
2 x w miesi¹cu Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku, 

WSG w Bydgoszczy

Maj 2019

Wycieczka na Podlasie: 
Bia³ystok, Szlak Tatarski, 
Grabarka, Bia³owie¿a, Supraśl, 
Kruszyniany, itd.

 Dom Kultury w Górsku

Maj 2019 Akademia z okazji rocznicy 
Konstytucji 3 Maja CEM w Górsku Dom Kultury w Górsku, 

CEM w Górsku

Maj 2019 Dzieñ Matki Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku, 
Szko³a Podstawowa w Górsku

Maj 2019 Majowa akcja ogólnopolska 
„Maj miesi¹cem dla zdrowia” Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku, 

TKKF Toruñ

Maj 2019 Inauguracja chodzenia 
z kijkami nordic walking Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Gór-

sku, TKKF Toruñ

Maj 2019 V Gminny Konkurs Pieśni 
i Piosenki Religijnej

Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej

Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej

Maj 2019 Edycja Gminnego Biegu 
im. Zbyszka Jêdrasa Gmina Z³awieś Wielka Gminny Ośrodek Kultury 

i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej

Maj 2019

Konkurs plastyczny dla dzieci 
i doros³ych z okazji 
200 rocznicy urodzin 
Stanis³awa Moniuszki

Dom Kultury w Górsku Dom Kultury w Górsku

Spotkanie z Magdaleną Witkiewicz

Lokale socjalne 
w Cichoradzu

 25 kwietnia 2019 r. w ramach dorocznych obchodów Światowego Dnia Ksi¹¿ki i Praw Au-
torskich, Gminna Biblioteka Publiczna w Z³ejwsi Ma³ej przy wspó³pracy z Bibliotek¹ - Cen-
trum Kultury w £ubiance zaprasza czytelników na spotkanie autorskie z poczytn¹ pisark¹ 
Magdalen¹ Witkiewicz.
 Kawiarenka literacka odbêdzie siê w godzinach 18.00-20.00, miejsce spotkania:  
Biblioteka - Centrum Kultury w £ubiance ul. Toruñska 4.
 Liczba miejsc ograniczona, zapisy w siedzibie Biblioteki GBP w Z³ejwsi Ma³ej lub pod nr 
tel. 566741552

Ewa Wysocka

WyjaśnienieHarmonogram imprez
 Ja, Anna Szwula, zamieszka³a w Czarno-
wie, oświadczam, i¿ przeprosiny zamieszczone 
w „G³osie Gminnym” nr 41 nie dotyczy³y mojej 
osoby”

„Harmonia”

 Zespó³ uczestniczy w wielu kon-
kursach i przegl¹dach, otrzymuj¹c 
nagrody i wyró¿nienia. W ubieg³ym 
roku by³ laureatem I miejsca w kon-
kursie w Nakle nad Noteci¹, otrzy-
ma³ Puchar Marsza³ka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na festiwalu 
odbywaj¹cym siê na zamku w Golu-
biu, zosta³ „objawieniem” 47 Spotkañ 
z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyñ-
skiej.
 Zespó³ prezentuje swój repertu-
ar podczas wielu imprez organizo-
wanych nie tylko na terenie naszej 
gminy. 
 W ubieg³ym roku wyst¹pi³ w Mu-
zeum Etnograficznym podczas Woje-
wódzkiego Spotkania Zwi¹zku Pszcze-
larzy, w Przysieku na festynie „Barwy 

 Zespó³ śpiewaczy „Harmonia” dzia³a przy Domu Kultury w Górsku 
ju¿ od piêciu lat, kultywuj¹c g³ównie polski folklor. 

lata dary jesieni”, czy te¿ uświetni³ 
do¿ynki w gminie Ciechocin. 
 10 marca 2019 r. po raz kolejny 
Harmonia wziê³a udzia³ w mszy św. 
organizowanej w kościele w Gór-
sku w intencji ¿u¿lowców. W mszy 
uczestniczyli przedstawiciele w³adz 
wojewódzkich, miasta Torunia, radni 
powiatowi, radni gminni, Wójt Jan 
Surdyka, no i oczywiście zawodnicy 
z Bydgoszczy, Grudzi¹dza i Torunia. 
Msza transmitowana by³a przez TVP 
Bydgoszcz.
 Ci¹gle poszukujemy chêtnych do 
zespo³u, serdecznie zapraszamy na 
próby do Domu Kultury w Górsku 
w ka¿dy wtorek o 18:00.

Renata Dobrowolska

 W³aśnie dobiegaj¹ koñca prace 
polegaj¹ce na rozbudowie i zmia-
nie sposobu u¿ytkowania budynku 
gospodarczego, po³o¿onego w miej-
scowości Cichoradz, na budynek 
mieszkalny jednorodzinny, w wyni-
ku których powsta³ 1 lokal socjalny 
o powierzchni u¿ytkowej 52,45 m2. 
 Umowê na dofinansowanie pro-
jektu Gmina Z³awieś Wielka zawar³a 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 
na kwotê ponad 39 tys. z³. Ca³kowity 
koszt inwestycji to prawie 113 tys. z³.

 W zakres projektu wchodzi³y 
m.in. prace zwi¹zane z rozebra-
niem posadzki, postawienie ścia-
nek dzia³owych, wymiana pokrycia 
dachowego czy stolarki okiennej. 
 Dwupokojowe mieszkanie zo-
stanie przekazane nowym lokato-
rom w stanie „pod klucz”.
 Jest to kolejne przedsiêwziêcie, 
realizowane dziêki wsparciu finan-
sowemu z BGK.

Monika Ryngwelska
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Koło Wędkarskie zaprasza

Sobótka - Folk FestivalOgólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież Zapobiega Pożarom”

 Gminne Ko³o Wêdkarskie w Z³ejwsi Wielkiej zaprasza serdecznie do 
wspólnego wêdkowania. 
 W tym roku przygotowaliśmy ofertê obejmuj¹c¹ wszystkie najpopular-
niejsze metody tego piêknego sportu. 
 Zachêcamy równie¿ do zapisywania siê do naszego ko³a i dzielenia z nami 
tej fantastycznej, umo¿liwiaj¹cej kontakt z przyrod¹ pasji. 

Prezes Ko³a WêdkarskiegoKrzysztof Rak

Terminarz zawodów sportowych w 2019 roku
Data Czas trwania Rodzaj Sêdzia Miejsce Godzina zbiórki
28.04 7:00 - 13:00 Sp³awikowe Mistrzostwa Ko³a Jacek Gulczyñski Jezioro Kozielec 6:00
12.05 7:00 - 13:00 Spinningowe Misrzostwa Ko³a Andrzej Sztuwe Wis³a + wody zalewowe 6:00
16.06 7:00 - 14:00 Sp³awikowo gruntowe Jacek Gulczyñski Wis³a 6:00

13.07 18:00 - 8:00 Nocne Towarzyskie I tura 
Sp³awikowo gruntowe Marek £uczak Wis³a Z³awieś Wielka 17:00

10.08 18:00 - 8:00 Nocne Towarzyskie II tura 
Sp³awikowo gruntowe Krzysztof Grajewski Wis³a Z³awieś Wielka 17:00

13.10 8:00 - 13:30 Spinningowe o Puchar 
Wójta Gminy Z³awieś Wielka

Marek £uczak
Jacek  Gulczyñski 
Andrzej Sztuwe

Wis³a + wody zalewowe 7:30 
(wpisowe do 20.09)

20.10 8:00 - 13:30 Spinningowe o Puchar Prezesa Ko³a Wis³a + wody zalewowe 7:30

  8 czerwca w miejscowości Czar-
¿e (Gmina D¹browa Che³miñska) 
zainscenizowana zostanie dawna 
wieś, w spektaklu na ¿ywo, którego 
scenariusz bêdzie opiera³ siê na so-
bótkowych obrzêdach i lokalnym 
folklorze. 
 W ramach wydarzenia zapla-
nowano mnóstwo atrakcji m.ini: 
stoiska z rêkodzie³em i swojskimi 
specja³ami, zabawy i konkursy 
dla dzieci, warsztaty wyplatania 

sobótkowych wianków, warsztaty 
babki zielarki, koncerty na scenie 
w folkowym klimacie oraz oczywi-
ście punkty informacyjne na temat 
funduszy dostêpnych w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola 
Dolnej Wis³y. 
 Nie lada gratk¹ dla mi³ośników 
muzyki folkowej bêdzie wystêp ze-
spo³u Orkiestra Świêtego Miko³aja.
Impreza stanowi doskona³¹ propozy-
cjê na ciekawe spêdzenie soboty z ro-

dzin¹ w otoczeniu lasu, zapachów 
swojskich specja³ów i rêkodzie³a. 
 Lokalna Grupa Dzia³ania ser-
decznie zaprasza wystawców do 
zg³aszania stoisk wystawienniczych 
podczas jarmarku towarzysz¹cemu 
imprezie. Regulamin i karty zg³o-
szenia dostêpne s¹ na stronie:
www.zakolewisly.pl. 
Termin zg³oszeñ do 31.05.2019 r. 

Anna Pawlak

 22 marca  br. w sali narad Urzêdu Gminy odby³y siê eliminacje gminne 
OTWP. Zgodnie z regulaminem Turnieju uczestnicy zostali podzieleni na 
trzy grupy wiekowe: I grupa uczniowie klas I-VI szkó³ podstawowych, II gru-
pa uczniowie szkó³ podstawowych kl. VII i VIII oraz gimnazjum , III grupa 
uczniowie szkó³ ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 
 Ka¿dy z 18 uczestników musia³ zmierzyæ siê z testem pisemnym, przy-
gotowanym odpowiednio dla danej grupy wiekowej, zawieraj¹cym 30 pytañ, 
które obejmowa³y zagadnienia min. z zakresu przepisów o ochronie prze-
ciwpo¿arowej,  tematów zwi¹zanych ze Zwi¹zkiem Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych,  technik¹ po¿arnicz¹, zasadami udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 
 Trzy osoby z ka¿dej grupy, które uzyska³y najwiêksz¹ ilośæ punktów 
w eliminacjach pisemnych zakwalifikowa³y siê do fina³u ustnego, w którym 
musia³y siê zmierzyæ  z 5 losowo wybranymi  pytaniami,  zadawanymi przez 
komisjê sk³adaj¹c¹ siê z cz³onków Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZOSP RP, 
wśród których byli równie¿ stra¿acy zawodowi. Po wyrównanej walce uda³o 
siê wy³oniæ zwyciêzców: 
Grupa I
1. Patrycja Nowak – MDP OSP £¹¿yn
2. Adam Babiarz – Szko³a Podstawowa w Górsku, MDP OSP Toporzysko
3. Marcel Kru¿ewski – MDP OSP Toporzysko
Grupa II
1. Bartosz Grabowski – MDP OSP £¹¿yn
2. Maciej Politowski – MDP OSP £¹¿yn
3. Marcelina Lesiñska – Szko³a Podstawowa w Górsku, MDP OSP £¹¿yn
Grupa III
1. Mariusz Karpiñski – OSP Pêdzewo
2. Katarzyna Suchowiecka – MDP OSP Toporzysko
3. Jakub Nowicki – MDP OSP Pêdzewo
 Laureatom zosta³y wrêczone  przez Wójta Gminy Z³awieś Wielka Pana 
Jan Surdykê wartościowe nagrody oraz dyplomy a wszyscy uczestnicy otrzy-
mali gad¿ety gminne.
 29 marca br. w Wiejskim Domu Kultury w Górsku odby³y siê eliminacje 
powiatowe OTWP. Dziêki temu, ¿e w tym roku nasza Gmina wspólnie z Za-
rz¹dem Gminnym ZOSP RP by³a organizatorem tych eliminacji ,do tur-
nieju zakwalifikowali siê uczestnicy, którzy w eliminacjach gminnych zajêli 
pierwsze i drugie miejsca. 
 Podzia³ grup jak i zasady turnieju by³y takie same jak na szczeblu gmin-
nym, z t¹ ró¿nic¹, ¿e test zawiera³ 40 pytañ, a komisja sk³ada³a siê z funkcjo-
nariuszy Komendy Miejskiej PSP w Toruniu oraz kadetów ze Szko³y Aspi-
rantów w Poznaniu. 
 Reprezentanci naszej Gminy po raz kolejny pokazali, ¿e s¹ jednymi 
z najlepszych i zajêli nastêpuj¹ce miejsca:
Grupa I
1. Patrycja Nowak – MDP OSP £¹¿yn
2. Adam Babiarz – Szko³a Podstawowa w Górsku, MDP OSP Toporzysko
Grupa II
1. Maciej Politowski – MDP OSP £¹¿yn
2. Bartosz Grabowski – MDP OSP £¹¿yn
Grupa III
2. Katarzyna Suchowiecka – MDP OSP Toporzysko
3. Mariusz Karpiñski – OSP Pêdzewo
 Laureaci otrzymali nagrody oraz dyplomy ufundowane przez Komendê 
Wojewódzk¹ PSP w Toruniu oraz Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego ZOSP RP 
w Toruniu. 
 Patrycja Nowak oraz Maciej Politowski bêd¹ reprezentowali nasz¹ Gmi-
nê oraz powiat toruñski na eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbê-
d¹ siê 26 kwietnia br. w Bobrownikach.
 Obydwa Turnieje odby³y siê, w du¿ej mierze, dziêki uprzejmości Wójta 
Gminy Pana Jana Surdyki, który ufundowa³ nagrody na eliminacje gminne, 
napoje dla uczestników obydwu turniejów oraz obiad dla uczestników, opie-
kunów i komisji sêdziowskiej eliminacji powiatowych, przygotowany przez 
Restauracjê „Leśniczanka”. 
 Ogromnej pomocy w organizacji eliminacji powiatowych udzieli³a 
Pani Renata Dobrowolska dyrektor DK w Górsku, przygotowuj¹c salê dla 
uczestników eliminacji, k¹cik kawowy dla opiekunów oraz zapewniaj¹c po-
moc podczas turnieju jak i obiadu. 
 Dla wszystkich osób uczestnicz¹cych w obydwu turniejach zapewnione 
by³y dro¿d¿ówki ufundowane przez Piekarniê RÊB-PJEK Pañstwa Rêbacz 
z Górska oraz ciastka ufundowane przez firmê INCO s.c. A. Palukiewicz, K. 
Korzeniowski ze Z³ejwsi Ma³ej

Robert Babiarz

 W miesi¹cu marcu na terenie gminy odby³y siê eliminacje gminne 
oraz powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pod na-
zw¹ „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”.

 Lokalna Grupa Dzia³ania „Zakole Dolnej Wis³y” zaprasza na wyj¹tkow¹ imprezê plenerow¹ promuj¹c¹ pro-
jekt wspó³pracy miêdzynarodowej „Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa” zatytu³owan¹ 
„Sobótka – folk festival”, bêd¹c¹ po³¹czeniem jarmarku produktów lokalnych oraz wydarzenia kulturalnego, 
którego osnow¹ bêd¹ tradycje i obrzêdy zwi¹zane z noc¹ świêtojañsk¹.
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Msza Św. w intencji żużlowców

 Uroczystej mszy świêtej, która odby³a siê 10 
marca 2019 r. przewodniczy³ ks. Biskup Wie-
s³aw Śmigiel. 
 Wśród zaproszonych gości byli pan Miko³aj 
Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko Pomorski, 
pan Micha³ Zaleski Prezydent Miasta Torunia, 
Marek Olszewski Starosta Toruñski i Micha³ 

 Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ przedstawiciele klubów sportowych Polonii Bydgoszcz, 
GT¯ Grudzi¹dz i K.S. Toruñ spotkali siê w Górsku na uroczystej mszy świêtej modl¹c siê 
o pomyślny i bezpieczny sezon 2019. 

LGD Zakole Dolnej Wisły
 Lokalna Grupa Dzia³ania Zakole Dolnej Wis³y przypomina wszystkim zainteresowanym, 
¿e do 18 kwietnia trwa jeszcze nabór wniosków na rozwój dzia³alności gospodarczej. 
 Wiêcej informacji uzyskaæ mo¿na na stronie LGD - zakolewisly.pl oraz w biurze LGD pod nr 
tel. 56 676 44 36 lub 796 757 161 

Krzysztof Rak Ramlau V-ce Starosta oraz Jan Surdyka Wójt 
Gminy Z³awieś Wielka oraz kibice i zespó³ Har-
monia z Górska. 
 Msza transmitowana by³a przez TVP-Byd-
goszcz na ¿ywo. W tym roku nabo¿eñstwo od-
by³o siê po raz 28.

Janusz B³êdowski
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marca 2019 r. przewodniczy³ ks. Biskup Wie-
s³aw Śmigiel. 
 Wśród zaproszonych gości byli pan Miko³aj 
Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko Pomorski, 
pan Micha³ Zaleski Prezydent Miasta Torunia, 
Marek Olszewski Starosta Toruñski i Micha³ 

 Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹ przedstawiciele klubów sportowych Polonii Bydgoszcz, 
GT¯ Grudzi¹dz i K.S. Toruñ spotkali siê w Górsku na uroczystej mszy świêtej modl¹c siê 
o pomyślny i bezpieczny sezon 2019. 

LGD Zakole Dolnej Wisły
 Lokalna Grupa Dzia³ania Zakole Dolnej Wis³y przypomina wszystkim zainteresowanym, 
¿e do 18 kwietnia trwa jeszcze nabór wniosków na rozwój dzia³alności gospodarczej. 
 Wiêcej informacji uzyskaæ mo¿na na stronie LGD - zakolewisly.pl oraz w biurze LGD pod nr 
tel. 56 676 44 36 lub 796 757 161 

Krzysztof Rak Ramlau V-ce Starosta oraz Jan Surdyka Wójt 
Gminy Z³awieś Wielka oraz kibice i zespó³ Har-
monia z Górska. 
 Msza transmitowana by³a przez TVP-Byd-
goszcz na ¿ywo. W tym roku nabo¿eñstwo od-
by³o siê po raz 28.

Janusz B³êdowski

7marzec - kwiecień 2019Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K Kultura

Gminny Dzień Kobiet

Kraków, Wieliczka, Zawoja

 Zaproszone Panie najlepszymi ¿yczeniami 
przywitali Jan Surdyka, Wójt Gminy Z³awieś 
Wielka i Piotr Pawlikowski Przewodnicz¹cy 
Rady Gminy. 
 Z tej okazji Panie obdarowane zosta³y sym-
bolicznym kwiatem. Nie zabrak³o s³odkiego 
poczêstunku oraz tortu, który z najserdeczniej-
szymi ¿yczeniami ufundowa³ Jan Surdyka Wójt 
Gminy. Po czêści oficjalnej na scenie wyst¹pi³ 
zespó³ „Aristos Band”. 
 Ciekaw¹ atrakcj¹ by³y konkursy z nagro-
dami oraz loteria fantowa, w której ka¿dy los 
wygrywa³! Panie mog³y wylosowaæ kosmetyki, 
a tak¿e zaproszenie na manicure w salonie ko-
smetycznym. Mo¿na by³o te¿ skorzystaæ z ma-
sa¿u klasycznego. 
 Warto dodaæ, ¿e tego dnia kobietom do 
sto³u podawali panowie z HDK przy Urzêdzie 
Gminy w Z³ejwsi Wielkiej. Podziêkowania sk³a-
damy Panu Zbigniewowi Szymañskiemu, Panu 
Tomaszowi Soko³owskiemu, Panu S³awomirowi 
Daleckiemu i Panu Piotrowi Waldonowi.
 Mi³a atmosfera, jaka panowa³a podczas spo-
tkania pozwoli³a na oderwanie siê od codzien-
nych trosk i obowi¹zków.

Maria Karpiñska

 8 marca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej z inicjatywy 
Jana Surdyki, Wójta Gminy Z³awieś Wielka, zorganizowano Gminny Dzieñ Kobiet. 

 Jego uczestnicy zwiedzili krakowskie pod-
ziemia, obejrzeli obrazy Jana Matejki, m.in. 
Ho³d Pruski, wys³uchali hejna³u, odwiedzili 
groby królewskie, dotknêli serca dzwonu Zyg-
munta, który podobno spe³nia marzenia oraz 
odwiedzili komnaty królewskie na Wawelu. 
 Wys³uchali licznych legend opisuj¹cych 
historiê dawnej stolicy Polski. Niezwyk³ym 
prze¿yciem dla uczestników by³o zwiedzanie 
Kopalni Soli w Wieliczce. 
 Niekoñcz¹cymi siê schodami zeszli 135 m 
pod ziemiê, gdzie zobaczyli solne komnaty, 
jeziora, tajemnicze korytarze, przepiêkne ka-
pliczki, a nawet odbit¹ na ścianie d³oñ skarb-
nika. Liczne wizualizacje pozwoli³y zwiedzaj¹-
cym poznaæ trudy pracy górnika. 
 Ostatnie dni uczestnicy spêdziliśmy w gó-
rach. Tradycj¹ sta³o siê ju¿ przecieranie zasypa-
nych śniegiem górskich szlaków. 
 Wpadanie w zaspy, zje¿d¿anie na jab³usz-
kach, jak i przeja¿d¿ka kolejk¹ krzese³kow¹ 
dostarczy³y wielu emocji. SK PTSM serdecznie 
dziêkuje Janowi Surdyce Wójtowi Gminy Z³a-
wieś Wielka za okazan¹ pomoc i ¿yczliwośæ. 
Zimowisko zorganizowali: Ewelina Wysocka, 
Marcin Pieñkowski, 

Krystian Frelichowski.

 Kraków, Wieliczka, Zawoja - to trasa tegorocznego zimowiska zorganizowanego przez SK 
PTSM dzia³aj¹ce przy Szkole Podstawowej w Z³ejwsi Wielkiej i Czarnowie. 
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Centrum Edukacji Młodzieży

 1 lutego w sali kinowo-teatralnej 
przedszkole Jagoda zorganizowa³o 
„Dzieñ Babci i Dziadka”. Wyst¹-
pi³y 4 grupy wiekowe: b¹ki, ¿aby, 
pszczo³y i motyle. 
Kolejnym wydarzeniem by³ II Etap 
Wojewódzkiego Konkursu Interdy-
scyplinarnego o Wielkich Polakach, 
który odby³ siê w sześciu rejonach.
 15 lutego w sali kinowo-teatral-
nej I Szczep B³êkitna Jedynka zor-
ganizowa³ Dzieñ Myśli Braterskiej. 
Jest to świêto przyjaźni obchodzo-
ne ka¿dego roku przez harcerzy 
i skautów na ca³ym świecie.
Od 25 lutego do 11 marca na klatce 
schodowej w Centrum trwa³y prace 
nad obrazem ściennym pt. „Polskie 
Termopile”.
 VII Turniej Miêdzyszkolnej Ligi 
Szachowej, który odby³ siê 2 marca 
w Zespole Szkó³ nr 10 im. prof. Ste-
fana Banacha w Toruniu. Centrum 
Edukacji M³odzie¿y jest partnerem 
projektu wspólnie z Agencj¹ Infor-
matyczn¹ „Arcom”.
 10 marca w kościele parafial-
nym p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a 
św. w Górsku odprawiona zosta³a 
Uroczysta Msza Świêta w intencji 
¿u¿lowców KS Toruñ, Polonii Byd-
goszcz i GT¯ Grudzi¹dz.
W Urzêdzie Marsza³kowskim wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego 
21 marca 2019 r. mia³ miejsce Fina³ 

 Na przestrzeni ostatnich miesiêcy w Centrum wiele siê wydarzy³o. W dniach od 24 stycznia do 
12 lutego by³y montowane panele fotowoltaiczne na dachu Centrum, dziêki którym mamy w³asny 
pr¹d.

Wojewódzkiego Konkursu Interdy-
scyplinarnego o Wielkich Polakach 
„Bohater Polski Niepodleg³ej Ma-
rian Rejewski – ¿ycie, dzie³o i pa-
miêæ na tle historii Polski XX i XXI 
wieku”, organizowanego przez Na-
sze Centrum Edukacji M³odzie¿y 
w Górsku.
 Tego dnia w godzinach wieczor-
nych w sali Jana Paw³a II odby³o siê 
spotkanie „Spo³ecznego Komitetu 
Budowy Pomnika Marianny o ks. 
Jerzego Popie³uszki w Górsku. Po-
mnik stanie od strony frontowej 
starej zabudowy Centrum Edukacji 
M³odzie¿y od drogi gminnej u po-
cz¹tku Alei Wielkich Polaków pro-
wadz¹cej do Centrum. 
 W zamierzeniu ma byæ to po-
mnik wykonany z br¹zu, postacie 
stoj¹ce na kostce Alei Wielkich 
Polaków. Trwaj¹ prace przygoto-
wawcze, zbierane s¹ ju¿ propozycje 
i wizualizacje pomnika od artystów 
i podejmowanych jest wiele innych 
czynności przygotowawczych.
 10 kwietnia odby³a siê Gala 
rozdania nagród Wojewódzkiego 
Konkursu Interdyscyplinarnego 
o Wielkich Polakach „Bohater Pol-
ski Niepodleg³ej Marian Rejewski – 
¿ycie, dzie³o i pamiêæ na tle historii 
Polski XX i XXI wieku”. 
Kolejnym zbli¿aj¹cym siê wyda-
rzeniem s¹ Miêdzyszkolne Prze-

s³uchania klas skrzypiec i altówek 
preludium konkursowe „Viole 
i Violinki”, które odbêdzie siê 16 
kwietnia w Centrum Edukacji M³o-
dzie¿y.
 Chcielibyśmy wszystkich za-
chêciæ do Podarowania swojego 1% 
z podatku na Fundacjê Centrum 
Edukacji M³odzie¿y „CEM” w Gór-
sku. Przekazuj¹c 1% pomagasz dzie-
ciom i m³odzie¿y. Fundacja Cen-
trum Edukacji M³odzie¿y „CEM” 
w Górsku prowadzi dzia³alnośæ 
edukacyjn¹.
 Wspieramy rozwój intelektual-
ny dzieci i m³odzie¿y organizuj¹c 
m.in. ¿ywe lekcje historii w nowo-
czesnym Muzeum multimedial-
nym o b³. ks. Jerzym Popie³uszce, 
Muzeum Regionalnym, poprzez 
wystêpy artystyczne, prezentacje 
filmowe. Organizujemy równie¿ 
Konkursy Wiedzy o Wielkich Po-
lakach. Dziêkujemy za wsparcie 
i serdecznie zapraszamy do naszych 
muzeów i obiektów Centrum. Zwie-
dzanie jest bezp³atne. W formula-
rzu PIT wpisz KRS 0000456207.
 O wszystkich zbli¿aj¹cych siê 
wydarzeniach informujemy na bie-
¿¹co na naszej stronie na facebooku 
lub na stronie internetowej:
www.gorsk.org.pl. 

Karolina ¯bikowska
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Nasi niedawni goście obdarowani

Stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniówPodziękowania
 W tym roku, ju¿ po raz czwarty, Wójt Gminy Z³a-
wieś Wielka nagrodzi³ stypendiami szczególnie uzdol-
nionych uczniów zamieszkuj¹cych w naszej Gminie.

 Uczniowie szkó³ podstawowych i gimnazjów mogli 
ubiegaæ siê o stypendium naukowe, artystyczne lub spor-
towe za wybitne osi¹gniêcia uzyskane w 2018 r. 
 Tradycyjnie, najwiêksz¹ popularności¹ cieszy³y siê 
stypendia sportowe, o które wnioskowa³o 12 osób. O sty-
pendium naukowe ubiega³y siê 3 osoby. Jedna osoba 
wnioskowa³a o stypendium artystyczne. 
 Powo³ana przez Wójta komisja przyzna³a za ka¿de 
osi¹gniêcie odpowiedni¹ liczbê punktów, zgodn¹ z regula-
minem uchwalonym przez Radê Gminy Z³awieś Wielka. 
 Wnioskodawcy, którzy uzyskali najwy¿sz¹ liczbê 
punktów zostali wytypowani przez Wójta Gminy Z³awieś 
Wielka do otrzymania stypendium. Nagroda finansowa 
w wysokości 800 lub 1 000 z³, w zale¿ności od uzyska-
nej ³¹cznej liczby punktów, trafi do sześciu szczególnie 
uzdolnionych m³odych sportowców uprawiaj¹cych takie 
dyscypliny sportu jak ³y¿wiarstwo, tenis, taniec, p³ywa-

 Uczniowie, którym przyznano stypendium Wójta 
Gminy Zławieś Wielka za osiągnięcia uzyskane w 2018 r. 
(w kolejności alfabetycznej)

Imię i nazwisko ucznia Dyscyplina/dziedzina 

Michael Anderson nauka

Maria Aleksandra Długosz łyżwiarstwo

Natalia Alicja Długosz łyżwiarstwo

Joanna Kachniarz tenis

Kamil Krajniewski taniec

Jolanta Siódmiak pływanie

Kornelia Wierzbicka karate

 Problemy z pozyskaniem wiz 
spowodowa³y, ¿e i tym razem wspa-
nia³e dary nie dotar³y tam przed 
świêtami. Na zdjêciach bez trudu 
rozpoznacie Pañstwo nie tylko dzie-
ci i m³odzie¿, która przyje¿d¿a³a do 
nas w ubieg³ych latach, ale zobaczy-
cie tak¿e tych, którzy dot¹d nie mie-
li okazji poznaæ swojej Ojczyzny. 
 Transport dotar³ do Pru¿an, 
Mozyrza, Gruszewki i Lelczyc. Do 
Kalinkowicz i Narowli podarki roz-
wioz¹ ksiê¿a. Dla uczestników kon-
woju najbardziej wzruszaj¹cym mo-
mentem by³ pobyt w Gruszewkach. 
Prowadzi tam jedna polna droga, 
wiod¹ca przez g³êboki las. 
 Wioskê zamieszkuj¹ tylko Pola-
cy. W sumie jest ich 60, w tym tylko 
3 mê¿czyzn. Znajduje siê ona 60 km 
od Czarnobyla. Mieszkaj¹cy w Gru-
szewkach mê¿czyźni zmuszani byli 
do pracy przy likwidacji skutków 
wybuchu elektrowni j¹drowej. Prze-
¿y³o trzech. Wszyscy mieszkañcy s¹ 
w starszym wieku. 
 Wraz ze śmierci¹ ostatniego 
z nich ta polska wioska na dalekiej 
Bia³orusi przestanie istnieæ. Nadal 
rozbrzmiewaj¹ tam polskie kolêdy 
i polska mowa. Jeszcze w czasie po-
bytu delegacji dzwoni³a do mnie, 
nie zwa¿aj¹c na koszty, ponad 80 
letnia Pani Mayna Szmorgun, do 
niedawna jeszcze Prezes Mozyr-
skiego Oddzia³u Zwi¹zku Polaków 
na Bia³orusi. Prosi³a mnie o prze-
kazanie serdecznych podziêkowañ 
wszystkim darczyñcom, co niniej-
szym czyniê.
 Wraz z zakoñczeniem zbiórki 
darów rozpoczynamy akcjê zbiórki 
środków na organizacjê kolejnych 

 Dary zebrane w szko³ach podstawowych w Czarnowie, Z³ejwsi Wiel-
kiej, a tak¿e w Nakle i Bydgoszczy z pewnym opóźnieniem dotar³y do na-
szych niedawnych gości i nie tylko - Polaków z Bia³orusi.

wakacji w Ojczyźnie dla m³odych 
Polaków ze wschodniej Bia³orusi. 
Pamiêtaæ nale¿y, ¿e oni nie opuścili 
Ojczyzny, a w wyniku zawirowañ 
dziejowych, nie zmieniaj¹c miej-
sca zamieszkania znaleźli siê poza 
granicami Polski. Tradycyjnie, ju¿ 
w czasie letnich wakacji naszym go-
ściom z Kresów, w licznych wyciecz-
kach towarzyszyæ bêd¹ ich rówieśni-
cy z naszej gościnnej gminy.
 Mo¿na na ten cel dokonywaæ 
wp³at na konto: Fundacja Prawa, 
Nauki i Przedsiêbiorczości
Bartosza G³owackiego 47 / 5, 85-717 
Bydgoszcz (KRS: 0000504066)
nr konta: 46 2490 0005 0000 4530 
2892 6303
Tytu³em: Wakacje polskich dzieci 
z Bia³orusi.
 Fundacja nie zatrudnia ¿adnych 
pracowników, Prezes jak i zastêpca 
pracuj¹ spo³ecznie! Ka¿da wp³aco-
na z³otówka wykorzystywana jest 
na wskazany cel.
 Mo¿na te¿ przekazaæ na ten 
cel 1% z podatku. Przy wype³nia-
niu PiT-u wystarczy wpisaæ: KRS 
0000504066 cel szczegó³owy: Po-
moc Polakom na Bia³orusi

Krystian Frelichowski

 Zarz¹d LZS Wis³a Hacom Mat-Bud Pêdzewo w imieniu ca³e-
go klubu i jego kibiców pragnie serdecznie podziêkowaæ naszym 
sponsorom tytularnym firmom: HACOM POLYESTER oraz 
P.W. MAT-BUD MATERIA£Y BUDOWLANE, a tak¿e GMI-
NIE Z£AWIEŚ WIELKA, firmom PRIVACON POLAND, P.W. 
JAKU JAKUB GÓRSKI, GOSPODARSTWU ROLNEMU AN-
ROL w PÊDZEWIE, SO£ECTWOM PÊDZEWO i Z£AWIEŚ 
MA£A. 
 To dziêki Wam prawie 60 
zawodników i zawodniczek na-
szego klubu mo¿e pod okiem 
dobrych trenerów uprawiaæ 
sport i uczestniczyæ w rozgryw-
kach ligowych, a tak¿e w in-
nych zawodach sportowych. 
 Bez Waszego wsparcia nie 
by³oby to mo¿liwe. 
 Szczerze dziêkujemy.

nie i karate oraz do jednego ucznia osi¹gaj¹cego sukcesy 
naukowe. 
 Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy. 
¯yczymy si³y i wytrwa³ości w d¹¿eniu do wyznaczonych 
celów. 

Alina Khalaf
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Zajęcia plastyczne w DK Górsk I Konkurs Recytatorski 
„Poetyckie Wędrówki Po Świecie Wartości” 

zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Rzęczkowie przy 
współpracy z Fundacją Piękniejszego Świata w Skłudzewie

 Zajêcia plastyczne s¹ podzielone na 
dwie grupy. Do pierwszej grupy uczêsz-
czaj¹ dzieci w wieku od 4 do 8 lat.
 M³odzi artyści bawi¹ siê barwa-
mi i nowymi technikami. Wykony-
wali ju¿ prace na czarnym papierze 
(kosmos), posiadali gotowe szablony 
i uk³adali w³asn¹ kompozycjê odbija-
j¹c motywy g¹bk¹, na której na³o¿o-
na by³a farba. 
 Pracowali równie¿ z koloro-
wymi pomponami tworz¹c za-
bawne zwierzêta. Du¿ym zainte-
resowaniem cieszy³a siê technika 
malowania sznurkiem, zastosowanie 
której umo¿liwia³o stworzenie fascy-
nuj¹cych wzorów przypominaj¹cych 
kwiaty. 
 Projektowali te¿ na walentynki 
cudownie pyszne babeczki z papieru, 
korzystali z kolorowych pasteli oraz 
brokatu. Instruktorka plastyki w pra-
cy z dzieæmi wiêkszy nacisk stawia 
na eksperymentowanie, ni¿ na efekt 
koñcowy. 
 Dzieci chêtnie poznaj¹ nowe 
techniki, nadal pracuj¹c równie¿ 
standardowymi materia³ami, takimi 
jak pastele i farby, tworz¹c w³asne wi-
zje danego tematu. 
 Do drugiej grupy uczêszczaj¹ 
dzieci w wieku od 8 do 11 lat. Dla tej 
grupy instruktor stara siê organizo-
waæ ciekawe i twórcze zajêcia, dziêki 
którym dzieci odkryj¹ swoje nowe 
umiejêtności. Takimi zajêciami by³o 
stworzenie teatrzyku cieni na dowol-
ny temat. 
 Dzieci ³¹czy³y siê w pary, wyko-
nywa³y pacynki z papieru, klei³y 

 

je na patyczek i wymyśla³y ró¿ne 
historie, które nastêpnie „prezento-
wa³y na ścianie”. To da³o im wiele 
mo¿liwości do samodzielnej pracy 

oraz du¿o radości. Uczestnicy zajêæ 
tworzyli równie¿ prace na konkurs 
pt. „Mój świat”, maj¹c do wyboru 
wszystkie techniki, jakie by³y do-
stêpne w Domu Kultury. Niektórzy 
pracowali farbami, inni wybrali 
pastele olejne. M³odzi artyści mieli 
wiele ciekawych pomys³ów. 
 Wiele malowali, tworzyli do ró¿-
nych tematów, takich jak np.: "zwie-
rzêta w naturalnym środowisku". 
Proponowane by³y równie¿ zajêcia 
na rozwijanie wyobraźni oraz szyb-
kiego myślenia, otrzymali oni ma³e 
karteczki, nie wiêksze ni¿ 4 cm i ich 
zadaniem by³o narysowanie pierw-
szej rzeczy, jaka przysz³a im do g³o-
wy. Tworzyli o³ówkiem. 
 Ostatnie zajêcia by³y poświêco-
ne tworzeniu pacynek do wiersza 
Brzechwy „Zoo”. Dzieci losowa³y 
zwierzê z wiersza i musia³y wykonaæ 
pacynkê. Pacynka wykonywana by³a 
z filcu. 
 Samodzielnie odrysowywali wy-
konany szablon, wycinali i doszy-
wali elementy. Instruktorka plastyki 
Pani Patrycja Dauksza zawsze chêt-
nie pomaga, jednak¿e namawia te¿  
m³odych artystów do samodziel-
nego próbowania i wykonywania 
prac. 
 Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿d¹ 
środê od godziny 16.00 do 17.00 dla 
maluchów i od 17.00 dla dzieci star-
szych. Zapraszamy serdecznie.

Renata Dobrowolska

 Wychowanie m³odego cz³owie-
ka - czêsto zagubionego w g¹szczu 
ró¿norodnych problemów – nie jest 
zadaniem ³atwym we wspó³czesnym 
świecie. Nie zwalnia jednak nas – 
doros³ych - z odpowiedzialności za 
kszta³towanie w³aściwych postaw. 
 W dzisiejszych czasach szcze-
gólnie wa¿ne jest, by dom i szko³a 
wskazywa³y dzieciom i m³odzie¿y 
system wartości. By rodzice i nauczy-
ciele wychowywali w duchu mi³ości, 
przyjaźni, m¹drości, wolności, odpo-
wiedzialności, szacunku, uczciwości, 
altruizmu. Wskazanie m³odym lu-
dziom tego, co w ¿yciu najcenniejsze 
i najwa¿niejsze, pozwoli im lepiej od-
naleźæ siê w rzeczywistości. 
 Poszukuj¹c dróg dotarcia do 
wspó³czesnej m³odzie¿y oraz pragn¹c 
uczyæ o najwa¿niejszych wartościach, 
Szko³a Podstawowa w Rzêczkowie 
zorganizowa³a we wspó³pracy z Fun-
dacj¹ Piêkniejszego Świata w Sk³u-
dzewie I Powiatowy Konkurs Recy-
tatorski z cyklu „Poetyckie wêdrówki 
po świecie wartości” pod honoro-
wym patronatem starosty toruñskie-
go Marka Olszewskiego. Tegoroczna 
edycja pod has³em: „Mi³ośæ niejedno 
ma imiê…” odby³a siê dnia 21 lutego 
2019 roku w Sk³udzewie i przyci¹gnê-
³a m³odych artystów ze szkó³ podsta-
wowych powiatu toruñskiego. Swoj¹ 
obecności¹ zaszczyci³ nas równie¿ p. 
Rafa³ ¯elazek, przewodnicz¹cy Ko-
misji Oświaty Rady Gminy Z³awieś 
Wielka.
 Prezentacje konkursowe rozpo-
czêto odegraniem sceny balkonowej 
z dramatu W. Szekspira „Romeo 
i Julia” w znakomitym wykonaniu 
Amelii Pacyno, uczennicy III klasy 
gimnazjum, oraz Jakuba Ście¿yñskie-
go, absolwenta Szko³y Podstawowej 
w Rzêczkowie. Nastêpnie uczestnicy 
konkursu zaprezentowali utwory 
poetyckie poruszaj¹ce problematykê 
mi³ości w ¿yciu cz³owieka. 
 Jury w sk³adzie: p. Danuta Sowiñ-
ska-Warmbier, p. Ewa Wysocka i p. 

Alicja ¯elazek mia³o niezwykle trud-
ne zadanie do wykonania. Uzdolnie-
ni aktorsko uczniowie pokazali swoje 
umiejêtności, które dla publiczności 
by³y prawdziw¹ uczt¹ dla ucha… 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplo-
my, a zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc - nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Toruniu. 

Oto lista nagrodzonych uczniów:
KATEGORIA I (klasy IV-V)
1. miejsce: Maria Michalska – SP 

w £¹¿ynie
2. miejsce: Nina Kaliñska – SP w Ma-

³ej Nieszawce
3. miejsce: Kornelia Dudzic – SP 

w Górsku
KATEGORIA II (klasy VI-VII)
1. miejsce: nie przyznano
2. miejsce: Franciszek Cychowski – 

SP w Z³ejwsi Wielkiej 
Martyna Jab³oñska – SP w Górsku
3. miejsce: Olga Kaliñska – SP w Ma-

³ej Nieszawce
KATEGORIA III (klasy VIII i gim-
nazjum)
1. miejsce: Julia Lewandowska - SP 

w Ma³ej Nieszawce
2. miejsce: Amelia Pacyno - SP 

w Rzêczkowie
3. miejsce: Zofia Michalska – SP w £¹-

¿ynie
 Po prezentacjach konkursowych 
m³odzi aktorzy wraz ze swoimi opie-
kunami wziêli udzia³ w warsztatach 
plastycznych prowadzonych przez 
artystów z Fundacji Piêkniejszego 
Świata. Prace, które wykonali, po-
twierdzaj¹ prawdziwośæ stwierdzenia 
Pabla Picassa: „Wszystkie dzieci s¹ ar-
tystami. Sztuk¹ jest pozostaæ artyst¹, 
kiedy siê dorośnie”.
 Spotkanie up³ynê³o w mi³ej, na-
strojowej atmosferze. Mamy nadzie-
jê, ¿e kolejna „Wêdrówka…” wzbudzi 
zainteresowanie wszystkich, dla któ-
rych wa¿ny jest świat wartości.

Aneta Nowicka
Zdjêcia Ma³gosia Jaśkiewicz
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Stypendium Wójta Gminy 
Zławieś Wielka dla 

Kornelii Wierzbickiej

Pamiętamy - Koncert Papieski Złoto i dwa srebra Wisły Hacom 
Mat-Bud i Akademii Sarenek

Kultura

 Jest nam niezmiernie mi³o poinformowaæ, i¿ Kornelia Wierzbicka (Szko³a 
Podstawowa Z³awieś Wielka) otrzyma³a stypendium przyznawane przez Wój-
ta Gminy Z³awieś Wielka dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkó³ podstawo-
wych zamieszka³ych na terenie Gminy Z³awieś Wielka z tytu³u szczególnych 
osi¹gniêæ sportowych uzyskanych w roku 2018.
 Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy kolejnych owocnych sukcesów!

Mat-Bud Klub 
Karate Kiritsu

Klub Seniora 50 +

 W roczniku 2008 i m³. UKP Aka-
demia Sarenek po 12 meczach grupo-
wych awansowa³a do fina³u , w któ-
rym uleg³a dru¿ynie z Kluczewa (woj. 
wielkopolskie) 1:4 zdobywaj¹c srebr-
ny medal . 
 W roczniku 2006-07 Akademia 
Sarenek zdeklasowa³a rywalki w 8 
meczach grupowych z bilansem bra-
mek 29-1, natomiast w finale po wy-
niku 1:1 z Miszkowicami (woj. dolno-
śl¹skie) przegra³y w rzutach karnych 
3:4 zajmuj¹c drugie miejsce. 
 W najstarszej kategorii rocz. 
2003-2005 LZS Wis³a Hacom Mat-

W dniach 28.02 - 03.03.2019 trzy nasze dru¿yny w trzech kategoriach wieko-
wych bra³y udzia³ w Ogólnopolskim VI Wiosennym Turnieju pi³ki no¿nej 
dziewcz¹t o Puchar Szefa Banderozy w G³ucho³azach pod czesk¹ granic¹.

Bud Pêdzewo nie mia³y sobie rów-
nych w ca³ym turnieju. W meczach 
grupowych (8 spotkañ), mia³y bilans 
bramkowy 23:2, a w finale wygra³y 
3:0 z UKS Trójka Górsk. 
 Najlepsz¹ bramkark¹ turnie-
ju w kategorii najm³odszej zosta³a 
uznana Lena Mêczyñska, a w kate-
gorii najstarszej Roksana Ście¿yñ-
ska, królow¹ strzelczyñ i najlepsz¹ 
zawodniczk¹ w turnieju w kategorii 
2006-07 zosta³a uznana Julita Wie-
trzykowska.

Janusz Lemke

 Warto przypomnieæ, ¿e Św. Jan 
Pawe³ II jest patronem województwa 
kujawsko – pomorskiego. Nie tylko dla 
nas, ale dla milionów ludzi na świecie 
jest On orêdownikiem dialogu oparte-
go na prawdzie, mi³ości i sprawiedliwo-
ści, które winny znaleźæ odzwierciedle-
nie w ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym 
i osobistym.
 31 marca 2019 roku w kościele pa-
rafialnym w Z³ejwsi Wielkiej z okazji 
14. rocznicy śmierci odby³ siê Koncert 
Papieski.  Spotkaliśmy siê tego dnia, 
aby przywo³aæ atmosferê sprzed 14 
lat. Wtedy byliśmy razem w poczuciu 
wspólnoty i odpowiedzialności za jej 
budowanie. 
 Dziś wspólnie odwo³ujemy siê do 
tamtych prze¿yæ. Koncert swoim wy-
stêpem uświetni³ Chór Akademicki 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy pod kierownictwem arty-
stycznym prof. dr hab. Bernarda Men-
dlika - Dziekana Wydzia³u Edukacji 
Muzycznej UKW w Bydgoszczy. Chó-
rzyści zaprezentowali gościom utwory 
muzyki klasycznej i patriotycznej. 
 Mo¿na by³o us³yszeæ: „Gaude Ma-
ter”, „Legiony”, „Rota” Na zakoñczenie 
licznie zgromadzeni wierni odśpiewali 
„Barkê” ulubion¹ pieśñ Wielkiego Apo-
sto³a Mi³osierdzia. Publiczności tak 
bardzo podoba³ siê koncert, ¿e z chêci¹ 
zosta³aby jeszcze kilka godzin d³u¿ej, 
aby jeszcze raz pos³uchaæ artystów. 
Przez udzia³ w koncercie zapewniliśmy 
o naszej wierności i pamiêci o Świêtym 
Janie Pawle II.
 W wydarzeniu udzia³ wzi¹³ Jan Sur-
dyka – Wójt Gminy. 

Maria Karpiñska

 Pamiêæ o Świêtym Janie Pawle II jest stale obecna wśród nas i to jest najcenniejsza relikwia. Co roku Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej i Parafia Rzymsko – Katolicka w Z³ejwsi Wielkiej organizuj¹ koncert, 
by wspólnie z mieszkañcami zachowaæ w pamiêci i sercu naukê Świêtego Jana Paw³a II.

 Zajêcia w Klubie Seniora s¹ bar-
dzo ró¿norodne. Seniorzy spotykaj¹ 
siê przy kawie i ciastku, ¿eby spokoj-
nie pogawêdziæ, czasami potañczyæ, 
wys³uchaæ wyk³adu, prelekcji, otrzy-
maæ poradê prawnika. Bardzo czêsto 
organizowane s¹ wyjazdy do kina czy 
teatru. 
 W ostatnim czasie seniorzy obej-
rzeli spektakl w Teatrze Polskim 
w Bydgoszczy pt. „Klub Kawalerów”, 
o którym napisano w recenzji „Od-
wieczna walka p³ci piêknej z t¹ „dru-
g¹” o dominacjê i panowanie nad 
światem przybiera ró¿ne formy i po-
s³uguje siê wymyślnymi narzêdziami. 
Istnieje jednak wiele historii o tych, 
którzy tej walki nie chcieli toczyæ. 
 Klub Kawalerów z napisanej w XIX 
wieku komedii M. Ba³uckiego zrzesza 
liber baronów, wyznawców wolności 
i kawalerskich swawoli. Nieustannie 
podsycaj¹ przekonanie o elitarności 
i awangardzie ¿ycia bez kobiet. Coś 
musi siê jednak staæ, by „kluby kawa-
lerskie w puch rozbite by³y”.
 Uczt¹ kinomana by³ równie¿ 
oscarowy film „Green book”. Jak na-

pisano w recenzji: „Takie filmy jak 
"Green Book" Amerykanie określaj¹ 
mianem "feel-good movie", czyli fil-
mu, który poprawia samopoczucie, 
wprawia w dobry nastrój. 
 Po seansie dzie³a Farrelly'ego cz³o-
wiek — choæ na jeden dzieñ — znów 
wierzy w ludzkośæ; w jego g³owie ro-
dzi siê myśl, ¿e gdzieś tam ¿yj¹ ludzie 
dobrzy, wyzbyci nienawiści, a świat 
nie zmierza ku samozag³adzie. Jedy-
ne, co trzeba zrobiæ, to otworzyæ siê 
na drugiego i zacz¹æ s³uchaæ, co ma 
do powiedzenia. "Miej serce, patrzaj 
serce", zdaje siê mówiæ "Green Book" 
za naszym wieszczem. Zreszt¹, od 
czasów francuskich "Nietykalnych" 
chyba nie by³o filmu, który by z tak¹ 
³atwości¹ roztapia³ serca widzów. 
 Wielka w tym zas³uga genialnego 
duetu Maharshala Ali-Viggo Morten-
sen oraz równowagi miêdzy szcze-
rym, niepohamowanym śmiechem 
a chwytaj¹cymi za serce rozterkami 
g³ównych bohaterów. 
 To nie jedyny oscarowy film, któ-
ry widzieli seniorzy w ostatnich tygo-
dniach. Obejrzeli oni  „La,la land”, 

oraz polskie produkcje jak „Twój Vin-
cent (który „otar³ siê” o Oscara) czy  
„Twarz”, i „Zabawa ,zabawa”, czyli 
filmy trudne, o z³o¿oności ¿ycia i re-
akcjach ludzkich.
 W najbli¿szym czasie seniorzy 
wys³uchaj¹ wyk³adu na temat savoir 
vivre, a później odbêd¹ dwa ekspery-
mentalne spotkania z doświadczenia-
mi na temat jajek i wody, prowadzone 
przez Pana Dawida Basaka dyrektora 
Szko³y Podstawowej w Górsku.
 Klub obecnie liczy prawie 60 osób 
i ci¹gle poszerza szeregi swoich cz³on-
ków. Zajêcia odbywaj¹ siê co drug¹ 
środê w Domu Kultury w Górsku.
 Klub Seniora to nie jedyna mo¿-
liwośæ spêdzania czasu w Domu 
Kultury w Górsku dla seniorów. 
Jest te¿ filia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, w ramach którego seniorzy 
maja mo¿liwośæ wys³uchania wyk³a-
dów z ró¿nych dziedzin: turystki, 
kryminalistyki, wyk³ady o zdrowiu 
i wiele in-nych. Wyk³ady s¹ co drug¹ 
środê o godzinie 18.00, a studentami 
uniwersytetu mog¹ byæ wszyscy bez 
wzglêdu na wiek.
 Myślê, ¿e najwa¿niejsze jest to, 
¿eby nasi seniorzy czuli potrzebê wyj-
ścia z domu i spotkania innych ludzi.

Renata Dobrowolska

 Klub Seniora 50+ dzia³a przy Domu Kultury w Górsku od ponad piêciu 
lat. Uroczyste obchody piêciolecia odby³y w listopadzie 2018 r. 
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Malta Open Karate WUKF2019

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego - VI Edycja

Grand Prix Pomorza i Kujaw 
2019 - Bydgoszcz

Umiem pływać

Sport

 W zawodach wziê³o udzia³ 473 
zawodników z 37 klubów z 5 krajów 
(Polska, USA, Iran, Czechy, Rosja), 
w tym czteroosobowa ekipa karate-
ków z Gminy Z³awieś Wielka z MAT-
BUD Klub Karate Kiritsu Górsk, 
która przywioz³a 5 medali (dwa z³ote 
i trzy br¹zowe).
I MIEJSCE:
- Kornelia Wierzbicka (Szko³a Pod-

stawowa w Z³ejwsi Wielkiej) - KATA 
INDYWIDUALNE DZIEWCZ¥T 
8-9 LAT

- Kornelia Wierzbicka (Szko³a 
Podstawowa w Z³ejwsi Wielkiej) 
- KUMITE INDYWIDUALNE 
DZIEWCZ¥T 8-9 LAT

III MIEJSCE:
- Liliana Piskorowska (Szko³a Podsta-

wowa w Z³ejwsi Wielkiej) - KUMITE 
INDYWIDUALNE DZIEWCZ¥T 
10-11 LAT

- Kornelia Wierzbicka (Szko³a Pod-
stawowa w Z³ejwsi Wielkiej) - KATA 
INDYWIDUALNE DZIEWCZ¥T 
10-11 LAT

 W dniach 02-03.03.2019 r. w Bydgoszczy, przy ul. Kromera 11, odby³a siê 
kolejna edycja miêdzynarodowego turnieju CENTRAL EUROPE OPEN 
- GRAND PRIX POMORZA I KUJAW W KARATE WKF (World Karate 
Federation). 

- KUMITE DRU¯YNOWE 11 lat 
i mniej 

Dru¿yna w sk³adzie:
- Zofia Olszewska (Szko³a Podstawo-

wa w Przysieku)
- Liliana Piskorowska (Szko³a Podsta-

wowa w Z³ejwsi Wielkiej)
- Zuzanna Wojdy³a (Szko³a Podsta-

wowa w Przysieku)
- Kornelia Wierzbicka (Szko³a Pod-

stawowa w Z³ejwsi Wielkiej)
 Zawody by³y rozgrywane wg 
przepisów WKF (karate olimpijskie), 
a silnie obsadzone konkurencje 
w szczególności w kategoriach dzie-
ciêcych, by³y doskona³ym sprawdzia-
nem umiejêtności podopiecznych 
Iwa Licznerskiego.
 By³o to kolejne doświadczenie 
na arenie miêdzynarodowej dla m³o-
dych adeptów karate z Gminy Z³awieś 
Wielka, które z pewności¹ zaowocuje 
w przysz³ości.

Mat-Bud Klub 
Karate Kiritsu

 W dniach 15-16.03.2019 r. 
w miejscowości Ta Qali (Malta) od-
by³a siê ju¿ kolejna edycja Miêdzy-
narodowego Turniej Karate WUKF 
(World Union of Karate-do Federa-
tions) MALTA OPEN 2019.

 W zawodach wziê³o udzia³ 406 
zawodników z 17 krajów, w tym Kor-
nelia Wierzbicka (Szko³a Podstawowa 
Z³awieś Wielka - 9 lat), reprezentantka 
z Gminy Z³awieś Wielka z MAT-BUD 
Klub Karate Kiritsu z Górska, która 
do Polski przywioz³a z³oty medal.
 Zawody by³y rozgrywane wg prze-
pisów WUKF, natomiast silnie obsa-
dzone konkurencje, w szczególności 
w kategoriach dzieciêcych by³y do-

skona³ym sprawdzianem umiejêtno-
ści naszego klubu.
Wyniki:
I MIESJCE - Kornelia Wierzbicka - 
KATA INDYWIDUALNE 9/10 LAT
V MIEJSCE - Kornelia Wierzbicka - 
KUMITE INDYWIDUALNE 9/10 
LAT
 Ten sukces nie by³by mo¿liwy, 
gdyby nie osoby wspieraj¹ce nasze 
zmagania. Serdecznie dziêkujemy 
za wsparcie finansowe firmie MAT 
BUD, a w szczególności Panu Jacko-
wi Rutkowskiemu oraz Panu Janowi 
Surdyce - Wójtowi Gmina Z³awieś 
Wielka.

Mat-Bud Klub 
Karate Kiritsu

 W tym roku Gmina Z³awieś Wiel-
ka podpisa³a porozumienie z Kujaw-
sko Pomorski Zwi¹zkiem P³ywackim 
z Torunia, w ramach którego w zajê-
ciach na basenie weźmie udzia³ ok set-
ki dzieci. Lekcje p³ywania dla dzieci 
z klas II szkó³ podstawowych prowa-
dz¹ doświadczeni intruktorzy na ba-
senie UCS w Toruniu. 
 Zwi¹zek p³ywacki pokrywa koszt 
basenu, wynagrodzenia instrukto-
rów oraz wynagrodzenia opiekunów 
w drodze na basen, natomiast Gmina 
Z³awieś Wielka pokrywa koszty dowo-
zu dzieci na basen.
 Program co roku cieszy siê ogrom-
n¹ popularności¹ wśród dzieci, a ro-
dzice zachwalaj¹ zdobyte przez pocie-
chy umiejêtności.

Paulina Zakierska

 Ju¿ po raz 6 w naszej gminie 
realizowany jest ministerialny pro-
gram "Umiem p³ywaæ". 

 Do turnieju zg³osi³o siê 16 amatorów tenisa sto³owego 
w towarzystwie swoich bliskich i znajomych, którzy pe³-
nili rolê kibiców. 
 Po ceremonii otwarcia zawodnicy kontynuowali ry-
walizacjê o najwy¿sze podium. Mecze sta³y na wysokim 
poziomie. Zawodnikom, w rywalizacji towarzyszy³a 
zdrowa i przyjazna atmosfera. Po kilkugodzinnych zma-
ganiach dokonano wrêczania pucharów dla 6 najlepszych 
zawodników.
Wyniki:
I miejsce Adrian Mêczyñski i Bartosz Mêczyñski
II miejsce Tomasz Rêkas i Piotr Gdaniec
III miejsce Maciej Rêkas i Mi³osz Rêkas
IV miejsce Wojciech Janik i Czes³aw Krystosiak
V miejsce Marcin Poliwodziñski i Micha³ Jenta
VI miejsce Marcin Krystek i Waldemar Trzpil
VII miejsce Janusz Lemke i Maciej Janczarski
VIII miejsce Patryk Kwiatkowski i Dominik Grelewicz
 Turniejowi sêdziowa³ Andrzej Wiśniewski, któremu 
serdecznie dziêkujemy. W tym wydarzeniu uczestniczy³ 
Rafa³ ¯elazek – Przewodnicz¹cy Komisji Kultury, Oświa-
ty i Sportu Rady Gminy Z³awieś Wielka.
Organizatorem Turnieju by³ Gminny Ośrodek Kultury 

 W niedzielê 3 lutego 2019 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej 
rozegrany zosta³ Turniej Tenisa Sto³owego (gra podwójna) o Puchar Dyrektor GO-KiS. 

i Sportu w Z³ejwsi Ma³ej, który ufundowa³ puchary i dyplomy.
 Organizatorzy Turnieju Tenisa Sto³owego o Puchar Dyrek-
tor GOKiS piêknie dziêkuj¹ wszystkim osobom, które przyczy-
ni³y siê do zorganizowania turnieju m.in. pracownikom GO-
KiS i Januszowi Lemkemu animatorowi sportu Boisko Orlik.
 Wielkie gratulacje dla zwyciêzców i podziêkowania dla 
wszystkich uczestników, którzy nie weszli na podium – za hart 
ducha, odwagê i zaciêt¹, ale czyst¹ sportow¹ walkê, a¿ do ostat-
ka si³.
Wszyscy uczestnicy prosili o kolejne zawody! Zatem – do zoba-
czenia za rok.

Maria Karpiñska

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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Sofa 3 osobowa z funkcją spania plus fotel (lekko przybrudzone miejsce siedzenia). Symbolicz-
ne 100zł tel 505461446
Wezmę w dzierżawę grunty rolne w promieniu 5km od miejscowości Siemoń. 
Orientacyjny czynsz 2000 pln/ha tel.535391896
RESTAURACJA GRILLOWISKO w Złejwsi Wielkiej  poszukuje do pracy na stanowisko Sprze-
dawcy i Pomoc Kuchenna. Oferujemy pracę w miłym zespole, dobre wynagrodzenie. Warunki 
umowy do uzgodnienia. Od kandydata oczekujemy: uczciwość, pracowitości i komunikatyw-
ności. Prosimy o kontakt pod numerem 605 970 021. 
Oferuje malowanie, białkowanie obór tzn pomieszczenia w gospodarstwach rolnych kontakt 
882557737 
Sprzedam: przyczepkę do motoru, drzwi tylne do Golfa II, maskę silnika do Golfa II, wagę dzie-
siętną z odważnikami, silniki elektryczne 2 kW, wózek transportowy.  Kupię belkę zgarniającą 
do silnika Poznaniak. Tel. 661 340 740
Szukamy mieszkania do wynajęcia. Para z pieskiem, Górsk I okolice. Nr tel. 574297561 
Mam do sprzedania kufer do skutera, motoru kolor czarny cena 40 zł stan dobry kontakt 
882557737  
Oferuje koszenie traw więcej informacji pod nr tel 882557737 
Oferuje malowanie elewacji i  malowanie pomieszczeń socjalnych cena do uzgodnienia kontakt 
882557737
Mam do sprzedania  5 kołową zgrabiarkę do siana Inventor, rok produkcji 2013, w bardzo do-
brym stanie. Cichoradz, cena 700 zł tel. 607628355
Szukam kierowcy do 35 lat z Gminy Zławieś Wielka z prawo jazdy kat.B na auto dostawcze 
(skrzynia otwarta)  najlepiej zarejestrowaną w PUP tel 607525375
Koszenie trawy między przestankami autobusowymi koło chodników ścieżki rowerowe rowy 
itp. kosiarka własną spalinowa kontakt 882557737
Rozbiórki starych garaży obór drewnianych domków itp 882557737
Sprzedam działkę w Czarnowie 3000 m2, bardzo cicha okolica, dużo zieleni. Tylko 6 km do 
Bydgoszczy. Wiecej informacji pod nr 600482017.
Szukam mieszkania do wynajęcia 2-3 pokojowego lub domku gospodarczego w Górsku lub 
okolicach tel 607 525 375 

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

 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

Wynajmę /�rmie/ mieszkanie pracownicze w Złejwsi Wielkiej. Cena do uzgodnienia. tel. 886-
147-314
Usługi ogrodnicze: Glebogryzarką to znaczy przekopujemy ogródek pod zasiew np. trawnika 
bądź własnego warzywnika ekologicznego i przy domowego. Usługa również wertykulatorem 
trawnika po zimie. Zapraszamy do współpracy Marcin-  tel: 506-588-595 
Przyjmę zlecenia malowanie ogrodzeń, płoty drewniane, metalowe itp kontakt 882557737
Umyję okna przed świętami.nr tel 693899142
Zlecę wylanie płyty betonowej pod garaż blaszany, montaż płotu z paneli ogrodzeniowych oraz 
montaż bramy z materiałów powierzonych przez zlecającego. W przypadku uszkodzenia mate-
riałów lub niewłaściwego ich wykorzystania zastrzegam prawo do skorygowania umówionego 
wynagrodzenia. Praca do wykonania od zaraz w Złejwsi Małej. Tel. 603 - 103- 231
Wynajmę mieszkanie  w Górsku Ośrodku, 2 pokojowe 56 m kw  na 2 pietrze, Od 1 kwietnia 
cena za wynajem 1000 zł plus dodatkowo dochodzi czynszcz i rachunki za prąd i wodę. Tel 
883155853 prosze  o smsa później odzwonię
Szukam pracy na budowie, również na dachach płatne tygodniówki i umowa o pracę kontakt 
783539861 lub SMS jeśli nie odbieram. 
Oferuję usługi i przyjmę zlecenia na koszenie traw kontakt 882557737
Szukam mieszkania 2 lub 3 pokojowego lub domu gospodarczego w gminie Złejwsi Wielkiej 
tel 607 525 375
STUDNIE WIERCONE Zajmuje się przyłączami wodno-kanalizacyjnymi i pozyskiwaniem 
wody gruntowej do 10m. Na terenie gminy Zlawieś WIELKA i okolic. Ceny konkurencyjne. 
Szczegóły do ustalenia pod numerem Telefonu: 517209495.
Umyję okna w domu jednorodzinnym zlokalizowanym na terenie gminy Zławieś Wielka, zapi-
sy na okres przedświąteczny. Zrób prezent sobie lub swojej żonie i zamów mycie okien w całym 
domu. Profesjonalnie, czysto i ze swoimi środkami czystości tak, żeby Ciebie nic nie intereso-
wało. Koszt 300 złotych. telefon 733-620-406
Korepetycje z matematyki dla dzieci ze szkoły podstawowej. tel 733-620-406
Jeżeli potrzebujesz pomocy w usprawnieniu działania twojego komputera lub jakiejś innej 
technicznej sprawie w twoim domu np. potrzebujesz kon�guracji jakiegoś sprzętu (komputer, 
telefon, telewizor, tablet) chętnie służę pomocą. tel. 733-620-406
Drobne pożyczki w wysokości do od 200 do 500 złotych dla osób, które potrzebują chwilowego 
wsparcia �nansowego.Telefon 733-620-406
Jeżeli kupiłeś\kupiłaś jakieś meble lub planujesz zakup jakiś mebli ze sklepu IKEA i masz pro-
blem z ich złożeniem to zadzwoń. Bardzo chętnie pomogę w ich złożeniu w sposób profesjo-
nalny z dbałością o twoją własność za niewielką cenę. Telefon 733-620-406
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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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ZAKŁAD 
ELEKTRYCZNY
Jan Witkowski

87-134 Zławieś Wielka, ul. Młodzieżowa 16
tel. 696 102 355

rok zał. 1983

• inspektor nadzoru
• instalacje elektryczne

• pomiary, odbiory
• przezwajanie silników


