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Zapraszamy
do lektury

Sobótka Folk Festival

Dzień Strażaka

Dnia 11 maja strażacy działający na terenie gminy
Zławieś Wielka obchodzili „Dzień Strażaka”, święto
tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale
też w swoisty sposób piękną służbę.
więcej na str. 2

Europejski tydzień sportu
W sobotę, 8 czerwca w Czarżu, (gmina Dąbrowa Chełmińska) odbył się „Sobótka Folk Festival”, w ramach projektu „Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa” .
więcej na stronie 3

Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Gmina Zławieś Wielka w dniach 26.05-01.06.2019
r. wzięła udział w XXV Sportowym Turnieju Miast
i Gmin, organizując już po raz VIII Europejski Tydzień
Sportu.
więcej na str. 6

Dzień Dziecka w Górsku

Dnia 03.06.2019r. w Domu Kultury w Górsku odbyły się obchody Dnia Dziecka zorganizowane przez
Sołtysa i Radę Sołecką Górska przy współudziale
Domu Kultury oraz Radnych Gminy z okręgu Górsk.
więcej na str. 4

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Zławieś Wielka, w terminie do dnia 30 czerwca
2019 roku.
Zgodnie z informacją prezesa Sądu
Okręgowego w Toruniu:
- do Sądu Okręgowego w Toruniu zostanie
wybranych dwóch ławników do orzekania
w sprawach cywilnych.
- do Sądu Rejonowego w Toruniu zostanie wybrany jeden ławnik do orzekania
w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz
jeden ławnik do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy.
Ławnikiem może być wybrany ten,
kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta
z pełni praw cywilnych i obywatelskich
• jest nieskazitelnego charakteru
• ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat
• jest zatrudniony, prowadzi działalność
gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia,
do pełnienia obowiązków ławnika.
Do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy ławnikiem powinna być wy-

brana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych
Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
• osoby wchodzące w skład organów, od
których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby
zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
• adwokaci i aplikanci adwokaccy
• radcy prawni i aplikanci radcowscy
• duchowni
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie
w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się
na zamieszczonej poniżej karcie zgłoszeniowej, kartę zgłoszeniową można również
pobrać w biurze Rady Gminy, pokój nr 22

Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika
dołącza się:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu
postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub
nie był pozbawiony władzy
rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani
zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym
mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510
z późn. zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji
ławnika;
wiecej na stronie nr 2
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Informacja dotycząca cen wody i odprowadzenia ścieków
Zakład Usług Komunalnych Zławieś
Wielka Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z decyzją nr GD.RET.070/249/D/2018.KP z dnia
21.05.2018 r. Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie od dnia 11 czerwca
2019 r. do dnia 10 czerwca 2020r. cena za m3
wody pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosić będzie 3,22 zł brutto, natomiast
cena za m3 ścieków ulega zmianie i wynosić
będzie odpowiednio w poszczególnych grupach taryfowych:
Sławomir Jakubowski

l.p

Taryfowa grupa odbiorców

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w punktach 1-4
powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą
niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową,
zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa,
dołącza się również aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego
rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
(Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed
dniem zgłoszenia.)
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli
dołącza się również listę osób zawierającą imię

Cena/stawka opłaty
netto

Brutto (z VAT)

Jednostka miary

1

Gospodarstwa domowe i obiekty
cena za odprowadzone ścieki
użyteczności publicznej.

7,10

7,67

zł/m3

2

Przemysł, gastronomia, handel,
cena za odprowadzone ścieki
oraz cele p. poż

8,00

8,64

zł/m3

3

Gospodarstwa domowe z przydocena za odprowadzone ścieki
mową przepompownią ścieków

6,91

7,47

zł/m3

Wybory ławników
na kadencję 2020-2023
dokończenie ze strony 1

wyszczególnienie

(imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL,
miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny
podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika
przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa
natomiast koszt opłaty za badanie lekarskie i za
wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi
kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub
zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub
ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do
Rady Gminy po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych,
pozostawia się bez dalszego biegu.

Zakaz podlewania
Informujemy, iż ze względu na wysokie temperatury
i brak opadów, w trosce o zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do wody, z dniem 12.06.2019 r. w godz.
od. 6:00 do 23:00 został wprowadzony zakaz podlewania
z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych,
działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Zławieś Wielka.
Zakaz obowiązuje do odwołania

Grażyna Krystosiak

Dzień Strażaka
Dnia 11 maja strażacy działający na terenie gminy Zławieś Wielka obchodzili „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę.
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Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim?
A właśnie takie idee przyświecają strażakom. Idee te czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków św. Floriana.
Uroczystość rozpoczęto na placu przy Urzędzie Gminy, skąd przy dźwiękach Orkiestry Dętej
działającej przy Szkole Podstawowej w Rzęczkowie nastąpił uroczysty przemarsz do Kościoła pw.
Św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej.
Mszę Świętą w intencji Strażaków odprawił Ks. Wojciech Murawski oraz Ks. Paweł Nowogórski - dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku jednocześnie Kapelan OSP Toporzysko.
Po Mszy Świętej odbyła się uroczystość, na której nadane zostały odznaczenia i wyróżnienia.
Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Łążynie, dh. Iwona Gulczyńska, dh. Zbigniew Szymański oraz dh. Adam Tchorzewski.
Odznaczeni zostali również druhowie z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających
na terenie Gminy. Osobne gratulacje wręczono także dh Patrycji Nowak i dh Maciejowi Politowskiemu z MDP działającej przy OSP Łążyn.
Zdobyli oni pierwsze miejsce w wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i zakwalifikowali się do etapu krajowego.
W uroczystości wzięli udział: Jan Surdyka Wójt Gminy Zławieś Wielka, Piotr Pawlikowski
Przewodniczący Rady Gminy Zławieś Wielka, st. bryg. Sławomir Paluszyński Zastępca Komendanta PSP w Toruniu, Radni Rady Powiatu Toruńskiego: Edyta Zakrzewska i Janusz Kononiuk
oraz radni i sołtysi działający na terenie Gminy.
Wszystkim strażakom życzymy tylu powrotów co wyjazdów.
Robert Babiarz
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Sobótka Folk Festival
W sobotę 8 czerwca w Czarżu (gmina Dąbrowa Chełmińska) odbył się „Sobótka Folk Festival”, w ramach projektu „Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa”.

Podczas imprezy odbył się przegląd piosenki dziecięcej „Na folkową nutę”. Wśród
występujących nie zabrakło reprezentacji
Gminy Zławieś Wielka, którą tworzyły zespoły dziecięce ze szkoły Podstawowej w Górsku
i Domu Kultury w Górsku.
Gwiazdą wieczoru był zespół „Orkiestra
Świętego Mikołaja” z Lublina grający muzykę folkową w nowoczesnych aranżacjach.
Na straganach można było nabyć tradycyjne produkty takie jak powidła, miód, wędliny, rękodzieło i wyroby z drewna. Dzieci

mogły zjeść gofry pieczone na ogniu, pyry
z gzikiem. Dla chętnych był też warsztat
plecenia wianków. Na zakończenie Zespół
Pieśni i Tańca Pomorze z Chełmna, odegrał
inscenizację nocy świętojańskiej.
Kilkadziesiąt dziewcząt i chłopców w tradycyjnych strojach przeszło przez plac do
płonącego ogniska z pochodniami i wiankami. Po tańcach dziewczęta puściły wianki
w pobliskim stawie.
Justyna Przybyszewska
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Kabaretowa Biesiada
Śląska w GOKIS

Dzień Dziecka w Górsku

31 maja 2019 roku z okazji „Dnia Matki” w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbyła się Kabaretowa Biesiada Śląska.

Dnia 03.06.2019r. w Domu Kultury w Górsku odbyły się obchody Dnia Dziecka zorganizowane przez Sołtysa
i Radę Sołecką Górska przy współudziale Domu Kultury oraz Radnych Gminy z okręgu Górsk.

Wydarzenie kierowane było do
wszystkich Mam. Na scenie wystąpiła „Grupa Fest” – Gwiazdy Telewizji
TVS, która w ciągu 1,5 godziny zapewniła doskonałą muzykę, prawdziwie
śląski humor i najpiękniejsze szlagiery ” Ty moja mamo…” Znane śląskie
(i nie tylko) przeboje przeplatane humorystycznymi anegdotami i dowcipami doskonale bawiły publiczność
i wprowadziły w wesoły nastrój.
Podczas biesiady oprócz muzyki
organizowane były konkursy, a także
wspólne śpiewanie z publicznością.
Był również konkurs dotyczący znajomości gwary śląskiej. Wyłonieni
z publiczności Pani Jola i Pan Kazik

W ramach tego wydarzenia dzieci brały udział
w warsztatach „Kubek moich marzeń” prowadzonych
przez Małgorzatę Rakowską-Kerner z firmy „Kolorowe
Pierniki”. Stworzenie takiego „dzieła sztuki” to dla każdego dziecka niezapomniana chwila kreatywnej radości.
W kąciku plastycznym, będącym połączeniem nauki
i zabawy, pod okiem malarza Jacka Kamińskiego oraz
Fundacji Werwa Team, dzieci wykonały wspaniałe prace
plastyczne, które potwierdziły ich zdolności manualne
i wyobraźnię.
Animacje, prowadzone przez Małgorzatę Zięba-Walczewską oraz Dorotę Mentecką-Janek, cieszyły się dużym
zainteresowaniem i angażowały wszystkich uczestników
imprezy.

walczyli o milion. Oboje wygrali
otrzymując piwo i szampana, trunki, które zawierają milion kropel.
Biesiada Śląska jest nie tylko świetną
rozrywką dla całej rodziny, ale również imprezą integrującą środowisko
gminy.
Cała impreza z pewnością na długo pozostanie zarówno w pamięci
publiczności, jak tez występujących
artystów.
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej serdecznie dziękuje artystom za wspaniały występ, a publiczności za świetną zabawę.
Maria Karpińska

K

Atrakcji było naprawdę wiele, że nie sposób je wszystkie opisać, ale na uwagę zasługuje prezentacja tradycyjnego stroju kujawskiego oraz popularne wśród dzieci, malowanie twarzy, dzięki czemu miały okazję zmienić się
w swojego ulubionego bohatera.
Uśmiech na buzi każdego dziecka nie byłby możliwy
gdyby nie pomoc osób o wielkim sercu, którzy pomogli
w zrealizowaniu tego przedsięwzięcia.
Szczególne podziękowania za wsparcie dla Firmy
MAT-BUD, FHU DACH-BUD, KUZYN-TRADE, Restauracji LEŚNICZANKA, UNIKAS DEV, FUNDACJI
MARWIT, Dariusza Arseniuka oraz Grzegorza Nalazka.
Teresa Sztuczka

HARMONOGRAM IMPREZ
NAZWA

MIEJSCE

ORGANIZATOR

15.06.2019

Festyn rodzinny w Przysieku,

plac rekreacyjny przy Szkole Podstawowej,

Sołtys, Radna, Rada Sołecka Przysiek, KGW Ziemi
Starotoruńskiej

22.06.2019

Sobótka

Amfiteatr w Złejwsi Małej

Dom Kultury w Górsku, GIKiS w Złejwsi Małej,
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej

23.06.2019

Dzień Dziecka w Cichoradzu,

plac zabaw w Cichoradzu,

Sołtys i Rada Sołecka Cichoradz

29.06.2019

Święto wsi Toporzysko

Świetlico remiza w Toporzysku

Sołectwo Toporzysko, KGW Toporzysko

06.07.2019

Święto Seniora

Świetlico remiza w Toporzysku

Sołectwo Toporzysko i Sołectwo Czarnowo,
Parafialny Klub Seniora

06.07.2019

Piknik Rodzinny w Rzęczkowie,

teren świetlicy wiejskiej,

Sołtys i Rada Sołecka Rzęczkowo

Lipiec 2019

Wakacje z GOKiS, Wakacyjny turniej piłki siatkowej
Boisko Orlik w Złejwsi Małej
drużyn mieszanych o puchar dyrektora GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej,

Lipiec 2019

Zajęcia wakacyjne dla dzieci

Dom Kultury w Górsku

Lipiec 2019

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

Lipiec 2019

Półkolonie dla dzieci

Dom Kultury w Górsku , Szkoła Podstawowa
w Przysieku, Szkoła Podstawowa w Łążynie

Dom Kultury w Górsku, Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych "Razem dla przyszłości"

Lipiec 2019

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

Boisko Orlik w Złejwsi Małej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej,

31.08.2019

Dożynki Gminne

Zławieś Mała

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, Dom Kultury
w Górsku, GOKiS w Złejwsi Małej

Sierpień 2019

Zajęcia wakacyjne dla dzieci

Dom Kultury w Górsku

Dom Kultury w Górsku

Sierpień 2019

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

Sierpień 2019

Półkolonie dla dzieci

Sierpień 2019

Turniej deblowy tenisa ziemnego w kategorii OPEN koBoisko Orlik w Złejwsi Małej
biet i mężczyzn – Orlik

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

Sierpień 2019

Wakacje z GOKiS, Wakacyjny turniej piłki siatkowej
Boisko Orlik w Złejwsi Małej
drużyn mieszanych o puchar dyrektora GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

Dom Kultury w Górsku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej,

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej

Dom Kultury w Górsku, Szkoła Podstawowa w Łążynie, Dom Kultury w Górsku, Stowarzyszenie Inicjatyw
Szkoła Podstawowa w Przysieku
Społecznych "Razem dla przyszłości"
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Gminne Zawody Sportowo
Pożarnicze Jednostek OSP
W dniu 8 czerwca 2019 r. na boisku sportowym przy ul. Bł. ks. B. Markiewicza w Górsku odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze.
W zawodach wzięło udział 12
drużyn z jednostek działających na
terenie gminy Zławieś Wielka w tym
1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
dziewcząt, 3 Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze mieszane zaliczane do kategorii chłopców, 2 drużyny kobiece
oraz 6 drużyn męskich.
Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Złejwsi Wielkiej przy udziale Urzędu Gminy Zławieś Wielka.
Otwarcia zawodów dokonał Wójt
Gminy Zławieś Wielka Pan Jan Surdyka witając wszystkich uczestników
zwodów, sędziów, obsługę oraz gości
w tym Zastępcę Wójta Pana Krzysztofa Raka, Przewodniczącego Rady
Gminy Pana Piotra Pawlikowskiego,
radnych gminnych i sołtysów, którzy
przybyli dopingować strażaków oraz
przybyłych mieszkańców Górska
i innych miejscowości.
Zawody sędziowane były przez
druhów z OSP Stary Toruń pod kierownictwem Naczelnika tej jednostki dh Roberta Łotysza – sędziego
głównego zawodów oraz dh Ryszarda
Ziębę z OSP Skłudzewo – sędziego
odpowiedzialnego za przebieg konkurencji MDP.
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem zawodów z ramienia KM
PSP w Toruniu sprawował bryg. Rafał
Świechowicz d-ca JRG 3. Kierownikem zawodów był dh Andrzej Michalski – Komendant Gminny ZOSP
RP, obsługę sekretariatu stanowiły
dh Karolina Majewska oraz dh Paulina Rutkowska.
Zawody zostały przeprowadzone
zgodnie z regulaminami z 2010 i 2011
roku, zatwierdzonymi przez Prezesa
Zarządu Głównego Związku OSP RP
oraz Komendanta Głównego PSP.

Zgodnie z wytycznymi regulaminów drużyny zmagały się w dwóch
konkurencjach dostosowanych do
każdej grupy wiekowej.
Pierwszą z nich był bieg sztafetowy z przeszkodami drugą było ćwiczenie bojowe.
Klasyfikacja generalna zawodów
przedstawia się następująco:
MDP dziewczęta
1. OSP Łążyn
MDP chłopcy:
1. OSP Łążyn
2. OSP Pędzewo
3. OSP Toporzysko
Grupa C- kobiety
1. OSP Łążyn
2. OSP Pędzewo
Grupa A- mężczyźni
1. OSP Łążyn
2. OSP Rzęczkowo
3. OSP Skłudzewo
4. OSP Siemoń
5. OSP Pędzewo
6. OSP Zławieś Mała
Po ogłoszeniu wyników Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego dh
Robert Babiarz wraz z bryg. Rafałem
Świechowiczem oraz dh Andrzejem
Michalskim wręczyli uczestnikom
zawodów dyplomy, a drużynom,
które stanęły na podium puchary
oraz nagrody finansowe, ufundowane przez Gminę Zławieś Wielka,
w postaci czeków do zrealizowania
na zakupy sprzętu i wyposażenia.
Zwycięzcy z poszczególnych
grup oraz drużyna z OSP w Rzęczkowie będą reprezentowały gminę
podczas rywalizacji na zawodach
powiatowych, które odbędą się
w dniu 29 czerwca 2019 roku na
Stadionie Miejskim przy ul. Bema
w Toruniu.
Robert Babiarz

Koncert Damiana Holeckiego
W dniu 7 czerwca w Domu Kultury w Górsku odbył się koncert Damiana Holeckiego z zespołem. Damian Holecki, piosenkarz, kompozytor,
studiował na Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziałach Aktorskim oraz Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.
Na fali kolejnych sukcesów, został gospodarzem programu rozrywkowo-kulinarnego „Muzyczna kuchnia”.
Artysta koncertuje w całym kraju, co roku bierze też udział w Śląskiej Gali Biesiadnej organizowanej
w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
W Górsku wykonał m.in. "Czerwone róże", "Jesteś aniołem", "Złote
kasztany", "Po prostu dziękuję". Kilkudziesięcioosobowa grupa słuchaczy miała możliwość na żywo usłyszeć tę gwiazdę piosenki w Domu
Kultury w Górsku.
Koncert ten przyniósł słuchaczom wiele niezapomnianych wrażeń
muzycznych. Na koncercie pojawili
się fani z całej Polski m.in. z Krakowa, Sosnowca i Warszawy.

Po koncercie była możliwość porozmawiania z artystą, a także zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia.
Renata Dobrowolska
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Gminny Konkurs Ortograficzny
Gminny Konkurs Ortograficzny „O Pióro Wójta Gminy Zławieś
Wielka” za nami.
W tym roku odbyła się już 8 edycja tej imprezy. W konkursie wzięli
udział uczniowie ze szkół podstawowych w: Łążynie, Siemoniu, Rzęczkowie i Złejwsi Wielkiej.
Tematem tegorocznego konkursu
była ochrona środowiska, a tytuł dyktanda brzmiał „Rześkie powietrze
wokół nas”. Po napisaniu dyktanda
uczniowie przystąpili do drugiego
etapu.
W teście ortograficznym należało
uzupełnić brakujące litery: ó, u, ch, h,
rz, ż, a także od nazw miast i państw
utworzyć nazwy ich mieszkańców
oraz wykazać się znajomością zasad pisania małą lub wielką literę.
W opinii jury, któremu przewodni-

czyła Maria Rochowiak – nauczyciel dyplomowany języka polskiego
z Torunia, uczniowie biorący udział
w konkursie wykazali się bardzo
dobrą znajomością reguł ortografii
i doskonale poradzili sobie z tekstem
dyktanda, jak i tekstem ortograficznym.
Dyktando było nie lada wyzwaniem dla młodych mistrzów poprawnej polszczyzny, bowiem zawierało
wiele ortograficznych pułapek. Celem konkursu jest dbałość o czystość
i piękno języka polskiego. Propagowanie idei poprawnej pisowni, oraz
motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii. Po sprawdzeniu prac
wyłoniono zwycięzców.
I miejsce i miano „Mistrza ortografii 2019”zdobyła Wiktoria Rywocka – SP Zławieś Wielka. Wiktoria

otrzymała pióro i statuetkę ufundowane przez Jana Surdykę – Wójta
Gminy Zławieś Wielka.
II miejsce - Amelia Pacyno
III miejsce - Zuzanna Kowalska
- obie ze szkoły podstawowej w Rzęczkowie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody i dyplomy, które wręczył Jan
Surdyka Wójt Gminy Zławieś Wielka.
Uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy wiedzy i umiejętności ortograficznych oraz życzymy sukcesów.
Dziękujemy nauczycielom za doskonałe przygotowanie młodzieży.
Organizatorem konkursu był
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej, a fundatorem nagród
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej.
Maria Karpińska

IX Wojewódzka Przedszkoliada
Małego Karateki
22.05.2019 roku w hali Sportowo-Widowiskowej Arena-Toruń odbyła się IX Wojewódzka Przedszkoliada Małego Karateki.
W zawodach wystartowało blisko
stu małych sportowców z 12 przedszkoli i szkół z Torunia i powiatu toruńskiego.
Pięcioosobowe drużyny, reprezentujące poszczególne placówki
zdobywały punkty w konkurencjach
sportowych. Ponadto dzieci z przedszkoli i szkół, w których prowadzimy
zajęcia prezentowały swoje umiejętności w Indywidualnym Turnieju
Karate.
Chociaż rozgrywkom towarzyszyły ogromne emocje, to tak naprawdę dzieci miały okazję spędzenia
dnia na sportowo.
Dla zwycięzców przygotowano
puchary, medale, nagrody i upominki, wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki.
KONKURENCJE DRUŻYNOWE
I miejsce - Przedszkole Miejskie Nr 17
w Toruniu
II miejsce - Przedszkole "MALI ODKRYWCY" w Złejwsi Małej

III miejsce - Szkoła Podstawowa
w Pigży
IV miejsce - Przedszkole Niepubliczne "DELFINEK - 2"
V miejsce - Dwujęzyczne Przedszkole
"BUTTERFLY SCHOOL"
VI miejsce - Przedszkole Niepubliczne "PROMYCZEK"
VII-VII miejsce - Przedszkole Miejskie
nr 1 w Toruniu
VII-VIII miejsce - Przedszkole Niepubliczne "SPORTOWY MIŚ"
IX miejsce - Przedszkole Niepubliczne "BIM-BAM-BINO"
X-XI miejsce - Szkoła Podstawowa
w Łubiance
X-XI miejsce - Przedszkolaki "KUMADE"
XII miejsce - Przedszkole Niepubliczne "TĘCZOWA KRAINA"
INDYWIDUALNY TURNIEJ KARATE - ROCZNIK 2013
I miejsce - Mikołaj Blatkiewicz Przedszkole Niepubliczne "PROMY-

CZEK"
II miejsce - Zofia Wilczyńska - Przedszkolaki "KUMADE"
III miejsce - Jakub Orłowski - Dwujęzyczne Przedszkole "BUTTERFLY
SCHOOL"
IV miejsce - Szymon Niedziałkowski
- Przedszkolaki "KUMADE"
INDYWIDUALNY TURNIEJ KARATE - ROCZNIK 2014
I miejsce - Aleksander Hassenpflug
- Dwujęzyczne Przedszkole "BUTTERFLY SCHOOL"
II miejsce - Martyna Drozdowska
- Przedszkole Niepubliczne "SPORTOWY MIŚ"
III miejsce - Tomasz Rumiński Przedszkole Niepubliczne "SPORTOWY MIŚ"
IV miejsce - Teodor Stojek - Dwujęzyczne Przedszkole "BUTTERFLY
SCHOOL"
Dariusz Łenski
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Europejski Tydzień Sportu 2019
Gmina Zławieś Wielka w dniach 26.05-01.06.2019 r. wzięła udział w XXV Sportowym Turnieju Miast i Gmin, organizując już po raz VIII Europejski Tydzień Sportu.
nie zabrakło pysznych kiełbasek z grilla i chłodnych napojów. Zwycięzcom gratulujemy!
W rozgrywkach szkolnych, odbywających
się w godzinach przedpołudniowych dzieci wzięły udział w: "Olimpiadzie klas I-III"
w Szkole Podstawowej w Górsku, "Potyczkach
klas I-III" w Szkole Podstawowej w Łążynie,
"Olimpiadzie przedszkolaków" oraz "Turnieju
piłki nożnej klas IV" na boisku Orlik w Złejwsi Małej i "Turnieju piłki nożnej klas VII, VIII
i gimnazjum" w Szkole Podstawowej w Rzęczkowie.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali
pyszne soczki firmy "Marwit", a fundatorem
nagród, pucharów i medali był Urząd Gminy
w Złejwsi Wielkiej.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację
imprez sportowych w trakcie "Europejskiego
tygodnia sportu" w Złejwsi Wielkiej, a uczestników zapraszamy za rok.
Paulina Zakierska

EXP32kB

W rywalizacjach sportowych wzięło udział
w sumie 770 osób. Największym wydarzeniem
tygodnia sportu jest co roku "Bitwa sołectw" turniej piłki nożnej rozgrywany pomiędzy sołectwami.
W tegorocznej edycji wystartowało 9 drużyn z: Czarnowa, Górska, Gutowa, Rozgart,
Skłudzewa, Starego Torunia, Toporzyska,
Złejwsi Małej i Złejwsi Wielkiej. Rozgrywki
przeprowadzono w trzech grupach, a do kolejnej rundy wchodziły trzy najlepsze drużyny
z pierwszych miejsc oraz najlepsza z drugiego
miejsca. Niestety pogoda nie rozpieszczała
zawodników, kilka meczów rozegrano w ulewnym deszczu.
W meczu o III miejsce spotkały się sołectwa
Zławieś Mała oraz Zławieś Wielka, która w rzutach karnych pokonała przeciwnika wynikiem
2:1. Równie emocjonujący mecz finałowy rozegrały sołectwa Górsk i Toporzysko.
O wygranej przesądziły rzuty karne. Wynikiem 2:0 po raz trzeci z rzędu "Bitwę sołectw"
wygrało sołectwo Górsk. Podczas tej imprezy
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CEM
W minionym okresie Centrum Edukacji Młodzieży było odwiedzane przez zorganizowane wycieczki m.in. grupy kuracjuszy z Ciechocinka, Jabłonowa Pomorskiego, Torunia, Dąbrowy
Białostockiej, Zatoru, Oświęcimia, Krakowa, Wysokiej oraz Pawlikowic. Ponadto swoją obecnością zaczynili nas: Piotr Hoffman, Andrzej Krawulski, Michał Grabianka oraz Biskup Rémy
Vancottem – belgijski duchowny.
Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy
w Centrum wiele się wydarzyło:
10 kwietnia w sali kinowo-teatralnej miała
miejsce Uroczysta Gala wręczenia nagród Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego
o Wielkich Polakach z serii „Regionalnych
Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach”.
Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Bohater
Polski Niepodległej Marian Rejewski – życie,
dzieło i pamięć na tle historii Polski XX i XXI
wieku”. Uroczystość rozpoczęliśmy Spektaklem pt. „Wolność” w wykonaniu wychowanek
z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. bł.
Marii Karłowskiej w Pniewitem.
Następnie goście obejrzeli prezentację, która przybliżyła im historię Konkursu Wiedzy,
który ma już 7 lat! Kolejnym punktem programu było przywitanie gości przez ks. Pawła
Nowogórskiego oraz zabranie głosu przez Jacka Rutkowskiego i Dyrektor Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Toruniu Janusz Wojciechowski.

w nim weźmie aż 15 laureatów. Szczególne podziękowania dla ks. Pawła za organizację Konkursu Wiedzy, złożyli Robert Preus i Sławomir
Żebrowski Dyrektorzy Kujawsko-Pomorskich
Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
i Toruniu.
Następnie głos zabrał gość specjalny Jerzy
Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, dzięki Panu Jerzemu w Centrum zagościła
wystawa o postaci tegorocznej edycji Marianie
Rejewskim. Na zakończenie uroczystości krótko wystąpiła Pani Maria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty. Całą Galę
poprowadziła Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej Pani Małgorzata Kowalczyk-Przybytek. Dziękujemy wszystkim współorganizatorom, darczyńcom, nauczycielom, dyrektorom,
rodzicom, a przede wszystkim młodzieży za
udział.
Następnie 16 kwietnia w sali kinowo-teatralnej przez cały dzień odbywały się Międzyszkolne Przesłuchania klas skrzypiec i altówek pre-

Nareszcie nadszedł długo wyczekiwany moment przez wszystkich uczestników Konkursu,
rozdanie dyplomów, zaświadczeń laureata,
finalisty oraz podziękowań i nagród. W tegorocznej edycji udział w finale wzięło 38 osób,
z czego 22 zostało laureatami, a 16 finalistami.
Główną nagrodą tegorocznej edycji był
Międzynarodowy Program Edukacyjny śladami św. Jana Pawła II „NIEPODLEGŁA”. Dzięki
uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego udział

ludium konkursowe „Viole i Violinki”, którego
organizatorem była Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Górsku.
W szatni znajdującej się przy recepcji zostały zainstalowane 32 medaliony Wielkich Polaków. Również powstaje kolejny obraz ścienny
prezentujący miejsce porwania bł. ks. Jerzego
Popiełuszki.
Dnia 29 kwietnia w sali Kinowo-Teatralnej
odbył się Koncert Patriotyczny pt. „Polska dro-

ga do Wolności”, zorganizowany przez Fundację Jacka Rutkowskiego – Pomagajmy Razem,
frmę Mat-Bud oraz Gminę Zławieś Wielka.
W czasie koncertu wystąpiła Orkiestra Dęta
Zławieś Wielka, następnie zagrał zespół Żuki.
Prof. dr hab. Wojciech Polak przedstawił krótki
zarys historyczny pt. "Od Konstytucji III Maja
do odzyskania niepodległości", następnie Senator Antoni Tokarczuk krótko opowiedział
o „Okrągły stół początkiem wolności w Polsce
i Wschodniej Europie” na podstawie wspomnień. Fundacja Jacka Rutkowskiego - Pomagajmy Razem wręczyła „Medale za zasługi dla
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Polski”
osobom szczególnie zasłużonym dla życia społecznego, gospodarczego naszego regionu.
Po koncercie była chwila na wspólną fotografię, rozmowy, pamiątkowe książki z dedykacjami m.in. Wojciecha Polaka „Stanisław
Bożywoj Rutkowski Pamiętnik z oflagów 19391945", Antoniego Tokarczuka "Mój czas. Flirty
z historią", Adama Zaborowskiego "Promując
Polskę". Koncert poprowadziła p. Emilia Czekała.
W dniach 5 – 6 maja w Centrum gościła
prof. Zofia Włodarczyk z Uniwersytetu w Krakowie, która pomoże stworzyć w Alei Wielkich
Polaków ogród Biblijny z roślinami z Ziemi
Świętej.
Kolejnym wydarzeniem, które odbyło się 15
maja było Sympozjum naukowe pt. ”Męczennicy za wiarę i Ojczyznę. W 35. rocznicę śmierci

bł. ks. Jerzego Popiełuszki”. W programie znalazły się wykłady ks. dr Jarosława Wąsowicza
„Kościół XX wieku wspólnotą męczenników”,
dr Sylwii Galij-Skarbińskiej „Męczeństwo Polaków podczas II wojny światowej”, prof. dr hab.
Wojciecha Polaka „Chrześcijański i narodowy
wymiar męczeństwa Polaków podczas stanu
wojennego i w latach następnych (1981-1989)”,
dk. prof. Dr. hab. Waldemara Rozynkowskiego
„Bł. Stefan Wincenty Frelichowski – męczennik
II wojny światowej”, dr. Krzysztofa Osińskiego
„Zamęczony z Ojczyznę.
Przypadek ppor. Leszka Białego”, ks. dr. Michała Damazyna „Zbrodnia Selbtschutzu 1939
roku na terenie gminy Sadki. Na sympozjum
gościły takie osoby jak Ekonom Generalny ks.
Jerzy Sosiński, bp. Wiesław Śmigiel, Tomasz
Latos, Jan Surdyka Wójt Gminy Zławieś Wielka
oraz Jacek Rutkowski.
Dnia 23 maja W godzinach wieczornych
w sali kinowo-teatralnej odbyło się przedstawienie dzieci z Przedszkola w Złejwsi Małej
z okazji dnia Mamy i Taty. Następnie 24 maja
odbyło się przedstawienie Przedszkola Jagoda.
Kolejnym wydarzeniem z okazji dnia Matki
był koncert zorganizowany przez Publiczną
Szkołę Muzyczną I Stopnia w Górsku.
O wszystkich zbliżających się wydarzeniach
informujemy na bieżąco na naszej stronie na
facebooku lub na stronie internetowej www.
gorsk.org.pl.
Karolina Żbikowska
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Najpiękniejsza Kartka
Wielkanocna 2019

VII Gminny Festiwal
Pieśni i Piosenki Religijnej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej ogłosił wyniki
konkursu na najciekawszą kartkę wielkanocną. Na konkurs wpłynęło 100
prac.

29 maja 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej odbył się VII Gminny Festiwal
Pieśni i Piosenki Religijnej.

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać osiem nagród i dwanaście wyróżnień.
Wszystkie prace były niezwykle
ciekawe, wykonane z wielką starannością, różnorodnymi technikami
plastycznymi, spełniające kryteria
regulaminu konkursu.
Laureatami konkursu zostali:
Nagrody:
I - Róża Cychowska
II - Cezary Kaptur
III – Szymon Skoczylas
IV –Hubert Wolski
V –Franciszek Cychowski
VI – Adam Trzajna
VII – Kinga Korczak
VIII- Zuzanna Szczepańska
Wyróżnienia:
Agata Skoczylas, Julia Cieśla, Antoni Muchewicz, Magdalena i Maciej
Breitenbach, Konrad Raniszewski,
Izabela Falkowska, Wojciech Cyrana,
Mateusz Wiśniewski, Mateusz Ufir,
Wiktoria Melcer, Adrian Nalazek
Nagrodzone prace charakteryzują się oryginalnością, a ich autorzy
wykazali się dużą pomysłowością
w doborze materiałów.
Ww. osoby otrzymały nagrody
ufundowane przez Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
Dziękujemy wszystkim autorom nadesłanych prac i życzymy wielu następnych ciekawych pomysłów.
Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji wielkanocnych,
propagowanie twórczości artystycznej oraz poznawanie różnych technik plastycznych.

Celem Festiwalu była popularyzacja utworów o charakterze i tematyce religijnej wśród dzieci i młodzieży.
W tym wspaniałym wydarzeniu udział wzięli uczniowie Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Złejwsi Małej oraz
szkół podstawowych z miejscowości: Czarnowo, Łążyn,
Górsk, Siemoń i Zławieś Wielka. Jury pod przewodnictwem muzyka Arnolda Itricha, postanowiło przyznać
nagrody i wyróżnienia:
Kat. I. – przedszkola
I nagroda – Marika Wójcik - Czarnowo
II nagroda – Gabriela Janiszewska - Siemoń
III nagroda – Adam Wrzesiński – Zławieś Wielka
Wyróżnienia: Martyna Winogrodzka „Mali Odkrywcy”,
Antonina Cyrana - Siemoń
Kat. II. Klas I – III - szkoły podstawowe
I nagroda – Nadia Staniszewska - Filia SP w Złejwsi Wielkiej w Czarnowie
II nagroda – Agata Kuźma - Górsk
III nagroda – Maksymilian Mądrzejewski - Siemoń
Wyróżnienia:
Adrian Nalazek – Siemoń, Adam Ordon – Łążyn, Amelia
Szczucka – Filia SP w Złejwsi Wielkiej w Czarnowie, Barbara Brzozowska – Górsk.

K

Kat. III. Kl. IV-VI – szkoły podstawowe
I nagroda – Maria Michalska - Łążyn
II nagroda – Zuzanna Sobczak - Filia SP w Złejwsi Wielkiej w Czarnowie
III nagroda – Maja Mądrzejewska - Siemoń
Wyróżnienia:
Maja Jabłońska – Siemoń, Martyna Pisera-Błaszczyk –
Filia SP w Złejwsi Wielkiej w Czarnowie, Antonina Białkowska – Górsk, Filip Rębacz – Łążyn.
Organizatorem Festiwalu i fundatorem nagród był
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i gratulacje.
Najważniejsze w tym wydarzeniu jest to, co wykonawcy wyśpiewali całym sercem, to jest wielka wygrana.
Dziękuję wykonawcom i ich opiekunom za piękne
religijne wydarzenie. Razem wyśpiewaliśmy radość Panu
na chwałę organizując już po raz VII Gminny Festiwal
Pieśni i Piosenki Religijnej.
Cieszę się i czuję wielką radość z tego, że dzieci i młodzież potrafią rozwijać swoje talenty i nimi się dzielić oraz
prezentować przed publicznością.
Maria Karpińska

Maria Karpińska

Zespół śpiewaczy „ MELODIA” w Łążynie

Zespół śpiewaczy „Melodia”

Obchody Dnia Seniora stały się już tradycją w Łążynie. Tradycją jest
również to, że co roku organizatorem jest miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja Stowarzyszenie „Dworek Polski” w Chojnicach zaprosiło zespoły ludowe
do wspólnego świętowania.

i wspólną zabawę oraz swojski, rodzinny klimat. Dziękujemy za wspaniałe
przyjęcie i pyszne jadło.
Szanowni Seniorzy Życzymy Wam
długich lat życia w dobrym zdrowiu,
pełnych radosnego ciepła, pogody
ducha, a każdy dzień niech dostarcza
Państwu wiele radości i uśmiechu na
twarzy.
Znany amerykański polityk Benjamin Franklin powiedział że: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”
Maria Karpińska

Tego dnia na chojnickiej scenie
zaprezentowały się zespoły ludowe
z wielu regionów Polski, a głównym
punktem programu był VI Ogólnopolski Konkurs Kapel Ludowych Na
Szlaku Kultur.
Na scenie gościnnie wystąpiły zespoły: Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia
Lęborska”, Kaszubski Zespół Pieśni
i Tańca "Modraki" z Parchowa, Zespół Regionalny „Szczyrzycanie”, Zespół „Powiślanki” z Kwidzyna oraz
Zespół „Melodia” ze Złejwsi Małej.
Polski śpiew i taniec zaprezentowała młodzież ze Stowarzyszenia
„Dworek Polski”. O godzinie 14:00
nastąpiło otwarcie VI Ogólnopolskiego Konkursu Kapel Ludowych oraz
prezentacje konkursowe.
Wydarzenie było okazją do spotkania ludzi z pasją polskiego folkloru i rodzimych tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie, które
stanowią o naszej polskiej tożsamo-

ści. Wśród skarbów ludowej tradycji
znalazły się niepowtarzalne stroje,
instrumenty, gwara czy wpadające
w ucho melodie, mówiące o tym co
każdemu z nas jest bliskie, jak miłość,
codzienne zajęcia i polski krajobraz.
Konkurs był okazją, by poznać
folklor Kaszub, Kurpiów, Rzeszowa,
Powiśla, Pomorza, Wielkopolski, Kujaw, Lachów Szczyrzyckich oraz kape-

li ludowej z Biłgoraja, która jest częścią kultury ludowej Lubelszczyzny.
Na zakończenie imprezy nastąpiło
wręczenie podziękowań i upominków.
Konkurs przyniósł wszystkim
wiele wrażeń. Uczestnicy wrócili
z niego pełni satysfakcji, z bogatym
bagażem doświadczenia scenicznego.
Maria Karpińska
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W tym roku odbyły się one w dniu
2 czerwca 2019 roku. Zaproszonych
gości powitała Pani Małgorzata Dobosiewicz – Przewodnicząca KGW. Na
część oficjalną złożyło się wystąpienie
i życzenia Pana Piotra Pawlikowskiego
- Przewodniczącego Rady Gminy.
Po życzeniach niespodziankę
przygotował zespół śpiewaczy „Melodia”, który wykonał piosenki z różnych regionów Polski. Te bardziej znane śpiewali razem z zespołem wszyscy
uczestnicy spotkania. Organizatorom
serdecznie dziękujemy za zaproszenie
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Podlasie
nie dnia zwiedziliśmy przepiękną
niebieską cerkiew w miejscowości
Puchły.
Trzeci dzień to Szlak Tatarski,
meczet i cmentarz w Kruszynianach oraz pyszny obiad w Tatarskiej
Jurcie. Kolejnym punktem były spacery w Arboretum w Kopnej Górze
i ogrodzie Leśnym w Poczopku.
Na zakończenie dnia pozostało zwiedzanie Supraśla miasteczka,
które „grało” w kilku polskich serialach m.in. „Blondynka” i „U Pana
Boga w ogródku”, Supraśl to domki
tkaczy, Pałac Buchholtza, bulwar
Wołkowa i Muzeum Ikon.
W ostatnim dniu ponownie zawitaliśmy w Białystoku, odwiedziliśmy Pałac Branickich z ogrodami
barokowymi, planty, pomnik spalonej synagogi, pomnik Zamenhofa
i Archikatedrę.
Wycieczka przyniosła uczestnikom wiele wrażeń, przybliżyła historię Podlasia, a także ukazała piękno
architektoniczne i przyrodnicze
tego regionu.
Już teraz jest planowana kolejna
kilkudniowa wycieczka, na którą zapraszamy w przyszłym roku.
Renata Dobrowolska

”Melodia” na Dniu Seniora
w Rzęczkowie
W niedzielę 19 maja na zaproszenie pani Anny Karpińskiej Sołtys wsi
Rzęczkowo zespół śpiewaczy „Melodia” wystąpił na Dniu Seniora w Rzęczkowie.
Seniorzy spotkali się w świetlicy
OSP, by wspólnie porozmawiać, cieszyć się i bawić z okazji tej pięknej
uroczystości. Zespół „Melodia” zaprezentował muzykę ludową z różnych regionów kraju, zapraszając
seniorów do wspólnego śpiewania
i tańca. Seniorzy i zaproszeni goście,
bawili się znakomicie.
Kawa, herbata, pyszne ciasta, słodycze i owoce uprzyjemniły to uroczyste spotkanie. Seniorzy to wyjątkowa grupa mieszkańców. To ludzie,
którzy od pokoleń tworzą lokalną
społeczność, swoimi czynami wpisują się na karty miejscowej historii, są
autorytetami dla młodych.
Seniorom życzymy wielu lat życia w zdrowiu, szczęściu, pomyślności. Niech jesień życia będzie czasem
radości, uśmiechu i spełnienia ma-

9

Wycieczka Klubu Seniora do Myślęcinka

Przez cztery dni maja, prawie pięćdziesięcioosobowa grupa zwiedzała
piękny region naszego kraju, jakim jest Podlasie.
Wycieczka została zorganizowana przez Dom Kultury w Górsku
i białostockiego przewodnika Panią
Anię Kraśnicką (prowadzącą bloga
Białystok subiektywnie). Zwiedzanie zaczęliśmy od Tykocina, który
dzisiaj jest małym miasteczkiem, ale
w dziejach naszej historii był znaczącym miastem łączącym Litwę z Krakowem.
W Tykocinie obejrzeliśmy „perełkę baroku” kościół Św. Trójcy,
a także synagogę, która jako jedna
z niewielu w tym regionie, została
zachowana.
Następnym etapem podróży był
Białystok, który zwiedzaliśmy przez
dwa dni. Pierwszego obejrzeliśmy
największą cerkiew w tej części Polski, cerkiew Św. Mikołaja, a ostatniego dnia zwiedziliśmy miasto i Muzeum Ludowe.
Drugiego dnia wycieczki odwiedziliśmy Świętą Górę Grabarkę, Muzeum Przyrodnicze Białowieskiego
Parku Narodowego, spacerowaliśmy
po carskim parku pałacowym. Tego
samego dnia udaliśmy się do Krainy
Otwartych Okiennic, czyli regionu
gdzie całkowicie zachowane zostały
drewniane budynki z pięknie malowanymi okiennicami. Na zakończe-
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rzeń. Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej
w Rzęczkowie dziękujemy za zaproszenie. Cieszymy się, że mogliśmy
wystąpić na tak cudownym spotkaniu.
Podczas kilkugodzinnej biesiady
seniorzy dzielili się wspomnieniami
i śpiewali piosenki z lat swojej młodości. Impreza upłynęła w miłej atmosferze i było wspaniała okazją do
wspomnień.
Maria Karpińska

W maju Klub Seniora 50+, działający przy Domu Kultury w Górsku, wybrał się do Ogrodu Fauny
w Myślęcinku.
Ogród zoologiczny w Bydgoszczy powstał 26 lutego 1976. Nadano
mu nazwę Ogród Fauny Polskiej.
W ogrodzie początkowo eksponowano wyłącznie gatunki ptaków
i ssaków, m.in. jelenie, sarny, dziki,
koniki polskie, gołębie, bażanty.
Zwierzęta otrzymano w darze
od innych ogrodów zoologicznych
w Polsce, później sprowadzono
niedźwiedzie brunatne, rysie i żbiki,
zwierzęta udomowione, jak kaczki,
króliki, kozy domowe, owce wrzosówki, czy gołębie później pozyskano kozice. W 2004 r., powstał dział

„Skrawek świata”, gdzie prezentowane są gatunki zwierząt ze wszystkich
kontynentów. Pojawiło się wówczas
kilkanaście gatunków egzotycznych
m.in. zebry równikowe i strusie
z Afryki, emu, kangury, łabędź czarny z Australii, szop pracz i norka
amerykańska z Ameryki Północnej,
nandu szare, wikunia, koszatniczki,
szynszyla mała z Ameryki Południowej oraz z Japonii małpy i makak.
W 2005 r. powstało miniterrarium, gdzie eksponuje się płazy i gady
oraz Wisłarium z panoramicznymi
akwariami prezentującymi krajowe
gatunki ryb, gadów i płazów występujących w polskich rzekach, zwłaszcza w Wiśle.
Czterdziestoosobowa grupa seniorów z wielką przyjemnością spa-

cerowała w Ogrodzie Fauny w Myślęcinku, obserwując zgromadzone
tam zwierzęta, występujące w Polsce
i w innych regionach.
Szczególnym zainteresowaniem
cieszyło się ptactwo, zwierzęta jeleniowate, ale i egzotyczne lamy czy
muflony. Duże wrażenie zrobił także
wybieg tygrysa, który pokazał się seniorom w całej okazałości.
Później przejechaliśmy do pobliskiego ogrodu botanicznego na krótki spacer wśród przyrody.
Wycieczka została zorganizowana dzięki voucherowi na przejazd
autobusem, który klub otrzymał od
Pana Jana Surdyki Wójta Gminy Zławieś Wielka z okazji 5-lecia jego powstania.
Renata Dobrowolska

V Edycja Gminnego Biegu Im. Zbyszka Jędrasa
11 maja 2019 roku odbyła się już V Edycja Gminnego Biegu imienia Zbyszka Jędrasa. Bieg odbył się ulicami
i drogami gminnymi.
Start głównego biegu był w Skłudzewie, a meta na Orliku w Złejwsi
Małej.
Długość trasy wynosiła:
Bieg główny – 5 km - dorośli
Bieg dla szkół podstawowych kl. VII,
VIII gimnazjum – 2,5 km
Bieg dla szkół podstawowych kl. IVVI – 1 km
Bieg dla szkół podstawowych kl. I –
III – 500 m
Trasa była zabezpieczona przez
Organizatora i OSP oraz posiadała
oznaczony każdy kilometr.
W sportowej rywalizacji wzięli
udział nastolatkowie oraz dorośli.
Ponad 100 biegaczy to pozytywny
sygnał, świadczący o tym, że bieg
cieszył się popularnością. Dla organizatorów, taka frekwencja na starcie
była miłym zaskoczeniem. Sukces tegorocznej edycji biegu na pewno stanowić będzie dodatkową mobilizację
na przyszłość.
Celem Gminnego Biegu im.
Zbyszka Jędrasa było propagowanie
zdrowego trybu życia przy jednoczesnym kultywowaniu pamięci o zmarłym działaczu sportu. Organizatorem biegu i fundatorem nagród był
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Złejwsi Małej. W tym wydarzeniu

uczestniczyła Pani Teresa Czajkowska- Jędras żona śp. Zbigniewa.
Warto nadmienić, że inicjatorem
biegu ulicznego w naszej gminie
był zmarły Zbigniew Jędras, dlatego
należy kultywować sportowe dzieło
Zbyszka.
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
składa serdecznie podziękowanie dla
jednostki OSP ze Skłudzewa, która
z ogromnym zaangażowaniem zapewniła pomoc przedmedyczną i zabezpieczenie trasy podczas biegu.
Słowa uznania należą się animatorom Boiska Orlik Januszowi
Lemkemu i Tomaszowi Tomkiewiczowi za oprawę strony technicznej
oraz wolontariuszom – uczniom SP
w Złejwsi Wielkiej, którzy pomagali
w organizacji biegu.
Najwyższe wyniki osiągnęli:
Kategoria I. kl. I-III
Dziewczęta:
1. Klaudia Pytel
2. Liliana Gandziorowska
3. Nazaria Rapita
Chłopcy:
1.Hubert Lis
2. Nicolas Czyżycki
3. Mateusz Wiśniewski
Kategoria II. Kl.IV-VI

Dziewczęta:
1. Julita Wietrzykowska
2. Joanna Drewnowska
3. Oliwia Nalazek
Chłopcy:
1. Mariusz Słabisz
2. Adam Kryspin
3. Maksymilian Lis
Kategoria III. Kl. VII,VIII i gimnazja
Dziewczęta:
1. Marysia Przybyszewska
2. Martyna Filarska
3. Justyna Wietrzykowska
Chłopcy:
1. Wiktor Przysucha
2. Arkadiusz Zamorowski
3. Patryk Janowski
Kategoria IV. Dorośli
Kobiety:
1. Małgorzata Pietrzak
2. Ewa Czyżycka
3. Magda Chacińska
Mężczyźni:
1. Dariusz Ładniak
2. Piotr Lis
3. Janusz Lemke
Dziękujemy za wspólne bieganie
i do zobaczenia za rok.
Maria Karpińska
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Wycieczka Uczniów Szkoły Podstawowej
w Rzęczkowie do Wrocławia, Karkonoszy i Czeskiej Pragi
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Majówka w Szkole
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

W mieście krasnoludów, w krainie Ducha Gór i ojczyźnie Krecia
W sobotę, 11 maja, w Szkole Podstawowej im. ks Jerzego Popiełuszki
Spotykamy się wczesnym rankiem, by wyruszyć autokarem do Wrocławia – miasta, które warto odwiedzić ze
w Górsku odbyła się VII Majówka Szkolna - Szczęśliwa Siódemka.
względu na jego urok, bogactwo architektoniczne i kulturowe.

Wrocławskiego. Po zachodzie słońca,
gdy zostajemy sami bez przewodnika, ponownie udajemy się na Ostrów
Tumski, by podziwiać niezwykłość
tego miejsca w świetle gwiazd i zabytkowych latarni gazowych, zapalanych ręcznie przez latarnika.
Czujemy niezwykły klimat tego
najstarszego, zabytkowego miejsca…
Przechodząc przez Most Zakochanych, nie sposób nie poczuć jego
magii – niektórzy z nas tańczą, inni
w zadumie odczytują napisy na tysiącach kłódek przymocowanych do
barierek. Zafascynowani atmosferą
miasta wracamy na nocleg, by odpocząć przed kolejnym, pełnym wrażeń
dniem.

Nowy dzień rozpoczynamy od
podziwiania Panoramy Racławickiej
– jedynego, zachowanego w całości
w Polsce obrazu panoramicznego,
namalowanego przez zespół malarzy
pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka u schyłku XIX wieku we
Lwowie. Następnie udajemy się przed
Halę Stulecia, oglądamy pokaz grającej fontanny i spacerujemy po znajdującym się w sąsiedztwie urokliwym
Ogrodzie Japońskim.
Choć o sztuce aranżacji ogrodów
kraju kwitnącej wiśni wiemy niewiele, to wyjątkowe widoki oraz zapach
roślin kuszą nas i zapraszają do odpoczynku. Kolejną atrakcją dnia staje
się sławne wrocławskie ZOO.
W ciągu kilkugodzinnego pobytu mamy szansę podziwiać tam okazy fauny z całego świata.
W Afrykarium czujemy klimat
Czarnego Lądu. Przemierzamy afrykańską dżunglę i poznajemy egzotyczne gatunki zwierząt. Po wizycie
w ogrodzie zoologicznym udajemy
się do Karpacza – karkonoskiego
miasteczka położonego u podnóża
Śnieżki.
W Karpaczu znajduje się pochodzący z XII wieku norweski drewniany Kościół Wang, który zwiedzamy
kolejnego dnia. Na przykościelnym
cmentarzu zatrzymujemy się przed
grobem Tadeusza Różewicza – polskiego poety, dramaturga, prozaika
i scenarzysty. A potem czeka nas
wędrówka, która zapadnie nam w pamięci na długie lata…
Zdobycie najwyższego szczytu
Karkonoszy jest celem tego dnia. Ruszamy w drogę! Wędrówka na szczyt
staje się sportowym wyczynem i wspaniałym sposobem na obcowanie z naturą. Przemierzając szlak, rozkoszujemy się zapierającymi dech w piersiach
widokami. Jednak z każdym krokiem
trud wspinaczki wzrasta.
Orzeźwiające powietrze sprawia,
że mimo zmęczenia, wędrujemy da-

lej. Uważnie stąpamy po coraz bardziej stromej i śliskiej drodze. Pomagamy sobie, trzymając się łańcuchów.
W końcu docieramy na szczyt i już
wiemy, że warto było zmierzyć się
z trudnościami wędrówki. Udało się!
I to było najważniejsze.
Czwartego dnia udajemy się do
stolicy Czech – Pragi, będącej prawdziwą perełką architektoniczną. Podziwiamy zamek na Hradczanach,
zwiedzamy urzekającą Katedrę Świętego Vita, udajemy się na Plac Wacława. Spacerując przez gotycki most
Karola – symbol Pragi – zachwycamy
się widokami, dotykamy na szczęście
figurkę Nepomucena, oglądamy We-

łtawę.
Klimat stolicy Czech czujemy, wędrując praskimi uliczkami przepełnionymi turystami z całego świata.
Aby popróbować czeskich smaków,
odwiedzamy restaurację serwującą
knedliki. Stolica naszych południowych sąsiadów urzeka niektórych do
tego stopnia, że obiecujemy sobie, że
kiedyś tu jeszcze wrócimy.
Ostatni dzień spędzamy na Zamku Książ w Wałbrzychu. Odkrywamy tajemnice podziemi, zwiedzamy
rezydencję, spacerujemy po malowniczych ogrodach tarasowych. Na
koniec wstępujemy do Palmiarni, by
zobaczyć unikatową prezentację egzotycznych roślin.
Za chwilę czeka nas już tylko droga powrotna – do domu. Pełni wrażeń, z natłokiem myśli, wsiadamy do
autokaru. Czujemy, że wycieczka się
kończy, ale w naszej pamięci będzie
trwała długo.
Wszak już Ryszard Kapuściński
napisał: „Podróż przecież nie zaczyna
się w momencie, kiedy ruszamy w drogę, i nie kończy, kiedy dotarliśmy do
mety. W rzeczywistości zaczyna się
dużo wcześniej i praktycznie nie kończy się nigdy, bo taśma pamięci kręci
się w nas dalej”.
Wycieczka uczniów Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie odbyła się
w dniach 6 – 10 maja 2019 roku.
Uczestniczyło w niej 29 uczniów
z klas: siódmej i ósmej.
Organizatorem i kierownikiem
wycieczki była p. Elżbieta Kononiuk,
a opiekunami: p. Aneta Nowicka i p.
Piotr Krzyżański.

Honorowy patronat nad imprezą objęli: Pan Mikołaj Bogdanowicz
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Pan Marek Gralik - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pan Marek Olszewski - Starosta Toruński oraz Pan
Jan Surdyka - Wójt naszej Gminy.
Uczestnicy mogli podziwiać artystyczne występy uczniów, a także
wziąć udział w licznych zabawach
i konkursach. Zorganizowano m. in.
marsz na orientację, pokaz walk robotów LEGO Sumo, kodowanie na wesoło, matematyczny escape room, kącik
ekologiczny, kącik językowy, miniturniej „Jeden z dziesięciu”, a także rozwiązywanie rebusów i krzyżówek.
Wśród najmłodszych gości zainteresowaniem cieszyło się malowanie
twarzy oraz mini wesołe miasteczko.
Przeprowadzono także loterię fantową oraz loterię „Szczęśliwy numer”,
dzięki której troje szczęśliwców stało
się posiadaczami nowych rowerów.
Nie zabrakło również pysznego
jedzenia: serwowana była grochówka
przygotowana przez KGW Czarne
Błoto, kiełbaski z grilla przygotowane przez Radę Rodziców, pierogi
z firmy „Dobre Smaki” Stary Toruń
oraz owocowe przekąski przygotowane przez rodziców dzieci z oddziałów
przedszkolnych. Rada Rodziców tradycyjnie zapewniła funkcjonowanie
kawiarenki, gdzie można było skosztować wspaniałych, domowych wypieków.
Prócz zagwarantowania kilku
godzin dobrej zabawy oraz integracji
społeczności lokalnej, Majówka stała
się również okazją do promowania
niesienia pomocy potrzebującym: odbył się bieg charytatywny dla „Walecznego Maksa”, a także akcja poboru
krwi i pokazy strażackie OSP Pędzewo.
Podczas tegorocznej Majówki,
w Szkole w Górsku miały też miejsce
dwie ważne imprezy sportowe: Turniej piłki nożnej U-12 o Puchar Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu
– Pana Mariusza Kałużnego oraz IX

Runda Międzyszkolnej Ligi Szachowej - "Edukacja przez szachy”.
Obydwa turnieje dostarczyły
zawodnikom i kibicom wielu pozytywnych emocji i niezapomnianych
wrażeń, choć młodym piłkarzom
z Górska nie udało się wywalczyć
najwyższego trofeum, które, po zaciętej walce, trafiło do zawodników
z Grzywny.
W tym miejscu warto wspomnieć,
że jakkolwiek piłka nożna w Szkole
w Górsku ma długą tradycję, intensywne propagowanie wśród uczniów
gry w szachy rozpoczęło się w tym
roku szkolnym.
Dzięki staraniom Dyrektora
Szkoły i zaangażowaniu Pana Janusza Hejki, nauczyciela i jednocześnie
miłośnika „królewskiej gry”, regularnie odbywają się zajęcia szachowe,
podczas których uczniowie doskonalą swoje umiejętności. Jest już grupa
uczniów, którzy reprezentują Szkołę
na zawodach, takich jak chociażby
Międzyszkolna Liga Szachowa.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
serdecznie dziękuje licznym gościom
za obecność, sponsorom, patronom
honorowym oraz wszystkim, którzy
aktywnie włączyli się w organizację
Majówki i towarzyszących jej imprez
sportowych.
Barbara Łukasik

Aneta Nowicka i Elżbieta Kononiuk
EXP32kB

Kiedy po kilkugodzinnej podróży wysiadamy w stolicy Dolnego Śląska, wita nas słoneczna pogoda. Przewodnik, który będzie towarzyszył
nam przez najbliższe dwa dni, zabiera nas najpierw na Ostrów Tumski,
a później do Zakładu Narodowego
Ossolineum, na Uniwersytet, gdzie
zwiedzamy Salę Leopolda i Wieżę
Matematyczną i w końcu na Stary Rynek i Jatki. Przechadzając się ulicami
Wrocławia, uważnie patrzymy pod
nogi, by nie potknąć się o krasnoludka.
W mieście tym mieszka ich ponad trzysta, a nam udaje się dostrzec
m.in. mola książkowego siedzącego
przed wejściem do Ossolineum czy
profesora Miodka zapraszającego na
Wydział Filologiczny Uniwersytetu
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Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
28 maja 2019 r., w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Górsku, miało miejsce szczególne
wydarzenie - poświęcenie i nadanie
sztandaru Szkole.
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Kolejny sukces zespołu „Harmonia”
Zespół „Harmonia” po raz kolejny wziął udział w XIX Przeglądzie Zespołów Ludowych i Festiwalu Smaków w Golubiu, organizowanym przez
oddział PTTK z Golubia, Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu.

W przeglądzie wzięło udział kilkanaście kapel i zespołów. Gościnnie
na golubskiej scenie wystąpił chór
z Ukrainy „Żółtańce”. Zespół „Harmonia” już po raz drugi został uhonorowany Pucharem Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Dzięki temu sukcesowi zespół
weźmie udziału w Festiwalu Zespołów Ludowych, który odbędzie się 23
czerwca w Inowrocławiu.
Gratulacje dla zespołu i Pana
której ks. Prałat Daniel Adamowicz rii Szkoły Podstawowej im. ks. Jerze- Michała Stropy kierownika mudokonał poświęcenia sztandaru. Na- go Popiełuszki w Górsku jako dzień zycznego.
stępnie uczestnicy udali się do Szkoły, szczególny. Odtąd, ten wyjątkowy
gdzie przedstawiciele Rady Rodziców symbol będzie jednoczył, wyznaczał
Renata Dobrowolska
przekazali sztandar Dyrektorowi właściwy kierunek oraz przypominał
Szkoły, który kolejno złożył go na uczniom i pracownikom o potrzebie
ręce uczniów. Potem reprezentaci umiłowania ojczyzny i rzetelnej dla
wszystkich klas złożyli uroczyste ślu- niej pracy.
bowanie.
Dyrekcja Szkoły serdecznie dzięZobowiązali się oni solidną nauką kuje wszystkim, którzy zechcieli
i wzorowym zachowaniem wyrażać dzielić ze społecznością szkolną te
szacunek do sztandaru. Został od- doniosłe chwile, a także tym, którzy
W dniu 10 maja w Centrum Edukacji Młodzieży, z okazji 200-lecia urośpiewany Hymn Narodowy, a poczet wspomogli organizację uroczystości.
dzin kompozytora,  odbył się Koncert Pieśni Moniuszkowskich.
sztandarowy zaprezentował sztan- Szczególne podziękowania skierowadar. Po tych podniosłych chwilach, ne są do Rady Rodziców, której członuczniowie zaprezentowali program kowie, nie szczędząc czasu i wysiłku,
Koncertem tym upamiętniono
W trakcie uroczystości wystąpił
artystyczny pt. „Kwiatki dla księdza wytrwale dążyli do realizacji tego, tak również 228 rocznicę uchwalenia również chór szkolny działający przy
Jerzego”, upamiętniający postać wy- cennego dla naszej Szkoły, przedsię- Konstytucji 3 Maja.
Szkole Muzycznej w Górsku pod dybitnego patrona Szkoły.
wzięcia.
Pieśni moniuszkowskie wykona- rekcją Pani Agnieszki Witki, dyrekto28 maja 2019 r. zapisał się w histoBarbara Łukasik li: Pani Agnieszka Olszewska absol- ra szkoły, a także dzieci z sekcji tańca
wentka Akademii Muzycznej w Byd- towarzyskiego przy Domu Kultury
goszczy, Pan Michał Hajduczenia, w Górsku, prowadzonej przez Panią
wokalista, kontrabasista, kompozy- Monikę Chojnacką.
tor, aranżer, psalmista, którym przy
Koncert został zrealizowany
fortepianie akompaniował Pan Ro- przez Dom Kultury w Górsku i Sto22 maja 2019 r. w Domu Kultury w Górsku, odbył się już siódmy konkurs piosenki dla dzieci i młodzieży pod bert Matusiak absolwent Państwowej warzyszenie Inicjatyw Społecznych
nazwą Minilista Przebojów.
Szkoły Muzycznej II stopnia w Toru- „Razem dla Przyszłości” z Górska.
niu.
Na jego organizację pozyskano dofiW konkursie wzięło udział 12 ników, a następnie wyłoniła zwycięz- przez Panią Jolantę Michalską.
Podczas koncertu usłyszeliśmy nansowanie ze Starostwa PowiatoweIII - Maria Michalska ze Szkoły Pod- takie pieśni jak: Prząśniczka, Kozak, go w Toruniu w ramach projektu pn.
uczestników, którzy rywalizowali ców.
Zwycięzcami w poszczególnych stawowej w Łążynie, przygotowana Pieśń Wieczorna, O Matko moja, „Nie tylko Halka”.
w czterech kategoriach. Wykonane
przez Panią Danutę Michalską.
utwory były różnorodne. Uczestni- kategoriach zostali:
Groźna Dziewczyna, czy znaną też
Dziękujemy wszystkim wykonawcy zaprezentowali nie tylko przeboje I - przedszkole i oddziały przedszkol- IV - Martyna Jabłońska ze Szkoły Pod- z wykonania Marka Grechuty „Nie- com za udział w koncercie.
dziecięce, ale też piosenki z repertu- ne zwyciężył Franciszek Grocholew- stawowej w Górsku, przygotowana pewność”.
aru Edyty Górniak, Sarsy czy Christi- ski z przedszkola Niepublicznego przez Pana Janusza Heykę.
Renata Dobrowolska
„Jagoda”, przygotowany przez Panią
Wszyscy uczestnicy otrzymali
ny Aguilery.
drobne upominki i dyplomy.
Trzyosobowa komisja dokonała Annę Korzycką.
oceny stroju, wykonania i doboru re- II - Julian Kalinowski ze Szkoły PodRenata Dobrowolska
pertuaru do wieku wszystkich uczest- stawowej w Łążynie, przygotowany
Społeczność szkolna przygotowywała się do tego przedsięwzięcia od
kilku lat. Rada Rodziców, będąca fundatorem, wytrwale gromadziła środki
niezbędne do wykonania sztandaru.
Niezwykle cennym jest, że w tym
wyjątkowym dniu, prócz uczniów,
rodziców oraz pracowników, zgromadziło się w Szkole bardzo wielu
przyjaciół, sympatyków i współpracowników szkoły, m. in.: przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego
Kuratorium Oświaty, na czele z Panią Marią Mazurkiewicz - Kujawsko-Pomorskim
Wicekuratorem
Oświaty, Starosta Toruński - Pan
Marek Olszewski, Wójt Naszej Gminy - Pan Jan Surdyka, radni, księża,
dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz
przedstawiciele innych instytucji
użyteczności publicznej, placówek
kulturalnych, firm i fundacji działających na terenie Gminy.
Obecne były także poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej im.
Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi
Wielkiej, Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka oraz Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pędzewie.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą
Świętą w Kaplicy Matki Bożej Królowej Aniołów w Górsku, w trakcie

Minilista Przebojów

Koncert Moniuszkowski
i Rocznica Konstytucji 3 Maja

Sport
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Mistrzostwa Polski
w Karate Olimpijskim - Poznań 2019
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Polish Open Karate WUKF
Szczecin 2019

Maja Gondek złota i brązowa medalistka Mistrzostw Polski Karate
Olimpijskiego!

W dniu 12.05.2019 r. w Szczecinie odbył się Międzynarodowy Turniej
Karate Polish Open WUKF (World Union of Karate-do Federations).

W dniu 27.04.2019 r. w Poznaniu
odbyły się Mistrzostwa Polski U-21
w Karate Olimpijskim. Zawody były
organizowane przez PZK (Polski Związek Karate), a rozgrywane wg przepisów
WKF (World Karate Federation).
W Mistrzostwach wzięło udział 320
zawodników z 42 klubów, a w tym Maja
Gondek (Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Toruniu - 18 lat), reprezentantka
z Gminy Zławieś Wielka z MAT-BUD
Klub Karate Kiritsu z Górska, która do
domu przywiozła dwa medale: złoty
oraz brązowy.
Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie osoby wspierające nasze zmagania. Dziękujemy serdecznie za wsparcie

W zawodach wzięło udział 200
zawodników z 13 krajów takich jak
Polska, Brazylia, Gruzja, Malta, Anglia, Egipt, Rumunia, Węgry, Niemcy, Belgia, Czechy, Algieria, Dania,
a w tym 6 osobowa reprezentacja
karateków z Gminy Zławieś Wielka
z MAT-BUD Klub Karate Kiritsu
z Górska (Kornelia Wierzbicka - 9
lat, Adam Tkaczyk - 12 lat, Jan Tarasienko - 9 lat, Krystian Moszniński 9 lat, Szymon Tkaczyk - 8 lat, Wiktor
Moszniński - 7 lat).

Panu Janowi Surdyce Wójtowi Gminy
Zławieś Wielka oraz firmie MAT BUD
Materiały Budowlane, a w szczególności
jej prezesowi Panu Jackowi Rutkowskiemu.
Klub Karate Kiritsu

K

Zawody były rozgrywane wg
przepisów WUKF, a silnie obsadzone konkurencje w szczególności
w kategoriach dziecięcych, były doskonałym sprawdzianem umiejętności podopiecznych naszego klubu.
Wyniki:
- II miejsce - Kornelia Wierzbicka kumite indywidualne 9-10 lat
Klub Karate Kiritsu

XI Gokken Cup - Żukowo 2019
W dniu 01.06.2019 r. w Żukowie
odbył się Międzynarodowy Turniej
Karate XI GOKKEN CUP 2019.
W zawodach wzięło udział 252 zawodników z 16 klubów z Polski oraz
Rosji, a w tym 3 osobowa reprezentacja
karateków z Gminy Zławieś Wielka (Kornelia Wierzbicka - 9 lat, Adam Tkaczyk
- 12 lat, Jan Tarasienko - 10 lat).
Wyniki:
- I miejsce - Kornelia Wierzbicka - kata
indywidualne 9 lat
- II miejsce - Kornelia Wierzbicka - kumite indywidualne 8-9 lat (+30kg)
- III miejsce - Kornelia Wierzbicka - kata
indywidualne 10 lat
- III miejsce - Kornelia Wierzbicka - kumite indywidualne 8-9 lat (-30kg)
- V miejsce - Adam Tkaczyk - kata indywidualne 12-13 lat

- VII miejsce - Jan Tarasienko - kumite indywidualne 10-11 lat (-35kg)
Było to kolejne i tym samym ostatnie już doświadczenie na arenie międzynarodowej dla młodych adeptów karate

z Gminy Zławieś Wielka w tym roku
szkolnym, które z pewnością zaowocuje
w przyszłości. Serdecznie gratulujemy!
Klub Karate Kiritsu

III Ogólnopolski Turniej Karate
Hayashi Cup 2019 - Dopiewo
Znakomicie zaprezentowała się drużyna karateków z Gminy Zławieś
Wielka podczas III Ogólnopolskiego Turnieju Karate HAYASHI CUP
2019 rozegranych 25.05.2019 r. w Dopiewie.
W imprezie wzięło udział 151 zawodników z 20 klubów, w tym pięcioosobowa ekipa z Górska, która do
domu przywiozła 9 medali.
Medale dla Klubu zdobyli:
Kornelia Wierzbicka
I miejsce - KUMITE IND. DZIEWCZĄT 8-9 LAT (-28kg)
II miejsce - KATA IND. DZIEWCZĄT 9 LAT (7 KYU)
II miejsce - KATA IND. DZIEWCZĄT 9 LAT (8 KYU)
III miejsce - KUMITE IND. DZIEWCZĄT 8-9 LAT (OPEN)

Adam Tkaczyk
III miejsce - KATA IND. CHŁOPCÓW 12-13 LAT
III miejsce - KATA IND. CHŁOPCÓW 14-15 LAT
Zuzanna Wojdyła
II miejsce - KATA IND. DZIEWCZĄT 10-11 LAT (9 KYU)
III miejsce - KUMITE IND. DZIEWCZĄT 10-11 LAT (-32kg)
Wiktor Łęgowski
I miejsce - KATA IND. CHŁOPCÓW
10-13 LAT (9 KYU)

Klub Karate Kiritsu
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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
0HPT[FOJBQPKBXJBKʇTJʒUF˃OBPĕDKBMOFKTUSPOJF6S[ʒEV(NJOZXXX[MBXJFTQMPSB[X[BLBEDF0(04;&/*"%30#/&
;OBKEʇUBNUF˃1BʤTUXPT[D[FHØPXZSFHVMBNJO[BNJFT[D[BOJBBOPOTØX
UWAGA! 0HPT[FOJB[BNJFT[D[BOFTʇCF[QBUOJF
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QPEOVNFSFN
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4[VLBNQSBDZEPSZXD[FKOB[MFDFOJF/BKMFQJFKXHPE[JOBDIPEQPOJFE[JBLV
EPQJʇULV8ZLT[UBDFOJFʯSFEOJF UFDIOJLUFDIOPMPHJJPE[JF˃Z 4[VLBNQSBDZSØXOJF˃
OJF[XJʇ[BOFK[[BXPEFN1SBDBXPLPMJDBDI;FKXTJ8JFMLJFK (ØSTL 3P[HBSUZ 1S[ZTJFL
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4QS[FEBNHPʯOJLCMVFUPPUI$)"3(&TJXZ QVEFLP64#JOTUSVLDKBPCTVHJJLBCFM
"69LPOUBLU

0GFSVKʒ ,PT[FOJF USBX  XBTOʇ LPTJBSLʇ TQBMJOPXʇ ˃ZLPXʇ XZTUBSD[Z [BE[XPOJʉ
UFM

,PT[FOJFUSBXOBUFSFOJFHNJOZ;BXJFʯ8JFMLBLPOUBLU

4QS[FEBN'05&-*,4".0$)0%08:LH.BYJ$PTJ$BCSJP'JYLPMPST[BSZɭQJXPSFL .BYJ $PTJ EFEZLPXBOZ EP GPUFMJLØX TBNPDIPEPXZDI  LPMPS T[BSZ #B[B JTPĕY
&BTZ'JYNPOUPXBOBEPBVUB[BQPNPDʇ*TP'JYMVCQBTØX LUØSBCBSE[PVBUXJBXQJOBOJF
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500 zł. Kontakt: 696-038-563
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V˃ZULPXBOJB JEFBMOZOBTQBDFSZXUSVEOZNUFSFOJF MBT QMB˃BJUQ (POEPMBLPMPST[BSZ NBUFSBDZL4QBDFSØXLBLPMPSD[FSXPOZ NPTLJUJFSBXCVEPXBOBXEBT[FL PTPOBOB
OPHJ PSZHJOBMOBPTPOBQS[FDJXEFT[D[PXB$FOB[,POUBLU
4[VLBNQSBDZOBUFSFOJFOBT[FKHNJOZ J5PSVʤ KF˃FMJNBLUPʯQSPQP[ZDKFQSBDZQPQSPT[ʒPTNT.ØKOVNFS
,PNQMFLT$[BSEBT[QPT[VLVKFPTØCEPQSBDZQPNPDLVDIFOOBQSBDBPEQJʇULVEPOJFE[JFMJ LFMOFSXFFLFOEZ.P˃MJXPʯʉTUBFKXTQØQSBDZ,POUBLU

4QS[FEBNLVGFSTUBOEPCSZ[LPOUBLU
4[VLBNQSBDZ TQS[ʇUBOJFXQPNJFT[D[FOJBDITPDKBMOZDI
4QS[ʇUBNEPNZ NZKʒPLOB5FMFGPOQSPT[ʒTNTPEE[XPOJʒ
;CJFSBOJFLBNJFOJOBQPMBDIPE[BSB[
+F˃FMJQPTJBEBT[OJFQS[ZEBUOFEMB$JFCJFS[FD[ZQPVLPʤD[FOJVSFNPOUV CVEPXZJDIDFT[
TJʒUFHPQP[CZʉ DIʒUOJF[BCJFS[FNZ QZULJ GBSCZ QBOFMF HS[FKOJLJJUQ $IPE[JPVLPʤD[FOJFNJFT[LBOJBEMBSPE[JOZQPUS[FCVKʇDFK1SPT[ʒPTNTPEE[XPOJʒ
1PTJBEBNEPXZOBKʒDJBLBXBMFSLʒVNFCMPXBOʇXZQPTB˃POʇEMBTJOHMBMVCQBSZ(ØSTL
MVC
1PEFKNʒTJʒTBE[FOJBES[FXFLXMFTJF XTBEBDI XPHSPEBDILPOUBLU
4QS[FEBNMPSOFULʒD[BSOBQMVTQPLSPXJFDDFOB[LPOUBLU
4QS[FEBNCFUPOJBSLʒMJUSØX XQFOJTQSBXOʇ OBLPBDIQPNQPXBOZDI [EVHJN
EZT[MFN [BTJMBOJF7 US[ZGB[PXF.P˃MJXPʯʉUSBOTQPSUVOBLPBDI$FOB [
5FM
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1PT[VLVKʒPTPCZ LUØSBNPHBCZOBVD[ZʉNPKʇDØSLʒ MBU HSBʉOBHJUBS[FQPED[BTXBLBDKJMFUOJDI/JFNBNZXBTOFKHJUBSZ.JFT[LBNX;FXTJ.BMFKOJFEBMFLP(0,J4V
1PQSPT[ʒPLPOUBLUNBJMPXZBOJBLPXBMTLJ!HNBJMDPN
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Zapraszamy do Punktu
Potwierdzania Proﬁlu Zaufanego

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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