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Harmonogram wywozu odpadów

Ceny idą w górę nawet o 200 procent 

Koncert Jubileuszowy Orkiestry Dętej

więcej na stronie 3 i 4

 Wzrost cen za składowane odpady, brak konku-
rencji wśród firm zajmujących się ich zagospodarowa-
niem, wyższa płaca minimalna - to kilka z powodów, 
dlaczego już wkrótce przyjdzie nam płacić więcej za 
wywóz śmieci. 

więcej na stronie 2

 Ponad 200 osób uczestniczyło w koncercie z okazji ju-
bileuszu 15 - lecia działalności Gminnej Orkiestry Dętej. 

więcej na stronie 10

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
świąt Narodzenia Pańskiego.

Odpoczynku od codziennego zabiegania
oraz chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku oraz spełnienia

w życiu osobistym i zawodowym życzą

Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Zławieś Wielka

     Piotr Pawlikowski         Jan Surdyka
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KInformacje

Ceny idą w górę nawet o 200 procent 
Dlaczego za śmieci zapłacimy więcej?

Nowe chodniki i parking 
przy Ośrodku Zdrowia

Budowa kanalizacji w Starym 
Toruniu rozpoczęta

Ostatnie szlify w Zakładzie 
Usług Komunalnych

 Wzrost cen za składowane od-
pady, brak konkurencji wśród firm 
zajmujących się ich zagospodarowa-
niem, wyższa płaca minimalna - to 
kilka z powodów, dlaczego już wkrót-
ce przyjdzie nam płacić więcej za wy-
wóz śmieci. 

 Opłaty rosną w całym kraju, na-
wet o 200 procent. Jak Polska długa 
i szeroka - narzeka się na drożejące 
śmieci. Zarówno duże miasta, jak 
i mniejsze gminy wprowadzają, już 
wprowadziły albo zamierzają wpro-
wadzić raz jeszcze wyższe opłaty za 
wywóz odpadów. W wielu miejscach 
podwyżki oscylują na poziomie bli-
skim 100 procent. Są jednak i takie 
gminy, gdzie wynoszą one nawet 200 
i więcej procent. 
 Dla wielu domowych budżetów 
może być to naprawdę bolesna zmia-
na. Mieszkańcy Bydgoszczy od nowe-
go roku za wywóz śmieci zapłacą 22 
zł od osoby (do tej pory płacili 13 zł), 
czyli dla czteroosobowej rodziny to 
koszt 88 zł. Łódź też podniosła stawki 
o 100 procent. O ile do tej pory płaco-
no 12 zł miesięcznie za osobę, tak od 
grudnia będzie to już 24 zł dla śmieci 
segregowanych i 48 zł dla niesegrego-
wanych.
 Nowy rok przyniesie nowe wy-
zwania. Jednym z nich jest koniecz-
ność zmierzenia się z obowiązującym 
na terenie naszej gminy systemem 
gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. Zgodnie z ustawą o odpa-
dach, wszystkie niesegregowane od-
pady komunalne oraz odpady zielone 
odebrane z danego terenu powinny 
być przekazywane do Instalacji Ko-
munalnych. Prawo obliguje samo-
rządy do stworzenia takiego systemu 
rozliczania, który zagwarantuje jego 
samofinansowanie. Aby przedstawić 
szczegóły, warto przyjrzeć się z czego 
ten system się składa oraz jakie skład-
niki wpływają na ostateczną analizę 
finansową – mówi Sławomir Jaku-
bowski Prezes Zakładu Usług Komu-
nalnych w Rzęczkowie. 
 W ramach funkcjonowania go-
spodarki odpadami komunalnymi 
gmina ma obowiązek zapewnić od-
biór odpadów wedle frakcji, które 
określa rozporządzenie Ministra 
Środowiska, zapisano 5 grup, według 
których należy przeprowadzać segre-
gację. Są to:
1. Papier – kolor pojemnika lub wor-

ka niebieski,
2. Szkło białe i kolorowe – kolor po-

jemnika lub worka zielony,
3. Metale, tworzywa sztuczne, opa-

kowania wielomateriałowe – kolor 
pojemnika lub worka żółty

	 Gmina	na	śmieciach	nie	zarabia,	wszystko	co	płacą	mieszkańcy	idzie	na	funkcjonowanie	systemu	gospodaro-
wania	odpadami.	

4. Odpady ulegające biodegradacji 
(zielone i kuchenne) – kolor pojem-
nika lub worka brązowy,

5. Odpady pozostałe (zmieszane) – 
kolor pojemnika szary lub czarny.

 Do tego dochodzą koszty utyliza-
cji z PSZOK, gdzie mieszkańcy mogą 
bezpłatnie oddać szereg innych od-

padów pochodzących z gospodarstw 
domowych oraz wynagrodzenie osób 
obsługujących gminny system gospo-
darowania odpadami komunalnymi. 
Niemal cała materia dostarczana jest 
do Instalacji Komunalnej, gdzie za 
każdą tonę gmina płaci określoną 
w umowie stawkę. W związku z coraz 
bardziej restrykcyjnymi normami, 
określanymi przez ministerstwo, 
opłaty rosną i to drastycznie. 

 Wzrost opłat środowiskowych 
jest efektem rozporządzenia Mini-
stra Środowiska, czyli m.in. tego, ile 
trzeba zapłacić za tonę składowanych 
odpadów. Tę zmianę gminy odczują 
wyjątkowo dotkliwie. Jeszcze w 2014 
roku tona kosztowała nieco ponad 70 
zł, obecnie kosztuje 170 zł, a w 2020 
roku ma kosztować 270 zł. Kolejny 
istotny problem, który ma wpływ na 
wzrost opłat za wywóz śmieci to spa-
dek cen surowców. 
 W przypadku folii, jeszcze rok 
temu za tonę czystego surowca moż-
na było uzyskać około 250 zł. Teraz, 
żeby tonę sprzedać, trzeba do tego 
jeszcze 160 zł dopłacić. Wśród kolej-
nych przyczyn podwyżki jest wzrost 
kosztów paliwa i cen energii elek-
trycznej, wzrost pensji minimalnej 
dla pracowników, a także niewielka 
liczba podmiotów zajmujących się 
gospodarowaniem odpadami, co 
oznacza brak konkurencji na rynku 
i możliwość windowania dość wyso-
kich cen w przetargach - mówi Sławo-
mir Jakubowski.
 Od stycznia będziemy musieli 
dzielić odpady na: papier, metale 
i tworzywa sztuczne, szkło, odpadki 
BIO i zmieszane. Co jeśli zaniechamy 
tego obowiązku ?
 W ustawie jest wskazane, że firma 
odbierająca odpadki - jeśli zobaczy, 
że są niesegregowane - musi powia-
domić o tym wójta, burmistrza lub 
prezydenta i oczywiście właściciela 
nieruchomości. Władze lokalne roz-
poczną wtedy odpowiednie postępo-
wanie. Jeśli okaże się, że dane gospo-
darstwo w deklaracji zapowiedziało, 
że śmieci segregować będzie - a tego 
nie robi - może zapłacić karę. O ile 
w przypadku domków jednorodzin-
nych sprawa wydaje się prosta, tak 
w przypadku zabudowy wielorodzin-
nej (bloki) jest już trochę gorzej. 

 Niejednokrotnie jest przecież tak, 
że z tych samych altanek śmieciowych 
korzystają mieszkańcy kilkudziesię-
ciu mieszkań. Co, jeśli - dajmy na to 
- na 60 gospodarstw domowych, 58 
będzie prawidłowo segregować odpa-
dy, a dwa nie? Jak wskazać "winnych"? 
Nie da się. W takim wypadku obo-

Tab. 1. Poziomy recyklingu i odzysku [%]

Nazwa
2016 2017 2018 2019 2020

Ustawowy Osiągnięty Ustawowy Osiągnięty Ustawowy Osiągnięty Ustawowy Osiągnięty Ustawowy Osiągnięty

Poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła

18 33 20 33 30 42 40 50

Poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych

42 69 45  98 50  93 65 70

Poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegrada-
cji przekazywanych do składowania

45 28,5 45  40 40  12 40 35

wiązywać będzie odpowiedzialność 
zbiorowa, a wyższe stawki za śmieci 
zapłacą wszyscy – mówi Mariola Mu-
siał insp. ds. utrzymania czystości 
i porządku w gminie.
 Zgodnie z art. 3b, ust. 1 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, mieszkańcy gminy zo-
bowiązani są do segregacji odpadów 
komunalnych w taki sposób, aby do 
dnia 31.12.2020 r gmina uzyskała po-
ziomy przedstawione w tabeli nr 1. 
W przypadku nieosiągnięcia pozio-
mów wymaganych przez prawo unij-
ne, na gminę zostaną nałożone wyso-
kie kary finansowe, które spowodują 
kolejny wzrost opłat za śmieci.
 Ponieważ rząd wprowadził szereg 
zmian, które wprost przekładają się 
na koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami, gmina 
została zmuszona do skorygowania 
stawek. Czego możemy się spodzie-
wać? Pod koniec grudnia będziemy 
wiedzieli dokładnie. Na razie szacu-
jemy, że będzie to wzrost o około 30 
procent. Dla przykładu, dziś średni 
koszt dla mieszkańca to około 16 zło-
tych miesięcznie, więc spodziewana 
podwyżka będzie wynosić ok. 5 zło-
tych. Ale może uda się jednak nieco 
tę kwotę obniżyć. Czy te podwyżki to 
pewnego rodzaju tendencja? 
- Kiedyś ogólnie przyjętym modelem 
było składowanie odpadów, dziś jest 
to ich przetwarzanie. Restrykcyjne 
normy powodują, że technologia 
przekształcania odpadów jest coraz 
droższa. Nikt z nas nie lubi podwy-
żek. Chodzi o to, żeby w sytuacji, gdy 
nie można ich uniknąć, były one jak 
najbardziej racjonalne – mówi Sławo-
mir Jakubowski.
 Jeśli w przyszłości sortowanie 
śmieci pozostanie na obecnym po-
ziomie, z roku na rok będziemy mu-
sieli liczyć się ze wzrostem opłat za 
składowanie odpadów w Instalacjach 
Komunalnych. Jedynym wyjściem 
z tej trudnej dla wszystkich sytuacji 
jest segregacja odpadów u źródła, czy-
li we własnym domu. Im więcej miesz-
kańcy zgromadzą odpadów w sposób 
selektywny, tym mniej śmieci trafi 
do składowania, a w rezultacie Gmi-
na Zławieś Wielka poniesie mniejsze 
koszty.

Krzysztof Rak

 Prace brukarskie trwają od ponie-
działku 2 grudnia. Dzięki korzystnej 
aurze firma BOGMAR zrealizowała 
roboty budowlane w Siemoniu, gdzie 
powstał chodnik oraz pokryty kostką 
plac, na którym lokalna społeczność 
będzie miała możliwość organizacji 
imprez integracyjnych. 
 To początek inwestycji gmin-
nych na terenie, który po długich 
staraniach przejęliśmy od KOWRu, 
a które obejmą stworzenie miejsca 
rekreacji z ławo-stołami, boiskami do 
siatkówki oraz placem zabaw. 
 Obecnie trwają roboty budowla-
ne przy ośrodku Zdrowia w Złejwsi 
Wielkiej, które pozwolą na rozwią-

	 Trwają	 prace	 wykończeniowe	
w	 budynku	Zakładu	Usług	Komu-
nalnych	w	Rzęczkowie.

 Budynek, którego otwarcie jest 
zaplanowane na 1 lutego 2020 roku, 
będzie siedzibą nie tylko dla gmin-
nej spółki ale również dla gminnych 
brygad: budowlanej i drogowej. 
 Inwestycja obejmuje nie tylko 
kompleksową termomodernizację, 

pozwalającą na obniżenie kosztów 
eksploatacji budynku i szkodliwej 
dla środowiska emisji gazów i py-
łów ale również gruntowny remont 
gminnej infrastruktury. 
 Wykonanie zadania nie byłoby 
możliwe bez zdobytego przez gmi-
nę wsparcia ze środków UE w wyso-
kości 690 352,99 złotych.

Krzysztof Rak

zanie problemu braku miejsc parkin-
gowych a nowa i estetycznie wygląda-
jąca nawierzchnia z kostki brukowej 
zastąpi stare, popękane płyty chodni-
kowe. 
 Z kolei firma ARBUD wygrała 
przetarg i realizuje budowę chodni-
ków: w Złejwsi Wielkiej wzdłuż ul. 
Długiej, a w Górsku, ciągnącego się 
wzdłuż ul. Prostej, a zaczynające-
go się od ul. Bażantowej oraz drugi 
etap budowy chodnika w Przysieku, 
pomiędzy ul. Różaną a Jaśminową, 
wzdłuż ul. Osiedlowej. 
 Realizacja inwestycji potrwa do 
końca br.

Krzysztof Rak

 Zadanie realizowane jest przez 
firmę KENEZ Sp. Z o. o. z Włocławka 
w formule zaprojektuj wybuduj – to 
na wykonawcy ciąży obowiązek przy-
gotowania dokumentacji projektowej 
(na podstawie szczegółowych wytycz-
nych zawartych w PFU), uzyskania 
wszystkich wymaganych przepisami 
decyzji i pozwoleń i wreszcie sama 
realizacja robót budowlanych. 
 Wykonawca przygotował doku-
mentację techniczną i przystąpił do 
realizacji kanalizacji. W pierwszej 

kolejności sfrezowana została na-
wierzchnia bitumiczna wraz z pod-
budową pokrywająca ul. Szeroką. 
W planach na 2019 rok jest wykona-
nie dwóch pompowni ścieków. 
 W przyszłym roku zaplanowa-
no większość prac ziemnych w tym 
ułożenie przewodów kanalizacyj-
nych. Zakończenie inwestycji objętej 
wsparciem z UE w wysokości 614 tys. 
złotych zaplanowane jest w czerwcu 
przyszłego roku.

Krzysztof Rak
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Punkt Konsultacyjny wznawia 
swoją działalność

Teatralne Mikołajki

 Uprzejmie  informujemy, że po 
kilkumiesięcznej przerwie Punkt 
Konsultacyjny w Złejwsi Wielkiej 
wznowił swoja działalność.
 Przypominamy, że w Punkcie 
świadczona jest pomoc psychologicz-
na oraz wsparcie osób uzależnionych 
od alkoholu/substancji psychoaktyw-
nych i ich rodzin oraz osób doświad-
czających przemocy w rodzinie. 
Do zadań Punktu należy ponadto: 
1) motywowanie osób uzależnionych 

do podjęcia terapii/leczenia odwy-
kowego, 

2) kierowanie do leczenia specjali-
stycznego, a także motywowanie 
osób współuzależnionych do pod-
jęcia terapii,

3) motywowanie osób pijących ry-
zykownie i szkodliwie, do zmiany 
szkodliwego wzoru picia, 

4) udzielanie wsparcia osobom po za-
kończonym leczeniu odwykowym, 

5) rozpoznanie zjawiska przemocy 
domowej i udzielenie stosownego 
wsparcia i informacji o możliwo-
ściach uzyskania pomocy i po-
wstrzymania przemocy, 

6) inicjowanie interwencji w przypad-
ku diagnozy przemocy domowej.

 Konsultacje odbywają się w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Złejwsi Wielkiej, ul. Sło-
neczna 28, w każdy czwartek (będący 
dniem roboczym) w godzinach od  
14.00  do 19.00.
 Konsultantem jest p. Michał 
Dąbkowski - specjalista psychoterapii 
uzależnień.

Aldona Michalska
 – kierownik GOPS

 Obecnie powszechna forma tej po-
staci wywodzi się z kultury brytyjskiej 
i amerykańskiej, gdzie jest jedną z atrak-
cji bożonarodzeniowych. 
 To on w okresie świąt, saniami cią-
gniętymi przez zaprzęg reniferów roz-
wozi, dzieciom prezenty. Według róż-
nych wersji zamieszkuje wraz z grupą 
elfów Laponię lub biegun północny.
 Rankiem, 6 grudnia dzieci, które 
przez cały mijający rok były grzeczne, 
znajdują prezenty, ukryte pod podusz-
ką, w buciku lub w innym specjalnie 
przygotowanym w tym celu miejscu 
(np. w skarpecie).
 W Górsku Święty Mikołaj pojawił 
się trochę wcześniej, bo 3 grudnia. Spo-
tkanie rozpoczęło się od spektaklu pt. 
„Sekrety płaszcza św. Mikołaja”. Jak na-
pisano w ofercie teatru Vaska z Torunia: 
„Tytułowe sekrety to między innymi 
dwa polarne skrzaty, które w tajemnicy 
przed Świętym Mikołajem podążyły za 
nim, ukrywając się w fałdach obszerne-
go płaszcza. W pierwszej części przed-
stawienia wynika z tego szereg zabaw-
nych nieporozumień, w części drugiej 
skrzaty wspierają Świętego Mikołaja 
w aranżowaniu zabaw z dziećmi i kon-
kursów”.

Informacje

 I tak było w Domu Kultury. Dzieci, 
które przybyły na spektakl, miały świet-
ny kontakt z Mikołajem, chętnie brały 
udział w grach i zabawach podczas wi-
dowiska, a Mikołaj świetnie sobie radził 
z całą siedemdziesięcioosobową ekipą.
 Na zakończenie imprezy każde 
dziecko otrzymało upominek i wraz 
z rodzicami niewielki poczęstunek. 
Dzieci chętnie też robiły sobie zdjęcia 
z Mikołajem. Już dziś zapraszamy na 
kolejna imprezę dla dzieci. W lutym 
odbędzie się karnawałowy Bal Przebie-
rańców dla dzieci.
 Organizatorem był Dom Kultury 
w Górsku i filia biblioteki gminnej.

Renata Dobrowolska

	 Jak	to	w	grudniu	bywa	obchodzimy,	dzień	św.	Mikołaja.	Jest	to	postać	
starszego	mężczyzny	z	białą	brodą	ubranego	w	czerwony	strój.

INFORMACJA
Chcesz nauczyć się języka niemieckiego? Przyjdź do nas.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi Małej ogłasza nabór dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych na naukę języka niemieckiego. 

Informacja nr tel. 783480569 w godz. 13:00 – 16:00. Zapraszamy
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Odlotowe Mole Książkowe

 Wykorzystując zainteresowanie uczniów 
duchami, zaprosiłam ich do biblioteki na spo-
tkanie z literaturą i kabaretem na ten temat.  
Członkinie Klubu „Odlotowe Mole Książko-
we” czytały uczniom klas młodszych fragmen-
ty książek:
- A. Bahdaj, „Wakacje z duchami”
- M. Pałasz, „Straszyć nie jest łatwo”
- A. Onichimowska, „Maciek i łowcy duchów”
- K. Jerzykowska, „Widma z ulicy Widmowej”
- M. Strękowska-Zaremba, „Willa trzech łotrów”
- E. Susso, „Duch z butelki”
oraz przedstawiły scenkę według Wandy Cho-
tomskiej pt. „Duch analfabety”.
Liczymy, że zachęci to dzieci do czytania ksią-
żek, nie tylko o duchach.

Elżbieta Kononiuk

	 Drodzy	Czytelnicy!	Świat	współczesny	to	łatwo	dostępna	mieszanina	kultur	i	tradycji.	Nie	
zamykajmy	się	na	ich	wpływy,	ale	róbmy	to	mądrze	i	stwórzmy	naszym	dzieciom	alternatywę	
wobec	taniego	blichtru	i	komercji.

Informacje

Gminny Konkurs Piosenki 

 W konkursie zaprezentowali się młodzi wokali-
ści ze szkół w: Złejwsi Wielkiej, Przysieku, Łążynie, 
Górsku i Siemoniu. Celem wydarzenia była przede 
wszystkim promocja dzieci i młodzieży uzdolnionej 
artystycznie, odkrycie talentów i wyjątkowych oso-
bowości scenicznych oraz rozwój uzdolnień wokal-
nych. 
 Jury pod przewodnictwem Arnolda Itricha – 
muzyka, oceniało dobór repertuaru, interpretację 
utworów, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.  
Młodzi wokaliści występowali w trzech kategoriach 
wiekowych: pierwsza – klasy I – III, druga IV-VI, kate-
goria trzecia – VII-VIII. Po wysłuchaniu wszystkich 
prezentacji jury wyłoniło zwycięzców.
W kategorii klas I-III:
I miejsce Aleksandra Wiśniewska (SP Przysiek)
II miejsce  Antonina Cyrana (SP Siemoń)
III miejsce  Maksymilian Mądrzejewski (SP Siemoń)
Wyróżnienia w tej kategorii zdobyli: 
Martyna  Żuchowska( SP Górsk), Oliwia Kuna 
i Amelia Norkowska (SP Łążyn), Weronika Świątek 
(SP Przysiek)
W kategorii klas IV-VI:
I miejsce Antonina Białkowska (SP Górsk)
II miejsce Anna Donderska (SP Przysiek)
III miejsce  Maria Michalska (SP Łążyn)
Wyróżnienia: Klaudia Kowalska (SP Łążyn), Maja 
Mądrzejewska (SP Siemoń), Lena Grubecka, Klaudia 
Wiśniewska, Martyna Pisera – Błaszczyk, Marcel 

	 20	listopada	2019	roku	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	i	Sportu	w	Złejwsi	Małej	odbył	się	
Gminny	Konkurs	Piosenki.	

Walerych (SP Zławieś Wielka)
W kategorii klas VII-VIII 
Jury nie przyznało pierwszego miejsca.
II miejsce Amelia Pindel (SP Przysiek)
III miejsce Marcelina Serwarczyk (SP Górsk)
Wyróżnienia: Oliwia Halapacz (SP Zławieś Wielka), 
Filip Rębacz (SP Łążyn)
 Po ogłoszeniu werdyktu wszystkim uczestni-
kom wręczono nagrody i dyplomy. 
 Dyrektor GOKiS składa szczególne podzięko-
wanie szkołom za wieloletnią współpracę, nauczy-
cielom za wkład w przygotowanie uczniów, za „za-
szczepienie” miłości do muzyki, nauczając ciekawie 
i efektywnie. Muzyka ma zadziwiającą zdolność do 
wzbudzania w nas emocji i dlatego uświetnia ważne 
momenty naszego życia.
 Zwycięzcom gratulujemy i gorąco życzymy dal-
szych sukcesów na niwie muzyki.

Maria Karpińska



EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K 5listopad -grudzień 2019Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K Aktualności/Edukacja

101 Rocznica Odzyskania Niepodległości w GOKiS

Moje Piękne – Bezpieczne Miejsce – 2019

 Na Przegląd wpłynęło 538 prac z 27 placó-
wek oświatowo-wychowawczych Polski. Jury 
oceniało prace w czterech kategoriach wieko-
wych: 5-7 lat, 8-10 lat, 11- 13 lat, 14-16 lat. Nagrody 
indywidualne przyznano w trzech pierwszych 
kategoriach. Prace laureatów i innych uczestni-
ków Przeglądu wybrane przez jury w czterech 
powyższych kategoriach nagrodzono i zakwa-
lifikowano do wystawy.
 Uroczysty wernisaż połączony z wręcze-
niem nagród i wyróżnień oraz z koncertem 
w wykonaniu Szymona Ofiary z Akademii Mu-
zycznej w Bydgoszczy odbył się 13 września br. 
w galerii zespołu pałacowo-parkowego w Skłu-
dzewie.
Gośćmi wernisażu byli: Joanna Rek przed-
stawicielka Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 
Oświaty Starszy Wizytator, Janusz Kononiuk 
Członek Zarządu Starostwa Powiatu Toruń-
skiego, przedstawiciele firm sponsorujących 
w osobach Jakub Miloch z TZMO S.A., Dyr. 
Marzenna Krupska z Banku Spółdzielczego, 
dyrekcje szkół i przedszkoli, nauczyciele, rodzi-
ce i uczniowie – laureaci oraz goście.
Nagrody indywidualne otrzymali:
W KATEGORII 5-7 LAT
I miejsce – Kalina Zielińska – klub „Przydo-
mek” w Inowrocławiu, nauczyciel Renata Bar-
czak-Meller
II miejsce – Nikolas Kołecki – Szkoła Podstawo-
wa w Ostaszewie, nauczyciel Alicja Ciesielska
III miejsce – Jerzy Wojciński – klub „Przydo-
mek” w Inowrocławiu, nauczyciel Renata Bar-
czak- Meller
Wyróżnienie - Marta Kwiecińska – klub „Przy-
domek” w Inowrocławiu, nauczyciel Renata 
Barczak-Meller
W KATEGORII 8-10 LAT
I miejsce – Oliwier Sokołowski – Szkoła Pod-

	 Fundacja	Piękniejszego	Świata	zorganizowała	siódmą	edycję	Ogólnopolskiego	Przeglądu	
Twórczości	Plastycznej	Dzieci	 i	Młodzieży	w	Skłudzewie	MOJE	PIĘKNE	–	BEZPIECZNE	
MIEJSCE	 –	 2019	 pod	 Honorowym	 Patronatem	 Kujawsko-Pomorskiego	 Kuratora	 Oświaty	
w	Bydgoszczy	Marka	Gralika.

stawowa Nr 12 z oddziałami integracyjnymi 
w Bydgoszczy, nauczyciel Jolanta Kotlarek
II miejsce – Irmina Łukomska - Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Kruszwicy, nauczyciel Renata Bar-
czak-Meller
III miejsce – Izabela Libront - Szkoła Podstawo-
wa Nr 12 z oddziałami integracyjnymi w Byd-
goszczy, nauczyciel Jolanta Kotlarek
W KATEGORII 11-13 LAT
I miejsce – Patrycja Zender - Centrum Kultury 
Teatr w Grudziądzu, nauczyciel Marianna Git-
ner-Sawistowska
II miejsce – Szymon Mikrut - Szkoła Podstawo-
wa w Ostaszewie, nauczyciel Ewa Kalinowska
III miejsce – Marta Gawoszewska - Centrum 
Kultury Teatr w Grudziądzu, nauczyciel Ma-
rianna Ginter-Sawistowska
Wyróżnienie – Julia Woźniak – Szkoła Podsta-
wowa Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim, na-
uczyciel Wiesława Biesiada
Jury przydzieliło również nagrody zespołowe 
pod nazwą „Impulsy Twórcze” i zespołowe na-
grody edukacyjne „Inspiracje”.
 Siedem placówek otrzymało nagrody ze-
społowe „Impulsy Twórcze” za szczególnie 
interesujące zestawy prac. Nagrodę stanowiło 
zaproszenie do Skłudzewa 44-osobowych grup 

uczniów z czterema nauczycielami na jedno-
dniowy plener plastyczny z warsztatem w wy-
branej technice.
 Jednocześnie, aby nagrodzić trud i zaan-
gażowanie wszystkich uczestników Przeglądu 
oraz ich nauczycieli Fundacja wraz z jurorami 
i pozyskanymi sponsorami przydzieliła eduka-
cyjne nagrody zespołowe pn. „Inspiracje”. Ce-
lem tych nagród jest ukazanie uczestnikom no-
wych możliwości stosowania innych środków 
wyrazu, także w niekonwencjonalnych techni-
kach plastycznych, niemożliwych do wykona-
nia w warunkach szkolnych i przedszkolnych.
Przyznano je placówkom oświatowo-wycho-
wawczym w postaci zaproszenia na warsztaty 
jednego lub kilku 48-osobowych zespołów 
uczniowsko-nauczycielskich. 
 Nagrody zespołowe „Inspiracje” przyznano 
17 placówkom z terenu Polski, w tym czterem 
z Gminy Zławieś Wielka. W wybranych termi-
nach realizowane są warsztaty z udziałem na-
grodzonych dzieci, w tym z terenu naszej gmi-

ny z: Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Złejwsi 
Małej, Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej, 
Szkoły Podstawowej w Górsku i  Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej.
 Fundacja wraz z pozyskanymi sponsorami 
finansuje 24 placówkom nagrody zespołowe 
– plenery z warsztatami, które odbywają się 
w okresie od września do połowy grudnia br. 
Ogółem we wszystkich warsztatach tego Prze-
glądu będzie uczestniczyło 1408 uczniów i 128 
nauczycieli. 
 Na naszej stronie internetowej www.sklu-
dzewo.pl znajduje się werdykt jury.
 Wystawa w galerii skłudzewskiej prezento-
wana była do 1 XI br. 
 Fundacja Piękniejszego Świata wypożycza 
na czas określony przedszkolom, szkołom, sto-
warzyszeniom, firmom i innym zainteresowa-
nym jednostkom kolekcję prac pt. „Moje Pięk-
ne – Bezpieczne Miejsce – Skłudzewo 2019”. 

Beata Romanowska

 W uroczystości uczestniczyli: Jan Surdyka – 
Wójt Gminy, Piotr Pawlikowski – Przewodniczą-
cy Rady Gminy, Rafał Żelazek – Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Grażyna Kry-
stosiak – Sekretarz Gminy, radni powiatu toruń-
skiego w osobach: Edyta Zakrzewska i Janusz Ko-
noniuk, Zarząd Gminnego Koła Kombatantów 
w Złejwsi Wielkiej wraz z Prezesem Heleną Prze-
kwas, dyrektorzy szkół, domów kultury, przed-
szkola, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyj-
nych, harcerze i licznie zebrana publiczność.
 Po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny goście 
udali się do Gminnego Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Złejwsi Małej, by wspólnie jako patrioci ob-
chodzić ten szczególny dzień. Po wprowadzeniu 
Sztandaru odśpiewano cztery zwrotki hymnu 
narodowego. 
 Bogaty program będący aktywną lekcją hi-
storii Polski, przybliżającą istotę tego narodowe-
go święta przygotowali: zespół śpiewaczy ”Melo-
dia”, grupa taneczna cheerleaderki, solistka Julia, 
„Bydgostia Accordion Trio” w składzie: Agniesz-
ka Bartoszewicz – flet poprzeczny, Maciej Dra-
piński – akordeon, Michał Litwa – wiolonczela 
oraz bas – baryton Krystian Psujek. W słowno 
– wokalno - instrumentalnym wystąpieniu przy-
pomniano czym jest wolność i jak należy o nią 

dbać w dzisiejszych czasach. Piękne teksty, tańce 
i przywołane pieśni np. „ Legiony”, „Czerwone 
maki”, ”Serce w plecaku”, „Płynie Wisła płynie” 
wprowadziły zebranych w bardzo podniosły 
nastrój. Publiczność włączyła się do wspólnego 
śpiewu pieśni patriotycznych. Na zakończenie 
odśpiewano hymn” ROTA”. Po części oficjalnej 
i artystycznej gości podjęto rogalami, gdyż zgod-
nie z tradycją sięgającą początkom połowy XIX 
stulecia, raz w roku 11 listopada należy skonsu-
mować jednego słodkiego rogala.
 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Złejwsi Małej pragnie serdecznie po-
dziękować za krzewienie tradycji i żywą lekcję 
historii wszystkim osobom, które zaangażowały 
się w przygotowanie tej uroczystości. 
 Wyrazy podziękowania kieruję do władz gmi-
ny, księdza kanonika, radnych gminy i powiatu 
toruńskiego, kombatantów, harcerzy Trzydzie-
stego Szczepu w Złejwsi Wielkiej, kierowników 
jednostek organizacyjnych, sołtysów, pracow-
ników GOKiS, zespołu śpiewaczego ”Melodia” 
wraz z akompaniującymi muzykami, soliście, 
grupie tanecznej i solistce oraz wszystkim, któ-
rzy włączyli się w to patriotyczne święto.

Maria Karpińska

	 11	listopada	2019	roku	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	i	Sportu	w	Złejwsi	Małej	uczczono	
101	rocznicę	Odzyskania	Niepodległości.	Uroczyste	obchody	rozpoczęła	Msza	Święta	w	ko-
ściele	p.w.	Św.	Stanisława	Kostki	w	Złejwsi	Wielkiej,	którą	celebrował	Ksiądz	Kanonik	Woj-
ciech	Murawski.

Kultura
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Jesienny kurs florystyczny

„Szkolne Przygody 
Gangu Słodziaków”

Występ z okazji Święta Niepodległości

 Głównym celem spotkania było radosne 
świętowanie odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, a także współpraca ze środowiskiem 
lokalnym, w tym przypadku osobami starszy-
mi i chorymi. Dzieci słowem, piosenką i tań-
cem oddały szacunek symbolom narodowym, 
symbolom walki o wolność i zwycięstwo oraz 
miłość do Ojczyzny. 
 Podopieczni fundacji aktywnie brali udział 
w uroczystości poprzez wspólne odśpiewanie 
hymnu, a także śpiewanie pieśni patriotycz-
nych, nie ukrywając przy tym wzruszenia. 
Z niejednego oka popłynęła łza. 
 Miłym, końcowym akcentem było wspólne 
zdjęcie. Dzieci zostały też poczęstowane sokiem 
i smacznymi ciasteczkami. 
 Ten dzień przeżyliśmy dumnie i z uśmie-
chem na twarzy. Była to wspaniała lekcja dla 
naszego młodego pokolenia. Lekcja tolerancji, 
szacunku i dzielenia się radością z innymi. 

Alina Fiedorek 

	 15	listopada	2019	roku	uczniowie	klas	III	Szkoły	Podstawowej	im.	Janusza	Korczaka	w	Przy-
sieku,	mieli	przyjemność	zaprezentowania	uroczystej	akademii	z	okazji	Święta	Niepodległo-
ści	w	Dziennym	Domu	Pomocy	Fundacji	Werwa,	mieszczącym	się	w	budynku	ODR-u.	

 Motywem przewodnim odbywającego się 
pod koniec października kursu było przygoto-
wanie wiązanek na Wszystkich Świętych. 
 Pod czujnym okiem profesjonalistki - pani 
Magdy, która prowadzi zajęcia w interesujący 
i ciekawy sposób, uczestniczki kursu za każ-
dym  razem poznają nowe techniki układania 
kwiatów.
 Tematem kolejnego kursu, który odbył się 
16 grudnia było wykonanie stroików na Święta 
Bożego Narodzenia. 

Renata Dobrowolska

	 Tradycyjnie	jesienią,	Dom	Kultury	w	Górsku,	organizuje	warsztaty	florystyczne,	które	cie-
szą	się	bardzo	dużym	zainteresowaniem.

Festiwal Piosenki Kresowej Rojewo
	 17	listopada	w	hali	sportowej	w	Rojewie	odbył	się	VIII	Festiwal	Piosenki	Kresowej.	10	zespó-
łów	muzycznych	zaprezentowało	piosenki	kresowe	oraz	patriotyczne.	

 Motywem przewodnim spotkania było „Ocalić od zapomnienia pamięć Polaków mieszkają-
cych na Kresach”. Zespół „Harmonia” działający przy Domu Kultury w Górsku, juz po raz trzeci 
wziął udział w tym wydarzeniu. Tegoroczny występ z został przyjęty przez mieszkańców gminy 
Rojewo z dużym aplauzem.
 Harmonia zaśpiewała „Patriotycznego Kujawiaka”, piosenkę „Priszoł kozak” i „Czom ty nie 
priszoł”. Na zakończenie festiwalu odbyła się uroczystość integracyjna dla uczestników. 

Renata Dobrowolska

 Za udział w pierwszej edycji (systematyczne 
czytanie, portrety Słodziaków, komiksy) dzieci 
z naszej szkoły otrzymały ”Słodziakowe” podu-
szeczki.
 W tym roku szkolnym uczniowie klas 1 – 3 
wraz z rodzicami lub wychowawczyniami co-
dziennie czytali opowiadania o przygodach 
Słodziaków.
 Zakończeniem akcji było głośne czytanie 
maluchom przez starsze koleżanki, które od-
było się w scenerii przygotowanej przez dzieci 
na podstawie opowiadań: "Leśna polana - a na 
niej magiczne drzewo”, "Jamka borsuka", "Ul 
z Królową pszczół", "Mrowisko", "Mieszkanko 
jeża i krasnoludka". Każda z klas posadziła też 
jeden dąb.
 Dziękujemy za pomoc Paniom: Hannie Bal-
cerak,  Katarzynie Ciechorskiej, Hannie Fenske 
i dziewczętom z Klubu „Odlotowe Mole Książ-
kowe”:
- Wanesie Bober
- Joannie Drewnowskiej
- Katarzynie Jaguś

- Jagodzie Kowalskiej
- Marcelinie Michalskiej
- Dorocie Nowackiej
- Malwinie Ostrowskiej
- Anastazji Raniszewskiej

Elżbieta Kononiuk 
i Wiesława Bułatek

	 Czytanie	pełni	niezmiernie	ważną	rolę	w	rozwoju	dziecka	–	powtarzamy	to	od	wielu	lat.		
Stąd	uczestnictwo	naszej	szkoły	w	kolejnej	edycji	akcji	czytelniczej	„Szkolne	Przygody	Gangu	
Słodziaków”.

Kultura
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Kalendarz imprez na 2020 rok Dom Kultury w Górsku

Informacje

Data Nazwa	imprezy
Styczeń

12.01 WOŚP
Styczeń Uniwersytet III Wieku, 2 x w miesiącu
Styczeń Dzień Babci i Dziadka
Styczeń Spotkania Klubu Seniora  2x w miesiącu
27.01-9.02 Współorganizacja półkolonii zimowiska dla dzieci

Luty
27.01-9.02 Współorganizacja półkolonii zimowiska dla dzieci
27.01-9.02 Zajęcia dla dzieci w okresie w ferii /pracownia komputerowa, gry planszowe/
Luty Bal Przebierańców dla dorosłych
Luty Bal Przebierańców dla dzieci
Luty Koncert Walentynkowy
Luty Spotkania Klubu Seniora  2x w miesiącu
Luty Uniwersytet III Wieku  2 x w miesiącu
29.02 Wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy „Straszny Dwór”

Marzec
Marzec Spotkania Klubu Seniora  2x w miesiącu
Marzec Uniwersytet III Wieku  2 x w miesiącu
8.03 Dzień Kobiet
Marzec Współorganizacja gminnego Dnia Kobiet
Marzec Zorganizowanie wielkanocnych warsztatów florystycznych
Marzec Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci
Marzec Zorganizowanie wyjazdu do kina

Kwiecień
Kwiecień Uniwersytet III Wieku  2 x w miesiącu
Kwiecień Spotkania Klubu Seniora  2x w miesiącu
Kwiecień VII Mini Lista Przebojów
Kwiecień Zorganizowanie wyjazdu do opery Nova  Bydgoszcz
Kwiecień Zabawy Wielkanocne dla dzieci/gra terenowa/

Maj
Maj Akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja 
Maj Spotkania Klubu Seniora  2x w miesiącu
Maj Uniwersytet III Wieku  2 x w miesiącu
Maj Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci i dorosłych 
Maj Wycieczka Dolny Śląsk, Praga Czeska
Maj Dzień Matki

VII Wojewódzki Festiwal Zespołów 
Śpiewaczych i Folklorystycznych

 Na scenie zaprezentowało się 9 zespołów 
z powiatu bydgoskiego, nakielskiego, mogileń-
skiego i toruńskiego oraz duet „Kujawianka 
z Kaszubą”. 
 W malowniczej scenerii wystąpił Zespół 
Pieśni i Tańca „ Płomienie” z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Bydgoszczy. Zespół zaprezen-
tował bogaty folklor rzeszowski opisujący pięk-
no rzeszowskiej krainy.
 Wyjątkowość tego wydarzenia docenili: 
Krzysztof Rak – Zastępca Wójta Gminy Zławieś 
Wielka, Piotr Pawlikowski – Przewodniczący 
Rady Gminy Zławieś Wielka, Rafał Żelazek 
- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu, Krystyna Lewicka-Ritter znana byd-
goska dziennikarka prasowa i telewizyjna, mi-
łośniczka kultury ludowej, Izabela Grochowska 
– kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca 
„Płomienie” z Młodzieżowego Domu Kultury 
w Bydgoszczy, Katarzyna i Maciej Juras sympa-
tycy zespołu „Melodia”, którzy na tę uroczy-
stość przyjechali z Warmii i Mazur.
 Festiwal był wspaniałą okazją do zaprezento-
wania publiczności swojego dorobku kultural-
nego, do rozrywki, integracji i relaksu. W tego-

rocznym spotkaniu wystąpiły zespoły z czterech 
powiatów: bydgoskiego, mogileńskiego, nakiel-
skiego i toruńskiego: zespół „Łochowianie” 
z Gminnego Centrum Kultury w Białych Bło-
tach, zespół „Wesołe Gospodynie”  z Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie, 
zespół „Nadwiślanie” z Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej, 
zespół „Mroczanki” z Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Wśród 
zespołów powiatu toruńskiego zaprezentowały 
się zespoły: Zespół „Jutrzenka” z Czernikowa , 
"Wspomnienie" z Gminnego Centrum Kultury 
w Wielkiej Nieszawce i zespół „Melodia” z gmi-
ny Zławieś Wielka. Z powiatu mogileńskiego 
zespół "Wylatowianki". Gościnnie wystąpił 
Duet „Kujawianka z Kaszubą” i Zespół Pieśni 
i Tańca „Płomienie” z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Bydgoszczy. 
 Ważnym elementem Festiwalu jest możli-
wość wyjścia z domu, spotkania się, wspólnej 
zabawy, a jednocześnie integracja i wymiana 
doświadczeń na niwie artystycznej. Festi-
wal to także możliwość spotkania środowisk 
z różnych zakątków naszego województwa. To 

	 2	października	2019	roku	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	i	Sportu	w	Złejwsi	Małej	odbył	się	
VII	Wojewódzki	Festiwal	Zespołów	Śpiewaczych	i	Folklorystycznych.	

Data Nazwa	imprezy
Maj

Maj Majowa akcja ogólno polska „Maj miesiącem dla zdrowia”
Maj Inauguracja chodzenia z kijkami nordic walking

Czerwiec
Czerwiec Wspólorganizacja gminnego festynu -  Sobótka
Czerwiec Spotkania Klubu Seniora  2x w miesiącu
Czerwiec Uniwersytet III Wieku  2 x w miesiącu
Czerwiec Zakończenie roku kulturalnego w sekcjach działających przy Domu Kultury

Lipiec
Lipiec Zajęcia wakacyjne dla dzieci
Lipiec Półkolonie- współorganizacja ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych 

„Razem dla Przyszłości”, Szkoła Przysiek, Szkoła Łązyn
Sierpień

Sierpień Zajęcia wakacyjne dla dzieci

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

22.08 Współorganizacja dożynek gminnych
Wrzesień

12, 13.0 Europejskie Dni Dziedzictwa
Wrzesień Wycieczka jednodniowa

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

Październik
Październik Rozpoczęcie zajęć Klub Seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku
Październik Wyjazd do kina, Klub Seniora
Październik Kurs układania kwiatów/wiązanki z okazji święta Zmarłych/

Listopad
Listopad Spotkania Klubu Seniora  2x w miesiącu
Listopad Uniwersytet III Wieku  2 x w miesiącu
Listopad Andrzejkowe spotkanie w Klubie Seniora
Listopad VIII Festiwal Piosenki Europejskiej

Grudzień
Grudzień Zabawa Mikołajkowa dla dzieci

Kurs układania kwiatów/wiązanki z okazji Świąt Bożegonarodzenia/
Grudzień Wigilia w Klubie Seniora, UTW i zespole „Harmonia”
Grudzień Pastorałki

zespoły są animatorami życia kulturalnego 
w miastach i wsiach, to one pielęgnują obyczaje 
i kulturę, aby tętniła życiem kolejnych pokoleń 
i nie została zapomniana. Myślę, że to zespoły 
ludowe swoją pracą tworzą również historię na-
szego regionu. Warto tu podkreślić, że folklor 
to nie tylko taniec i śpiew, to także historia, tra-
dycja i patriotyzm.
 Zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki 
i dyplomy. Po zakończonej prezentacji stworzy-
liśmy krąg taneczny, ciesząc się wspólnym suk-
cesem, na który pracujemy każdego dnia. Duże 
zainteresowanie wydarzeniem i ciepłe słowa od 
uczestników motywują nas do organizacji ko-
lejnych edycji Festiwalu.

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Złejwsi Małej wraz z Zespołem 
„MELODIA” serdecznie dziękują wszystkim 
gościom, którzy przyjęli zaproszenie, władzom 
gminy, uczestnikom Festiwalu za zapał, entu-
zjazm, zaangażowanie, a także za stworzenie 
doskonałej okazji do nawiązywania nowych 
znajomości. 
 Pragnę również złożyć serdecznie podzię-
kowania dla sponsorów takich jak: Urząd 
Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz Piekarnia MR 
MAX Tadeusz Śliwa za okazaną pomoc, do-
broć i życzliwość.

Maria Karpińska
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Klistopad – grudzień 20178 Kultura

Listopadowy wyjazd Klubu Seniora do Bydgoszczy 20-Lecie 1 Szczepu Harcerskiego 
„Błękitna Jedynka” 

Gminny Konkurs Wiedzy 
„Stanisław Moniuszko – życie i twórczość”

 Wielką rolę w powstaniu tego 
muzeum odegrał pan dr hab. prof. 
nadzwyczajny Adam Sudoł. Pan 
profesor podczas wykładów na Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku i w Klu-
bie Seniora, przybliżył nam historię 
tego Muzeum i roli jaką odegrał 
w jego powstaniu.
 Jak czytamy na stronie interneto-
wej muzeum „Uniwersytet Kazimie-
rza Wielkiego może pochwalić się wła-
snym Muzeum. Muzeum Dyplomacji 
i Uchodźstwa Polskiego gromadzi, 
opracowuje oraz udostępnia zbiory 
dotyczące polskiej służby zagranicz-
nej, dziejów Rządu RP na Uchodź-
stwie, a także materiały obrazujące ży-
cie i działalność Polonii zamieszkałej 
w różnych częściach świata. 
 Niezwykła różnorodność zbiorów 
sprawia, że nawet najbardziej wyma-
gający nie mogą się tu nudzić. Funda-
mentem muzealnej kolekcji jest dar 
Rodziny Poznańskich, przekazany 
Uniwersytetowi Kazimierza Wielkie-
go w 1997 oraz 2013 roku, przez Wan-
dę z Dmowskich Poznańską - żonę 
ostatniego konsula generalnego II RP 
w Londynie dra Karola Poznańskiego. 
Zwiedzający podziwiać mogą srebrną 
zastawę stołową, porcelanowe serwisy, 
meble, a także dzieła sztuki. Całość 

	 Listopad	 jest	miesiącem,	w	którym	obchodzimy	Święto	Niepodległości	 i	 czcimy	 jej	odzyskanie.	Z	 tą	 rocz-
nicą	związany	był	wyjazd	Klubu	Seniora	działającego	przy	Domu	Kultury	w	Górsku	do	Muzeum	Dyplomacji	
i	Uchodźctwa	w	Bydgoszczy.

przywołuje klimat międzywojennego 
saloniku”.
 Muzeum otrzymało też dary od 
rodziny Józefa Becka, przedwojen-
nego Ministra Spraw Zagranicznych, 
a także Radosława Sikorskiego byłe-
go Ministra Spraw Zagranicznych 
z ostatnich lat, są tu też eksponaty od 
innych mniej znanych darczyńców.
 Muzeum Dyplomacji i Uchodźc-
twa jest jedynym tego typu muzeum 
w Europie. 
 Nasi Seniorzy mieli tę przyjem-
ność, że po Muzeum oprowadzał 
ich sam Profesor Adam Sudoł, który 
z wielkim zaangażowaniem i empatią 
opowiadał o każdej z tych pamiątek. 
Trudno było nam opuścić to miejsce, 
ale już mamy zapewnienie od pana 
profesora, że dalsze opowieści będą 
realizowane podczas spotkań Klu-
bu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Górsku.
 Po zakończeniu pobytu w mu-
zeum uczestnicy wycieczki udali 
się z Panią Agnieszką Wysocką na 
zwiedzanie secesyjnej Bydgoszczy. 
Agnieszka Wysoka to doktor histo-
rii sztuki, zatrudniona w Pracowni 
Dziedzictwa Kulturowego Kujaw-
sko-Pomorskiego Centrum Kultury. 
Jest wykładowcą w Instytucie Histo-

rii i Stosunków Międzynarodowych 
UKW. 
 Niedawno ukazała się jej książka 
„Architektura i urbanistyka Bydgosz-
czy w dwudziestoleciu międzywojen-
nym”. Wrażenia z oglądania tej części 
Bydgoszczy zepsuła nam deszczowa-
pogoda i zapadająca ciemność. Mamy 
nadzieję powtórzyć zwiedzanie w bar-
dziej sprzyjających okolicznościach.
 Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców gminy w wieku 50+ do 
uczestniczenia w spotkaniach Klubu 
Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Telefon kontaktowy Dom Kultury 
Górsk 56 610 21 28.

Renata Dobrowolska

 Aby godnie uczcić pamięć Pa-
trona roku 2019 Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej 24 
października 2019 roku zorganizo-
wał Gminny Konkurs Wiedzy „Stani-
sław Moniuszko – życie i twórczość”. 
Do konkursu przystąpili uczniowie 
szkół podstawowych z terenu gminy 
Zławieś Wielka. 
 Głównym celem konkursu było 
przedstawienie sylwetki Stanisława 
Moniuszki oraz prezentacja jego 
twórczości. Ważne było też zachę-
cenie uczniów do pogłębiania wie-
dzy o muzyce i życiu kompozytora. 
Udział w konkursie polegał na roz-
wiązaniu przez każdego uczestnika 
testu pisemnego składającego się z 25 
pytań, opracowanego przez Komisję 
Konkursową. 
 Uczestnicy za poprawnie rozwią-
zany test mogli zdobyć maksymalnie 
25 punktów. Uczniowie odpowiadali 
na pytania dotyczące życia i twórczo-
ści kompozytora. Z 25 pytań, dwa  
związane były z muzyką. Trzeba było 
odgadnąć tytuły utworów skompo-
nowanych przez ojca polskiej opery 
narodowej. Dzieci i młodzież musie-
li wykazać się sporą wiedzą, a także 
znajomością utworów. Uczestników 
konkursu oceniała Komisja, której 
przewodniczył Maciej Drapiński – 
muzyk, pedagog.
 Zwycięzcą konkursu została Stella 
Sudoł – SP Zławieś Wielka, filia Czar-
nowo, II miejsce zajęła Maria Chle-
wicka – SP Przysiek, a III Artur Wy-

	 Rok	2019	został	ogłoszony	Rokiem	Stanisława	Moniuszki.	Stało	się	tak	
dla	uczczenia	200.	rocznicy	urodzin	tego	wybitnego	kompozytora,	dyry-
genta,	organisty,	pedagoga,	a	nade	wszystko	twórcy	polskiej	opery	narodo-
wej.

dra – SP Górsk. Wyróżnienia zdobyli: 
Anna Aranin i Antonina Białkowska 
- SP Górsk, Maja Angowska, Amelia 
Pindel, Wiktoria Rawa i Alicja To-
łoczko – SP Przysiek. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali nagrody i dyplomy, 
laureaci pierwszych trzech miejsc 
dodatkowo pamiątkowe statuetki. 
GRATULUJEMY! Organizatorem 
i fundatorem nagród był Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi 
Małej.
 Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Złejwsi Małej ser-
decznie dziękuje uczniom, nauczycie-
lom za udział w konkursie, który był 
dedykowany wielkiemu polskiemu 
kompozytorowi – Stanisławowi Mo-
niuszce.

Maria Karpińska

 Od 20 lat harcerstwo w Górsku prężnie się rozwija, pomagając w wycho-
waniu kolejnych pokoleń. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą w Parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku. 
 Po uroczystym apelu, złożeniu meldunku Komendantowi Szczepu i roz-
paleniu watry, przyszedł czas na wręczenie specjalnych podziękowań: statu-
etek oraz odznak za Szczególne Zasługi dla 1 Szczepu Harcerskiego „Błękitna 
Jedynka” z Górska. Prezentacji filmu z działalności pracy wychowawczej dwu-
dziestu lat Szczepu, towarzyszył pokaz lotniczy Aeroklubu Pomorskiego. 
 By uczcić zapomniane już chwile, goście mogli, obejrzeć kroniki harcer-
skie Szczepu i Drużyn. Odbył się również koncert Orkiestry Dętej Zławieś 
Wielka. Harcerze zaprezentowali działanie Drużyn na scenie i przy ognisku. 
Zakończeniem uroczystości było symboliczne stworzenie kręgu harcerskiego, 
które na przestrzeni 20 lat dalej im towarzyszy.

Natalia Dąbrowska

	 14	września	wszyscy	sympatycy,	dawni	i	obecni	członkowie	szczepu,	lu-
dzie	którzy	pomogli	stworzyć	tę	wspólnotę	znaleźli	się	w	tym	samym	miej-
scu	i	w	tym	samym	czasie,	by	uczcić	tak	ważne	wydarzenie.	

IV Turniej sołectw „Sołecjada”

 Impreza zorganizowana po raz 
pierwszy w 2016 r. dzięki zaintereso-
waniu mieszkańców, na stałe wpisała 
się w kalendarz imprez gminych. 
W tegorocznej edycji po praz pierw-
szy konkurencją obowiązkową była 
prezentacja sołectwa. Jak się okazało 
pomysłowość, jak i kunszt artystycz-
ny naszych mieszkańców sprawił nie 
lada kłopot w ocenie jury. 
 Ośmioosobowe drużyny pod 
przewodnictwem sołtysów bądź rad-
nych zmierzyły się z 7 konkurencja-
mi: prezentacją sołectwa, survivalem 
- torem przeszkód na wesoło, hoopa 
hoopem - skocznymi wyścigami 
w workach, mostem zwodzonym - 
tworzonym z 5 zawodników druży-
ny, wyścigiem rydwanów - slalomem 
w parach na deskorolce, gorącym 
kartoflem - przerzucaniem ziemnia-
ków na ściereczkach oraz szalonym 
jednokołowcem - wyścigami taczek 
budowlanych. 
 Wszystkie konkurencje sprawiły 
wiele radości nie tylko uczestnikom, 
ale i kibicom. W zaciętej rywalizacji 
nie zabrakło salw śmiechu i dobrego 
humoru. 
 Nad przebiegiem wszystkich kon-
kurencji czuwało jury w składzie: Jan 
Surdyka Wójt Gminy Zławieś Wielka, 
Krzysztof Rak zastępca wójta, Robert 
Swiontek Brzezinski dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Złejwsi Wielkiej oraz 
Beata Bęben i Grzegorz Hryniewicz - 
nauczyciele w-f. 
 Jak co roku organizatorzy zapro-
sili nie tylko do wspólnej zabawy, ale 

	 24	listopada	2019	r.	w	Szkole	Podstawowej	w	Złejwsi	Wielkiej	sołeckie	drużyny	ubrane	w	kolorowe	koszulki	
zmierzyły	się	w	IV	Turnieju	Sołectw.	

również na słodki oraz ciepły poczę-
stunek. W kawiarence uczestnicy i ki-
bice mogli skosztować pysznych ciast 
oraz gorącej i świetnie przyprawionej 
grochówki. 
 W tegorocznej Sołecjadzie naj-
lepsza okazała się drużyna z Łążyna, 
która za zajęcie I miejsca otrzymała 
słuchawki bezprzewodowe. II miejsce 
zajęło sołectwo Stary Toruń dla które-
go nagrodą były głośniki bezprzewo-
dowe, natomiast power banki otrzy-
mało sołectwo Rzęczkowo, które 
uplasowało się na III miejscu. Wśród 
wszystkich zawodników rozlosowa-

no 10 nagród pocieszenia o wartości 
50 zł każda.
 W turnieju udział wzięły druży-
ny z sołectw: Czarnowo, Górsk, Gu-
towo, Łążyn, Rozgarty, Rzęczkowo, 
Siemoń, Skłudzewo, Stary Toruń, 
Zławieś Wielka, którym bardzo dzię-
kujemy za przygotowanie i świetną 
zabawę. 
 Szczególne podziękowania kieru-
jemy do dyrekcji i pracowników Szko-
ły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej za 
pomoc w organizacji całej imprezy. 

Paulina Zakierska
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K Informacje

KALENDARZ IMPREZ 
KULTURALNO – SPORTOWYCH 

NA 2020 ROK w GOKIS

 Gminny konkurs wiedzy odbył 
się 10 grudnia 2019 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi 
Małej.
 Jego celem było upowszechnianie 
wiedzy z zakresu funkcjonowania 
i rozwoju samorządu terytorialnego, 
jego znaczenie dla życia lokalnych 
społeczności, a także propagowanie 
idei budowania społeczeństwa oby-
watelskiego. Udział w konkursie po-
legał na wypełnieniu przez każdego 
uczestnika testu pisemnego jedno-
krotnego wyboru, składającego się 
z 25 pytań, opracowanego przez Ko-
misję Konkursową.
 Uczestnicy mogli zdobyć mak-
symalnie 25 punktów za poprawnie 
rozwiązany test. Uczniowie musieli 
wykazać się wiedzą na temat zadań 
jednostek samorządu terytorialnego 
w dziedzinie gospodarki finansowej, 
administracji oraz kompetencji róż-

IV Gminny Konkurs Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym w GOKiS

	 19	uczniów	szkół	podstawowych	przystąpiło	do	pisemnego	egzaminu	sprawdzającego	wiedzę	o	samorządzie	
terytorialnym.	

nych szczebli władz samorządowych.
Uczestników konkursu oceniała Ko-
misja Konkursowa, której przewod-
niczyła Edyta Zakrzewska- Radna 
Powiatu Toruńskiego, Piotr Pawli-
kowski – Przewodniczący Rady Gmi-
ny Zławieś Wielka.
 Zwycięzcą konkursu został Igor 
Paciorkowski uzyskując 18 pkt. – SP 
Przysiek , II miejsce z liczbą 17 pkt. za-
jął Mikołaj Kwiatkowski – SP Łążyn , 
a III miejsce z liczbą 16,5 pkt. Witold 
Puchałka –SP Przysiek. Uczniowie 
otrzymali nagrody rzeczowe i dy-
plomy. Dyplomami, wyróżnieniami 
oraz drobnymi upominkami zosta-
li nagrodzeni pozostali uczestnicy 
konkursu.
 Organizatorem Konkursu był 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Złejwsi Małej. Fundatorzy nagród: 
Urząd Marszałkowski w Toruniu, 
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej 

i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Złejwsi Małej. Bardzo serdecznie 
pragniemy podziękować wszystkim, 
którzy okazali nam pomoc i wsparcie 
przy organizacji konkursu. Dziękuje-
my również wszystkim uczniom za 
udział w konkursie, nauczycielom za 
przygotowanie uczniów do konkur-
su.
 Mamy nadzieję, że wydarzenie to 
rozbudziło w nich jeszcze większe za-
interesowanie tematyką samorządo-
wą i że nadal będą pogłębiać wiedzę 
na temat samorządu terytorialnego. 
Podziękowania kieruję do Komisji 
Konkursowej za merytoryczną ocenę 
i zaangażowanie. 
 Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu i gratulujemy laure-
atom!

Dyrektor GOKiS
Maria Karpińska

Lp. Termin Nazwa	i	miejsce Organizator/	
Współorganizator

1. 15 styczeń VIII Gminny Konkurs Kolęd 
i Pastorałek GOKiS

2. 12styczeń WOŚP Urząd Gminy, 
GOKiS, DK

3. luty Ferie z GOKiS ( konkursy, zabawy, tur-
nieje, warsztaty taneczne i wokalne) GOKiS

4. 8 marca Dzień Kobiet w GOKiS Urząd Gminy, 
GOKiS,DK

5. marzec 
- kwiecień

Gminny Konkurs na najciekawszą kart-
kę wielkanocną GOKiS

6. marzec 
- kwiecień

VIII Gminny Konkurs Ortograficzny 
o Pióro Wójta Gminy Zławieś Wielka GOKiS

7. marzec 
- kwiecień

Turniej Piłki Nożnej chłopców szkół 
podstawowych Orlik GOKiS

8. marzec 
- kwiecień

Turniej Piłki Nożnej dziewcząt szkół 
podstawowych Orlik GOKiS

9. marzec
- kwiecień

Turniej Piłki Nożnej chłopców szkół 
gimnazjalnych Orlik GOKiS

10. marzec 
- kwiecień

Turniej Piłki Nożnej dziewcząt szkół 
gimnazjalnych Orlik GOKiS

11. kwiecień Koncert  – rocznica śmierci 
Świętego Jana Pawła II GOKiS

12. kwiecień – maj
Gminna liga tenisa ziemnego 
w kategorii OPEN kobiet 
i mężczyzn – Orlik

GOKiS

13. maj VI Gminny Konkurs Pieśni 
i Piosenki Religijnej GOKiS

14.  maj  Edycja Gminnego Biegu 
im. Zbyszka Jędrasa GOKiS

15. 26 maja Montaż słowno – muzyczny 
z okazji Dnia Matki GOKiS

16. 1 czerwca Dzień Dziecka GOKiS

17. czerwiec Sobótka – Festyn Rodzinny Urząd Gminy, 
GOKiS, DK

18. czerwiec Gminny Konkurs Plastyczny 
„Lubię moją gminę” GOKiS

19. czerwiec Zakończenie Roku Kulturalnego GOKiS

20. czerwiec Wielka Olimpiada Małego Sportowca – 
zmagania sportowe przedszkolaków

GOKiS, 
Gminne Przedszkole

21. lipiec – sierpień
Wakacje z GOKiS, Wakacyjny turniej 
piłki siatkowej drużyn mieszanych 
o puchar dyrektora GOKiS

GOKiS

22. lipiec – sierpień
Wakacyjny turniej dziewcząt 
i chłopców w koszykówkę 
(drużyny 3 osobowe) – Orlik

GOKiS

23. lipiec – sierpień
Turniej deblowy tenisa ziemnego 
w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn – 
Orlik

GOKiS

24. lipiec – sierpień
Wakacyjny turniej piłki siatkowej 
drużyn miesznych o puchar dyrektora 
GOKiS

GOKiS

25. sierpień Gminne Święto Plonów 
– DOŻYNKI

Urząd Gminy, 
GOKiS, DK

26. wrzesień Turniej piłki nożnej kategorii OPEN – 
Orlik GOKiS

27. październik Gminny Konkurs Piosenki GOKiS

28. październik IX Wojewódzki Festiwal Zespołów Śpie-
waczych i Folklorystycznych GOKiS

29. październik Mistrzostwa gminy w piłce 
nożnej dziewcząt i chłopców GM GOKiS

30. październik Mistrzostwa gminy w piłce 
nożnej dziewcząt i chłopców SP GOKiS

31. listopad Festiwal pn. Przebój Mamy i Taty GOKiS
32. listopad Zaduszki jazzowe GOKiS

33. 11 listopada Akademia Narodowe Święto 
Niepodległości GOKiS

34. listopad Turniej dziewcząt i chłopców 
P w piłce nożnej GOKiS

35. listopad Wieczór Andrzejkowy GOKiS

36. listopad V Gminny Konkurs Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym GOKiS

37. grudzień IX Gminny Konkurs Szopek 
Bożonarodzeniowych GOKiS

38. grudzień Konkurs na najpiękniejszą kartkę 
bożonarodzeniową GOKiS

39. grudzień Spotkanie świąteczno - noworoczne Urząd Gminy, 
GOKiS

40. grudzień Montaż słowno – muzyczny
 „Boże Narodzenie” GOKiS
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Koncert Jubileuszowy Orkiestry Dętej

Obchody 35 rocznicy śmierci 
bł. Ks. J. Popiełuszki

 Dnia 25 listopada b.r. w SP w Rzęczko-
wie zebrali się przedstawiciele władz gminny: 
pan Jan Surdyka Wójt Gminy Zławieś Wielka, 
Krzysztof Rak zastępca wójta, radni gminni, 
radni powiatowi Edyta Zakrzewska, Janusz 
Kononiuk i Andrzej Walczyński. Obecni byli 
też księża, dyrektorzy szkół, domów kultury 
i jednostek samorządowych, przedstawiciele 
organizacji, OSP, KGW, Kombatantów oraz 
mieszkańcy gminy i powiatu.
 W pierwszej części - jubileuszowej za-
brzmiały utwory muzyki rozrywkowej. Orkie-
stra przygotowała nowe utwory takie jak: „Wią-
zanka Golec Orkiestra” czy „Różowa Pantera” 
. Zagrała także bardzo lubiane przez widownie 
hity „Mambo no 5”, „New York, New York” 
oraz „Tequile”.  
 Były gromkie brawa, kwiaty i prezenty. 
Mimo nowego składu orkiestra zgrała rewela-
cyjnie wciągając widownię do wspólnej zaba-
wy.
Obecnie orkiestrę tworzy 22 młodych muzy-
ków, w większości uczniów szkół podstawo-
wych. Dla pięciorga z nich to był pierwszy pu-
bliczny koncert. 
 Od 2004 roku orkiestra zagrała ponad 300 
koncertów, a  łącznie zagrało w niej miało 135 
młodych muzyków.

	 Ponad	200	osób	uczestniczyło	w	koncercie	z	okazji	jubileuszu	15-lecia	działalności	Gmin-
nej	Orkiestry	Dętej.	

 Orkiestra systematycznie odnosi sukcesy ar-
tystyczne, a do ostatnich należy zakwalifikowa-
nie się do ogólnopolskiego programu pilotażo-
wego „Grajmy w szkole”, który realizowany jest  
przez Instytut Muzyki i Tańca  we współpracy 
z Polską Radą Muzyczną i  finansowany jest  ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.  W związku z tym na koncercie 
były obecni goście z Warszawy. Były wywiady, 
zdjęcia i rejestracja wideo.
 Po 1. części koncertu była przerwa na słod-
kości przygotowane przez rodziców oraz tort 
niespodzianka przygotowany przez panią Mag-
dę Karczewską.
 W drugiej części zabrzmiała przepiękna 
wiązanka „Polskie seriale”, był wspólny śpiew 
pieśni legionowych. Orkiestra kilka razy biso-
wała, a na zakończenie wszyscy uczestnicy im-
prezy zaśpiewali jej 100 lat.
 Z całego serca dziękujemy wszystkim za 
przybycie na nasz koncert. Dziękujemy za miłe 
słowa, kwiaty, prezenty i niespodzianki. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy pomogli w organi-
zacji koncertu, a także za ciągłe wsparcie naszej 
działalności władzom gminy Zławieś Wielka.

Krzysztof Kędzierski 
wraz z Orkiestrą

 19 października reprezentacja 1 Szczepu Harcerskiego ”Błękitna Jedynka” z Górska, wzięła 
udział w obchodach rocznicy śmierci bł. Ks. J. Popiełuszki w Parafii rzymskokatolickiej Podwyż-
szenia Krzyża Świętego, gdzie uczestnicy wysłuchali koncertu „Dobro nieskończone” oraz towa-
rzyszących mu opowieści. 
 Następnie harcerze udali się pod krzyż, upamiętniający męczeńską drogę ks. Popiełuszki, gdzie 
po modlitwie złożyli symboliczne znicze o barwie białej i czerwonej.

Natalia Dąbrowska

Europejskie Dni Dziedzictwa
	 W	dniu	19	listopada	2019	roku	w	Warsza-
wie	odbyła	się	gala	kończąca	27.	edycję	Euro-
pejskich	Dni	Dziedzictwa,	 której	motywem	
przewodnim	był	„POLSKI	SPLOT”.

 Podczas tego wydarzenia rozdano wyróż-
nienia dla instytucji, fundacji i stowarzyszeń 
zaangażowanych w promowanie dziedzictwa 
kulturowego Polski w ramach EDD.
 Narodowy Instytut Dziedzictwa zorganizo-
wał galę, by podkreślić znaczenie zaangażowa-
nia i podziękować tym, którzy wykazali się ini-
cjatywą i włączyli się w obchody tegorocznego 
święta otwartych zabytków. 
 Podczas uroczystości uhonorowano orga-
nizatorów najciekawszych wydarzeń odbywają-
cych się w ramach 27 edycji Europejskich Dni 
Dziedzictwa. Z każdego województwa wyróż-
niono pięciu popularyzatorów dziedzictwa kul-

turowego w Polsce. Z województwa kujawsko-
pomorskiego wyróżnienia otrzymali:
1. Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Gru-

dziądzu 
2. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książni-

ca Kopernikańska w Toruniu 
3. Wąbrzeski Dom Kultury 
4. Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowro-

cławiu 
5. Dom Kultury w Górsku 
 Wyróżnienie dla Domu Kultury na gali 
w Warszawie, odebrała Renata Dobrowolska 
dyrektor Domu Kultury.
 Wyróżnienie to jest dla nas szczególnie waż-
ne, gdyż nasz wiejski Dom Kultury już po raz 
drugi znalazł się w tym wąskim gronie docenio-
nych instytucji kultury. 

Renata Dobrowolska

Kultura
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VIII Gminny Konkurs Szopek 
Bożonarodzeniowych

Zaduszki Jazzowe 2019

Narodowe 
Święto Niepodległości

VII Festiwal Europejski

Zabawa Andrzejkowa

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej, ul. Topolowa 6 ogłasza 

KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

 Celem konkursu jest kultywowanie wśród dzieci i dorosłych tradycji wykonywania szo-
pek, poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa, przekazywanie 
zwyczajów bożonarodzeniowych z regionu kujawsko-pomorskiego oraz rozwijanie wrażliwo-
ści estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych.
 Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi 
Małej przy ul. Topolowej 6, do dnia 20 grudnia 2019 roku wraz z kartą zgłoszenia.
 Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Bedzie ona oce-
niać według następujących kryteriów: pomysłowość, zgodność z tradycją, ogólne wrażenie 
artystyczne, estetyka pracy i dobór i wykorzystanie materiałów (bez gotowych, zakupionych 
ozdób). 

Maria Karpińska

 Na scenie wystąpił zespół „DIXIE BRO-
THERHOOD” z Torunia. Muzycy zaprezento-
wali standardy jazzowe we własnych aranżacjach. 
Była to już VI Edycja Zaduszek Jazzowych, które 
wpisały się na stałe w kalendarz kulturalny na-
szej gminy. Zespół „DIXIE BROTHERHOOD” 
w składzie instrumentalnym: perkusja, trąbka, 
puzon, banjo, klarnet i tuba. Koncert zespołu 
„Dixie Brotherhood” przyciągnął sporą liczbę 
osób, wypełniając po brzegi salę. 
 Wyjątkowa atmosfera, wyjątkowy czas za-
wsze stwarza niepowtarzalny klimat, który stał 
się już muzyczną wizytówką naszej gminy. To 
piękne spotkanie porwało publiczność do owacji 
na stojąco, gdyż zespół nawiązał wspaniały kon-
takt z publicznością. Artyści podczas godzinne-
go koncertu dali popis wirtuozerskiej gry.

	 2	listopada	w	Dzień	Zaduszny	miłośnicy	jazzu	spotkali	się	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	
i	Sportu	w	Złejwsi	Małej,	by	wysłuchać	standardów	jazzowych.	

 Organizatorem Zaduszek Jazzowych jest 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Złejwsi 
Małej.
Dziękujemy Państwu, że zechcieliście przyjąć 
nasze zaproszenie na zaduszkowe spotkanie. 
Jestem przekonana, że jazzowy koncert na dłu-
go pozostanie w Państwa pamięci, a to za spra-
wą wyjątkowych muzyków. Uczta dla ducha. 
Tym stwierdzeniem najtrafniej można określić 
czas, którym muzycy obdarzyli nas tego wie-
czoru. 
 Doskonały dobór repertuaru w połączeniu 
z mistrzostwem wykonania sprawił, iż wysłu-
chany koncert stał się jednym z tych, które na 
długo zapadają w pamięci.

Maria Karpińska

 Wzięło w niej udział prawie sto osób z terenu całej gminy oraz z okolicznych miast. Nie było 
co prawda „lania wosku” i wróżb andrzejkowych, bo wiek uczestników już nie ten, ale były inne 
konkursy i wspólne tańce.
 Zabawa trwała przez kilka godzin, oprawę muzyczną zapewnił Pan Krzysztof Kędzierski ka-
pelmistrz naszej Gminnej Orkiestry, catering przygotowała Pani Ewa Dudzic, a pyszne wędliny 
dostarczono ze sklepu Państwa Dudziców z Górska. Do kawy podano ciasto przygotowane przez 
piekarnię Państwa Rębaczów.
 Mamy nadzieję, że uczestnicy zabawy dobrze wspominają czas spędzony w Domu Kultury 
w Górsku, a chętnych już zapraszamy na tradycyjny Bal Przebierańców dla dzieci, który odbędzie 
się 1 lutego 2020.

Renata Dobrowolska

	 Tradycji	stało	się	zadość	i	w	ostatni	weekend	listopada	w	Domu	Kultury	w	Górsku	odbyła	
się	kolejna	już	Zabawa	Andrzejkowa.

 W tegorocznej edycji wzięło udział 16 uczestników, reprezentujących przedszkola i szkoły z na-
szej gminy. Konkurs przebiegał w czterech kategoriach:
kategoria I – przedszkole
kategoria II – szkoła podstawowa klasy I do III
kategoria III – szkoła podstawowa klasy IV do VI
kategoria IV – szkoła podstawowa klasy VII do VIII
 Dzieci i młodzież zaprezentowali repertuar w różnych językach: angielskim, rosyjskim, cze-
skim, niemieckim, francuskim i polskim.
 Jurorzy brali pod uwagę wybrany język, akompaniament i wykonanie. Laureatami zostali: 
Kategoria I – Alicja Odziomek z Niepublicznego Przedszkola „Jagoda” w Górsku, nauczyciel pro-
wadzący Pani Sylwia Małecka
Kategoria II- Nikola Barczyńska Szkoła Podstawowa Siemoń, nauczyciel prowadzący Teresa Czaj-
kowska- Jędras.
Kategoria III – Anna Donderska Szkoła Podstawowa Przysiek, nauczyciel prowadzący Pani Violet-
ta Deleszek.
Kategoria IV – Amelia Pindel Szkoła Podstawowa Przysiek, nauczyciel prowadzący Pani Violetta 
Deleszek.
 Nagrody laureatom wręczali: Krzysztof Rak zastępca Wójta Gminy Zławieś Wielka i Renata 
Dobrowolska dyrektor Domu Kultury w Górsku.
 Bardzo się cieszymy, że z roku na rok festiwal cieszy się coraz większą popularnością, a uczest-
nicy korzystają z akompaniamentu na żywo, sięgając po coraz oryginalniejsze języki obce.
 Festiwal służy propagowaniu muzyki i nauce języków obcych.

Renata Dobrowolska

	 Tradycyjnie	już	od	siedmiu	lat	w	Górsku	odbywa	się	Festiwal	Piosenki	Europejskiej	dla	
dzieci	i	młodzieży	z	terenu	naszej	gminy.	

 11 listopada harcerze 1. Szczepu Harcerskie-
go ”Błękitna Jedynka” z Górska spotkali się na 
zbiórce, w 101. rocznicę odzyskania niepodle-
głości przez Polskę, by uczcić to wydarzenie. 
 W drużynach przedstawili scenki dotyczące 
rozbiorów i odzyskania niepodległości, nie za-
brakło też majsterki, w postaci tworzenia koty-
lionów, a także śpiewów patriotycznych. 
 Na koniec obejrzeli animowaną historię 
Polski. Takie święto warto celebrować!

pwd. Aleksandra Szmidt

Kultura
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Informator gminy Zławieś Wielka
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Sport

Zławieś triumfuje

Sukcesy Klubu Karate Kiritsu 

	 28	października	w	Osadzie	Leśnej	Barbarka	odbyły	się	I	Mistrzostwa	Szkół	Powiatu	Toruń-
skiego	w	Marszach	na	Orientację.	

 Zadaniem uczestników było dotarcie do 
oznaczanych na mapie miejsc i potwierdzenie 
tego przez odpowiedni wpis na karcie startowej. 
Najlepszymi w kategorii dziecięcej okazały się 
przygotowywane przez Ewelinę Wysocką i Kry-
stiana Frelichowskiego zespoły SK PTSM Czar-
nowo-Zławieś Wielka, zdobywając nie tylko ty-
tuł Mistrza i Wicemistrza Powiatu, ale zajmując 
też trzecie miejsce. 
 Swoją dobrą formę reprezentacje naszej 
gminy potwierdziły w następnych zawodach. 
Tym razem był to marsz na orientację „Śladami 
Przeszłości Chełmży”. W tych zawodach nie 
było podziału na kategorie wiekowe. Dorośli, 
młodzież, dzieci i jak zespoły mieszane star-
towały w oparciu o taką samą mapę i mając te 
same zadania do wypełnienia. 
 Mimo to reprezentacja SK PTSM Czarnowo 
– Zławieś Wielka złożona tylko z dzieci zajęła 
III miejsce i był to najwyżej sklasyfikowy zespół 
złożony z samych dzieci. Wyprzedzili ich tylko 
gospodarze, którzy zajęli drugie miejsce oraz 
wygrywający zawody ich opiekunowie Ewelina 
Wysocka, Marcin Pieńkowski, Krystian Freli-
chowski.

Krystian Frelichowski

 W dniach 02-03.11.2019 r. w miejscowości 
Ostrava (CZECHY) odbył się Międzynarodo-
wy Turniej Karate Grand Prix Ostrava 2019 
WKF (World Karate Federation). W zawodach 
wzięło udział 341 zawodników z 61 klubów z 6 
krajów takich jak: Polska, Czechy, Oman, Izra-
el, Słowacja i Ukraina, a w tym sześcioosobowa 
reprezentacja karateków z Gminy Zławieś Wiel-
ka z MAT-BUD Klub Karate Kiritsu z Górska 
(Szymon Tkaczyk - 9 lat, Kornelia Wierzbicka 
- 10 lat, Zuzanna Wojdyła - 10 lat, Jan Tarasien-
ko - 10 lat, Adam Tkaczyk - 12 lat, Maja Gondek  
- 18 lat).
Zawody były rozgrywane wg przepisów WKF 
(karate olimpijskie), a silnie obsadzone konku-
rencje, w szczególności w kategoriach dziecię-
cych, były doskonałym sprawdzianem umiejęt-
ności podopiecznych naszego klubu.
Maja Gondek
II MIEJSCE - KUMITE FEMALE SENIOR -65 kg 
III MIEJSCE - KUMITE FEMALE U21 +60 kg
Kornelia Wierzbicka
III MIEJSCE - KATA FEMALE U11
Było to kolejne doświadczenie na arenie mię-
dzynarodowej dla młodych adeptów karate 
z Gminy Zławieś Wielka, które z pewnością za-
owocuje w przyszłości.
Serdecznie gratulujemy!
Partnerzy:
Gmina Zławieś Wielka
Powiat Toruński

MAT-BUD Materiały Budowlane

 W dniu 26.10.2019 r. w Legnicy odbył się 
„Puchar Polski w Karate Olimpijskim” (Polski 
Związek Karate). W zawodach wzięło udział 
264 zawodników z 23 klubów w tym pięciooso-
bowa ekipa karateków z Gminy Zławieś Wielka 
z MAT-BUD Klub Karate Kiritsu Górsk (Maja 
Gondek, Kornelia Wierzbicka, Szymon Tka-
czyk, Adam Tkaczyk, Jan Tarasienko).
- Szymon Tkaczyk
I MIEJSCE W KONKURENCJI KUMITE IN-

DYWIDUALNE 9 LAT [-30 KG]
- Jan Tarasienko
 I MIEJSCE W KONKURENCJI KUMITE IN-

DYWIDUALNE 10-11 LAT [-34 KG]
- Kornelia Wierzbicka
 II MIEJSCE W KONKURENCJI KUMITE 

INDYWIDUALNE 10-11 LAT [-34 KG]
- Maja Gondek
 II MIEJSCE W KONKURENCJI KUMITE IN-

DYWIDUALNE SENIOREK 18 LAT [-68 KG]
 III MIEJSCE W KONKURENCJI KUMI-

TE INDYWIDUALNE SENIOREK 18 LAT 
OPEN

Partnerzy:
- Gmina Zławieś Wielka
- Powiat Toruński
- MAT-BUD Materiały Budowlane

Iwo Licznerski

Street workout w Starym Toruń

 Są to drążki i poręcze, służące do ćwiczeń wykorzystujących ciężar własnego ciała, nawiązujące 
do kalisteniki. Ćwiczenia te cieszą się coraz większą popularnością. 
 Do tej pory do ćwiczeń, jak wskazuje zaczerpnięta z języka angielskiego nazwa, wykorzystywa-
na była architektura uliczna jak murki, barierki czy trzepaki. 
 Dzięki wsparciu w kwocie 9460 zł w ramach programu "Mała infrastruktura sportowa" udało 
się zrealizować projekt w Starym Toruniu. 

Paulina Zakierska

	 Mieszkańcy	Starego	Torunia	od	listopada	tego	roku	mogą	cieszyć	się	nową	inwestycją	po-
wstałą	obok	świetlicy	przy	ul.	Szerokiej.	W	ramach	funduszu	sołeckiego	oraz	dzięki	dofinan-
sowaniu	uzyskanemu	z	Urzędu	Marszałkowskiego	powstał	nowoczesny	street	workout.	

Sport
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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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Z A P R A S Z A M Y
kom. 607 914 454
SKUP ZŁOMU

METALI KOLOROWYCH
CZYNNE:

w godz. 7.30 - 16.30
soboty: 8.00 - 13.00

Toporzysko 16C przy drodze krajowej nr 80.

PROPONUJEMY NAJWYŻSZE CENY !!!

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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 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

OGŁOSZENIA DROBNE
mieszkańców naszej gminy

-

-

-

-
-

-

-

-
to, 661 660 260

Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, 
kupić? Napisz mail: gazeta@zlawies.pl 

UWAGA! 


