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GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA

Narodowy Spis Powszechny

Inwestycje

Czyste powietrze

	 Od	1	kwietnia	2021	r.	do	30	września		2021	r.	w	ca-
łym	kraju	prowadzony	jest	Narodowy	Spis	Powszech-
ny	Ludności	i	Mieszkań.	

więcej na str. 2

 Już niemal półtora roku żyjemy w nowej, pande-
micznej	rzeczywistości.	Przez	ten	czas	nauczyliśmy	się	
funkcjonować	 z	wirusem	a	wynaleziona	 szczepionka	
dała	nam	wszystkim	nadzieję	na	powrót	do	normalno-
ści,	choć	wciąż	pojawiające	się	nowe	mutacje	przynoszą	
wiele	obaw	o	przyszłość.	

więcej na str. 6 i 7

	 Na	 mocy	 Porozumienia	 zawartego	 przez	 Wójta	
Gminy	 Zławieś	 Wielka	 z	 WFOŚiGW	 w	 Toruniu	 od	
18	 maja	 2021	 r.	 mieszkańcy	 Gminy	 mogą	 otrzymać	
pomoc	w	wypełnieniu	i	złożeniu	wniosków	w	ramach	
programu	„Czyste	powietrze”.	

więcej na str. 2

Dożynki Gminne
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KAktualności/Kultura

Azbest

Profilaktyka zakażeń 
pneumokokowych

zaproszenie na szczepienie

Program 
„Czyste powietrze”

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań

	 W	punkcie	informacyjnym	otrzymają	rów-
nież	 informację	 o	 jakiego	 rodzaju	 wsparcie	
w	ramach	programu	mogą	się	ubiegać.	Dotacje	
przeznaczone	 są	 dla	 właścicieli	 lub	 współwła-
ścicieli	 jednorodzinnych	budynków	mieszkal-
nych	z	wyodrębnioną	księgą	wieczystą.	
	 Dofinansowanie	 przeznaczone	 jest	 na	 wy-
mianę	 starych	 i	 nieefektywnych	 źródeł	 ciepła	
na	 paliwo	 stałe	 na	 nowoczesne	 źródła	 ciepła	
spełniające	 najwyższe	 normy	 oraz	 przeprowa-
dzenia	niezbędnych	prac	 termomodernizacyj-
nych	 budynku.	 Dotacja	 może	 wynosić	 do	 30	
000	zł	dla	podstawowego	poziomu	dofinanso-
wania	i	37	000	zł	dla	podwyższonego	poziomu	
dofinansowania.
	 Program	 kierowany	 jest	 do	 właścicieli	 lub	
współwłaścicieli	 jednorodzinnych	 budynków	
mieszkalnych	lub	wydzielonych	w	budynkach	
jednorodzinnych	 lokali	 mieszkalnych	 z	 wy-
odrębnioną	 księgą	 wieczystą.	 Dochód	 bene-

	 Na	mocy	Porozumienia	zawartego	przez	Wójta	Gminy	Zławieś	Wielka	z	Wojewódzkim	
Funduszem	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Toruniu	od	18	maja	2021	r.	miesz-
kańcy	Gminy	mogą	otrzymać	pomoc	w	wypełnieniu	i	złożeniu	wniosków	w	ramach	progra-
mu	„Czyste	powietrze”.	

ficjenta	 nie	 może	 przekroczyć	 100	 tys.	 zł	 lub	
30-krotności	 minimalnego	 wynagrodzenia,	
a	przy	podwyższonym	poziomie	dofinansowa-
nia	–	1564	zł	w	gospodarstwie	wieloosobowym	
i	2189	zł	w	gospodarstwie	jednoosobowym.	
	 Dotację	można	 przeznaczyć	 na	 demontaż	
nieefektywnego	 źródła	 ciepła	 i	 jego	 wymianę	
na	nowy	piec	na	paliwo	stałe	lub	pompę	ciepła,	
na	 docieplenie	 przegród	 budynku,	 wymianę	
stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub mo-
dernizację	 instalacji	 centralnego	 ogrzewania	
i	 ciepłej	wody	użytkowej,	 instalacje	odnawial-
nych	 źródeł	 energii	 (kolektorów	 słonecznych	
i	instalacji	fotowoltaicznej)	czy	montaż	wenty-
lacji	mechanicznej	z	odzyskiem	ciepła
	 Punkt	 informacyjny	 znajduje	 się	 w	 Urzę-
dzie	 Gminy	 w	 Złejwsi	 Wielkiej,w	 pok.	 nr	 10		
czynny	jest	od	poniedziałku	do	piątku	w	godzi-
nach	9:00	-	11:00.Kontakt	telefoniczny:
56 674 13 41.

Paulina Zakierska

	 Gmina	Zławieś	Wielka	otrzymała	wsparcie	w	ramach	ogólnopolskiego	programu	finansowania	usuwa-
nia	wyrobów	zawierających	azbest	w	latach	2021	–	2023,	realizowanego	przez	Wojewódzki	Fundusz	Ochro-
ny	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Toruniu.	
	 W	ramach	podpisanej	umowy	otrzymała	środki	w	kwocie	194	000	zł,	co	stanowi	70%	dofinansowania.	
Czynności	związane	z	usuwaniem	i	unieszkodliwianiem	wyrobów	zawierających	azbest	zostały	zaplanowa-
ne	do	2023	r.	Do	7	czerwca	2021	r.	mieszkańcy	mogli	składać	wniosku	o	demontaż,	transport	oraz	utylizację	
wyrobów	azbestowych.		
	 Zgodnie	z	podpisaną	z	wykonawcą	umową	z	terenu	gminy	w	br.	łącznie	usuniętych	zostanie	ok	120	ton	
wyrobów	azbestowych.

Paulina Zakierska

	 Uprzejmie	 informujemy,	 że	 Przychodnia	
„Twój	Lekarz”	w	Przysieku	realizuje	„Program	
profilaktyki	zakażeń	pneumokokowych	wśród	
osób	dorosłych	w	oparciu	o	 szczepienia	prze-
ciwko	pneumokokom	w	województwie	kujaw-
sko	–	pomorskim”
 Zapraszamy do zapisów wszystkie osoby, 
które	ukończyły	65	rok	życia	 i	 są	mieszkańca-
mi	Gminy	Zławieś	Wielka,	nie	były	szczepione	
przeciwko	 pneumokokom	 oraz	 spełniają	 kry-
teria	 medyczne	 w	 zakresie	 zdiagnozowanego	

przewlekłego	nieżytu	oskrzeli	lub	astmy	oskrze-
lowej.
	 Liczba	darmowych	szczepionek	jest	ograni-
czona	stąd	decyduje	kolejność	zgłoszeń.
Rejestracja	możliwa	jest:
•	pod	numerem	telefonu	56	696	98	98
•	zostawiając	swoje	dane	na	automacie	zgłosze-

niowym pod numerem 56 696 98 13
•	pisząc	 na	 adres	 szczepienia@przychodnia-

twojlekarz.pl
Tomasz Urban

	 Udział	w	spisie	jest	dla	każdego	z	nas	obo-
wiązkowy!!!	Obowiązek	ten	 	zapisano	w	art.	6	
ust.	3	i	art.	9	ust.	1	ustawy	o	statystyce	publicz-
nej	(Dz.	U	z	2021	r.	poz.	955).

Jak	spełnić	ten	obowiązek?	
	 Obowiązkową	 formą	dokonania	 spisu	 jest	
samospis	internetowy.	Metodami	uzupełniają-
cymi	są:	wywiad	telefoniczny	i	bezpośredni.
Aby	 dokonać	 samospisu	należy	 zalogować	 się	
do	 aplikacji	 spisowej	 dostępnej	 pod	 adresem:	
https://spis.gov.pl.	 Logowanie	 jest	 możliwe	
przy	 wykorzystaniu:	 profilu	 zaufanego	 lub	
bankowości	elektronicznej	lub	numeru	PESEL	
i	danych	dot.	rodziców.	
	 Jeśli	 z	 powodu	 np.	 braku	 komputera	 lub	
internetu samodzielne dokonanie samospisu 
nie	 jest	 możliwe	 zapraszamy	 do	 urzędu	 gmi-
ny	 (pokój	nr	23,	 I	piętro),	 gdzie	przy	pomocy	
pracownika	i	wykorzystaniu	dedykowanego	do	
tego	celu	sprzętu	komputerowego	można	speł-
nić	obowiązek	spisowy.	Numery	telefonów	do	
kontaktu:	56	674	13	22	lub	56	674	13	11.
	 Przeprowadzenie	 wywiadu	 telefonicznego	
możliwe	jest	przez:
•	skorzystanie	z	opcji	„spisz	się	przez	telefon”	na	
infolinii	spisowej	obsługiwanej	przez	pracow-
ników	statystyki	publicznej	od	poniedziałku	
do	piątku	od	8:00	do	18:00	pod	numerem:	22	
279-99-99

•	rachmistrza
Wszyscy	rachmistrzowie	będą	dzwonić	do	Pań-
stwa z numeru telefonu 22 828 88 88 lub z nu-
meru infolinii spisowej, tj. 22 279 99 99. Prosi-
my	nie	obawiać	się	odbierania	telefonów	z	ww.	
numerów.
	 Wywiady	 bezpośrednie	 będą	 realizowane	
od	23	czerwca	br.	Rachmistrzowie	skontaktują	
się	z	osobami,	które	nie	spisały	się	przez	Inter-
net,	nie	spisały	się	na	infolinii	(22	279	99	99)	ani	
nie	zadzwonił	do	nich	rachmistrz	spisowy.
	 Ze	względu	na	sytuację	epidemiczną,	jeżeli	
respondent	jest	objęty	kwarantanną	lub	izolacją	

domową,	wywiad	może	odbyć	się	telefonicznie,	
pod	 warunkiem	 przekazania	 rachmistrzowi	
numeru	telefonu	kontaktowego.
	 Wywiady	 bezpośrednie	 prowadzone	 będą	
przez	rachmistrzów	spisowych	z	zachowaniem	
wszelkich	procedur	sanitarnych	i	dystansu	spo-
łecznego.
	 Tożsamość	 rachmistrza	 można	 sprawdzić	
wypełniając	formularz	na	stronie	https://rach-
mistrz.stat.gov.pl/formularz/		lub	poprzez	kon-
takt	z	 infolinią	spisową	pod	numerem	22	279	
99	99	,	wybierz	1	–	Narodowy	Spis	Powszechny		
Ludności	i	Mieszkań,		a	następnie	2	–	weryfika-
cja	tożsamości	rachmistrza.
	 Przypominamy,	że	zgodnie	z	art.	17a	ust.	1-3	
ustawy	o	narodowym	spisie	powszechnym	lud-
ności	i	mieszkań	w	2021	r.	(Dz.	U.	z	2019	r.	poz.	
1775),	nie	można	odmówić	przekazania	danych	
rachmistrzowi	 kontaktującemu	 się	 z	 osobami	
fizycznymi	objętymi	spisem.
	 Wszystkie	informacje	o	Narodowym	Spisie	
Powszechnym	 Ludności	 i	 Mieszkań	 zamiesz-
czone	są	na	stronie	https://spis.gov.pl/.
	 W	przypadku	pytań	i	wątpliwości	zaprasza-
my	do	kontaktu	z	członkami	Gminnego	Biura	
Spisowego	pod	numerem	telefonu	56	674	13	11.
 
 Konkurs	Prezesa	GUS	na	najbardziej	cy-
frową	gminę	Narodowego	Spisu	Powszechne-
go	Ludności	i	Mieszkań	2021
	 Wystartował	konkurs	Prezesa	GUS	na	naj-
bardziej	cyfrową	gminę.	Wystarczy	spisać	się	sa-
modzielnie	przez	Internet,	a	następnie	zachęcić	
do	tego	rodzinę,	znajomych	i	osoby	z	najbliż-
szego	 otoczenia.	 Najbardziej	 cyfrowa	 gmina	
otrzyma	atrakcyjne	nagrody	rzeczowe!	Przypo-
minamy,	że	spis	trwa	do	30	września	2021	r.
	 W	każdym	województwie	dla	gminy	najbar-
dziej	zaangażowanej	we	współpracę	z	urzędem	
statystycznym,	wykazującej	 największą	 aktyw-
ność	wśród	społeczności	lokalnej	zostanie	przy-
znana	nagroda	specjalna.		

Wójt Jan Surdyka

	 Od	1	kwietnia	2021	r.	do	30	września		2021	r.	w	całym	kraju	prowadzony	jest	Narodowy	Spis	
Powszechny	Ludności	i	Mieszkań.	

Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Złejwsi	Małej	
oraz	Filie	GBP		w	Górsku	i	w	Rzęczkowie

zachęcają	czytelników		do	korzy-
stania	z	usług	Bibliotek.

*		Załóż	konto	w	katalogu	on-line		na	stro-
nie	-	www.szukamksiązki.com.pl

i	wybierz	interesujące	Cię	pozycje		bez	wychodzenia	z	domu.
Umów	się	telefonicznie	na	konkretny	dzień	i	godzinę	w	celu	odbioru

zamówienia.
*		Wypożyczaj	i	czytaj	bez	limitu!	Zyskaj	bezpłatny	dostęp	do	ponad

75 000 tytułów e-booków i audiobo-
oków	udostępnianych	przez	portal

Legimi.	Zakup	usług		dostarczania	publikacji	drogą	elektroniczną	jest
możliwy	dzięki		dofinansowaniu,	które	bi-

blioteka	otrzymała	w	ramach
Programu		Wieloletniego	„Narodowy	Program	Rozwoju

Czytelnictwa”	Ministerstwa	Kultury,	Dziedzictwa	Narodowego	i
Sportu.

*Zapraszamy	dzieci		od	lat	3	do	6	do	udziału	w	projekcie
„Mała	książka	-Wielki	Człowiek”

GBP	w	Złejwsi	Małej	–	(56)	6741552
Filia		GBP	w	Górsku			-	(56)	6781379
Filia	GBP	w	Rzęczkowie	-(56)	6781595



EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K 3sierpień - wrzesień 2021Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K Kultura

30 lecie samorządności

	 Utworzone	na	mocy	prawa,	o	własnej	orga-
nizacji,	 wyposażone	 w	 przymiot	 osobowości	
prawnej,	 podlegają	 w	 określonym	prawem	 za-
kresie	nadzorowi	ze	strony	państwa.	Samorząd	
terytorialny jest nie tylko sposobem sprawo-
wania władzy, ale przede wszystkim umożli-
wia	 realizację	 interesu	 publicznego.	 Stanowi	
on	 wspólnotę	 mieszkańców	 danego	 regionu	
państwa,	 umożliwiając	 społecznościom	 lokal-
nym	udział	w	 sprawowaniu	władzy	pośrednio	
i	 bezpośrednio,	 doprowadzając,	 aby	 władza	
zaspokajała	bieżące	potrzeby	mieszkańców,	jak	
i	 stwarzała	 warunki	 dla	 rozwoju	 społecznego	
kulturalnego	i	gospodarczego.
	 Samorząd	 terytorialny	 jest	 rodzajem	 or-
ganizacji	 społeczeństwa	 obywatelskiego,	 gdyż	
część	zadań	publicznych	zostało	oddane	w	ręce	
organów	 wyłonionych	 przez	 społeczności	 lo-
kalne	 i	 regionalne.	W	 ten	 sposób	 pobudzane	
są	 inicjatywy	 społeczne,	 lepiej	 zaspokajane	 są	
potrzeby	 obywateli,	 następuje	 rozwój	 gospo-
darczy	 regionów,	 a	 także	 środki	 finansowe	 są	

skuteczniej	wydatkowane.
	 27	maja	1990	r.	odbyły	się	pierwsze	wybory	
do	rad	gmin	w	wolnej	Polsce.	Dla	upamiętnie-
nia	 tego	 wydarzenia,	 Sejm	 Rzeczypospolitej	
Polskiej	 ustanowił	 w	 tym	 dniu	 święto	 Samo-
rządu	Terytorialnego.	Ze	względu	na	panującą	
pandemię	obchody	upamiętniające	 tą	niezwy-
kle	ważną	datą	w	naszej	historii	nie	odbyły	się	
w	zaplanowanej	wcześniej	formie.	
	 Jan	 Surdyka	Wójt	 Gminy	 Zławieś	Wielka,	
postanowił	uhonorować	działającego	na	rzecz	
naszej	społeczności	Tadeusza	Smarza,	wielolet-
niego	gospodarza	gminy.	Na	spotkaniu,	które	
odbyło	 się	 2	 lipca	 2021	 r.	 przekazał	 statuetkę	
upamiętniającą	rocznicę	powstania	samorządu	
w	Polsce	i	podziękował	za	lata	pracy.	
	 W	 trakcie	 spotkania	 panowie	 omówili	
bieżącą	 sytuację	 kraju,	 wspominali	 ostatnie	
dekady	 rozwoju	 samorządu	 oraz	 problemy	
z	jakimi	borykają	się	gminy	w	dzisiejszej	rze-
czywistości.	

Paulina Zakierska

	 Kluczową	zasadą	organizacji	administracji	publicznej	w	Polsce	jest	samorząd	terytorialny,	
którego	jednostkami	są	gminy,	powiaty	i	samorządy	województw.

	 Urząd	Gminy	w	Złejwsi	Wielkiej,	informuje,	
że wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku 
rodzinnego	wraz	z	dodatkami	na	kolejny	okres	
zasiłkowy	 2021/2022	 trwający	 od	 01	 listopada	
2021	r.	do	31	października	2022	r.	oraz	wnioski	

Informacja 
dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz do świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego

o	ustalenie	prawa	do	świadczeń	z	funduszu	ali-
mentacyjnego	 na	 kolejny	 okres	 świadczeniowy	
2021/2022	 trwający	 od	 01	 października	 2021	 r.	
do	30	września	2022	r.	można	składać:
-	od	01	 lipca	2021	r.	w	formie	elektronicznej	za	

pośrednictwem:
•	 bankowości	elektronicznej,
•	 Portalu	 Informacyjno-Usługowego	 Emp@
tia, 
•	 PUE	 ZUS	 –	 Platformy	 Usług	 Elektronicz-

nych	ZUS
-	od	1	sierpnia	2021	r.	w	formie	papierowej	:
•	 osobiście	w	Urzędzie	Gminy	w	Złejwsi	Wiel-
kiej,	ul.	Handlowa	7,	I	piętro	pok.	nr	18.

Referat Świadczeń Rodzinnych
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Medale dla małżonków  

	 To	jedyne	odznaczenie	rangi	pań-
stwowej nadawane przez Prezyden-
ta	 Rzeczypospolitej	 Polskiej,	 które	
otrzymać	można	wyłącznie	we	dwoje	
–	 nagroda	 za	 wytrwałość	 w	miłości	
i	wierności	oraz	złożonej	50	lat	temu	
przysiędze.	
	 Odznaczenia	 przyznane	 przez	
Prezydenta	 RP	 Andrzeja	 Dudę	
wręczył	 małżonkom	 Wójt	 Gminy	
Zławieś	 Wielka	 Jan	 Surdyka	 wraz	
z	bukietem	kwiatów	i	pamiątkowym	
upominkiem.
	 Odznaczeni	zostali	Państwo	Ha-
lina	 i	 Jerzy	 Pawlikowscy	 z	 Łążyna	
oraz	 Państwo	 Janina	 i	Henryk	 Jani-
szewscy	z	Rozgart.

 Szanowni Małżonkowie, Wasze 50-lecie 
trwałego, szczęśliwego i przykładnego pożycia 
małżeńskiego to symbol wierności i miłości ro-
dzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia 
istoty związku dwojga bliskich i kochających 
się osób. Wy drodzy Jubilaci jesteście wzorem 
zgody i miłości małżeńskiej dla tych wszyst-
kich, którzy decydują się związać węzłem 
małżeńskim – zakładając nową rodzinę.  

	 Dnia	16	czerwca	br.	w	Urzędzie	Gminy	w	Złejwsi	Wielkiej	odbyła	się	
uroczystość	wręczenia	medali	 „Za	Długoletnie	Pożycie	Małżeńskie”	pa-
rom	małżeńskim,	które	ponad	pięćdziesiąt	lat	temu	zawarły	związek	mał-
żeński.

Dbając o siebie i swoich najbliższych, zadbali 
Państwo jednocześnie o naszą małą ojczyznę 
- gminę.  Jest w tym zarówno Państwa praca 
zawodowa, jak i opieka nad ogniskiem do-
mowym, udzielanie się w życiu społecznym 
naszej gminy i Ojczyzny, dbałość o życzliwe 
sąsiedztwo czy pomnażanie dobrych obycza-
jów – zwrócił się do jubilatów Wójt Gminy 
Jan Surdyka.

 Dziękuję Wam za ofiarny, codzienny 
trud; współpracę dla dobra naszej „małej 
ojczyzny”; odpowiedzialność oraz za piękny 
przykład dla młodego pokolenia, dla tych 
wszystkich, którzy decydują się związać wę-
złem małżeńskim zakładając nową rodzinę.

	 Po	części	oficjalnej	Dostojni	Go-
ście	pozostali	na	słodkim	poczęstun-
ku, wypełnionym wieloma miłymi 
wspomnieniami.
	 Szanownym	 Jubilatom	 życzymy	
kolejnych	 lat	 pełnych	 szczęścia	 i	 ra-
dości,	dużo	zdrowia	i	miłości	na	ko-
lejne	lata!	

Karolina Majewska-Rygielska

Szkoła Języka Angielskiego 
dla dzieci i młodzieży 

	 Monika	Trzcińska-	założycielka	szkoły	Helen	Doron	w	Złejwsi	Wielkiej,	dyrektor	Studia	Helen	Doron	Zła-
wieś	Wielka,	nauczycielka	języka	angielskiego		z	wieloletnim	doświadczeniem	w	nauczaniu	dzieci,	młodzieży	
i	dorosłych.	
	 Jestem	 związana	 z	 metodą	 Helen	
Doron	 od	 2016	 roku,	 najpierw	 jako	
mama	dziecka	uczestniczącego	na	kursy	
w	jednym	z	centrum	Helen	Doron,	a	na-
stępnie	jako	lektorka	języka	angielskiego	
metodą	Helen	Doron	w	Bydgoszcz-For-
don.	W	międzyczasie	również	zdobyłam	
doświadczenie	w	nauczaniu	dzieci,	mło-
dzieży	i	dorosłych	w	Wielkiej	Brytanii.	
Planując	 założenie	 szkoły	 językowej	
brałam	pod	uwagę	najlepszą	metodę	na-
uczania	 i	bez	wątpienia	 jest	nią	metoda	
"Helen	Doron	English".	
	 Forma	 ta	 jest	 zbliżona	 do	 nauki	
w	szkołach	w	Wielkiej	Brytanii,	co	było	
dla	mnie	ważne	podczas	poszukiwań	za-
jęć	dla	mojego	dziecka.	Jako	nowo	otwar-
ta	szkoła	chcemy	dać	dzieciom	i	młodzie-
ży	z	naszej	gminy	i	okolic		udogodnienie	
jakim	 jest	 nauka	 języka	 angielskiego	 tą	
metodą	w	ich	najbliższym	otoczeniu.	
	 Szkoła	znajduje	się	w	centrum	gminy	
Zławieś	Wielka	przy	ulicy	Handlowej	8,	
w	 bliskim	 sąsiedztwie	 budynku	 gminy,	
poczty,	sklepów	i	bezpłatnego	parkingu.	
Jeśli	 szukasz	 skutecznej	 i	 sprawdzonej	
metody	nauki	języka	angielskiego,	to	je-
steś	w	najlepszym	MIEJSCU!	
	 Podczas	 lekcji	 w	 szkole	 angielskie-
go	 Helen	 Doron	 Zławieś	Wielka	 Twoje	
dziecko	 będzie	 rozmawiać	 tylko	 po	 an-
gielsku,	grać,	śpiewać	i	bawić	się	w	małej	
grupie	rówieśników,	nawiązując	przyjaź-
nie na lata.
	 Na	naszych	zajęciach	uczymy	języka	
obcego	 tak	 jak	 ojczystego.	U	nas	Twoje	
dziecko	odkryje	swobodę	komunikowa-
nia	się	w	języku	angielskim	i	jego	piękno.	
Przyjdź	 poznaj	 Nas	 i	 przekona	 się,	 że	
nauka	 języka	może	być	 świetną	 zabawą	
i	przygodą!
	 Zapisy	 na	 rok	 szkolny	 2021/2022	
trwają!	
	 Kursy	 zaczynamy	 	 od	 6	 września.	
Nauka	 języka	 angielskiego	 dla	 dzieci	
i	młodzieży	prowadzona	jest	w	różnych	
grupach	 wiekowych	 i	 na	 różnych	 po-
ziomach	 zaawansowania	 od	 3	 miesięcy	
do	 lat	 19.	 Forma	 edukacji	 pozaszkolnej	
w	formie	kursów	językowych	trwających	
od	września	do	czerwca	w	godzinach	po-
południowych,		w	grupach	do	8osób.	
	 W	ofercie	naszej	 szkoły	dostępne	są	
aktualnie	 kursy	 dla	 dzieci	 młodzieży	
w wieku 2 do 15 lat.  

Dla	dzieci	w	wieku	lat	2	do	8	oferujemy	
lekcje	 pokazowe,	 na	 które	 zapraszamy	
wraz	 z	 rodzicami,	 	 i	 podczas	 których	
wszyscy	 aktywnie	 uczestniczą	 w	 lekcji.		
Dzieci	 starsze	 przed	 przypisaniem	 do	
grupy	przechodzą	międzynarodowy	test	
poziomujący	 Helen	 Doron,	 który	 jest	
zgodny	z	Europejskim	Systemem	Kształ-
cenia	Językowego	CEFR,	aby	mieć	pew-
ność,	 że	 nasi	 starsi	 uczniowie	 zostaną	
przydzieleni	do	grupy	nie	tylko	zgodnie	
ze swoim wiekiem, ale przede wszystkim 
zgodnie	z	ich	umiejętnościami.	
	 Angielski	 metodą	 Helen	 Doron	 to	
połączenie	nauki	i	zabawy.	Zajęcia	pełne	
są	 ciekawych	 aktywności	 z	wykorzysta-
niem	elementów	śpiewu,	tańca,	jak	rów-
nież	akcentów	plastycznych.	Taka	forma	
nauczania	 jest	 dla	 naszych	 uczniów	
szczególnie	 ważna,	 gdyż	 w	 ten	 sposób	
poznają	świat	a	nauka	języka	obcego	po-
przez	zabawę	jest	bardzo	skuteczna.	
	 Lektorzy	Helen	Doron	 to	wykwali-
fikowani	 specjaliści,	 z	 pasją,	 aby	 uczyć	
ważnych	 rzeczy	 o	 wartościach	 i	 życiu.	
Każdy	z	naszych	nauczycieli	przechodzi	
wielostopniowe szkolenia, prowadzone 

przez	 doświadczonych	 trenerów	 pol-
skich	i	zagranicznych.	W	trakcie	szkoleń	
nasi	 lektorzy	 muszą	 i	 wykazać	 się	 nie	
tylko	doskonałą	znajomością	języka,	ale	
również	 kreatywnością,	 zaangażowa-
niem a nawet talentem aktorskim. 
	 Kierujemy	się	zasadą,	że	kluczem	do	
sukcesu	w	nauce	języka	angielskiego	jest	
regularne	słuchanie	języka	w	tle,	poprzez	
nagrania	 audio,	 codzienne	 aktywności,	
regularne	 uczestniczenie	 w	 zajęciach	
i	wsparcie	dziecka	w	drodze	do	jego	oso-
bistego	sukcesu.	
	 Jesteście	 ciekawi	 wyglądają	 nasze	
lekcje?	 Jakie	 są	 korzyści	 z	 nauki	 języka	
angielskiego	 metodą	 Helen	 Doron?	 –	
tego	wszystkiego	i	wiele	więcej	dowiecie	
się	 odwiedzając	 nas	 w	 naszej	 siedzibie.	
Już	działamy,	serdecznie	zapraszamy	do	
nas.	 Z	 Helen	 Doron	 przyszłość	 brzmi	
perfect.	
	 Kontakt	pod	numerem	telefonu	576	
092 040  
Link	do	strony	http://helendoron.pl/an-
gielski-zlawies-wielka/	

Monika Trzcińska
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	 W	sobotę	22	maja	2021r.	w	Ostoi	
Pszczół	 i	 Innych	 Owadów	 Zapyla-
jących	w	Gutowie	w	 gminie	Zławieś	
Wielka	 odbyło	 się	 pierwsze	 z	 zapla-
nowanych	 spotkań.	 Było	 ono	 prze-
znaczone	dla	rodzin	z	dziećmi.	Pod-
czas	spotkania	uczestnicy	poznawali	
biologię	pszczoły	miodnej,	jej	udział	
w	procesach	ekologicznych	oraz	czy-
hające	 na	 nią	 zagrożenia	 i	 sposoby	
ochrony	tego	gatunku.	
	 Po	 zapoznaniu	 się	 z	budową	ula	
i	 składem	 rodziny	pszczelej,	 a	 także	
przedstawieniu	 produktów	 pszcze-
lich,	 z	 których	 dla	 swojego	 zdrowia	
i	urody	korzysta	człowiek,	przyszedł	
czas	 na	 degustację	 miodu.	 Mali	
uczestnicy	warsztatów	przy	pomocy	
swoich	 rodziców	 budowali	 domki	
dla	owadów	zapylających.	
	 Powstałe	 konstrukcje	 mogli	 za-
brać	 ze	 sobą	 i	 umieścić	 na	 balkonie	
czy	 w	 ogródku.	 Ważną	 atrakcją	 dla	
uczestników	 naszych	 spotkań	 jest	
to,	że	teren	Ostoi	porasta	wiele	roślin	
miododajnych	 (naturalnych	 łąko-
wych,	 i	 hodowlanych),	 które	można	
obejrzeć	 i	 powąchać,	 zaczerpnąć	 in-
formacji	o	nich	z	 tablic	 informacyj-
nych,	a	przy	okazji	dowiedzieć	się	co	
zagraża	 owadom	 zapylającym	 i	 jak	
możemy	pomagać	owadom	zapylają-
cym	w	naszym	otoczeniu.	
	 Kolejne	spotkania	z	cyklu	poświę-
conego	 pszczołom	 odbywały	 się	 28	
maja	i	11	czerwca,	kiedy	spotkaliśmy	
się	 z	 przedszkolakami	 	 i	 uczniami	
klas	4-5.	 	Młodzi	przyjaciele	pszczół	
mieli	okazję	zobaczyć	ul,	przeprowa-
dzając	jego	dekonstrukcję	i	konstruk-
cję	i	dowiedzieć	się	co	nieco	o	pszczo-
łach,	zrobić	domek	dla	owadów,	a	na	
przygotowanych	 rabatach	 posadzić	
rośliny	miododajne.	
	 Ładna	pogoda	umożliwiła	wyjęcie	
ramki	 z	 pszczołami	 z	 prawdziwego	
ula	 i	 zaobserwowanie	 przemieszcza-
nia	się	pszczół	na	woskowym	plastrze.	
Jedna	z	grup	miała	szczególną	okazję	
zaobserwować	 rójkę	pszczół.	Nie	za-
brakło	też	atrakcji	ruchowych,	dzięki	
którym	mogliśmy	 odtworzyć	 taniec	
wywijany	pszczół,		który	jest	jednym	
z	ich	sposobów	porozumiewania	się.	
Ważnym	 elementem	 spotkania	 była	
degustacja	miodu,	której	celem	było	
poznanie	praktycznej	strony	hodow-
li	i	ochrony	pszczół	–	owadów,	dzięki	
którym	 na	 naszych	 stołach	 goszczą	
zdrowe	pyszności.
	 W	 ramach	 cyklu	 spotkań	
o	 pszczole	 miodnej	 we	 współpracy	
z	Filią	12	Książnicy	Kopernikańskiej	
(przy	 ul.	 Fałata	 35)	 1	 czerwca	 odbył	
się	 Festyn	 rodzinny	 „Pszczoły	mają	
głos”.	 Zdobywanie	 wiedzy	 połączo-
no	z	zabawą	z	pszczołą	w	tle.	Mimo	
panującej	pandemii,	 zgodnie	 z	 zasa-
dami	reżimu	sanitarnego,	dzieci	z	ro-
dzicami,	korzystając	z	obecności	ula	

Warsztaty w ostoi pszczół 
i owadów zapylających

	 W	związku	z	obchodzonym	20	maja	ustanowionym	przez	ONZ	Światowym	Dniem	Pszczół,	Fundacja	Leśna	Droga,	której	podstawowym	przesłaniem	jest	promocja	wiedzy	na	temat	
pszczoły	miodnej	i	innych	owadów	zapylających,	jak	również	ich	ochrony,	przeprowadziła	cykl	zajęć	dla	dzieci	w	różnym	wieku	oraz	spotkań	dla	rodzin.

i	sprzętu	pasiecznego,	mogły	wcielić	
się	 w	 rolę	 konstruktora	 ula	 i	 profe-
sjonalnego	 pszczelarza.	 Mogły	 też	
wykazać	się	wiedzą	na	temat	pszczół	
i	ich	życia	rozwiązując	krzyżówki,	re-
busy i inne zadania. 
	 Rodzice	 z	 dziećmi	 stworzyli	
również	 kolorową	 łąkę	 kwietną	 (za	
pomocą	 kredek),	 a	 pracownicy	 bi-
blioteki,	również	z	pomocą	rodziców	
z	 dziećmi,	 którzy	 sadzili	 w	 donicz-
kach	 rośliny	 –	 cudowny	 kolorowy	
ogród	wertykalny	z	prawdziwych	ro-
ślin	miododajnych.	
	 Przez	 całe	 lato	 ogród	 ten	 będzie	
zdobił	wejście	do	biblioteki.

Maria Moulis
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	 Obecnie	 cieszymy	 się	 wakacyjnym	 odde-
chem	od	tej	zdradliwej	i	niebezpiecznej	choro-
by,	 pamiętając	 zarazem	 niedawne	 obostrzenia	
i	 zakazy.	W	 Gminie	 Zławieś	Wielka	 okres	 od	
wiosny	 do	 jesieni	 jest	 czasem	 największej	 ak-
tywności	 inwestycyjnej,	podczas	którego	 reali-
zowana	jest	przeważająca	część	zaplanowanych	
w	budżecie	przedsięwzięć.	
	 Jednym	 z	 kluczowych	 zadań	 samorządu	
gminnego	 jest	 rozbudowa	 infrastruktury	 dro-
gowej.	Zadań	niezwykle	ważnych	i	trudnych	do	
wykonania	ze	względu	na	długość	 sieci	drogo-
wej	oraz	wciąż	zwiększające	się,	związane	z	dy-
namicznym	 rozwojem	 osadnictwa	 potrzeby.	
Dzięki	środkom	zewnętrznym	z	Programu	Roz-
woju	 Obszarów	Wiejskich	 zbudowana	 została	
ulica	 po	 dawnym	 nasypie	 kolejowym,	 łącząca	
Złąwieś	Wielką	z	Toporzyskiem.	Koszt	zadania	
wyniósł	700	tysięcy	złotych	z	czego	dofinanso-
wanie	to	450	tysięcy.	Gmina	również	aktywnie	
korzysta	z	środków	pochodzących	z	rządowych	
programów	 wsparcia	 -	 Funduszu	 Dróg	 Samo-
rządowych	 zmienionego	 w	Rządowy	 Fundusz	
Rozwoju	Dróg.	
	 Z	 tego	 programu	 został	 zrealizowany	 re-
montu	ul.	Cedrowej	w	Starym	Toruniu.	Znisz-
czona,	 wyboista	 ulica	 zyskała	 nową	 asfaltową	
nawierzchnię,	 a	 w	 celu	 poprawy	 stabilności	
podłoża	 konieczne	 było	 zastosowanie	 wymie-
szania podbudowy rotorem oraz jej stabiliza-
cja	 cementem.	 Inwestycja	 kosztowała	 	 900	 tys.	
złotych,	z	czego	wsparcie	ze	 środków	FDS	500	
tys.	złotych.	Z	RFRD	z	kolei	gmina	pozyskała	
wsparcie	na	realizację	bardzo	ważnej	inwestycji	
–	budowy	łącznika	ulicy	Sosnowej	w	Czarnym	
Błocie	z	drogą	krajową.	Zadanie,	które	kosztuje	
niemal	1	milion	złotych	i	dofinansowane	kwotą	
ponad	 500	 tys.	 złotych	 umożliwi	 skomuniko-
wanie	 dojazdu	 do	 dynamicznie	 rozwijających	
się	 osiedli	 we	 wschodniej	 części	miejscowości.	
Z	 środków	 dysponowanych	 przez	 marszałka	
Województwa	Kujawsko	Pomorskiego	dotowa-
na	 jest	 budowa	 drogi	 dojazdowej	 do	 gruntów	
rolnych,	znajdującej	się	na	granicy	Toporzyska	
i	Złejwsi	Małej.	Dofinansowanie	w	wysokości	25	
tys.	złotych	pozwoli	na	pokrycie	nawierzchnią	
asfaltową	 półkilometrowego	 odcinka	 jezdni.	
Z	 środków	 własnych	 gmina	 realizuje	 w	 bieżą-
cym	roku	asfaltowanie	dróg	w	Przysieku,	Czar-
nym	Błocie,	Rozgartach,	Złejwsi	Małej,	Zaroślu	
Cienkim,	Cichoradzu.	Wykonawca	wymienio-
nych	powyżej	 inwestycji	 drogowych	 jest	 firma	
COLAS,	która	zgodnie	z	umową	wykona	robo-
ty	budowlane	do	końca	listopada	br.
	 Omawiając	 inwestycje	 drogowe	nie	 sposób	
nie		wspomnieć	 o	 planach	 dotyczących	 rozbu-
dowy	 sieci	drogowej	w	 gminie.	 Jednym	z	nich	
jest	przebudowa	z	rozbudową	ulicy	Jaśminowej.	
Ta	ważna	droga	łączy	Rozgarty	ze	Starym	Toru-
niem	i	Przysiekiem	stanowiąc	swego	rodzaju	oś	
komunikacyjną	 pomiędzy	 miejscowościami.	
Nawierzchnia	jezdni	jest	bardzo	mocno	zdegra-
dowana	z	licznymi	ubytkami	o	zmiennej	szero-
kości.	Dodatkowym	problemem	jest	zalegająca	
na	powierzchni	woda	opadowa.	Drugim	równie	
ważnym	jest	budowa	ulicy	Wierzbowej	w	Czar-
nym	Błocie,	zbierającej	ruch	z	szybko	powstają-
cych	osiedli	mieszkaniowych.	Gmina	wystąpiła	
o	 dofinansowanie	 na	 realizację	 tych	 bardzo	

Inwestycje

kosztownych	inwestycji	z	programu	Polski	Ład.
	 Zadaniem	drogowym,	korzystnie	wpływają-
cym	na	środowisko,	dzięki	ograniczaniu	niskiej	
emisji,	a	przede	wszystkim	zwiększającym	bez-
pieczeństwo	 niechronionych	 uczestników	 ru-
chu	drogowego	 jest	budowa	ścieżki	 rowerowej.	
Obecnie	 firma	 Bud	West	 wykonuje	 kolejny,	 II	
etap	budowy	drogi	dla	jednośladów	z	Górska	do	
Pędzewa,	o	długości	niemal	4,5	km.	Jego	koszt	
wynosi	blisko	1,5	mln	złotych	a	dofinansowanie	
z	Unii	Europejskiej	opiewa	na	1,3	mln	zł.	Zada-
nie	zostało	nieznacznie	przesunięte	w	czasie	tak,	
aby	 umożliwić	 Polskiej	 Spółce	 Gazownictwa	
wykonanie	na	kolizyjnym	odcinku	gazociągu,	
którym już w przyszłym roku niebieskie paliwo 
popłynie	 do	Złejwsi	Wielkiej	 i	Małej.	 Budowa	
Kolejnego,	 trzeciego	 etapu	 budowy	 ścieżki	 ro-
werowej	z	Pędzewa	do	Złejwsi	Wielkiej	zaplano-
wana	została	na	2022/2023	rok.	
	 Już	niebawem	rozpocznie	się	realizacja	rów-
nie	ważnych	dla	poprawy	bezpieczeństwa	inwe-
stycji	–	budowy	chodników.	Tegoroczny	budżet	
obejmuje zadania w Górsku, Przysieku, Starym 
Toruniu,	 Rozgartach,	 i	 Złejwsi	 Wielkiej	 czyli	
w	 sołectwach,	 które	 wsparły	 realizację	 środka-
mi	z	Funduszu	Sołeckiego.	Wykonany	zostanie	
także	odcinek	chodnika	wzdłuż	DW	546	od	ul	
Honorowych	Dawców	Krwi	do	drogi	gminnej	
w	Złewsi	Małej.	
	 Ważnym	 działaniem	 ukierunkowanym	 na	
rozwój	 bazy	 oświatowej	 w	 gminie	 jest	 remont	
wraz	z	rozbudową	najstarszej	części	Szkoły	Pod-
stawowej	w	Złejwsi	Wielkiej	wraz	z	łącznikiem.			
Inwestycja	obejmuje	adaptację	piwnicy	na	szat-
nie	dla	dzieci,	budowę	nowej	klatki	schodowej,	
spełniającej	wymogi	ppoż.,	poszerzenie	przejść	
w	budynku,	powiększenie	otworów	okiennych,	
rozbiórkę	 zbędnych	 ścian,	 likwidację	drewnia-
nych	schodów,	budowę	nowych	osobnych	 toa-
let	dla	chłopców	 i	dziewczynek.	Dofinansowa-
nie	z	RFIL	w	wysokości	2	mln.	750	tys.	złotych	
pozwoli	na	powiększenie	istniejących	sal	lekcyj-
nych,	adaptację	pomieszczenia	strychowego	na	
pracownię	plastyczną	a	przeprowadzony	remont	
dachu	i	wymiana	stolarki	okiennej	spowoduje,	
że	 usterki	 i	 niedogodności	 związane	 z	 użyt-
kowaniem	 zabytkowych	 pomieszczeń	 pójdą	
w	niepamięć.	W	związku	z	objęciem	budynku	
nadzorem	 konserwatorskim	 i	 koniecznością	
konsultacji	wszelkich	rozwiązań	z	konserwato-
rem	zabytków	oraz	rozszerzeniem	zakresu	prac	
remontowych	we	wszystkich	 pomieszczeniach	
zakończenie	 zadania	 zaplanowane	 jest	 na	 sier-
pień	przyszłego	roku.	Obecnie	trwa	procedura	
przetargowa,	która	wyłoni	wykonawcę	przedsię-
wzięcia.
	 Inną	 inwestycją,	 zlokalizowaną	w	Złejwsi	
Wielkiej	 jest	 zakończona	 rewitalizacja	 terenu	
po	byłej	bazie	Spółdzielni	Kółek	Rolniczych.	
Powstałe	Gminne	Centrum	Aktywności	Spo-
łecznej	 Wyremontowany	 budynek	 biurowy,	
stworzona	 na	 przylegającym	 do	 niego	 placu	
ścieżka	 z	 miejscami	 wypoczynku	 wraz	 z	 si-
łownią	zewnętrzną	i	wiata	szkoleniowa,	której	
powstanie	współfinansowane	było	z	 środków	
FS	 sołectwa	Zławieś	Wielka	 stwarzają	 dosko-
nałe	 warunki	 do	 powstania	 wielu	 ciekawych	
i	 cennych	 inicjatyw.	W	 ramach	 kosztującej	 1	
milion	200	tys.	zł	inwestycji	wybudowane	zo-

	 Już	niemal	półtora	 roku	żyjemy	w	nowej,	 pandemicznej	 rzeczywistości.	Przez	 ten	 czas	
nauczyliśmy	się	 funkcjonować	z	wirusem	a	wynaleziona	 szczepionka	dała	nam	wszystkim	
nadzieję	na	powrót	do	normalności,	choć	wciąż	pojawiające	się	nowe	mutacje	przynoszą	wiele	
obaw	o	przyszłość.	

SUW	Siemoń

Rewitalizacja	Zławieś	Wielka

stały	również	toalety	zewnętrzne	oraz	obszer-
ny	parking.	Dotacja	z	środków	UE	to	900	tys.	
złotych.
	 Budowa	 zbiorczych	 systemów	 odbierania	
ścieków	 komunalnych,	 wykorzystujących	 do	
ich	oczyszczania	większe	i	skuteczniejsze	insta-
lacje	 stanowi	 ważne	 działania	 ukierunkowane	
na	ochronę	środowiska.	Taka	inwestycja	realizo-
wana	jest	w	Łążynie.	Jej	zakres	obejmuje	budo-
wę	sieci	kanalizacji	tłocznej	i	grawitacyjnej	waz	
z	 systemem	 przepompowni	 umożliwiających	
przetłoczenie	ścieków	do	toruńskiej	oczyszczal-
ni.	Zadanie	objęte	jest	dofinansowanie	unijnym	
w	wysokości	ponad	1,1	mln.	zł.,	którego	otrzy-
manie	było	możliwe	na	przedsięwzięcia	spełnia-
jące	 wskaźniki	 i	 ujęte	 w	Krajowym	 Programie	
Oczyszczania	Ścieków	Komunalnych.	
	 Innym	przedsięwzięciem,	którego	realizacja	
się	 rozpoczęła	 jest	 modernizacja	 Stacji	 Uzdat-
niania	Wody	w	 Siemoniu.	Dostarczanie	 wody	
mieszkańcom	jest	jednym	z	najważniejszych	za-
dań	samorządu	gminnego,	a	przywołany	wcze-
śniej	 intensywny	 wzrost	 liczby	 mieszkańców	
oraz	 powstające	 osiedla	 mieszkaniowe	 wymu-
szają	 zwiększanie	 ilości	 wydobywanej	 i	 uzdat-
nianej	w	gminnych	hydroforniach	wody	pitnej.	
Inwestycja	wykonywana	w	formule	zaprojektuj	
i buduj w swoim zakresie zawiera kompletny 
remont	 istniejącej	 infrastruktury.	 Renowacji	
poddany	zostanie	budynek	hydroforni,	wymie-
nione	 będą	 zespoły	 pompowe,	 umożliwiające	
wydobycie	wody	 z	 dużej	 głębokości.	Wybudo-
wany	zostanie	także	nowy	zbiornik	retencyjny,	

dzięki	 czemu	 nawet	 w	 chwilach	 wzmożonego	
poboru	północna	część	gminy	będzie	zabezpie-
czona	w	dostawy	wody.	Instalacja	zostanie	wy-
posażona	w	agregat	prądotwórczy,	na	wypadek	
awarii	sieci	energetycznej.	
	 Koszt	 zadania	 to	 1	 910	 435,41	 a	dofinanso-
wanie	 z	 Unii	 Europejskiej	 zapewni	 wpływ	 do	
budżetu	w	kwocie	1	215	610.	Z	kolei	w	Czarnym	
Błocie	realizowana	będzie	budowa	spinki	magi-
strali	wodnej,	której	powstanie	zwiększy	ciśnie-
nie	 w	 sieci,	 rozwiązując	 problem	 braku	 wody	
w	zachodniej	części	miejscowości.	Obecnie	trwa	
proces	 uzyskiwania	 pozwoleń	 na	 wykonanie	
wspieranej	środkami	z	FS	inwestycji.
	 Kolejne	proekologiczne	działanie	ma	miej-
sce	w	Rzęczkowie,	gdzie	w	sąsiedztwie	Zakła-
du	 Usług	 Komunalnych	 powstaje	 Punkt	 Se-
lektywnej	 Zbiórki	 Odpadów	 Komunalnych.	
Zgodnie	 z	 wdrożoną	 w	 2013	 roku	 reformą	
gospodarki	 odpadami	 komunalnymi	 oprócz	
generalnej	 zasady	 ograniczania	 wytwarzania	
odpadów	 w	 ogóle	 gminy	 zobowiązane	 są	 do	
przekazywania	 określonej,	 zwiększającej	 się	
co	roku	ilości	odpadów	do	ponownego	użyci.	
W	tym	właśnie	celu	tworzony	jest	nowy,	czyn-
ny	całą	dobę	punkt	odbioru	odpadów	segrego-
wanych,	do	którego	każdy	mieszkaniec	już	od	
grudni	br.	będzie	mógł	przez	6	dni	w	tygodniu	
bezpłatnie	dostarczyć	powstałe	w	jego	gospo-
darstwie	 domowym	 posegregowane	 śmieci.	
Projekt	objęty	jest	wsparciem	z	UE	w	wysoko-
ści	1	mln.	600	tys.	zł.

Krzysztof Rak
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Rewitalizacja	Zławieś	Wielka

PSZOK	RzęczkowoPSZOK	Rzęczkowo

ul.	Kolejowa	Zławieś	Małaul.	Cedrowa,	Stary	Toruń



sierpień - wrzesień 20218 Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

Wiosenne sprzątanie Górska

Komputery dla szkół podstawowych

Informacje/Kultura

	 Problem	zaśmiecania	to	zjawisko,	
które	trudno	w	Polsce	wyplenić.	Każ-
dego	dnia	śmieci	lądują	w	przestrzeni	
publicznej,	 a	 sprawcy	 niewiele	 sobie	
z	 tego	 robią.	 Do	 takiego	 procederu	
przyczyniają	 się	 bardzo	 często	 wła-
ściciele	 firm,	 którzy	 próbują	 zaosz-
czędzić	na	legalnym	wywozie	śmieci.	
	 Zjawisko	 takie	 dotyczy	 również	
Górska,	gdzie	możemy	zaobserwować	
kilka	dzikich	wysypisk	śmieci,	które	
są	nie	tylko	problemem	estetycznym,	
ale	 przede	 wszystkim	 zagrożeniem	
dla	 środowiska	 i	 dla	 naszego	 zdro-
wia. 
	 Na	 szczęście	 są	 też	 tacy,	dla	któ-
rych	 dobro	 przyrody	 i	 estetyczny	
wygląd	okolicy	są	bardzo	ważne,	cze-
go	 przykładem	 są	mieszkańcy	 ulicy	
Długiej	 w	 Górsku,	 którzy	 postano-
wili	 zmienić	 swoją	„małą	ojczyznę”.	
Dzięki	 solidarności	 mieszkańców	

	 Krajobraz	wiosenny	jest	piękny	i	uwielbiany	chyba	przez	wszystkich.	
Niestety	nie	wtedy,	gdy	 jego	elementem	są	 śmieci	porozrzucane	na	dro-
gach,	chodnikach	czy	w	lasach.

udało	 się	 posprzątać	 ulicę	 Długą,	
Czeremchową	oraz	część	Nadwiślań-
skiej.	Efekt	był	zadziwiający	–	zebra-
no	ponad	40	worków	pełnych	śmieci	
oraz	„kilka	skarbów”	w	postaci	 tele-
wizorów,	 części	 samochodowych,	
opon	 itp.	 Oprócz	 tego	 mieszkańcy	
ulicy	 Długiej	 	 zrobili	 porządek	 na	
terenie	rekreacyjnym	przy	ul.	Nadwi-
ślańskiej.	
	 Wystarczyły	dobre	chęci	i	trochę	
czasu,	a	efekt	jest	piorunujący	i	miej-
my	 nadzieję,	 że	 inni	 korzystający	
z	grillowiska	to	docenią	i	uszanują!
	 W	związku	z	powyższym	apel	do	
wszystkich:	 dałeś	 radę	 przynieść	 na	
spacer	pełną	butelkę	czy	torebkę?	To	
daj	radę	ją	również	wynieść	do	kosza,	
gdy	jest	pusta!	Rozejrzyj	się	dookoła	
siebie	–	posprzątaj	i	daj	przykład	in-
nym!!!

Teresa Sztuczka

	 Przyznany	 grant,	 w	 wysokości	
ponad	103	tys.	zł.,	został	przeznaczo-
ny	na	zakup	38	szt.	wysokiej	 jakości	
laptopów.	 Sprzęt	 przekazano	 do	
czterech	 szkół	 funkcjonujących	 na	
terenie	 Gminy:	 Szkoły	 Podstawowej	
im.	 ks.	 Jerzego	 Popiełuszki	 w	 Gór-
sku,	Szkoły	Podstawowej	im.	Kornela	
Makuszyńskiego	 w	 Złewsi	 Wielkiej,	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Rzęczkowie	
oraz	do	Szkoły	Podstawowej	w	Łąży-
nie.
	 Celem	 projektu	 było	 wsparcie	
szkół	 w	 kształceniu	 na	 odległość.	
Zakupiony	sprzęt	był	przekazywany	
nieodpłatnie	przez	szkoły	w	użycze-
nie	potrzebującym	uczniom,	 którzy	
dzięki	temu	mogli	uczyć	się	zdalnie.	
 Projekt umożliwił aktywny udział 
w	 codziennych	 zajęciach	 szkolnych	
i	 realizację	 podstawy	 programowej	
w	 trakcie	 czasowego	 ograniczenia	

	 Gmina	 Zławieś	 Wielka	 realizowała	 projekt	 grantowy	 pn.	 „Zdalna	
Szkoła	 +	w	 ramach	Ogólnopolskiej	 Sieci	Edukacyjnej”	 sfinansowany	 ze	
środków	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regionalnego.

funkcjonowania	 jednostek	 systemu	
oświaty.	 Przyczynił	 się	 również	 do	
poprawy	 dostępności	 sprzętu	 kom-
puterowego	wśród	uczniów	z	rodzin	
wielodzietnych,	 którym	 został	 rów-
nież	użyczony.	
	 Po	zakończeniu	prowadzenia	za-
jęć	 z	 wykorzystaniem	metod	 i	 tech-
nik	 kształcenia	 na	 odległość	 sprzęt	
komputerowy pozostał na wyposaże-
niu	szkół	i	wspierał	uczniów	w	pracy	
na	lekcjach	stacjonarnych.
	 Projekt	realizowany	był	w	ramach	
Programu	Operacyjnego	 Polska	 Cy-
frowa na lata 2014-2020, Osi Priory-
tetowej	nr	 I	 „Powszechny	dostęp	do	
szybkiego	 Internetu”,	 działania	 1.1:	
„Wyeliminowanie	 terytorialnych	
różnic	w	możliwości	dostępu	do	sze-
rokopasmowego	 internetu	 o	 wyso-
kich	przepustowościach”.

Alina Khalaf
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Kultura w pandemii

	 Na	początku	2020	roku	planowa-
liśmy	 różne	działania	 i	 część	 z	nich	
udało	 się	 nam	 zrealizować.	 Trady-
cyjnie	 uczestniczyliśmy	 w	 przygo-
towaniach	 do	 Wielkiej	 Orkiestry	
Świątecznej	 Pomocy,	 na	 przełomie	
stycznia	i	lutego	udało	się	nam	wraz	
ze	 Stowarzyszeniem	 Inicjatyw	 Spo-
łecznych	 „Razem	 dla	 Przyszłości”,	
zorganizować	 dwa	 turnusy	 półkolo-
nii	dla	dzieci	z	 terenu	naszej	gminy.	
Prowadziliśmy	 też	wraz	z	Biblioteką	
Gminną	filia	Górsk	zajęcia	dla		dzieci	
w	okresie	ferii	zimowych.
	 Wraz	 ze	 Szkoła	 Podstawową	
w	 Górsku	 zorganizowaliśmy	 Dzień	
Babci	 i	Dziadka	 i	 tu	podziękowania	
dla	Pani	Basi	Poprawskiej	za	kilkulet-
nią	współpracę	z	Domem	Kultury.
	 W	 okresie	 karnawału	 odbyły	 się	
u	 nas	 dwa	 bale	 karnawałowe:	 jeden	
dla	 dorosłych,	 drugi	 dla	 dzieci.	 Bal	
dla	 dzieci	 to	 bal	 przebierańców	 po-
łączony	z	wyborem	króla	 i	 królowej	
balu,	 animacje	 dla	 dzieci	 i	 poczę-
stunek	 zorganizowaliśmy	 go	 wraz	
z	Biblioteką	Gminną	filia	Górsk.	Im-
preza	dla	dorosłych,	to	bal	dla	ponad	
100	 osób,	 bal	 który	 od	 lat	 cieszy	 się	
powodzeniem,	to	tradycyjna	zabawa,	
ale	 też	 konkursy	 i	wybór	najciekaw-
szego	stroju.
	 Zorganizowaliśmy	 też	 wystawę	
pt.	„One	budowały	Niepodległą	(Nie)
zwykłe	kobiety	z	 terenu	dzisiejszego	
województwa kujawsko-pomorskie-
go”.	 Wystawa	 połączona	 była	 z	 wy-
kładem	 Pani	 Agnieszki	 Wysockiej	
pracownika	 Kujawsko	 Pomorskiego	
Centrum	 Kultury	 i	 Uniwersytetu	
Kazimierza	 Wielkiego	 w	 Bydgosz-
czy.	Luty	to	także	Walentynki,	a	więc	
Koncert	 Walentynkowy,	 połączony	
ze spotkaniem przy kawie.
	 Były	 spotkania	 	 Klubu	 Seniora	
50+,	czyli	grupy	osób,	które	od	kilku	
lat	 z	 dużą	 przyjemnością	 spotykają	
się	w	Domu	Kultury	w	Górsku	 przy	
kawie	i	ciastku	i	grupowe	wyjazdy	do	
kina	 na	 film	 „Mayday”	 i	 do	 Opery	
Nova	w	Bydgoszczy	na	spektakl	ope-
rowy	„Straszny	Dwór”,	którego	twór-
cą	 był	 nasz	 	 wielki	 kompozytor	 Sta-
nisław	Moniuszko,	 którego	 200-lecie	
urodzin	obchodziliśmy	w	roku	2019.

	 Za	nami	trudny	rok	2020	i	część	roku	2021.Czas	trudny	dla	nas	wszyst-
kich,	ale	trudny	też	dla	kultury.

	 Planowaliśmy	 na	 dalszą	 cześć	
roku min. kolejne wyjazdy do pla-
cówek	kultury,	wyjazd	na	wycieczkę	
na	 Dolny	 Śląsk	 i	 do	 Pragi,	 zajęcia	
dla	 dzieci	 i	 dla	 dorosłych.	 Niestety	
wszystkie te plany przerwała pande-
mia.
	 W	 dalszej	 części	 roku	 udało	 się	
jeszcze	 zorganizować	 coroczny	 kurs	
florystyczny	dla	Pań,	tym	razem	po-
święcony	Świętu	Zmarłych.	Pomimo	
pandemii	 odbyły	 się	 Światowe	 Dni	
Marszu,	 zorganizowane	przy	współ-
pracy	z	Toruńskim	TKKF,	które	pro-
wadziły	 ścieżkami	 leśnymi	 Przysie-
ka. 
	 Próbowaliśmy	 od	 października	
rozpocząć	 zajęcia	 stacjonarne.	 Nie-
stety	gwałtowny	wzrost	zakażeń	CO-
VIDem	 spowodował,	 że	 musieliśmy	
zajęcia	przerwać.
	 Nie	poddaliśmy	się	jednak	i	nasze	
działania	przeniosły	 się	w	świat	wir-
tualny.
	 Zorganizowaliśmy	 spektakl	 Mi-
kołajkowy	 dla	 dzieci	 „Z	 worka	 Mi-
kołaja”,	 którego	 autorem	 jest	 Teatr	
Vaska	z	Torunia.	Przeprowadziliśmy	
też	 Festiwal	 Piosenki	 Europejskiej	
była	to	już	VIII	edycja	Festiwalu	tym	
razem w wersji on-line, konkurs na 
naturalną	 ozdobę	 choinkową	 dla	
dzieci	i	dorosłych.
	 W	 2021	 nasze	 działania	 też	 były	
głównie	 w	 świecie	 on-line,	 przepro-
wadziliśmy	 konkursy	 na	 Kartkę	
Walentynkową,	 konkurs	 na	 Pisankę	
Wielkanocną	 i	 spektakl	 dla	 dzieci	
z	okazji	Świąt	Wielkanocnych.
	 Mam	nadzieję,	że	teraz	nasze	ży-
cie	powoli	zacznie	wracać	do	normy,	
a	my	zaczniemy	normalne	działania	
kulturalne,	póki	co	swoje	próby	roz-
począl	zespół	„Harmonia”	działający	
przy	 domu	 kultury,	 udostępniliśmy	
tez	pracownię	komputerowa	w	okre-
sie	wakacji	wraz	ze	Stowarzyszeniem	
Inicjatyw	 Społecznych	 „Razem	 dla	
Przyszłości”	 organizujemy	 dwa	 tur-
nusy półkolonii.
	 Od	 nowego	 roku	 szkolnego	
chcielibyśmy,	 aby	 wróciły	 wszystkie	
zajęcia	 jakie	 były	 w	 domu	 kultury	
przed	pandemią,	 zapisy	 rozpocznie-
my	w	najbliższym	czasie.

Renata Dobrowolska
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WIELKANOCNE”
	 Celem	konkursu	było	propagowa-
nie	 tradycji	 	 związanej	 	 ze	 Świętami	
Wielkanocnymi,	 pogłębianie	 wiedzy	
na	 temat	 symboliki	 i	 znaczenia	 pal-
my	i	pisanki	w	obrzędowości	ludowej.	
Konkurs	 stwarzał	 okazję	 do	 indywi-
dualnej	działalności	artystycznej	oraz	
wiedzy	na	temat	zanikającego	zwycza-
ju	robienia	palm,	pisanek	i	dekoracji	
świątecznych.	
	 Konkurs	ma	 na	 celu	 kultywowa-
nie	regionalnych	tradycji	zdobnictwa	
pisanek	i	wytwarzania	plastyki	obrzę-
dowej	związanej	z	okresem	Wielkano-
cy	 oraz	 zainteresowanie	 szczególnie	
młodych	 ludzi	 tradycjami	 wielka-
nocnymi.	 	 Na	 konkurs	 wpłynęły	
prace	 konkursowe	 wykonane	 przez	
dorosłych	oraz	dzieci	z	terenu	gminy	
Zławieś	Wielka.	Jury	pod	kierunkiem	
Pani	Alicji	Żelazek	–	nauczyciela	pla-
styki	 i	 sztuki	po	obejrzeniu	 zgłoszo-
nych	 prac	 konkursowych	 dokonało	
ich	oceny.	
	 Komisja	 oceniała	 wartości	 arty-
styczne,	także	staranność	wykonania	
pod	względem	technicznym,	ale	rów-
nież aspekt kultywowania ludowej tra-
dycji	 wielkanocnej,	 estetykę	 i	 wkład	
pracy.	 Przyznano	 nagrody	 rzeczowe	
oraz	 dyplomy	 w	 następujących	 kate-
goriach:
Kategoria	PISANKI	-	dzieci
I	nagroda	–	Maksymilian	Mikulski	–	
SP	Siemoń
II	nagroda	–	Antoni		Muchewicz		-	SP	
Siemoń
III	nagroda	–	Tymoteusz	Gumowski	–	
SP	Zławieś	Wielka
IV	nagroda	–	Antonina	Lewandowska	
–	SP	Siemoń	
Kategoria	PALMY	–	dzieci
I	 nagroda	 –	 Aleksandra	 Zakrzewska	
–	Łążyn
II	 nagroda-	 Oliwia	 Ścieżyńska	 –	 SP	
Rzęczkowo
III		nagroda	–	Klaudia	Kowalska	–	SP	

Kultura

GOKIS
2	MAJA	DZIEŃ	FLAGI,	3	MAJA	
230.	ROCZNICA	UCHWALE-
NIA	KONSTYTUCJI	3	MAJA	

	 Młodzi	patrioci	 	 sekcji	wokalnej	
Gminnego	Ośrodka	Kultury	 i	Spor-
tu	 w	 Złejwsi	 	Małej	 w	 hołdzie	 tym,	
którzy	 wywalczyli	 Konstytucję	 3	
Maja.	
W	 dniu	 dzisiejszym	 Trzeci	Maj	 zaj-
muję	II	miejsce	zaraz	po	Jedenastym	
Listopada. 
	 Święto	 przypomina	 nam	 wy-
siłki	 patriotów	 ,	 którzy	 podjęli	 się	
trudnego	zadania	 reformy	Państwa	
chylącego	się	ku	upadkowi.	Dostar-
cza	 nam	 też	 wiele	 wzorów	 do	 na-
śladowania	 i	daje	przykłady	 zacho-
wań	 patriotycznych.	 Patriotyzm	
artystycznie	wyrażany	 jest	na	wiele	
sposobów.	 Kompozycje	 muzyczne,	
utwory	poetyckie	i	literackie,	to	tyl-
ko niektóre przykłady dzieł ukazu-
jących	 piękno	 i	miłość	 do	 naszego	
kraju.	 Tęsknoty	 za	 utraconą	 wiele	
razy	wolnością.	
	 Walkę	o	tożsamość	narodową	i	he-
roizm	bohaterów.	Rocznica	uchwale-
nia	 Konstytucji	 3	 Maja	 to	 ogromne	
, radosne wydarzenie w kalendarzu 
każdego	 Polaka.	 Największą	 naszą	
dumą	była	i	 jest	Konstytucja	3	Maja-	
niegasnące	 źródło	mądrości	pokoleń	
Polaków,	dowód	potencjału	drzemią-
cego	w	naszym	narodzie.

W	HOŁDZIE	DLA	JPII

Dzieci	i	młodzież	sekcji	wokalnej	GO-
KiS	w	Złejwsi	Małej	w	hołdzie	dla	Św.	
Jana	Pawła	II.
	 Papież	Jan	Paweł	II	zmarł	2	kwiet-
nia 2005r. 2 kwietnia 2021 roku upa-
miętniliśmy	16.	rocznicę	jego	śmierci.	
Papież-Polak,	 dziś	 święty	 Kościoła	
katolickiego,	zapisał	się	w	historii	Ko-
ścioła,	świata	i	Polski,	ale	ma	też	szcze-
gólne	 miejsce	 w	 sercach	 wielu	 Pola-
ków.	 Również	 dla	 niego	 Ojczyzna	
była	 wyjątkowo	 ważna.	 Jako	 papież	
odwiedził	Polskę	aż	9	razy,	za	każdym	
razem	 kierując	 do	 swoich	 rodaków	
wyjątkowe	przesłania.	
	 W	 hołdzie	 dla	 Naszego	 Rodaka	
wystąpili:	Jakub	i	Stanisław	Pawlikow-
scy	-	;Góralu,	czy	Ci	nie	żal”,	Mikołaj	
Opankowski	 –	 ‘	 Nie	 zastąpi	 Ciebie	
nikt”,	Julia	Karczewska	–	‘Moje	mia-
sto	Wadowice”,
Chcemy	podziękować	Ci	Ojcze	Świę-
ty	za	Twą	miłość	i	wsparcie,	modlitwę	
za	 nas	 wszystkich.	 DZIĘKUJEMY!!!	
Zapewniamy,	że	PAMIĘTAMY.

DZIEŃ	DZIECKA	Z	GOKiS

	 2	czerwca	na	boiskach	wielofunk-
cyjnych	Orlik	w	Złejwsi	Małej	odbył	
się	Dzień	Dziecka	z	GOKiS.	1	czerwca	
to	szczególne	święto	zarówno	dla	ro-
dziców,	jak	i	dzieci.	Piękna,	słoneczna	
pogoda,	 moc	 atrakcji	 zgromadziły		
najmłodszych	 mieszkańców	 gminy	
wraz	z	rodzicami.	Do	wspólnej	zaba-
wy	i	konkurowania	o	medale	zgłosiło	
się	około	100	dzieci.	Najmłodsi	uczest-
niczyli	w	 specjalnie	przygotowanych	
konkurencjach.

	 Konkurencją	 przodującą	 sporto-
wy	dzień	była	piłka	nożna	dziewcząt	
i	chłopców,	w	którym	odbyły	się	mini	
turnieje	 w	 różnych	 kategoriach	 wie-
kowych.	Boisko	i	polana	zapełniły	się	
wspaniałą	 frekwencją.	 Dzieci	 otrzy-
mały	 nagrody	 oraz	 zostały	 udekoro-
wane	 pamiątkowymi	medalami.	Dla	
każdego	 dziecka	 była	 wata	 cukrowa,	
soki,	napoje,	lody	i	wiele	innych	sma-
kołyków.	Radość	 i	 uśmiech	 towarzy-
szyły	 mieszkańcom	 	 małym	 i	 tym	
dużym	w	 tym	pięknym	wydarzeniu.	
Organizatorem	i	fundatorem	nagród	
był	Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Spor-
tu	w	Złejwsi	Małej.
	 Pragnę	 serdecznie	 podziękować	
Radzie	 Sołeckiej	 wraz	 z	 Panem	 Soł-
tysem	Rafałem	Żelazkiem	oraz	Kołu	
Gospodyń	Wiejskich	w	Złejwsi	Małej	
za	ufundowanie	napoi,	soczków	i	lo-
dów.	 Dziękuję	 Animatorom	 boiska	
Orlik Panu Januszowi Lemke i Panu 
Tomaszowi	 Tomkiewiczowi	 	 za	 pro-
fesjonalne	przygotowanie	atrakcji	dla	
najmłodszych	mieszkańców	gminy.
Dziękujemy	 wszystkim	 za	 udział	
w	zabawie	i	zapraszamy	za	rok!

TO	BYŁ	WSPANIAŁY	DZIEŃ!

	 IX	 Gminny	 Konkurs	 Szopek	
Bożonarodzeniowych.	 Już	 po	 raz	
dziewiąty	Gminny	Ośrodek	Kultury	
i	 Sportu	 w	 Złejwsi	 Małej	 zorgani-
zował	 Gminny	 Konkurs	 na	 Szopkę	
Bożonarodzeniową.	Cele,	 jakie	przy-
świecały	 konkursowi	 to:	 kultywowa-
nie	wśród	dzieci	 i	dorosłych	 tradycji	
wykonywania szopek, poznanie i za-
pamiętanie	 wydarzeń	 związanych	
z narodzeniem Jezusa, przekazywa-
nie	 zwyczajów	bożonarodzeniowych	
z	 regionu	 kujawsko-pomorskiego,	
rozwijanie	 wrażliwości	 estetycznej	
dzieci	i	młodzieży,	a	także	dorosłych	
oraz	 uzdolnień	 plastycznych.	 Zada-
niem	uczestników	konkursu	było	wy-
konanie	przestrzennej	pracy	–	szopki	
bożonarodzeniowej. 
	 Koniecznie	 należało	 uwzględnić	
wyraźne	 elementy	 tradycji	 Bożego	
Narodzenia.	 Prace	 oceniła	 Komisja	
Konkursowa	w	składzie:	Jan	Surdyka	

–	 Wójt	 Gminy,	 Piotr	 Pawlikowski	 –	
Przewodniczący	Rady	Gminy	,	Maria	
Karpińska	 –	 Dyrektor	 GOKiS.	 Przy	
ocenie	 szopek	Komisja	 kierowała	 się	
następującymi	 kryteriami:	 ogólne	
wrażenie	 artystyczne,	 oryginalność	
pomysłu.	opracowanie,	dobór	i	wyko-
rzystanie	materiałów,	w	szczególności	
naturalnych,	 motywy	 regionalne,	
wkład	 pracy,	 estetyka	 oraz	 trwałość	
konstrukcji,	walory	plastyczne,	 takie	
jak	 kompozycja,	 kolorystyka	 i	 do-
datki.	 Wyniki	 Konkursu:	 I	 nagroda	
Wójta	 Gminy	 –	 Państwo	Magdalena	
i	Damian	Piotrowscy,	II	nagroda	Prze-
wodniczącego	Rady	Gminy	-	Państwo	
Zofia	i	Wiesław	Koperscy,		III	nagroda	
Dyrektor	 GOKiS	 –	Martyna	 Górec-
ka.	Ku	naszej	wielkiej	radości,	stwier-
dzamy,	że	konkurs	cieszy	się	niesłab-
nącym	zainteresowaniem.	Cieszy	nas	
także	 to,	że	mamy	swój	wkład,	zgod-
nie	z	ideą	naszego	konkursu,	w	budo-
waniu wspólnoty. Rodzinne, wspólne 
wykonywanie	 szopki,	 czasem	 poko-
leniowe(	dziadkowie,	 rodzice,	dzieci,	
wnuki)	 to	 wspólne	 przebywanie	 ze	
sobą,	 budowanie	 więzi,	 wzbudzanie	
tęsknoty	 do	 Świętej	 Rodziny,	 która	
powinna	być	dla	nas	wzorem.	Szcze-
gólne	to	ważne	w	dzisiejszych	współ-
czesnych,	pełnych	pośpiechu	czasach.	
Twórcy	 szopek	 zostawiają	 w	 swoich	
pracach	…	serce.
	 Nagrody	dla	zwycięzców	zostaną		
wręczone	w	dniu	5	stycznia	2021	roku		
w	GOKiS	w	Złejwsi	Małej.	Wszystkim	
twórcom	 szopek	 bardzo	 dziękujemy	
za	ciekawe	pomysły,	pracę	i	trud	wło-
żony	w	budowę	szopki.

KOLĘDOWY	QUIZ	
MUZYCZNY	W	GOKiS	

ONLINE	–	12	stycznia	2021
 
	 Kolędy	 to	 niezwykły	 ślad	 pol-
skich	losów,	którego	nie	można	prze-
oczyć	 lub	 zapomnieć.	 Przejawia	 się	
w	 nich	 patriotyzm,	 historia,	 radość	
i	„swojskość”.	Kolędy	to	stały	element	
wigilijnego	wieczoru	 i	 całego	 okresu	
bożonarodzeniowego.	W	nawiązaniu	
do	 tej	 wspaniałej,	 rodzinnej	 tradycji	
Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 i	 Sportu	

w	 Złejwsi	Małej	 przygotował	 „Kolę-
dowy	Quiz	Muzyczny”	w	formie	on-
line,	który	polegał	na	odsłuchaniu	17	
kolęd	wraz	z	grającym	instrumentem.	
Każda	 odsłuchana	 kolęda	 zawierała	
cztery	odpowiedzi,	w	której	należało	
wybrać	 jedną	 prawidłową,	 zaznacza-
jąc	tytuł	kolędy	i	grający	instrument.	
Po	 zalogowaniu	 uczestnicy	 przystą-
pili	 do	 rozwiązania	 testu	muzyczne-
go.	Za	każdą	prawidłową	odpowiedź	
przyznano	po	jednym	punkcie.
Wyniki	quizu	muzycznego
Nagrody:
I	nagroda	–	Maria	Michalska
II	nagroda	–	Michalina	Wiśniewska
III	nagroda	ex	aequo	Jakub	Pawlikow-
ski	i	Mikołaj	Opankowski
Wyróżnienia:
Julian	Kalinowski
WIELKIE	GRATULACJE!!!

	 Bardzo	 dziękuję	 wszystkim	
uczestnikom,	 którzy	 wzięli	 udział	
w	„Kolędowym	Quizie	Muzycznym.	
Uczestnicy	wykazali	się	bardzo	dobrą	
wiedzą	w	znajomości	kolęd,	 jak	 rów-
nież	 słuchem	 muzycznym	 w	 rozpo-
znaniu	grającego	instrumentu.	Warto	
podkreślić,	 że	 to	 nie	 był	 łatwy	 test.	
Wielkim	wyzwaniem	było	rozpozna-
nie	 instrumentów	 takich	 jak:	 klawe-
syn,	harfa,	wibrafon,	fagot	czy	banjo.		
Osobne	 podziękowania	 kieruję	 do	
Rodziców,	 którzy	 zaangażowali	 się	
w	przekazanie	tradycji	bożonarodze-
niowej	i	zmotywowali	dzieci	do	wzię-
cia	 udziału	 w	 quizie	 muzycznym.	
Dziękuję	 za	 troskę	 o	 dobro	 i	 rozwój	
Waszych	 dzieci,	 za	 pokazanie	 pięk-
na	 polskiej	 tradycji	 przejawiającej	
się	 w	 dorobku	 naszej	 kultury.	Niech	
w	 uszach	 Państwa	 dzieci	 zawsze	
brzmią	dźwięki	ojczystych,	wspania-
łych		kolęd.

KONKURS	PLASTYCZ-
NY	„PISANKI	I	PALMY	

WIELKANOCNE”

	 W	 Gminnym	 Ośrodku	 Kultu-
ry	 i	 Sportu	w	Złejwsi	Małej	Kultury	
rozstrzygnięty	 został	 KONKURS	
PLASTYCZNY	„	PISANKI	I	PALMY	



EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K 11sierpień - wrzesień 2021Głos Gminny

EX
P3

2k
B

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

C M

K Kultura/Sport

Rzęczkowo
IV	 nagroda	 –	 Adam	 Kryspin	 -SP	
Rzęczkowo
V	nagroda	–	Krzysztof	Kryspin	–	SP	
Rzęczkowo
Kategoria	PISANKI	–	dorośli
I	nagroda	–	Marzanna	Chacińska
II	nagroda	Magdalena	Piotrowska
III	nagroda	-	Ligia	Bęben
Kategoria	PALMY
I	nagroda	–	Krystyna	Balewska
II	nagroda	–	Zofia	Kiljan	-	Koperska
Wszystkim	laureatom	serdecznie	gra-
tulujemy.

NAJCIEKAWSZA		KARTKA	
WIELKANOCNA	2021	–	GMIN-
NY	KONKURS	PLASTYCZNY

	 Z	 okazji	 Świąt	 Wielkanocnych	
zorganizowaliśmy	 nasz	 tradycyjny	
konkurs	 plastyczny.	 Uczniów	 szkół	
podstawowych	 poprosiliśmy	 o	 przy-
gotowanie	 radosnych	 i	 oryginalnych	
kartek	wielkanocnych.
	 Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Spor-
tu	 w	 Złejwsi	 Małej	 ogłosił	 wyniki	
konkursu	 na	 najciekawszą	 kartkę	
wielkanocną.	 Komisja	 Konkursowa	
pod	 kierunkiem	 Pani	 Alicji	 Żelazek	
–	nauczyciela	plastyki	i		sztuki	posta-
nowiła	 przyznać	 10	 nagród	 i	 46	 wy-
różnień.	
	 Wszystkie	 prace	 były	 niezwykle	
ciekawe,	 wykonane	 z	 wielką	 staran-
nością,	 różnorodnymi	 technikami	
plastycznymi,	 spełniające	 kryteria	
regulaminu	konkursu.
Laureatami	zostali:
Nagrody:
I	–	Kacper	Bęben	–	SP	Rzęczkowo
II	 –	 Jan	 Jakub	 Jankowski	 –	 SP	 Przy-
siek
III	–	Julia	Piasecka	–	SP	Przysiek
IV-	Barbara	Fryska	–	SP	Przysiek
V	–	Maksymilian	Mikulski	–	SP	Sie-
moń
VI	–	Maja	Kauczor	GBP	Zławieś	Mała
VII	–	Zuzanna	Zięba	–	SP	Rzęczkowo
VIII	–	Michał	Ufir	–	SP	Siemoń
IX	–	Paula	Kwiatkowska	–	SP	Rzęcz-
kowo
X	–	Natasza	Melcer	–	SP	Siemoń
Wyróżnienia:	 Szkoła	 Podstawowa	
Przysiek
Aniela	Hudzik,	Teresa	i	Jerzy	Fryska,	
PriankaPareek,	 Franciszek	 Watracz,	
Michalina	Wiśniewska,	Oliwier	Besz-
czyński,	Łucja	Kowalska,	Julia	Pokor-
niecka,	 Piotr	Górski,	Marianna	 Żuk	
i	Błażej	Jakubik.
Wyróżnienia	 Szkoła	 Podstawowa	
Rzęczkowo
Błażej	Łukaszewski,	Julia	Wantowska,	
Bartosz	 Górzkowski,	 Marcel	 Mazel-
la,	 Zuzanna	 Chojnowska,	 Stanisław	
Wojtyna,	 Igor	 Chojecki,	 Natalia	
Dworzecka,	Krzysztof	Kryspin,	Ame-
lia	 Kuryś,	 Mikołaj	 Konieczka,	 Hu-
bert	Jurak,	Dorota	Rutkowska,	Błażej	
Czerwiński,	Oliwia	Czerwińska,	Julia	
Sikora,	 Michał	 Tomaszewski,	 Mar-
tyna	 Agaciak,	Maja	Malec,	 Gabriela	
Pawłowska,	 Filip	 Ostrowski,	 Łucja	
Lewandowska.
Wyróżnienia:	Szkoła	Podstawowa	Sie-
moń
Maciej	 Rutkowski,	 Maja	 Szmagliń-
ska,	 Mikołaj	 Szymański,	 Magdalena	
Sikorska,	 Maksymilian	 Mądrzejew-
ski,	 Antoni	 Muchewicz,	 Antonina	
Lewandowska, Gabriela Janiszewska, 

Łukasz	 Włoch,	 Miłosz	 Kucharski,	
Maja	Przyborowska.
Gminna	 Bibilioteka	 Publiczna	
w	 Złejwsi	 Małej	 –	 Lena	 Kauczor,	
Amelia Gumowska
	 Kartki	stworzone	przez	dzieci	są	
pomysłowe,	estetyczne	i	bardzo	kolo-
rowe.	 Doceniamy	 kreatywność	 oraz	
pracę	włożoną	w	ich	przygotowanie.	
Wszystkim	 nauczycielom	 dziękuje-
my	za	zachęcenie	uczniów	do	udzia-
łu	w	konkursie,	wsparcie	w	tworzeniu	
prac.
	 Wybór	laureatów	był	bardzo	trud-
ny.	Technika	wykonania	była	bardzo	
różnorodna	-	od	tradycyjnych	rysun-
ków	 kredką	 lub	 farbami,	 po	 wykle-
janki, wydzieranki i kartki stworzone 
z	przedmiotów	codziennego	użytku.	
Przy	 wyborze	 najlepszych	 prac	 jury	
brało	pod	uwagę	estetykę	kartek,	na-
kład	pracy	włożony	w	jej	przygotowa-
nie,	 a	 także	 oryginalność	 i	 radosną	
stylistykę.	 Dziękujemy	 wszystkim	
autorom	nadesłanych	prac	i	życzymy	
wielu	 następnych	 ciekawych	 pomy-
słów.
	 Celem	 konkursu	 było	 podtrzy-
mywanie	 tradycji	 wielkanocnych,	
propagowanie	 twórczości	 artystycz-
nej	oraz	poznawanie	różnych	technik	
plastycznych.	Autorzy	prac	otrzymali	
dyplomy	i	nagrody.
Wszystkim	laureatom	gratulujemy.

TANIEC	DLA	DZIECI	GOKiS

	 Ogłaszamy	nabór	do	grup	tanecz-
nych	dla	dzieci	w	dwóch	kategoriach	
wiekowych:
-3-6lat	-	Dance	Kids	
-7+	Dance	Junior	
	 Zajęcia	 będą	 oparte	 na	 układach	
choreograficznych,	 dbaniu	 o	 prawi-
dłową	 postawę,	 elementach	 rytmicz-
nych	 oraz	 grach	 i	 zabawach	 zręcz-
nościowych.	 Ważnym	 elementem	
każdych	zajęć	będzie	rozciąganie.	
Wszelkie	informacje	i	zapisy	pod	nu-
merem 538 385 116.
 Osoby zainteresowane poinfor-
mujemy	o	terminie	rozpoczynającym	
zajęcia	 pokazowe,	 które	 będą	 w	 tym	
dniu	 bezpłatne.	 Obowiązuje	 kolej-
ność	zgłoszeń.	Całość	odbywać	się	bę-
dzie	zgodnie	z	reżimem	sanitarnym.	
Serdecznie	zapraszamy.

IKONY	W	GOKIS

	 W	 Gminnym	 Ośrodku	 Kultury	
i	Sportu	w	Złejwsi	Małej	piszemy	iko-
ny.
	 W	 Gminnym	 Ośrodku	 Kultury	
i	 Sportu	w	Złejwsi	Małej	w	 czerwcu	
odbyły	 się	 warsztaty	 ikonopisania.	
Prace	nad	ikoną	Matki	Bożej	Niosącej	
Ducha	 	 inaczej	 PNEUMATOFORA		
trwały ponad rok ,najpierw w Szko-
le	 w	 Złejwsi	Wielkiej	 ,	 jednak	 przez	
pandemię	oraz	remont	szkoły	zajęcia	
zostały	 przeniesione	 	 do	Gminnego	
Ośrodka	Kultury	 i	Sportu	w	Złejwsi	
Małej.	 Dopiero	 w	 czerwcu	 uczen-
nice	 klasy	 8	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Złejwsi	Wielkiej	mogły	dokończyć	
swoje ikony. 
	 Dziewczyny	 pracowały	 pod	 kie-
runkiem	 Pani	 Alicji	 Żelazek	 ,	 któ-
ra	 cały	 czas	 zgłębia	 tajniki	 pisania	
ikon	 na	 warsztatach	 poświęconych	
ikonopisaniu , sama też pisze ikony. 

INFORMACJA

Zapraszamy wszystkie Panie z so-
łectwa	 Zławieś	 Mała	 oraz	 pobli-
skich	miejscowości	do	zapisów	na	
zajęcia	 aerobic/fitness,	 które	 będą	
odbywać	się	w	GOKiS.	
	 Będziemy	wzmacniać	 i	 kształ-
tować	 uda,	 pośladki	 i	 brzuchy,	
a	także	zadbamy	o	prawidłową	po-
stawę	kręgosłupa	i	mocne,	zdrowe	
plecy.	 Całość	 odbywać	 się	 będzie	
w	 reżimie	 sanitarnym,	 zgodnie	
z	 obowiązującymi	 zasadami	 do-
tyczącymi	 sarscovid	 19.	O	dniach	
i	godzinach	poinformujemy	Panie,	
które	zapiszą	się	na	listę.	Decyduje	
kolejność	zgłoszeń.	
	 Informacje	i	zapisy	pod	nume-
rem:	538	385	116.	Serdecznie	zapra-
szamy.

Uczestniczki	zajęć		zapoznały	się	z	za-
sadami	pisania	ikon	:	same	przygoto-
wały	deski	 ,najpierw	zagruntowały	 je	
,naniosły	 rysunek	 ,potem	 pozłociły	
szlagmetalem	 ,	 pomalowały	 ,	 podpi-
sały	i	zawerniksowały	.	Na		uroczystej	
Mszy	 Świętej	 15	 czerwca	 Ksiądz	 Ka-
nonik	Wojciech	Murawski	 poświęcił	
piękne	ikony.	Na	pewno	dla	uczestni-
czek	warsztatów	było	to	bardzo	duże	
przeżycie	duchowe	i	artystyczne.	
	 Dziękujemy	 bardzo	 Pani	 Alicji	
Żelazek	za	profesjonalne	przygotowa-
nie	 uczestniczek	 warsztatów	 pisania	
ikon.	Mamy	radosną	nowinę	dla	tych,	
którzy	 tęsknią	za	wspólnymi	spotka-
niami	przy	ikonach.	Warsztaty	ikono-
pisania	odbędą	się	w	GOKiS,	z	uwagi	
na	 duże	 zainteresowanie.	 Serdecznie	
zapraszamy.

WAKACYJNY	TURNIEJ	PIŁKI	
SIATKOWEJ	PLAŻOWEJ.

	 18	 lipca	 2021	 roku	 odbył	 się	Wa-
kacyjny	Turniej	Piłki	Siatkowej	Plażo-
wej	 "Trójek	 Siatkarskich"	w	kategorii	

OPEN	 o	 Puchar	 Dyrektora	 GOKiS.	
Turniej	rozegrany	został	na	piaszczy-
stym	boisku	w	Złejwsi	Małej.	Poziom	
był niezwykle wyrównany, a o zwy-
cięstwie	decydowała	 ilość	wygranych	
setów. 
	 W	ramach	rywalizacji	wyniki	koń-
cowe	przedstawiają	się	następująco:
1	miejsce	 Janusz	 Lemke,	Michał	Ko-
stera,	Mariusz	Lemke
2	 miejsce	 Łukasz	 Krzemiński,	 Kata-
rzyna	Worach,	Krzysztof	Wypij
3	 miejsce	 Kamil	 Całbecki,	 Robert	
Całbecki,	Tomasz	Tomkiewicz	
	 Organizatorem	 i	 fundatorem	na-
gród	 był	 Gminny	 Ośrodek	 Kultury	
i	Sportu	w	Złejwsi	Małej.
	 Warto	 podkreślić	 bardzo	 dobrą	
organizację	turnieju	i	miłą	atmosferę.	
Podziękowania	 kieruję	 do	 anima-
torów	 boiska	 Orlik	 Pana	 Tomasza	
Tomkiewicza	 i	 Pana	 Janusza	 Lemke	
za	 profesjonalne	 przygotowanie	 wy-
darzenia. 
	 Wszystkim	 uczestnikom	 w	 siat-
kówce	 plażowej	 serdecznie	 dzięku-
jemy	 za	 udział,	 zwycięzcom	 gratu-

lujemy	 i	 zapraszamy	 na	 piaszczyste	
boisko za rok.
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Kultura/Sport

GOKIS
WOKALIŚCI	WYŚPIEWALI	
PANU	BOGU	NA	CHWAŁĘ

VIII	GMINNY	FESTIWAL	PIEŚNI	
I	PIOSENKI	RELIGIJNEJ	ONLINE

	 Gminny	Ośrodek		Kultury	i	Spor-
tu	w	Złejwsi	Małej	 zorganizował	VIII	
Gminny	 Festiwal	 Pieśni	 i	 Piosenki	
Religijnej.	 Jednak	 po	 raz	 pierwszy	
w	historii	impreza	odbyła	się	w	formie	
wirtualnej.	Pomimo	utrudnień	i	braku	
kontaktu	 z	publicznością,	 znaleźli	 się	
chętni,	którzy	podjęli	to	muzyczne	wy-
zwanie. 
	 Celem	Festiwalu	była	popularyza-
cja	 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:	 ,	 Łą-
żyn,	Górsk,	Siemoń	 i	Zławieś	Wielka.	
Jury	 pod	 przewodnictwem	 Macieja	
Drapińskiego	–	muzyka,	postanowiło	
przyznać	nagrody	i	wyróżnienia
Kat.	I.	–	przedszkola
I	nagroda	–	Izabela	Witkowska	–	„	Oj-
ciec	wszystkich	nas”
II	 nagroda	 –	Weronika	Wiśniewska	 –	

„Sercem	kocham	Jezusa”
	Obie	 Przedszkole	 „Mali	 Odkrywcy”	
w	Złejwsi	Małej
III	nagroda	–	Kajetan	Wiśniewski	–	„	
Bóg	 kocha	 mnie”	 -	 Oddział	 Przed-
szkolny w Górsku
Kat.	II.	Szkoła	podstawowa	kl.	I-III
I	nagroda	–	Jakub	Pawlikowski	–	„Sie-
dem”	-	Łążyn
II	nagroda	–	Antonina	Cyrana	–	„Gdy	
na	morzu”	-	Siemoń
III	nagroda	–	Łukasz	Włoch	–„Ofiaru-
ję	Tobie	Panie	mój”	-	Siemoń
Wyróżnienia:	 Natasza	 Melcer,	 Maja	
Przyborowska, Gabriela Janiszewska, 
Maksymilian	Mądrzejewski	–	Siemoń	
i	Zofia	Sawina	–	Łążyn.	
Kat.	III.	Kl.	IV-VI	–	szkoły	podstawowe
I	 nagroda	 –	Mikołaj	 Opankowski	 –„	
Schowaj	mnie”	Zławieś	Wielka
II	 nagroda	 –	 Stanisław	 Pawlikowski	
„Bohater”	-	Łążyn
Kat.	IV.	KL.	VII-VIII
I	 nagroda	 –	 Antonina	 Białkowska	 –	
„Barka”	Górsk
	 Organizatorem	 Festiwalu	 i	 fun-
datorem	 nagród	 jest	 Gminny	 Ośro-
dek	Kultury	i	Sportu	w	Złejwsi	Małej.	
Wszyscy	 uczestnicy	 otrzymali	 nagro-
dy,	 dyplomy	 i	 gratulacje.	 Najważniej-

sze	w	tym	wydarzeniu	jest	to,	co	wyko-
nawcy	wyśpiewali	całym	sercem,	to	jest	
wielka	wygrana.
	 Dziękuję	Wykonawcom	i	ich	Opie-
kunom	za	piękne	religijne	wydarzenie.	
Szczególne	 podziękowania	 kieruję	 do	
Rodziców,	 którzy	 zaangażowali	 się	
w	 przygotowanie	 swoich	 pociech	 do	
Festiwalu.	 Razem	 wyśpiewaliśmy	 ra-
dość	 Panu	 na	 chwałę	 organizując	 już	
po	 raz	 VIII	 Gminny	 Festiwal	 Pieśni	
i	Piosenki	Religijnej.	Cieszę	się	i	czuję	
wielką	 radość	 z	 tego,	 że	 dzieci	 i	mło-
dzież	 potrafią	 rozwijać	 swoje	 talenty	
i	nimi	dzielić	się	w	szerszym	kręgu.	
	 Tego	rodzaju	wydarzenia	pozwala-
ją	nie	tylko	na	wyszukiwanie	talentów	
muzycznych,	ale	również	mają	wpływ	
na	 doskonalenie	 poziomu	 artystycz-
nego	 solistów	 kultywujących	 muzykę	
sakralną.
	 Wszystkim	uczestnikom	dziękuje-
my	za	nadesłane	zgłoszenia.	GRATU-
LUJEMY!!!

Z	KULTURĄ	NA	TY	
W	GOKiS	w	Złejwsi	Małej

	 Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	
w	Złejwsi	Małej	ogłasza	nabór	do	sekcji	

kulturalnych	i	klubów	na	2021/2022	r.
SEKCJA	 PLASTYCZNA	 –	 poznanie	
różnorodnych	 technik	 plastycznych,	
malarskich,	 rysunkowych	 i	 graficz-
nych.	Nauczanie	wrażliwego	widzenia,	
przekształcania	 i	 przedstawiania	 rze-
czywistości.
SEKCJA	 WOKALNA	 -	 emisja	 głosu,	
dykcja,	 interpretacja	 piosenki,	 przy-
gotowanie	 do	 występów	 estradowych.	
(śpiew	solo	i	zespołowy)
SEKCJA	MUZYCZNA	 –	 nauka	 i	 do-
skonalenie	 gry	na	 keyboardzie,	 piani-
nie,	gitarze	i	akordeonie	(zajęcia	indy-
widualne).
ZESPÓŁ	ŚPIEWACZY	„MELODIA”	-	
atrakcyjne	 perspektywy	 dla	 członków	
zespołu,	możliwość	 występowania	 na	
scenie	i	podróżowania.
SEKCJA	TAŃCA	–	CHEERLEADER-
KI	(dzieci	i	młodzież	od	10	lat)	-	zajęcia
z	podstaw	tańca	i	rytmiki.
TANIEC	 DLA	 MŁODEJ	 PARY	 –	
pierwszy	taniec	młodej	pary	to	już	tra-
dycja.	Nauka	pierwszego	tańca	umoż-
liwi	 bezstresowo	 przebrnąć	 przez	 ten	
jeden	z	najważniejszych	w	życiu	 i	po-
zwoli	oczarować	gości.
TANIEC	TOWARZYSKI	 –	 forma	 za-
jęć	ruchowych	dla	dorosłych

TANIEC	 LUDOWY	 –	 (dzieci	 i	 mło-
dzież)
KLUB	MALUCHA	(dzieci	w	wieku	od	
4	lat)	-	zajęcia	ruchowo	umuzykalniają-
ce,	zabawy	edukacyjne.
AEROBIC-	(młodzież	i	dorośli)
ZUMBA	-	(młodzież	i	dorośli)
NAUKA	JĘZYKÓW	OBCYCH	–	 (an-
gielski,	niemiecki)	dzieci	i	dorośli
TANIEC	W	KRĘGU	–	 (tworzenie	 ta-
necznego	kręgu)	Nauka	tańca	ZORBA,	
HORA,	KALAMATIANOS	itp.
SEKCJA	SZACHOWA	-	(dzieci	i	doro-
śli)
SEKCJA	 RĘKODZIAŁA	 ARTY-
STYCZNEGO	–	zajęcia	przeznaczone	
dla	osób	dorosłych,	głównie	seniorów.
ZAJĘCIA	SPORTOWE	–	odbywają	się	
na	 boisku	 Orlik	 (turnieje,	 konkursy,	
zawody,	biegi	mecze)
	 Zapisy	 przyjmuje	 i	 informacji	
udziela	 pracownik	Gminnego	Ośrod-
ka	 Kultury	 i	 Sportu	 w	 Złejwsi	 Małej	
pod nr tel. 783 480 569.

ODKRYJ	Z	NAMI	SWOJE	TALENTY	
I	ROZWIJAJ	SWOJE	PASJE!

Maria Karpińska


