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GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA

Stop dla smogu

Jednym z kluczowych zadań gminy jest zapewnienie 
nieprzerwanych dostaw dobrej jakości i o odpowied-
nim ciśnieniu wody,  jak również rozbudowa systemu 
zbiorowego oczyszczania ścieków komunalnych. Sta-
le zwiększająca się liczba mieszkańców wymusiła roz-
budowę Stacji Uzdatniania Wody.

więcej na str. 2

Dożynki Gminne

 W maju podpisano 26 umów dotacyjnych z miesz-
kańcami naszej gminy na łączną kwotę 78 tys. zł. Bene-
ficjenci mają czas do końca listopada na przedstawie-
nie dokumentów rozliczających dotację, co pozwoli na 
wypłatę środków w kwocie 3000 zł dla każdego wnio-
skodawcy. 

więcej na str. 5

Czyste Powietrze

Inwestycje
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systematycznie budynki szkół i przedszkola 
przechodzą remonty, termomodernizacje 
i przebudowy. Największa inwestycja prowa-
dzona jest w budynku Szkoły Podstawowej 
w Złejwsi Wielkiej. Przebudową i remontem 
objęta jest najstarsza, znajdująca się pod 
opieką konserwatora zabytków, część pla-
cówki. W wymagającym pilnej interwencji 
obiekcie wymienione zostało poszycie da-
chowe na nową dachówkę wraz z wszystkimi 
obróbkami blacharskimi i orynnowaniem. 
Przebudowa umożliwiła powstanie nowych 
przestronniejszych pomieszczeń, sanitaria-
tów oraz szatni. Obecnie wykonywane są 
prace tynkarskie i instalacyjne, następnie zo -
stanie zamontowana nowa stolarka okienna 
i drzwiowa. Wsparcie z rządowego funduszu, 
który ma na celu niwelowanie negatywnych 
skutków pandemii w wysokości 3 mln 250 
tys. zł. nie pokrywa niestety całości kosztów, 
wymuszając uzupełnienie brakującej kwoty 
z środków własnych. 
 Okres wakacyjny to tradycyjny czas re-
montów w szkołach. W Łążynie została wy-
remontowana sala gimnastyczna, a świeżo 
wycyklinowany parkiet już czeka na pierwsze 
zajęcia z WF-u. Z kolei w Szkole Podstawowej 
w Rzęczkowie trwa remont placu, gdzie starą 
i zdegradowaną betonowa nawierzchnię za-
stąpi trawnik. W tym roku zaplanowany jest 
również remont znajdującego się w Złejwsi 
Wielkiej przyszkolnego obserwatorium astro-
nomicznego. Wsparcie środkami Urzędu 
Marszałkowskiego pozwoli na wykonanie wy-
miany poszycia dachowego i remont schodów 
zabezpieczając budynek przed przeciekami.
 Działanie samorządu to również oparta 
na partnerstwie współpraca z innymi jed-
nostkami, w tym Powiatem Toruńskim i Wo-
jewództwem Kujawsko Pomorskim. I na tym 
polu Gmina Zławieś Wielka aktywnie działa, 
co umożliwia realizację przedsięwzięć takich 
jak budowa drogi powiatowej DP 2001 w ra-
mach, której ostatni odcinek dotąd pokryty 
szlaką zyskał nową nawierzchnię asfaltową, 
a także remont Drogi Wojewódzkiej 546, któ-
ra pokryta zostanie nowym „dywanikiem as-
faltowym”, a w pasie drogowym wybudowany 
zostanie kolejny odcinek chodnika. I choć nie 
jest to infrastruktura, którą zarządza wójt, to 
korzystają z niej wszyscy mieszkańcy Gminy, 
a dzięki współdziałaniu samorządów udaje się 
zrealizować więcej

Krzysztof Rak

Inwestycje Inwestycje

Inwestycje gminne Poznaj
Moją Okolicę

 Tymi najważniejszymi i najbardziej wycze-
kiwanymi przez mieszkańców są inwestycje 
drogowe. Na naszym terenie jest niemal 400 ki-
lometrów dróg, a w związku z powstawaniem 
nowych osiedli mieszkaniowych, potrzeby 
w zakresie budowy ulic stale rosną. Aby spro-
stać oczekiwaniom samorząd pozyskuje środ-
ki zewnętrzne tak, aby zwiększyć zakres prowa-
dzonych prac, odciążając tym samym mocno 
obciążony budżet. Dzięki środkom pozyska-
nym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
w wysokości niemal 430 tys. zł, rozpoczęła się 
budowa ul. Księżycowej w Zaroślu Cienkim 
oraz ul. Nadwiślańskiej w Górsku. Obie in-
westycje stanowią kontynuację rozpoczętych 
w latach ubiegłych prac, a dzięki ich realizacji 
obie drogi zyskają nową asfaltową nawierzch-
nię. Już niebawem ogłoszony zostanie prze-
targ na realizację ul. Wierzbowej w Czarnym 
Błocie, obejmującej odcinek pomiędzy ul. 
Leszczynową i Topolową. To jedna z najważ-
niejszych dróg w miejscowości, komunikująca 
drogę krajową z nowopowstałymi osiedlami 
domów jednorodzinnych. I w tym przypadku 
samorząd uzyskał dotację w kwocie 500 tys. zł 
tym razem z Lasów Państwowych. Z tego sa-
mego źródła pochodzi wsparcie w wysokości 
500 tys. zł na drugą przeznaczoną do wykona-
nia ulic – Podleśną w Toporzysku. Największe 
wsparcie Gmina uzyskała w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych z Polskiego Ładu. 
Dofinansowanie w wysokości 10 milionów 
złotych umożliwi przebudowanie wąskiej 
i niebezpiecznej drogi na Stanisławkę, budowę 
drogi z Toporzyska w kierunku Czarnowa, po 
dawnym torowisku oraz przebudowę ul. Ja-
śminowej będącej główną osią komunikacyj-
ną pomiędzy Rozgartami, Starym Toruniem 
i Przysiekiem. Obecnie przygotowywana 
jest dokumentacja techniczna niezbędna do 
uzyskania pozwoleń na budowę a następnie 
ogłoszony zostanie przetarg, który wyłoni 
wykonawcę tych ważnych inwestycji. W celu 
systematycznej naprawy dróg gruntowych 
i utwardzonych kruszywem zakupiona zosta-
ła nowa równiarka drogowa, która zastąpiła 
mocno wyeksploatowaną i ulegającą częstym 
awariom poprzedniczkę. Trwa również pro-

cedura zakupowa wału wibracyjnego, który 
umożliwi lepsze zagęszczanie przerównanej 
nawierzchni. 
 W celu zwiększenia bezpieczeństwa rowe-
rzystów, systematycznie rozbudowywana jest 
sieć ścieżek rowerowych na terenie gminy. Ko-
lejny etap objął budowę odcinka wzdłuż DK 
80 od Pędzewa do drogi powiatowej na Zarośle 
Cienkie. Gmina na to zadanie pozyskała wspar-
cie unijne z Regionalnego Programu Operacyj-
nego obejmujące 85% z wynoszących niemal 
1,5 miliona zł kosztów zadania. W przyszłym 
roku zaplanowana jest realizacja kolejnego od-
cinka z Pędzewa do Złejwsi Wielkiej do ulicy 
Piekarskiej. Docelowo ścieżka połączy Czar-
nowo z Przysiekiem, przebiegając dawnym 
torowiskiem do ulicy Jarzębinowej, stwarzając 
doskonałe warunki do uprawiania turystki, ale 
przede wszystkim, zwiększy bezpieczeństwo 
niechronionych uczestników ruchu. 
 W swoich działaniach samorząd nie po-
mija zadań związanych z budową chodników. 
W bieżącym roku do wykonania przewidziane 
są ciągi piesze w Rozgartach, Górsku, Pędzewie, 
Rzęczkowie oraz remont chodnika w Złejwsi 
Wielkiej. W pierwszej kolejności wybierane są 
lokalizacje w tych sołectwach, które przezna-
czyły na ich wykonanie środki w Funduszu 
Sołeckim. Również budowa oświetlenia drogo-
wego realizowana jest w sołectwach, w których 
zabezpieczone zostały na ten cel środki w Fun-
duszu. Zaplanowane i systematycznie wykony-
wane są punkty świetlne w Górsku na ul. Dłu-
giej, w Czarnym Błocie na ul. Leśnej, Topolowej 
i Pod Wierzbami, Starym Toruniu na ul. Leśnej, 
w Złejwsi Małej na ul. Dębowej, w Czarnowie 
na ul. Świerkowej, w Przysieku na ul. Kasztano-
wej, w Toporzysku na ul. Kolejowej, w Siemoniu 
na placu rekreacyjnym oraz w Cegielniku przy 
wjeździe na ul. Dobrzyńską.
 Równie ważnymi działaniami są te chro-
niące środowisko naturalne. Od kilku miesię-
cy działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Rzęczkowie, znajdujący się 
za budynkiem Zakładu Usług Komunalnych. 
Dzięki inwestycji wspartej środkami Regional-
nego Programu Operacyjnego powstał nowo-
czesny, wyposażony w ułatwiającą załadunek 

wyselekcjonowanych śmieci rampę PSZOK, co 
ważne, dostępny dla mieszkańców przez sześć 
dni w tygodniu. 
 Również środkami z Unii Europejskiej 
wsparty został „Montaż instalacji fotowolta-
icznych” na terenie Gminy. Dotacja opiewa-
jąca na 1 milion złotych pozwoliła na mon-
taż urządzeń wykorzystujących OZE na 84 
obiektach. Mieszkańcy którzy zgłosili się do 
projektu partycypowali w kosztach montażu 
w wysokości 50%. Samorząd zainstalował trzy 
największe instalacje o mocy 9 kWp każda na 
budynkach świtlicoremiz w Toporzysku i Sie-
moniu oraz Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej. 
Realizacja inwestycji w OZE na terenie gminy 
Zławieś Wielka nie tylko korzystnie wpływa 
na środowisko naturalne, ale także przyczynia 
się do obniżenia kosztów zakupu energii elek-
trycznej, co w obecnym czasie ma niebagatelne 
znaczenie. Co istotne, wszystkie zainstalowane 
przy udziale gminy instalacje funkcjonują na 
starych zasadach w systemie opustów. Obecnie 
trwają prace nad przygotowaniem dokumenta-
cji technicznej budowy farmy fotowoltaicznej, 
której powstanie planowane jest na zrekulty-
wowanym składowisku odpadów w Łążynie. 
 Jednym z kluczowych zadań gminy jest 
zapewnienie nieprzerwanych dostaw dobrej 

jakości i o odpowiednim ciśnieniu wody,  
jak również rozbudowa systemu zbiorowego 
oczyszczania ścieków komunalnych. Stale 
zwiększająca się liczba mieszkańców wymusiła 
rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody. Pierwsza 
zrealizowana została inwestycja w Siemoniu. 

Tamtejszy SUW zaopatruje w wodę północną 
część gminy, łącznie z Zaroślem Cienkim. Do-
tacja w wysokości 1 165 595 z środków unijnych 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich umożliwiła nie tylko montaż nowych ze-
społów uzdatniających i pompujących wodę, 
ale również drugi zbiornik retencyjny, który 
pozwala na zabezpieczenie zapasu wody nie-
zbędnej w okresach zwiększonego jej poboru. 

Nowoczesna stacja jest w pełni zautomatyzo-
wana, wyposażona w oprogramowanie umoż-
liwiające stały monitoring parametrów, a agre-
gat prądotwórczy zapewni jej funkcjonowanie 
w przypadku wyłączenia energii.
 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody 
w miejscowości Zławieś Wielka, to kolejna in-
westycja zaplanowana do realizacji na najbliż-
sze dwa lata. Ta kluczowa stacja zaopatrująca 
w wodę tereny od Pędzewa do Czarnowa, z czę-
ścią Rzęczkowa i Skłudzewa włącznie wymaga 
remontu, który obejmie nowe odwierty studni 
głębinowych, a nowa, w pełni zautomatyzo-
wana instalacja, wyposażona w trzy zbiorniki 
retencyjne pozwoli na zabezpieczenie dostaw 
wody na długie lata. Na wykonanie przedsię-
wzięcia samorząd otrzymał dotację z Progra-
mu Inwestycji Strategicznych z Polskiego Ładu 
w wysokości niemal 5 milionów złotych. Waż-
nym zadaniem poprawiającym dostępność 
wody była budowa magistrali wodociągowej 
w Czarnym Błocie. Wykonana „spinka” wo-
dociągów umożliwiła podniesienie ciśnienia 
w sieci, minimalizując tym samym niedobory 
wody w zachodniej części miejscowości.
Z kolei w Łążynie zakończyła się realizacja 
pierwszego etapu budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej, która obejmowała budowę rurocią-
gów i przepompowni ścieków w Łążynku oraz 
części miejscowości położonej przy drodze 
powiatowej w stronę Zarośla Cienkiego. To 
zadanie objęte było wsparciem z Regionalnego 
Programu Operacyjnego w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych w wysoko-
ści ponad 1 miliona złotych. 
 O tym jak ważne jest inwestowanie w oświa-
tę nie trzeba nikogo przekonywać. Dlatego 

	 Realizacja	przedsięwzięć	inwestycyjnych,	wpływających	na	poprawę	jakości	życia	miesz-
kańców,	 jest	 jednym	z	najważniejszych	zadań	wykonywanych	przez	samorząd	gminny.	 Ich	
realizacja,	w	związku	z	trudną	sytuacją	gospodarczą,	wojną	na	Ukrainie,	wysoką	inflacją	po-
ciągającą	za	sobą	ciągłe	podwyżki	cen	 i	 trochę	spowszedniałą	pandemią	koronawirusa	 jest	
sporym	wyzwaniem.	Pomimo	tego,	Gmina	systematycznie	prowadzi	wpływające	na	jej	rozwój	
działania.
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KAktualności/Kultura Edukacja/Kultura

Azbest

Umiem Pływać

Przydomowe 
oczyszczalnie

Czyste Powietrze Wakacje w Domu Kultury 
w Górsku

Budowa Boiska
w Górsku

	 Tradycyjnie	 już	 od	 kilku	 lat	
w	Domu	Kultury	w	Górsku	odbywa-
ją	się	różne	formy	zajęć	dla	dzieci.

 W tym roku wraz ze Stowarzysze-
niem Inicjatyw Społecznych „Razem 
dla Przyszłości” z Górska,  przepro-
wadziliśmy trzy turnusy półkolonii, 
w których wzięło udział 90 dzieci 
w wieku od 7 do 11 lat z terenu naszej 
gminy. 
 Półkolonie dofinansowane były 
z funduszy Gminnej Komisji Prze-
ciwdziałania Problemom Alkoholo-
wym. Cieszyły się tak dużym zainte-
resowaniem, że 90 miejsc wypełniło 
się w jeden dzień.
 Dzieci każdego dnia wyjeżdżały 
w inne miejsca. Odwiedziły ZOO 
w Myślęcinku,  Family Park w Byd-
goszczy, były na basenach w Plenero-
wym Centrum Rozrywki w Papowie 
Toruńskim, poznały ginące zawody 
w Wiosce Ginących  Zawodów w Lip-
kuszu pod Koronowem. 
 Oczywiście półkolonie nie mogły 
się odbyć bez obowiązkowej wizyty 
w Cinema City i Mc Donaldzie. Po-
byt na półkoloniach przyniósł dzie-
ciom wiele radości, pomógł zawrzeć 

nowe przyjaźnie i nauczył bawić się 
w grupie. Opiekę nad grupami spra-
wowali współpracujący ze Stowarzy-
szeniem profesjonalni wychowawcy: 
Wiktoria Affelt, Violetta Pankowska 
i Monika Chojnacka, kierownikiem 
wszystkich turnusów była Pani Rena-
ta Jakubowska.
 Następną formą zajęć były warsz-
taty ekologiczne pn. „Wesołe eko-
wakacje”, odbyły się dwa turnusy 
ekowakacji w których uczestniczyło 
40 osób, były to dzieciaki w wieku 7 
do 12 lat. Zajęcia te zostały dofinan-
sowane przez Starostwo Powiatowe 
w Toruniu Wydział Środowiska. 
 Zajęcia na tych warsztatach były 
różnorodne. Było to wykonywanie 
zabawek i strojów z materiałów z re-
cyklingu, a później ich prezentacja.
 Uczestnicy brali udział w grach 
terenowych propagujących prawidło-
wą segregację odpadów, ale dających 
tez możliwość przebywania „na po-
wietrzu”, a także poznawania okolic 
Górska.
 Oglądały film o tematyce eko-
logicznej, wykonywały portrety 
kolegów z warzyw i owoców, które 
później można było zjeść. Każda 

 Zgodnie z umową zawartą w 2021 
r. z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu Gmina Zławieś 
Wielka otrzymała wsparcie na usu-
wanie wyrobów zawierających azbest 
z nieruchomości mieszkańców naszej 
gminy. 
 Umowa zawarta została na 3 lata. 
Gmina Zławieś Wielka pokrywa 30% 
kosztów, natomiast WFOŚiGW 70. 
Każdy mieszkaniec, który w ogłoszo-
nym terminie naboru złożył wniosek 

o usunięcie, transport oraz utylizację 
azbestu, bezpłatnie pozbędzie się 
tego toksycznego wyrobu. Zakres 
prac nie obejmuje kosztów związa-
nych z zakupem i montażem nowych 
pokryć dachowych. 
 W lipcu podpisana został umo-
wa z wykonawcą, firmą P.H.U. Kom 
Robert Kołodziejski, który do końca 
września usunie ponad 50 ton wyro-
bów zawierających azbest. 

Paulina Zakierska

	 W	czerwcu	zakończyła	się	inwestycja	pn.	„Rozbudowa	infrastruktury	
sportowej	i	rekreacyjno-sportowej	w	miejscowości	Górsk”.

  W ramach konkursu Mała Infrastruktura Sportowa Urzędu Marszałkow-
skiego w Toruniu, Gmina Zławieś Wielka pozyskała dofinansowanie w kwo-
cie ponad 40 tys. zł na modernizację boiska znajdującego się przy ul. Markie-
wicza w Górsku. 
 Wkład własny gminy wyniósł 50 tys zł. Prace obejmowały wyfrezowanie 
nawierzchni płyty boiska wraz z jego otoczeniem, uformowanie nowej na-
wierzchni z warstwy urodzajnej oraz siew trawy. 

Paulina Zakierska

	 Wiosną	dzieci	z	klas	 I-III	 	 szkół	podstawowych	na-
szej	gminy	już	po	raz	9	uczyły	się	pływać.

 W ramach ministerialnego programu Powszechnej Na-
uki Pływania „Umiem Pływać” prawie 100 dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Złejwsi Wielkiej oraz jej filii w Czarnowie 
brała udział w zajęciach nauki pływania. 
 Zajęcia odbywały się na basenie w Chełmży oraz na 
pływalni na ul. Bażyńskich w Toruniu. Wsparcie z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki na prowadzenie programu 
otrzymał Toruński Uczniowski Klub Sportowy, z którym 

Gmina zawarła porozumienie. Klub finansował wyna-
jem pływalni, wynagrodzenia instruktorów oraz opie-
kunów, a także ubezpieczenie. Gmina pokryła koszty 
dowozów uczniów na zajęcia. 
 Każda grupa spędziła na basenie 20 godzin, dzięki 
którym dzieci nabyły podstawowych umiejętności pły-
wania, a także miały możliwość rozwijania i podnosze-
nia sprawności fizycznej. Już od września planowana 
jest kolejna tura zajęć. 

Paulina Zakierska

 Dzięki uchwale Rady Gminy 
Zławieś Wielka w roku 2022 ogło-
szony został nabór wniosków na 
dofinansowanie budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. Dotacje 
w kwocie 2000 zł otrzymało pięciu 
mieszkańców gminy. 
 Zgodnie z regulaminem naboru 
dofinansowaniu polegają koszty za-

kupu i montażu nowej przydomowej 
oczyszczalni ścieków w budynkach, 
w których nie ma możliwości podłą-
czenia kanalizacji gminnej. 
 Na zakończenie i rozliczenie 
inwestycji mieszkańcy mają czas do 
końca listopada 2022 r.

Paulina Zakierska

 W punkcie konsultacyjnym, któ-
ry działa w godzinach pracy urzędu, 
beneficjenci otrzymują wsparcie 
w przygotowaniu wniosku o dofinan-
sowanie, a także rozliczenie wniosku 
o płatność. W trakcie ostatniego roku 
poprzez Urząd Gminy złożonych zo-
stało ponad 100 wniosków na wymia-
nę istniejącego źródła ogrzewania 
oraz prace termomodernizacyjne. 
 Dzięki dużemu zainteresowaniu 
naszych mieszkańców programem, 
Gmina Zławieś Wielka w rankin-
gu gmin zajęła 346 miejsce na 2069 
gmin, które zawarły porozumienie 

z WFOŚiGW. Dzięki tak wysokiej 
lokacie Gmina otrzyma dodatkowe 
wsparcie na promocje programu. 
 Program Czyste powietrze skiero-
wany jest do właścicieli i współwłaści-
cieli domów jednorodzinnych. Dofi-
nansowanie przeznaczone jest na 
wymianę starych i nieefektywnych 
źródeł ciepła na paliwo stałe oraz na 
przeprowadzenie niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych. Dotacja 
może wynosić  30 000 zł dla podsta-
wowego poziomu dofinansowania 
i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja 
z prefinansowaniem) dla podwyższo-

nego poziomu dofinansowania oraz 
69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefi-
nansowaniem) dla najwyższego po-
ziomu dofinansowania. 
 Szczegółowych informacji na te-
mat poziomów oraz zakresu kosztów 
kwalifikowanych, jak również pomo-
cy w wypełnianiu wniosków udziela 
Punkt Konsultacyjno Informacyjny 
w godzinach pracy urzędu, w po-
koju nr 10 Urzędu Gminy w Złejwsi 
Wielkiej. Kontakt telefoniczny pod 
numerami telefonu: 56 674 13 41 oraz 
509 600 102.

Paulina Zakierska

	 Od	maja	2021	r.	w	Urzędzie	Gminy	w	Złejwsi	Wielkiej	działa	punkt	konsultacyjno	-	informacyjny	Progra-
mu	Czyste	Powietrze.	Porozumienie	zawarte	przez	Gminę	z	Wojewódzkim	Funduszem	Ochrony	Środowiska	
i	Gospodarki	Wodnej	w	Toruniu	umożliwia	mieszkańcom	składanie	wniosków	bez	konieczności	wyjazdu	do	
Torunia.	

Stop dla smogu
	 Już	po	raz	czwarty	Gmina	Zławieś	Wielka	ogłosiła	nabór	wniosków	
na	 dofinansowanie	 wymiany	 źródeł	 ciepła	 niespełniających	 wymagań	
klasy	5	i	ecoprojektu	na	ekologiczne	źródła	ciepła.

 W maju podpisano 26 umów dotacyjnych z mieszkańcami naszej gmi-
ny na łączną kwotę 78 tys. zł. Beneficjenci mają czas do końca listopada na 
przedstawienie dokumentów rozliczających dotację, co pozwoli na wypłatę 
środków w kwocie 3000 zł dla każdego wnioskodawcy. 
 Dotacja otrzymana w ramach środków z budżetu Gminy Zławieś Wielka 
nie wyklucza możliwości udziału w innych programach takich jak np. Czy-
ste powietrze.

Paulina Zakierska

Wniosek o wypłatę 
dodatku węglowego

Wnioski można składać:

• elektronicznie za pośrednictwem 
platformy ePUAP (jako załącznik 
do pisma ogólnego skierowany do 
Urzędu Gminy) – od 17.08.2022 r. 
do 30 listopada 2022 r.

• tradycyjnie (papierowo) – od 
17.08.2022 r. do 30 listopada 2022 
r.  (pokój nr 18, I piętro ) w godzi-
nach pracy urzędu.

Prosimy o prawidłowe i uważne 
wypełnienie druku wniosku, w tym 
o wpisanie w druk wniosku adresu 
poczty elektronicznej – na wskazany 
we wniosku adres e-mail będzie 
wysłana informacja o przyznaniu 
dodatku węglowego.

grupa wykonywała herby, które były 
oceniane na Facebooku poprzez laj-
kowanie, najlepsze prace były zawsze 
nagradzane. 
 Zajęcia były prowadzone przez 
Panią Monikę Chojnacką od wielu 
lat współpracującą z Domem Kultu-
ry i Stowarzyszeniem.
 Odbyły się też warsztaty będące 
współpracą Domu Kultury w Górsku 
i filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
z siedzibą w Górsku.
 Uczestnicy wykonywali różnego 
rodzaju prace plastyczne, robiły wia-
traczki, które później wypróbowały 
na wietrze, barwiły tkaniny, pracowa-
ły z masą solną. Ostatnie to dwa dni 
to gry terenowe, które cieszą się bar-
dzo dużym zainteresowaniem  wśród 
uczestników wszystkich form letniego 
wypoczynku. Podziękowania należą 
się tutaj Pani Joannie Przekwas-Dydo-
wicz, która prowadziła warsztaty.
 Mamy nadzieję, że każde z dzieci 
znalazło coś interesującego dla siebie 
w tych różnorodnych formach wy-
poczynku i że dzieci zapamiętają te 
wakacje jako miłe wydarzenie.

Renata Dobrowolska

GMINNY PUNKT 
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

czystepowietrze.gov.pl
Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
tel. 56 674 13 41
e-mail: czystepowietrze@zlawies.pl
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 Działania mające na celu zahamowanie 
tego trendu przez promocję racjonalnej go-
spodarki rolnej i upowszechnianie działań 
proekologicznych w społeczeństwie podejmo-
wane są na całym świecie. Jedną z najbardziej 
skutecznych form ochrony jest tworzenie 
ostoi dla owadów zapylających żyjących w sta-
nie dzikim. 
 Mogą to być śródpolne zadrzewienia, nie-
koszone obszary łąk, jednym słowem - areały 
porośnięte roślinnością stanowiącą miejsce 
gniazdowania i żerowania owadów zapylają-
cych. Teraz Człowiek musi pomagać owadom 
zapylającym! 
 Dla zapewnienia im przyjaznego środo-
wiska wykorzystywane mogą być okoliczne 
nieużytki i pasy przydrożne. Miejsca te, po 
rekultywacji można przekształcić w tak zwane 
łąki kwietne. Pomysł tworzenia takich obiek-
tów w obrębie pasów przydrożnych narodził 
się w Wielkiej Brytanii, gdzie obecnie reali-
zowany jest zarówno na poziomie ogólnokra-
jowym jak i lokalnym. Ważne z punktu wi-
dzenia ochrony owadów zapylających jest też 
zapewnienie zapylaczom miejsc do budowy 
gniazd w postaci tak zwanych “hoteli".
 W ramach realizacji projektu do budże-
tu obywatelskiego powiatu toruńskiego. 
PSZCZELE AUTOSTRADY – rekultywacja 
nieużytków z warsztatami edukacyjnymi. 
Fundacja Leśna Droga, postępując w myśl 
ogólnoświatowych trendów prowadzi działa-
nia na terenie powiatu toruńskiego, których 
celem jest ochrona dzikich i hodowanych 
owadów zapylających w naszym Kraju. 
Działania te obejmują: 
1. Rekultywację pasów nieużytków pomię-
dzy terenami leśnymi a korytarzami drogowy-
mi oraz ich obsadzenie poszyciem trawiastym 
z kwitnącymi bylinami i niskimi krzewami 
tworzącymi obrzeża - pszczele autostrady. 
2. Warsztaty edukacyjne poświęcone proeko-
logicznej rekultywacji nieużytków.
3. Warsztaty na temat budowy hoteli dla ży-
jących dziko owadów zapylających
 W ramach współpracy z władzami lokalny-
mi i leśnymi Fundacja Leśna Droga otrzymała 
do zagospodarowania szereg nieużytków na 
gruntach należących do Nadleśnictwa Toruń, 
w obrębach: Gutowo, Zarośle Cienkie (gm. 
Zławieś Wielka), Olek (gm. Łysomice), któ-
rych rekultywację przeprowadziliśmy w mar-
cu i kwietniu 2022 roku. 
 Na tych terenach, którymi najczęściej są 
odcinki gruntów sąsiadujących z drogami, cie-
kami wodnymi i ostojami leśnymi, wykonuje-
my tak zwane pszczele autostrady, czyli pasy 
łąk kwietnych wraz z dodatkowym nasadze-
niem. W kwietniu i maju przygotowywaliśmy 
poletka do zasiewu. 
 Obecnie wysialiśmy na nich rośliny kwia-
towe o specjalnie wyselekcjonowanym w tym 
celu składzie gatunkowym. Poletka w Olku, 
Gutowie i Zaroślu Cienkim zostały już w pełni 
obsiane i są ukwiecone.  Zagospodarowaliśmy 
tereny o łącznej powierzchni ok. 5000 m2. Za-
siewy i nasadzenia składają się z roślin miodo-
dajnych o zróżnicowanym czasie kwitnienia. 

Część łąk kwietnych utworzyliśmy w pobliżu 
stanowisk z barciami leśnymi zainstalowany-
mi w latach 2018-2021 z inicjatywy Fundacji 
w lasach Nadleśnictwa Toruń. 
 Zrekultywowane tereny zaopatrzymy 
w tablice informacyjne na temat roli owadów 
zapylających i ich ochrony. Inicjatywę tworze-
nia pszczelich autostrad kierujemy głównie 
do użytkowników i właścicieli gruntów, które 
mogą zostać zrekultywowane do postaci tak 
zwanych łąk kwietnych. 
 Pszczele autostrady oprócz funkcji pro-
ekologicznej obniżą koszty utrzymania pa-
sów przydrożnych (eliminują konieczność 
koszenia) oraz będą posiadać unikalny walor 
estetyczny przez co inicjatywa ta ma szansę 
zyskać wzrastającą przychylność lokalnych 
społeczności. 
 W perspektywie długofalowej, łąki kwietne 
i obecność w nich zapylaczy przyczynią się do 
zwiększenia ilości płodów rolnych, przez co 
odbiorcami zadania staną się okoliczni rolni-
cy posiadający gospodarstwa w promieniu do 
10 km od założonych pszczelich pastwisk oraz 
pozostała społeczność lokalna na terenach na-
szego działania – co najmniej 500 osób.
 Poza tablicami edukacyjnymi, w obrębie 
utworzonych poletek zainstalujemy  obiekty 
dające schronienie owadom zapylającym - tzw. 
pszczele hotele, Trwa, rozpoczęta w maju, bu-
dowa stacjonarnych hoteli dla owadów zapyla-
jących i przygotowanie elementów do budowy 
analogicznych hoteli w trakcie planowanych 
terenowych zajęć warsztatowych z instrukta-
żem proekologicznej rekultywacji nieużytków, 
które Fundacja Leśna Droga zamierza przepro-
wadzić we wrześniu  i pażdzierniku 2022. 
 Warsztaty poświęcone budowie hoteli 
dla zapylaczy rokrocznie gromadzą 250 osób 
z gminy Zławieś Wielka i powiatu toruńskie-
go, w zróżnicowanych grupach wiekowych 
– dorośli (w tym rolnicy), młodzież i dzieci. 
Gośćmi specjalnymi są podopieczni Domów 
Pomocy Społecznej z Pigży, Wielkiej Nieszaw-
ki i Borowiny oraz przedstawiciele Fundacji 
Ducha z Torunia. 
 W dalszej perspektywie odbiorcami pozy-
tywnych efektów działania staną się użytkow-
nicy gruntów ornych. Do tej pory odbyły się 3 
spotkania  edukacyjne 12 i 23  czerwca,oraz 23 
lipca .
 Informacje na temat roli owadów zapyla-
jących w ekosystemie, form ich ochrony oraz 
zasad, celowości i sposobów zagospodarowy-
wania nieużytków do postaci łąk kwietnych 
pełniących rolę pszczelich pastwisk nabywają 
uczestnicy podczas warsztatów organizowa-
nych przez Fundację Leśna Droga. 
 Podczas tych plenerowych spotkań za-
planowanych w miesiącach wrzesień i paź-
dziernik uczestnicy sami będą brać udział 
w pracach rekultywacyjnych samodzielnie 
montować i osadzać w terenie konstrukcje 
pełniące rolę siedlisk owadów zapylających  
i wzbogacać swoją wiedzę na tematy ekologicz-
ne. Zapraszamy do uczestnictwa.

Maria Moulis

Łąki kwietne i autostrady pszczele
	 W	ostatnich	 latach	na	 skutek	postępującej	 industrializacji	 oraz	 chemizacji	 środowiska	
drastycznie	zmniejsza	się	populacja	owadów	zapylających.	Opisana	tendencja	ma	zasięg	ogól-
noświatowy,	 chociaż	 z	 uwagi	 na	 stopień	 ingerencji	 człowieka	w	 środowisko	 przyrodnicze,	
w	największym	stopniu	dotyka	kraje	wysokorozwinięte.	Konsekwencją	spadku	liczby	zapyla-
czy	jest	obniżenie	plonów	rolnych	-	głównie	owoców	i	warzyw.	

Majówka w Szkole im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

 Honorowy patronat nad impre-
zą objęli: Pan Mikołaj Bogdanowicz 
- Wojewoda Kujawsko-Pomorski, 
Pan Piotr Całbecki - Marszałek Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego, 
Pan Marek Gralik - Kujawsko-Pomor-
ski Kurator Oświaty, Pan Marek Ol-
szewski - Starosta Toruński oraz Pan 
Jan Surdyka - Wójt naszej Gminy. 
 Uczestnicy mogli podziwiać 
strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pędzewie, uczestników 
zawodów szachowych Międzyszkol-
nej Ligii Szachowej „Edukacja przez 
szachy”, nauczycieli i uczniów Pu-
blicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 

 W	sobotę,	14	maja,	w	Szkole	Podstawowej	im.	ks	Jerzego	Popiełuszki	
w	Górsku	odbyła	się	cykliczna	impreza,	nie	tylko	o	charakterze	lokalnym	
VIII	Majówka	Szkolna	-	Przyjaciele.	

w Górsku, Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego w Toruniu oraz 
prezentujących na swoich stoiskach 
przedstawicieli Starostwa Powiato-
wego, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Toruniu, Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w To-
runiu, Polskiego Związku Łowiec-
kiego w Toruniu, Nicolaus  Banku 
w Toruniu, Centrum Tańca GABI, 
Szkoły Językowej Helen Doron, oraz 
skosztować produktów regionalnych 
firm: Rumiane Jabłko, Bąbelkowe 
herbatki, Porzeczkowa kraina, Fir-

ma ihaha, Trzy ziarna, Specjały spod 
strzechy, Way2Fit, a także lokalnych: 
Koła Gospodyń Wiejskich w Górsku 
i w Czarnym Błocie. 
 Wśród najmłodszych gości zain-
teresowaniem cieszyło się malowanie 
twarzy oraz mini wesołe miasteczko. 
Przeprowadzono także loterię fanto-
wą oraz loterię „Szczęśliwy numer”, 
w której, dzięki funduszom Rady Ro-
dziców Szkoły Podstawowej w Gór-
sku, jeden szczęśliwiec stał się posia-
daczem nowego roweru. 
 Nie zabrakło również pysznego 
jedzenia: serwowana była grochówka 
przygotowana przez KGW Czarne 
Błoto, pajdy ze smalcem i ogórkiem 
kiszonym przygotowane przez KGW 
Górsk, kiełbaski z grilla przygotowa-
ne przez Radę Rodziców oraz owoco-

we przekąski przygotowane przez ro-
dziców z oddziałów przedszkolnych. 
Rada Rodziców tradycyjnie zapewni-
ła funkcjonowanie kawiarenki, gdzie 
można było skosztować wspaniałych, 
domowych wypieków. Prócz zagwa-
rantowania kilku godzin dobrej za-
bawy oraz integracji społeczności 
lokalnej, Majówka stała się również 
okazją do promowania niesienia po-
mocy potrzebującym. 
 Podczas tegorocznej Majówki, 
w Szkole w Górsku miała też miejsce 
ważna impreza sportowa: Międzysz-
kolna Liga Szachowa - "Edukacja 
przez szachy”. Turniej dostarczył 
zawodnikom i kibicom wielu pozy-
tywnych emocji i niezapomnianych 
wrażeń. Intensywne propagowanie 
wśród uczniów gry w szachy rozpo-

częło się już kilka lat temu. To dzięki 
zaangażowaniu Pana Janusza Hejki, 
nauczyciela i jednocześnie miłośnika 
„królewskiej gry”, regularnie odby-
wają się zajęcia szachowe, podczas 
których uczniowie doskonalą swoje 
umiejętności. Jest już grupa uczniów, 
którzy reprezentują Szkołę na zawo-
dach, takich jak chociażby Międzysz-
kolna Liga Szachowa.
 Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku 
serdecznie dziękuje licznym gościom 
za obecność, sponsorom, patronom 
honorowym oraz wszystkim, którzy 
aktywnie włączyli się w organizację 
Majówki i towarzyszących jej imprez 
sportowych.

Dawid Basak

 Pamięć	o	Świętym	Janie	Pawle	II	jest	sta-
le	obecna	wśród	nas	 i	 to	 jest	najcenniejsza	
relikwia.	Co	roku	Gminny	Ośrodek	Kultu-
ry	i	Sportu	w	Złejwsi	Małej	i	Parafia	Rzym-
sko	–	Katolicka	w	Złejwsi	Wielkiej	organi-
zują	koncert,	by	wspólnie	z	mieszkańcami	
zachować	w	pamięci	i	sercu	naukę	Świętego	
Jana	 Pawła	 II.	Warto	 przypomnieć,	 że	 Św.	
Jan	 Paweł	 II	 jest	 patronem	 województwa	
kujawsko	–	pomorskiego.	Nie	tylko	dla	nas,	
ale	 dla	milionów	 ludzi	 na	 świecie	 jest	On	
orędownikiem	 dialogu	 opartego	 na	 praw-
dzie,	miłości	i	sprawiedliwości,	które	winny	
znaleźć	 odzwierciedlenie	 w	 życiu	 społecz-
nym,	gospodarczym	i	osobistym.

 2 kwietnia 2022 roku w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu w Złejwsi Małej z okazji 
rocznicy śmierci odbył się Koncert Papieski. 
Spotkaliśmy się tego dnia, aby przywołać at-
mosferę sprzed 17 lat. Wtedy byliśmy razem 
w poczuciu wspólnoty i odpowiedzialności 
za jej budowanie. Dziś wspólnie odwołuje-
my się do tamtych przeżyć. Koncert swoim 
występem uświetnili: dzieci i młodzież sekcji 
wokalnej oraz zespół śpiewaczy „Melodia”. 
Można było usłyszeć: „Piękna piosenka o Św. 
Janie Pawle II, Moje miasto Wadowice”, „Janie 

Pawle II pamiętamy”. Na zakończenie licznie 
zgromadzeni wierni odśpiewali „Barkę” ulu-
bioną pieśń Wielkiego Apostoła Miłosierdzia. 
Publiczności tak bardzo podobał się koncert, 
że z chęcią zostałaby jeszcze kilka godzin dłu-
żej, aby jeszcze raz posłuchać artystów. Przez 
udział w koncercie zapewniliśmy o naszej 
wierności i pamięci o Świętym Janie Pawle II.

 W wydarzeniu udział wziął Jan Surdyka – 
Wójt Gminy, Zastępca Wójta Krzysztof Rak. 
Koncert emitowany był przez Radio Kuropa-
twa.

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Złejwsi Małej składa serdeczne podzięko-
wanie Redaktorom „ Radio Kuropatwa” Pani 
Bożenie i Panu Piotrowi za transmisję wyjąt-
kowego, pięknego wydarzenia 17 – rocznicy 
śmierci Naszego Ukochanego Papieża Pola-
ka Św. Jana Pawła II. Cieszymy się, że razem 
z nami duchowo łączyła się cała Polska i cały 
świat oddając hołd naszemu Rodakowi.

Pamięć o Św. Janie Pawle II wciąż żyje w ser-
cach ludzi.

Maria Karpińska

SEKCJA PLASTYCZNA – poznanie różnorod-
nych technik plastycznych, malarskich, rysun-
kowych i graficznych. Nauczanie wrażliwego 
widzenia, przekształcania i przedstawiania rze-
czywistości.

SEKCJA WOKALNA - emisja głosu, dykcja, in-
terpretacja piosenki, przygotowanie do wystę-
pów estradowych. (śpiew solo i zespołowy)

SEKCJA MUZYCZNA – nauka i doskonalenie 
gry na keyboardzie, pianinie, gitarze i  akorde-
onie (zajęcia indywidualne).

ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „MELODIA” - atrakcyj-
ne perspektywy dla członków zespołu, możli-
wość występowania na scenie i podróżowania.

SEKCJA TAŃCA – CHEERLEADERKI (dzie-
ci i młodzież od 10 lat) - zajęcia z podstaw tańca 
i rytmiki.

TANIEC DLA MŁODEJ PARY – pierwszy ta-
niec młodej pary to już tradycja. Nauka pierw-
szego tańca umożliwi bezstresowo przebrnąć 
przez ten jeden z najważniejszych w życiu i po-
zwoli oczarować gości.

TANIEC TOWARZYSKI – forma zajęć rucho-
wych dla dorosłych

TANIEC LUDOWY – (dzieci i młodzież)

KLUB MALUCHA (dzieci w wieku od 4 – 6 
lat) - zajęcia ruchowo umuzykalniające, zabawy 
edukacyjne.

AEROBIC- (młodzież i dorośli)

ZUMBA - (młodzież i dorośli)

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH – (angielski, 
niemiecki) dzieci i dorośli

SEKCJA SZACHOWA - (dzieci i dorośli)

SEKCJA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 
– zajęcia przeznaczone dla osób dorosłych, 
głównie seniorów.

ZAJĘCIA SPORTOWE – odbywają się na bo-
isku Orlik (turnieje, konkursy, zawody, biegi 
mecze)

ODKRYJ Z NAMI SWOJE TALENTY I ROZ-
WIJAJ SWOJE PASJE!

Pamiętamy - Koncert Papieski
2 kwietnia 2022 roku

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	2022/2023	r.
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	 Kultura	 i	 folklor	towarzyszą	nam	ostatnio	dość	często.	16	 lipca	2022	
roku	zespół	śpiewaczy	„Melodia”	wystąpił	gościnnie	na	Warmii	i	Mazu-
rach.	Zaproszenie	przyjęliśmy	od	sołtysa	wsi	Kurki,	Nadleśnictwa	Nidzica	
i	Leśnictwa	Kurki.	Zespół	zaprezentował	utwory	ludowe	z	Kujaw,	Wielko-
polski,	Mazowsza.		

 W drodze do miejscowości Kurki 
zatrzymaliśmy się na Polach Grun-
waldu. Corocznie w połowie lipca 
w rocznicę zwycięstwa króla Jagiełły 
nad Krzyżakami na Polach Grun-
waldu organizowane są uroczystości 
rocznicowe pod nazwą „Dni Grun-
waldu”. Ponadto mieliśmy możli-
wość zwiedzenia wielu ciekawych 
miejsc tej okolicy, ale także okazję do 
spaceru i odpoczynku w tym urokli-
wym miejscu. W godzinach wieczor-
nych wystąpiliśmy z 45 minutowym 
programem ludowym, prezentując 
przyśpiewki i piosenki z Kujaw oraz 
z różnych regionów Polski. Podczas 
jednodniowej wizyty promowaliśmy 
naszą kulturę, tradycję oraz historię. 
Wyjazd był świetnym sposobem na 

Informacje/Kultura

Festyn rodzinny w Czarnowie  Zespół śpiewaczy 
„Melodia” na ziemi

warmińsko – mazurskiej

Na Szlaku Kultur - Chojnice 2022

Gminny Przegląd Taneczny 
„Roztańczone Przedszkolaki”

Antonina Snochowska
 tenisowy talent

Informacje/Kultura

	 Dnia	09.06.	br	w	Szkole	Podsta-
wowej	 im.	 ks.	 Jerzego	 Popiełuszki	
w	Górsku	 odbył	 się	Gminny	 prze-
gląd	taneczny	„Roztańczone	Przed-
szkolaki”	 zorganizowany	 przez	
wychowawców oddziałów przed-
szkolnych:	mgr	Patrycję	Bania-Sku-
za,	mgr	Dorotę	Odziomek	oraz	mgr	
Katarzynę	Zybert.

 Celem imprezy byłapo pularyza-
cja tańca wśród dzieci, konfrontacja 
przedszkolnych grup tanecznych 
oraz rozpowszechnianie kultury ta-
necznej wśród dzieci w wieku przed-
szkolnym. Udział w przeglądzie ta-
necznym umożliwił integrację wśród 
dzieci i nauczycieli. 
 W Gminnym przeglądzie ta-
necznym wzięło udział jedenaście 
grup: z przedszkola „Mali Odkryw-
cy” w Złejwsi Małej, z Przedszkola 
Niepublicznego „Jagoda” w Górsku, 
z Przedszkola Dwujęzycznego „Smer-
fuś” w Starym Toruniu, oddział 
przedszkolny w Szkole Podstawowej 
w Złejwsi Wielkiej, dwa oddziały 

 przedszkolne ze Szkoły Podstawo-
wej w Łążynie, oddział przedszkolny 
w Szkole Podstawowej w Rzęczkowie 
– filia w Siemoniu oraz trzy oddziały 
przedszkolne ze Szkoły Podstawowej 
w Górsku. 
 Występy wszystkich grup były 
na bardzo wysokim poziomie, dzie-
ci prezentowały wspaniałe układy 
taneczne oraz przygotowane do nich 
stroje. Na zakończenie każda z grup 
otrzymała pamiątkowy dyplom oraz 
nagrody – grę planszową „Sokoleocz-
ko” oraz kreatywne wydrapywanki. 
 Nagrody zostały zakupione dzię-
ki wsparciu Rady Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Górsku oraz Pana 
Mariusza Wójcika właściciela Kopal-
ni Kruszywa, Pana Jarosława Wierz-
cholskiego właściciela firmy Arta 
Energy oraz Pana Dariusza Polaka 
właściciela firmy M.T.D. ADPOL.
 Serdecznie dziękujemy za udział 
i wspólną zabawę, do zobaczenia 
w przyszłym roku szkolnym! 

Dawid Basak

 Tego dnia na chojnickiej sce-
nie zaprezentowały się zespoły 
ludowe z wielu regionów Polski, 
a głównym punktem programu był 
IX Ogólnopolski Konkurs Kapel 
Ludowych Na Szlaku Kultur. Na 
scenie gościnnie wystąpiły zespoły 
z różnych regionów Polski.
 Polski śpiew i taniec zaprezen-
towała młodzież ze Stowarzyszenia 
„Dworek Polski”. O godzinie 14:00 
nastąpiło otwarcie VI Ogólnopol-
skiego Konkursu Kapel Ludowych 
oraz prezentacje konkursowe. 
 Wydarzenie było okazją do 
spotkania ludzi z pasją polskiego 
folkloru i rodzimych tradycji prze-
kazywanych z pokolenia na poko-
lenie, które stanowią o naszej pol-
skiej tożsamości. Wśród skarbów 
ludowej tradycji znalazły się niepo-
wtarzalne stroje, instrumenty, gwa-
ra, czy wpadające w ucho melodie, 
mówiące o tym co każdemu z nas 
jest bliskie, jak miłość, codzienne 

	 Z	okazji	Święta	Konstytucji	3	Maja	Stowarzyszenie	“Dworek	Polski”	w	Chojnicach	zaprosiło	zespoły	ludo-
we	do	wspólnego	świętowania.

zajęcia i polski krajobraz. Konkurs 
był okazją, by poznać folklor Ka-
szub, Kurpiów, Rzeszowa, Powiśla, 
Pomorza, Wielkopolski, Kujaw, La-
chów Szczyrzyckich oraz kapeli lu-
dowej z Biłgoraja, która jest częścią 
kultury ludowej Lubelszczyzny. 
Na zakończenie imprezy nastąpiło 
wręczenie podziękowań i upomin-
ków.
 Konkurs przyniósł wszystkim 
wiele wrażeń. Uczestnicy wrócili 
z niego pełni satysfakcji, z bogatym 
bagażem doświadczenia sceniczne-
go.

IX OGÓLNOPOLSKI KON-
KURS „ NA SZLAKU KUL-

TUR – CHOJNICE 2022
WYNIKI :

Kategoria kapele folklorystyczne:
I MIEJSCE - Kapela Zespołu Ludo-
wego Modraki z Parchowa
II MIEJSCE - Kapela Regionalnego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”

III MIEJSCE - Kaszubska Kapela 
Rodzinna „Bas”.
Kategoria Zespoły Folklorystyczne
I MIEJSCE - Zespół „Melodia” - 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Złejwsi Małej,
II MIEJSCE - Zespół Ludowy 
„Stawnianki”,
III MIEJSCE - Zespół Folklory-
styczny „Marzenie” ze Szklarek.

NAGRODA SPECJALNA za nowa-
torskie podejście do folkloru - Ze-
spół Bukowina

WYRÓŻNIENIA:
• Zespół „Kłopocianie”,
• Zespół Ludowy Modraki z Par-
chowa,
• Zespół „Serbowiacy”,
• Zespół „Iskierki”,
• Zespół Ludowy „Marezianki”,
• Zespół Mirkowianie z Borowa.

Maria Karpińska

 Zabawa była fantastyczna! Cie-
szymy się, że tak licznie nas odwie-
dziliście! Dziękujemy wszystkim 
osobom zaangażowanym w przygo-
towanie i obsługę festynu oraz spon-
sorom, w szczególności:
 Centrum Zaopatrzenia Energety-
ki PAS sp. z o.o. sp.k., Oleris Sp. z o.o., 
HGS sp. z o.o., Restauracji Powidło, 
Unifreeze sp. z o.o. Dziękujemy rów-
nież  Posterunkowi Policji w Złejwsi 
Wielkiej, OSP Toporzysko, Nicolaus 
Bank oraz wspaniałym dziewczy-
nom z KGW Czarnowo!

Sławomir Składanek

	 12	czerwca		w	Czarnowie	na	terenie	Szkoły	Podstawowej	odbył	się	festyn	rodzinny	organizowany	przez	KGW	
Czarnowo,	Radę	Rodziców	SP	w	Czarnowie	oraz	sołectwo	Czarnowo.

	 12	 letnia	mieszkanka	naszej	Gmi-
ny	 Antonina	 Snochowska	 jest	 jedną	
z	najbardziej	utalentowanych	młodych	
tenisistek	w	Polsce.	W tym miesiącu re-
prezentowała Polskę na Drużynowych 
Mistrzostwach Europy do lat 12 w tenisie 
ziemnym, które odbywały się w dniach 
4-7 sierpnia na Korsyce.

 Mieszkająca w Złejwsi Małej 12 let-
nia zawodniczka należy do kadry Polski. 
Jest objęta Programem Identyfikacji Ta-
lentów Polskiego Związku Tenisowego. 
Trenuje od 5 roku życia, zdobyła kilka-
dziesiąt medali i pucharów w ramach 
turniejów TENIS10, w tym II miejsce na 
zimowych i letnich Mistrzostwach Pol-
ski  w tej kategorii wiekowej.
 Została też zakwalifikowana, jako je-

dyna reprezentantka Polski i zaproszona 
na prestiżowy międzynarodowy  turniej 
IMG FUTURE STARS, który odbył się 
w Atenach w kwietniu 2022 roku.  Tre-
nowała tam w towarzystwie wielkich 
gwiazd, m.in. Huberta Hurkacza. 
 W turnieju wzięło udział 24 najlep-
szych zawodniczek z całego świata, m.in. 
z USA, Kanady, Pakistanu, Chin, Nowej 
Zelandii, Australii czy RPA. Pomimo 
młodego wieku Tosia ma na swoim kon-
cie znaczące sukcesy. W zeszłym roku 
zwyciężyła w polskiej edycji  międzyna-
rodowego turnieju Kinder Joy of Moving 
Trophy w kategorii wiekowej 11 latków 
i tym samym wywalczyła sobie prawo do 
startu w  Międzynarodowym Finale tego 
Turnieju, który  odbył się  w Akademii 
Rafaela Nadala na Majorce w listopadzie 
2021. Tam zajęła III miejsce i miała oka-
zję poznać samego Rafela Nadala. 
 W tym roku nasza młoda zawodnicz-
ka odnosi kolejce sukcesy. W styczniu 
wygrała Ogólnopolski Turniej Klasyfi-

kacyjny w Pszczynie. Wywalczyła także 
brązowy medal  na Halowych Mistrzo-
stwach Polski  w singlu oraz w deblu. 
 W marcu udanie zadebiutowała 
w międzynarodowym turnieju  cyklu 
Tennis Europe, gdzie wywalczyła trzecie 
miejsce w grze pojedynczej oraz w grze 
podwójnej. 
 W czerwcu na kortach w Sopocie ra-
zem z koleżankami zdobyła Drużynowe 
Mistrzostwo Polski. W swoich meczach, 
nie straciła nawet seta! Tydzień późnej 
zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w grze 
podwójnej (razem z Zuzanną Giżewską). 
 Mimo młodego wieku Tosia również 
w wakacje nie odpoczywa. Prosto z Mi-
strzostw Polski pojechała na zgrupowa-
nie kadry w czeskim Prostejowie, gdzie 
przygotowywała się do turnieju elimi-
nacyjnego Drużynowych Mistrzostw 
Europy. Z 34 drużyn biorących udział 
w eliminacjach tylko 8 mogło wywalczyć 
sobie prawo do wyjazdu na turniej finało-
wy na Korsykę. Tosia z koleżankami tego 
dokonały, pokonując w  decydującym 
meczu deblowym faworytki z Łotwy.  
W kluczowym momencie spotkania, gdy 
nasze reprezentantki były o krok od po-
rażki, ostatnie rozstrzygające o zwycię-
stwie punkty zdobyła Tosia! Dziewczy-
nom kibicował selekcjoner reprezentacji 
Polski w piłce nożnej Czesław Michnie-
wicz, prywatnie pasjonat tenisa. 
 W turnieju finałowym pod palącym  
korsykańskim słońcem Tosia, dzięki 
zwycięstwu nad reprezentantką Włoch, 
zapewniła reprezentacji Polski 7 miejsce. 
 Aby tyle osiągać nastolatka musi też 
wiele poświęcać. Czas poza szkołą wy-
pełniają jej treningi, nie tylko tenisowe, 
ale także lekkoatletyczne i motoryczne, 
a także zgrupowania kadry i konsulta-
cje. Młoda mieszkanka naszej gminy nie 

lubi opowiadać o swoich sukcesach, woli 
grać. „Najbardziej chciałabym wygrać 
Wimbledon” – mówi Tosia.
 O Tosi z wielkim uznaniem wypo-
wiadają trenerzy, m.in. Metodyk Polskie-
go Związku Tenisowego i ekspert ITF dr 
Piotr Unierzyski, który powiedział nam:
 „Tosia jest jedną najbardziej utalento-
wanych młodych zawodniczek ostatnich 
lat. Każdy, kto ją widzi, zobaczy dosko-
nałe warunki fizyczne oraz płynność ru-
chów- po prostu widać, że to talent. Swoje 
predyspozycje przekłada na dojrzały jak 
na jej wiek styl gry - świetny serwis oraz 
„miażdżące” uderzenia z głębi kortu. 
 Potrafi grać we wszystkich kierun-
kach, zawłaszcza zagrania po linii są jej 
mocną stroną. Posiada mocny charakter, 
co sprzyja uprawianiu sportów indywi-
dualnych oraz po prostu pomaga wygry-
wać ciężkie mecze. Co ważne, ze pozosta-
je przy tym miłą, normalną nastolatką 
– jest zawsze uśmiechnięta, pozytywnie 
nastawiona do trenowania.”
 Czy Tosia pójdzie śladami Agnieszki 
Radwańskiej i Igi Świątek? Zobaczymy. 
Będziemy trzymać kciuki i śledzić sukce-
sy mieszkanki naszej Gminy i kibicować 
jej w kolejnych wyzwaniach. 
 Wszystkich, którzy chcieliby wspie-
rać rozwój tej młodej utalentowanej 
zawodniczki, zachęcamy do kontaktu 
z Błażejem Snochowskim tel. 506 177 137, 
e-mail bsnochowski@gmail.com.

   Błażej Snochowski

Puchar Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego dla Harmonii

Ogólnopolski 
konkurs plastyczny

„Cuda natury Finlandii”

	 W	Gminnym	Ośrodku	Kultury	i	Sportu	w	Złejwsi	Małej	w	ra-
mach	projektu	„Aktywizacja	społeczno-	zawodowa	na	rzecz	prze-
ciwdziałaniu	wykluczeniu	 społecznemu	odbywają	 się	 zajęcia	 dla	
osób	dorosłych.	Udział	w	projekcie	jest	bezpłatny.	

Formy wsparcia: 
Indywidualne spotkania z psychologiem, wsparcie pośrednictwa pra-
cy, zajęcia aktywizujące społecznie i zawodowo, warsztaty przyrod-
nicze, usługi pielęgnacyjne oraz dodatkowo podczas zajęć przerwa 
kawowa i obiad. Projekt realizowany przez CDB Group sp. Z.o.o. ze 
środków LGD Zakole Dolnej Wisły.

Maria Karpińska

 Organizator: Konsulat Honorowy Republiki Finlandii. Na konkurs wpły-
nęło 300 prac dzieci z całej Polski.
 Nagrodzone i wyróżnione prace dzieci sekcji plastycznej GOKiS w Złejwsi 
Małej.

NAGRODY:
Milena Ciechorska
Zosia Patyk
Matylda Olejnik

Aktywizacja mieszkańców 
Gminy Zławieś Wielka

integrację - to jedna z najpopular-
niejszych form budowania zespołu. 
Bardzo dziękujemy za wspaniałe 
przyjęcie, smaczne jedzenie i rodzin-
ną atmosferę. Jesteśmy zauroczeni 
gościnnością, życzliwością i pięknem 
okolicy. 
 Dziękujemy za niezwykłą uprzej-
mość oraz zaangażowanie w orga-
nizację naszego pobytu na Warmii 
i Mazurach. Z tej pięknej krainy za-
braliśmy miłe wspomnienia, a orga-
nizatorom zostawiliśmy naszą radość 
i wdzięczność za wspólnie spędzony 
czas. W nocy wróciliśmy do domu, 
naładowani pozytywną energią zie-
mi warmińsko – mazurskiej.

Maria Karpińska

 W ostatnia sobotę 9 lipca na 
zamku w Golubiu odbył się XX Wo-
jewódzki Przegląd Zespołów Ludo-
wych, wśród kilkunastu występu-
jących znalazł się zespół śpiewaczy 
Harmonia działający przy Domu 
Kultury w Górsku.
 Zespół wykonał kilka pieśni 
z różnych regionów Polski min.” 
Skowroneczka” i „Bednorza”, zespół 
„wyśpiewał” puchar Wojewody Ku-
jawsko – Pomorskiego.
 Gratulacje dla prowadzącego ze-
spół Pana Michała Stropy, ale i dla 
członków zespołu, którzy poświęcają 
swój prywatny  czas aby wziąć udział 
w próbach i występach.

Renata Dobrowolska

WYRÓŻNIENIA:
Zuzia Bida
Oliwia Krajewska
Agata Urbańska

 Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz Pani instruktor Ali-
cji Żelazek. BRAWO!!!

Maria Karpińska
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Geneza
powstania 
GKS Górsk

„Biegiem 
po Zdrowie”

 Z początkiem XXI wieku do-
łączyła druga drużyna Błękitnych 
- Komplex. Niestety ponad dekadę 
temu obie drużyny z Górska zniknę-
ły z mapy futbolu regionu i na placu 
boju została tylko Wisła Pędzewo. 
 Na boisku przy ulicy Markiewi-
cza, na którym swoje mecze rozgry-
wali Błękitni coraz rzadziej zobaczyć 
można było młodzież kopiącą piłkę, 
aż w końcu teren który pamięta nie-
jedno spotkanie derbowe i niejedną 
bramkę z rodzaju stadiony świata, 
zaczął spełniać rolę skrótu z głównej 
ulicy w kierunku jeziora, a sama płyta 
boiska zarosła do tego stopnia, że je-
dynie pordzewiałe bramki i podupa-
dajacy budynek klubowy sugerowały, 
że jakiś czas temu odbywały się tutaj 
zawody sportowe. 
 Przenieśmy się w czasie do roku 
2020. Na świecie szaleje pandemia, 
odciskając piętno w każdym sekto-
rze gospodarczym. Firmy desperac-
ko walczą o przetrwanie, a kluby 
sportowe bez solidnego zaplecza 
finansowego padają jak muchy. Ni-
komu o zdrowych zmysłach nie 
przeszłoby nawet przez myśl to, żeby 
w tak niesprzyjających warunkach 
wystarować z projektem o nazwie 
klub piłkarski. 
 A jednak! Wiosną 2020 banda nie-
poprawnych optymistów, dzieciaków 
którzy na przełomie wieków ganiali 
za futbolówką od rana do późnej 
nocy, co weekend dumnie reprezentu-
jąc barwy obu klubów z Górska pod-
jęła wydawać by się mogło irracjonal-
ną decyzję - startujemy! Bez zaplecza 
finansowego, bez konkretnego planu 
działania, bez niezbędnej wiedzy i do-
świadczenia, ale za to z marzeniami!
Początki były trudne, a droga na któ-
rą wkroczyliśmy okazała się okrutnie 
wyboista, ale 2 lata później możemy 
pochwalić się prężnie działającym 
klubem z drużyną seniorską, która 
na boiska przyciaga tłumy kibiców 
i w swoim debiutanckim sezonie na 
boiskach B klasy wygrała całą rundę 
rewanżową, nie zaznając przy tym 
smaku goryczy porażki, Akademią 
piłkarską, która w trzech grupach wie-
kowych zrzesza około 80 dzieci oraz 
zapleczem sponsorskim, którego po-
zazdrościć może nam niejeden klub 
grający kilka klas rozgrywkowych 
wyżej. 
 Swoją działalnością i determina-
cją byliśmy w stanie przekonać do na-

	 Swego	czasu	Gmina	Zławies	Wielka	piłką	nożną	stała.	Derbowe	mecze	
pomiędzy	Wisłą	Pędzewo,	a	Błękitnymi	Górsk	budziły	ogromne	emocje	
i	przyciągały	na	boiska	tłumy	kibiców.	

szego projektu takie firmy jak Leman 
Invest, Wikabud, Przedszkole Niepu-
bliczne Jagoda, MR Auto, KamBud, 
MatBud czy Geeknson. Bez pomocy 
wyżej wymienionych firm oraz Urzę-
du Gminy Zławieś Wielka, Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu, Szkoły 
Podstawowej w Górsku, Stowarzy-
szenia Nowa Perspektywa, Centrum 
Edukacji Młodzieży i Lasów Państwo-
wych projekt o nazwie GKS nie miał-
by prawa bytu.
 Z biegiem czasu kursy trenerskie 
i uprawnienia do prowadzenia grup 
młodzieżowych uzyskali ludzie od 
początku zwiazani z GKSem, ktorzy 
obecnie piastują stanowiska trenerow 
wszystkich grup wiekowych Akade-
mii GKSu.
 Skład Zarządu też ewoluował. 
Dołączyła do nas trójka młodych, 
ambitnych chłopaków, którzy łączą 
funkcje wiodących postaci drużyny 
seniorskiej z działaniami w struktu-
rach Zarządu. Okazało się to przysło-
wiowym strzałem w 10 i efekty naszej 
wspólnej pracy są wręcz namacalne. 
Za nasze media społecznościowe też 
chyba wstydzić się nie musimy choć 
zdajemy sobie sprawę, że tam też jest 
sporo do poprawy.
 Jednak o GKSiesie mówi i wy-
kracza to daleko poza teren gminy. 
Wzmianki o naszej działalności moż-
na było obejrzeć w głównym wydaniu 
Zbliżeń w TVP Bydgoszcz, a obszerny 
materiał o GKSie udostępniło popu-
larne w całej Polsce Radio Eska.
 Wbrew opiniom niektórych dzia-
łamy w 100 procentach społecznie. 
Każda złotówka, którą otrzymujemy 
od sponsorów czy z działalności Aka-
demii przeznaczona jest na funkcjo-
nowanie klubu.
 Co więcej udało nam się wygo-
spodarować środki dzięki, którym 
byliśmy w stanie przekazać na rzecz 
Szkoły Podstawowej w Górsku sprzęt 
sportowy o znacznej wartości.
 Nie mamy zamiaru osiąść na lau-
rach. Jest jeszcze wiele do zrobienia. 
Działamy na wielu frontach. Boisku 
przy Markiewicza daliśmy drugie ży-
cie i najpóźniej za rok GKS tam wła-
śnie rozgrywał bedzie swoje mecze. 
Marzenia się spełnia i my krok po 
kroku mamy zamiar te nasze, oderwa-
ne od rzeczywistości spełnić jedno po 
drugim. Bo kto jak nie my?!

Rafał Jóźwicki

 Fundacja Rozwoju Człowieka 
zorganizowała wydarzenie sportowe, 
skierowane do najmłodszych dzieci 
uczących się w naszej gminie (zawod-
nicy to najstarsze grupy przedszkola-
ków  i oddziały klas „0” szkół podsta-
wowych).
 Głównym wydarzeniem przygo-
towanym w tym dniu dla dzieci był 
bieg przełajowy z przeszkodami na 
dystansie 200 m. W ramach rozgrzew-
ki dzieci brały udział w licznych kon-
kurencjach sprawnościowych, które 
pozwoliły rozwinąć u nich takie ce-

 Gala Wyróżnień Starosty Toruń-
skiego za osiągnięcia sportowe w 2021 
roku okazała się wyjątkowo udana dla 
karateków z Gminy Zławieś Wielka. 
Z rąk Starosty Toruńskiego Marka 
Olszewskiego, Trener Iwo Licznerski 
wraz zawodnikami otrzymali wyróż-
nienia za osiągnięte wysokie wyniki 
sportowe w poprzednim roku kalen-
darzowym.
 Wykaz laureatów do „Wyróżnie-
nia Starosty Toruńskiego za osiągnię-
cia sportowe”.
Klub Karate Shotokan Kiritsu Górsk:
- Kornelia Wierzbicka

Wyróżnienie Starosty 
Toruńskiego za osiągnięcia 

sportowe za rok 2021

Dzień Dziecka na Orliku z GOKiS

 Wakacyjny turniej
piłki siatkowej plażowej

	 We	wtorek,	21	czerwca	2022	r.,	przy	Hali	Sportowo-Widowiskowej	Arena	w	Toruniu	spotkali	się	po	raz	kolejny	
najlepsi	sportowcy	z	całego	Powiat	Toruński.

- Gabriela Łucewicz
- Adam Tkaczyk
- Szymon Tkaczyk
- Witold Barylski
- Jan Tarasienko
- Nazar Horinetskyy
Iwo Licznerski

 Aktywizacja mieszkańców Gmi-
ny Zławieś Wielka w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Złejwsi 
Małej w ramach projektu „Aktywi-
zacja społeczno - zawodowa na rzecz 
przeciwdziałaniu wykluczeniu spo-
łecznemu odbywają się zajęcia dla 

osób dorosłych. Udział w projekcie 
jest bezpłatny. 
Formy	wsparcia:	
 Indywidualne spotkania z psy-
chologiem, wsparcie pośrednictwa 
pracy, zajęcia aktywizujące społecz-
nie i zawodowo, warsztaty przyrodni-
cze, usługi pielęgnacyjne oraz dodat-
kowo podczas zajęć przerwa kawowa 
i obiad. 
 Projekt realizowany przez CDB 
Group sp. Z.o.o. ze środków LGD Za-
kole Dolnej Wisły.

Maria Karpińska

 Były gry i zabawy oraz słodki po-
częstunek. Frekwencja mimo zmien-
nej pogody dopisała w liczbie ok. 100 
dzieci oraz dodatkowo wielu rodzi-
ców kibicujących swoim pociechom. 
Organizatorem i fundatorem nagród 
był GOKiS. 
 Najmłodsi uczestniczyli w specjal-
nie przygotowanych konkurencjach. 
Konkurencją przodującą sportowy 
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. 
 Dziękujemy wszystkim za udział 
w zabawie i zapraszamy za rok!
TO BYŁ WSPANIAŁY DZIEŃ!

Maria Karpińska

Z	okazji	Dnia	Dziecka	na	boiskach	wielofunkcyjnych	Orlik	odbyły	się	turnieje	piłki	nożnej	dziewcząt	i	chłop-
ców	w	różnych	kategoriach	wiekowych.	

	 W	dniu	8	czerwca	2022	r.	na	terenie	boiska	sportowego	przy	Szkole	Podstawowej	w	Górsku	odbyła		się	impreza	
sportowa	„Biegiem	po	Zdrowie”	finansowana	ze	środków	Ministerstwa	Sportu	i	Turystyki.

1 miejsce Robert Całbecki i Tymote-
usz Gumowski

2 miejsce Kamil Całbecki i Maciej 
Janczarski

3 miejsce Janusz Lemke i Mariusz 
Lemke

 Organizatorem i fundatorem na-
gród był Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Złejwsi Małej. 
 Warto tutaj podkreślić bardzo do-
brą organizację turnieju i miłą atmos-
ferę.

	 31	 lipca	 2022	 roku	odbył	 się	Wakacyjny	Turniej	 Piłki	 Siatkowej	 Pla-
żowej	w	kategorii	OPEN	o	Puchar	Dyrektora	GOKiS.	Turniej	rozegrany	
został	na	piaszczystym	boisku	w	Złejwsi	Małej.	Poziom	był	niezwykle	wy-
równany,	 a	o	 zwycięstwie	decydowała	 ilość	wygranych	 setów.	W	ramach	
rywalizacji wyniki końcowe przedstawiają się następująco:

 Podziękowania kieruję do ani-
matorów 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.

Maria Karpińska

 

chy, jak zwinność, szybkość, precyzję 
czy równowagę.
 Młodzi sportowcy otrzymali 
zdrowe, drugie śniadanie, a po zma-
ganiach sportowych, na wszystkich 
uczestników czekała niespodzianka 
- miasteczko dmuchańców. 
Wszystkie drużyny uczestniczące 
w biegu otrzymały pamiątkowy pu-
char, drobny upominek i pamiątko-
wy medal dla każdego zawodnika.
 Serdecznie dziękujemy za udział 
w zawodach  opiekunom i zawodni-
kom z: Przedszkola Mali Odkrywcy 

w Złewsi Małej, Przedszkola Niepu-
blicznego "Jagoda" w Górsku, oddzia-
łów klas”0” ze Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Przysieku, 
Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej, 
Szkoły Podstawowej im. ks.   Jerzego 
Popiełuszki w Górsku
 Zapraszam serdecznie do wzięcia 
udziału w kolejnych wydarzeniach 
organizowanych przez Fundację Roz-
woju Człowieka 

Tomasz Tłuchowski
Zdjęcia – autor Paweł Skraba
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Kultura/Sport

KARATE SHOTOKAN
 Ogłaszamy	 nabór	 dla	 dzieci	
i	młodzieży	od	6	roku	życia	na	za-
jęcia	karate	olimpijskiego	z	elemen-
tami	gimnastyki	korekcyjnej.

Profesjonalne	metody	treningowe
 Poprzez innowacyjne metody tre-
ningowe dzieci z łatwością i uśmie-
chem na twarzy przyswajają nawet 
najtrudniejsze elementy tej niełatwej 
sztuki walki. Zaletą klubu jest rów-
nież rozbudowane zaplecze treningo-
we. Sprzęty dostępne w trakcie zajęć 
zwiększają możliwości treningowe, 
jak również pozwalają na ich uatrak-
cyjnienie. Ochraniacze i napięstniki 
mają na celu zabezpieczenia dzieci 
przed urazami i zapewnienia bezpie-
czeństwa. Zastosowanie ich również 
wspomaga sam trening gdyż nauka 
w ochraniaczach pozwala na wyzby-
cie się naturalnej bariery strachu, któ-
ra blokuje możliwości.

Rywalizacja sportowa
 Wszyscy wyróżniający się pod-
opieczni mają możliwość startu 
w zawodach organizowanych przez 
ogólnopolskie jak i światowe organi-
zacje sportowe. Organizowane będą 
również wyjazdy na zgrupowania 
prowadzone przez utytułowanych 
zawodników i trenerów z całego świa-
ta. Zgrupowania i zawody odbywają 
się w weekendy, dlatego nie będą za-
kłócały nauki szkolnej, czy też regu-
larnych treningów. 

Ruch	stymuluje	rozwój	motoryczny
 Nie trudno zauważyć, iż w dzisiej-
szym świecie dzieci już od najmłod-
szych lat borykają się z niedoborem 
ruchu m.in. poprzez sedenteryjny 
- siedzący tryb życia, niedobór od-
powiednio dostosowanych zajęć 
ruchowych lub ich całkowity brak. 
Włączenie gimnastyki korekcyjnej 

w trening karate sportowego (olim-
pijskiego) sprawia, że ćwiczenia te, 
zwykle żmudne i monotonne, sta-
ją się przyjemnością jednocześnie 
przynosząc wymierne efekty w pra-
widłowym kształtowaniu postawy 
ciała.

Klub	zarejestrowany	jest	
w	Polski	Związku	Sportowym.

Aktywny wypoczynek
 Chętne dzieci mogą wziąć 
udział w obozie sportowym orga-
nizowanym latem i zimą. Jest to 
wyjazd dzieci z wszystkich grup, 
dzięki czemu młodzi karatecy 
mają szansę się poznać i uczyć się 
od siebie nawzajem. Zaletą obozu 
jest aktywny wypoczynek dzieci 
w otoczeniu rówieśników mają-
cych tę samą pasję, ich integracja 
i rekreacja.

Wykwalifikowana	 kadra	 pedago-
giczna
 Zajęcia prowadzą medaliści Mi-
strzostw Polski, Europy i Świata, posia-
dający uprawnienia instruktora Karate 
Shotokan, gimnastyki korekcyjnej oraz 
kinezyterapii. Absolwenci Uniwersyte-
tu Kazimierza Wielkiego w Bydgosz-
czy (Wychowanie Fizyczne).

Dla Rodzica!
 W młodości wszystko jest o wie-
le łatwiejsze, czas płynie beztrosko 
i bez zmartwień dlatego to właśnie 
ten moment chcemy wykorzystać 
najbardziej, tak aby w formie gier 
i zabaw przekazywać dzieciom czym 
jest ciężka praca prowadząca do wy-
trwałości i wymiernych efektów. Za-
leży nam aby Twoje dziecko pozna-
wało i rozwijało siebie oraz pasję, aby 
znało swoje mocne strony i nie bało 
się życiowych wyzwań.

 Mamy za sobą stworzoną histo-
rię - to wieloletnie doświadczenie 
w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz 
wyniki na międzynarodowych are-
nach sportowych daje Nam pew-
ność i przekonanie, że to co robi-
my ma sens i swoją wartość.
 Nikt z nas nie twierdzi, że KA-
RATE to jedyna słuszna i właściwa 
droga życiowa, ale mamy świa-
domość tego, że wzmocniło nas 
i wyposażyło w liczne umiejętno-
ści życiowe oraz cechy charakteru. 
I właśnie te same wartości chcemy 
przekazać podopiecznym na zaję-
ciach.

Rekrutacja -
 Zaczyna się już od 1 września 
2022 roku.

Iwo Licznerski

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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tel. 883-965-653tel. 883-965-653tel. 883-965-653

PELLET

tel. 883-965-653tel. 883-965-653

PELLET

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 !!!
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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
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Zatrudnię osobę do opieki nad starszą osobą. Miejsce opieki Łążyn. Telefon kon-
taktowy 604 561 838 lub 604 679 244. Osoba zamieszczająca ogłoszenie Teresa Paw-
łowska

Szukam korepetytora z matematyki 4 klasa szkoły podstawowej. Współpraca na 
dłuższy czas. Z dojazdem do mojego domu. Miejsce udzielania korepetycji PĘDZE-
WO. PROSZĘ O WIADOMOAC SMS,695626441

Zaopiekuję się dzieckiem w miejscowości Gutowie i okolicy. Tel. 666 657 069

Sprzedam działkę 1100 m2 w Toporzysku. Telefon 666 657 069. Cena do uzgodnie-
nia.

Sprzedam piec firmy PROTECH, Kocioł c.o. z automatycznym załadunkiem paliwa 
TYPU EKO-DUO. Norma PN-EN 303-5: 2012. 18,5 kW. Rok produkcji 2013. Piec 
na EKOGROSZEK. Piec używany od 2014 roku do dnia dzisiejszego. W bardzo do-
brym stanie. Regularnie czyszczony, nie wymagał napraw, sprawny w 100%. Cena za 
piec – 3500 zł do negocjacji. Stary Toruń, tel. 600 810 012

Czyszczenie dywanów wykładzin tapicerki meblowej i samochodowej tel. 505461446 
Czarnowo

Sprzedam komodę, witrynkę, witrynkę narożną, lustro cena 550 zł.  Wersalkę, 2 
fotele, ławę szklaną cena 550 zł.  Telefon kontaktowy 608694952

W Górsku przy ulicy Słonecznej  wynajmę mieszkanie M-2 56 km2 pokojowe koszt 
wynajecia 1700zł plus prad woda, śmieci dochodzą. Tel 883155853

Firma transportowa oferuje przewozy materiałów budowlanych i nie tylko posia-
dająca auto ciężarowe z hds ładowność 12 ton, auto ciężarowe z hds i wywrotem , 
prace ziemne wywóz gruzu , ziemi , drzewa tel. 607 525 375 wywrotka z hdsem tel 
668 329 010

Sprzedam łóżko drewniane sosnowe na 2 osoby z materacem cena 200 zł nr tel 
577482795

Wynajmę mieszkanie w Górsku w blokach 2 pokojowe 47m umeblowane od wrze-
śnia tel kont. 788651054

Zławieś Wielka sprzedam łóżko drewniane z sosny z materacem do spania 200 zł. 
tel. 577582795

Wykonuję drobne prace ogrodowe i gospodarcze kontakt telefoniczny 731017989

Usługi ogrodnicze wykonujemy na terenie gminy Zławieś Wielka . Wykonujemy 
usługi glebogryzarką oraz zakładanie trawnika . Jeśli chcecie mieć piękny trawnik 
wokół domu to zapraszam do kontaktu 506-588-595. Wykonujemy również kosze-
nia nieużytków działek.  

Ogłoszenia drobne
mieszkańców naszej gminy

Szukasz pracy, chcesz coś sprzedać, kupić?  Napisz maila: gazeta@zlawies.pl 
Ogłoszenia pojawiają się też na o�cjalnej stronie Urzędu Gminy: 

www.zlawies.pl oraz w zakładce OGŁOSZENIA DROBNE. 
Znajdą tam też Państwo szczegółowy regulamin zamieszczania anonsów. 

UWAGA! Ogłoszenia zamieszczane są bezpłatnie

Zajmujemy się zawodowo sprzątaniem. Nasze usługi cechuje odpowiedzialne podej-
ście do wykonywanych zadań. Używamy profesjonalnego sprzętu oraz korzystamy 
ze środków renomowanych firm chemicznych. Przyjmujemy stałe zlecenia serwi-
su utrzymania czystości domów, biur, firm. Dbamy o to aby wszystkie powierzch-
nie były utrzymane w czystości. Zajmujemy się również usługami jednorazowego 
sprzątania.

Tel: 570085293 Mail: cleanspace.torun@gmail.com

Zatrudnimy Pomoc Kuchenną. Miejsce pracy Kompleks „Czardasz”, tel. 512-735-
639

POMPY CIEPŁA doradztwo, montaż oraz pomoc w uzyskaniu dotacji. Wymień sta-
ry piec na pompę ciepła i zmień system ogrzewania na wygodny i proekologiczny. 
Pompa ciepła to bezobsługowa forma ogrzewania domu oraz ciepła woda użytko-
wa. Oferujemy darmowy audyt u klienta w domu. Postaw na nasze ponad 10letnie 
doświadczenie. Zapraszamy do salonu FLIX ENERGY Przysiek ul. Leśna 3b (obok 
Polomarket)  e-mail kontakt@flixenergy.pl tel. 566 651 400

Sprzedam roletę ( z półką ) do bagażnika Renault Espace IV, tel.508 488 108.

Firma Unifreeze Czarnowo szuka pracownika na stanowisko kierowca-dostawca 
wymagane prawo jazdy kategorii B. Więcej informacji pod numer telefonu 696-
002-349

Oferuję profesjonalne pranie wykładzin, dywanów oraz tapicerek z dojazdem do 
klienta. Tel : 504-197-410

Sprzedam kocioł na pelety – RED COMPACT 18. Wysoka sprawność (93,8%) o 
modulowanej mocy nominalnej (od 3,8 do 18,1 kW). Układ pompowy C.O. (cały 
osprzęt hydrauliczny) jest już wbudowany w urządzenie, dlatego kocioł  może zo-
stać łatwo przyłączony do istniejącej instalacji. Automatyczne rozpalanie żarnikiem 
ceramicznym. Cena: 13 250,00 zł. Tel. 606 490 441.

W Górsku wynajmę dzałkę ogrodową 3 ary.  cena za rok 1000zl. Górsk spódziełnia 
mieszkaniowa. Tel 577482795

Mam do wynajecia mieszkanie 56 m2. 2 pokojowe  w bloku  miejscowość Górsk, 
spółdzielnia Lenśa. Wynjem 1000 zl plus czysz 1550 zl razem za wynajem 1550zl  
bez pradu i wody. Oplaty dodtkowe za media. Kucja wymgana 3100 zl. Mmieszkanie 
jest dostepne od 1 lipca 2022 r tel 883155853.

Sprzedam dzalkę Zławieś Wielka 7000 meterow tel 883155853

W Górsku wynajem mieszkań 3 pokoje cena 1200zl tel 566781749

Szukam firmy budowlanej na polozenie od 20 do 25 metrow kw elemacji baranka na 
dom jednorodzinny w Zławieś Wielka  tel. 577482795 


