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O początkach pracy samorządowej, 
najważniejszych osiągnięciach 
i planach na przyszłość 
- z Wójtem Gminy Łysomice, Piotrem Kowalem 
rozmawia Agnieszka Jankierska – Wojda, członek kolegium 
redakcyjnego Wiadomości Łysomickich

Skąd u Pana pojawiała się decyzja 
o zaangażowaniu się w życie społeczne 
naszej gminy?

Dla mnie taka decyzja była  naturalna. 
Od urodzenia mieszkam w Gostkowie, tu 
się wychowałem i uczęszczałem do szko-
ły. Po ukończeniu studiów wyższych w 
Bydgoszczy wróciłem na wieś, aby pro-
wadzić rodzinne gospodarstwo rolne. 

Cały czas jednak interesowały mnie 
sprawy dotyczące mieszkańców. W wyni-
ku pierwszych wyborów samorządowych 
w 1990 roku zostałem radnym, a później 
wybrany Przewodniczącym Rady Gminy. 
Mandat radnego sprawowałem przez dwie 
kadencje. 

Dzięki temu  dokładnie poznałem po-
trzeby społeczności wiejskiej, wykorzy-
stałem to sprawując już funkcję wójta  
gminy.

Jakie zadania, które Pan zrealizował 
uważa za najważniejsze w naszej gmi-
nie?

Z punku widzenia wójta, który jest jed-
nocześnie mieszkańcem gminy Łysomice 
wszystkie przedsięwzięcia są ważne. War-
to jedna wymienić te, które bezpośrednio  
wpłynęły na podniesienie komfortu życia 
mieszkańców. 

Należą do nich inwestycje związane z 
montażem instalacji solarnych w sześciu-
set budynkach, położenie asfaltu na ponad 
40 km dróg, wybudowanie kilkunastu 
kilometrów chodników i ścieżek rowero-
wych, położenie 82 km sieci kanalizacyj-
nej. Trzeba jednak pamiętać, że działania 
skierowane bezpośrednio do konkretnych 
grup mieszkańców są równie ważne. 

Dlatego  wraz z radnymi i pracownika-
mi urzędu gminy swoją energię skierowa-
liśmy również  na zadania związane z unowocześnianiem placó-
wek szkolnych, rozbudowę infrastruktury sportowej, remonty i 
budowę świetlic wiejskich. 

W tych obszarach skupia się życie dzieci, młodzieży i doro-
słych mieszkańców, dlatego warto w to inwestować.

Czym się Pan kieruje decydując się na dane inwestycje?

Systematycznie spotykam się z mieszkańcami na zebraniach 
wiejskich. Słucham ich propozycji i przyjmuję wnioski przez 
nich składane. Ważnym ogniwem komunikacji z gminną spo-

łecznością są  radni, sołtysi i Rady Sołec-
kie. Głosy  tych wielu grup układają się 
później na obraz tego, co jest wykonane w 
poszczególnych miejscowościach. Wójt 
nigdy takich decyzji nie podejmuje indy-
widualnie. 

Słucham tego co mówią mieszkańcy i 
staram się to konsekwentnie realizować. 
Myślę, że to jest właściwa droga do suk-
cesu, czyli do szybkiego i równomiernego  
rozwoju naszej gminy.

Co według Pana jest atutem samo-
rządu Łysomic?

Niewątpliwie do najważniejszych zalet 
należy harmonijna współpraca z radnymi. 

Dostrzegam także pozytywne relacje z 
wszelkimi organizacjami i stowarzysze-
niami kreującymi większość oddolnych 
inicjatyw mieszkańców. To kierunek, 
który skutkuje aktywizacją sporej grupy 
naszego gminnego społeczeństwa.

Jakie wyzwania stoją  przed Panem 
i Gminą Łysomice w kolejnych latach?

To jest pytanie, które wybiega w przy-
szłość. Jeżeli  mieszańcy gminy obdarzą 
mnie swoim zaufaniem i zostanę wybra-
ny wójtem, dołożę wszelkich starań, aby 
gmina nadal była obszarem, który jest po-
strzegany jako nowoczesny, rozwojowy 
i dający perspektywy wygodnego życia 
ludzi. 

Chcę jak dotychczas pozyskiwać 
znaczne środki z funduszy europejskich 
na najważniejsze inwestycje, tj. drogi, 
chodniki, oświetlenie ulic, kanalizację i 
alternatywne źródła pozyskiwania ener-
gii, np. systemy  solarne. Będę dążył do 
szybkiej rozbudowy szkół w Łysomicach 
i Ostaszewie, budowy nowego ośrodka 

zdrowia w Łysomicach oraz  modernizacji budynku OSP i świe-
tlicy w Lulkowie. 

Zadbam o bezpieczeństwo, czystość i estetykę naszych miej-
scowości. To tylko niektóre wyzwania, ale jestem przekonany, że 
wspólnie jesteśmy w stanie je realizować. 
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Inwestycje w Gminie Łysomice w okresie 2010 – 2014 
realizowane przy wsparciu funduszy unijnych

I. Inwestycje wodno – kanalizacyjne:

Wybudowano i rozbudowano sieć kanali-
zacyjną w następujących miejscowościach: 
Lipniczki, Kamionki Małe, Turzno, Gostko-
wo - Folsąg, Lulkowo, Papowo Toruńskie – 
Osieki ul. Leśna, Jodłowa, Świerkowa, Ogro-
dowa, Różankowo (nowe osiedle), Łysomice 
(ul. Łąkowa, Polna ,Wiązowa, Modrzewiowa, 
Skowronkowa, Długa, Jesionowa, Cedrowa, 
Bukowa, Lipowa, Kasztanowa, Brzozowa), 
Zakrzewko (5 gospodarstw), Świerczyny. 
Łączna długość obejmuje około 70 km. Liczba 
mieszkańców korzystających ze zrealizowanej 
inwestycji obejmuje niespełna 3.000 osób. 

Wybudowano stację uzdatniania wody w 
miejscowości Świerczyny. Zamontowane zo-
stały dwie studnie głębinowe o wydajności 
60,5 m³/h. Stacja pracuje w układzie dwustop-

niowego pompowania ze zbiornikami retencyj-
nymi o łącznej pojemności 300 m3 . System 
automatyczny, praca monitorowana jest na 
bieżąco w Centrum Kontroli w Gminnym Za-
kładzie Komunalnym w Gostkowie. Stacja ta 
współpracuje z Centralnym ujęciem wody z 
lokalizacją w Gostkowie. Budowa stacji miała 
znaczenie strategiczne na wypadek awarii, czy 
też innych niepokojących działań. Dzięki cze-
mu istnieje możliwość nieprzerwalnego korzy-
stania z sieci wodociągowej.

II. Świetlice (Ośrodki Kultury Wiejskiej) 
w Gminie Łysomice:

Wyremontowano i zmodernizowano licz-
ne świetlice w miejscowościach, takich jak: 
Kamionki Duże, Turzno, Papowo Toruńskie, 
Gostkowo,  Zakrzewko, Wytrębowice, Osta-

Stacja uzdatniania wody w Świerszczynkach

szewo, Łysomice (Centrum Animacji Kultury). 
Remonty obejmowały docieplenie ścian, wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę, 
czy modernizację instalacji c.o.  i wod-kan, re-
monty pokrycia dachowego oraz remonty we-
wnątrz obiektów (malowanie, położenie pły-
tek ściennych i podłogowych). Wybudowano 
świetlicę w Kamionkach Małych wraz z wiatą 
na ognisko.  Świetlice zostały wyposażone w 
nowe meble – krzesła, stoły, szafy, sprzęt kom-
puterowy, czy elementy gospodarstwa domo-
wego.  Zadbano również o estetykę i uporząd-
kowanie terenów wokół świetlic.  

III. Inwestycja edukacji ekologicznej:

,,Edukacja ekologiczna poprzez budowę 
ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turz-
no” Inwestycja zakończona w 2013 r. Projekt 

nowatorski w naszej gminie, który polegał na 
stworzeniu ścieżki dydaktycznej na terenie 
sąsiadującym z terenem Zespołu Szkół nr 2 w 
Turznie wraz z uporządkowaniem drzewostanu  
oraz  wyposażeniem w elementy małej archi-
tektury. Powstała ścieżka żwirowa z betonowy-
mi obrzeżami o długości 570 m. Wzdłuż ścież-
ki ustawione są tablice informacyjne na temat 
gatunków drzew znajdujących się na tym tere-
nie (głównie dębów), drewniane ławki, kosze 
na śmieci. Zawieszono budki lęgowe i karmni-
ki dla ptaków, postawiono paśnik dla zwierząt. 
Powstała też ścieżka sensoryczna z elementami 
różnej nawierzchni, wiata z ławo-stołami oraz 
scena z drewna i miejsce na ognisko. Usta-
wiono w miejscach atrakcyjnych widokowo 
2 drewniane ramy do prowadzenia zajęć pla-
stycznych. Teren jest oświetlony, otwarty dla 
wszystkich mieszkańców gminy chcących sko-
rzystać z walorów przyrodniczych terenu. 

IV. Inwestycje oświatowe:

1. ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej w 
Świerczynkach wraz z wyposażeniem”

W wyniku rozbudowy powstało 870 m² po-
wierzchni użytkowej, szkolnej. Powstał też 

punkt przedszkolny, klasa ,,0”, węzeł kuchen-
ny (catering), świetlico-stołówka. Buforem 
pomiędzy częścią przedszkolną, a szkolną jest 
świetlico-stołówka dostępna z obu stron, co da-
je możliwość korzystania z pomieszczenia dla 
obu grup dzieci. 

Nowopowstałe skrzydło szkoły zostało wy-
posażone w podstawowe meble szkolne, zaku-
piono też wyposażenie do pracowni tematycz-
nych, w tym komputery z oprogramowaniem. 
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na ce-
le dydaktyczne są właściwie doświetlone świa-
tłem naturalnym poprzez okna oraz witryny 
okienne.  Uroczyste otwarcie nowego skrzydła 
szkoły odbyło się 2 września podczas rozpo-
częcia roku szkolnego 2013/2014. Inwestycja 
rozbudowy jest pierwszym etapem z przewi-
dzianych trzech do realizacji – drugi termo-
modernizacji budynku istniejącego, opisany 

poniżej, a trzeci polegać będzie na budowie sali 
gimnastycznej. 

2. „Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Świerczynkach” 

Wykonano wzmocnienia fundamentów, izo-
lację przeciwwilgociową poziomą i pionową, 
docieplenie fundamentów, docieplenie ścian, 
wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, 
zmianę funkcji niektórych pomieszczeń- połą-
czenie sal, docieplenie posadzek wymiana posa-
dzek i położenie wykładziny, wymianę tynków 
i malowane. Wymiana instalacji elektrycznej 
wewnętrznej, częściowa modernizacja instala-
cji wod. – kan. Rozbiórka istniejącego pokrycia 
dachu, więźby dachowej i wykonanie nowego 
dachu, docieplenie stropodachu i dostosowanie 
części architektonicznej dachu do rozbudowy-
wanej części szkoły, pokrycie blachodachówką 
i wykonanie nowej instalacji odgromowej. Wy-
konane zostało częściowo utwardzenie terenu, 
miejsca parkingowe. Zakończenie monitoringu 
wizyjnego, rozpoczętego w ramach rozbudowy 
szkoły. Powierzchnia objęta projektem 843 m². 
Wyremontowaną szkołę uroczyście otwarto 
w nowym roku szkolnym 2014/2015 w dniu 
1 września.

Wyremontowana świetlica w Turznie

Kościół w Papowie Toruńskim
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3. ,,Termomodernizacja oraz przekształ-
cenie systemu ogrzewania w  budynku szkol-
no-przedszkolnym w Papowie Toruńskim, 
Gmina Łysomice”.

W ramach powyższej inwestycji wykonano:
- docieplenie fundamentów i ścian zewnętrz-

nych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wycieplenie stropodachu,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej 

oraz instalacji wod. - kan,
- położenie tynków i okładzin wewnątrz oraz 

pomalowanie ścian i sufitów, lata realizacji 
2009-2010.
W budynku tym funkcjonuje przedszkole 

pełnowymiarowe realizowane przy wsparciu 
funduszu unijnego Programu Operacyjnego  
Kapitał Ludzki pn. ,,Przedszkole marzeń”. 
Przedszkole działa od 1 września 2009 r. Or-
ganem założycielskim tej placówki było Sto-
warzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice, które 
zarządzało przedszkolem do 31 sierpnia 2013 
roku 

Do placówki uczęszcza 60 dzieci. Od 
01.09.2013 r.oku przedszkole prowadzi Gmina 
Łysomice również przy wsparciu finansowym 
z UE. Jest to dobry przykład komplementar-
ności projektów unijnych, które współgrają i 

Plac zabaw w Piwnicach

Instalacja  solarna

uzupełniają się wzajemnie (wyremontowany 
obiekt z działającą placówką).

V. Inwestycje sportowe:

,,Budowa boiska trawiastego do piłki noż-
nej w Ostaszewie”. 

 Realizacja czerwiec – wrzesień 2013r. Bo-
isko sportowe z murawą z naturalnej trawy, 
wraz z  nawodnieniem automatycznym, bram-
ki, piłkochwyty, tablica wyników, drogi, par-
kingi, ok. 500 miejsc na trybunach, zaplecze 
sanitarne. 

VI. Inwestycja w odnawialne źródła ener-
gii – instalacje solarne:

„Wykorzystanie energii słonecznej szansą na 
poprawę jakości środowiska w Gminie Łyso-
mice”. 

 W ostatniej kadencji Gmina Łyso-
mice postawiła na odnawialne źródła energii. 
Gmina zrealizowała 609 indywidualnych sys-
temów płaskich kolektorów słonecznych na 
budynkach prywatnych - 588 instalacji, oraz 
na budynkach użyteczności publicznej – 21 
instalacji w celu zapewnienia mieszkańcom 
gminy alternatywnego źródła energii cieplnej 

w związku z ochroną środowiska oraz obni-
żeniem kosztów wytworzenia i wykorzystania 
energii. Łącznie na terenie gminy zamontowa-
no 2033 szt. kolektorów słonecznych o łącznej 
powierzchni absorbera ok. 4 tyś m² zgrupowa-
ne w zestawy solarne składające się z 2 kolek-
torów i więcej do zestawów 7 kolektorowych. 
W ciągu roku wszystkie instalacje solarne zre-
alizowane w ramach projektu generują łącznie 
ponad 1 900 MW energii cieplnej z promienio-
wania słonecznego, co przyczyni się do reduk-
cji emisji dwutlenku węgla o ponad 647,90 Mg 
każdego roku. 

Użytkownicy instalacji solarnych obecnie 
oszczędzają środki finansowe z tytułu zmniej-
szonego zużycia węgla lub oleju opałowego do 
podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Instalacja 
solarna jest w stanie zapewnić w 60 % rocz-
nego zapotrzebowania na energię potrzebną do 
podgrzania wody, średnio dla rodziny cztero-
osobowej, co za tym idzie znacznie zmniejsza 
wydatki związane z zakupem tradycyjnych pa-
liw kopalnych tj. węgla oraz oleju opałowego. 
Oszczędności wynikające z pozyskiwania cie-

pła dla podgrzania wody wynoszą od 100 zł. do 
200 zł miesięcznie. 

VI. Inwestycje drogowe 

Na terenie Gminy Łysomice od 2010 ro-
ku zrealizowano liczne inwestycje drogowe. 
Łącznie od początku roku 2010 r.  z budżetu 
Gminy Łysomice zrealizowano ok. 30 km dróg 
gminnych. 

Nowe nawierzchnie otrzymały ulice: 
W Łysomicach: cz. Długiej, Klonowa, Aka-

cjowa, Grabowa, cz. Ogrodowa, Stokrotkowa, 
cz. Łąkowej, Zbożowa, Owsiana, Żytnia, Stor-
czykowa, Wierzbowa, Jagodowa. W miejsco-
wości Turzno: ul. Zacisze,  ul. Okrężna, cz. ul. 
Osiedlowej. 

W miejscowości Papowo Toruńskie Osieki 
ul. Heweliusza. W miejscowości Papowo To-
ruńskie: ul. Dworcowa, Osiedlowa, Lipowa. 
Drogi:  Zakrzewko-Papowo Toruńskie, Zę-
gwirt - Wytrębowice, droga w Świerczynach, 
Gostkowo – Folsąg, Gostkowo-Tylice, Gostko-

wo centrum, oraz odcinek od drogi powiatowej 
do drogi gminnej przy OSP, cz. odcinka Turzno 
– Gapa, Wytrębowice od drogi powiatowej do 
firmy STEX, Wytrębowice – Lulkowo, Lulko-
wo ugory, Piwnice centrum UMK, Piwnice ul. 
Spacerowa, Lipniczki – Koniczynka, Wytrębo-
wice wieś, odcinek w miejscowości Lulkowo 
ul. Kon-Tiki, Zęgwirt, Różankowo, Kamionki 
Duże, Turzno – Kamionki Duże, Kamionki 
Małe – Gronówko. Przy współfinansowaniu ze 
środków unijnych wybudowano I etap ul. Le-
śnej w miejscowości Papowo Toruńskie Osieki 
na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzy-
żowania z ul. Ogrodową.

II etap modernizacji ulicy Leśnej w miejsco-
wości Papowo Toruńskie Osieki zrealizowano 
przy współfinansowaniu ze środków Narodo-
wego Programu Budowy Dróg Lokalnych, na 
odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Kościelnej. 

Gmina Łysomice partycypowała w kosztach 
inwestycji polegających na zmianie nawierzch-
ni dróg powiatowych, oraz budowie chodników 
i dróg rowerowych w granicach administracyj-
nych. 

VII. ,,Zagospodarowanie centrum wsi 
Kowróz”

W 2014 r. powstanie boisko do piłki nożnej 
z bramkami i piłkochwytami, plac zabaw dla 
dzieci. Zostaną posadzone drzewa i krzewy 
ozdobne. Między tym znajdą się ławeczki i 
ścieżki oraz element siłowni zewnętrznej. Te-
ren zostanie częściowo ogrodzony. Powstała 
już wiata umożliwiająca wypoczynek i organi-
zację spotkań. 

VIII. W roku 2014 r. złożono  do Urzędu 
Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie 
inwestycji pn. ,,Rozbudowa parkingu o do-
datkową powierzchnię parkingową wraz z 
modernizacją nawierzchni w Łysomicach 
oraz montaż siłowni zewnętrznych i stoja-
ków na rowery w Gminie Łysomice”. Projekt 
polegać będzie na budowie parkingu przy Urzę-
dzie Gminy Łysomice oraz postawieniu w 15 
miejscowościach urządzeń siłowni zewnętrznej 
wraz ze stojakami na rowery. Planowany czas 
realizacji 2014- 2015.Świetlica wiejska w Wytrębowicach
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Działalność Bibliotek
Ostatnie 4 lata w działalności bibliotek 
na terenie gminy Łysomice były intere-
sujące i bogate w wydarzenia.

Najważniejszym było przystąpienie w 2011 
r. do udziału w Programie Rozwoju Bibliotek 
dzięki czemu biblioteki otrzymały w darze od 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informa-
tycznego sprzęt komputerowy ( 8 komputerów, 
1 laptop wraz z oprogramowaniem, 6 urządzeń 
wielofunkcyjnych, 6 aparatów fotograficznych, 
projektor i ekran) o łącznej wartości ponad 75 
tys. Przez cztery lata udało się pozyskać dotacje 
na zakup nowości wydawniczych z Minister-
stwa Kultury w  kwocie prawie 21 tysięcy zło-
tych, poza tym z Fundacji Orange uzyskaliśmy 
około 13 tysięcy złotych na pokrycie kosztów 
dostępu do Internetu (dzięki temu w bibliote-
kach gminy Łysomice umożliwiamy bezpłatny 
dostęp do niego).

W odpowiedzi na prośby mieszkańców w 
listopadzie 2011 roku uruchomiliśmy punkt 
filialny w Kamionkach Dużych. W 2013 roku 
otrzymaliśmy dotację w kwocie 1 tysięcy zło-
tych z Akademii  Rozwoju Filantropii na szko-
lenia dla bibliotekarzy oraz dotację z Fundacji 
Wspomagania Wsi na przeprowadzenie cyklu 
szkoleń z zakresu prowadzenia domowych fi-
nansów w kwocie 1530 złotych. Mieszkańcy 
gminy Łysomice bardzo chętnie biorą  udział 
w różnego rodzajach warsztatach manualnych 
,aby stworzyć jak największej ilości chętnych 
osób ,możliwość udziału w zajęciach, organi-
zujemy je we wszystkich filiach : zdobienia 
przedmiotów techniką decoupage (cykl 5 spo-
tkań) ok.600 uczestników, warsztaty z carvin-
gu – 140 uczestników, warsztaty wykonywania 
kartek okolicznościowych – 150 uczestników, 
warsztaty wykonywania biżuterii – około 200 
uczestników, zajęcia z malowania na szkle – 
około 180 uczestników, to tylko niektóre pro-
pozycje, które oferował y biblioteki w ostatnich 
latach. W bibliotekach (Łysomice, Turzno) 

przez 9 miesięcy odbywały się lekcje języka 
angielskiego, w których ukończyło prawie 50 
osób. W bibliotece w Turznie przy współpra-
cy z wolontariuszem – Latarnikiem Polskie 
Cyfrowej przeprowadzono kurs komputerowy 
dla seniorów, z którego skorzystało 10 osób. 
Mieszkańcy gminy Łysomice zainteresowa-
ni podróżami, dzięki wsparciu finansowemu 
firmy „Beretta” mogli uczestniczyć w spotka-
niach na temat Chin i Peru – prelegentem był 
Zdzisław Preisner.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się 
organizowane przy współpracy ze stowarzy-
szeniem „SOWA” z Tylic warsztaty wykony-
wania stroików świątecznych. Od wielu lat trzy 
pokolenia naszych mieszkańców spotykają się 
dwa razy w roku (przed Wielkanocą i Bożym 
Narodzeniem) przy wspólnym wykonywaniu 
stroików świątecznych, co roku w tych za-
jęciach uczestniczy średnio 250 osób. Przez 
ostatnie cztery lata zorganizowaliśmy  10 spo-
tkań autorskich m.in. z Grzegorzem Kasdepke, 
Pawłem Beręsewiczem (autorzy książek dla 
dzieci) ale także z Moniką Szwają, w spotka-
niach uczestniczyło około 600 osób.

Przy współpracy z Fundacją Rozwoju Dzie-
ci im. Komeńskiego w jednej z filii powstała 
grupa zabawowa dla dzieci w wieku do 3 lat 
. W minionym roku biblioteka włączyła się w 
dwie akcje popularyzowane w witrynie Progra-
mu Rozwoju Bibliotek. Pierwsza miała miejsce 
w lutym – „Czarna książka kolorów”, gdzie 
biblioteka otrzymała egzemplarz książki dla 
niewidomych, a w zamian za to zobowiązała 
się do przeprowadzenia zajęć z tą książką. W 
bibliotece miały miejsce spotkania z trzema 
klasami według proponowanego scenariusza 
do zajęć „Czarna książka kolorów”. 

Druga akcja organizowana przez Fundację 
Lotto „Milion Marzeń”. 

Fundacja przekazała bibliotece 50 egzem-
plarzy książek dla dzieci, a zadaniem bibliote-
ki było zorganizowanie zajęć według jednego 

Baza sportowa 2010-2014
Od kilku lat systematycznie powiększa 
się baza sportowa i rekreacyjna na te-
renie gminy. Inwestycje sportowe roz-
poczęła budowa sal gimnastycznych w 
Łysomicach oraz Turznie, które oddano 
do użytku z pełnym wyposażeniem dla 
uczniów szkół i lokalnej społeczności. 

Sale gimnastyczne dały nauczycielom moż-
liwość prowadzenia zajęć wychowania fizycz-
nego w komfortowy sposób, a także stworzyły 
szanse rywalizacji sportowej uczniów na po-
ziomie gminy i powiatu. 

Oprócz codziennego użytkowania sali przez 
uczniów w Łysomicach odbywają się tu rów-
nież piłkarskie treningi drużyn Ludowego Ze-
społu Sportowego Mustang Ostaszewo oraz 
zorganizowanych grup mieszkańców w piłkę 
koszykową, siatkową, a także ćwiczenia ogól-
norozwojowe. Jednocześnie od 6 lat, w miesią-
cach zimowych  w łysomickiej sali  odbywa się 
liga halowej piłki nożnej, w której rywalizują 
ze sobą amatorskie zespoły składające się z do-
rosłych mieszkańców gminy. 

Natomiast w sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół nr 2 w Turznie systematycznie trenują 

młodzi karatecy pod kierunkiem Toruńskiego 
Klubu „Karate Oyama”.

Poza powstałymi salami gimnastycznymi  na 
terenie gminy pobudowane zostały 3 obiekty 
sportowe typu Orlik, z rządowego programu 
„Moje boisko Orlik 2012”- w Ostaszewie, 
Gostkowie oraz Turznie, a także 1 boisko wie-
lofunkcyjne w Łysomicach. Wymienione bo-
iska posiadają nawierzchnię z trawy syntetycz-
nej do gry w piłkę nożną oraz poliuretanową 
do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziem-
nego. Dodatkowo obiekty w Łysomicach oraz 
w Turznie dysponują bieżnią lekkoatletyczną 
wraz ze stanowiskami do skoku w dal, wzwyż, 
trójskoku i pchnięcia kulą. Opiekę nad boiska-
mi oraz grupami uczestniczącymi w zajęciach 
sprawują dyrektorzy szkół oraz zatrudnieni 
przez tut. Urząd Gminy animatorzy, którzy 
świadczą pracę w godzinach popołudniowych i 
w weekendy. Nieodpłatny wynajem gminnych 
boisk cieszy się dużą popularnością, zarówno 
wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, 
którzy coraz częściej spędzają czas aktywnie.

Na Orlikach odbywają się zawody sportowe 
o różnym zasięgu, a także ogólnodostępne im-
prezy sportowe, z których największą popular-
nością cieszy się rozgrywany od 20 lat Turniej 

im. Jana Katry. Impreza przyciąga corocznie 
około 20 drużyn z terenu powiatu i wojewódz-
twa, które walecznie rywalizują o puchar wójta 
gminy, a także statuetki najlepszego strzelca i 
bramkarza. 

W ostatnim okresie oddane zostało do użyt-
ku pełnowymiarowe boisko trawiaste do pił-

ki nożnej w Ostaszewie, na murawie z trawy 
naturalnej, automatycznie nawadniane wraz z 
trybunami na ok. 500 miejsc. Dzięki tej inwe-
stycji drużyny piłkarskie mogą odbywać mecze 
na swoim terenie i liczyć na własnych kibiców. 

Magdalena Kwaśniewska

z podanych scenariuszy. Zajęcia odbyły się z 
dziećmi w czasie wakacji. Trzeci rok przy bi-
bliotece działa Uniwersytet Trzeciego Wieku 
WSG Bydgoszcz i Dyskusyjny Klub Książki. 

Dzięki współpracy z przedszkolami udało się 
zorganizować trzy Przeglądy Piosenki Przed-
szkolaka. 

W 2014 r. udało się pozyskać dotację z 
Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem 
Fundacji „Ziemia Gotyku” w kwocie ok. 10,5 
tys. na utworzenie sali teatralnej (działającej w 
budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach) i 
kolejną dotację ok. 6 tys. na przeprowadzenie 
warsztatów wokalnych, teatralnych oraz orga-
nizację konkursu recytatorskiego.

Od ubiegłego roku biblioteka posiada własną 
stronę internetową www.lysomice.naszabiblio-
teka.com na której jest już dostępny częścio-
wy (ok. 1/3 zbiorów) katalog online progra-
mu bibliotecznego MAK+, na którym można 
sprawdzić czy daną książkę posiadamy w na-
szych zasobach. Program MAK+ ma na celu 
wprowadzenie ujednoliconego i przejrzystego 
sposobu opisu publikacji oraz zbudowanie 
spójnego, ogólnopolskiego systemu katalogo-
wego, umożliwiającego dokonywanie poprzez 
Internet wszelkich operacji związanych z kata-
logowaniem, prezentacją oraz wypożyczaniem 
zasobów bibliotecznych.

Agnieszka Ziemba

Wizyta przedszkolaków w GBP w Łysomicach.

Boisko sportowe w Ostaszewie
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  INWESTYCJE W GMINIE ŁYSOMICE  - podsumowanie 4 ostatnich lat
Oświata w latach 2010-2014
W ciągu ostatnich 4 lat nastąpiły 
duże zmiany w gminnych placówkach 
oświatowych, które zostały zmoder-
nizowane oraz wzbogacone w nową 
bazę dydaktyczną, sportową i  rekre-
acyjną. 

Najlepszym przykładem zaistniałych zmian 
jest Szkoła Podstawowa im. Leona Filcka w 
Świerczynkach, gdzie w okresie ostatnich 2 
lat nastąpiła rozbudowa, a także moderniza-
cja obiektu wraz z jego kompletnym wyposa-
żeniem. Uczniowie szkoły zyskali nowe sale 
lekcyjne, kuchnię, stołówkę, salę przedszkolną 
oraz przestronny hol, niezbędny w trakcie apeli 
i uroczystości szkolnych. Malowniczo poło-
żony  obiekt szkoły w Świerczynkach stanowi 
obecnie wizytówkę gminy. 

W roku 2013 przy Zespole Szkół nr 2 w 
Turznie powstała ścieżka dydaktyczna wraz 
z uporządkowaniem drzewostanu oraz wy-
posażeniem w elementy małej architektury, 
zrealizowana w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego. Teren ścieżki jest otwarty dla 
wszystkich mieszkańców gminy chcących sko-
rzystać z jego walorów przyrodniczych.

Na terenach szkol-
nych w roku 2011 po-
wstały place zabaw, 
chętnie użytkowane 
przez uczniów szkół 
podstawowych oraz 
popołudniami przez ro-
dziców dzieci w wieku 
młodszym. Place zabaw 
są doskonałym miej-
scem integracji dzieci i 
rodziców, a także pierw-
szym krokiem do  nauki 
zachowań prospołecz-
nych. Ponadto w 2011r. 
wszystkie gminne szko-
ły zostały wyposażone 
w 18 zestawów tablic 
interaktywnych (gmina 
otrzymała na nie dofinansowanie z budżetu 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego), a w budżecie gminy corocznie prze-
znaczane są środki finansowe na zakup nowego 
wyposażenia klasopracowni, sal gimnastycz-
nych, sprzętu informatycznego oraz materia-
łów dydaktycznych. Grono pedagogiczne chęt-
nie włącza się w realizację projektów unijnych, 
wzbogacając w ten sposób własną ofertę edu-

Ochotnicze Straże Pożarne naszej 
gminy w latach 2010 – 2014
W licznych akcjach ratowniczo – ga-
śniczych w czasie pożarów i likwidacji 
zagrożeń nasi ochotnicy współpracują 
także z Państwową Strażą Pożarną.

Na terenie gminy działa pięć jednostek  
Ochotniczych  Straży Pożarnych, do ich pod-
stawowych zadań należy:

1. Organizowanie i prowadzenie akcji ratow-
niczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych 
lub likwidacji miejscowych zagrożeń na tere-
nie gminy;

2. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i 
innych miejscowych zagrożeń;

3. Wykonywanie pomocniczych czynności 
ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub 
likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne 
służby ratownicze;

4. Współdziałanie z Państwową Strażą Po-
żarną w Toruniu i z ościennymi jednostkami 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Za działalność w latach 2011-2014 za orga-
nizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w 
czasie pożarów oraz likwidacji miejscowych 
zagrożeń na terenie gminy jak i poza nią należy 
wyróżnić wszystkie jednostki OSP. Druhowie 
poza utrzymywaniem gotowości bojowej, zaj-
mują się również działalnością na rzecz miesz-
kańców swojej i okolicznych miejscowości. 
Współpracują ze szkołami i lokalną społeczno-
ścią wygłaszając pogadanki, prowadzą zajęcia 
pokazowe i zabezpieczają wszelkiego rodzaju 
imprezy tak wiejskie jak i gminne.

W latach 2011 – 2014 roku druhowie uczest-
niczyli w akcjach ratowniczo- gaśniczych i li-
kwidacji zagrożeń:

OSP Lulkowo - 290 wyjazdów,

OSP Papowo Tor. - 386 wyjazdów,
OSP Kamionki Duże - 52 wyjazdy,
OSP Turzno - 22 wyjazdy,
OSP Gostkowo -17 wyjazdy
Należy nadmienić że tak bogatej kadencji 

wójta w finansowanie straży jeszcze w historii 
gminy nie było.

Wybudowano zespół garażowy wraz z zaple-
czem sanitarnym ( trzy garaże ) przy OSP w 
Papowie Toruńskim. Dobudowano garaż wraz 
z zapleczem sanitarnym w OSP Gostkowo oraz 
zmodernizowano garaż w OSP Turzno wraz z 
rozbudową pomieszczenia sanitarnego. W ko-
lejce na rozbudowę czeka OSP  LULKOWO. 
Zakupiono i pozyskano wiele cennego sprzętu 

między innymi; OSP PAPOWO TORUŃSKI – 
samochody gaśnicze, jeden średni, jeden ciężki 
i jeden podnośnik oraz dwa zestawy hydrau-
liczne, jeden zestaw PSP-R1 i PSP R-3 Z DE-
FIBLATOREM; OSP LULKOWO - samochód  
KIA i pożarniczy JELCZ 005 oraz zestaw hy-
drauliczny; OSP KAMIONKI DUŻE – samo-
chód pożarniczy ciężki. 

Dla wszystkich jednostek zakupiono nowe 
motopompy oraz piły do drewna. 

Ponadto zakupiono wiele innego sprzętu i 
umundurowania dzięki któremu wzrosło bez-
pieczeństwo podczas akcji ratowniczo gaśni-
czych i likwidacji zagrożeń. 

Stanisław Rudnicki

Jednosta OSP Papowo Toruńskie w akcji

WALCZYŁY 
JAK OGIEŃ
W w połowie lipca br. w miejscowości 

Svitavy (Czechy) odbyły się V Młodzieżo-
we Mistrzostwa Świata oraz III Mistrzostwa 
Świata Juniorów w Sporcie Pożarniczym. 
W zawodach uczestniczyły także drużyny 
z Polski.

W kategorii dziewcząt nasz kraj repre-
zentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza z Papowa Toruńskiego w składzie: Mar-
ta Lach, Jagoda Lach, Natalia Gutmańska, 
Katarzyna Sokołowska, Patrycja Jankow-
ska, Anna Wilczewska, Linda Weiszewski, 
Zuzanna Hulisz, Dagmara Łukaszewska, 
Sandra Chyczewska, Natalia Koszykowska, 
Oliwia Predenkiewicz i Emilia Jankowska 
– na co dzień uczennice toruńskich szkół. 

W klasyfikacji generalnej nasze dziew-
czyny zajęły 2 miejsce zdobywając srebrne 
medale i tytuł Wicemistrzyń Świata. 

Uległy tylko drużynie  Czech, bardzo sil-
ne wyprzedzając reprezentacje Rosji i Bia-
łorusi.

Sukces kadencji 
2010-2014  
– ranking  

Wspólnoty
W ostatnim numerze ogólnopolskiego  

pisma samorządu terytorialnego Wspól-
nota został opublikowany  prestiżowy  
ranking Sukces mijającej kadencji 2010 
- 2014.  

Dzięki stałym wskaźnikom   porówny-
wano rozwój gminy w okresie czterech 
kadencji: w latach 1998-2002, 2002-
2006, 2006-2010, 2010-2014. 

Na przestrzeni  kilku lat gmina Łyso-
mice   w tej kategorii  zanotowała nie-
bywały awans. Z miejsca 565. w 2006 r. 
nasz samorząd przesunął się obecnie  na 
14. lokatę. 

Warto przy tym podkreślić, że  w tym 
zestawieniu  w województwie kujawsko 
– pomorskim tylko jedna gmina wyprze-
dziła Łysomice, a łącznie w całej Polsce 
badano wskaźniki prawie dwóch tysięcy 
samorządów wiejskich. 

B. Cieplińska

kacyjną i wyrównując szanse dostępu do edu-
kacji i ośrodków kulturalnych uczniów z tere-
nów wiejskich. Od 2010 r. szkoły uczestniczyły 
w trwających rok szkolny projektach „Czego 
Jaś się nie nauczy…” i „Z Małgosią po naukę” 
oraz trzyletnim projekcie systemowym „Indy-
widualizacja procesu Nauczania i Wychowania 
uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Magdalena Kwaśniewska

Szkoła Podstawowa w Świerszczynkach
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Rada Gminy  
w liczbach 

Sprawozdanie z działalności rady Gmi-
ny Łysomice – kadencja 2010-2014  
z dnia 20 października 2014 roku.
1. Sesji Rady Gminy Łysomice odbyło się 48.
2. Plenarnych posiedzeń Rady Gminy Łysomi-

ce odbyło się 48.
3. Rada Gminy podjęła 308 uchwał i 2 oświad-

czenia.
Oświadczenia w sprawie:
a) wyrażenia poparcia dla uchwały Rady 

Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowa-
nia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku 
o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) wyrażenia poparcia dla realizacji inwesty-
cji „Budowa budynku Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej” w miejsco-
wości Łysomice, gmina Łysomice.

4. W kadencji zostały powołane 3 komisje Ra-
dy i tak:

1) Komisja Rewizyjna, która odbyła 41 posie-
dzeń,

2) Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji i 
Rolnictwa, która odbyła 31 posiedzeń,

3) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Proble-
mów Społecznych, która odbyła 20 posie-
dzeń. 

 Elżbieta Grzecznowska

Radni Gminy Łysomice wraz z wójtem, fot. Archiwum J. Kalinowski

Modernizacja drogi w Turznie wraz z budową chodnika

Współpraca owocuje
Stare powiedzenie „zgoda buduje…” 
ma przełożenie w przypadku Gminy Ły-
somice oraz Powiatu Toruńskiego. 

Ostatnie cztery lata udowodniły, że wspól-
ne rozmowy, których efektem były projekty, a 
następnie inwestycje przyniosły wiele dobrego 
dla mieszkańców powiatu, a ściślej mieszkań-
ców gminy Łysomice. Przyjrzymy się dokład-
nie, co udało się dokonać:
- roboty ziemne przy budowie drogi rowerowej 

Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do Kamio-
nek Małych. Ścieżką rowerową można cie-
szyć się już na odcinku Papowo Osieki – Ły-
somice, oraz trasa przebiegająca przez Olek, 
Różankowo i Świerczynki. Zakrzewko-Tylice 
oraz Morczyny – Kamionki Duże są w trakcie 
budowy. Wartość całkowita zadania wynie-
sie aż 18,8 mln zł. Termin ukończenia prac 
wyznaczono na połowę czerwca przyszłego 
roku.

- prace modernizacyjne na odcinku 10,5 km 
ciągu komunikacyjnego Kamionki Małe – 
Kamionki Duże Turzno, za prawie 3,4 mi-
liony złotych, które zakończą się ostatniego 

października tego roku. Remontowi drogi 
towarzyszyły prace związane z budową chod-
nika w Turznie, który na wysokości przejścia 
dla pieszych zostanie odseparowany barierka-
mi ochronnymi. Ponadto przy przejściu stanie 
lampa zasilana energią słoneczną i urucho-
miana czujnikiem ruchu w momencie zbliża-
nia się pieszych.

- chodnik przy drodze powiatowej Turzno – 
Gronowo (ul. Gronowska) na długości 450 m. 
wraz z oświetleniem. 

- 7 km nowej powierzchni drogi wraz z ozna-
kowaniem, zatoczkami i przystankami auto-
busowymi na odcinku Papowo  Toruńskie – 
Turzno, za kwotę 3 816 541,61 złotych.

- dodatkowo drogi powiatowe w miejscowości 
Tylice-Zakrzewko i Świerczyny otrzymały na 
najgorszych odcinkach nowe nakładki o dłu-
gości 2km łącznie
Reasumując, ostatnie 4 lata bardzo dobrych 

relacji na płaszczyźnie gmina Łysomice-powiat 
toruński poprawiły infrastrukturę na naszym 
terenie. Polepszyły, jakość życia i bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców. 

Agnieszka Jankierska-Wojda

Informacja dotycząca uchylenia uchwały w/s lokalizacji  
na terenie gminy Łysomice turbin wiatrowych

W dniu 14 października 2014 r. Rada Gminy  Łysomice podjęła uchwałę o uchyleniu uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmującego teren położony we wsi Ostaszewo, Tylice  i  Gostkowo z przeznaczeniem 
na lokalizację elektrowni wiatrowych. Inicjatorem podjęcia tejże uchwały był wójt gminy 
wraz z radnymi. 
Główną przesłanką uchylenia uchwały były wnioski z zebrań wiejskich i konsultacji społecz-
nych, które odbyły się w Gostkowie, Tylicach i Zakrzewku. Dotyczyły one m.in. kwestii odle-
głości siłowni od zabudowań, ich wpływu na komfort życia ludzi, oddziaływania na środowi-
sko naturalne oraz spadku wartości nieruchomości. Ponadto samorząd gminy zwrócił uwagę 
na fakt, że aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa budowlanego nadal nie określają 
bezpiecznego usytuowania elektrowni wiatrowych w zakresie odległości od siedzib ludzkich.
Mając na uwadze powyższe wątpliwości Rada Gminy Łysomice postanowiła przywołaną na 
wstępie uchwałą zakończyć proces  związany z lokalizacją siłowni wiatrowych.

Cztery lata Spółki Wodnej 
w Łysomicach 

Ewidencja ludności w Gminie Łysomice
W ostatnich 4 latach na terenie gminy Łysomice odnotowano 277 urodzeń, co oznacza, że 
mamy zdecydowanie większy przyrost naturalny w stosunku do zgonów, których miało miej-
sce 214. Przez okres od 2010 do 2014 roku związek małżeński zawarło 229 par. Za długoletnie 
Pożycie Małżeńskie honorowym medalem odznaczono 22 Jubilatów.

Renata Dudkiewicz

GSW w ostatnim czasie zrealizowała 
wiele zadań zarówno z zakresu inwe-
stycji jak i przedsięwzięć melioracyj-
nych. 

W sprawnej pracy i szybkiej interwencji z 
pewnością pomógł wcześniej zakupiony sprzęt. 
Zakupiono min.:
- samochód ciężarowo-osobowy Typ VOLKS-

WAGEN VWT4 wraz z oplandekowaniem
- kosę spalinową STIHL- 3 sztuki
- aparat cyfrowy
- szalunek metalowy do wykopów
- pilarkę spalinowa STIHL 2 sztuki

GSW w Łysomicach zatrudnia na stałe 5 pra-
cowników, dodatkowo w okresach wzmożonej 
pracy zatrudnia nawet do 10 osób. 

Tak sprawny i nowoczesny sprzęt meliora-
cyjny jest możliwy dzięki min. pozyskanym 
dotacjom min. z:

- Urzędu Gminy Łysomice
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu
- Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Ponadto Zarząd GSW dziękuje członkom 
GSW za terminowe wpłaty składek na kon-
serwacje urządzeń melioracyjnych oraz prosi 
członków, którzy nie wpłacili jeszcze składek, 
aby uregulowali zaległości do końca roku 2014.

Przewodniczący GSW
Andrzej Paczkowski

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Roman Wojda

Wójt Gminy 

mgr inż. Piotr Kowal
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Służenie społeczeństwu – to nasz cel 
Co zostało wykonane na terenie Gmi-
ny Łysomice oraz dla społeczeństwa 
w ostatnim czteroletnim okresie (od 
2010 do 2014 r.). Aby na to pytanie 
odpowiedzieć, trzeba zaznaczyć, że 
wykonane zadania są namacalne (po-
budowane place zabaw, wyposażone 
świetlice, odbyte staże osób) oraz nie-
namacalne (tysiące napisanych pism, 
udzielanie informacji). 

Należy również podkreślić, że każde zadanie 
to wiele godzin pracy, załatwianie niezbędnych 
dokumentów (projekty budowlane, pozwolenia 
na budowę, opracowanie wniosków, prowadze-
nie i opieka nad stażystami, osobami skazany-
mi przez sąd, praktykantami, itp.). Zdarzały się 
zadania - porażki, które zajęły mnóstwo czasu a 
nie zostały wdrożone (niezrealizowane projek-
ty, odmowy z Urzędu Pracy w sprawie odby-
wania staży, itp.). Na pewno jednym z najwięk-
szych sukcesów w tym okresie było utworzenie 
i prowadzenie pierwszego na terenie Gminy 
Łysomice przedszkola pełnowymiarowego w 
Papowie Toruńskim. Poniżej zadania, które zo-
stały wykonane od 2010 do 2014 r.:
• Funkcjonowanie przedszkola pełnowymia-

rowego w Papowie Toruńskim. Od 2009 r. 

organem prowadzącym było Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Łysomice, które opracowa-
ło projekt na realizację tego zadania. W 2013 
r. został opracowany nowy projekt, gdzie or-
ganem prowadzącym jest Gmina Łysomice. 
Funkcjonuje obecnie jedno przedszkole peł-
nowymiarowe oraz pięć filii przedszkolnych.

• Pobudowano 6 placów zabaw (Kamionki 
Duże, Kamionki Małe, Turzno, Tylice, Ró-
żankowo i Piwnice) za całkowitą kwotę 203 
253,00 zł.

• Wyposażono 4 świetlice wiejskie (Łysomice 
- dwukrotnie w 2011 i 2014r., Turzno, Ka-
mionki Duże i Wytrębowice) za łączną kwo-
tę 110 874,00 zł.

• Pobudowano 3 boiska piłkarskie w Zakrzew-
ku (do piłki nożnej, piłki siatkowej i koszy-
kówki). Koszt zadania 36 245,00 zł.

• Utworzono 22 tablice informacyjne na tere-
nach poszczególnych miejscowości Gminy  
Łysomice, w tym 14 tablic zostało utworzo-
nych przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy  
Łysomice. Całkowity koszt 42 333,00 zł.

• Pobudowano wiatę na ognisko w Gostkowie. 
Koszt zadania 39 720,00 zł. 

• W listopadzie tego roku zostanie wydana w 
ramach projektu, monografia Gminy Łyso-
mice autorstwa Marka Pawłowskiego. Obec-
nie trwają prace przygotowawcze do wydru-

ku. Zostanie także pobudowana w 
tym miesiącu siłownia zewnętrzna 
w Zakrzewku. Obecnie trwają pra-
ce związane z przygotowaniem do-
kumentów.

• Organizacja staży dla 78 osób oraz 
nadzór nad nimi i prowadzenie 
dokumentacji, a także organizacja 
praktyk dla 19 osób. 

• Organizacja prac interwencyjnych i 
robót publicznych dla  22 osób.

• Organizacja prac społecznie uży-
tecznych dla 51 osób w każdym 
miesiącu po 12 osób  przez 3 lata, 
nadzór nad nimi i prowadzenie do-
kumentacji.

• Organizacja prac dla 101 osób ska-
zanych przez sąd oraz nadzór nad 
nimi. 

• Co roku organizowany jest dla szkół 
z terenu gminy Łysomice Turniej 
Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ru-
chu Drogowym, który daje możli-
wość udziału w turnieju powiato-
wym. 
Wszystkie realizowane zadania 

są odpowiedzią na zapotrzebowanie 
społeczeństwa i Gminy Łysomice.

Marek Komuda

Kulturalne Łysomice
Źródła rozwoju każdej miejscowości 
tkwią między innymi w kulturze. To od 
niej zależy duch przedsiębiorczości, 
kreatywności i innowacyjności, oraz 
zdolność do współpracy. Tych umie-
jętności szczególnie dziś potrzebuje 
każda gmina. 

Jestem przekonana, że kultura może być 
„miękką siłą” wyzwalającą aktywność i być 
czynnikiem rozwoju gminy. Stąd misją nasze-
go Urzędu jest wszechstronna i wielokierunko-
wa działalność kulturalna. 

W ostatnich 4 latach jednoosobowa komórka 
ds. kultury była motorem napędowym dla bli-
sko 230 przedsięwzięć o charakterze artystycz-
no-kulturalnym. 

Statystyki pracy instytucji kultury w gminie 
Łysomice pokazują, że średnio raz na 5 dni ma 
miejsce jedno z przedsięwzięć kulturalnych. 
Wśród nich, można wyróżnić uroczystości 
gminne, wystawy, pokazy, warsztaty rękodziel-
nicze, wydawnictwa, wyjazdy integracyjne i 
wiele wiele innych. 

Rozpocznę od wymienienia uroczystości 
gminnych, których adresatami są wszyscy nasi 
mieszkańcy i sąsiedzi. Imprezy na stałe wpisały 

się w kalendarz wydarzeń kulturalnych, a nie-
które zasłynęły w całym kraju. Są to:

- WOŚP
- Bal Charytatywny
- Dzień Kobiet
- Koncert z okazji Kanonizacji Jana Pawła II
- Dzień Matki
- Ekologiczny Dzień Dziecka
- Dzień Sołtysa
- Dożynki Gminne
- Spotkanie Opłatkowe
Na uroczystościach łącznie gościło 20 000 

widzów, a w prace nad ich przygotowaniem za-
angażowało się w ciągu 4 lat prawie 1900 osób! 
Stanowi to niemalże 20 % naszej społeczności. 
W obecnej kadencji powołano do życia i wspie-
rano kilka nowych inicjatyw kulturalnych, z 
których najważniejsze to: uchwalenie Herbu, 
Flagi i Pieczęci Gminy Łysomice, umożliwie-
nie funkcjonowania pierwszego i jedynego 
muzeum „Regionalna Izba Historii, Kultury i 
Tradycji w Łysomicach”, aktywizowanie spo-
łeczności szkolnej i osób dorosłych w życie 
gminne poprzez ogłaszanie konkursów np. na 
najpiękniejszą kartkę świąteczną lub na „Wita-
cza dożynkowego”, w budynku Urzędu Gmi-
ny zorganizowano kącik dla dzieci „Okno na 
świat”, zainicjowano wspólne ubieranie drze-

wek świątecznych włoda-
rzy gminy wraz z dziećmi. 
W 100% finansowano za-
jęcia teatralne lub sporto-
we. Stworzono mieszkań-
com możliwość udziału w 
wyjazdach zagranicznych i 
krajowych lub do instytu-
cji kultury tj. opera, kino, 
teatr. Co więcej, założo-
no gminnego Facebook`a 
oraz Fanpage, będących 
innowacyjną próbą prowa-
dzenia i upowszechniania 
działalności kulturalnej za pośrednictwem no-
wych mediów. Obecnie Gmina Łysomice ma 
553 „znajomych”, oraz 327 „polubień strony”. 
W ostatnich 4 latach na stronie www.lysomice.
pl ukazało się ponad 500 newsów, informują-
cych mieszkańców o planowanych lub przepro-
wadzonych wydarzeniach kulturalnych. 

Wydano 20 numerów „Wiadomości łyso-
mickich w nakładzie” 40 000 gazetek łącznie. 
W stałych zajęciach (warsztaty prowadzone w 
Gminnych Bibliotekach Publicznych) w spo-
sób systematyczny, w ostatnich 4 latach, brało 
udział ponad 200 osób (dzieci, młodzież i do-
rośli).

Dożynki 2014

Intensywne działania o charakterze kultural-
nym, społecznym i rozrywkowym nie byłyby 
możliwe bez systematycznej pracy polegającej 
na dbałości o jakość świadczonych usług. Stąd 
gmina dysponuje: 5 namiotami o powierzch-
ni 40 m kw., znakami informacyjnymi, bane-
rami, sprzętem nagłośnieniowym itp. Przede 
wszystkim jednak trzeba podkreślić, że efekty 
pracy komórki ds. kultury są widoczne dzięki 
współpracy na każdym polu z bibliotekami, 
szkołami, OSP, stowarzyszeniami, KGW oraz 
pracownikami z Urzędu Gminy.

Agnieszka Jankierska-Wojda

Okładka nowej książki o Gminie Łysomice

Osiągnięcia sportowe uczniów Zespołu 
Szkół nr 2 im. F. Chopina w Turznie 
23 września 2014r. odbyły się w Józe-
fowie Powiatowe Zawody w Biegach 
Przełajowych. 

Pierwsza piątka każdego biegu będzie re-
prezentowała nasz powiat na zawodach woje-
wódzkich w Bydgoszczy. Z naszej szkoły aż 
troje uczniów zajęło miejsca dające im kwali-
fikacje do tych zawodów. Są to:

Irmina Pietruszka na poziomie szkół podsta-
wowych – V miejsce na zawodach powiato-
wych.
Patrycja Żurawska na poziomie gimnazjów – 
IV miejsce na zawodach powiatowych.
Tomasz Sękowski na poziomie gimnazjów – 
III miejsce na zawodach powiatowych i brązo-
wy medal! Dla całej trójki ogromne gratulacje!

Marzenna Wójcik

Mistrzostwo gminy w biegach  
przełajowych dla ucznia  
ze Świerczynek
18 września 2014 r. w Turznie odbyły 
się gminne przełaje. 

Paweł Kosin, uczeń klasy piątej Szkoły 
Podstawowej w Świerczynkach wywalczył I 
miejsce i awansował na zawody powiatowe w 
Józefowie. 

Amelia Kruszyńska ze Świerczynek zajęła V 
miejsce i również awansowała na zawody po-
wiatowe. 

Serdecznie 
Gratulujemy!
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Pudełko Życia  
w naszej gminie 
Przykładem wielu 
gmin w Polsce rów-
nież Gmina Łysomi-
ce pod Patronatem 
Wójta Piotra Kowala 
przygotowała tzw.” 
Pudełka Życia”.

„Pudełko życia” to 
akcja mająca na celu 
ułatwienie niesienia sku-
tecznej pomocy w sta-
nach zagrożenia zdrowia 
i życia. 

Głównie w sytuacji, 
kiedy ratownicy me-
dyczni, lekarze, strażacy, 
czy pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej muszą szybko reagować, 
a brak kontaktu z poszkodowanym (będącym 
np. po wylewie czy udarze i mającym kłopo-
ty z mówieniem) może dramatycznie opóźnić 
udzielenie pomocy.

Projekt zakłada umieszczenie wszystkich 
ważnych informacji o pacjencie w jednym 
miejscu. 

W pojemniku znajdować się będzie Karta 
Informacyjna wypełniona zgodnie z instrukcją 
o danych pacjenta-mieszkańca, a więc: najważ-
niejsze numery telefonów najbliższych, człon-
ków rodziny, których pragniemy poinformo-
wać, numer kontaktowy do opiekuna oraz inne 
ważne informacje dla służb ratowniczych (na 
co dana osoba choruje, na jakie leki jest uczu-
lona, jakie leki przyjmuje). 

Można również umieścić wszelkie wypisy ze 
szpitali, czy zaświadczenia lekarskie informu-
jące o obecnym stanie zdrowia. 

„Pudełko życia” to opakowanie opatrzone 
specjalną naklejką, które powinno być uloko-
wane w łatwym do zlokalizowania miejscu, na 
przykład na lodówce. 

Dlaczego lodówka – łatwość odnalezienia - 
znajduje się w prawie w każdym domu, prawie 
zawsze w kuchni lub w przyległym pomiesz-
czeniu. To oczywiście może być inne miejsce: 

szafka nocna, kredens – to Państwo decyduje-
cie gdzie umieścicie swoje „pudełko”.

W zwykłym plastikowym pudełku z naklej-
ką „Pudełko życia” ustawionym w lodówce, 
czy innym wybranym przez Państwa miejscu 
umieszczona zostanie karta, na której wypisa-
ne zostaną najistotniejsze informacje dotyczące 
pacjenta. 

Lodówka, czy inne miejsce, w którym znaj-
dzie się pudełko oznaczone będą naklejką po-
dobną do tej na pudełku, co dla osoby udziela-
jącej pomocy będzie sygnałem, że znajdują się 
w niej ważne informacje. Pudełko może ura-
tować życie każdemu, kto w chwili przyjazdu 
karetki nie jest w stanie podać podstawowych 
informacji o swojej chorobie, uczuleniach czy 
zażywanych lekach.Pudełko życia przeznaczo-
ne jest dla osób samotnych, starszych, niepeł-
nosprawnych - zamieszkujących samotnie. 

Pudełka, karty i naklejki dostępne są nieod-
płatnie w: Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Łysomicach, ul. Warszawska 19, 87-
148 Łysomice. 

Osoby zainteresowane mogą zgłosić się do 
Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7:30- 15:15, we wtorki  7:30 - 16:30. 

Zofia Karpa
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wybory Samorządowe 2014
Pełnomocnicy wyborczy zarejestrowanych komitetów wyborczych, bądź upo-
ważnione przez nich osoby, dokonali zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Łyso-
mice oraz kandydatów do Rady Gminy Łysomice w wyborach organów jednostek 
samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

Głosowanie odbywać się będzie w następujących siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
w godz. 700 – 2100:

Numer 
obwodu 

głosowania
Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej Numer okręgu 

wyborczego

1

sołectwo: 
Gostkowo 
Kamionki Duże
Kamionki Małe
Turzno

Zespół Szkół Nr 2 w Turznie, ul. Parkowa 4
lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

11, 12, 13, 14

2

sołectwo: 
Ostaszewo
Tylice, Zakrzewko
Wytrębowice, Zęgwirt

Szkoła Podstawowa w Ostaszewie 4, 5, 6

3 sołectwo: 
Łysomice

Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach
Gimnazjum, ul. Warszawska 5 1, 2, 3

4
sołectwo: 
Lulkowo
Różankowo

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Lulkowie 7, 15

5
sołectwo: 
Papowo Toruńskie
Papowo Toruńskie - Osieki

Przedszkole Publiczne „Jelonek” 
w Papowie Toruńskim, ul. Warszawska 24 8, 9, 10

Wyborca przed przystąpieniem do głosowania okazuje obwodowej komisji wyborczej dokument 
umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości – dowód osobisty lub każdy inny dokument z foto-
grafią, pod warunkiem, że ustalenie tożsamości wyborcy na jego podstawie nie budzi wątpliwości. 
Dokumentem tym nie może być „książeczkowy” dowód osobisty. 

Po wylegitymowaniu się każdy z wyborców otrzyma:
kartę do głosowania w wyborach Wójta Gminy Łysomice – kolor różowy
kartę do głosowania w wyborach do Rady Gminy Łysomice – kolor biały
kartę do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Toruńskiego – kolor żółty 
kartę do głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – kolor 

niebieski
W wyborach Wójta głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głoso-

wania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwi-
ska kandydata.

W wyborach do Rady Gminy głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie 
do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok 
nazwiska kandydata.

W wyborach do Rady Powiatu głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na 
karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej stro-
ny obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do 
uzyskania mandatu.

W wyborach do Sejmiku Województwa głosować można tylko na jedną listę kandydatów, sta-
wiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce 
z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierw-
szeństwo do uzyskania mandatu.

Przygotowała: Hanna Piątkowska, pełnomocnik ds. wyborów

Pudełko życia, to opakowanie opatrzone specjalną naklejką

Działalność Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Łysomicach
Poradnia Psychologiczno- Pedago-
giczna w Łysomicach jest placówką 
oświatową, do życia została powołana 
05.11.2001r.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 
Łysomicach ma na celu: udzielanie dzieciom 
(w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej w tym pomocy 
logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzi-
com i nauczycielom pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej związanej z wychowywaniem i 
kształceniem dzieci i młodzieży. 

Pracownikami poradni są: pedagodzy, psy-
cholog i logopedzi, którzy dodatkowo posia-
dają co najmniej jedną specjalizację z zakresu: 
socjoterapii, terapii pedagogicznej, oligofreno-

pedagogiki, wczesnej interwencji logopedycz-
nej, edukacji  dorosłych. 

Do rozwoju naszej placówki w ostatnich la-
tach przyczyniło się przede wszystkim:
- stały rozwój osobowy kadry pedagogicznej i 

niepedagogicznej oraz podwyższanie stopni 
awansu zawodowego

- zwiększenie wymiaru godzin pedagogicz-
nych (w związku z obserwowanym wzro-
stem dzieci kwalifikujących się do terapii 
logopedycznej na wniosek dyrektora Poradni 
w 2010 roku przydzielono ½ etatu  godzin 
terapii logopedycznej)

- zmiana lokalizacji w 2012 roku na korzyst-
niejszą (zdecydowane polepszenie warun-
ków pracy z dzieckiem, praca w Pałacu, zy-
skanie ciszy, większej liczby pomieszczeń, 
większej przestrzeni i otoczenia parku)

- realizowanie nowoczesnych, innowacyjnych 
metod diagnostycznych oraz terapeutycz-
nych pracy z dzieckiem

- unowocześnienie sprzętu komputerowego w 
sekretariacie oraz gabinecie logopedycznym 
- zainwestowanie w nowe oprogramowanie 
do terapii 

- organizowanie cieszących się zainteresowa-
niem warsztatów i konferencji, na których 
poruszane są społecznie ważne tematy oraz 
zapraszane ciekawe osobym.in.: „Poradnia 
Psychologiczno - Pedagogiczna w środo-
wisku lokalnym”, „Profilaktyka uzależnień, 
a niepełnosprawność dzieci i młodzieży”, 
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

- organizowanie „Turnusów Wakacyjnych” 
- praca w terenie, „wychodzimy do dzieci” nie 

tylko indywidualnie, ale na większą skalę, w 

szkołach realizujemy zajęcia dla dzieci logo-
pedyczne, psychoedukacyjne

- bliska współpraca z instytucjami: Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej (GOPS-em), 
Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (GKdsRPA) w 
Łysomicach oraz zaangażowane działanie w 
Zespole Interdyscyplinarnym (od 2011r.) w 
celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zależy nam na skuteczności i wszechstron-
ności w udzielaniu pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej w ramach naszych kompetencji: 
„Nie jesteśmy po to, aby nas chwalono, ale aby 
pomagać, pomagać skutecznie”.

Dorota Frey
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łysomicach
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Edukacja przedszkolna  
w Przedszkolu Publicznym  

Jelonek
124 dzieci z terenu Gminy Łysomice rozpoczęło od 1 września 2014 r. zaję-
cia przedszkolne w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim 
(kilkunastu dzieci jest na liście rezerwowej z powodu nie osiągnięcia wyma-
ganego wieku przedszkolnego). 

Jest to ostatni etap (do 31 sierpnia 2015 r.), funkcjonowania przedszkola w ramach działania 
Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
W strukturach Przedszkola Publicznego Jelonek, funkcjonuje przedszkole pełnowymiarowe 
w Papowie Toruńskim, do którego uczęszcza 60 dzieci oraz 5 filii przedszkolnych: w Gost-
kowie, Lulkowie, Łysomicach, Turznie i Zakrzewku, które mogą przyjąć po 15 dzieci. Od 
marca 2014 r. trwała rekrutacja dzieci do w/w placówek. Są jeszcze wolne miejsca w Filii 
Przedszkolnej w Łysomicach i Zakrzewku. Przedszkole Publiczne Jelonek posiada bogaty ka-
lendarz zajęć przedszkolnych. Oprócz obowiązkowej realizacji podstawy programowej MEN, 
są prowadzone zajęcia plastyczne, sportowe, nauki tańca, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, 
logoterapii oraz nauki j. angielskiego, nauki śpiewu i gry na instrumentach. Poza tym dzieci 
wychodzą na spacery oraz zabawy na dworze. 

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalną, pełną nowych pomysłów kadrę 
przedszkolną, a także przez firmy specjalizujące się w prowadzeniu dodatkowych zajęć 
przedszkolnych. W naszym przedszkolu z powodzeniem działają: Interaktywna Edukacja z 
Centrum EduFun Gdynia oraz Fundacja „Wszyscy Tworzymy Sztukę”. 

Przedszkole pełnowymiarowe oraz filie przedszkolne na dobre wpisały się w prowadzenie 
edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Łysomice. Trzeba zaznaczyć, że Gmina Łysomice 
jest obecnie organem prowadzącym w/w placówek przedszkolnych, które zostały przejęte 
od organizacji pozarządowych.

Marek Komuda

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fascynujący świat żywych 
zwierząt egzotycznych
29 września uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Świerczynkach mieli okazję 
uczestniczyć w żywej lekcji przyrody. 

Na wystawie zaprezentowano zwierzęta ma-
łe i duże, szare i kolorowe, piękne i budzące 
skrajne emocje. 

W terrariach znajdowały się gady (kamele-
ony, gekony), owady (modliszki, patyczaki, 
straszyki, liśćce, karaczany) i pajęczaki (pająki, 
skorpiony). 

Hodowcy tych zwierząt przeprowadzili w 
grupach zajęcia dla uczniów pokazując na-
miastkę świata na czterech, sześciu, ośmiu i 

kilkuset nogach. Opowiedzieli o najdziwniej-
szych cechach charakterystycznych zwierząt, 
podali też ciekawostki naukowe.

Uczniowie mogli obejrzeć zwierzęta z bli-
ska, a niektóre z nich dotknąć przezwycięża-
jąc lęk. Wystawa wywoła wiele emocji, dzieci 
aktywnie uczestniczyły w zajęciach, zadawały 
pytania. Niektóre zadziwiały wiedzą przyrod-
niczą, która poprzez te zajęcia została jeszcze 
poszerzona. 

Chętnie brały też udział w konkursach. Wie-
lu uczniów skorzystało z możliwości zakupu 
patyczaka czy straszyka, by sprawdzić się jako 
hodowca zwierząt egzotycznych.

Dzieci mogły obejrzeć zwierzęta z bliska, a niektóre nawet dotknąć 

Zakładka szkolna i przedszkolna
 Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wydarzeniami społeczności uczniowskiej z terenu  gminy Łysomice. 

Ta zakładka jest wizytówką naszych placówek oświatowych i promuje jej działania.  

Gminna akcja w Łysomicach
„Kamizelka dla pierwszaka – bez-

pieczna droga do szkoły”. W czwar-
tek, 25 września 2014 roku w Zespole 
Szkół Nr 1 w Łysomicach odbyła się 
kolejna edycja gminnej uroczystości 
„Kamizelka dla pierwszaka – bez-
pieczna droga do szkoły”. Prawie 120 
pierwszoklasistów z terenu gminy Ły-
somice utrwaliło podstawowe zasady 
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 
drogowym. Spotkanie przeprowadzi-
li policjanci z Komendy Miejskiej w 
Toruniu. Uroczystość miała na celu 
uświadomienie dzieciom jak ważne 

jest bezpieczeństwo na drodze oraz wyrobienie nawyku noszenia kamizelek i elementów odblaskowych. 
Maluchy utrwaliły numer alarmowy 112. Obserwowały symulację wypadku drogowego i akcję ratunkową 
przeprowadzoną przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Papowie Toruńskim. Dzieci z zaintereso-
waniem oglądały pokaz sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia wozu strażackiego. Pierwszoklasiści chęt-
nie wzięli udział w konkursie wiedzy o ruchu drogowym przeprowadzonym przez Panią Agnieszkę, poli-
cjantkę z Komendy Miejskiej w Toruniu. Największą atrakcją okazał się pokaz tresury psów policyjnych. 
Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało kamizelkę odblaskową, opaski, zawieszki na tornister, 
materiały edukacyjne oraz słodką niespodziankę i soczek ufundowane przez Urząd Gminy Łysomice oraz 
Bank Spółdzielczy . W uroczystości udział wziął Pan Piotr Kowal, wójt gminy Łysomice, przedstawiciele 
Urzędu Gminy oraz Pani Gabriela Kozłowska, dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Łysomicach. 

Agnieszka Dukowska
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Święto Pieczonego Ziemniaka
Dnia 20 września 2014 roku, w Pa-
powie Toruńskim - Osieki odbyło się 
Święto Pieczonego Ziemniaka. 

Mieszkańcy bardzo chętnie wzięli udział w 
sąsiedzkim spotkaniu, przynosząc w pikniko-
wych koszykach smakołyki domowej roboty. 
Licznie zgromadzeni bawili się do późnych go-
dzin wieczornych.

Był śpiew przy ognisku, pieczone ziemniaki, 
kiełbaski i pyszne  wypieki. 

Rozstrzygnięto również konkurs na najbar-
dziej oryginalną nalewkę. 

Bardzo cieszy nas fakt, że wszyscy chętnie 
angażują się w organizację naszego pikniku na 
pożegnanie lata, interesują się nim i z każdym 
rokiem przybywają w co raz liczniejszym gro-
nie. 

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę, 
za wspaniałą atmosferę i sąsiedzki uśmiech.

Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Papowa Toruńskiego za namioty, dziękuje-
my Agencji Reklamowej 3W Design Team za 
pięknie wykonane nagrody, dziękujemy Panu 
Andrzejowi za pełnienie funkcji fotografa i 
wszystkim, którzy nas wspierali. 

Sołtys wraz z Radą Sołecką Był śpiew przy ognisku, pieczone ziemniaki, kiełbaski i pyszne  wypieki 

             WIEŚCI Z SOŁ ECTW GMINY 

Otwarcie świetlicy
w Kamionkach Małych 
18 października 2014 roku odbyło się 
uroczyste otwarcie nowo wybudowa-
nej świetlicy wiejskiej w Kamionkach 
Małych. Inwestycja ta zrealizowana 
była w ramach działania: „Odnowa i 
rozwój wsi Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Przedstawiciele: władz samorządowych, 
lokalnej społeczności, wykonawca inwestycji 
wraz z ks. Proboszczem Parafii św. Mikołaja w 
obecności gości i mieszkańców sołectwa doko-

nali symbolicznego przecięcia wstęgi, otwiera-
jąc w ten sposób nowo wybudowaną świetlicę 
wiejską. 

Obiekt poświęcił miejscowy proboszcz ks. 
Feliks Wnuk-Lipiński. Radna Emilia Zieliń-
ska przybliżyła historię powstania obiektu: 
„Pomysł budowy świetlicy zrodził się wśród 
mieszkańców wsi, członków Kółka Rolnicze-
go oraz ówczesnego sołtysa Adama Karpiń-
skiego. 5 czerwca 2009 roku Stowarzyszenie 
Kółko Rolnicze w Kamionkach Małych za-
kupiło 0,5 ha działkę, a następnie rozpoczęło 
budowę obiektu we własnym zakresie w ra-

Symboliczne przecinanie wstęgi, fot. Artur Kurek

mach swoich możliwości finansowych. Jed-
nakże środki finansowe stowarzyszenia nie 
pozwoliły na ukończenie inwestycji. 27 maja 
2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie 
Kółka Rolniczego w Kamionkach Małych, na 
którym członkowie podjęli decyzję o nieod-
płatnym przekazaniu działki wraz z rozpoczętą 
budową świetlicy na rzecz Gminy Łysomice, 
która ukończy rozpoczętą inicjatywę. 13 wrze-
śnia 2012 roku - została jednogłośnie przyję-
ta Uchwała Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy 
Łysomice w sprawie wyrażenia zgody na nie-
odpłatne nabycie nieruchomości, a 12 grudnia 
2012 roku nastąpiło podpisanie aktu notarialne-
go potwierdzającego darowiznę na rzecz Gmi-
ny Łysomice. 

W lipcu 2013 roku został złożony wnio-
sek do Fundacji „ Ziemia Gotyku” w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych Strate-
gii rozwoju”- Odnowa i rozwój wsi- Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony.  
Kwota przyznanego dofinansowania: wyniosła 
302.000,00 złotych, a całkowity koszt zadania 
to 647.965,37 złotych„. Przekazanie mieszkań-
com świetlicy stało się okazją do podziękowań 
wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji 
inwestycji. W podziękowaniu radna Emilia 
Zielińska i sołtys Iwona Skrzypczak przeka-
zały kwiaty i produkty regionalne-nalewki. Na 
mieszkańców czekała słodka niespodzianka w 
postaci tortu ze zdjęciem obiektu. Uroczystość 
uświetnił występ Sławomira Łopuszyńskiego z 
Frank Sinatra Recital. 

Wieczorem odbyła się zabawa taneczna dla 
mieszkańców, którą poprowadzili Paulina i 
Dominik. Należy życzyć wszytskim miesz-
kańcom, aby nowo wybudowana i wyposażo-
na świetlica stała się miejscem, które będzie 
sprzyjało integracji, inspirowało do działań i w 
którym będzie biło serce lokalnej społeczności.

Agnieszka Jankierska-WojdaOtwarcie świetlicy, fot. Artur Kurek
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Dzień Seniora w Różankowie
24 października 2014 roku w Sołec-
twie Różankowo odbył się zorganizo-
wany przez Koło Gospodyń Wiejskich 
Dzień Seniora. 

Jesteśmy wdzięczni Naszym Seniorom za 
to że po prostu są.Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. którą odprawił proboszcz Świerczy-
nek kanonik Adam Cejnowa.

Następnie panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
poprosiły wszystkich przybyłych gości na przy-
jęcie zorganizowane na ich cześć które odby-
ło się szkolnej salce. Przy zastawionym stole 
przyszedł czas na rozmowy, wspomnienia, bie-
siadę i tańce.

Naszych seniorów przybyło w liczbie 24 
osób, mamy nadzieję że dobrze się bawili a my 
już góry zapraszamy za rok.

Dziękujemy naszym sponsorom, dzięki któ-
rym mogliśmy przygotować tą uroczystość.

Beata Lisiecka

Łysomickie Stowarzysze-
nie Markus pomimo, że jest 
młodą organizacją dało się 
poznać jako prężnie dzia-
łająca jednostka. Od kilku 
lat produkty naszej organi-
zacji  goszczą na stoiskach 
różnych imprez, festynów, 
wystaw, organizowanych 
nie tylko przez gminę Ły-
somice, ale także przez inne 
instytucje. W ostatnim czasie 
założyłyśmy grupę muzycz-
ną i teatralną z pozytyw-
nym skutkiem. Próbkę naszych umiejętności pokazałyśmy podczas tegorocznych dożynek 
gminnych w Łysomicach. Jednym z celów jest także pozyskiwanie funduszy na potrzeby 
naszej organizacji. W sierpniu tego roku pozyskałyśmy środki finansowe, realizując opra-
cowany wcześniej projekt „Inicjuj z FIO”, który był dofinansowany ze środków Programu 
Inicjatyw Obywatelskich. Zakupiono 23 jednakowe stroje oraz sprzęt artykułów gospodar-
stwa domowego (zmywarkę, robot kuchenny i 6 termosów). 

Do Łysomickiego Stowarzyszenia Markus należą obecnie 23 członkinie w różnym prze-
dziale wiekowym.

Barbara Ordak

Zapraszamy do współpracy

             WIEŚCI Z SOŁ ECTW GMINY 

Seniorzy Sołectwa Różankowo

Kolejne medale w Gminie Łysomice
Kolejne pary z gminy Łysomice - otrzy-
mały Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie.

Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal i Prze-
wodniczący Rady Gminy Łysomice Roman 
Wojda w asyście kierownika USC Wiesławy 
Saganowskiej, wręczyli trzem parom odzna-
czenia państwowe, przyznane przez prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego „ZA DŁU-
GOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”. W 
tej wyjątkowej chwili, jubilatom towarzyszyła 
rodzina i sąsiedzi. 

Pierwsza wyróżniona para to Państwo Lu-
cyna i Michał Gałkowscy, którzy są miesz-
kańcami Łysomic. Mają 3 dzieci. Najstarsi, 
syn Grzegorz i córka Małgorzata, mieszkają 
w Łysomicach, a najmłodsza Izabela obecnie 
przebywa za granicą. Doczekali się 3 wnuków 
i 1 wnuczki. Pan Michał przez 26 lat pracował 
jako konstruktor maszyn i urządzeń w państwo-
wych firmach tj. Bumar czy Metron w Toruniu. 
Natomiast pani Lucyna zawodowo pracowała 
przez około 15 lat. Początkowo w Elanie jako 
laborantka, a następnie zajmowała stanowisko 
szkolnej intendentki. Równocześnie państwo 
Gałkowscy uprawiali 5 ha ziemi. Choć państwo 
Gałkowscy są na emeryturze ciężko zastać ich 

w domu. Są bardzo aktywni i pracowici. Aby 
wypełnić czas uprawiają sad, w którym jest po-
nad 300 drzew owocowych. Ich receptą na do-
brą kondycję i samopoczucie jest optymistycz-
ne podejście do życia. Nie mają kompleksów, 
a swoje marzenia starają się urzeczywistniać. 
Udaje im się to poprzez „dobre uczynki”. Uwa-
żają, że dzieląc się wszystkim, co mają i poma-
gając potrzebującym KTOŚ nad nimi czuwa. 
Państwo Gałkowscy mają słabość do podróży. 
Lubią poznawać nowe miejsca, kulturę i ludzi. 
Do tej pory zwiedzili 14 krajów, w niektórych z 
nich byli wielokrotnie. Przesłanie, które kieru-
ją naszym mieszkańcom to prośba, aby „ludzie 
byli dla siebie bardziej życzliwi, aby docenili 
to, co mają i aby wszyscy Polacy byli patrio-
tami…”

Kolejne odznaczone pary to Marianna i Ed-
mund Smolińscy z Wytrębowic, oraz Janina i 
Józef Górzkowscy z Łysomic. Jubilatom było 
dane, by po pięćdziesięciu latach wspólnego 
pożycia małżeńskiego, móc raz jeszcze wrócić 
pamięcią do wzruszającej, wspaniałej chwili 
zawarcia związku małżeńskiego. Pary połączy-
ła miłość, która pozwoliła na zgodność pożycia 
małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra 
założonej przed ponad pół wiekiem  rodziny.

Agnieszka Jankierska-Wojda

Państwo Lucyna i Michał Gałkowscy

Od lewej państwo Janina i Józef Górzkowscy, państwo Marianna i Edmund Smolińscy
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Informacja 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

 
5. KARASIEWICZ Czesław, lat 55, zam. Ostaszewo

Okręg wyborczy Nr 6

1. WOJDA Roman, lat 41, zam. Turzno
 
2. LEWANDOWSKA Teresa, lat 55, zam. Kowróz
 

Okręg wyborczy Nr 7

1. MICHALAK Adam Paweł, lat 30, zam. Papowo To-
ruńskie

2. PACZKOWSKI Andrzej Jan, lat 61, zam. Świerczy-
ny

3. KAMIŃSKI Kazimierz Bogumił, lat 58, zam. Ró-
żankowo

Okręg wyborczy Nr 8

1. WĘGIERSKA Daria Monika, lat 24, zam. Papowo 
Toruńskie

2. POLAK Krystian Mikołaj, lat 32, zam. Papowo To-
ruńskie

 

Okręg wyborczy Nr 9

1. ŁUKOMSKA-KRUPA Teresa, lat 77, zam. Papowo 
Toruńskie

2. PYREK Piotr Paweł, lat 35, zam. Papowo Toruńskie
 
3. BARTOSZYŃSKI Roman Jan, lat 49, zam. Papowo 

Toruńskie
 

Okręg wyborczy Nr 10

1. BRZEZIŃSKA Aneta Elżbieta, lat 42, zam. Papowo 
Toruńskie Osieki

 
2. KĘDER Tomasz, lat 40, zam. Papowo Toruńskie
 

Okręg wyborczy Nr 11

1. KRAUSE Dorota Maria, lat 28, zam. Turzno

 
2. ZMARZŁY Anna Beata, lat 34, zam. Turzno
 
3. RADECKA Barbara Teresa, lat 52, zam. Turzno
 
4. ZIĘDALSKI Grzegorz Jan, lat 46, zam. Turzno
 

Okręg wyborczy Nr 12

1. BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna, lat 28, 
zam. Turzno

2. PIOTROWSKA Barbara Bronisława, lat 52, zam. 
Turzno

3. CHAJEWSKI Hieronim Ignacy, lat 49, zam. Turzno
 

Okręg wyborczy Nr 13

1. ZIELIŃSKA Emilia Elżbieta, lat 26, zam. Kamionki 
Duże

 
2. SANTOREK Danuta Katarzyna, lat 48, zam. Ka-

mionki Duże

3. SKRZYPCZAK Iwona, lat 36, zam. Kamionki Małe
 

Okręg wyborczy Nr 14

1. PRZYBYSZEWSKA Teresa, lat 63, zam. Gostkowo

2. BŁASZKIEWICZ Marian Zygmunt, lat 43, zam. 
Gostkowo

 
3. JARKIEWICZ Franciszek, lat 60, zam. Gostkowo

4. STASIAK Agnieszka, lat 35, zam. Gostkowo
 

Okręg wyborczy Nr 15

1. KUCHARZEWSKA Marlena Anna, lat 51, zam. 
Łysomice

2. BOROWIEC Krzysztof Henryk, lat 51, zam. Lul-
kowo

3. SZCZĘSNA Aleksandra, lat 57, zam. Lulkowo

Pełnomocnik ds. wyborów
Hanna Piątkowska

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Łysomice  
na wybory 16.11.2014r.

Informacja o zarejestrowanych kandydatach na Wójta gminy Łysomice:

1. KOWAL Piotr Franciszek, lat 54, wykształcenie wyższe, zam. Gostkowo
2. NOSKOWICZ Barbara Jolanta, lat 56, wykształcenie wyższe, zam. Toruń

Pełnomocnik ds. wyborów
Hanna Piątkowska

Okręg wyborczy Nr 1

1. SZCZEPANKIEWICZ Zofia, lat 71, zam. Łysomice
 
2. ORDAK Barbara, lat 57, zam. Łysomice

3. OPAŁKA Paulina Katarzyna, lat 25, zam. Łysomice

4. DEMBIŃSKI Krzysztof Jan, lat 38, zam. Łysomice

Okręg wyborczy Nr 2

1. BARTOSIŃSKA-MACUKIEWICZ Katarzyna, lat 
38, zam. Łysomice

 
2. KOŻUCHOWSKI Robert Roman, lat 44, zam. Ły-

somice
 
3. KOWALSKA-PUCZKA Maria Teresa, lat 62, zam. 

Łysomice
 

Okręg wyborczy Nr 3

1. DAMIĘCKI Stanisław, lat 55, zam. Łysomice
 
2. DEMBEK Denis Igor, lat 39, zam. Łysomice
 
3. WIŚNIEWSKI Dawid Grzegorz, lat 27, zam. Łyso-

mice
 

Okręg wyborczy Nr 4

1. KSIĄŻEK Alfred, lat 64, zam. Zakrzewko
 
2. BULLER Renata Barbara, lat 55, zam. Tylice
 
3. PIÓRCZYŃSKI Jarosław, lat 42, zam. Tylice

4. LUBOMSKI Artur Piotr, lat 34, zam. Zakrzewko
 

Okręg wyborczy Nr 5

1. ŁOWKAJTIS Teresa, lat 60, zam. Ostaszewo
 
2. RZEPKOWSKI Jacek, lat 43, zam. Ostaszewo

3. KRAŚNIEWSKA Sylwia, lat 41, zam. Ostaszewo
 
4. LEWANDOWSKA Marzena, lat 35, zam. Ostaszewo

Zapraszamy wszytskich mieszkańców na wybory 


