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Nowa kadencja Rady Gminy Ły-
somice  2014-2018 rozpoczęła się 
dnia 1 grudnia 2014 r.

 Na I   Sesji, która odbyła się 1 grud-
nia 2014 r.  podjęto następujące 
uchwały w sprawie:

- wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy,

- wyboru Wiceprzewodniczące-
go Rady Gminy,

- powołania Komisji Rewizyj-
nej oraz określenia przedmiotu jej 
działania,

- powołania Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Problemów spo-
łecznych oraz określenia przedmio-
tu jej działania,

- powołania Komisji Budżetu, 
Finansów, Inwestycji i Rolnictwa 
oraz określenia przedmiotu jej 
działania. 

Na II Sesji, która odbyła się  4 grud-
nia 2014 r.  podjęto następujące 
uchwały w sprawie:

-zatwierdzenia zmiany Planu 
Odnowy Miejscowości Gostkowo 
na lata 2011-2018,

-zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Kamionki Duże na 
lata 2014-2022,

-zatwierdzenia zmiany Planu 
Odnowy Miejscowości Kamionki 
Małe na lata 2013-2021,

-zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Kowróz na lata 2014-
2022,

-zatwierdzenia Planu Odno-
wy Miejscowości Lulkowo na lata 
2014-2022,

-zatwierdzenia Planu Odno-
wy Miejscowości Łysomice na lata 
2014-2022,

-zatwierdzenia zmiany Planu 
Odnowy Miejscowości Papowo To-
ruńskie na lata 2010-2017,

-zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Piwnice na lata 2014-
2022–,

-zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Różankowo na lata 
2014-2022,

-zatwierdzenia zmiany Planu 
Odnowy Miejscowości Świerczynki 
na lata 2011-2018,

-zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Turzno na lata 2014-
2022,

-zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Tylice na lata 2014-
2022,

- zatwierdzenia zmiany Planu 
Odnowy Miejscowości Wytrębowi-
ce na lata 2011-2015,

-zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Zakrzewko na lata 
2014-2022,

-obniżenia ceny skupu żyta dla 
celów podatku rolnego na 2015 rok 

-zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Łyso-
mice na rok 2014.

Na III Sesji, która odbyła się 22 
grudnia 2014 r  podjęto następują-

ce uchwały w sprawie:
- nadania nazwy ulicy w m. Lul-

kowo ,
- nadania nazw ulicom w m. 

Turzno ,
- zatwierdzenia taryf dla zbioro-

wego zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków oraz 
pozostałych opłat dla Gminnego 
Zakładu Komunalnego w Gostko-
wie ,

-  zmiany uchwały w sprawie 
określenia szczegółowych warun-
ków  przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze lub specjali-
styczne usługi opiekuńcze  oraz za-
sady częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również 
trybu ich pobierania ,

- wynagrodzenia Wójta Gminy 
Łysomice,

- zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Łyso-
mice na rok 2014,

 -ustalenia wykazu wydatków, 
które wygasają z upływem roku bu-
dżetowego 2014,

- zatwierdzenia rocznego Planu 
Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 
rok .

Na IV Sesji, która odbyła się  27 
stycznia 2015 r. podjęto następują-
ce uchwały w sprawie: 

- zarządzenia wyborów Sołty-
sów i Rad Sołeckich ,

- uchwalenia „Programu usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Łysomice,
- przystąpienia Gminy Łysomi-

ce  do Stowarzyszenia pod nazwą 
„Lokalna Grupa Działania  Ziemia 
Gotyku”,

- zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Łysomice na 
lata 2015-2025,

- uchwalenia budżetu gminy 
Łysomice na rok 2015- projekt 
uchwały Nr IV/35/2015,

- udzielenia pomocy finanso-
wej  Powiatowi Toruńskiemu na 
zadanie Poprawa bezpieczeństwa 
na drogach publicznych poprzez 
wybudowanie dróg rowerowych - 
droga rowerowa Toruń – Chełmża 
z odgałęzieniem Kamionki Małe,

- uchwalenia regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Łysomi-
ce.

  
Na V Sesji, która odbyła się  12 lu-
tego 2015 r. podjęto następujące 
uchwały w sprawie: 

- miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Ły-
somice w miejscowości Łysomice,

- miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Ły-
somice w miejscowości Ostaszewo ,

- opłat  za świadczenia i czasu 
przeznaczonego na bezpłatne na-
uczanie, wychowanie i opiekę w 
Przedszkolu Publicznym Jelonek w 
Papowie Toruńskim,

- uchwalenia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Nar-
komanii na 2015,

- skargi na działanie kierownika 
GOPS oraz Wójta Gminy Łysomi-
ce.

Na VI Sesji, która odbyła się  13 
marca  2015 r. podjęto następujące 
uchwały w sprawie:

- nadania nazw ulicom w miej-
scowości Zakrzewko ,

- wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi na terenie –

  nieruchomości, na których za-
mieszkują mieszkańcy oraz ustale-
nia stawki opłaty,

- zmiany uchwały w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez wła-
ścicieli nieruchomości zamieszka-
łych,

- ustalenia ryczałtowej stawki 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi na terenie nieru-
chomości, na których znajdują się 
domki letniskowe oraz inne nieru-
chomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe,

- zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Łyso-
mice na 2015 rok .
 

Przygotowała:
E. Grzecznowska

Z Sesji Rady Gminy

18 marca 2015 roku przedstawicielom przedsiębiorstwa budowlanego 
TB INVEST z Gdańska   został oficjalnie przekazany  plac  pod rozbu-
dowę i modernizację bazy Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach.  W obec-
nym czasie jest to największa inwestycja w gminie, której celem jest za-
pewnienie odpowiednich warunków wychowania i kształcenia prawie 
połowy dzieci z terenu gminy Łysomice. 

Projekt dotyczy budowy nowego obiektu dydaktycznego z dziewięcio-
ma  nowymi, w pełni wyposażonymi salami przedmiotowymi. Znajdzie się 
w nim m.in. pracownia polonistyczna, matematyczna, chemiczno – fizycz-
na, informatyczna, artystyczna, przyrodnicza i do nauki języków obcych. 
Przewidziano także stołówkę wraz z zapleczem cateringowym, świetlicę, 
pomieszczenia toalet  i szatnie dla uczniów. Powierzchnia tego budynku w 
sumie wyniesie ponad 1700 mkw. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie 
zmodernizowany także budynek  szkoły podstawowej, w którym zostaną 
wymienione instalacje, urządzone nowe toalety dla oddziałów przedszkol-
nych, zmienione ciągi komunikacyjne. Natomiast w budynku gimnazjum 
zostaną przebudowane prawie wszystkie sale lekcyjne i korytarze, wymie-
nione okna i instalacje oraz pomieszczenia WC. 

Dzięki zamontowanym windom i podjazdom wszystkie obiekty będą 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowego, atrakcyjne-
go charakteru nabiorą również elewacje budynków. Wokół Zespołu Szkół 
przewiduje się zagospodarowanie i urządzenie  terenu tak, aby był on bez-
pieczny i komfortowy dla uczniów.

Całkowity koszt inwestycji oszacowano na prawie 12 mln złotych, a 
przewidywany termin zakończenia wszystkich prac wyznaczono na sier-
pień 2017 roku.

Jan Kalinowski

Rozbudowa i modernizacja 
Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach

Gmina Łysomice 
podjęła się zrealizo-
wania inwestycji pod 
nazwą ,,Zagospoda-
rowanie centrum wsi 
Kowróz”. 

Na inwestycję 
pozyskano środki z 
Unii Europejskiej w 
ramach Działania 
413 -  ,, Wdrażanie 
lokalnych strategii 
rozwoju” dla operacji 
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
,,Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 - 2013” (zakres dodatkowy). Prace 
nad stworzeniem planu zagospodarowania centrum wsi Kowróz wraz z 
ubieganiem się o środki unijne rozpoczęto w maju w 2014 roku.

Zakres prac obejmuje następujące elementy:
- plac zabaw dla dzieci ( trzy urządzenia: zjeżdżalnia, huśtawka podwój-
na, karuzela krzyżowa);
- piłkochwyty zamontowane przy boisku do gry w piłkę nożną;
- bramki do piłki nożnej;
- zieleń – 16 szt. drzew iglastych, 124 szt. krzewy liściaste (Grupowo 
sadzone będą rośliny ozdobne, między roślinami przykrywane agrow-
łówniną w celu łatwego utrzymania terenu w czystości przed chwastami. 
Agrowłóknina zasłaniana będzie drobnoziarnistym kamieniem. Ponad-
to teren boiska oraz poza boiskiem obsiany będzie trawą naturalną);
- ogrodzenie;
- nawodnienie;
- jedno urządzenie siłowni zewnętrznej (twister na trzy stanowiska, 
stworzono możliwość lokalizacji kompleksu siłowni w przyszłości). 

Zakończenie pierwszego etapu prac nastąpi do końca marca 2015 r.
Koszt inwestycji wynosi72.731 zł. Po realizacji inwestycji gmina złoży 

wniosek o płatność w celu uzyskania refundacji środków w ramach pro-
jektu unijnego. Wartość dofinansowania może wynieść  40.000 zł.

Dzięki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą odbywać się 
wspólne festyny rodzinne, zawody sportowe oraz inne plenerowe spo-
tkania kulturowe. Będzie to również miejsce do zabaw najmłodszych 
dzieci. W centrum wsi przy wsparciu lokalnego przedsiębiorcy stanęła 
już wiata. Będzie też przygotowane miejsce na ognisko przez lokalne or-
ganizacje. Zagospodarowanie centrum wsi Kowróz niewątpliwie wpły-
nie na rozwój życia kulturowego lokalnej społeczności.

Lidia Zwierowicz

Zagospodarowanie 
centum wsi Kowróz

Gmina Łysomice mając na 
uwadze konieczność stałego 
polepszania warunków życia 
mieszkańców przystąpiła do 
opracowania Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Ły-
somice”. Ten strategiczny do-
kument ma na celu oszacowa-
nie wielkość zużycia energii na 
terenie Gminy. Zostaną w nim 
przedstawione planowane dzia-
łania w zakresie ograniczenia 
emisji, poprawy efektywności 
gospodarki oraz zwiększenia ilo-
ści energii z odnawialnych źró-
deł. Dobrze opracowany PGN 
pozwoli podnieść szanse Gminy 
i jej Mieszkańców na uzyska-
nie dofinansowania ze środków 
krajowych i Unii Europejskiej. 
Opracowanie PGN bazuje rów-
nież na danych dostarczonych 
przez wszystkich Mieszkańców 
gminy. Na podstawie wypełnio-
nych i dostarczonych Ankiet do 
Urzędu Gminy w Łysomicach 
lub bezpośrednio do Wykonaw-
cy przedmiotowego dokumen-
tu, możliwe będzie oszacowa-
nie zużycia energii i kierunków 
polepszenia lub zwiększenia 
wydajności energetycznej w po-
szczególnych sektorach. 

Ankiety dostępne są na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy 
w Łysomicach w zakładce: Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej. Za-
chęcamy do aktywnego wspiera-
nia inicjatywy Gminy i dostar-
czanie wypełnionych ankiet. 

Karol Adamek

Plan
 Gospodarki 

Niskoemisyjnej
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W życiu niewiasty rozróżnić można siedem okresów: niemowlę, 
dziewczynka, dziewczyna, młoda kobieta, młoda kobieta, młoda 
kobieta, młoda kobieta. 

Tymi słowami George’a Bernarda Shaw Radne z Turzna rozpo-
częły obchody Gminnego Dnia Kobiet, który tradycyjnie już od-
był się w gościnnych murach Zespołu Szkół nr 2 w Turznie. W tak 
ważnym dniu nie zabrakło również życzeń złożonych przez Wój-
ta Gminy Łysomice  Piotra Kowala oraz Przewodniczącego Rady 
Gminy Łysomice Roberta Kożuchowskiego. Każda z pań otrzymała 
symboliczne tulipany oraz monografię o Gminie Łysomice autor-
stwa p. Marka Pawłowskiego.

Organizatorzy zapewnili Paniom moc atrakcji. Główną z nich 
był występ Sławomira Łopuszyńskiego z zespołem. Cała sala włą-
czyła się w wykonanie piosenek takich jak Diana czy Mimozami 
jesień się zaczyna. Poza zespołem muzycznym, na scenie zaprezen-
towała się grupa teatralna z Łysomic Duch w Ruch. Przedstawie-
nie pt. Kilka dni z życia kobiety w Dniu Kobiet, w które włączyło 
się dwóch ochotników,  rozbawiło do łez obecne w Turznie panie. 
Owacjom nie było końca.

Organizacja kolejnego już Gminnego Dnia Kobiet nie byłaby 
możliwa bez współpracy Urzędu Gminy Łysomice z  Dyrektorem 
i pracownikami Zespołu Szkół nr 2 w Turznie, Kołami Gospodyń 
Wiejskich oraz Radnymi -  Katarzyną Błądek - Mikołajczyk i  Anną 
Zmarzły. 

Kamila Wilczyńska

Podczas Ogólnopolskiego Kon-
gresu "Budujemy Polskę Przyja-
zną Środowisku i Mieszkańcom 
-  STOP niskiej emisji!", organizo-
wanym w ramach projektu „Przy-
jazne Miasta na Start – Stop zmia-
nom klimatu” dofinansowanym 
ze środków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, który odbył się 24 
marca 2015 r. w Warszawie, Gmi-
na Łysomice została nagrodzona 
w Narodowym Konkursie Ekolo-
gicznym – Przyjaźni Środowisku 
w podkategorii Gminy Przyjazne 
Środowisku.

Główną inwestycją docenioną 
przez jury konkursu został projekt 
polegający na montażu kolektorów 
słonecznych na budynkach prywat-
nych oraz budynkach użyteczności 
publicznej w ramach zadania pn.: 
„Wykorzystanie energii słonecznej 
szansą na poprawę jakości środowi-
ska w Gminie Łysomice”.  

Wójt Gminy Łysomice Piotr 
Kowal podczas Kongresu otrzymał 
prestiżową statuetkę oraz certyfikat 
mianujący Gminę Przyjazną Środo-
wisku. Wśród nagród jakie otrzy-
mała gmina jest kilku minutowy 
film promujący Gminę Łysomice 
oraz zdjęcia ukazujące najciekaw-
sze miejsca i inwestycje zrealizo-
wane w gminie, które wystawiane 
są we wszystkich województwach 
w Polsce. 

Życzono Gminie wielu własnych 
inicjatyw mających na celu pro-
mocję ekologicznego stylu życia 
oraz wiele satysfakcji w aktywnym 
udziale w poprawie naszego środo-
wiska poprzez zmniejszenie emisji 
i promowanie ekologicznych tech-
nologii. 

http://www.przyjazni-srodowi-
sku.pl/gminy-przyjazne-srodowi-

sku-wylonione

Karol Adamek

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej jest instytucją wspoma-
gającą rodziny/osoby znajdujące 
się w trudnej sytuacji życiowej. 
Podstawową zasadą wsparcia (a 
nie stałego źródła dochodu)  - jest 
rozpoznanie sytuacji potrzebują-
cych i ustalenie form pomocy. 

Wbrew powszechnej opinii, że 
pomoc to „rozdawnictwo dóbr 
finansowych czy materialnych”- 
podkreślamy, że głównym źródłem 
naszej działalności jest wsparcie w 
postaci pracy socjalnej. Wskazane 
wyżej dobra są jedynie dodatkiem 
do naszych wszechstronnych za-
dań, które zapisane są nie tylko w 
Ustawie o pomocy społecznej, ale 
też w wielu innych przepisach (np.: 
Kodeksie rodzinnym i opiekuń-
czym, Ustawie o przeciwdziałaniu 
przemocy, o Państwowym Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, Niebieskiej Karty itd.). 

Wspieranie potrzebujących, ko-
rzystających z naszej różnorodnej 
pomocy – to też pomoc psycholo-
ga, prawnika, doradcy zawodowe-
go, specjalistyczne usługi dla dzieci 
z różnymi dysfunkcjami życiowy-
mi. To też wspieranie Klubu Ano-
nimowych Alkoholików oraz Klu-
bu Al Anon – dla członków rodziny 
osoby uzależnionej czy Zespołem 
Interdyscyplinarnym, Gminną Ko-

misją Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień, Kuratorami sądowymi. 
Współpracujemy też z szkołami, 
Poradnią P-P, służbą zdrowia, Po-
licją, Prokuraturą, Sądami, Urzę-
dem Pracy, Mobilnym Centrum 
Informacji Zawodowej, DPS-ami, 
Szpitalami, Zakładami Opiekuń-
czo-Leczniczymi, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, Regio-
nalnym Ośrodkiem Polityki Spo-
łecznej, Wydziałem Polityki Spo-
łecznej Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z powyższym, należy 
zauważyć, że praca w GOPS – Jed-
nostce organizacyjnej Urzędu Gmi-
ny – nie polega jedynie na wypłaca-
niu zasiłków, ale przede wszystkim 
na różnorodnych działaniach zmie-
rzających do usamodzielnienia ro-
dzin/osób, znajdujących się przej-
ściowo w trudnej sytuacji.

Kierownik GOPS Zofia Karpa

Zdrowych i pogodnych                                             
Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie 
rodziny 

i  przyjaciół 
oraz wesołego Alleluja

życzy Kierownik oraz Pracownicy
Gminnego  Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Łysomicach

Gmina Łysomice 
Przyjazna Środowisku

Gminny Dzień  Kobiet w Turznie

Wieści z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej

Po 12 latach została wydana druga 
zaktualizowana monografia Gmi-
na Łysomice, historia, kultura, tra-
dycja. 

Obecna publikacja została wzbo-
gacona o nowe, ciekawe wydarzenia 
historyczne i zdjęcia, przekazane 
przez potomków rodzin z dawnych 
lat, a także zawiera współczesne 
zagadnienia dotyczące gminy Łyso-
mice i jej mieszkańców. Jest to wspa-
niała lektura dla tych wszystkich, 
których dziadkowie i pradziadko-
wie tworzyli  historię  oraz dla tych, 
którzy chcą poznać dzieje gminy 
Łysomice. 

Ukazanie się monografii było 
świetną okazją do zorganizowania 
wieczoru autorskiego Marka Paw-
łowskiego, który miał miejsce 9 

lutego w Pałacu Romantycznym w 
Turznie. Zaproszeni goście  mogli 
otrzymać monografię z autogra-
fem Marka Pawłowskiego. Podczas 
uroczystości wystąpili uczniowie 
Szkoły Muzycznej w Toruniu, wy-
konując utwory Fryderyka Chopi-
na. Gospodarzami uroczystości byli 
Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, 
Przewodniczący Rady Gminy Ro-
bert Kożuchowski i autor monogra-
fii Marek Pawłowski.

Publikacja została sfinansowana 
w ramach Działania 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju dla ma-
łych projektów pt. Wydanie mono-
grafii promującej lokalne dziedzic-
two.  Książka ukazała się w formacie 
A4 o zawartości 320 stron, w twar-
dej oprawie, na kredowym papierze.  
 Marek Komuda  

W dniu 6 lutego br. odbyło się 
Sprawozdawcze Walne Zgroma-
dzenie Delegatów Gminnej Spółki 
Wodnej, podczas którego zostały 
przeprowadzone uzupełniające 
wybory na członka Zarządu GSW.  

Został nim wybrany pan Jó-
zef Żurawski z Kamionek Małych. 
Delegaci podjęli  XV uchwał, które 
dotyczą działalności Gminnej Spół-
ki Wodnej. 

Składka członkowska została 
utrzymana  na poziomie z 2014 r.  
tj. 20 zł do 1 ha i powyżej     1 ha. 

GSW w Łysomicach nieustannie 
się rozwija i z sukcesem realizu-
je swoje zadania statutowe. Jest to 
możliwe dzięki  wpłatom składek 
członkowskich. Jednocześnie Za-
rząd GSW zachęca mieszkańców 
gminy do terminowego uiszczania 
opłat za konserwację urządzeń me-
lioracyjnych. 

Wesołych, pełnych nadziei i wiary 
Świąt Wielkiej Nocy, spędzonych 
wśród srebrnych bazi i kochającej 
rodziny, pełnych spokoju i dobrego 
wypoczynku oraz optymizmu i na-

dziei na lepszą przyszłość
 w imieniu Zarządu GSW

życzy Przewodniczący 
Andrzej Paczkowski

Z działalności 
Gminnej Spółki 

Wodnej

Nowa monografia 
gminy Łysomice
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Wczesny rozwój mowy jest dla 
dziecka kapitałem, który będzie 
procentował przez całe życie. 
Mowa stanowi punkt wyjścia do 
rozwoju wielu innych umiejętno-
ści: rozwoju społecznego, uczenia 
się, logicznego myślenia, wyraża-
nia potrzeb, uczuć i przeżyć, po-
dejmowania decyzji.

Nasz sposób komunikowania się 
wywiera głęboki wpływ na naszą 
edukację, możliwości zawodowe 
oraz stosunki z innymi ludźmi – 
wpływa na wszystkie aspekty na-
szego życia.

Większość rodziców w spo-
sób naturalny pomaga dzieciom w 
nauce mówienia, jednak nie zda-
jąc sobie sprawy jak rozwija się ta 
umiejętność, mogą nieświadomie 
utrudniać dziecku komunikowanie 
lub nie wykorzystywać drzemiące-
go w nich potencjału. 

Aby unikać tego typu błędów, 
rodzice powinni skorzystać z po-
mocy logopedy. Oto kilka istotnych 
wskazówek dla rodziców:

 
rozmawiaj z dzieckiem w atmosfe-
rze zabawy i odprężenia; cierpliwie 
odpowiadaj na wszystkie zadawane 
pytania, gdyż właśnie w taki sposób 
dzieci zdobywają wiedzę o tym, co 

je otacza;

Dzieci dopiero poznają świat i 
starają się go zrozumieć, a do tego 
są im potrzebne nazwy określające 
ludzi, rzeczy i czynności. To natu-

ralne, że zastanawiają się, jak, kiedy 
i dlaczego zdarzają się różne rze-
czy, a niekiedy starają się wywrzeć 
pewien wpływ na ludzi i wydarze-
nia. 

Mówiąc o swych upodobaniach, 
obawach i nastrojach, dzieci uczą 
się radzić sobie ze swoimi uczucia-
mi i przeżyciami. Takie wypowie-
dzi stanowią odbicie osobowości 
twojego dziecka. 

pobudzaj rozwój mowy dziecka 
poprzez dostarczanie bodźców – 
odwołuj się do świata fantazji; 

Świat wyobraźni jest dla dzieci 
bezpiecznym miejscem, w którym 
mogą wypróbować różne sposoby 
porozumiewania się – wcielają się 
w różne role i odgrywają je. Poznają 
co dobro, a co zło - przeżywają róż-
ne z tym związane stany emocjo-
nalne: pozytywne i negatywne.

rozszerzaj słownictwo i wiedzę 
ogólną swojego dziecka; 

Nauka mówienia opiera się w du-
żej mierze na pobudzaniu umysłu 
dziecka słowami i zdaniami o stale 
rosnącej złożoności. Należy pamię-
tać jednak o tym, że nauka mówie-
nia nie rozpoczyna się w momen-
cie, gdy dziecko wypowie pierwsze 
słowa, lecz w chwili jego urodzenia, 
a nawet jeszcze wcześniej, w życiu 
płodowym. Niemowlęta z wrodzo-
nym zainteresowaniem przysłu-
chują się rozbrzmiewającym wokół 
nich dźwiękom i potrafią zrozu-

mieć, co mówią rodzice, na długo 
przedtem, zanim same zaczną się 
wypowiadać. 

Wniosek z tego taki, że zrozu-
mienie zawsze o krok wyprzedza 
mówienie  (mówi się, że o sześć 
miesięcy). Jeśli odniesiemy tę prak-
tyczną regułę do małych dzieci i 
uświadomimy sobie równocześnie, 
jak wiele uczą się one w ciągu sze-
ściu miesięcy, to zrozumiemy, że 
być może nie docenialiśmy ogrom-
nych postępów, jakie robią w tym 
czasie.

Umiejętność mówienia rozwi-
ja się lepiej u tych dzieci, których 
rodzice zwracali się do nich bezpo-
średnio i dawali im czas na odpo-
wiedź, niż u tych, których rodzice 
mówili przez cały czas.

Zbyt wiele bodźców nie wywie-
ra korzystnego wpływu na rozwój 
mowy. Dziecko po prostu „wyłącza 
się” i odbiera nieustanną paplani-
nę jako tło dźwiękowe, na które 
nie zwraca uwagi. Natomiast pro-
wadzenie z nim rozmów bardziej 
ukierunkowanych w znacznym 
stopniu przyczynia się do rozwoju 
jego umiejętności mówienia

sprawiaj by porozumiewanie się 
i komunikowanie się w sprawach 
codziennych dostarczało więcej 
radości twojemu dziecku i całej 

rodzinie;

Codzienne zajęcia domowe sta-
nowią doskonały materiał do roz-
wijania umiejętności wysławiania 
się. Bardzo istotne jest, by wyro-

bić w sobie nawyk opowiadania 
dziecku o wszystkim, co się robi, 
o przedmiotach, których się przy 
tym używa oraz o następujących 
kolejno po sobie czynnościach. Po-
stępując w ten sposób, pomożesz 
dziecku zrozumieć, że mówienie 
dotyczy różnych rzeczy, a te rzeczy 
mają przydatne nazwy.  

Normalne obowiązki domowe 
dostarczają niezliczonych możli-
wości prowadzenia rozmowy, wy-
miany pytań i odpowiedzi, wyda-
wania poleceń. 

W trakcie codziennych zajęć do-
mowych rodzice mają wiele okazji, 
by dostarczać dzieciom ćwiczeń 
rozwijających umiejętność podej-
mowania decyzji, np. Co chcesz na 
deser ?  ; Czego się napijesz ? itp. . 
A ucząc dzieci podejmowania de-
cyzji i rozwiązywania problemów, 
pomagają im rozwinąć zdolność 
samodzielnego myślenia.

ciesz się swym dzieckiem w miarę 
jak się rozwija i pamiętaj :

DZIECKO  UCZY  SIĘ  MÓWIĆ  
OD  CIEBIE – TO  RODZICE  SĄ  

DLA  NIEGO  WZOREM
MÓW NIE SPIESZCZAJĄC I 

POSŁUGUJĄC SIĘ KRÓTKIMI, 
ŁATWO ZROZUMIAŁYMI DLA 

DZIECKA ZDANIAMI.

Słuchaj uważnie swojego dziec-
ka i staraj się odpowiedzieć za każ-
dym razem, kiedy do ciebie mówi. 
Nie musisz przerywać swoich zajęć, 
ilekroć wyda z siebie jakiś dźwięk, 

lecz pamiętaj, że dziecko będzie 
znacznie chętniej i więcej mówiło, 
kiedy przekona się, że to przynosi 
efekty. Słuchaj z uwagą opowieści 
swojego dziecka tak, jak chciałbyś, 
by ono słuchało ciebie.

Kiedy chcesz zachęcić dziecko 
do mówienia, postaraj się, by w tle 
waszej rozmowy nie było żadnych 
rozpraszających je dźwięków. Za-
chęcaj dziecko do utrzymywania 
kontaktu wzrokowego podczas roz-
mowy. 

Nigdy nie jest za wcześnie by 
zacząć dziecku czytać. Podczas czy-
tania dziecko odczuwa pozytywną 
atmosferę poprzez bliski kontakt 
fizyczny z rodzicem. Poprzez czyta-
nie u dziecka rozwija się jednocze-
śnie umiejętność słuchania i zasób 
słów. 

Podsumowując, największą 
umiejętnością w jaką rodzice mogą 
wyposażyć swoje dzieci jest mówie-
nie  i komunikowanie się i dlatego 
Szanowny Rodzicu: 

ZNAJDUJ CZAS DLA SWOJEGO 
DZIECKA

ROZMAWIAJ, SŁUCHAJ I 
ZACHĘCAJ DO MÓWIENIA

Opracowała: Beata Korycka 
logopeda z Poradni Psychologiczno 

–Pedagogicznej w Łysomicach.

RODZICU PRZYTULAJ I ROZMAWIAJ ZE 
SWOIM MALUCHEM

Nasz Wielki Rodak, Jan Paweł II, 
został przyjęty w poczet świętych 
27.04.2014 r. Jego droga do świę-
tości została uznana za najszybszą 
w nowożytnej historii Kościoła. 

Tradycją w naszej gminie jest 
organizacja koncertu ku czci Ojca 
Świętego. W tym roku władze Gmi-
ny Łysomice oraz proboszcz parafii 
Gostkowo zapraszają na koncert  
Papieski w wykonaniu kapeli gó-
ralskiej HOLOF, który odbędzie się 
w łączności z Mszą Świętą o godz. 
11:00 w kościele p.w. Wniebowzię-
cia NMP w Gostkowie. Podczas 
koncertu usłyszymy wspaniałe pie-
śni i piosenki, wykonane z żywio-
łowym temperamentem naszych 
gości z Podhala. 

Jak najliczniej weźmy udział w 
koncercie z okazji rocznicy kanoni-
zacji i wyraźmy swoją wdzięczność 
za dar życia i pontyfikatu Jana Paw-
ła II. 

Uczcijmy 
rocznicę 

kanonizacji 
Jana 

Pawła II

3 marca 2015 roku był wielkim wydarzeniem 
dla Turzna, Gostkowa, Kamionek, Lipniczek i 
Tylic. W tym dniu odbyło się uroczyste nadanie 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Turz-
nie imienia Fryderyka Chopina.

Uroczystość rozpoczęła się od części oficjalnej, 
w której na początku pan Robert Kożuchowski - 
przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę 
rady nadającej szkołom imię Chopina. Następnie 
głos zabrali przedstawiciele szkoły: pan Jarosław 
Sienkiewicz – dyrektor, pan Rafał Babski – prze-
wodniczący Rady Rodziców oraz Patrycja Żuraw-
ska – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 
gimnazjum. Podkreślili oni znaczenie patrona 
dla funkcjonowania i rozwoju szkół. Deklarowa-
li zaangażowanie w osiąganie lepszych wyników 
dydaktycznych i wychowawczych. Na zakończe-
nie części oficjalnej ksiądz Władysław Erdmański 
– proboszcz parafii Gostkowo poświęcił pamiąt-
kową tablicę ufundowaną przez Radę Rodziców 
oraz pobłogosławił szkoły powierzając je opiece 
nowego patrona.

Postać Fryderyka Chopina przedstawił profe-
sor Roman Grucza – prezes  Stowarzyszenia Przy-
jaciół Pałacu Romantycznego w Turznie, propa-
gator sztuki chopinowskiej.

Ponadto zaproszeni goście w swoich wystąpie-
niach podkreślali znaczenie Fryderyka Chopina 
jako wzoru człowieka obdarzonego talentem, 
który potrafił uczynić z niego nieprzemijającą 
wartość. Wskazywali także wartości patriotycz-
ne nowo wybranego patrona. Składali życzenia 

dyrekcji, nauczycielom, uczniom i rodzicom, aby 
podołali w swym działaniu wzorom stawianym 
przez wielkiego pianistę, kompozytora i Polaka.

Przemówienia zaproszonych gości były prze-
platane występami artystycznymi. Swoje umiejęt-
ności zaprezentowali uczniowie Ogólnokształcą-
cej Szkoły Muzycznej w Toruniu: Julia Kubacka, 
Miłosz Rządkiewicz, Monika Jaguszewska i Zu-
zanna Janiszewska. Dzięki nim mogliśmy usły-
szeć wspaniałe kompozycje naszego patrona. 
Swój kunszt zaprezentował też chór „Gaudium 
Cantates” pod kierownictwem pani Aleksandry 
Kwiatkowskiej i pana Ariela Radomińskiego oraz 
chór szkolny Zespołu Szkół nr 2 w Turznie pod 
kierownictwem pani Marty Winnickiej, a także 
uczennica gimnazjum Urszula Gawrych.

W uroczystości wzięli udział radni Rady Gmi-
ny Łysomice, dyrektorzy placówek oświatowych, 
sołtysi i przewodniczący rad sołeckich z sołectw 
obwodu szkoły, emerytowani oraz aktualni na-
uczyciele i pracownicy szkoły, przyjaciele z Pałacu 
Romantycznego, uczniowie oraz rodzice. 

Szczególne podziękowania należą się paniom: 
Agacie Garbarczyk, Wandzie Paul-Nowickiej oraz 
Annie Zmarzły za przygotowanie scenografii, 
pracownikom kuchni za przygotowanie wspania-
łego posiłku oraz wielu pracownikom, nauczycie-
lom i uczniom za pomoc w organizacji imprezy.

 autor: Jarosław Sienkiewicz

Uroczyste nadanie imienia 
szkołom w Turznie
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W tym roku nadejście wiosny święto-
wano w naszej szkole w niecodzienny 
sposób. 20 marca odbył się bowiem II  
konkurs pt. Mam talent pod patrona-
tem Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w 
Łysomicach Hanny Rucińskiej.

 Po ubiegłorocznych sukcesach uta-
lentowanych uczniów, do występów w 
kolejnej edycji chętnych nie brakowa-
ło. Do rywalizacji w trzech kategoriach 
wiekowych przystąpiło wielu uczestni-
ków. Zaprezentowali przeróżne talenty. 
Na scenie mogliśmy podziwiać pio-
senkarzy, muzyków, młodych adeptów 
sztuki aktorskiej, tancerzy, a także ar-
tystów specjalizujących się w sztukach 
plastycznych. 

Uczniowie przygotowali swoje wy-
stępy niezwykle profesjonalnie i choć   
z pewnością każdy z nich odczuwał 
tremę, na scenie zupełnie nie było tego 
widać. Zarówno jury, jak i cała publicz-
ność, świetnie bawili się podczas kon-
kursu, nagradzając występujących bu-
rzą gromkich oklasków.

Paulo Coelho powiedział: Talent jest 
darem uniwersalnym, ale potrzeba wiel-
kiej odwagi, żeby go wykorzystać. Wszy-
scy nauczyciele naszej szkoły wiedzą, że 
w uczniach drzemie wiele nieodkrytych 
jeszcze talentów. Nieujawnionych wła-

śnie z powodu braku odwagi. Będziemy 
więc wspierać naszych uczniów i prze-
konywać, że warto być odważnym    i 
realizować swoje marzenia. 

Wśród uczniów klas I-III  jurorzy 
przyznali cztery wyróżnienia, a miejsca 
punktowane rozdzielili ex aequo. Naj-
wyżej uplasowały się: Martyna Stępień z 
klasy I a oraz Zuzanna Gajewska z III b. 
Na drugim etapie edukacyjnym zwycię-
stwo ,,wytańczył” sobie w profesjonal-
nym stylu Olaf Frankowicz, uczeń klasy 
IV a  wraz ze swoją koleżanką Klaudią. 

Podczas zmagań gimnazjalistów 
dominowała muzyka i śpiew. Po burz-
liwych obradach wyłoniono zwycięz-
ców w najstarszej kategorii wiekowej. 
Niezwykle wysoki i wyrównany poziom 
prezentacji sprawił, że pierwsze miej-
sce zostało przyznane ex aequo Natalii 
Czyż, która zaprezentowała kombinację 
tańców new style i dancehall, oraz nie-
samowitemu duetowi: Emilii Jaroszew-
skiej i Weronice Lemańskiej, których 
scenka kabaretowa pt. Drzwi rozbawiła 
do łez całą widownię. Werdykty jury 
spotkały się z pełną aprobatą  publicz-
ności, która długo oklaskiwała zwycięz-
ców tegorocznego widowiska.

 Edyta Wojdyga - Sadłowska

Już tylko 6 miesięcy pozostało do zakończenia 
realizacji Projektu „Jelonek” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego (do 31.08.2015 
r.). 

Od 1 września 2015 r. Przedszkole Publiczne „Je-
lonek” w Papowie Toruńskim, do którego należy 5 
filii przedszkolnych w Gostkowie, Lulkowie, Łyso-
micach, Turznie i Zakrzewku będzie nadal funkcjo-
nowało, jednak już poza projektem. W marcu tego 
roku odbyła się rekrutacja dzieci w wieku 2,5 – 5 
lat do w/w przedszkola. Placówka będzie działała 
tylko na podstawie ustawy o systemie oświaty, bę-
dzie mogła przyjmować także dzieci z poza terenu 
gminy Łysomice. Przedszkole Publiczne „Jelonek”, 
posiada szeroki wachlarz propozycji dla rodziców, 
które planują wczesną edukację swoich pociech 
rozpocząć w tej placówce. 

W Papowie Toruńskim przedszkole pełnowy-
miarowe może przyjąć 60 dzieci, czynne jest od 
6:30- 17:30  w zależności od potrzeb rodziców, ma 
bezpieczny, monitorowany i dobrze wyposażony 

budynek. Natomiast filie przedszkolne mogą przy-
jąć po 15 dzieci każda, czynne są 5 godz. dziennie 
i także zapewniają bardzo dobre warunki funkcjo-
nowania. Wszystkie placówki mają wykształconą, 
profesjonalną z pełną gamą pomysłów kadrę przed-
szkolną realizującą zajęcia zgodnie z podstawą pro-
gramową MEN oraz ciekawe zajęcia dodatkowe 
dostosowane do potrzeb dzieci (taneczne, muzycz-
ne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, inte-
raktywna edukacja, język angielski, teatrzyki, itp.). 
Organizowane są także imprezy integracyjne dla 
dzieci, rodziców i społeczności lokalnej. Już na do-
bre zapisały się w kalendarzu przedszkolnym takie 
imprezy jak: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, 
Dzień Ziemi, Dzień Dziecka, Mikołajki, Gwiazdka 
w przedszkolu i wiele innych.  Dzieci z pozytywnym 
skutkiem biorą udział w konkursach recytatorskich, 
plastycznych i innych.   

Zachęcamy wszystkich rodziców z terenu gminy 
Łysomice do zapisywania swoich dzieci do naszych 
placówek przedszkolnych.                     

   
Marek Komuda

Grupa uczniów z klas trzecich 
ze szkół podstawowych z naszej 
gminy ( Świerczynki, Łysomice, 
Ostaszewo, Turzno) objęta zosta-
ła programem  "Umiem pływać". 

Uczestnicy realizują 20 godzin 
lekcyjnych (10 spotkań) nauki 
pływania, po których każdy z nich 
będzie mógł swobodnie utrzymać 
się na wodzie i przepłynąć 25 me-
trów stylem grzbietowym. Nauka 
pływania prowadzona jest pod kie-
runkiem przygotowanych do tego 
instruktorów i trenerów pływania. 

Na zajęcia, które odbywają się 
raz w tygodniu, dzieci mają zapew-
niony  przez tutejszy urząd przewóz 
pod opieką nauczycieli z poszcze-
gólnych szkół. Dzieci systematycz-
nie i bardzo  chętnie uczestniczą w 
zajęciach. 

Nie ulega wątpliwości, że umie-
jętność pływania jest bardzo waż-
na, dlatego program, w którym 
uczestniczą trzecioklasiści jest bar-
dzo cenną inicjatywą.

W dniach 5-6 lutego uczniowie kl. IV-VI wyjechali 
do Szkoły Leśnej na Barbarce. 

Po zakwaterowaniu odbyły się warsztaty ekologicz-
ne na temat: Jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę 
oraz Ślady i tropy zwierząt.

Zajęcia były ciekawe, a pogoda dopisała. Na świe-
żym śniegu udało się odnaleźć ślady różnych zwierząt. 
Można było także usłyszeć odgłosy ptaków i dzięki 
wcześniejszym informacjom, rozpoznać ich nazwy. 

Po tych obserwacjach wszyscy ruszyli na pobliskie 
górki, aby pozjeżdżać na sankach. Zadanie nie było ła-

twe, bo warstwa śniegu ledwie pokrywała podłoże. Ta 
zabawa sprawiła, że wszyscy mieli ochotę na obiad, a 
później na odpoczynek.

O 17.00 każdy mógł spróbować swoich plastycznych 
umiejętności, wykonując różne przedmioty z gliny.

Wieczorem było jeszcze  ognisko z kiełbaskami 
i czas na zabawę. Pomimo intensywnie spędzonego 
dnia, nikomu nie chciało się dłuuuuuuugo spać.

Rano była pobudka, śniadanie i warsztaty: Jak żyć 
ekologicznie? Po nich wszyscy w dobrych humorach 
powrócili do szkoły.

„Umiem 
pływać”

Trochę ekologii

Wiadomości ze szkół podstawowych

Dwie uczennice klasy szóstej 
Szkoły Podstawowej w Świerczyn-
kach, Amelia Kruszyńska i Patry-
cja Klamczyńska, zakwalifikowały 
się do wojewódzkiego etapu Kon-
kursu Przedmiotowego z Języka 
Polskiego. 

Dzielnie walczyły w finale, który 
odbył się 7 lutego w Toruniu. Ame-
lia Kruszyńska zdobyła tytuł Lau-
reatki konkursu z języka polskiego 
i uzyskała zwolnienie z pierwszej 
części sprawdzianu szóstoklasisty 
otrzymując jednocześnie maksy-
malną ilość punktów. Natomiast 
Patrycja Klamczyńska została fina-
listką tego konkursu. Obie uczenni-
ce przygotował p. Jacek Łozowski.

Amelia Kruszyńska jest także fi-
nalistką Konkursu Przedmiotowe-
go z Przyrody. Przygotowywała się 
pod kierunkiem p. Anny Wińskiej. 
Serdecznie gratulujemy!   

Sukcesy 
uczennic ze 

Świerczynek

Wieści z Przedszkola
 Jelonek

Gdy pasja 
w duszy gra ...

Opracowała :Anna Rzadkiewicz
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Na początku marca br. w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół nr 
1 w Łysomicach zakończyła się 
tegoroczna 7 edycja  Amatorskiej 
Weekendowej Halowej Piłki Noż-
nej. W tym sezonie brało udział 
6 zespołów, które w każda sobotę 
przez 5 kolejnych tygodni rywa-
lizowało o wysokie miejsca w ta-
beli.

7 marca odbyły się finały Ligi, 
które wyłoniły następujących zwy-
cięzców:

I miejsce- Warszawska Team
II miejsce- Morekambe
III miejsce- Oldboy Mustang
IV miejsce- Nieobliczalni
V miejsce – Bad Boys
VI miejsce- Antyskills Łysomice

Na miano najlepszego bramka-
rza zasłużył Wiktor Ordak z dru-
żyny Warszawska Team, natomiast 
królami strzelców, z identyczną ilo-
ścią zdobytych bramek zostali: Ma-
ciej Paczkowski z Oldboy Mustang 
oraz Sebastian Kosiński z Warszaw-
ska Team.

Puchary dla zwycięzców oraz 
piłki  dla drużyn wręczał Przewod-
niczący Rady Gminy Łysomice- 
Pan Robert Kożuchowski , który 
również podziękował organizato-
rowi Ligi- Krzysztofowi Dembiń-
skiemu oraz Pani Dyrektor ZS nr 
1 w Łysomicach Hannie Rucińskiej 
za wkład w organizację gminnych 
przedsięwzięć sportowych.

Magdalena Kwaśniewska
inspektor ds. oświaty i sportu

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Łysomicach zgłosiła się do kon-
kursu "Tablety w twojej bibliote-
ce" zorganizowanego przez Fun-
dację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego.

I udało się! Nasza biblioteka 
znalazła się wśród 318 bibliotek z 
całej Polski, które otrzymały table-
ty. Trafiły do nas 3 nowiuśkie iPa-
dyAir 16 GB WiFi wraz z akceso-
riami o wartości 6311,37 zł.

Tablety dotarły do nas i w piątek 
6 marca i zostały zainstalowane w 
bibliotece w Ostaszewie. Razem z 
urządzeniami otrzymaliśmy pakiet 
edukacyjny z aplikacjami i instruk-
tażem oraz scenariuszami zajęć. 
Tablety są ubezpieczone oraz za-
bezpieczone przed kradzieżą. 

iPady będą wędrowały po bi-
bliotekach naszej gminy, gdzie 

podczas zajęć zostaną udostępnia-
ne dzieciom, młodzieży, dorosłym 
i seniorom. Osobą odpowiedzialną 
za koordynację projektu, wykorzy-
stanie tabletów, opiekę nad nimi 
będzie Tablet Master, którym zo-
stała u nas Monika Wicherek z bi-
blioteki w Ostaszewie.

Dzięki tabletom nasze biblioteki 
będą mogły poszerzyć i uatrakcyj-
nić swoją ofertę, pozyskać nowych 
czytelników, w nowy sposób pro-
mować czytelnictwo, dzięki mobil-
ności sprzętu rozwijać współpracę 
ze szkołami i innymi lokalnymi in-
stytucjami.

W BIBLIOTECE INNOWACJI SIĘ 
NIE BOIMY, Z TABLETAMI SIĘ 
UCZYMY, BAWIMY I WIEDZĄ 

DZIELIMY!

Monika Wicherek

Dnia 25 marca 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Łysomicach przeprowadziła eliminacje do kon-
kursu powiatowego Z wierszem na scenie. 

W tym roku uczniowie klas i i II interpretowa-
li wiersze współczesnych poetów polskich. Na scenie 
sali teatralnej zaprezentowało się 12 uczestników, z 
bibliotek w Łysomicach, Lulkowie i Turznie. Komisja 
konkursowa wyłoniła trzy najlepsze wykonania, które 
zaprezentują się na konkursie powiatowym. 

I miejsce zdobyła Martyna Stępień, która inter-

pretowała wiersz Kamili Bednarek pt. Sprzątanie, II 
miejsce zdobyła Wiktoria Drozdowska interpretująca 
wiersz Elizy Rozwadowskiej pt. Ala ma kota, III miej-
sce wyrecytowała sobie Magdalena Gosk wierszem 
Bosa osa Doroty Gellner. Dziewczynki będą reprezen-
tować gminę Łysomice w konkursie powiatowym, któ-
ry odbędzie się w czerwcu w Łysomicach. 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i 
dziękujemy za udział!

Agnieszka Ziemba

Z wierszem na scenie...

Finał Amatorskiej 
Weekendowej Halowej 

Ligi Piłki Nożnej

Tablety w 
naszej 

bibliotece

Dnia 18 marca 2015 r. uczniowie 
kl.VI Zespołu Szkół nr w Łysomi-
cach : Jakub Talarek, Maksymi-
lian Bartoszyński i Dawid Dunaj-
ski reprezentowali naszą gminę 
w „ VI Potyczkach językowych” – 
powiatowym konkursie wiedzy o 
języku polskim, organizowanym 
przez Powiatową i Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Chełmży. 

W konkursie sprawdzana była 

bardzo dokładnie wiedza z zakre-
su języka ojczystego – homonimy, 
synonimy, ortografia i wiele wiele 
innych zagadnień. 

Okazało się, że nasi reprezen-
tanci bardzo dobrze radzili sobie z 
kilkunastoma konkurencjami i w 
sumie zajęli II miejsce w powiecie 
toruńskim. Serdecznie gratulujemy 
chłopcom i ich nauczycielom.

Agnieszka Ziemba

VI Potyczki
 językowe
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W dniu 6 marca 2015 roku w Zespole Szkół nr 2 w 
Turznie  odbył się gminny konkurs Młodzież Zapo-
biega Pożarom. Zmaganiom teoretycznym towarzyszył 
konkurs plastyczny, w którym wzięły udział wszystkie 
szkoły z terenu naszej gminy

W wyniku rozgrywek finałowych wyłoniono nastę-
pujących zwycięzców:

Klasyfikacja indywidualna – młodsza grupa wiekowa /
szkoły podstawowe/:
1- Aleksandra Trzpil -30 pkt.
2 - Amelia Kruszyńska -28 pkt.
3- Julia Gęsicka - 25,5 pkt.          

Klasyfikacja drużynowa:
1- Szkoła Podstawowa w Ostaszewie - 53,5 pkt.
2- Szkoła Podstawowa w Turznie - 51    pkt.   
3- Szkoła Podstawowa w Świerczynkach - 49,5 pkt.
4- Szkoła Podstawowa w Łysomicach - 48   pkt.

    
Klasyfikacja indywidualna – starsza grupa wiekowa /
gimnazja/:
1- Kinga Chmiel - 32,5 pkt.
2- Szymon Łukiewski -29 pkt.
3- Patryk Lewandowski - 28,5 pkt.

Klasyfikacja drużynowa:
1- Gimnazjum w Łysomicach            57,5 pkt.
2- Gimnazjum w Turznie - 53    pkt.

Ponadto  14 marca w  Osówce odbył się konkurs na 
szczeblu powiatu, w którym uczestniczyła Aleksandra 
Trzpil ze Szkoły Podstawowej w Ostaszewie zajmując 
IV miejsce, natomiast w grupie starszej  Kinga Chmiel 
z Gimnazjum w Turznie  zajęła II miejsce.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za   udział w kon-
kursie a zwycięzcom gratulujemy!
        

Stanisław Rudnicki

W dniach 20-22 marca 2015 roku 
w hotelu Rubbens & Monet w 
Łysomicach odbyły się XIX Sza-
chowe Mistrzostwa Polski Ho-
norowych Dawców Krwi PCK. 
Do rywalizacji przystąpiło 43 za-
wodników reprezentujących 12 
drużyn z całej Polski. Dzięki sta-
raniom organizatorów tj. Klubu 
HDK w Ostaszewie z Prezesem 
Czesławem Karasiewiczem na 
czele, Gminy Łysomice, Oddzia-
łu Rejonowego PCK w Chełmży 
z Alicją Jabłońską oraz Parafial-
nego Klubu Szachowego Wiatrak 
Bydgoszcz po raz drugi mistrzo-
stwa rozegrano na terenie woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. 
W zawodach mogły uczestniczyć 
wyłącznie osoby, które honorowo 
oddały minimum 3 litry krwi.

Turniej został rozegrany sys-
temem szwajcarskim opartym na 
rankingu na dystansie 11 rund, 
tempem 15 minut dla zawodnika + 
5 sekund na każdy ruch na całą par-
tię. Jak relacjonuje Piotr Doliński 
sędzia główny zawodów, czołówka 
turnieju grała na wysokim pozio-
mie. Rywalizacja trwała do samego 
końca, dopiero ostatnia runda zde-
cydowała o końcowej klasyfikacji.

Indywidualnym Mistrzem Pol-
ski HDK został Ryszard Nowak z 
Klubu HDK PCK im. Marciniaka 

we Wrocławiu – 9 pkt. 
Drugie miejsce z taką samą ilo-

ścią punktów zajął Tomasz Pan-
kiewicz z Klubu HDK PCK przy 
MPK Wrocław, a trzecie miejsce 
Przemysław Wiśniewski z Klubu 
HDK PCK w Ostaszewie – 8 pkt. 
Pozostali zawodnicy naszego Klubu 
uplasowali się na: 7 miejscu Lech 
Jeszawicz, 19 był Wiesław Jankow-
ski, 28 Jacek Rzepkowski a 33 był 
Grzegorz Wielewicki.

Wśród pań poszczególne miejsca 
zajęły : 

I – Danuta Nowak z Klubu HDK 
PCK im. Marciniaka we Wrocła-
wiu, 

II – Anna Kurzeja z Klubu HDK 
PCK przy Urzędzie Gminy Zławieś 
Wielka, 

III – Małgorzata Meder z Klubu 
HDK PCK im. Marciniaka we Wro-
cławiu.

Drużynowym Mistrzem Polski 
została drużyna Klubu HDK PCK 
im. Marciniaka z Wrocławia w 
składzie Danuta i Ryszard Nowa-
kowie oraz Paweł Dusza. Drugie 
miejsce zajął pierwszy zespół go-

spodarzy turnieju  Klub HDK PCK 
z Ostaszewa w składzie Przemysław 
Wiśniewski, Damian Kamiński i 
Wiesław Jankowski, a trzecie Klub 
HDK PCK przy MPK we Wro-
cławiu. Drugi zespół gospodarzy 
mistrzostw Klub HDK Ostaszewo 
w składzie Lech Jasiewicz, Jacek 
Rzepkowski i Grzegorz Wielewic-
ki zajął ostatecznie 6 miejsce. Poza 
w/w zespołami wystąpili reprezen-
tanci następujących Klubów HDK 
PCK: im. Iwanickiego UM Kudowa 
Zdrój, im. Dr Pluskiewicza w Gli-
wicach, Dolmel-Dozamel Wrocław, 
Brylant w Stroniu Śląskim, przy 
Elektrowni Turów, MG w Środzie 
Wielkopolskiej, „Lubonianka” Lu-
boń i przy UG Zławieś Wielka.

Sponsorami Mistrzostw byli: 
Urząd Gminy Łysomice, Rada 

Sołecka w Ostaszewie, Robert Ko-
żuchowski – Prezes Firmy Inter 
Broker z Torunia, Hanna i Mariusz 
Becker  – ZPHU „HANMAR” z 
Ostaszewa, Romuald i Andrzej 
Wiśniewscy  – Prywatne Gospo-
darstwo Rolne w Sławkowie, Maria 
i Jerzy Namowicz Gospodarstwo 
Rolno – Hodowlane w Ostaszewie, 
Urząd Miasta Chełmży, Oddział 
Rejonowy PCK w Chełmży, Urząd 
Marszałkowski w Toruniu, Mariola 
i Piotr Czajkowscy – Gospodarstwo 
Rolne w Papowie Toruńskim, Bank 
Spółdzielczy w Toruniu, Adam Bo-

niek – Boniek Meble Papowo To-
ruńskie.

Puchary ufundowali: 
Janusz Zemke Poseł do Par-

lamentu Europejskiego, Wydział 
Sportu i Turystyki Urzędu Mia-
sta Toruń oraz Ewa Mes Wojewo-
da Kujawsko-Pomorski. Medale 
dla zwycięzców ufundował Polski 
Związek Szachowy.

Dzięki sponsorom 22 zawodni-
ków otrzymało nagrody rzeczowe 
a wszyscy uczestnicy pamiątkowe 
statuetki i drobne upominki. Na-
grodę otrzymał również najstarszy 
i najmłodszy uczestnik turnieju, 
wyróżniono także najlepszego za-
wodnika z miasta Torunia oraz 
najlepszego zawodnika mieszkań-
ca naszej Gminy. Dla uczestników 
mistrzostw zorganizowana została 
wycieczka z przewodnikiem po To-
runiu. Wszyscy uczestnicy chwalili 
zarówno bazę lokalową jak i przy-
jazną atmosferę stworzoną przez 
organizatorów Mistrzostw.

                                                         
Prezes Klubu HDK PCK w Osta-

szewie 
                    Czesław Karasiewicz

Animatorzy boisk wielofunkcyjnych Orlik na terenie Gminy Łysomice za-
praszają wszystkich chętnych do aktywnego wypoczynku.

Od 1 marca 2015 r. otwieramy boiska  wielofunkcyjne w: Łysomicach, 
Turznie, Ostaszewie oraz Gostkowie, które będą czynne do końca listopa-
da br. w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek- 15.00-20.00
Wtorek- 15.00-20.00
Środa-  15.00-20.00
Czwartek-  15.00-20.00
Piątek- 15.00-20.00
Sobota- 12.00-21.00
Niedziela- 14.00- 20.00

Uwaga: Powyższe godziny otwarcia boisk mogą ulec zmianie z powodu 
warunków atmosferycznych, wyjazdów animatorów na turnieje sportowe 
lub wydłużenia godzin dnia pracy na życzenie drużyny, kosztem krótszego 
dnia pracy w innym dniu.

Na każdym boisku znajduje się animator, u którego zorganizowane 
drużyny mogą wynająć boisko na określony dzień i  godzinę.

Dane kontaktowe do animatorów: 
Łysomice: Janusz Kozłowski, tel. 502 914 524
Turzno: Sławomir Ćwikliński, tel. 668 548 704; Sławomir Słowik, tel. 

603 921 500
Gostkowo: Łukasz Kontowicz, tel. 504 057 601
Ostaszewo: Damian Węglerski, tel. 505 744 891
Dodatkowych informacji w sprawie Orlików udziela: Magdalena Kwa-

śniewska, inspektor ds oświaty i sportu w Urzędzie Gminy Łysomice, 
tel. 56 678 32 22 wew.39.

Młodzież 
zapobiega pożarom

Odpocznij 
aktywnie

XIX Szachowe Mistrzostwa Polski
Honorowych Dawców Krwi PCK 
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Harmonogram zebrań w sprawie wyborów Sołtysów 
i Rad Sołeckich dla mieszkańców gminy Łysomice

W związku z Uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr IV/31/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.

Lp. Sołectwo Termin Miejsce zebrania
1 Gostkowo 27.03. 2015 r.  godz. 1800 Świetlica  wiejska
2 Kamionki Duże 8.05.2015 r.  godz. 1800 Świetlica  wiejska
3 Kamionki Małe 20.05.2015r. godz. 1800 Świetlica  wiejska
4 Lulkowo 22.04.2015 r. godz. 1800 Świetlica  wiejska

5 Łysomice 01.06. 2015 r.  godz. 1800 Sala teatralna Gimnazjum 
Łysomice

6 Ostaszewo 15.04.2015 r. godz. 1800 Świetlica  wiejska
7 Papowo Toruńskie 13.04. 2015 r. godz. 1800 Świetlica  wiejska

8 Różankowo 20.04.2015 r. godz. 1800 Szkoła Podstawowa w 
Świerczynkach

9 Turzno 23.03. 2015 r. godz. 1800 Świetlica  wiejska
10 Tylice 08.04.2015 r. godz. 1800 Świetlica  wiejska
11 Wytrębowice 20.03. 2015 r. godz. 1800 Świetlica  wiejska
12 Zakrzewko 18.03. 2015 r. godz.1800 Świetlica  wiejska
13 Zęgwirt 25.03. 2015 r. godz.1600 W domu Sołtysa

14 Papowo Toruńskie Osieki 09.04. 2015 r. godz. 1800 Świetlica wiejska Papowo 
Toruńskie

W sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich Wójt Gminy Łysomice przedstawia harmonogram zebrań do publicznej wiadomości. Zobowiązuje sołtysów do 
wywieszenia ogłoszeń na poszczególnych tablicach sołectw Gminy Łysomice i powiadomienia mieszkańców o terminie zebrań sołeckich.

Motoświęconka 
w kasku 2015

Trwają przygotowania do kolejnej edycji Święconki w Kasku. 
W tym roku spotkanie odbędzie się 4 kwietnia od godziny 12 w Ośrodku Cari-

tas w Przysieku. Jest to wydarzenie przyciągające z roku na rok coraz większą ilość 
uczestników. Święconka w kasku przyciąga 
wszystkich chcących w ten wyjątko-
wy sposób spędzić  kilka godzin z 
rodzinami w gronie przyjaciół i 
ludzi, których łączą ciekawe 
pasje , tradycyjnie przed 
Wielkanocą poświęcić 
koszyk , który 
często zamienia-
ny jest na kask, 
będący  symbo-
lem ludzi zwią-
zanych z pasją 
ruchu motocy-
klowego ale i nie 
tylko. 

Do grona pasjonatów 
dołączają strażacy, żoł-
nierze, policjanci, rowe-
rzyści, hokeiści, osoby związane 
z grupami rekonstrukcji histo-
rycznych i wielu innych chcących w 
sposób osobisty  mieć możliwość złożenia życzeń świątecznych.  Wiele stacji tele-
wizyjnych i radiowych transmituje to wyjątkowe wydarzenie na całą Polskę. Chcąc 
umilić przybyłym pobyt szykujemy wiele atrakcji- wystawy motocykli zabytkowych, 
pojazdów wojskowych ( w tym przedwojenne pojazdy gąsienicowe). Propagujemy 
również bezpieczeństwo  w ruchu drogowym i pieszym, rozdając wiele odblasków i 
pokazując na czym polega pierwsza pomoc. 

Staramy się też nagradzać najpiękniejsze wielkanocne kaski nagrodami przygo-
towanymi przez naszych sponsorów i przyjaciół. Jest to niezwykle ciepłe, pełne ro-
dzinnej atmosfery spotkanie, które w sposób niezwykły przygotowuje nas do Świąt 
Wielkanocnych


