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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgosko
- Toruńskiego obszaru funkcjonalnego - 

samorządowcy podpisali aneks do porozumienia

Dnia 29 czerwca 2015 roku 
w pałacu w Ostromecku, gm. 
Dąbrowa Chełmińska, podpi-
sano aneks do porozumienia 
zawartego w  kwietniu ubie-
głego roku w sprawie realiza-
cji Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych dla Bydgosko 
- Toruńskiego Obszaru Funk-
cjonalnego oraz porozumienie 
w sprawie powierzenia prezy-
dentowi Rafałowi Bruskiemu 
zadań Instytucji Pośredniczą-
cej. 

Udział w podpisaniu wzięli 
prezydenci Bydgoszczy i Toru-
nia oraz przedstawiciele samo-
rządów miast, gmin i powiatów 
wchodzących w skład Bydgosko 
– Toruńskiego Obszaru Funk-
cjonalnego (BTOF). Gminę 
Łysomice reprezentował wójt 
gminy – Piotr Kowal. Podpisa-
ne dokumenty usankcjonowały 
również miejsce siedziby Zin-
tegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych, tj. Urząd Miasta Byd-
goszcz.  

Warto wiedzieć
Zintegrowane Inwestycje Te-

rytorialne (ZIT) to nowe narzę-
dzie, które poprzez współpracę  
gmin z władzami województwa 
pozwoli na realizację inwestycji 
o znaczeniu regionalnym przy 
wsparciu finansowym z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Poro-
zumienie podpisali prezyden-
ci Bydgoszczy i Torunia oraz 
samorządowcy reprezentujący 
gminy tworzące ZIT wojewódz-
ki. Dzięki ZIT do regionu trafi 
blisko 167 mln euro z Regional-
nego Programu Operacyjnego i 
133 mln z POIiŚ, co daje łącz-
ną kwotę 300 mln euro. (Urząd 
Miasta Bydgoszcz, 29.06.2015)

Zachęcamy do odwiedzania 
oficjalnej strony Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych  
BTOF

http://zit.btof.pl/ 

Elwira Jarosz

Urząd Miasta Bydgoszczy przygotował cykl szkoleń dla 
przedstawicieli samorządów należących do Związku  ZIT. 

W dniu 20 maja 2015 r. odbyło się spotkanie informacyjno 
– szkoleniowe w Urzędzie Gminy Łysomice prowadzone przez 
przedstawicieli Urzędu Miasta Bydgoszczy. Spotkanie było po-
święcone tematyce Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Miało ono 
na celu zapoznanie zaproszonych gości z podstawowymi poję-

ciami związanymi z wdrażaniem tego instrumentu. 
Zachęcam również do odwiedzania oficjalnej strony ZIT 

BTOF - www.zit.btof.pl 

Elwira Jarosz  

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe 
z dnia 20 maja br. ws. ZIT

21 czerwca br. miało miejsce 
otwarcie ścieżki rowerowej To-
ruń - Chełmża z odgałęzieniem 
do Kamionek Małych. Rowerzy-
ści jechali z Torunia i Kamio-
nek, by spotkać się na głównych 
uroczystościach, w Zalesiu. 

Ponad 50 osób z terenu naszej 
gminy postanowiło tę niedzielę, 
mimo niesprzyjającej pogody, 
spędzić aktywnie, uczestnicząc 
w otwarciu ścieżki, która z pew-
nością poprawi komfort i bezpie-
czeństwo podczas podróży ro-
werem. By wszystkie podróże po 
ścieżce odbywały się bezpiecznie 
ks. proboszcz Władysław Erd-
mański poświecił ścieżkę rowe-
rową, powierzając Opatrzności 
Bożej wszystkich, którzy będą 
z niej korzystać. Uroczystego 
otwarcia i przecięcia wstęgi do-
konali: Wicestarosta Powiatu To-
ruńskiego Andrzej Siemianowski, 
Wójt Gminy Piotr Kowal, Prze-
wodniczący Rady Gminy Robert 
Kożuchowski, Radna Powiatu 
Agnieszka Jankierska-Wojda oraz 
Radna Gminy Emilia Zielińska. 

Zarówno Wicestarosta jak i Wójt 
oraz Przewodniczący Rady Gmi-
ny w swoich wystąpieniach pod-
kreślali, że nie spotkalibyśmy się 
tego dnia, w tym miejscu, gdyby 
nie współpraca władz gminnych z 
władzami powiatu, którym zależy 

na bezpieczeństwie mieszkańców. 
Wszyscy rowerzyści otrzymali 

pamiątkowe koszulki z herbem 
Gminy oraz chustki odblaskowe. 

Kamila Wilczyńska

Otwarcie ścieżki rowerowej 
Toruń- Chełmża
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VII  Sesja odbyła się 21 kwietnia 
2015 r. 

- porozumienia międzygmin-
nego pomiędzy Gminą Łysomice, 
a Gminą Chełmża w zakresie lo-
kalnego transportu zbiorowego,

- przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy za-
bytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na terenie 
Gminy Łysomice,

- zmieniająca uchwałę w 
sprawie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi,

- zmieniająca uchwałę w spra-
wie uchwalenia budżetu Gminy 
Łysomice na rok 2015.

VIII Sesja odbyła się 19 maja 
2015 r.

- wykazu kąpielisk na terenie 
Gminy Łysomice,

- sposobu sprawienia pogrze-
bu oraz określenia zasad zwrotu 
wydatków na pokrycie kosztów 
pogrzebu,

- zmieniająca uchwałę w spra-
wie uchwalenia budżetu Gminy 
Łysomice na rok 2015.

IX Sesja odbyła się 23 czerwca 
2015 r. 

- zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu za 

2014 rok,
- zatwierdzenia rocznego spra-

wozdania finansowego Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Łysomi-
cach za 2014 rok,

- zatwierdzenia rocznego spra-
wozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Łysomi-
cach za 2014 rok,

- udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2014 rok,

- nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Lulkowo,

- powołania zespołu opiniują-
cego kandydatów na ławników,

- udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Toruńskiemu na 
budowę chodnika przy drodze 
powiatowej 2030 C Turzno-Gro-
nowo o dł.450 m,

- zmieniająca uchwalę w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Łyso-
mice na lata 2015-2025

- zmieniająca uchwałę w spra-
wie uchwalenia budżetu Gminy 
Łysomice na rok 2015,

- uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego Papowo Toruńskie - 
Lipniczki.

Przygotowała:
E. Grzecznowska

Z Sesji 
Rady Gminy

Duży sukces odniosło Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Łysomice zdobywając 
nagrodę w konkursie organizowanym 
przez Urząd Marszałkowski w Toru-
niu „Rodzynki z pozarządówki”. 

Organizacja ta zdobyła nagrodę za 
utworzenie w 2014 r.  Historycznego 
Punktu Kasowego Banku Ludowego, 
znajdującego się w Regionalnej Izbie 
Historii i Tradycji. Sukces jest tym więk-
szy, że Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Łysomice jest pierwszą organizacją z 
terenu gminy Łysomice, a siódmą z 
powiatu toruńskiego, która zdobyła tę 
prestiżową nagrodę w konkursie orga-
nizowanym od 2008 roku. Do tej pory 
Urząd Marszałkowski rozdał 106 na-
gród w konkursie „Rodzynki z pozarza-
dówki”.   Na pewno dostrzeżenie naszej 
pracy przez kapitułę Urzędu Marszał-
kowskiego, zawdzięczamy w dużej mie-
rze kustoszowi naszej Izby Adamowi 
Kozłowskiemu, który zgromadził war-
tościowe eksponaty i dokumenty z tam-
tego okresu oraz Bankowi Spółdzielcze-
mu w Toruniu, finansującemu niektóre 
zakupy niezbędne do utworzenia tego 
pomieszczenia. Także dużą pomocą w 
prowadzeniu tej Izby wykazuje się Gmi-
na Łysomice, jako Partner stowarzysze-
nia prowadzącego Regionalną Izbę. Ale 
największą wartością wszystkich suk-
cesów osiągniętych przez Stowarzysze-
nie Rozwoju Gminy Łysomice są jego 
członkowie, bez których nie byłoby podejmowanych różnych wyzwań.  

Tak spektakularne wyróżnienia osiągane przez organizacje pozarządowe z terenu gminy Łysomice są nie 
tylko sukcesem tych organizacji, ale także gminy Łysomice, która dzięki ich zdobyczom jest w znacznym 
stopniu promowana.

Marek Komuda

Sukces organizacji trzeciego 
sektora z gminy Łysomice

Zakończyły się prace przy 
rozbudowie parkingu 
wokół Urzędu Gminy w 
Łysomicach. Projekt roz-
budowy parkingu przewi-
dywał utwardzenie terenu 
kostką betonową, roboty 
elektryczne, sanitarne oraz 
wymianę ogrodzenia. Dzię-
ki likwidacji powierzchni 
trawiastej, powiększona 
została powierzchnia par-
kingowa o nowe miejsca 
dla pojazdów osobowych. 
Zatem nie powinno być 
już problemów z zaparko-
waniem aut przy urzędzie, 
zarówno mieszkańcom czy 
klientom, którzy przyjadą 
załatwić swoje spawy urzę-
dowe. Wykonawcą robót 
budowlanych była Firma 
Usługowo-Handlowa z 
Grębocina, prowadzona 
przez pana Sławomira Kra-
śniewskiego. Koszt roz-
budowy parkingu wyniósł 
417.911,30 zł. Realizacja 
inwestycji była możliwa 
dzięki wsparciu finansowe-
mu ze środków unijnych. 

Gmina Łysomice opraco-
wała projekt pn. ,,Rozbudo-
wa parkingu o dodatkową 
powierzchnię parkingową 
wraz z modernizacją na-
wierzchni w Łysomicach 

oraz montaż siłowni ze-
wnętrznych i stojaków na 
rowery w Gminie Łysomice” 
w ramach działania ,,Odno-
wa i rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 2007-2013. 
Dzięki środkom unijnym w 
ramach tego zadania zreali-
zowany został również mon-
taż siłowni zewnętrznych i 
stojaków na rowery na te-
renie całej gminy. Zadanie 
wykonała Firma BOGMAR 
z  Ostromecka w gminie Dą-
browa Chełmińska za kwotę 
444.108,29 zł. 

Urządzenia siłowe i stoja-
ki na rowery zostały zamon-
towane w następujących 

miejscowościach: Zakrzew-
ko, Tylice, Papowo Toruń-
skie, Łysomice, Turzno, 
Gostkowo, Kamionki Małe, 
Kamionki Duże, Lulko-
wo, Wytrębowice, Kowróz, 
Świerczynki, Piwnice, Osta-
szewo. Każde z urządzeń  
jest podwójne z dwoma róż-
nymi funkcjami do ćwiczeń. 
Celem montażu siłowni 
zewnętrznych jest między 
innymi rozwój aktywności 
sportowej mieszkańców oraz 
wzrost atrakcyjności tury-
stycznej naszej gminy.

Lidia Zwierowicz

Błyskawiczne tempo prac przy rozbudowie 
parkingu wokół Urzędu Gminy oraz montażu 

siłowni zewnętrznych na  jej terenie

Kowróz zyskał przestrzeń 
publiczną

W marcu br. zakończono projekt 
pod nazwą ,,Zagospodarowanie cen-
trum wsi Kowróz”. Dzięki inwestycji, 
mieszkańcy zyskali przestrzeń pu-
bliczną, gdzie najmłodsi mogą bez-
piecznie bawić się na placu zabaw wy-
posażonym w trzy urządzenia, takie 
jak huśtawka podwójna, zjeżdżalnia, 
karuzela krzyżowa.         

Z kolei starsze dzieci i młodzież mają 
możliwość gry na boisku trawiastym z 
ustawionymi bramkami i piłkochwy-
tami. Powstała też duża wiata, która 
została wybudowana i zasponsorowa-
na dzięki inicjatywie pana Piotra Do-
ligalskiego - prezesa Zakładu Rolnego 
w Kowrozie. Ustawiono też urządzenie 
siłowni zewnętrznej – twister. Zapla-
nowano jeszcze dwa miejsca na urzą-
dzenia siłowe. Pod koniec czerwca br. 
zamontowano właśnie kolejne urządze-
nie siłowe typ wyciąg górny i prasa noż-
na wraz ze stojakiem na rowery. Urzą-
dzenia zakupiono w ramach innego 
projektu realizowanego przy wsparciu 
funduszy unijnych PROW 2007-2013. 
Dzięki urządzeniom siłowym dorośli 
będą mogli ćwiczyć swoją sylwetkę. 
Teren został częściowo ogrodzony (od 

drogi). Cały plac zagospodarowany 
jest również zielenią – krzewinkami i 
drzewami, które zostały sadzone w wy-
znaczonych obszarach, odgrodzonych 
specjalnymi eko-bordami, wysypane 
ozdobnym kamykiem, pod spodem 
wyłożone agro-włókniną. 

W przyszłości planuje się dokończyć 
ogrodzenie terenu oraz kontynuować 
dosadzenie zieleni, urządzić miejsce na 
ognisko, dostawić urządzenia na placu 
zabaw, siłowni zewnętrznej czy zakupić 
ławeczki. 

Inwestycja została zrealizowana 
dzięki wsparciu unijnemu w ramach 
zadania pod nazw: ,, Zagospodarowa-
nie centrum wsi Kowróz, działanie 413 
,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju” dla operacji, które odpowiadają wa-
runkom przyznania pomocy w ramach 
działania ,,Odnowa i rozwój wsi” obję-
tego PROW, teren LGD Ziemia Goty-
ku.” Koszt inwestycji wyniósł 71.230,30 
zł. dofinansowanie unijne opiewa na 
kwotę 37.678,00 zł.       

Fot. Karol Adamek                             
Lidia Zwierowicz

Inspektor ds. pozyskiwania funduszy 
unijnych
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Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 
w Łysomicach stała się faktem. 
W marcu 2015 roku rozpoczę-
ły się prace związane z powsta-
niem nowego budynku i mo-
dernizacją bazy naszej szkoły. 
Poprawi to warunki, w jakich 
będzie uczyć się połowa wszyst-
kich uczniów w gminie Łysomi-
ce. Powstający obiekt połączy 
istniejące dziś budynki szkoły w 
jednolity i nowoczesny gmach.

We wtorek 2 czerwca br. w 
obecności gospodarzy: Wójta 
Gminy Łysomice Piotra Kowala, 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Roberta Kożuchowskiego, Dy-
rektora Zespołu Szkół nr 1 Hanny 
Rucińskiej, a także zaproszonych 
gości, wśród których znaleźli 
się: Ksiądz Kanonik Jan Pestka, 

Sołtys Łysomic Barbara Ordak, 
przedstawiciel wykonawcy obiek-
tu – firmy TB Invest Tomasz 
Głowacki, Radni Gminy Łysomi-
ce, pracownicy Urzędu Gminy, 
przewodniczący Rady Rodzi-
ców Mirosław Gabryszak oraz 
nauczyciele i uczniowie, odbyło 
się uroczyste wmurowanie aktu 
erekcyjnego pod budowę nowego 
obiektu.

Po oficjalnym powitaniu gości 
zgromadzonych w sali teatralnej, 
prowadzący uroczystość ucznio-
wie przypomnieli krótko historię 
miejscowej szkoły,   a następnie 
zaprosili na część artystyczną.

O to, aby wszyscy obecni 
świetnie się bawili zadbały dziew-
częta z zespołu The Dream, dzia-
łającego w gimnazjum pod opie-
ką pani Ewy Klaman. Zarówno 

prowadzący spotkanie, jak i wy-
stępujący uczniowie podkreślili 
charakter uroczystości zakłada-
jąc na głowy kaski budowlane i 
śpiewając specjalnie na tę okazję 
przygotowane utwory. W kaba-
retowej scence pt. Drzwi Emilia 
Jaroszewska i Weronika Lemań-
ska pokazały, z jak trudnymi za-
daniami będzie musiał zmagać 
się wykonawca obiektu. Kolejny 
zaprezentowany przez dziewczy-
ny skecz Restauracja był niewąt-
pliwie związany z nowoczesną 
stołówką szkolną, która znajdzie 
się w powstającym obiekcie.

Po gromkich brawach, który-
mi nagrodzono występującą mło-
dzież, Wicedyrektor ZS nr 1 Jan 
Kalinowski odczytał treść aktu 
erekcyjnego, który został następ-
nie podpisany przez gospodarzy 

i gości.
Kolejnym ważnym momen-

tem uroczystości było przygo-
towanie przez Wójta Gminy, 
Przewodniczącego Rady Gminy 
i Dyrektora Szkoły tuby czasu, 
swoistego przesłania dla potom-
nych. W zabezpieczonej tubie, 
wykonanej specjalnie na tę oka-
zję ze stali   chromowo - niklo-
wej, umieszczono: akt erekcyjny, 
egzemplarz Nowości - lokalnego 
dziennika, monety 1 zł i 1 gr – 
obowiązującą walutę, zwycięską 
pracę w konkursie Moja wyma-
rzona szkoła, ostatni numer Wia-
domości Łysomickich i gazetki 
uczniowskiej Express Szkolny 
oraz zdjęcie uczestników uroczy-
stości. Następnie prowadzący od-
dali głos gospodarzom.

W swoich wystąpieniach za-
równo Wójt, jak i Przewodniczący 
Rady Gminy podkreślali wielkość 
i ważność inwestycji, zwracając 
uwagę, że udało się ją rozpocząć 
dzięki porozumieniu, współpracy 
i zaangażowaniu wielu osób. Dy-
rektor Szkoły podziękowała wła-
dzom gminy za tworzenie przy-
jaznego klimatu wokół edukacji, 
za rozumienie potrzeb uczniów 
i za wspieranie podejmowanych 
przez szkołę działań, a przedsta-
wicielom firmy TB Invest za peł-
ną zrozumienia współpracę przy 
zapewnianiu uczniom bezpie-
czeństwa podczas prowadzonych 

prac budowlanych. Reprezentant 
wykonawcy obiektu zapewnił, że 
firma TB Invest zrobi wszystko, 
aby w sierpniu 2017 roku przeka-
zać społeczności szkolnej nowo-
czesny, bezpieczny i dostosowany 
do jej potrzeb kompleks eduka-
cyjny.

Kulminacyjnym momentem 
uroczystości było poświęcenie 
przez Księdza Kanonika Jana 
Pestkę  powstającego budynku i 
wmurowanie przez gospodarzy 
uroczystości tuby czasu w ścianę 
budowanego obiektu.

Uczniowie, nauczyciele i wszy-
scy pracownicy Zespołu Szkół 
nr 1 w Łysomicach jako przyszli 
użytkownicy będą z nadzieją i ra-
dością obserwować postęp  prac, 
aby za dwa lata rozpocząć naukę 
w obiekcie szkolnym na miarę 
XXI wieku.                     

W akcie erekcyjny umiesz-
czono przesłanie, którym stały 
się słowa Jana Pawła II: Troska o 
dziecko jest pierwszym i podsta-
wowym sprawdzianem stosunku 
człowieka do człowieka.

Władze Gminy Łysomice, po-
dejmując decyzję o rozbudowie 
Zespołu Szkół nr 1, udowodniły, 
że sprawdzian ten chcą zdać na 
piątkę.

Edyta Wojdyga - Sadłowska

Pierwsza taka uroczystość w naszej gminie

Od kilku lat panie z Łysomickie-
go Stowarzyszenia Markus trud-
nią się przygotowaniem różnych 
wyrobów kulinarnych. W tym 
celu gmina Łysomice w ramach 
realizacji małych projektów 
unijnych, wyposażyła jedno z 
pomieszczeń w Centrum Ani-
macji Kultury w Łysomicach w 
sprzęt gastronomiczny (szafy 
chłodnicze, robot kuchenny, 
stół ze stali nierdzewnej, itp.). 

Także organizacja ta stara się 
sama pozyskiwać środki na do-
posażenie tego pomieszczenia. W 
2014 r. opracowała i zrealizowała 
projekt Inicjuj z FIO, w ramach 
którego zakupiła 23 jednakowe 
stroje dla swoich członkiń, zmy-
warkę oraz 6 termosów. Obec-
nie także udało się pozyskać w 
ramach tego programu  środki 
finansowe na warsztaty pn. „Kuli-
narne pasje łączą pokolenia”. Za-
danie to polegało na przeprowa-
dzeniu warsztatów kulinarnych 
dla młodzieży. 

Podczas jednych z zajęć mło-
dzież wraz z członkiniami stowa-
rzyszenia Markus przygotowały 
gołąbki z kaszą, które były wysta-

wione i degustowane podczas Fe-
stiwalu Produktu Lokalnego Zie-
mi Gotyku – „II Łubiański Dzień 
Kaszy”. Produkt ten zajął I miej-
sce wśród 14 zgłoszonych wyro-
bów. Nagrodę w postaci zestawu 
garnków kuchennych odebrała 
Barbara Ordak - Prezes Łysomic-
kiego Stowarzyszenia Markus. 
Jest to sukces nie tylko całej or-
ganizacji, ale również gminy Ły-
somice i wszystkich tych, którzy 
zabiegali o utworzenie takiego 
pomieszczenia oraz zapoczątko-
wali kulinarną pasję i wszczepili 
ją wszystkim członkiniom tej or-
ganizacji. 

Warto zaznaczyć, że przed-
stawicielami tej organizacji są  
przeważnie emerytki, rencistki, 
osoby bez pracy, które odnajdują 
w tej pasji kulinarnej sens życia i 
poczucie własnych wartości. Ich 
wyroby (pierogi, chleb swojski, 
pączki, gołąbki, itp.) cieszą się 
bardzo dużym uznaniem na róż-
nych festynach, imprezach i do-
żynkach gminnych).      

Barbara Ordak

Warsztaty kulinarne dla młodzieży
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Jak dobrze mieć sąsiada

Tuż przed rozpoczęciem wakacji mieszkańcy Papowa Toruń-
skiego - Osieki obchodzili Dzień Sąsiada.  Żywiołowy zespół 
country Jurek Paterski C. Club oraz tematyczne stroje uczest-

ników imprezy przeniosły nas w  świat Dzikiego Zachodu.

Zadbaliśmy o atrakcje dla osób w każdym wieku; maluchy 
mogły wyszaleć się na dmuchanych zjeżdżalniach, a dorośli 
sprawdzić w zabawnych konkurencjach. Serdecznie dzięku-
jemy za tak liczne przybycie zarówno mieszkańcom jak i go-
ściom, dziękujemy za wspaniałą zabawę i mile spędzony czas. 
Podziękowania kierujemy również do naszych sponsorów oraz 
wszystkich osób, które zaangażowały się w organizację imprezy.

To był nasz V Dzień Sąsiada i obiecujemy dalszą kontynuację 
tego typu spotkań.

Z pozdrowieniami
Sołtys i Rada Sołecka

Na początku czerwca 2015 
roku w świetlicy wiejskiej w 
Ostaszewie odbyły się Sza-
chowe Mistrzostwa Gminy 
Łysomice - Seniorów i Junio-
rów. Turniej rozegrany zo-
stał systemem szwajcarskim 
kontrolowanym na dystansie 
7 rund, z tempem gry po 15 
minut na partię dla zawod-
nika (kojarzenie komputero-
we), według obowiązujących 
przepisów gry Polskiego 
Związku Szachowego.

 Podczas zawodów panowa-
ła miła i przyjazna atmosfera 
przy kawie, herbacie, zimnych 
napojach i drożdżówkach 
ufundowanych przez OR PCK 
w Chełmży. Zawody sędziował 
Czesław Karasiewicz przy po-
mocy Damiana Kamińskiego. 
Organizatorem był Klub Ho-
norowych Dawców Krwi koła 
PCK w Ostaszewie i Urząd 
Gminy Łysomice. Pamiątkowe 
statuetki mistrzostw oraz pu-
chary i nagrody wręczał Wójt 
Gminy Łysomice Piotr Kowal. 
Sponsorami Mistrzostw byli: 
Urząd Gminy Łysomice, OR 
PCK w Chełmży i Klub HDK 

PCK w Ostaszewie.

Pierwsza trójka w klasyfi-
kacji Seniorów Mistrzostw 
Gminy Łysomice, przedsta-
wia się następująco:

I m-ce Kamiński Damian – 
Ostaszewo.

II m-ce Grzona Adam–Pa-
powo Toruńskie Osieki.

III m-ce Kruszyński Michał 
- Ostaszewo. 

Pierwsza trójka w klasyfi-
kacji Juniorów Mistrzostw 
Gminy Łysomice, przedsta-
wia się następująco:

I m-ce Sujkowski Dominik 
- Łysomice.

II m-ce Pazderski Piotr - 
Różankowo. 

III m-ce Kazancow Bartosz 
- Ostaszewo. 

Czesław Karasiewicz

Szachiści rywalizowali w Ostaszewie

Filia GBP w Ostaszewie zgłosi-
ła swój udział w ogólnopolskiej 
akcji Noc Bibliotek. Znaleźli-
śmy się pośród prawie sześciu-
set bibliotek z całej Polski, które 
otworzyły swe drzwi dla czytel-
ników podczas sobotniej nocy 
30 maja 2015 r.

Wystartowaliśmy o godzinie 
18.00, a cała impreza zakończyła 
się pół godziny po północy. W za-
bawach udział wzięło ok. 30 osób.

O godzinie 19.00 połączyli-
śmy się z Biblioteką Narodową i 
wspólnie z aktorami czytaliśmy 
„Lokomotywę”.  Utwory Julian 
Tuwima w swojej interpretacji 
prezentowali zaproszeni goście  
Sekretarz Gminy Łysomice, pani 
Bożena Cieplińska, Przewodni-
czący Rady Gminy, pan Robert 
Kożuchowski, Radna Gminy, 
pani Marzena Lewandowska,  
Przewodnicząca KGW ALEBAB-
KI, pani Sylwia Kraśniewska oraz 
Sołtys Ostaszewa, pan Czesław 
Karasiewicz. Czytający byli na-
gradzani entuzjastycznymi okla-

skami i zawołaniem „Brawo, bra-
wissimo”

W programie były także zaba-
wy ruchowe z chustą  KLANZY, 
wymyślenie jak największej ilości 
haseł promujących czytelnictwo, 
zabawa w detektywów poszu-
kujących Molika, który niszczył 
książki,  sprawdziliśmy również 
ile osób z książkami zmieści się na 
bibliotecznym dywanie. Uczest-
nicy spotkania z uwagą obejrzeli 
film „Sekret Eleonory”, po któ-
rym młodsze dzieci zostały ode-
brane przez rodziców, a młodzież 
bawiła się dalej. Nie zabrakło 
kalamburów z tytułami książek 
dla młodzieży, karaoke, zabawy z 
książkami, a zakończyliśmy przy 
latarce czytaniem o północy opo-
wieści z dreszczykiem.

Niezapomniane wrażenia, do-
bra zabawa, ciekawe pomysły, i... 
spotykamy się za rok!

Monika Wicherek
Gminna Biblioteka Publiczna

Filia w Ostaszewie

Gorączka Sobotniej Nocy … 
czyli I Noc Bibliotek 

w Ostaszewie

25. rocznica odnowienia w 
Polsce samorządu była do-
skonałą okazją do zorgani-
zowania kolejnej już edycji 
Gminnego Konkursu Wiedzy 
o Samorządzie Terytorial-
nym Mój samorząd – moja 
gmina. 

Na początku czerwca w 
Urzędzie Gminy Łysomice ry-
walizowali ze sobą uczniowie 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych, którzy jak się okaza-
ło, prezentowali wysoki i jed-
nocześnie wyrównany poziom 
wiedzy. Uczniowie rozwiązali 
test składający się z kilku-
dziesięciu pytań dotyczących 
funkcjonowania samorządów,  
na poziomie gminy, powiatu i 
województwa.

Podczas sprawdzania 

prac przez jury konkursowe, 
uczestnicy mieli do wykona-
nia także zadanie praktyczne, 
polegające na odwiedzeniu 
konkretnego referatu i ustale-
niu formalności, jakie należy 
dopełnić podczas załatwiania 
różnych spraw, np. meldunko-
wych, przy budowie domu lub 
starając się o tzw. becikowe.  
Zarówno testy, jak i zadanie 
praktyczne zostały wypełnio-
ne przez dzieci i młodzież z 
wielką starannością.

Zwyciężczynią   Konkursu 
Wiedzy o Samorządzie Tery-
torialnym  w kategorii gim-
nazjum została Dominika 
Trzeciak z Kamionek Małych. 
Natomiast wśród uczniów 
szkół podstawowych I miejsce 
zajął Dawid Dunajski z Łyso-
mic,  II miejsce przypadło Ar-

turowi Stasiakowi z Gostkowa, 
a  III miejsce  zdobyła Alicja 
Kucharska z Turzna. Nagrody 
zostały wręczone przez pana 
Piotra Kowala –  Wójta Gminy 
Łysomice oraz panią Bożenę 
Cieplińską – Sekretarza Urzę-
du Gminy.

Podziękowania należą się 
wszystkim uczestnikom kon-
kursu oraz nauczycielom,  
którzy świetnie przygotowali 
swoich wychowanków.

Warto przypomnieć, ze 
Święto Samorządu Terytorial-
nego przypada 27 maja i  zo-
stało  ustanowione przez Sejm 
RP w 2000 roku na pamiątkę 
pierwszych wyborów do rad 
gmin, które odbyły się 25 maja 
1990 roku.

Jan Kalinowski

VI edycja Gminnego Konkursu 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
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Czynnikiem, który jednocze-
śnie uczy, bawi i pobudza do 
kreatywnego myślenia jest te-
lewizja. Obejrzany program 
może być punktem wyjścia 
do zajęć rozwijających znajo-
mość języka. Jednak dziecko, 
które spędza zbyt wiele go-
dzin przed telewizorem, traci 
możliwość ćwiczenia takich 
umiejętności jak: bieganie, 
zabawa z dziećmi, czytanie 
książek i co bardzo ważne 
rozmowa.

Telewizja jest bardzo sku-
tecznym nauczycielem, lecz 
to, czego uczy, może być dobre 
lub złe (należy zatem wiedzieć, 
jakie programy ogląda twoje 
dziecko). 

Argumentem, który prze-
mawia przeciwko oglądaniu 
telewizji jest wszechobecna na 
ekranie przemoc i agresja. 

Wskazówki dotyczące oglą-
dania telewizji przez dzieci:

• staraj się, by telewizja od-
działywała w sposób korzyst-
ny na twoje dziecko. Zachęcaj 
je do oglądania konkretnych 
programów i bądź zawsze zo-
rientowany, co ogląda;

• pomóż dziecku zrozu-
mieć, dlaczego ogląda telewi-
zję. Dzięki temu będzie mogło 
aktywniej korzystać z tego, co 
zobaczy. Dzięki bardziej świa-
domym wysiłkom nauczy się 
większego krytycyzmu w oglą-
daniu i myśleniu.

• nie zostawiaj włączone-
go telewizora, jeżeli nikt go 
nie ogląda, gdyż dobiegający 

z niego dźwięk może prze-
szkadzać w rozmowie. Naucz 
dziecko, by wyłączało telewi-
zor, kiedy program przestaje je 
interesować.

• staraj się oglądać wraz 
z dzieckiem jego programy. 
Umożliwi ci to prowadzenie z 
nim rozmowy na temat treści 
programu, występujących w 
nim postaci lub konkretnych 
słów. Zadawaj pytania, zachę-
caj dziecko do komentowania 
tego, co widzi, dyskusji.

Równie ważnym źródłem 
informacji jest Internet. Niesie 
on ze sobą różne zagrożenia 
i niebezpieczeństwa, dlatego 
ważne jest by mieć pogląd na 
strony, które odwiedza dziecko 
i kontrolować czas, jaki dziec-
ko spędza przy komputerze.

Podsumowując, ogromne 
znaczenie ma dostarczanie 
prawidłowych wzorców języ-
kowych. Rozwój językowy to 
podstawy efektywnych umie-
jętności komunikowania się 
ze światem, umiejętności, któ-
re decydują o całym dalszym 
życiu dziecka. Otwierają mu 
wrota do szkól, pracy oraz 
umożliwiają nawiązywanie 
kontaktów z ludźmi.

Rodzicu, jeśli obserwujesz 
nieprawidłowości w rozwoju 
językowym swojego dziecka 
skontaktuj się z logopedą w 
Poradni Psychologiczno – Pe-
dagogicznej w Łysomicach.

Beata Korycka logopeda Po-
radni Psychologiczno – Peda-

gogicznej w Łysomicach

Przemoc w rodzinie narusza 
podstawowe prawa człowieka, 
w tym prawo do życia i zdrowia 
oraz poszanowania godności 
osobistej, a władze publicz-
ne mają obowiązek zapewnić 
wszystkim obywatelom równe 
traktowanie i poszanowanie ich 
praw i wolności. Przemoc w ro-
dzinie może przybrać różne for-
my, np:

• przemocy fizycznej (np. gdy 
ktoś cię bije, popycha, szarpie, ko-
pie, dusi),

• przemocy psychicznej( np. 
gdy ktoś cię obraża, poniża wyzy-
wa w obecności innych osób, po-
zbawia kontaktu z bliskimi, kon-
troluje, ciągle krytykuje),

• przemocy seksualnej (np. gdy 
ktoś cię zmusza do współżycia, do 
zachowań seksualnych przez cie-
bie nie akceptowanych.

Masz prawo do życia w rodzi-
nie wolnej od przemocy, dlate-
go dla swojego bezpieczeństwa i 
bezpieczeństwa członków two-
jej rodziny podejmij czynności 
umożliwiające pociągnięcie osoby 
stosującej przemoc do odpowie-
dzialności. W sytuacji zagrożenia 
zdrowia i życia powiadom Policję 
(997, 112), Komisariat Policji w 
Chełmży, ul. Sądowa 2 tel. (56)            
675 – 19 - 00  lub Prokuratora – 
Prokuratura Rejonowa Toruń – 
Wschód, Toruń, ul Grudziądzka 
47, Tel. (56) 611 – 76 - 00. Szybka 
reakcja pozwoli na zapewnienie 
tobie i twoim bliski ochrony. 

W razie uszkodzeń ciała zgłoś 
się do lekarza pierwszego kontak-
tu w celu udzielenia ci pomocy 
medycznej i wydania bezpłatnego 
zaświadczenia lekarskiego o przy-
czynach i rodzaju uszkodzeń ciała 
związanych z użyciem przemocy.

Jeżeli potrzebujesz rozmowy, 
porady prawnej, wsparcia psycho-
logicznego w związku z przemocą 
w twojej rodzinie możesz zadzwo-
nić pod bezpłatny telefon zaufania 
Kujawsko - Pomorskiej Niebie-
skiej Linii  0 800 - 154 – 030, czyn-
ny codziennie  17.00 - 21.00  lub 

pod numer 801-120-002 Ogólno-
polskiego Telefonu dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie Niebieska Linia  
(pon.- sob. 8.00 - 22.00 i niedziele 
i święta 8.00 - 16.00). 

W celu uzyskania komplekso-
wej pomocy możesz zgłosić się do 
właściwej instytucji, np:

• Gminnego Zespołu Interdy-
scyplinarnego – siedziba ul. War-
szawska 19, tel. 508 – 394 - 505.  

• Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łysomicach - siedzi-
ba ul. Warszawska 19, tel.508-394-
505 lub 501-804-049.

• Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
- siedziba ul. Warszawska 8, tel. 
(56) 678- 32-22.

• Biura d/s Polityki Prorodzin-
nej i Przeciwdziałania Przemocy, 
ul. M. Skłodowskiej - Curie 73, 
tel. (56)659 – 13 - 99 lub (56) 656 
–10 - 83. 

• Miejskiego Ośrodka  Edu-
kacji i Profilaktyki Uzależnień w 
Toruniu, ul. Kasztanowa 16  gdzie 
panie doświadczające przemocy 
w rodzinie zapraszane są do  
uczestnictwa w grupie wsparcia 
dla kobiet.  Spotkania grupy od-
bywają się w każdy czwartek od 
godz. 16.30 w siedzibie Ośrodka. 
tel. (56) 645 – 89 - 96.

• Stowarzyszenia AZYL na 
rzecz pomocy kobietom i dzie-
ciom ofiarom przemocy, siedziba 
- Toruń, ul. Brzozowa 9, tel. (56) 
657 – 58 - 61 od poniedziałku do 

piątku od 8.00 - 18.00. 
Masz prawo do żądania 

wszczęcia procedury Niebieskie 
Karty  przez przedstawicieli jed-
nostek organizacyjnych pomocy 
społecznej, gminnej komisji roz-
wiązywania problemów alkoho-
lowych, policji, oświaty, ochrony 
zdrowia.

Masz prawo do żądania od or-
ganów ścigania wszczęcia postę-
powania przygotowawczego wo-
bec osoby stosującej przemoc w 
twojej rodzinie, a w razie potrzeby 
-  jej izolacji.

Masz prawo złożyć w Sądzie 
Cywilnym wniosek o zobowiąza-
nie sprawcy przemocy do opusz-
czenia zajmowanego wspólnie z 
tobą mieszkania, nawet gdy nie 
zdecydowałaś/eś się na zawiado-
mienie policji.

Przedstawione powyżej roz-
wiązania pozwalają na skuteczną 
interwencję i pomoc w sytuacji 
wystąpienia przemocy, dlatego 
zachęcam do szukania pomocy i 
rozwiązań, które pomogą i przy-
czynią się do zwiększenia ochro-
ny osób dotkniętych przemocą w 
rodzinie.   
Opracowano na podstawie danych 

Ministerstwa 
Sprawiedliwości.

Aneta Kalinowska 
Przewodnicząca Gminnego 

Zespołu Interdyscyplinarnego w 
Łysomicach

Przy szczerym uśmiechu dziec-
ka nawet Mona Lisa traci swój 
urok. Dlatego też władze samo-
rządowe Gminy Łysomice wraz 
z Dyrekcją Zespołu Szkół nr 1 w 
Łysomicach postanowiły wywo-
łać uśmiech na twarzach dzieci z 
terenu całej gminy organizując 
już kolejny Ekologiczny Dzień 
Dziecka. 

Impreza rozpoczęła się 6 
czerwca od powitania wszystkich 
zebranych dzieci przez Wójta 

Gminy Łysomice Piotra Kowa-
la oraz Wicedyrektora Zespołu 
Szkół nr 1 w Łysomicach Jana 
Kalinowskiego. Następnie dzieci 
mogły obejrzeć występ teatrzyku 
Vaśka. Przedstawienie  pt. Dalej 
w drogę wywołało entuzjazm u 
małych widzów, którzy ochoczo 
włączyli się we wspólne śpiewy i 
tańce z aktorami. Po występie na 
dzieci czekało mnóstwo atrakcji 
takich jak dmuchane zjeżdżalnie i 
trampoliny, pokaz tańca hip - hop 
w wykonaniu dziewcząt uczęsz-

czających na zajęcia do klubu fit-
ness Endorfina, zumba dla dzieci, 
kącik artystyczno - plastyczny, 
konkursy i zawody sportowe 
czy pokazy wozów strażackich. 
Poza tym była możliwość wzięcia 
udziału w zabawach propono-
wanych przez animatorki czasu 
wolnego z firmy Imprezomania. 
W swoim programie przewidzia-
ły one prezentacje doświadczeń 
chemicznych, ogromne bańki 
mydlane, konkursy z nagrodami, 
tańce czy malowanie twarzy. 

Nie zabrakło również wystę-
pów młodych laureatów konkur-
su wokalnego Wiosenna Łąka. 
Jury z na czele z Wójtem Gmi-
ny wyłoniło laureatów konkur-
su plastycznego pn. Co mogą 
zrobić dzieci, by nie rosła góra 
śmieci. W związku z tym, że był 
to Ekologiczny Dzień Dziecka 
nie mogło zabraknąć elementów 
związanych z ochroną środowi-
ska. Istniała możliwość oddania 
elektrośmieci za co można było 
otrzymać krzewy ozdobne. Orga-

nizatorzy przygotowali również 
dla wszystkich gości ekologiczne 
kanapki oraz lody i soczki. 

Organizacja kolejnego już 
Gminnego Dnia Dziecka nie by-
łaby możliwa beż współpracy 
władz gminy z dyrekcją i pracow-
nikami Zespołu Szkół nr 1 w Ły-
somicach. 

Dziękujemy za tak liczne przy-
bycie i spędzenie z nami tej sło-
necznej soboty. Zapraszamy za 
rok !

Kamila Wilczyńska

Święto Dzieci z ekologią w tle

Przemocy powiedz NIE!Czy telewizja sprzyja 
rozwojowi językowemu 

dzieci
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Zakończył się rok szkolny 
2014/2015. Wielu uczniów z 
gminy otrzymało świadectwa 
z wyróżnieniem wraz z gra-
tulacjami ze strony dyrektora 
i grona pedagogicznego.

Absolwenci Gimnazjum nr 
1 w Łysomicach i Gimnazjum 
nr 2 w Turznie, którzy osią-
gnęli  średnie ocen powyżej 

4.75 oraz przynajmniej bardzo 
dobre zachowanie zostali wraz 
ze swoimi rodzicami zapro-
szeni na uroczyste spotkanie 
z Wójtem Gminy Piotrem Ko-
walem oraz Przewodniczącym 
Rady Gminy Robertem Kożu-
chowskim. Podczas spotkania 
rodzice odebrali listy gratu-
lacyjne z wyrazami uznania 
za uzyskane przez ich dzieci 

wyniki, a uczniowie otrzymali  
nagrody książkowe.

 W Gimnazjum nr 1 w Łyso-
micach nagrody otrzymali:

Natalia Czyż
Angelika Kaczmarek
Kamil Knyszyński 
Angelika Rybińska
Klaudia Streich
Aleksandra Wiśniewska
 

W Gimnazjum nr 2 w Turz-
nie wyróżnieni zostali:

Karol Gęsicki
Rafał Kotlarek
Julia Olszewska
Karina Szóstakowska
Dominika Trzeciak

Serdeczne podziękowania 
dla nauczycieli, wychowaw-
ców oraz dyrektorów szkół 
dbających o edukację, rozwój 
oraz wychowanie młodzieży.

Magdalena Kwaśniewska

Nagrody dla absolwentów 
gimnazjów 2015

W dniach 29.05-02.06.2015 
roku piętnaścioro uczniów 
ze  Szkoły Podstawowej z 
Ostaszewa wraz z opiekuna-
mi: Ewą Kalinowską, Moniką 
Wysakowską i Anną Żako-
wiecka –Brucką wybrało się 
na obóz szkoleniowy Euro-
Week – Szkoła Liderów, który 
odbył się w Długopolu Zdrój 
na Ziemi Kłodzkiej.

Program EuroWeek to spe-
cjalny obóz edukacyjny, któ-
ry pozwala młodym ludziom 
aktywnie włączyć się w życie 
demokratycznego społeczeń-
stwa dzisiejszej Europy oraz 
rozwinąć najbardziej cenione 
w chwili obecnej umiejętno-
ści społeczne: przewodzenia, 
autoprezentacji oraz pracy w 
zespole.

Zajęcia były prowadzone w 
formie interaktywnych warsz-
tatów, gier symulacyjnych i 
ćwiczeń praktycznych. Śmiało 
można powiedzieć, że nie 50 a 
90% zajęć było prowadzonych 
w języku angielskim. Ucznio-
wie mieli kontakt z wolon-
tariuszami  z Łotwy, Turcji, 
Rumunii, Kolumbii, z którymi 
bardzo się zaprzyjaźnili. Jak 
się okazało na miejscu, aby 
się z nimi porozumieć musie-
li używać języka angielskiego. 
Trzeciego dnia naszego poby-
tu udaliśmy się na wycieczkę 
autokarową do Pragi, gdzie 
wraz z przewodnikiem odwie-
dziliśmy Katedrę Św. Wita, na 
Hradczanach, podziwialiśmy 
zamek praski wraz z ogroda-
mi i dziedzińcem zamkowym. 
Odwiedziliśmy najciekawsze 
budowle Malej Strany. Space-
rując  Mostem Karola, pozna-

liśmy jego historię. Zwiedzi-
liśmy najważniejsze zabytki 
na rynku i uliczkach Starego 
Miasta. Dzieci miały również 
okazję przejechać się praskim 
metrem, które przeniosło nas 
na obrzeża miasta, gdzie do-

tarliśmy do autokaru. Zrobili-
śmy ostanie zakupy i wrócili-
śmy do Długopola. 

Podczas całego pobytu 
uczniowie mieli wiele okazji 
do współpracy z rówieśnika-
mi z innych szkół, w takich 

zadaniach jak „Mission Im-
possible” czy „Culture Shock”. 
Mimo bogatego programu 
zajęć, uczniowie co wieczór 
chętnie uczyli się różnych 
tańców i bawili się wspólnie 
na dyskotekach. Dni wyda-

wały się za krótkie. Smutek na 
twarzach wielu uczestników 
w ostatni wieczór świadczył 
o tym, jak bardzo żal było się 
rozstawać i wyjeżdżać.

Anna Żakowiecka-Brucka

Tematem dyktanda Mię-
dzygminnego Konkursu Or-
tograficzno - Gramatyczne-
go, który odbył się w maju w 
Szkole Podstawowej w Świer-
czynkach, była wiosna. Nie 
wszyscy uczestnicy zachwy-
cali się jednak tą piękną porą 
roku, ponieważ do jej opisu 
użyto wielu trudnych słów.

Po napisaniu dyktanda była 
chwila na słodkie co nieco, a 
potem pozostały jeszcze do 
rozwiązania cztery zadania w 
grupach. Ze wszystkimi mean-
drami polskiej ortografii i gra-
matyki najlepiej poradziła so-
bie reprezentacja naszej szkoły 

w składzie: Weronika Hevelke, 
Patrycja Klamczyńska  i Ame-
lia Kruszyńska. Dziewczyny 
prowadziły w punktacji od 
początku do końca. Pokonały 
uczniów z Ostaszewa, Pigży, 
Turzna i Łysomic. Warto także 
nadmienić, że Patrycja Klam-
czyńska i Julita Rogowska zdo-
były w oddzielnej klasyfikacji 
tytuł Mistrza Ortografii.

Każdy uczestnik konkursu 
otrzymał pamiątkowy dyplom 
i książkę. Będzie miał również 
satysfakcję ze spotkania się w 
gronie Mistrzów Ortografii i 
Gramatyki.

Jacek Łozowski

O spóźnionej wiośnie

Uczymy się aktywnie języka angielskiego
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Maj i czerwiec to miesiące 
obfitujące w wycieczki szkol-
ne. Uczniowie klasy VI Szko-
ły Podstawowej w Ostaszewie 
wraz z opiekunami panią Jo-
lantą Siwek, Mileną Szyder-
ską i Moniką Wysakowską 
udali się na południe Polski. 

Zwiedzali Kraków, gdzie za-
witali na Wawel, Stare Miasto 
wraz z Kościołem Mariackim, 
weszli na Kopiec Kościusz-
ki, zwiedzili Kazimierz - ży-
dowską dzielnicę Krakowa, w 
której można było zobaczyć 
synagogi oraz stary cmentarz 
żydowski. Wiele emocji przy-
sporzyła wizyta w Parku Wod-

nym, gdzie uczniowie mogli 
zrelaksować się i nabrać sił 
na dalsze zwiedzanie. Następ-
nym punktem wycieczki były 
Wadowice, w których urodził 
się Karol Wojtyła - papież Jan 
Paweł II. Kopalnia Soli w Wie-
liczce to kolejne miejsce na 
mapie wycieczki. Wiele tajem-
nic, które odkryli w kopalni 
zaskoczyło uczniów, jednak 
pozostały i takie, które tajem-
nicami pozostaną na zawsze. 
Ostatni dzień przyniósł po-
dróż do Zakopanego. Wjazd 
na Gubałówkę, wizyta w Mu-
zeum Tatrzańskim, wejście na 
Wielką Krokiew - skocznię 
narciarską, Stary Cmentarz 

na Pęksowym Brzyzku wraz 
z sąsiadującym najstarszym 
drewnianym kościołem Za-
kopanego oraz napotkane 
charakterystyczne budynki 
i budowle zakopiańskie na 
długo pozostaną w pamięci 
jednocześnie przybliżając tym 
samym choć cząstkę tradycji i 
kultury Podhala. Mimo zmę-
czenia wszyscy z uśmiechami 
na twarzy wrócili do swoich 
domów z pełnym bagażem 
ciekawych doświadczeń i wie-
lu interesujących wiadomości.

Milena Szyderska

Przecieramy turystyczne szlaki
Kraków - Wadowice - Wieliczka – Zakopane 18-23. 05. 2015

W ostatnim czasie zawitał do 
Szkoły Podstawowej w Świer-
czynkach specjalny ekobus w 
ramach kampanii edukacyj-
nej „dalEKOwzroczni”, ma-
jącej związek z budową spa-
larni odpadów w Bydgoszczy. 
Podczas kampanii, która ma 
potrwać do września 2015 
roku, ekobus odwiedził już 
ponad 290 placówek. Ucie-
szyliśmy się bardzo, że dotarł 
również do nas. 

W ramach zajęć prowa-
dzonych przez specjalistów, 
dowiedzieliśmy się jak wiele 
problemów stwarzają środo-
wisku składowiska śmieci, 
obejrzeliśmy dydaktyczny film 
z Bocianem Bogusiem w roli 
głównej, który pokazywał jak 

działają nowoczesne spalar-
nie, ile powstaje w nich ener-
gii  oraz uczył jak segregować 
odpady i jakie przynosi to ko-
rzyści środowisku. Potem, już 
w ekobusie, można było zoba-
czyć makietę spalarni, wsiąść 
na rower produkujący energię, 
pograć w gry dydaktyczne.

 Na koniec wszyscy zrobili-
śmy sobie zdjęcia z Bocianem 
Bogusiem, otrzymaliśmy spe-
cjalne broszurki na temat se-
gregowania odpadów i ochro-
ny środowiska, no a przede 
wszystkim wyszliśmy bogatsi 
o nową wiedzę i utwierdzili-
śmy się w postanowieniu po-
magania przyrodzie. 

Anna Wińska

Ekobus w 
Świerczynkach

Radosne dzieciństwo 
w Przedszkolu Jelonek 

Dobiega końca realizacja pro-
jektu - Przedszkole Publiczne 
Jelonek w Papowie Toruńskim. 
Od 1 września 2015 r. gmina 
Łysomice przejmuje wszystkie 
zobowiązania prawidłowego 
funkcjonowania tej placówki. 

Dzieci z terenu gminy Ły-
somice mają możliwość zdo-
bywania wiedzy edukacyjnej 
na poziomie przedszkolnym w 
pięciu filiach przedszkolnych 
i przedszkolu pełnowymia-
rowym. Profesjonalna kadra 
przedszkolna cały czas, oprócz 
zajęć z podstawy programowej 
MEN oraz zajęć wyznaczonych 
w ramach projektu, powięk-
sza ofertę edukacyjną o licz-
ne ciekawe zabawy, konkursy, 
spotkania z ciekawymi oso-
bami, wycieczki, festyny, itp. 
Przykładem tego są chociażby 
wycieczki do Muzeum Pier-
nika, ogrodu zoobotaniczne-
go i Kinder Parku w Toruniu, 
organizacja co roku imprezy 
integracyjnej „Dzień Ziemi”, 
Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Dziecka, i inne. Z inicjatywy 
Przedszkola Publicznego Je-
lonek, została zorganizowana 
w czerwcu na terenie Zespołu 
Szkół nr 2 w Turznie, I Sporto-
wa Olimpiada Przedszkolaków 
pn. „Jelonki na start”. Były to 
bardzo udane i emocjonujące 
zawody, a wynikiem tego było 

wręczenie wszystkim małym 
uczestnikom, medali. Orga-
nizatorzy już zapowiedzieli, 
że  olimpiada przedszkolaków 
wejdzie na stałe do kalenda-
rza imprez organizowanych 
przez tę placówkę. W tym roku 
przedszkolnym są realizowane 
dodatkowe zajęcia edukacyjne 
i profilaktyczne: „Bezpieczny 
przedszkolak”, „Kubusiowy 
przyjaciel natury”, „Cała Pol-
ska czyta dzieciom” i „Dzieciń-
stwo bez pruchnicy”. Oprócz 
tego aby zwiększyć aktywność 
dzieci, przedszkole korzysta z 
różnych innowacyjnych pro-
gramów nauczania, m.in. mo-
duły „Matematyka sensorycz-
na” i „Od bazgrania do pisania” 
oraz Klanza – metoda twórczej 
ekspresji i swobodnej zabawy 
aktywizującej dzieci. Bardzo 

fajne zajęcia, które dzieci lubią 
są prowadzone przez Fundację 
„Wszyscy tworzymy sztukę” 
(zajęcia plastyczne, muzycz-
ne, nauka śpiewu i gry na in-
strumentach), Parakis (terapia 
ruchem z elementami muzyki 
korekcyjnej), Jagielski Dance 
Projekt (zajęcia ruchowe i na-
uka tańca), i inne. Warto pod-
kreślić, że dzieci z Przedszko-
la Publicznego Jelonek biorą 
czynny udział w różnych kon-
kursach recytatorskich i pla-
stycznych zdobywając nagrody 
i wyróżnienia. 

Zapraszamy wszystkich ro-
dziców do korzystania z oferty 
przedszkolnej Przedszkola Pu-
blicznego Jelonek w Papowie 
Toruńskim. 
 Marek Komuda

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szlak tegorocznej wycieczki 
szkolnej wiódł na północ. 2 
czerwca 37 uczestników kl. 
IV-VI Szkoły Podstawowej 
w Świerczynkach wsiadło 
do autokaru, który ruszył 
do Rewy. Tam do obejrze-
nia był miniaturowy pół-
wysep. Dzięki sprzyjającej 
pogodzie, niektórzy mogli 
doświadczyć pierwszego w 
tym roku kontaktu z mor-
ską wodą. Była zimna, więc 
skończyło się tylko        na 
zanurzeniu stóp.

Nadmorska przygoda za-
kończyła się dopiero w Gdy-
ni- Orłowie, gdzie wszyscy 
podziwiali wybrzeże klifowe. 

Wędrówki po piaszczy-
stych plażach wzmocniły 
apetyt, więc kolejnym punk-
tem wycieczki był obiad. Z 
nową energią uczestnicy wy-
ruszyli do Szymbarku, aby 
zwiedzić Centrum Edukacji i 
Promocji Regionu. W ośrod-
ku zebrano wiele ciekawych i 
cennych eksponatów. Warto 

tutaj wspomnieć o polskich 
chatach sprowadzonych z 
Syberii oraz pociągu, któ-
rym zesłańcy jechali w głąb 
Związku Sowieckiego. Z tą 
tragiczną historią naszego 
narodu związany był również 
łagrowy barak, stanowiący 
miejsce do spania dla kilku-
set więźniów.

W Szymbarku  historia 
łączy się ze współczesnością, 
dlatego można tam zoba-
czyć także najdłuższą  deskę 
świata, wpisaną do Księgi 
Rekordów Guinnesa oraz 
najbardziej rozpoznawalny 
element ośrodka - dom do 
góry nogami. Okazało się, że 
jego zwiedzanie nie było ła-
twe, zachwianie równowagi 
zdarzało się każdemu.

Po zobaczeniu i zwiedze-
niu tylu ciekawych miejsc, 
przyszła pora na powrót, bo 
wszędzie dobrze, ale … 

Jacek Łozowski

Ciekawe miejsca
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31 maja to bardzo ważna data w te-
gorocznym kalendarzu imprez gmin-
nych. Wtedy to właśnie obchodzili-
śmy Dzień Matki. Już po raz kolejny  
gościnne mury świątyni w Papowie 
Toruńskim wypełniły się po brzegi 
Matkami, które jak co roku cierpliwie 
czekały na obchody swojego święta. 
W rolę konferansjerów podczas uro-
czystości wcielili się sołtys sołectwa 
Łysomice Barbara Ordak oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Łysomice 
Robert Kożuchowski. 

Koncert podzielony był na dwie 
części. W pierwszej z nich wszystkie 
mamy mogły posłuchać występów mu-
zycznych dzieci z Przedszkola Publicz-
nego Jelonek w Papowie Toruńskim 
oraz jego filii. Dzieci zaprezentowały, 
m.in. piosenki Mamo droga mamo, 

Ten jeden dzień czy Rysunek Mamy. 
W drugiej części koncertu wybitny te-
nor, Andrzej Kuba Kubacki przeniósł 
wszystkich zebranych gości w klimat 
pieśni neapolitańskich znakomicie wy-
konując utwory, takie jak Ave Maria 
czy  O sole Mio, a także piosenkę Vio-
letty Villas    List do Matki. Na koniec 
wszyscy na stojąco zaśpiewali Barkę 
jako hołd dla Świętego Jana Pawła II. 

Po pełnym wzruszeń koncercie 
wszyscy goście zostali zaproszeni do 
świetlicy wiejskiej w Papowie Toruń-
skim na poczęstunek przygotowany 
przez panie z Koła Kobiet Aktywnych 
w Papowie Toruńskim oraz łysomic-
kiego Stowarzyszenia MARKUS. Tam 
na wszystkich gości czekała niespo-
dzianka. Najpierw na scenie pojawiła 
się grupa teatralna        Duch w Ruch, 
z przedstawieniem dotyczącym etapów 

rozwoju dziecka oraz emocjom matek 
temu towarzyszącym. Następnie, ku 
zdumieniu wszystkich zebranych w 
świetlicy gości, poważny tenor prze-
szedł metamorfozę i przemienił się 
w  Zofię Gwizdek ze wsi Pępkowice - 
młodszą siostrę Genowefy Pigwy. Oba 
występy wywołały aplauz wśród pu-

bliczności, która nie mogła powstrzy-
mać łez od śmiechu. 

Podczas koncertu tradycyjnie odby-
ła się zbiórka charytatywna. Dziękuje-
my wszystkim za udział  w koncercie 
oraz za okazaną hojność. Zapraszamy 
za rok! 

Kamila Wilczyńska

Gmina świętowała Dzień Matki

Już tradycyjnie w sołectwie 
Wytrębowice odbył się festyn 
3 Majowy, na którym nie za-
brakło atrakcji. 

Uroczystość rozpoczęto 
mszą św. przy przydrożnej 
kapliczce. Następnie wszy-
scy zgromadzeni zebrali się 
przy świetlicy wiejskiej, gdzie 
Sołtys sołectwa Wytrębowice 
pan Witold Wujak oraz Rad-
ny Rady Gminy Łysomice pan 
Roman Wojda przywitali ze-
branych gości i zachęcali do 
korzystania z przygotowanych 
urozmaiceń. Podczas imprezy 
wystąpiła młodzież ze Szkoły 

Podstawowej w Ostaszewie 
natomiast OSP z Papowa To-
ruńskiego wykonała świetny 
pokaz przy użyciu sprzętu 
strażackiego. Rozerano także 
mecz piłki nożnej, który za-
kończył się sukcesem dla dru-
żyny mieszkańców sołectwa 
Wytrębowice. W godzinach 
wieczornych zorganizowano 
zabawę taneczną. 

Serdeczne podziękowania 
składamy wszystkim zaanga-
żowanym, którzy pomagają 
w organizacji corocznego 

festynu. 
Elwira Jarosz

Majowy 
festyn


