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Kiedy miedzianą rdzą  pożółkłych jesiennych 
liści więdną obłoki, zgadujemy, czego od nas 

obłoki chcą, smutniejące w dali swojej wysokiej.

Na siwych puklach układa się babie lato, na 
grobach lampy migocą umarłym 

duszom, już niedługo, niedługo czekać nam na 
to, już i nasze dusze ku tym lampom wkrótce 

wyruszą.

„Dzień Zaduszny” Jan Brzechwa
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Gminna Spółka Wodna w Łysomi-
cach w ostatnim czasie zrealizowa-
ła następujące zadania:

Pozyskała dotacje z :
- Urząd Gminy Łysomice
- Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Kujawsko – Pomorskiego 
w Toruniu

- Urząd Wojewódzki w Bydgosz-
czy

 Poza tym zakupiono na potrzeby 
GSW w Łysomicach:

-samochód – Furgon Typ VOL-
SWAGEN Caddy 

- kosa spalinowa STIHL- 2 sztuki
- pilarka spalinowa STIHL 2 sztu-

ki
GSW w Łysomicach zatrudnia 

na umowę o pra-
cę 5 pracowni-
ków, okresowo 
dodatkowo za-
trudnia od 6 do 
10 ludzi do prac 
melioracyjnych 
na umowę zlecenie. 
Zarząd GSW chce po-
dziękować członkom GSW za ter-
minowe wpłaty składek na konser-
wacje urządzeń melioracyjnych oraz 
prosi członków, którzy nie wpłacili 
jeszcze składek, aby uregulowali za-
ległości do końca roku 2015.

Z pozdrowieniami
 Przewodniczący GSW

 Andrzej Paczkowski

Z działalności  Gminnej 
Spółki Wodnej

Jubileusz odrodzonego 
samorządu terytorialnego

W 2015 roku  obchodzimy 25-lecie 
odrodzonego polskiego samorządu 
terytorialnego. Demokratyczne wy-
bory do rad gmin, które miały miejsce 
w czerwcu 1990 roku, dały  lokalnym 
społecznościom prawo  rozwiązywania 
ich problemów zgodnie z  potrzebami i 
oczekiwaniami.

Nawiązując do wydarzeń  z przed lat 
XIV uroczysta sesja z okazji 25-lecia  Sa-
morządu Gminy Łysomice odbędzie się 9 
listopada br. w Hotelu Monet. W progra-
mie uroczystości między innymi wystawa 
zdjęć i lokalnych kronik , występ  uczniów 
ZS nr 1 w Łysomicach, zespołu „KTo To 
Taki” oraz koncert gitarowy Jacka Słup-

kowskiego. Podsumowany zostanie  kon-
kursu plastyczny  „ 25-lecie samorządu”. 
Liczymy, że w uroczystości uczestniczyć 
będą  radni , wójtowie, sołtysi, przewod-
niczący rad sołeckich , kierownicy jedno-
stek oraz pracownicy gminy wszystkich 
kadencji. Osoby najdłużej pracujące na 
rzecz samorządu otrzymają okoliczno-
ściowe wyróżnienia.

Podczas sesji planowane jest rów-
nież przyjęcie programu stypendialnego 
wspierającego edukację uzdolnionej mło-
dzieży zamieszkałej na terenie Gminy Ły-
somice. 

Weronika Melkowska

Pożegnalne spotkanie 
Wicemarszałka Senatu

16 października gościliśmy w 
Urzędzie Gminy Łysomice Wice-
marszałka Senatu RP- pana Jana 
Wyrowińskiego. 

Wizyta ta była zwieńczeniem a 
zarazem podsumowaniem mijają-
cej kadencji Parlamentu RP. Wi-
cemarszałek dziękując za dobrą i 
owocną współpracę  poinformował 
oficjalnie, że nie będzie ubiegał się o 
reelekcję. Wójt z rąk Wicemarszałka 

otrzymał medal Senatu RP oraz pa-
miątkowy album- Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej Tradycja i Współ-
czesność XV-XXI w. Włodarz naszej 
gminy wyraził nadzieję, że wizyta ta 
nie była wizytą pożegnalną i że jesz-
cze niejednokrotnie będziemy mieli 
zaszczyt gościć pana Wicemarszałka 
w gościnnych progach Gminy Łyso-
mice

Kamila Wilczyńska

Posiedzenie Plenarne 
Rady Gminy w Starostwie 

Powiatowym

W dniu 13 października 2015r o  w   Sta-
rostwie  Powiatowym w Toruniu odbyło 
się wyjazdowe  plenarne posiedzenie 
Rady Gminy Łysomice. W spotkaniu 
oprócz radnych  naszej gminy uczest-
niczyli wójt Piotr Kowal , skarbnik 
Monika Szczypska, starosta Mirosław 
Graczyk oracz członkowie zarządu po-
wiatu Wiesław Kazaniecki i Mirosław 
Nawrotek. 

Podczas posiedzenia została zapre-
zentowana koncepcja budowy ścieżek 
rowerowych przy drogach powiatowych 
na terenie Gminy Łysomice oraz przed-
stawiono planowane inwestycje drogowe  
powiatu.  Na zakończenie posiedzenia 
sekretarz  Czesław Makowski oprowadził 
i przestawił radnym funkcjonowanie Sta-
rostwa Powiatowego w Toruniu .

Weronika Melkowska
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W sobotę, 26 września br. , grupa ro-
werzystów z naszej gminy, na czele 
z Wójtem Gminy Piotrem Kowalem 
oraz Przewodniczącym Rady Gminy 
Łysomice Robertem Kożuchowskim, 
wybrała się z Turzna do świetlicy 
wiejskiej w Rogowie na uroczyste 
podpisanie Deklaracji Partnerstwa 
na budowę ciągów pieszo- rowero-
wych. 

Na miejscu spotkaliśmy się ze Sta-
rostą Toruńskim- Mirosławem Gra-
czykiem, Wicestarostą- Andrzejem 

Siemianowskim, Wójtem Gminy 
Lubicz- Markiem Olszewskim oraz 
grupa rowerzystów z Gminy Lubicz. 
Włodarze gmin i Powiatu w swoich 
wystąpieniach podkreślali jak istotne 
jest budowanie ścieżek rowerowych, 
wskazując, ze w obecnej perspektywie 
finansowej ma powstać w naszym po-
wiecie około 140 km ciągów pieszo- 
rowerowych.  Nie zabrakło również 
funkcjonariuszy Policji. Komendant 
Miejskiej Policji Antoni Stramek, 
dziękował władzom samorządowym 
za podjęcie inicjatywy budowy ścieżek 

rowerowych, gdyż znacznie poprawia 
one bezpieczeństwo rowerzystów, 
których na naszych drogach pojawia 
się coraz więcej. Po przemówieniach 
wszyscy zebrani złożyli podpisy na 
pamiątkowych planszach z siecią 
dróg rowerowych w naszym powiecie, 
które zawisną w Urzędzie Gminy Ły-
somice i Urzędzie Gminy Lubicz. Na 
wszystkich, którzy zdecydowali  się 
spędzić sobotnie popołudnie w Rogo-
wie czekał poczęstunek przygotowany 
przez młodzież uczącą się w CKU w 
Gronowie. Uczniowie ze szkół mogli 

wziąć udział w grach i zabawach przy-
gotowanych i prowadzonych przez 
pracowników Starostwa Powiatowe-
go w Toruniu. Każdy mógł również 
skorzystać z możliwości spaceru w 
alko- goglach lub narko-goglach, któ-
re przywieźli ze sobą funkcjonariusze 
Policji, aby pokazać wszystkich jak 
niebezpieczne jest siadanie za kierow-
nicą pojazdu pod wpływem alkoholu 
lub narkotyków.  

     
Kamila Wilczyńska

Deklaracja Partnerstwa w sprawie
 budowy ciągów pieszo- rowerowych 

Klimat góralski 
w gminie Łysomice

W dniach 12 – 14 października naszą 
gminę odwiedziły góralki Koła Go-
spodyń Wiejskich z gminy Kościelisko 
(województwo małopolskie, powiat ta-
trzański).  

Panie przyjechały na zaproszenie Ły-
somickiego Stowarzyszenia Markus, które 
w lipcu gościło w tamtych stronach. W 
ramach rewanżu członkinie naszej orga-
nizacji zorganizowały trzydniowy pobyt 
góralek na naszym terenie. Było zwiedza-
nie naszej gminy, miasta Torunia, organi-

zacja imprezy integracyjnej, a na zakoń-
czenie uroczysta wspólna kolacja, wizyta 
w Urzędzie Gminy Łysomice i spotkanie 
z Wójtem Gminy i Przewodniczącym 
Rady Gminy oraz uroczysta msza święta 
w Łysomicach w intencji obu organizacji. 
Panie z KGW Kościeliska były bardzo za-
dowolone z pobytu i gościnności, którą w 
głównej mierze przygotowały członkinie 
Łysomickiego Stowarzyszenia Markus.        

Barbara Ordak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, jako instytucja zajmująca się 
sprawami społecznymi, nie tylko 
stara się wspomagać osoby/rodziny, 
które znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej, ale też stara się wskazywać 
społeczeństwu jak zapobiegać tym 
problemom. 

Jednak, by te działania przynosiły 
pewne rezultaty – konieczna jest współ-
praca środowiskowa. Bardzo ważną 
rolę w „uzdrawianiu” społeczeństwa 
odgrywają organizacje pozarządowe. 
To właśnie ich działania i włączanie w 
nie osoby z problemami - daje szansę 
na zmianę ich postaw. Dzięki szerokie-
mu wsparciu nie tylko najbliższych, ale 
lokalnego społeczeństwa – wzmacnia 

się osoby z dysfunkcjami życiowymi 
pokazując, że „też coś potrafią, mogą i 
są jednymi z nas”. Patrząc na doświad-
czenia innych gmin i miast w zakresie 
współpracy samorząd-organizacja po-
zarządowa – widać pozytywne rezulta-
ty. Jeżeli chcemy pomniejszać lokalne 
problemy społeczne – gorąco nama-
wiam do szerokiej współpracy w tym 
zakresie.

Innym, bardzo ważnym problemem 
jest pomniejszanie problemów zdro-
wotnych, szczególnie chorób, które są 
domeną współczesnego świata: zawa-
ły, udary, choroby nowotworowe czy 
cukrzyca. Najlepszym i najtańszym 
leczeniem oraz dającym najmniejsze 
skutki w naszej psychice – jest PRO-
FILAKTYKA. Apeluję do Szanownych 

Mieszkańców naszej gminy, by nie lek-
ceważyli pewnych objawów naszego 
zdrowia, które mogą być sygnałami, 
że „coś jest nie tak” i poddali się bada-
niom profilaktycznym. Ważne są też 
badania okresowe, mimo, że nie czuje-
my się chorzy – gdyż dzięki nim moż-
na w większości sytuacji wykluczyć, iż 
nie mamy problemów zdrowotnych. 
Dotyczy, to szczególnie chorób nowo-
tworowych, gdzie niestety początek 
tej choroby nie objawia się żadnym 
bólem. Dopiero kiedy jest już stadium 
rozwiniętej choroby, pokazują się cza-
sami różnego typu objawy – niestety, 
wtedy najczęściej leczenie jest bardzo 
skomplikowane i nie zawsze z pozy-
tywnym skutkiem!

Stąd jeszcze raz apeluję – KONTRO-

LUJMY STAN NASZEGO ZDROWIA 
POPRZEZ BADANIA PROFILAK-
TYCZNE!

Na koniec pragnę z okazji DNIA 
PRACOWNIKA SOCJALNEGO (21 
listopada) – podziękować wszystkim 
moim pracownikom za ogromne za-
angażowanie w pracę zawodową. Two-
rzycie wspaniały Zespół pracowników, 
dzięki czemu udaje się pomagać wielu 
ludziom, a nam samym pokonywać 
codzienne trudności zawodowe. Życzę 
dużo zdrowia, pogody duch i dalszej 
wytrwałości w dążeniu do celu.

Kierownik GOPS
Zofia Karpa

Wieści z GOPS
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To prawda i prawdą jest, że każdy z nas 
chciałby takich prawdziwych przyjaciół 
mieć.

Pytanie tylko skąd ich sobie wziąć? Naj-
lepiej byłoby gdyby pojawiali się sami od 
razu, kiedy jakieś trudności rysują się w 
naszym życiu - tylko, że tak się nie dzieje. 
Dorośli to wiedzą - dzieci, chociaż starają 
się pilnie naśladować świat dorosłych nie 
zawsze o tym pamiętają. Mylą przyjaźń z 
przypadkowymi znajomymi. Szczególnie 
wtedy, gdy przeżywają jakieś poważne 
problemy. Jeżeli coś niedobrego dzieje się 
w domu, dzieci potrzebują kogoś, z kim 
mogłyby o tym porozmawiać, wyżalić się, 
podzielić się swoim strachem, żalem czy 
złością. Ale jeżeli nie mają jeszcze nikogo 
zaufanego zaczynają go szukać i to tam 
gdzie akurat się znajdują. Często znajdują 
słuchaczy, którzy pozwolą się wyżalić, po-
cieszą i nawet podzielą się własnym sposo-
bem na smutki - niestety nie zawsze jest to 
sposób konstruktywny.

 Dzieci podobnie jak niektórzy dorośli 
wcale nie rzadko uciekają się do sztucz-
nych "polepszaczy nastroju" - sięgają do 

środków zmieniających świadomość. Czy 
to będzie alkohol, marihuana czy też coś 
jeszcze coś innego – to czasem tylko kwe-
stia dostępności, ceny czy mody panującej 
w danej grupie. Tak czy inaczej coś, co 
miało pomóc rozwiązać albo przetrwać 
czas problemów, samo staje się ich źró-
dłem. A nowo poznani „przyjaciele" oka-
zują się dziećmi tak samo zagubionymi w 
rzeczywistości, bez racjonalnego pomysłu 
na to jak sobie w sposób konstruktywny 
radzić z tym, co dzieje się naokoło. Przy-
jaźń zaczyna sprowadzać się do wspólnego 
"zapijania" smutków, wspólnego "impre-
zowania" pozwalającego nie myśleć o tym, 
co naprawdę boli i przeraża. Ale za to po 
jakimś czasie zaczynają piętrzyć się zupeł-
nie wcześniej niedostrzegane problemy. 
Rodzice wreszcie zaczynają dostrzegać, że 
coś się złego dzieje z ich dzieckiem. Stara-
ją się kontrolować to co, gdzie i z kim ono 
robi. Starają się ograniczyć swobodę poru-
szania się, skracają czas wolny, dają mniej 
pieniędzy na drobne wydatki i coraz bar-
dziej zaczynają się denerwować również na 
dziecko. Mają do niego pretensje, złoszczą 
się wcale nie koniecznie działają zgodnym 

frontem, czasem dodatkowo zaczynają się 
oskarżać o zaistniałą sytuację. " To Twoja 
wina!" " To Ty..." Efekt jest zupełnie inny 
od zamierzonego. Miało być lżej, łatwiej i 
przyjemniej, a robi się coraz trudniej. W 
tym momencie nowi "przyjaciele" umyka-
ją. Nie maja ochoty pakować się w kolejne 
kłopoty - dość mają własnych. I koło się 
zamyka. Samotność i brak oparcia, który 
na początku był motorem poszukiwania 
nowych znajomości staje się jeszcze bar-
dziej dotkliwy, tym bardziej, że i problemy 
zmieniają swoje gabaryty. To już nie tylko 
kwestia tego, że rodzice się sprzeczają, ale 
i fakt, że zaczyna brakować "polepszaczy 
nastroju" no i gotówki na ich zdobycie. 
A przyjaciół jak nie było, tak nie ma. No 
właśnie, więc skąd ich wziąć? Pierwsze 
znajomości dzieci zawierają niejako po-
przez dorosłych. To rodzice chodzą z nimi 
do swoich znajomych mających również 
dzieci. Potem zaczynają się koledzy i ko-
leżanki z przedszkola, szkoły... Im bardziej 
dom rodziców jest otwarty, im częściej tam 
pojawiają się najpierw ich znajomi (żeby 
dzieci wiedziały, że posiadanie przyjaciół 
jest ważne) potem znajomi dzieci, tym 

większe prawdopodobieństwo, że z takich 
znajomości narodzi się przyjaźń. Po dro-
dze będą kłótnie, spory, przepychanki o to, 
kto ma rządzić i czyje pomysły są najlepsze, 
ale w końcu po jakimś czasie i to się ustali. 
Tak jak w każdym związku między ludźmi 
potrzebny jest czas, dużo tolerancji i oczy-
wiście zaufanie. Jeżeli dzieci nie mają przy-
jaciół to nie znaczy, że od razu wpadną w 
tarapaty, ale na pewno warto się temu bar-
dziej przyjrzeć. Może to nieśmiałość, brak 
pewności siebie sprawia, że nie wychodzą 
do innych dzieci z inicjatywą bliższej zna-
jomości. Może są inne przyczyny - warto je 
poznać i starać się tę sytuację zmienić. Sta-
rzy, dobrzy przyjaciele mogą pomóc w na-
prawdę poważnych problemach. Ale tacy, 
którzy pojawiają się nie wiadomo skąd, nie 
pokazują się u nas w domu, ciągle się zmie-
niają - powinni budzić nasz niepokój.

Psycholog Wisława Korbutt-Sułek
Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna w Łysomicach

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie

Po latach wychowywania dzieci i współuczest-
nictwie w wychowywaniu wnuków, niekiedy 
utracie współmałżonka i znajomych, nadmiar 
czasu może być bardzo szkodliwy. W takim 
przypadku nowa pasja staje się balsamem dla 
zbolałej duszy, pozwala ponownie otworzyć się 
na świat i zaakceptować go takim, jakim się stał 
się bez bliskich ludzi.

Wielu seniorów jest wciąż sprawnych, nie zno-
si bezczynnego siedzenia w czterech ścianach,

potrzebuje pretekstu do wyjścia z domu. Jedną 
z form aktywizacji starszych ludzi są uniwersy-
tety trzeciego wieku, które stwarzają możliwości 
ciągłego poszerzania wiedzy, pobudzają do akty-
wizacji społecznej w interesie jednostki i ogółu, 
ułatwiają nawiązywanie przyjaźni, zapewniają 
możliwość dbania o kondycję fizyczną. (źródło 
Wikipedia)          Rozpoczęliśmy czwarty rok 

spotkań w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku WSG Bydgoszcz filia w Łysomicach. Dnia 6 
października zainaugurowaliśmy rok akademic-
ki 2015/2016 wykładem pt. „Rola turystyki we 
współczesnym świecie”, który wygłosił              dr 
Robert Brudnicki. Jak zwykle w miłej atmosferze 
– przy kawie i ciastku wysłuchaliśmy informacji o 
wielorakiej i wielokierunkowej roli turystyki jako 
mechanizmie napędowym gospodarki światowej 
. Wiemy już jakie kraje są najchętniej odwiedzane 
przez turystów a także jakie miasto jest najczęściej 
fotografowane. Poznaliśmy pojęcie „turystyfikacji 
świata” czy „akulturacji”. Kolejny wykład już 20 
października o godz. 16.30. Tematem zajęć będzie 
”Geriatria i gerontologia”. Wszystkich zaintereso-
wanych serdecznie zapraszamy do zapisu na nasz 
Uniwersytet.

Agnieszka Ziemba

Na zorganizowanych latem w Krakowie 
Lekkoatletycznych Mistrzostwach Pol-
ski Seniorów Grzegorz  Kalinowski zajął I 
miejsce w biegu na dystansie 1500 m. W ten 
sposób zdobył swój pierwszy tytuł Mistrza 
Polski i wpisał się na listę najlepszych lekko-
atletów  w kraju.

Warto podkreślić, że był to pierwszy wy-
stęp Grzegorza w Polsce na zawodach rangi 
mistrzowskiej po ukończeniu studiów w Sta-
nach Zjednoczonych i latach treningów, m.in. 
pod okiem szkoleniowca, którego podopiecz-
ni mają w dorobku dwa medale olimpijskie. 

Obecnie, pochodzący z Gostkowa młody 
mieszkaniec Gminy Łysomice w swojej kon-

kurencji legitymuje się najlepszym w tym se-
zonie wynikiem w Polsce (3:38,23) i jest lide-
rem tabel Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

W najbliższym czasie planuje krajowe i za-
graniczne obozy treningowe wspólnie         z 
Mistrzem Europy na 800 metrów - Marcinem 
Lewandowskim i liczy na to, że w przyszłym 
sezonie jeszcze bardziej poprawi swoje wyni-
ki. Zapewne będzie to również możliwe dzięki 
sponsorowi, który zechciałby objąć mecena-
tem utalentowanego zawodnika.

Kto wie, może zobaczymy naszego miesz-
kańca na Igrzyska Olimpijskich w Rio de Ja-
nerio   w 2016 roku. Życzymy sukcesu!

Kamila Wilczyńska

W pierwszy dzień października 2015 
r. w łysomickiej sali teatralnej odbył 
się Konkurs Głośnego Czytania dla 
uczniów klas II szkół podstawowych. 
Organizatorem konkursu była Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Łysomi-
cach aby popularyzować książki i czy-
telnictwo. 

W szranki stanęło 18 uczestników i 
komisja miała trudne zadanie aby wy-
łonić zwycięzcę. Na wyróżnienie zasłu-
żyli: Wiktoria Iwańska i Jakub Koślacz, 
ale pierwszym Mistrzem Głośnego 
Czytania wśród uczniów klas II okazał 
się KAMIL SŁUPCZEWSKI, który po-

pełnił najmniej błędów. Czytał płynnie 
i z odpowiednią intonacją. Kamilowi 
serdecznie gratulujemy i życzymy ko-
lejnych sukcesów. Wszystkim uczestni-
kom dziękujemy za udział i doceniamy 
ogromną odwagę, jaką się wykazali wy-
stępując na teatralnej scenie. 

Mamy nadzieję, że z okazji OGÓL-
NOPOLSKIEGO DNIA GŁOŚNE-
GO CZYTANIA, który obchodzimy 
29 września systematycznie będziemy 
spotykać się z uczniami klas II. Tak 
więc do zobaczenia za rok!

Agnieszka  Ziemba

Na naukę nigdy nie jest za późno

Konkurs głosnego czytaniaPierwszy tytuł Mistrza Polski 
w LA dla Łysomic
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Strażacy na medal

W sobotę 19 września br. na 
stadionie miejskim w Toru-
niu odbyły się IX Mistrzo-
stwa Powiatu Toruńskiego 
w Zawodach Sportowo - Po-
żarniczych. 

W gronie 13 najlepszych 
ekip powiatu toruńskiego 
drużyna Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Lulkowa zajęła III 
miejsce, poprawiając jedno-
cześnie swoje najlepsze czasy 
zarówno w sztafecie pożarni-
czej 7 x 50 m (58,51 s) jak i w 
ćwiczeniach bojowych (39,53 

s). Są to nowe rekordy Gmi-
ny Łysomice. W zawodach 
uczestniczyła również druży-
na OSP Turzno. 

Drużyna OSP Lulkowo 
wystąpiła w składzie: Dawid 
Wiśniewski, Michał Fic, Jo-
natan Gierad, Marcin Fic, 
Michał Chrzanowski, Maciej 
Dudkiewicz, Jakub Zalewski, 
Mateusz Niemczewski, Bar-
tosz Borowiec, Robert Tietz. 

Komendant Oddziału 
Gminnego Związku 

OSP RP w Łysomicach

Spotkanie podsumowujące udział dziewcząt 
MDP Papowo Toruńskie w zawodach

Na początku października, po raz 
kolejny w Szkole Podstawowej w 
Łysomicach została przeprowadzo-
na gminna akcja pn. Kamizelka dla 
Pierwszaka adresowana do najmłod-
szych uczniów gminy Łysomice. 
W akcji uczestniczyły dzieci z klas 
pierwszych szkół podstawowych z 
Ostaszewa, Turzna, Świerczynek i Ły-
somic. Akcja miała na celu podnie-
sienie wiedzy i świadomości dzieci 
na temat zasad bezpiecznego zacho-
wania na drodze. 

Na uroczystość przybyli także 
przedstawiciele Urzędu Gminy, Straży 
Pożarnej, Policji, Banku Spółdzielczego 
w Łysomicach oraz wicedyrektor Ze-
społu Szkół w Łysomicach. Wszystkich 

obecnych powitał pan Jan Kalinowski, 
który przedstawił cele i zadania akcji 
Kamizelka dla Pierwszaka. Poszcze-
gólne klasy okrzykiem zaprezentowały 
swoje hasła dotyczące bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Następnie dzieci 
zaśpiewały piosenkę Znaki drogowe. 
Na boisku szkolnym policjanci i stra-
żacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Papowa Toruńskiego zaprezento-
wali symulację wypadku drogowe-
go, wezwanie pomocy przez świadka 
wypadku oraz udzielenie pierwszej 
pomocy poszkodowanemu. Ucznio-
wie z zainteresowaniem obserwowa-
li przebieg zainscenizowanej akcji, a 
przy okazji wykazali się znajomością 
numerów alarmowych. Duże zacieka-
wienie wśród uczniów wzbudził pokaz 

tresury psa policyjnego. Owczarek nie-
miecki reagował na wszelkie komendy 
policjanta - tresera. Najbardziej dzieci 
zadziwiła sztuczka z „zahipnotyzowa-
niem” Nico przy użyciu piłeczki. Pod 
koniec pokazu pierwszoklasiści mogły 
osobiście pogłaskać psa, co sprawiło 
im dużą frajdę. Ponadto dzieci miały 
możliwość obejrzenia wnętrza wozu 
strażackiego, samochodu policyjnego 
oraz sprzętu strażackiego i policyj-
nego.. Dzieci mogły też przymierzyć 
hełm strażacki i niektóre części garde-
roby ochronnej oraz oprzyrządowania 
policyjnego. 

Druga część imprezy odbyła się w 
hali gimnastycznej szkoły. Pani in-
spektor Agnieszka Bubień z Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 

Policji w Toruniu przeprowadziła z 
dziećmi pogadankę na temat podsta-
wowych zasad zachowania się w ruchu 
drogowym. Dzięki temu dzieci zgod-
nie przyznały, że sprawny rower sprzy-
ja bezpieczeństwu podczas jazdy. 

Na koniec przedstawiciele gminy 
wręczyli uczniom opaski i zawieszki 
oraz odblaskowe kamizelki, które dzie-
ci niezwłocznie przymierzyły. 

Zakup kamizelek, elementów odbla-
skowych oraz soczków i owoców dla 
dzieci został sfinansowany ze środków 
Urzędu Gminy Łysomice, Banku Spół-
dzielczego w Łysomicach oraz Staro-
stwa Powiatowego w Toruniu. 

Elżbieta Komorowska

Kamizelka dla Pierwszaka

W Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Pa-
powie Toruńskim dnia 12 października 2015r. 
o godzinie 16:30 rozpoczęło sie spotkanie pod-
sumowujące udział dziewcząt z Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej w zawodach krajowych i 
zagranicznych w sporcie pożarniczym. Na spo-
tkanie przybyli  Poseł na sejm Zbigniew Sosnow-
ski, Wojewoda Kujawsko Pomorski Ewa Mes, 
Komendant Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej starszy brygadier Tomasz Leszczyński, 
Prezes ZW OSP RP Województwa Kujawsko Po-
morskiego dh Zdzisław Dąbrowski, Komendant 
Miejski PSP w Toruniu starszy brygadier Kazi-
mierz Stafiej, Dyrektor biura ZW OSP w Toruniu 
dh Piotr Tomaszewski. 

Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Łyso-
mice Piotr Kowal i Przewodniczący Rady Gminy 
Robert Kożuchowski, którzy otworzyli uroczystość 
i powitali gości. W spotkaniu uczestniczył pro-
boszcz parafii ks dr. Jarosław Ciechanowski. Wszy-
scy uczestnicy życzyli zawodniczkom dalszych 
sukcesów i gratulowali zdobytego Wicemistrzo-
stwa Świata w sporcie pożarniczym.

Dwa dni później, 14 października, reprezenta-
cja Polski juniorek z gościła w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych na spotkaniu z  Minister Teresą 
Piotrowską. Drużyna podczas Mistrzostw Świa-
ta na Białorusi w 2015 r. oraz w Czechach 2014 r. 

zdobyła łącznie dwanaście medali, w tym 5 złotych. 
Nasze reprezentantki na co dzień służą w Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Papowa Toruńskiego.

- Cieszę się, że możemy gościć tak młodych lu-
dzi z tak wyjątkową pasją. To wyjątkowa dyscypli-
na sportowa, gdyż wiedza którą czerpiecie podczas 
ćwiczeń może przyczynić się także do uratowania 
komuś życia.  Bardzo dziękuję trenerom i kie-
rownictwu Komendy Wojewódzkiej za tworzony 
klimat wokół tej dyscypliny. Dziękuję Wam za re-
prezentowanie Polski i wyniki, które uzyskujecie  
- powiedziała podczas spotkania z zawodniczkami 
szefowa MSW

Drużyna została założona w 2013 roku. Aktual-
nie trenują w niej 23 zawodniczki, a sztab trenerski 
składa się z 4 osób. Treningi naszych reprezentan-
tek podczas roku szkolnego odbywają się w soboty 
i niedziele. W czasie ferii i wakacji drużyna uczest-
niczy w zgrupowaniach szkoleniowo – treningo-
wych. Trenerami dziewcząt są funkcjonariusze 
PSP, którzy swoje szkoleniowe obowiązki pełnią w 
czasie wolnym od służby. Zawody w sporcie pożar-
niczym składają się z czterech konkurencji – wspi-
nania po drabinie, pożarniczego toru przeszkód, 
sztafety i ćwiczeń bojowych.

Henryk Kosielski
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14 października obchodzony 
jest Dzień Edukacji Narodowej. 
Z tej okazji w urzędzie gminy w 
Łysomicach odbyło się uroczy-
ste spotkanie gminnych władz z 
dyrektorami szkół, przedszkola 
i poradni psychologiczno-peda-
gogicznej oraz wyróżnionymi w 
tym roku nauczycielami.

Za wkład włożony w zarzą-
dzanie placówką oraz pracę dy-
daktyczno- wychowawczą i tera-
peutyczną nagrody z rąk Wójta 
Gminy Pana Piotra Kowala oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Pana Roberta Kożuchowskiego 
odebrali:

- Pani Dorota Frey- dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Łysomicach,

- Pani Hanna Rucińska- dy-
rektor Zespołu Szkół nr 1 w Łyso-
micach,

- Pan Jarosław Sienkiewicz- 

dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w 
Turznie,

- Pani Jolanta Kuziemska- 
nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 w 
Turznie,

- Pani Marlena Twardo- na-
uczyciel-logopeda  Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w  Ły-
somicach,

- Pan Jacek Łozowski- nauczy-
ciel Szkoły Podstawowej im. Le-
ona Filcka w Świerczynkach.

Wszystkim nauczycielom pra-
cującym na terenie gminy Łyso-
mice życzymy dużo radości, ener-
gii i spełnienia założonych celów 
zawodowych w pracy nad rozwo-
jem dzieci i młodzieży.

 
Magdalena Kwaśniewska

Dzień Edukacji Narodowej 2015

Wrześniowa słoneczna pogoda pozwoliła na 
zorganizowanie wycieczki rowerowej do Ka-
mionek Małych. Uczniowie Szkoły w Ostasze-
wie wraz z opiekunami panią Jolantą Siwek i pa-
nią Mileną Szyderską, wyruszyli sprzed szkoły 
w piątkowe popołudnie. 

Jechaliśmy przez takie miejscowości jak Tyli-
ce, Sławkowo, Kamionki Duże i Kamionki Małe. 
Dzięki uprzejmości Sołtysa Kamionek Małych 
- Pana Józefa Żurawskiego mogliśmy skorzystać 
z miejscowej świetlicy wiejskiej, która posłużyła 
nam jako baza noclegowa. Pani Iwona Skrzyp-
czak - Przewodnicząca Rady Sołeckiej Kamionek 
Małych życzliwie przyjęła nas w świetlicy i zapo-
znała ze wszystkimi niezbędnymi zakamarkami 
tego miejsca. Po odpoczynku wyruszyliśmy na 
spacer nad Jezioro Kamionkowskie. Aura była 
na tyle sprzyjająca, że nie chciało nam się wracać 
do świetlicy. Jednak świadomość, że czeka tam 
ognisko i pieczenie kiełbasek utwierdziła nas w 
przekonaniu, że warto pokonać pieszo kolejne 
dwa kilometry. Czas spędzony w otoczeniu świe-

tlicy (boisko, plac zabaw, wiata na ognisko) był 
dla wszystkich doskonałą okazją do integracji i 
wspólnej zabawy. Niestety w sobotę trzeba było 
wracać do domu. Ostatnie chwile spędziliśmy nad 
jeziorem, gdzie mogliśmy obserwować kaczki i ła-
będzie, dziewczęta wygrzewały się na pomoście a 
chłopcy puszczali kaczki na wodzie. W godzinach 
południowych udaliśmy się w drogę powrotną do 
Ostaszewa, gdzie na wszystkie dzieci z utęsknie-
niem czekali rodzice.

Taki mini biwak nie odbyłby się, gdyby nie 
pomoc wielu osób. Składamy więc serdeczne po-
dziękowania rodzicom, którzy zaangażowali się 
przy transporcie naszych rzeczy - Państwu Barto-
szyńskim i Pani Kaczmarek oraz Panu Lis. Dzię-
kujemy również czterem mamom, które czynnie 
uczestniczyły w wycieczce i razem z nami jechały 
na rowerach - Pani Grzeszkiewicz, Pani Lewan-
dowskiej, Pani Lis, Pani Winiarskiej, a także Panu 
Lewandowskiemu za przygotowanie ogniska.

Milena Szyderska
Korzystając z uroków pięknej pol-
skiej jesieni, uczniowie klasy dru-
giej i trzeciej Szkoły Podstawowej 
w Ostaszewie wzięli udział w cy-
klu zajęć przyrodniczych zorga-
nizowanych przez swoich wycho-
wawców. 

Uczestnicy zajęć podglądając 
przyrodę i odkrywając jej tajniki, 
mieli możliwość obserwacji roślin, 
zjawisk i zmian zależnych od pór 
roku. Swoje spotkania rozpoczęli 
od zajęć w Ogrodzie Botanicznym 
w Toruniu. Tam obserwowali róż-
norodność roślin, rozpoznawali 
drzewa po morfologii liści, zwraca-
li uwagę na zmianę ich barwy oraz 
pojawiające się zjawisko „gubienia” 
liści. Kolejne zajęcia, już na terenie 
szkoły, były radosnym powitaniem 

jesieni, podczas którego uczniowie 
śpiewali piosenki i recytowali wier-
sze o tematyce jesiennej, a pozbie-
rane liście posłużyły do wykonania 
interesujących prac plastycznych. 
Ciekawym akcentem spotkań było 
Święto Pieczonego Ziemniaka cie-
szące się ogromnym zainteresowa-
niem zarówno dzieci, jak i rodzi-
ców. Poza cennymi informacjami 
na temat tej popularnej rośliny-wa-
rzywa, uczestnicy spotkania mogli 
skosztować pieczonych ziemnia-
ków z ogniska oraz placków ziem-
niaczanych przygotowanych przez 
mamy uczniów. Jesienne spotkania 
z przyrodą na długo pozostaną w 
pamięci wszystkich uczestników. 

Aleksandra Przybysz

Jesienne spotkania 
z przyrodą

„Szukajmy kontaktu z przyrodą,
a znajdziemy w niej radość życia”

A.Cz. Klimuszko

Wycieczka rowerowa klasy 
V do Kamionek Małych

Zespół Szkół nr1 w Łysomicach przystąpił w 
2015 roku do programu „Szkoła promująca 
zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Ra-
kiem” realizowanego przez Centrum Onkologii 
w Bydgoszczy. Celem programu jest budowanie 
świadomości onkologicznej i poprawa jakości 
życia dzieci i młodzieży. Prowadząc zdrowy tryb 
życia, można na wiele sposobów poprawić ogól-
ny stan zdrowia i zapobiec w przyszłości zacho-
rowaniom na nowotwory złośliwe.

Skupiliśmy się na sześciu pierwszych zalece-
niach Europejskiego kodeksu walki z rakiem:

• Nie pal!
• Wystrzegaj się otyłości!
• Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj 

ćwiczenia fizyczne!
• Spożywaj więcej różnych warzyw i owoców. 

Jedz co najmniej pięć porcji dziennie. Ogranicz 
spożycie produktów zawierających tłuszcze zwie-
rzęce.

• Nie pij alkoholu!
• Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie 

słoneczne. Osoby mające skłonności do oparzeń 
słonecznych powinny przez całe życie stosować 
środki ochrony przed słońcem.

Pierwszym krokiem realizacji programu było 
uzyskanie przez nauczyciela naszej szkoły certy-
fikatu lidera programu w Centrum Onkologii w 
Bydgoszczy. Na lekcjach biologii i wychowania do 
życia w rodzinie wszyscy uczniowie poznali zale-
cenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem a 
uczniowie trzecich klas gimnazjalnych uczestni-
czyli w prelekcji przeprowadzonej przez  dr Dianę 
Łożyńską - Podchrobelny z Centrum Onkologii                    
w Bydgoszczy.

Systematycznie prowadzimy edukację doty-
czącą zdrowego odżywiania oraz szkodliwości 
stosowania używek: papierosów, narkotyków i al-

koholu. Promujemy działania upowszechniające 
aktywność fizyczną. Uczniowie przygotowują pre-
zentacje multimedialne, wystawy plakatów, przed-
stawienia teatralne i apele profilaktyczne promu-
jące zdrowy styl życia oraz wspólnie z rodzicami 
kiermasze zdrowej żywności. Realizujemy wiele 
programów prozdrowotnych: Owoce i warzywa 
w szkole; Szklanka mleka; Znajdź właściwe roz-
wiązanie; Nie pal przy mnie proszę; Rowerem po 
zdrowie.

W ubiegłym roku szkolnym uzyskaliśmy cer-
tyfikat „Szkoły przyjaznej żywieniu i aktywności 
fizycznej”. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w kon-
kursach prozdrowotnych na szczeblu wojewódz-
kim, np. Olimpiada zdrowia PCK, Ratujemy życie, 
Znasz swój organizm na szóstkę.

Wymienione działania pozwoliły uzyskać na-
szej szkole certyfikat „Szkoły promującej  zalece-
nia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” przy-
znany przez Kuratorium Oświaty          i Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się i sto-
sowania zaleceń „Kodeksu” dostępnego na stronie 
internetowej szkoły.

Lucyna Góralska

Europejski Kodeks 
Walki z Rakiem
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Pożegnaliśmy wakacje i rozpoczęliśmy 
gwarno i wesoło nowy rok przedszkol-
ny. Od września 2015r  w Przedszkolu 
Publicznym „Jelonek” powstała nowa 
grupa ZEROWA o nazwie „Sowy”, do 
której uczęszcza 25 roześmianych i za-
dowolonych dzieci. 

 Co roku staramy się aby wrzesień 
był bogaty w ciekawe wydarzenia, które 
uatrakcyjnią dzieciom, szczególnie tym 
nowoprzybyłym, pierwsze chwile spę-
dzone w przedszkolu. Większość dzieci 
bardzo szybko zaaklimatyzowała się w 
naszych grupach. Poznały nowych ko-
legów, nowe panie. Odżyły dawne przy-
jaźnie rówieśnicze. Przedszkole stało się 
dla dzieci „drugim domem”, do którego 
chętnie przychodzą, gdyż czekają tu na 
nich nie lada niespodzianki. 

Już we wrześniu dzieci mogły za-
prezentować swoje zdolności wokalno 
- taneczne podczas gminnych dożynek, 
które odbyły się w Kamionkach Ma-
łych. Roztańczone i rozśpiewane przed-
szkolaki z całej gminy pod kierunkiem 
swoich pań oraz muzyków z fundacji 
„Wszyscy Tworzymy Sztukę”  przed-
stawiły dwie piosenki „Zasiali górale 
owies” oraz „Jestem Polką i Polakiem”. 
Występy artystyczne dzieci z przed-
szkola podczas dożynek stały się już 
tradycją naszej gminy.

Wrzesień w naszym przedszkolu 
jest miesiącem, w którym szczególny 
nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. 
W związku z tym, przedszkolaki mia-
ły okazję spotkać się z policjantką w 
ramach realizowanego programu pro-
filaktycznego „Bezpieczny  Przedszko-

lak”. Dzieci bardzo serdecznie powitały 
gościa i z zainteresowaniem słuchały 
tego, co mówiła. Pani  policjantka przy-
bliżyła dzieciom zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze, właściwego 
zachowania się w niebezpiecznych sytu-
acjach. Przedszkolaki  podziękowały  za 
spotkanie, wręczyły pamiątkowe laurki 
oraz zaśpiewały piosenkę „Policjanci”. 
Na pewno żaden przedszkolak już nie 
będzie obawiał się spotkania z policjan-
tem i będzie wiedział, że jest on przyja-
cielem, który chętnie służy pomocą.

21 września 2015r, każda z grup 
świętowała po raz pierwszy w na-
szym przedszkolu Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. Zabawom i uśmiechom 
nie było końca. Grupa „Sowy” zamieni-
ła swoją salę w tym dniu w „Indiańską 
wioskę”, grupa „Słoneczka” i „Żabki”  
brały udział w różnych konkursach i 
zabawach muzyczno - rytmicznych. Na 
twarzy każdego przedszkolaka gościł 
szeroki uśmiech, ponieważ każdy wy-
chowanek wiedział, że to jest jego dzień 
i jego święto. 

Od początku września uatrakcyjnia-
my ofertę zajęć,  poprzez zajęcia do-
datkowe prowadzone w naszym przed-
szkolu tak jak: gimnastyka korekcyjna, 
rytmika, plastyka z elementami kompu-
terowymi, logoterapia oraz j. angielski. 

Mamy nadzieję, że wrześniowe 
atrakcje zachęciły dzieciaki do pobytu 
w naszym przedszkolu  a nowoprzyję-
te przedszkolaki będą uczęszczały tu z 
radością.

Justyna Wojnowska - Wachowiak 

Wrzesień pełen wrażeń 
w przedszkolu 

publicznym „Jelonek”

W dniu 29 września 2015 roku Zespół 
Szkół nr 2 w Turznie zorganizował II 
edycję Pleneru Malarskiego, którego  
ideą przewodnią było uwrażliwianie 
dzieci i młodzieży na piękno natury, 
rozwijanie umiejętności i talentu pla-
stycznego z użyciem profesjonalnych 
materiałów,  wyrównywanie szans 
rozwoju dzieci i młodzieży z terenów 
wiejskich, a także promowanie okolic 
pozamiejskich na terenie województwa 
kujawsko – pomorskiego.                                                                                                                      

Temat  tegorocznego pleneru to: 
„Turzno w jesiennych kolorach”, a uczest-
nicy, tak  jak w roku ubiegłym, wyko-
nywali swoje prace na terenie parku 
przy Pałacu Romantycznym w Turznie.                                                                                                                       
Praca twórcza odbywała się w dwóch 
grupach wiekowych: młodszej, którą re-
prezentowali  uczniowie szkół podstawo-
wych i starszej, w skład której wchodzili 
uczniowie gimnazjum. Młodsi uczniowie 
wykonywali swoje prace temperą na po-
dobrazach, a starsi mieli zadanie nieco 
utrudnione, gdyż swoje prace musieli wy-
konać na papierze w technice akwarelowej .                                                                                                                                                
W plenerze  wzięło udział 13 uczniów ze 
szkół podstawowych i 8 gimnazjalistów, 
którzy reprezentowali ZS nr 1 w Lu-
biczu,  ZS nr 2 w Grębocinie, ZS w Łu-
biance,  ZS nr 1w Łysomicach, ZS nr 2 
w Turznie, Szkoły Podstawowe w Osta-
szewie i Świerczynkach.  Honorowy pa-
tronat nad imprezą  objął Wydział Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu, Ośrodek i 
Galeria Plastycznej Twórczości Dziecka 
w Toruniu i Ognisko Pracy Pozaszkol-
nej „Dom Harcerza” również w Toruniu.                                                                                                          
W skład jury wchodziły osoby związa-
ne ze sztuką, które na co dzień pracują 
z dziećmi i młodzieżą: pani Agnieszka 

Oberlan z Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
„Dom Harcerza” i pan Wiktor Splitt ze 
Szkoły Muzycznej I – go stopnia w Cheł-
mży   z Filią w Lubiczu i Filią w Czerni-
kowie. Gościnnie w obradach jury udział 
wziął Przewodniczący Rady Rodziców 
przy ZS nr 2 w Turznie, pan Grzegorz 
Ziędalski  oraz pani Katarzyna Błaszczak, 
przedstawicielka Pałacu Romantycznego                      
w Turznie.  

Oceniając prace jury brało pod uwagę 
umiejętne wykorzystanie medium ma-
larskiego, kolorystykę  pracy, kompozy-
cję , ukazanie pejzażu w  sposób odno-
szący się do jego rzeczywistego piękna, 
zaangażowanie w pracę i jej estetykę. W 
grupie uczestników na poziomie szkoły 
podstawowej nagrodę główną otrzyma-
ła Martyna Piórczyńska z Ostaszewa, a 
wyróżnienie Mateusz Tomczyk ze Świer-
czynek i Krystyna Krauze z Łubianki. W 
kategorii gimnazjum  nagrodę główną 
jury przyznało Urszuli Gawrych z Turz-
na, a wyróżnienia otrzymały Natalia Sta-
nioch z Łysomic i Julia Krupa z Łubianki.                                                                       
Przyznano również dwie nagrody specjal-
ne. Statuetkę ufundowaną przez właści-
ciela Pałacu Romantycznego w Turznie 
otrzymał Radosław Osiński z Gimnazjum 
nr 2 w Turznie, a statuetkę dyrektora ZS 
nr 2 w Turznie Julia Bednarska ze Szkoły 
Podstawowej w Grębocinie. Nagrodzeni 
uczestnicy pleneru zostali zaproszeni do 
wzięcia udziału w warsztatach plastycz-
nych  w  Ognisku Pracy Pozaszkolnej 
„Dom Harcerza”  w Toruniu .    
     

Anna Cenkała, Marta Winnicka     

Plener malarski  „Turzno 
w jesiennych barwach”

Światowy dzień tabliczki mnożenia
Ostatni piątek września  w  wielu szkołach  
na całym świecie mija pod  hasłem „Dzień 
Tabliczki Mnożenia”. Szkoła Podstawowa w 
Świerczynkach również przyłączyła się do 
tej  akcji. Na świecie Dzień Tabliczki Mno-
żenia jest obchodzony już po raz piąty. Ce-
lem akcji jest promowanie zabawowej formy 
uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do 
przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w 
przyjemny, niecodzienny sposób, poprzez 
gry, zabawy, konkursy. 

Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobie-
nia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. 
Natomiast dorośli mogą dać przykład dzie-
ciom – pokazując swoją świetną znajomość 
trudnych przypadków mnożenia. Uczniowie 

przygotowywali się do tego 
dnia wykonując plakaty, losy na egzamin, 
układając rymowanki oraz ćwicząc tabliczkę 
mnożenia. Powołano komisje i patrole eg-
zaminacyjne, które sprawdzały znajomość 
tabliczki wśród uczniów, nauczycieli, pra-
cowników szkoły, rodziców. Wszyscy, którzy 
zdali egzamin, otrzymali odpowiedni certyfi-
kat. Były także zabawy i konkursy z użyciem 
kart matematycznych. Zwycięzcy konkursów 
otrzymali medale "Jestem ekspertem tabliczki 
mnożenia". 

Ten dzień  nie tylko przyczynił się do po-
prawy sprawności rachunkowej, ale także po-
kazał, że matematyka może być dobrą zabawą.

Anna Rzadkiewicz
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Gminne Dożynki 2015

Podczas tegorocznych dożynek  miał miejsce premierowy 
pokaz oficjalnej maskotki Gminy Łysomice . Mieszkańców i 
gości przywitał  Jelonek inspirowany herbem Naszej Gminy.

Występ Jelonka był jego debiutem ale  jesteśmy pewni, że bę-
dzie nam towarzyszył podczas ważnych i mniej ważnych uro-
czystości gminnych.

Kamila Wilczyńska

Jelonek – 
oficjalna maskotka 

Gminy Łysomice

Żeby tradycji stało się zadość,  
w drugą niedzielę września od-
były się Dożynki Gminne, pod-
czas których rolnicy z terenu 
naszej gminy dziękowali Bogu 
za obfite plony. W tym roku, 
gospodarzem Święta Plonów 
było sołectwo Kamionki Małe, 
które zaprosiło wszystkich gości 
na plażę nad Jeziorem Kamion-
kowskim, gdzie w malowni-
czych okolicznościach przyrody 
dziękowano rolnikom za trud i 
wysiłek podejmowany podczas 
pracy na roli. 

Starostami Dożynek byli Mał-
gorzata Żurawska z Kamionek 
Małych oraz Marcin Grabow-
ski z Kamionek Dużych. W rolę 
konferansjerów wcielili się Emilia 
Zielińska, Roman Wojda i Robert 
Kożuchowski. 

Obchody uroczystości rozpo-
częła Msza Święta koncelebro-
wana pod przewodnictwem ks. 
Władysława Erdmańskiego. W 
Eucharystii uczestniczyli rolnicy 
wraz z rodzinami, władze gmin-
ne, powiatowe oraz zaproszeni 
goście. Przed ołtarzem złożono w 

darze przepiękne  wieńce dożyn-
kowe z 12 sołectw naszej gminy. 
Starostowie dożynek przynieśli 
na stół eucharystyczny chleb- 
owoc ziemi oraz pracy rąk ludz-
kich, a młodzież z Kamionek Ma-
łych dary eucharystyczne- wodę, 
wino, kosz owoców i kwiaty.  Eu-
charystię uświetnił występ dzieci 
z chórku „ Pod Klonowym List-
kiem”

Oficjalnego otwarcia dożynek 
dokonali Piotr Kowal Wójt Gmi-
ny Łysomice oraz  Robert Kożu-
chowski Przewodniczący Rady 
Gminy Łysomice.  Obaj mówcy 
podkreślali jak ważną rolę odgry-
wa praca rolnika, często ciężka , 
wymagająca wielu wyrzeczeń. 

Głos zabierali m.in. Starosta 
Toruński Mirosław Graczyk, któ-
ry wręczył wójtowi i przewodni-
czącemu Rady Gminy medale za 
zasługi dla Powiatu Toruńskie-
go, Poseł na Sejm RP Tomasz 
Lenz, Posłanka na Sejm RP Anna 
Sobecka czy Prezes KS Toruń- 
Przemysław Termiński. Wszyscy 
przemawiający w swoich wystą-
pieniach podkreślali jak ważna i 
nieoceniona jest praca rolników. 

Przemówienia przeplatane były 
występami artystycznymi dzieci i 
młodzieży ze szkół  i przedszkola 
z naszej gminy . Rozstrzygnięto 
konkursy dożynkowe oraz roze-
grano zawody kajakowe.

Wójt Gminy wraz z Przewod-
niczącym Rady Gminy dziękowa-
li rolnikom-seniorom za zaszcze-
pienie w następcach miłości do 
ziemi i trudnego zawodu rolnika 
oraz za to, że wspierają młodych 
nie tylko pracą ale i bezcennym 
doświadczeniem. 

Tegoroczne dożynki były wy-
jątkowe również pod względem 
występów muzycznych. Wystąpi-
ła gwiazda polskiej estrady Eleni i 
ulubieniec młodszej publiczności 
Czadoman.

Zwieńczeniem dożynek był 
pokaz tancerzy ognia z grupy The 
Gremlins oraz sztuczne ognie 
puszczane z pięknie oświetlonego 
pomostu. 

W czasie imprezy terem plaży 
wypełniony był stoiskami przygo-
towanymi przez Koła Gospodyń 
Wiejskich, Szkoły, Przedszkole, 
Bibliotekę Publiczną, ale również 
stoiskami handlowymi, wyroba-
mi rękodzielników i lokalnych 
artystów.  Na dzieci czekały atrak-
cje w postaci  dmuchanego placu 
zabaw czy wesołego miasteczka. 

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organizacji 
tegorocznego Święta Plonów, a 
w szczególności naszym sponso-
rom:

• EDF Toruń – sponsorowi 
głównemu

• Gospodarstwo Rolne Kow-
róz- Piotr Doligalski

• MAX POL Tomasz Traczy-
kowski

• PPH Jóka Ewa i Mariusz Ka-
linowscy

• Bank Spółdzielczy w Toruniu
• Alufire Alumil
• Kwiaciarnia Florum Kamila 

Rumińska
• Mariola i Piotr Czajkowscy
• TB Invest
• Inter Broker Robert Kożu-

chowski
• Skład Węgla Marek Moskal
• Mechanika Pojazdowa Wie-

sław Parzyszek
• Transport Ciężarowy Woj-

ciech Banasiak
• Boniek Meble

• Firma LUX Adolf Plewa
• Masarnia Serdelek Różanko-

wo
• FHU Artur Marzec
• Firma Frank Franciszek Kru-

telewicz 
• Firma Darocha
• ZGK Sp. z.o.o w Chełmży
• Hotel Rubbens &Monet
• Arpol Motor Company
• Parking Grzegorz Nowak


