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Anioły dla samorządowców
W XXV rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego  Samorząd Gminy Łysomice wyróżnił osoby, które 

przez minimum 3 kadencje pełniły funkcje z wyboru oraz najdłużej pracujących pracowników urzędu. 

Zewnętrznym symbolem  wdzięczności za troskę i pracę na rzecz lokalnej wspólnoty stała się statuetka anioła. 
W podziękowaniu za pracę, dobre pomysły i decyzje  z życzeniami wiele satysfakcji, zrozumienia i życzliwości 
oraz ciekawych inspiracji w podejmowaniu kolejnych wyzwań z rąk Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta 
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Herb, flaga i pieczęć to najważ-
niejsze, a zarazem najbardziej 
zaszczytne symbole terytorial-
nej wspólnoty - zarówno spo-
łeczności lokalnych, jak i ich 
władz. Tradycja posługiwania 
się herbem, weksyliami (pier-
wotnie chorągwią) oraz pieczę-
cią przez samorządowe wspól-
noty terytorialne, sięga zarówno 
w Europie Zachodniej, jak i w 
Polsce, czasów średniowiecza. 
Herb jest żywym dziedzictwem 
historii, zaś z chwilą przyjęcia 
go, ten nowy herb stał się czę-
ścią kulturowego i historyczne-
go dziedzictwa gminy Łysomice 
i jej mieszkańców. 

Ustawowe wymogi przesądza-
ją, że symbole jednostek samo-

rządu terytorialnego ustanawiane 
powinny być zgodnie z zasadami 
heraldyki, weksykologii i miej-

scowej tradycji. Proces tworzenia 
herbu gminy Łysomice rozpoczął 
się w 2007 roku - przygotowanie 

projektów symboli gminy wyma-
gało zapoznania się z jej odległą 
historią oraz wyboru odpowied-
nich wątków, które można by 
przełożyć na język heraldyki. Sa-
morząd gminy podjął w tym za-
kresie wiele inicjatyw: nawiązano 
współpracę z Instytutem Historii 
i Archiwistyki UMK, ogłoszono 
szkolne konkursy, zaproszono do 
rozmów  lokalnych  liderów  i pa-
sjonatów historii. 

Ostateczna kreacja herbowa to 
efekt współpracy nauczyciela hi-
storii pana Marka Pawłowskiego i  
autora herbu profesora Krzyszto-
fa Mikulskiego.

W dniu 27.08.2012 roku Rada 
Gminy Łysomice na uroczystej 
Sesji, wśród licznie przybyłych 
mieszkańców i gości podjęła 

uchwałę w sprawie ustanowie-
nia herbu, flagi i pieczęci gminy. 
Ustanowienie insygniów Gminy 
otworzyło nowy etap w naszej 
historii, wpłynęło na wzrost lo-
kalnej świadomości społecznej, 
poczucia więzi i poszanowania 
dziedzictwa kulturowego.

Herb i flaga to także ważne in-
strumenty promocji gminy, jej te-
rytorium, społeczności oraz firm 
i instytucji, które się znajdują na 
jej terenie.

Ustanowienie insygniów 
gminy nobilituje i utwierdza, że 
tradycja, kultura i tożsamość, 
wszystko to co nas łączy i wyróż-
nia tym mocniej będzie wiązało 
nas pod wspólnym godłem.

Roman Wojda

Historia i tożsamość

Oświadczenie Nr 1/2015
 RADY GMINY ŁYSOMICE                               

z dnia 09 listopada 2015 r.

w sprawie upamiętnienia 25 rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 3 Statutu Gminy Łysomice  (DZ. Urz.Woj.Kuj-
-Pom. z 2012 r,poz. 2478)  przyjmuje się oświadczenie o następującej treści:

§1 W dwudziestą piątą rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego Rzeczypo-
spolitej Polskiej, upamiętniając zwycięstwo demokracji i wolności oraz pierwsze 
po II wojnie światowej wolne wybory samorządowe, które odbyły się w dniu 27 
maja 1990 roku pragnąc upamiętnić wagę tych wydarzeń,   i ich znaczenie dla 

rozwoju Gminy Łysomice Rada Gminy wyraża wdzięczność mieszkańcom  gminy 
Łysomice, którzy  swoją postawą i zaangażowaniem przyczynili się do polskich 

przemian ustrojowych. Samorząd Gminy docenia  pracę samorządowców wszyst-
kich kadencji, którzy na co dzień realizują zadania publiczne i tym samym wpisu-
ją się w rozwój naszej małej ojczyzny, oraz tych którzy na przestrzeni minionych 
lat wnieśli swe zasługi na rzecz reaktywowania samorządności, jej umacniania i 
rozwoju. Wyraża ufność, że dokonania minionego 25- lecia będą stanowiły dobry 
fundament pod wyzwania przyszłych dziesięcioleci. Rada Gminy wyraża szacu-
nek i podziękowanie dla wszystkich członków instytucji i stowarzyszeń, którzy 
angażują się w życie gminnej wspólnoty samorządowej poprzez podejmowanie  

różnego rodzaju inicjatyw i działań dla dobra lokalnej społeczności krzewiąc tym 
samym  ideę samorządności.

Rada Gminy potwierdzając sens kontynuowanych reform ustrojowych   deklaruje 
wolę wspierania samorządności i wszelkich przedsięwzięć temu służących.

§2 Oświadczenie podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący  Rady Gminy Łysomice 
Robert Kożuchowski
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Warto realizować cele
Z samorządem gminy Łysomi-
ce jest Pan związany od samego 
początku. W wyniku wyborów 
z 27 maja 1990 roku został Pan 
radnym, a później pierwszym 
Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Łysomice. Jak wspomina Pan 
tamtą kadencję i wezwania, któ-
rym przyszło stawić czoło?

Pierwsze samorządowe głoso-
wanie było tak naprawdę wyni-
kiem wolnych i zarazem przeło-
mowych wyborów, które odbyły 
się 4 czerwca 1989 roku. To prze-
cież w nich Polacy ostatecznie 
pożegnali komunizm i wybrali 
wolność.

Samorząd gminy w latach 90 
– tych to było wielkie wyzwanie 
gdyż nikt z nas do końca nie wie-
dział jak funkcjonować w nowej 
rzeczywistości. Przejście od Rad 
Narodowych, które były pod ści-
słą kontrolą rządu, do stanowie-
nia lokalnej społeczności przez 
mieszkańców nie było łatwe. 
Uczyliśmy się rządzić we wła-
snych sprawach i sami rozwiązy-
wać nasze problemy, co wiązało 
się z podejmowaniem decyzji na 
własny rachunek i własną odpo-
wiedzialność. Trzeba pamiętać, że 
w tym okresie odbyła się komu-
nalizacja mienia gminnego, czyli 
przejęcie go z zasobów Skarbu 
Państwa na rzecz samorządu. W 
latach 1993/94 przekazano gmi-
nom jednostki oświatowe, a te 
zaczęły ich prowadzenie w nowej 
formule. Warto też podkreślić, że 
do 2002 roku Rada Gminy liczyła 
20 osób, a wójt i zarząd był wybie-
rany właśnie przez radnych.

Od tamtego czasu wiele się zmie-
niło. Polska umocniła swoją de-
mokrację, weszła do NATO i Unii 
Europejskiej, stała się krajem o 
znacznym potencjale rolniczym i 
przemysłowym. Czy i w jaki spo-
sób wpłynęło to na kierunki reali-
zowane przez samorząd Łysomic?

Wstąpienie Polski do Unii Eu-
ropejskiej niewątpliwie przyczy-
niło się do przyspieszenia rozwo-
ju naszej gminy, a zlokalizowanie 
w 2006 roku w Ostaszewie Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej dało 
impuls i otworzyło nowe moż-
liwości ekspansji. Dzięki m.in. 
zewnętrznym środkom finanso-
wym udało się nam tak układać 
kolejne budżety, aby zapewnić 

zrównoważony poziom rozwoju. 
Potwierdzają to różne zestawienia 
i rankingi, wśród których plasuje-
my się w czołówce kraju. Przykła-
dem takiego sukcesu jest 4. miej-
sce w Rankingu Najdynamiczniej 
Rozwijających się Samorządów 
w latach 2003 – 2014 w kategorii 
gmin wiejskich.

Naszym atutem jest również 
sąsiedztwo z dużym ośrodkiem 
miejskim oraz dogodna komu-
nikacja. Węzeł autostradowy w 
Turznie, droga krajowa nr 91 oraz 
drogi wojewódzkie i linie kolejo-
we sprawiają, że ciągle jesteśmy 
obiektem zainteresowania wielu 
przedsiębiorców i międzynaro-
dowych firm.

Niewątpliwie siłą samorządu są 
jego mieszkańcy. Jako Wójt co-
dziennie spotyka się Pan i rozma-
wia z nimi. Co powiedziałby Pan 
o społeczności gminy Łysomice? 
Jaki widzi w Niej Pan potencjał?

Wysoki poziom kształcenia 
naszych szkół w powiązaniu z 
toruńskimi ośrodkami edukacji 
oraz Uniwersytetem Mikołaja 
Kopernika wpływa na wysoki 
poziom świadomości ludzi i ich 
przedsiębiorczości. W 2003 r. 
mieliśmy 176 zarejestrowanych 
firm. Dziś ta liczba zbliża się do 
prawie tysiąca podmiotów go-
spodarczych prowadzących dzia-

łalność o różnym profilu. Bardzo 
prężnie działającą gałęzią jest 
również rolnictwo. Widzimy jak 
na naszych oczach modernizują 
się gospodarstwa stając się kon-
kurencyjnymi wobec tych działa-
jących na zachodzie Europy. Jest 
to możliwe poprzez unijne fun-
dusze, ale także, a może przede 
wszystkim dzięki pracowitości i 
wytrwałości naszych rolników. 
Wśród mieszkańców dostrzegam 
także ogromną chęć organizo-
wania się w różne stowarzysze-
nia takie jak, np. OSP czy Kola 
Gospodyń Wiejskich. Funkcjo-
nują kluby sportowe i organiza-
cje młodzieżowe. Cieszę się, że 
mieszkańcy inicjują i chcą uczest-
niczyć w wielu różnych wydarze-
niach o charakterze kulturalnym 
czy integracyjnym. Dobrym tego 
przykładem jest funkcjonujący 
na naszym terenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, sołeckie festyny 
oraz różnego rodzaju warsztaty i 
pokazy.

Ostatnie lata to widoczne przy-
spieszenie rozwoju naszej gminy. 
Które ze zrealizowanych przed-
sięwzięć zaliczyłby Pan do tych 
najważniejszych i które według 
Pana powinny być wdrożone w 
najbliższej powiedzmy dekadzie?

25 lat funkcjonowania samo-
rządu przyniosło wymierne ko-

rzyści tym, którzy zamieszkują 
naszą gminę. Prawie wszystkie 
gospodarstwa domowe mają do-
stęp do wodociągu, w 70 % ska-
nalizowano powierzchnię gminy. 
W ostatnich latach zmodernizo-
wano 40 km dróg, wybudowano 
sieć chodników i dróg rowero-
wych, rozbudowano bazę eduka-
cyjną i sportowo – rekreacyjną, 
zainwestowano w ochronę śro-
dowiska i energię pozyskiwaną 
poprzez zestawy solarne. To lista 
osiągnięć, patrząc jednak kom-
pleksowo i perspektywicznie, w 
kolejnych latach czeka nas wiele 
nowych wyzwań. Mogę do nich 
zaliczyć przede wszystkim rozwój 
infrastruktury drogowej wraz z 
oświetleniem, budowę nowych 
chodników i ciągów rowerowych, 
modernizację bazy dydaktycznej 
w Ostaszewie i budowę sal spor-
towych przy szkołach podstawo-
wych, inwestycje w odnawialne 
źródła energii i przystąpienie do 
budowy ośrodka zdrowia w Ły-
somicach. Warto też zwiększać 
nakłady na bezpieczeństwo mie-
nia poprzez dofinansowanie jed-
nostek OSP oraz nadal stwarzać 
warunki mieszkańcom, aby ak-
tywnie spędzali wolny czas. 

Wiele już osób wybrało gminę 
Łysomice jako swoje miejsce na 
Ziemi. W jaki sposób zachęciłby 

Pan tych, którzy chcą osiedlić się 
poza miastem do tego, aby zdecy-
dowali się na to w naszej gminie?

To prawda, wielu ludzi zauwa-
żyło walory naszej gminy i z nią 
się związali. Inwestycje w uzbro-
jenie terenów skutkują szybkim 
postępem rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego w takich so-
łectwach jak chociażby Łysomi-
ce, Papowo Toruńskie - Osieki, 
Turzno, Lulkowo i Różankowo. 
Jestem także przekonany, że mło-
de rodziny widzą u nas potencjał 
w postaci nowoczesnych szkół i 
przedszkoli. Fakt, że ciągle rośnie 
liczba naszych mieszkańców jest 
także zasługą tego, że gmina jest 
bezpieczna, każdy może znaleźć 
w niej przestrzeń, ciszę, czyste 
środowisko i pozytywnie nasta-
wionych ludzi.

W naszej społeczności mieszka 
dużo młodzieży. Co poradziłby 
Pan młodym ludziom, którzy 
chcieliby włączyć się w działal-
ność samorządową?

Uważam, że warto stawiać so-
bie cele i je realizować. Dzisiaj na 
pewno wielkie możliwości mło-
dym ludziom daje wiedza, sport i 
znajomość języków. Zagadnienia 
związane z samorządem to połą-
czenie wielu dziedzin i zakresów 
nauki. Dlatego tym, którzy swoją 
przyszłość wiążą z samorządową 
administracją na poziomie gmi-
ny, powiatu czy też województwa 
proponuję zbieranie doświadczeń 
i ciągłe podnoszenie swoich kwa-
lifikacji. Ważną też rzeczą jest 
zdobycie kompetencji w zakresie 
komunikacji interpersonalnej. W 
kontaktach z ludźmi zawsze bę-
dzie liczyła się osobowość i kre-
atywność.

Czego na kolejne 25 lat życzyłby 
Pan mieszkańcom gminy Łyso-
mice?

Wierzę, że zadowolony i szczę-
śliwy mieszkaniec to również 
gwarancja sukcesu samorządu. 
Dlatego życzę przede wszystkim 
realizacji wszystkich planów i 
marzeń. Dużo zdrowia i udanego 
życia rodzinnego oraz sukcesów 
zawodowych. 

Dziękuję za rozmowę. 

O wolnej Polsce, początkach samorządu w latach 90 – tych, ludziach i pomysłach 
na przyszłość z Wójtem Gminy Łysomice – Piotrem Kowalem rozmawia Jan Kalinowski

Budżet 
Gminy 

Łysomice na 
przestrzeni 

ostatnich 
20 lat
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Marzenia się spełniają
Z Robertem Kożuchowskim, Przewodniczącym Rady Gminy Łysomice, samorządowcem 

i społecznikiem, który od ponad 20 lat sprawuje  mandat radnego rozmawia Jan Kalinowski

 W maju minęła 25 rocznica od-
nowienia w Polsce samorządu 
terytorialnego. To niewątpliwie 
doskonała okazja, aby dokonać 
pewnego podsumowania i oceny 
tego, co działo się na przestrzeni 
tych lat w Polsce i gminie Łyso-
mice. Jak postrzega Pan ten okres 
z własnej perspektywy i doświad-
czenia?

Dla mnie to całe moje doro-
słe życie….. Funkcjonowanie sa-
morządu terytorialnego w nowej 
rzeczywistości sprawdziło się i 
sprawdza. To my tutaj w gminie 
możemy w dużej mierze kreować 
naszą przyszłość. Wprawdzie po-
czątki samorządności nie były 
łatwe. Ciągle uczymy się demo-
kracji… Gmina Łysomice wyko-
rzystała szansę.  Rośniemy eko-
nomicznie ale i demograficznie. 
W 1990 roku w gminie mieszkało 
około 6000 osób a obecnie  9800. 
Mamy prawie 1000 podmiotów 
prowadzących działalność go-
spodarczą, a budżet wzrósł 10 
krotnie i wynosi przeszło 40 mln 
zł.  Nie mieliśmy wymiarowej sali 
sportowej. Teraz mamy dwie hale, 
piękny stadion trawiasty i kilka 
orlików.  Poprawia się infrastruk-
tura drogowa, rośnie sieć kana-
lizacyjna i korzystamy z energii 
słonecznej. Działa pełnowymia-
rowe przedszkole. Ale pamiętam 
też bardzo trudne i często kon-
trowersyjne decyzje dotyczące 
zamykania szkół w Lulkowie, 
Gostkowie, Kamionkach Dużych 
czy likwidację Gminnego Cen-
trum Kultury.

Kiedy po raz pierwszy został Pan 
radnym tak naprawdę wkraczał 
Pan dopiero w dorosłe życie. 

Przez długi czas byłem naj-
młodszą osobą, która została 
radnym w naszej gminie. Miałem 
wówczas 24 lata. Cieszę się, że już 
w poprzedniej kadencji radnymi 
zostawały osoby młodsze. To po-
kazuje jak bardzo młodzi ludzie 
chcą działać i mieć realny wpływ 
na rozwój gminy. Taka ciekawost-
ka to średnia wieku naszej rady 
chyba nie przekracza 40. Mło-
dzież dzisiaj ma znacznie większe 
możliwości rozwoju. Powszechny 
dostęp do internetu, bardzo do-
bra infrastruktura oświatowa i 
sportowa, biblioteki, które stają 
się  mini centrami kultury po-
zwalają działać.

Okres, o którym rozmawiamy, 
związany jest z wieloma przed-
sięwzięciami i działaniami służą-
cymi podniesieniu jakości życia 
mieszkańców gminy. Które z nich 
wymieniłby Pan jako najważniej-
sze?

Każda inwestycja jest ważna 
ale są takie, które znacznie popra-
wiają jakość życia mieszkańców. 
Udało się  zwodociągować całą 
gminę i skanalizować około ¾ te-
renu gminy. Sukcesywnie popra-
wiamy infrastrukturę drogową. 
Telefon mamy już wszyscy i to 
najczęściej komórkowy. Ale pa-
miętam jak wspólnie tworzyliśmy 
w Łysomicach społeczny komitet 
telefonizacji wsi. Tylu osób na 
zebraniu w Łysomicach to nigdy 
nie było. No może jak zakładali-

śmy instalacje solarne. Pierwsze 
inwestycje kanalizacyjne  prawie 
zawsze powstawały przy udziale 
społecznych komitetów budowy 
kanalizacji. Tak było w Papowie 
Toruńskim czy Łysomicach.

Jednak myślę, że inwestycje w 
rozwój oświaty są najważniejsze. 
To jak przygotujemy nasze dzieci 
i młodzież do dorosłego życia za-
procentuje w przyszłości. 

Samorząd to nie tylko instytucje, 
ale przede wszystkim ludzie. Jakie 
według Pana oddolne inicjatywy 
mieszkańców należy wspierać, 
aby jeszcze silniej utożsamiali się 

z miejscem, w którym żyją? 
Przede wszystkim ludzie… 

Gmina wspiera i będzie wspierać 
stowarzyszenia, koła gospodyń, 
ochotnicze straże pożarne. To 
tam jest potencjał i świeże spoj-
rzenie. Każdy projekt mający na 
celu integrację, przekazywanie 
wiedzy, tradycji i umiejętno-
ści należy wspierać.  Obecnie 
przygotowujemy jako samorząd 
plan stypendialny dla zdolnych 
uczniów.

Przed nami kolejne dekady 
funkcjonowania w podobnym 
kształcie samorządu. Z jakimi w 

najbliższych latach, według Prze-
wodniczącego Rady Gminy Łyso-
mice, najważniejszymi zadaniami 
przyjdzie zmierzyć się wójtowi, 
radnym, sołtysom i mieszkańcom 
gminy?

Zamykam oczy i marzę: pięk-
ne utwardzone drogi, chodniki 
i ścieżki rowerowe, oświetle-
nie przez całą noc, bezkolizyjne 
skrzyżowania, uporządkowane 
osiedla i wioski, bezpłatny szero-
kopasmowy internet, nieograni-
czony dostęp do opieki zdrowot-
nej, przyjazne szkoły i urząd.

Otwieram oczy i jest… Marze-
nia się spełniają.

Przewodniczący Rady Gminy Łysomice z radnymi i wójtem VII kadencji.

Samorządowcy z wizytą w Europarlamencie.
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Podsumowując ostanie 25 
- lat samorządu Gminy Ły-
somice warto również po-
chylić się nad kwestią życia 
społecznego i kulturalnego 
jej mieszkańców. 

Społeczność lokalna może 
uczestniczyć w różnych im-
prezach organizowanych 
przez samorząd gminny, które 
na stałe wpisały się do kalen-
darza wydarzeń kulturalnych. 
Obok Święta Plonów, 

będącego największą impre-
zą w ciągu roku, Dnia Matki 
czy Spotkania Opłatkowego, 
uczestniczymy w Gminnym 
Dniu Kobiet, w Dniu Dziecka 
czy w Koncercie Papieskim 
poświęcony Świętemu Janowi 
Pawłowi II.  

Mieszkańcy włączają się w 
życie kulturalne i społeczne 
gminy poprzez zakładanie 
różnych stowarzyszeń, kół czy 
klubów. Praktycznie w każ-

dej miejscowo-
ści  funkcjonują 
Koła Gospodyń 
Wiejskich, któ-
rych członkinie 
przygotowują 
pyszne poczę-
stunki z okazji 
różnorodnych 
imprez. Panie 
z KGW wy-
stawiają swoje 
stoiska pod-
czas Dożynek 
G m i n n y c h 
oraz przy oka-
zji wydarzeń 
kulturalnych 
niekoniecznie 
odbywających 
się w Gminie 
Ł y s o m i c e . 
Oprócz Kół 
G o s p o d y ń 
W i e j s k i c h  

funkcjonują różnego rodzaju 
stowarzyszenia. Największym 
prężnie działającym i skupia-
jącym członków z terenu ca-
łej gminy jest Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Łysomice. 
Dzięki jego staraniom po-
wstało kilka placów zabaw 
oraz została wyposażona 
większość świetlicy wiejskich. 
Poza nim funkcjonuje jesz-
cze liczące ponad 40 członkiń 
Stowarzyszenie Kobiet Ak-
tywnych, Stowarzyszenie Od-
nowy Wsi Aktywnej z siedzi-
bą w Tylicach, Stowarzyszenie 
Markus czy Stowarzyszenie 
Łysomickiej Młodzieży Krok 
w Przód.  

W Łysomicach, przy ul. 
Wiśniowej działa Regional-
na Izba Historii i Tradycji. 
Muzeum to, otwarte w 2012 
r. jest pierwszym i jedynym 
miejscem na terenie Gminy 
Łysomice, które przedstawia 
życie codzienne mieszkańców 
ziemi chełmińskiej sprzed 100 
-150 lat. Otwarte zostało dzię-
ki współpracy wspomnianego 
już Stowarzyszenia Rozwoju 
Gminy Łysomice i lokalnymi 
władzami oraz sponsorami. 
Powstanie muzeum jest wy-
razem chęci kultywowania 
tradycji mieszkańców tego te-
renu  z przełomu XIX i XX w.  
Niewątpliwą atrakcją Izby jest 

historyczny Punkt Kasowy 
Banku Ludowego utworzony 
w 2014 r. Poza tym warta zo-
baczenia jest chociażby ory-
ginalna kuźnia z podkowami, 
miechem i narzędziami ko-
walskimi oraz klasa szkolna 
z ławkami i kałamarzami z 
początku XIX w. Tym, którzy 
interesują się historią II wojny 
światowej na pewno spodo-
ba się ziemianka, w której 

mieszkali partyzanci w czasie 
działań wojennych. Kustosz 
Muzeum - Adam Kozłowski 
dla turystów odwiedzających 
Izbę wypieka pyszne chrupią-
ce wafle na ponad stuletniej 
wafelnicy, przygotowuje chleb 
ze smalcem i gotowaną kawę 
zbożową wg oryginalnej po-
morskiej receptury.

Kamila Wilczyńska 

Kulturę 
tworzą 
mieszkańcy

Gminny Dzień Kobiet w Turznie.

Stoisko KGW z Ostaszewa podczas Dożynek Gminnych.

Pięciolecie Koła Kobiet Aktywnych.

Mieszkańcy Gminy zwiedzają Westerplatte.
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Na przełomie ostatnich 25 lat 
zaszły imponujące zmiany w 
gminnych placówkach oświa-
towych, które dzięki staraniom 
i wsparciu finansowemu samo-
rządu stały się pięknymi obiek-
tami wychowawczo - edukacyj-
nymi, zapewniającymi uczniom 
bezpieczne i przyjazne warunki 
do nauki.

 Sieć szkolna była w tym okre-
sie kilkukrotnie zmieniana, mię-
dzy innymi wskutek likwidacji 
dwóch szkół podstawowych w 
Gostkowie i Kamionkach Dużych 

i utworzeniu dwóch zespołów 
szkół, w Łysomicach oraz Turz-
nie. W 2006 r. oddano do użytku 
nowy, przestronny budynek Ze-
społu Szkół nr 2 w Turznie wraz 
z dużym terenem do zagospo-
darowania wokół obiektu. Także 
Szkoła Podstawowa im. Leona 
Filcka w Świerczynkach została 
gruntownie zmodernizowana, 
rozbudowana o nowe skrzydło 
i dostosowana wyposażeniem 
do nowoczesnych standardów 
nauczania. Obecnie samorząd 
gminny unowocześnia Zespół 
Szkół nr 1 w Łysomicach i buduje 

nowe pomieszczenia wraz z nie-
zbędną infrastrukturą.

Dla potrzeb prawidłowe-
go rozwoju fizycznego dzieci i 
młodzieży w latach 2007 - 2009, 
przy szkołach w Łysomicach oraz 
Turznie pobudowano pierwsze w 
gminie sale gimnastyczne, które 
cieszą się nieustającą popularno-
ścią także wśród osób dorosłych. 

W 2001 roku została powo-
łana w Łysomicach Poradnia 
Psychologiczno -Pedagogiczna, 
której istnienie ułatwia rodzi-
com dostęp do specjalistycznych 
badań oraz zajęć terapeutycz-
no - logopedycznych. Decyzja o 
jej powstaniu była istotna z tego 
punktu widzenia, iż publiczne 
poradnie są tworzone i finanso-
wane przez starostwa powiatowe, 
rzadziej przez gminy. 

W roku 2013 powstało rów-
nież pełnowymiarowe gminne 
przedszkole Jelonek w Papowie 
Toruńskim wraz z oddziałami 
zamiejscowymi w Gostkowie, 
Turznie, Zakrzewku, Lulkowie i 
Łysomicach. Przedszkole przygo-
towuje dzieci 3,4,5 - letnie w sfe-
rze społecznej i edukacyjnej do 
pierwszego etapu nauki w szkole 
podstawowej. 

Obok budowy i modernizacji 
obiektów oświatowych w Turznie, 

Świerczynkach i  Łysomicach, sa-
morząd gminy zadbał również o 
ich kompleksowe wyposażenie. 
Od wielu lat baza dydaktyczna 
szkół sukcesywnie się poprawia. 
Na największą uwagę zasługu-
je fakt wykorzystania multime-
diów i narzędzi interaktywnych 
w procesie nauczania. Szkoły 
systematycznie wyposażane są w 
zestawy tablic interaktywnych, 
instalowanych w celu uatrakcyj-
nienia przekazu treści uczniom 
na wszystkich poziomach edu-
kacyjnych. Zakup wyposażenia 
klasopracowni jest dokonywany 
często dzięki wsparciu środków 
unijnych, po które gmina chęt-
nie aplikuje, współpracując w tej 
kwestii  z Urzędem Marszałkow-
skim.

Ponadto, przez wiele ostatnich 
lat nastąpił znaczny rozwój infra-
struktury wokół szkół. Przy pla-
cówkach powstały place zabaw, 
chętnie użytkowane także popo-
łudniami przez rodziców z  ma-
łymi  dziećmi, boiska sportowe, 
tereny rekreacyjne, np. ścieżka 
dydaktyczna przy szkole w Turz-
nie otwarta dla wszystkich miesz-
kańców gminy.

Dzięki staraniom dyrektorów 
oraz dobrze przygotowanego gro-
na pedagogicznego uczniowie w 

gminnych szkołach 
osiągają dobre wy-
niki w nauce, które 
mają swoje odzwier-
ciedlenie w testach 
zewnętrznych po 
zakończonej szko-
le podstawowej i 
gimnazjum. Od 
czasu wejścia Pol-
ski w struktury 
Unii Europejskiej i 
uzyskania nowych 
perspektyw  na-
uczyciele aktyw-
nie włączają się 
w realizację pro-
jektów unijnych, 
wzbogacając w 
ten sposób wła-

sną ofertę edukacyjną i wyrów-
nując szanse dostępu do edukacji 
i ośrodków kulturalnych uczniów 
z terenów wiejskich.

Szkoły od dawna biorą udział 
w gminnych uroczystościach pre-
zentując rozmaite umiejętności 
uczniów, współdziałają także z 
wieloma instytucjami nie tylko 
na terenie gminy, ale również 
powiatu i województwa oraz an-
gażują się w akcje prospołeczne 
uwrażliwiające serca i umysły 
młodych pokoleń.

Reasumując, ostatnie 25 lat 
prowadzonej przez Gminę Łyso-
mice oświaty jest okresem pozy-
tywnych zmian z jednoczesnymi 
dobrymi perspektywami na przy-
szłość.

Magdalena Kwaśniewska

25 lat gminnej oświaty

XX rocznica odnowienia w 
Polsce samorządu terytorial-
nego stała się inspiracją do 
przeprowadzenia gminnego 
konkursu Mój samorząd – 
moja gmina. 

W ten sposób od ponad pię-
ciu już lat, w sali obrad Rady 
Gminy Łysomice spotykają się 
uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych po to, aby 
sprawdzić i wykazać się wie-
dzą ze znajomości zagadnień 
związanych ze swoimi miej-
scowościami, gminą, urzędem 
i pracownikami, radą gminy 
i radnymi, powiatem czy wo-
jewództwem. Uczestnicy, od-
powiadając na kilkadziesiąt 
szczegółowych pytań, często 
potwierdzają swoje świetne 
przygotowanie i kompeten-
cje dotyczące swojej małej 
ojczyzny. Ponadto młodzież 

wypełnia 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. be-
cikowe.

Zwyciężczynią ostatnie-
go jubileuszowego Konkursu 
Wiedzy o Samorządzie Tery-
torialnym 2015 w kategorii 
gimnazjum 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 zdobyła Alicja Kucharska 
z Turzna.

Jan Kalinowski

 Gminny Konkurs Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym

Uczestnicy pierwszego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym w 2010 r.
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Jak wygląda Twój związek z 
oświatą w Gminie Łysomice?

Jestem nauczycielem eme-
rytem. Pracę zawodową roz-
począłem w 1959r. a na eme-
ryturę przeszedłem w 1992r. 
Prawie cały mój okres pracy 
związany był z kierowaniem 
Szkołą Podstawową w Ka-
mionkach Dużych. Znam do-
brze problemy oświaty na tere-
nie naszej gminy. Nie sposób w 
krótkim wywiadzie podzielić 
się z Państwem ważnymi spra-
wami oświaty, ponieważ prze-
żyłem wiele reform, zwierzch-
ników i nauczycieli, co wiąże 
się z wieloma wspomnieniami. 
Postaram się ogólnie przedsta-
wić to, co zrobiono dla oświaty 
w okresie 25 - lecia samorząd-
ności  Gminy Łysomice. 

Jakie funkcje pełniłeś w samo-
rządzie gminy Łysomice?

Byłem radnym Gminy Ły-
somice w II i III kadencji. W 
II kadencji pełniłem funkcję 
członka Zarządu a w III za-
stępcy wójta. Oprócz radnego 
przez cztery lata byłem Prze-
wodniczącym Rady Sołeckiej 
sołectwa Kamionki Duże. Dla 
Kamionek wspólnie ze Spo-
łecznymi Komitetami wybu-
dowano  między innymi sieć 
wodociągową  i wykonano te-

lefonizację wsi. 

Jak wyglądała baza lokalo-
wa jednostek oświatowych 
do 1990 r.?

W okresie powojennym 
zastano stare budynki szkol-
ne, które nie spełniały wy-
mogów do edukacji dzieci. 
Do 1990r. powstały cztery 
pawilony szkolne (Kamion-
ki Duże, Papowo Toruńskie, 
Świerczynki i Ostaszewo). 
Wybudowano nowe obiek-
ty szkolne w Łysomicach 
oraz w Gostkowie. Szkoła w 
Turznie z centrum miejsco-
wości została przeniesiona 
do zabytkowego pałacu. 

 Jak rozwijały się placówki 
oświatowe w czasie, gdy by-
łeś radnym?

Sprawami oświatowy-
mi żyła cała Rada. Pamię-
tam, że chcieliśmy, aby co 

roku była remontowana jedna 
szkoła. W pierwszej kaden-
cji Rady, za wójta Filara, roz-
poczęto budowę przedszkola 
w Łysomicach. W związku z 
tym, że nie było środków na 
dalsze prace, wybudowano 
mury i zabezpieczono je de-
skami. Wójt Kolańska dokoń-
czyła inwestycję, zmieniając 
dokumentację i przeznaczając 
obiekt pod potrzeby szkoły i 
przedszkola. Pieniądze na bu-
dowę pozyskano ze sprzedaży 
działek w Kamionkach Ma-
łych. Ze względu na trudne 
warunki i bardzo kosztowne 
remonty pałacu, w którym 
obecnie znajduje się hotel, w 
III kadencji zakupiliśmy teren 
pod budowę nowego obiektu 
oświatowego Turznie. 

Jak postrzegasz z perspektywy 
radnego gminy oraz kierowni-
ka punktu filialnego tak trud-
ne decyzje jak centralizacje 
jednostek oświatowych?

To są zawsze trudne decy-
zje. Przykładem jest właśnie 
szkoła w Kamionkach Dużych, 
którą budowaliśmy w czynie 
społecznym w 1963 r. Pamię-
tam, że jeszcze dzień przed 
otwarciem szkoły były wyle-
wane schody. No ale cóż, mała 
liczba dzieci, koszty związa-
ne z utrzymaniem budynku i 
wynagrodzeniem nauczycieli 
przesądziły. Z tego powodu 
uważam, że to była słuszna 
decyzja. Odbyło się spotkanie, 
w którym brali udział rodzice, 
nauczyciele, wójt. Mieszkańcy 
byli zgodni, natomiast zastrze-
gli sobie sprawne funkcjono-
wanie dowozu. Nauczyciele 
natomiast, otrzymali zatrud-
nienie w innych placówkach 
oświatowych. 

Jak oceniasz rozwój oświaty w 
Gminie Łysomice w okresie 25 
– lecia samorządności? 

Obecnie wszystkie działa-
jące szkoły na terenie naszej 
Gminy są dobrze wyposażone 
w sprzęt i pomoce dydaktycz-
ne. Posiadają dobrze przygoto-
waną kadrę nauczycielską. W 
okresie 25 lat powstały nowe 
obiekty szkolne z salami gim-
nastycznymi i orlikami.  W 
podnoszeniu odpowiednich 
warunków pracy istniejących 
szkół duże zasługi ma Urząd 
Gminy oraz Rady Gminy VI 
kadencji, którzy nie szczędzili 
środków finansowych z wła-
snego budżetu na polepszenie 
warunków pracy. Wójtowie 
starali się pozyskiwać środki z 
zewnątrz na inwestycje szkol-
ne. Dzięki ofiarnej pracy wój-
tów, rad gminnych poszcze-
gólnych kadencji uzyskano to, 
co dzisiaj posiadamy. Napawa 
to dumą naszą społeczność 
gminną. 

Dziękuję za rozmowę.

Z Edmundem Wieczorkowskim, radnym Gminy Łysomice w latach 1994 - 2002, wieloletnim 
kierownikiem Szkoły Podstawowej w Kamionkach Dużych rozmawiała wnuczka, Katarzyna 

Błądek - Mikołajczyk, która poszła w ślady dziadka i kontynuuje tradycję w pracy samorządowej

Sprawami oświaty żyje cała rada
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Paulina Opałka: Z Gminą Łyso-
mice jest Pani związana od 1990 
roku, kiedy to rozpoczęła Pani 
pacę w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Łysomicach, pracując 
tam aż do końca roku 2001. Jak 
Pani wspomina początki samo-
rządu?

Krystyna Kutta: Zgadza się, 
oczywiście doskonale pamiętam 
początki samorządu w Polsce, w 
gminie… Są okresy w naszym 
życiu, które mijają bez więk-
szych wzruszeń, jakby utartym 
szlakiem, jakby siłą rozpędu, ale 
rok 1990 był inny. To rok naj-
większych przemian w życiu spo-
łeczeństwa, rok pełen nadziei, 
zachłyśnięcia się nowymi możli-
wościami, rok pełen optymizmu, 
wiary, ale i pełen obaw. To było 
budowanie czegoś nowego. Po 
latach można ocenić, że to nowe 
było także wielkie.

Zmiany dotknęły także biblioteki. 
Jak wyglądała struktura bibliotek 
gminnych w tamtym czasie?

Tak, zmiany dotknęły także 
bibliotek. Do 1990 roku biblioteki 
podlegały Ministerstwu Kultury, 
a w terenie rejonowym bibliote-
kom publicznym. Nasze gminne 
biblioteki podlegały Rejonowej i 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Chełmży. 

Co zmieniło się po przejęciu bi-
bliotek przez samorząd?

Jedną z ważnych zasad było 
kupowanie przez bibliotekę re-
jonową książek dla wszystkich 
podległych jednostek. W 1990 
r. utrzymanie bibliotek przeszło 
całkowicie w gestię samorządu i 
jedną z najbardziej widocznych 
zmian było wprowadzenie samo-
dzielnego zakupu książek przez 
biblioteki gminne. Pozwoliło to 
na bardziej trafny dobór ksią-
żek, bowiem to na przysłowio-
wym „dole” bibliotekarka najle-
piej wiedziała jakie są potrzeby 
czytelników. Samodzielny zakup 
książek znacznie skrócił drogę 
książki do czytelnika.

Liczba bibliotek w gminie pozo-
stała ta sama w ciągu tych minio-
nych 25 lat?

Tak.I to jest wielki sukces gmi-
ny. W pamiętnym roku 1990 pa-
dło wiele, bardzo wiele bibliotek 
publicznych w kraju. I to nie jest 
jakaś patologiczna niechęć no-
wych samorządów do bibliotek. 
Oceniam, że wynikało to z biedy. 
Samorząd z grubsza rzecz biorąc 
musiał utrzymać ośrodek zdro-
wia, szkołę, posterunek policji, 
zakład wodociągów i w tym bi-
blioteki. Budżet się nie domykał, 
z czegoś trzeba było zrezygno-
wać. W Gminie Łysomice także 
były propozycje zlikwidowania 
bibliotek publicznych. Nasze bi-

blioteki miały jednak to szczęście, 
że pierwszym wójtem został Pan 
Wacław Filar, którego do dzi-
siaj niezwykle cenię. To właśnie 
Pan Wacław Filar obronił gmin-
ne biblioteki. Potrafił przekonać 
mieszkańców gminy, że na utrzy-
manie bibliotek „idzie” tylko 1 % 
budżetu gminy, a ten 1 % spełnia 
potrzeby tysięcy mieszkańców w 
różnym wieku. Pamiętam, że w 
latach 90. w samych tylko Łyso-
micach było 500 czytelników, a 
wypożyczenia sięgały 10 tysięcy 
tomów. Łącznie w sześciu pla-
cówkach bibliotecznych w gminie 
dawało to znaczną liczbę ludzi 
korzystających z usług bibliotek 
publicznych. 

Podkreśla Pani rolę pierwszego 
Wójta Gminy – Pana Wacława 
Filara…

Podkreślam, bo należy mu się 
szczególne uznanie. Pan Wacław 
Filar to mądry gospodarz gminy, 
miał swoja wizję gminy, nie bał się 
nowatorskich rozwiązań, potra-
fił walczyć o realizacje ważnych 
dla gminy spraw, był zresztą jed-
nym z założycieli stowarzyszenia 
„Bójta się wójta”, nie unikał spraw 
trudnych, prawdziwie wierzył w 
nadrzędność demokracji i mą-
drość kolegialnego zarządzania 
oraz rozwiązywania zadań. Poza 
tym miał jedną rzadką chyba, ce-
chę szefa – ufał podlegającym so-
bie pracownikom, wierzył w ludzi 
i ludziom. Wyzwalał pozytywne 
emocje – mnie chciało się praco-
wać. Także po to, by zasłużyć na 
jego uśmiech aprobaty.

Czy funkcja biblioteki zmieniała 
się na przestrzeni lat? Na czym 
polegały zmiany? 

Biblioteka na wsi, zawsze peł-
niła funkcję ośrodka kultury, 
świetlicy, była dla dzieci i pełna 
dzieci. Organizowałyśmy z po-
zostałymi paniami wycieczki, 
wyjazdy, czy słynne w Lulkowie 

nocowanki. Biblioteki publiczne 
otrzymywały co raz lepsze lo-
kale (W 1990 r. tylko biblioteka 
w Ostaszewie miała centralne 
ogrzewanie, w pozostałych były 
piece węglowe niszczące księ-
gozbiór), miały co raz więcej 
środków na księgozbiór i ogólny 
rozwój, zostały wyposażone w 
maszyny do pisania, telewizory, 
obecnie komputery. W 1990 roku 
czytelnicy mieli do dyspozycji 
1-2 gazety i czasopisma, w na-
stępnych latach było już kilkana-
ście tytułów. Obecnie biblioteki 
służą zupełnie niezłą ofertą.

Pamiętam z dzieciństwa takie na-
zwy jak: Ektoderma, Kropelka, 
Cyraneczka. Pani te nazwy rów-
nież doskonale pamięta, prawda?

Oczywiście. Rozwijała się w 
bibliotekach działalność kultu-
ralna. Łysomicka „Kropelka” – 
dziecięcy teatrzyk - miała kilka 
niezłych spektakli, takich jak, 
np.: Mały Książę, „Jasnocienie”, 
„Brzydkie kaczątko” „Czerwony 
Kapturek”, „Purpurella”,  czy 
realizowane w technice teatru 
cieni „ O tym co najpięk-
niejsze”. W bibliotekach 
pojawiły się dziecięce 
redakcje lokalnych 
„pisemek”, bardzo 
demokratycznie re-
dagowanych. Wyszło 
100 numerów łyso-
mickiej „Ektodermy”, 
w Lulkowie powodze-
niem cieszyły się „Wia-
domości podwórkowe”, w 
Turznie „Junior”.

W marcu 1995r, powstał Gmin-
ny Ośrodek Kultury, z Panią Ali-
ną Kobusińską na stanowisku 
kierownika. Jak wyglądała i na 
czym polegała współpraca tych 
dwóch jednostek?

Biblioteki ściśle współpra-
cowały z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury, to właśnie dzięki Pani 
Alinie Kobusińskiej, wszystkie 
bibliotekarki ukończyły warszta-
ty z pedagogiki zabawy i mogły 
realizować niezwykle pouczające 
zabawy, np.: „W Ćwierćland”.

Pani Alina Kobusińska to 
także jej ukochane dziecko – 
dziecięcy zespół Pieśni i Tańca 
„Cyraneczka”. Cyraneczka śpie-
wała, tańczyła, uczyła pięknie się 
poruszać i wzruszała barwnością 
występów. Przez Cyraneczkę 
przewinęło się wiele, wiele dzieci, 
a niektóre z nich tańczyły potem 
w „Młodym Toruniu” w „War-
szawianie”, a Blanka Miętkiewicz 
wygrywała ogólnopolskie turnie-
je tańca ludowego.

Wspomina Pani kolejne nazwi-
ska… 

Tak, bo w gminie było wielu 
oddanych ludzi, pragnących do-
bra i rozwoju gminy, kochających 
ludzi i pracę. 

Wielkim człowiekiem 
tej gminy był pan Jan 
Katra, który oprócz za-
sług na rzecz rozwoju sportu 
miał także duże osiągnięcia w 
zakresie rozwoju kultury.

Chciałabym także wspomnieć 
o panu Robercie Kożuchow-
skim – który odkąd pamiętam, 
tak bardzo angażował się w życie 
kulturalne i społeczne, robił to po 
prostu bezinteresownie. Na wy-
różnienie zasługują  także  ludzie, 
którzy stworzyli Cyraneczkę, 
stworzyli niemal społecznie, bo 
zatrudnieni byli za naprawdę nie 
wielkie pieniądze – Olek Mozol, 
Ania Mieczkowska, Jurkek Holf, 
Marek Krawczyk.

Nasza gmina stała się inspiracją 
dla Pani twórczości, powstały 
liczne wiersze zawierające regio-
nalne motywy – zgromadzone 
w zgrabnych tomikach.  Który z 

wierszy jest dla Pani najważniej-
szy i dlaczego?

Najważniejszym wierszem jest 
dla mnie „ Do przyjaciół w Ły-
somicach”. Dlaczego ten wiersz? 
Po prostu jest bardzo prawdziwy. 
Doznałam ogromnej  dobroci, 

życzliwości i pomocy od ludzi. 

Jaka najśmieszniejszą sy-
tuację zapamiętała Pani 
z czasów pracy w naszej 
gminie?

Było mnóstwo 
śmiesznych sytuacji, 
szczególnie z udzia-
łem dzieci. W tej 
chwili przypominam 

sobie czas, w którym 
punktualnie o 18. za-

mykałam bibliotekę, by zo-
stać dłużej i posprzątać. Światło 
w bibliotece jeszcze się paliło. 
Uczniowie szkół średnich przy-

jeżdżali później niż młodsze 
dzieci. Pewnego razu pod-
czas sprzątania, usłyszałam 
dramatyczne pukanie do 

drzwi i głos: „Proszę Pani, ja na 
jutro muszę przeczytać „Dziady”! 
No i w takiej sytuacji nie miałam 
wyjścia – skoro „Dziady” i na ju-
tro… musiałam otworzyć.

Bardzo dziękuję za poświęcony 
czas i miłą rozmowę. Życzę Pani 
dużo zdrowia i wielu kolejnych 
twórczych inspiracji. 

Ja też serdecznie dziękuję. Na 
koniec z okazji tak wzniosłego 
jubileuszu, życzę mieszkańcom 
gminy wielu osiągnięć i zwykłego 
ludzkiego szczęścia, a samorzą-
dowi gminy - wyłącznie udanych 
przedsięwzięć i pomyślnych roz-
wiązań dla dobra społeczności.

 Ektoderma, Kropelka i Cyraneczka
Wywiad z Panią Krystyną Kuttą z okazji jubileuszu 25 - lecia samorządu

 Krystyna Kutta recytuje swoje wiersze podczas Dnia Matki w 
Papowie Toruńskim.

Czerwone kapturki  w wykonaniu samorządowców.

Cyraneczki.
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Witam serdecznie tegoroczną 
„stypendystkę ZUS-u”, widzę, że 
emerytura dopisuje.

Dziękuję, nie narzekam, my-
ślę że cztery miesiące to jednak 
zbyt krótki okres by można  po-
kusić się o jakieś oceny. Powoli 
zaczynam przyzwyczajać się do 
niechodzenia do pracy.  Przyzna-
ję, że gdy przechodziłam na eme-
ryturę myślałam, że będę miała 
dużo czasu i wreszcie będę mogła 
nadrobić zaległości. A tu zasko-
czenie, ciągle na wszystko brakuje 
mi czasu.  

No właśnie, potrzeba święta sa-
morządu, żeby znaleźć chwilę na 
wspólną kawę i  rozmowę. Ćwier-
ćwiecze samorządu to znakomity 
jubileusz. Ale przecież Twój zwią-
zek z gminą  trwa „nieco dłużej.”

Rzeczywiście nieco dłużej. 
Pracę rozpoczęłam 1 sierpnia 
1972 roku w Gromadzkiej Radzie 
Narodowej. Zdobywając urzędni-
cze szlify pracowałam na różnych 
stanowiskach, min. w księgowo-
ści, obsłudze biura rady, aż do 
października 1989, kiedy objęłam 
stanowisko kierownika USC.

Zatem czas Twojej pracy na  sta-
nowisku kierownika USC  wpi-
suje się świetnie  w rocznicę sa-
morządu. Mamy dwie srebrne 
rocznice, gratuluję. Porozmawiaj-
my o Twojej pracy. Większości 
osób wydaje się, że kierownik 
USC głównie zajmuje się udziela-
niem ślubów.

To na pewno spore uproszcze-
nie. Udzielanie ślubów to tylko wi-
sienka na torcie. Większość osób 
pracę Urzędu Stanu Cywilnego 
kojarzy właśnie z udzielaniem 
ślubów, ale to tylko jedno z reali-

zowanych zadań. USC zajmuje się 
rejestracją stanu cywilnego, czyli 
urodzeń, małżeństw, rozwodów 
oraz zgonów. W zakresie dokony-
wanych rejestracji urząd ma obo-
wiązek przekazywania danych 
co miesiąc do Głównego Urzę-
du Statystycznego. Z ksiąg stanu 
cywilnego wydawane są odpisy 
oraz zaświadczenia. Zakres obo-
wiązków został poszerzony rów-
nież przez fakt wejścia Polski do 
Unii Europejskiej,  co wiąże się ze 
zwiększonym przepływem osób 
i dokumentów. USC przyjmuje 
różnego rodzaju oświadczenia 
woli, zajmuje się oczywiście wy-
mianą dowodów osobistych oraz 
organizuje uroczystości Złotych 
Godów Małżeńskich, które są 
naprawdę bardzo miłym wyda-
rzeniem. 

To praca, która wymaga szcze-
gólnego podejścia. Trzeba mieć 

świadomość, że jest się z drugim 
człowiekiem w najważniejszych 
momentach, od narodzin, aż po 
kres jego życia. To zobowiązuje. 

Pamiętasz ile par, przez te wszyst-
kie lata połączyłaś węzłem mał-
żeńskim?

Na pewno ponad 1000. Trze-
ba pamiętać, że do czasu wejścia 
Konkordatu  przed  ślubem ko-
ścielnym  musiał być zawarty ślub 
cywilny. Wówczas średnio w roku 
było około 70 ślubów, więc się na-
zbierało.

Utkwiły w pamięci jakieś  szcze-
gólne pary?

Myślę, że każda para ma w so-
bie coś oryginalnego, tylko swo-
jego, każda para jest wyjątkowa. 
Pamiętam także wiele par mię-
dzynarodowych, gdy, np. jednym 
z nowożeńców był pan lub pani 

z Peru, Korei, Armenii, Szkocji, 
Anglii. W zasadzie każdy ślub jest 
inny. Pamiętam śluby gdzie byli 
tylko nowożeńcy i świadkowie, 
oraz i takie, podczas których go-
ści było tak dużo, że  część czekała 
poza salą ślubów. 

Wydarzyła się  jakaś sytuacja 
nadzwyczajna?

Na przestrzeni tych wszyst-
kich lat wydarzyło się kilka cie-
kawych historii, ale jedna utkwiła 
mi na zawsze, otóż czekałam w 
urzędzie by tak jak zawsze udzie-
lić kolejnej parze ślubu cywilne-
go, czekałam... i nikt się nie poja-
wił. Jak się później okazało w noc 
poprzedzającą uroczystość pan 
młody uciekł za granicę. Panna 
młoda i jej rodzina przeżyli taką 
traumę, że nikt wówczas nie miał 
głowy do tego, by mnie o całej tej 
sytuacji poinformować.

Bywa i tak, oby jak najrzadziej.  
Przejdźmy do innego wątku, 
dałaś się poznać nie tylko jako 
świetny pracownik, ale również 
samorządowiec.

Byłam radną II kadencji tj. w 
latach 1994-1998. Z sentymen-
tem wspominam tamte lata. Było 
ciekawie, czasami trudno. Nasza 
demokracja gminna dopiero wy-
kuwała się. Każdy z nas zdoby-
wał własne doświadczenie. Było 
również wyjątkowo chociażby 
dlatego, że wówczas przepisy pra-
wa umożliwiały pracownikowi 
urzędu start w wyborach do Rady 
Gminy. 

Jak wyglądała kampania wybor-
cza?

Na pewno była skromniejsza 
i mniej kolorowa od obecnych 
kampanii. Kandydaci  przekony-
wali do siebie  wyborców podczas 
zebrań, za pomocą czarno - bia-
łych ulotek. Nikt wówczas nie 
myślał o kolorowych banerach, 
plakatach, wyborczych gadże-
tach. Tego po prostu nie było. 
Były za to rozmowy indywidual-
ne, które podobnie jak teraz wy-
borcy cenią sobie najbardziej.

 Na zakończenie może pokusisz 
się o osobiste podsumowanie?

Pracując w urzędzie, działając 
w samorządzie poznałam wielu 
wspaniałych ludzi, nawiązały się 
przyjaźnie, które trwają do dziś. 
Teraz spotykamy się i wspomina-
my stare dobre czasy, kiedy byli-
śmy o ćwierć wieku młodsi.

Dziękuję za rozmowę. 

Udzielanie ślubów to tylko 
wisienka na torcie…

Z Wiesławą Saganowską, kierownikiem USC, wieloletnim pracownikiem 
Urzędu Gminy Łysomice rozmawia Roman Wojda

Pani Elu, mija pierwszy rok VII 
kadencji samorządu terytorial-
nego i pierwszy miesiąc, kiedy w 
biurze rady Panie nie ma…

Po 32 latach pracy w urzędzie, 
w tym 21 przy radzie gminy po-
stanowiłam odpocząć na emery-
turze. Praca przy obsłudze rady 
nie była łatwa. Co wybory to mała 
niepewność czy dalej będę praco-
wała. Nie udało mi się przepraco-
wać tylko pierwszej kadencji, ale 
wówczas wszyscy samorządności 
uczyliśmy się. Jak sobie przypo-

minam, to w przeciągu czterech 
lat przez to stanowisko przewi-
nęło się chyba 8 osób. Od drugiej 
kadencji zmieniali się przewod-
niczący, ale ja trwałam.

Wspomniała Pani o przewodni-
czących rady.

Mimo, że oficjalnie moim pra-
codawcą był wójt, to na co dzień 
współpracowałam z przewodni-
czącym. Pamiętam wszystkich: 
Piotra Kowala, Stasia Damięckie-
go, Waldka Bartkowiaka, Roberta 

Kożuchowskiego, Romana Barto-
szyńskiego, Janka Kalinowskiego, 
Romka Wojdę. Każdy inny. Jeden 
całował po rączkach na powita-
nie, inny ganił za papierosy. Ko-
lejny mówił do mnie „Bobka”, 
ale wszyscy bardzo sympatyczni, 
obowiązkowi i dążący do rozwoju 
naszej gminy.

Pamięta Pani przygotowania do 
pierwszych sesji?

Zajmowałam się obsługą kan-
celaryjno - biurowa rady. Nie było 

kserokopiarki, więc wszystkie 
dokumenty pisało się przez kal-
kę na maszynie, bez możliwości 
edytowania, cofania, poprawek – 
wszystkie materiały dla radnych. 
Był to ogrom pracy „papierko-
wej”.  Tak – było dużo trudniej! 
Pierwszy komputer do biura rady 
trafił chyba w 1999 roku. Teraz 
już wszystkie dokumenty radni 
otrzymują drogą elektroniczną, a 
sesje są nagrywane cyfrowo.

Co było najtrudniejsze w pracy w 

biurze rady?
Praca w biurze rady to praca 

z ludźmi o różnych charakterach 
i temperamentach. Często mu-
siałam wysłuchać, zebrać opinie 
czasami zupełnie skrajne i zna-
leźć złoty środek. 

Jednak dla mnie najtrudniej-
szy był koniec każdej kadencji, 
kiedy to trzeba się rozstać z ludź-
mi, z którymi pracowało się przez 
4 lata, a później wybory i niewia-
doma, kto wejdzie w skład rady i 
jak będzie wyglądała współpraca 
z nowymi radnymi. Patrząc na 
kadencję, to najtrudniejsza w 
mojej opinii była 3 kadencja. To 
wówczas mieliśmy trzech wójtów 
i bardzo burzliwe sesje. 

A miłe wspomnienia?
To ludzie. Samorząd to przede 

wszystkim ludzie: radni, sołtysi, 
mieszkańcy, koleżanki i koledzy 
z urzędu. Rozmowy z nimi, ale i 
wypite kawy. Często wspominam 
sołtysa Zęgwirtu -  Filipka, któ-
ry jak był dzień sesji, to od rana 
czekał na obrady, a kiedy zaku-
piliśmy sprzęt nagłaśniający, to  
testował go śpiewając do mikro-
fonu.

Samorząd to przede wszystkim ludzie

Wiesława Saganowska podczas Jubileuszu Złotych Godów Państwa Gajewskich.

Pani Elżbieta Grzecznowska z samorządowcami. Pani Ela podczas podziękowania za wieloletnią pracę.

 Z Elżbietą Grzecznowską, wieloletnim pracownikiem Urzędu Gminy w Łysomicach, na stanowisku ds. obsługi rady gminy rozmawia Weronika Melkowska
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Na przestrzeni minionych lat 
Gmina Łysomice może po-
szczycić się  wieloma ciekawymi 
przedsięwzięciami. Niewątpli-
wie jednym z najciekawszych 
były finały WOŚP.

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy to dziś najlepiej rozpo-
znawalna i ciesząca się najwięk-
szym zaufaniem organizacja cha-
rytatywna w Polsce. Fenomenem 

światowym  określona została 
idea i skala tego wydarzenia. W 
Polsce orkiestra gra już 23 lata, 
w naszej gminie 15 lat. Wszystko 
zaczęło się w szkole Turznie. Po 
sukcesie kilku finałów,  do wspól-
nego grania przyłączył  Zespół 
Szkół w Łysomicach, następnie 
Szkoła Podstawowa w Ostaszewie 
i Świerczynkach. W 2008 roku 
po raz pierwszy w naszej gminie 
został utworzony  Sztab WOŚP. 
Działanie pod własnym szyldem 
stwarzało wiele możliwości min 
umożliwiło bezpośrednie licy-
tacje złotych serduszek. Padały 
wówczas rekordowe kilkunasto-
tysięczne sumy,  a serduszka tra-
fiały min. do firmy STEX, i  firmy 
Radio System. Każdy Finał przy-
nosił coś nowego. Pokazywał, że 
Orkiestra nie starzeje się, że lu-
dzie przy niej pracujący  potrafią 
zmieniać bardzo wiele i że każda 
złotówka ma znaczenie. Orkie-
stra niosła pomoc będącą w wie-

lu przypadkach darem życia, na 
który czekali chorzy.  W  orkie-
strową niedzielę  gminę ogarniała 
fala ludzkiej dobroci, czerwonych 
serduszek  i muzyki. Co roku na 
ulice naszych miejscowości wy-
chodziło 60 wolontariuszy. Fina-
łom towarzyszyły na ogół  dwie 
duże imprezy plenerowe w  Łyso-
micach i Turznie. W ofercie kul-
turalno-rozrywkowej  najczęściej 
były  występy uczniów naszych 
szkół,  koncerty, loterie fanto-
we,  licytacje, pokazy sportowe, 
ognisko oraz  pokaz sztucznych 
ogni czyli popularne światełko do 
nieba. Nasze światełko do nieba 
leciało naprawdę bardzo wyso-
ko. Na przestrzeni lat udało się 
zebrać imponującą sumę ponad 
400 000 zł. Legendarne stały się 
licytacje podczas których każdy 
mógł powalczyć o wspaniałe tro-
fea: min. spinki od Prezydenta 
RP, bombkę od Premiera,  piłkę 
z autografem Zbigniewa Bońka, 
anioła z autografem Jurka Owsia-
ka kolację ze toruńskim starostą, 
telewizory ufundowane przez 
firmy Sharp i Orion, 1000 piero-
gów przygotowanych przez Koło 

Kobiet Aktywnych, i wiele wiele 
innych.  Wspólne działanie i za-
angażowanie szkół, samorządu, 
przedsiębiorców, druhów OSP, 
Banku Spółdzielczego, mieszkań-
ców gminy zostało dostrzeżone i 
wyróżnione min. przez Fundację 
WOŚP, medalem XX lecia WOŚP, 
dziennik Nowości, kryształowym 
serduszkiem i złotą karetą. Naj-
większą jednak wartością wszyst-
kich działań związanych z orga-
nizacją WOŚP  byli ludzie. Ten 
jeden zimowy dzień, kiedy grała 
WOŚP, pozwala nam poczuć się 
lepszymi, szlachetnymi i uczyn-
nymi.

 To szczególny czas kiedy mo-
gliśmy obserwować i jednocze-
śnie uczestniczyć w ogromnym 
ładunku ludzkiej życzliwości, en-
tuzjazmu i optymizmu i wierzyć, 
że czerwone serduszko z napisem 
WOŚP ma szansę stać się najlepiej 
rozpoznawalną gminną  marką. 
Orkiestra się zmienia i zmienia-
ją się przy niej ludzie. Zapewne 
w naszej gminie będzie grała do 
końca świata i jeden dzień dłużej.

                                                                                                                                
Roman Wojda

Otwieraliśmy serca i trzosy

Konkurs plastyczny 25 lat 
samorządu rozstrzygnięty

Z okazji obchodów 25- lecia 
istnienia samorządu terytorial-
nego w naszej gminie został 
ogłoszony konkurs plastyczny. 
Prace przyjmowane były według 
trzech kategorii wiekowych: 
uczniowie klas I do III szkół 
podstawowych oraz dzieci w 
wieku przedszkolnym, ucznio-
wie klas IV szkół podstawowych 
do klas III gimnazjum oraz 
młodzież ponadgimnazjalna i 
dorośli. 

Jury spośród 70 zgłoszonych 
prac, dokonało trudnego wyboru 
biorąc pod uwagę pomysłowość i 
staranność w wykonaniu pracy.

Laureatami konkursu zostali: 

Kategoria I:  Uczniowie klas I 
do III szkół podstawowych oraz 
dzieci w wieku przedszkolnym                                          

I   miejsce  - Mateusz i Alek-
sander Buczek 

Wyróżnieni 

1. Wojciech Santorek 
2. Maksymilian Trojanowski 
3. Martyna Talarek 

Kategoria II: Uczniowie klas 
IV szkół podstawowych do klas 
III gimnazjum

I  miejsce   - Aleksandra Trzpil 

Wyróżnieni
 
1. Urszula Gawrych 
2. Olga Kafka 
3. Jakub Jasrosiński 

Kategoria III:  Młodzież po-
nadgimnazjalna i dorośli

 
I  miejsce  - p.  Lidia Lamkauf 

Kamila Wilczyńska Autor: p. Lidia Lankauf

Autorzy: Mateusz
 i Aleksander Buczek

Autor: Aleksandra Trzpil

Wolontariusze jednego z finalów.

Złota Kareta Nowości dla Łysomic.

Sztab WOŚP.
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Krystian Polak: Był Pan sołtysem 
trzech kadencji. Skąd pomysł na 
objęcie funkcji sołtysa, Czy ktoś 
do tego Pana namówił?

Henryk Stanisławski: Ludzie 
na zebraniu wiejskim mnie wy-
brali. Następnie rozmawiałem 
jeszcze z moją żoną, która powie-
działa, żebym objął stanowisko 
sołtysa. Zastanawiałem się, czy 
dam radę z tym wszystkim, bo 
w tym czasie byłem jeszcze rad-
nym, komendantem Ochotniczej 
Staży Pożarnej i równocześnie 
pracowałem w Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Toruniu. Było dużo 
obowiązków, no ale z wszystkim 
sobie radziłem.

Jest to praca społeczna, jak do-
brze wiemy pracował Pan w Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Toru-
niu, do tego był Pan długoletnim 
strażakiem ochotnikiem (ponad 
25 lat komendant OSP), człon-
kiem Rady Parafialnej i jeszcze 
sołtysem. Jak Pan organizował te 
wszystkie funkcje czasowo?

Planowałem wszystko, żeby na 
każde z tych zajęć znaleźć czas: 
myślałem, kiedy zebranie zrobić, 
aby mieć wolne w tym czasie od 
pracy w PSP, bo od tej pracy by-
łem uzależniony. Dzięki plano-
waniu był czas dla rodziny, na 
zabawę, na wszystkie inne obo-
wiązki wystarczyło czasu.

Jest Pan społecznikiem, do tego 
pracowitym, pomimo to znajdo-
wał Pan chwilę dla rodziny. Dziś 
ludziom brakuje czasu na wiele 
spraw, Jak Pan to robił?

Tak jak po-
w i e d z i a ł e m 
w c z e ś n i e j , 
trzeba sobie 
w s z y s t k o 
zaplanować 
w czasie. 
Jak się roz-
łoży zajęcia 
i obowiązki 
rozsądnie, to 
wystarcza czasu 
na wszystko, je-
śli się wszystko 
dobrze zaplanu-
je.

Lata 90. XX w. 
to początek te-
lefonów stacjo-
narnych, budowa 
kanalizacji w Papowie 
Toruńskim. Jak wspomina 
Pan tamten czas, kiedy 
trwały te inwestycje?

To były czasy trud-
ne, na ale trudności 
pokonaliśmy. Nale-

żałem do komitetu telefonizacji, 
komitetu kanalizacji, świetnie 
sobie z tym radziłem. Jeździłem 
po kable do Torunia, kable roz-
woziłem po terenie dzięki temu, 
że miałem wolne w tym czasie 
od pracy w PSP. Inwestycje były 
zaplanowane przez Urząd Gmi-
ny. Jeżeli chodzi o telefony, to był 
założony komitet, jeśli ktoś na-
leżał do komitetu to miał taryfę 
ulgową. To była droga inwestycja 
jak na tamte czasy. Za kanalizację 
najwięcej płacili rolnicy, do któ-
rych też zostałem zaliczony (po-
siadałem 0,56 ha), to była równo-
wartość kilkudziesięciu wypłat, 
zwykły mieszkaniec płacił mniej. 
W tej inwestycji drogi był sprzęt, 
maszyny, kopanie, niwelowanie 
terenu, inżynierowie i technicy, 
bo wszystko było prowadzone 
grawitacyjnie, jednak i tak bez 
dwóch przepompowni się nie 
obyło. Telefon był tańszy.

W Papowie zostały nadane na-
zwy ulic, było z tym dużo kłopo-
tów? Kto był pomysłodawcą nazw 
ulic?

Usłyszałem, że w innych wio-
skach zostały nadane nazwy ulic. 
Zwołałem zebranie rady sołec-
kiej. Złożyłem wniosek do gminy 
z prośbą o nadanie nazw ulic. Była 
zgoda, więc usiedliśmy w świetli-
cy i zaplanowaliśmy, gdzie i jakie 
ulice nadać. Może nie wszystkie 
ulice zostały dobrze nadane np. 
nasza ulica Warszawska mogła 
być Lubicka, bo teraz w Papowie 
i Łysomicach jest ulica Warszaw-
ska. Teraz zdarza 
się, że ludzie 

mylą adres no 
i łatwiej byłoby z 

tymi nazwami dla 
służb ratunkowych.

W świetlicy i wokół jej te-

renu trwały prace porządkowe, 
remontowe, czy był problem z 
pozyskiwaniem do tych prac 
ochotników?

Nie było. Ze strażakami nie 
miałem żadnego problemu. Stra-
żacy bardzo chętnie przyszli do 
pomocy. Mam nawet zdjęcia 
pokazujące zaangażowanie stra-
żaków w te prace. Jak było bu-
dowane WC w świetlicy, to sam 
murowałem, a do pomocy był 
Adam Zwoliński przewodniczący 
rady sołeckiej. Z nim byłem po 
materiały.

Czy podczas pełnienia funkcji 
sołtysa był taki moment, że po-

wiedział Pan mam dość re-
zygnuję?

Nie. Nie było takie-
go momentu. Do dziś 
dnia miałem i mam 
zaufanie do rady sołec-
kiej. To była praca do-
syć wdzięczna i do tego 
między ludźmi. Nigdy 
nie wątpiłem w to co 
robiłem.

Sołtysem się bywa kilka, 
kilkanaście lat, czy po-
mimo to jest jakaś spra-
wa, którą nie dokończył 
Pan, bo zabrakło czasu, 
środków finansowych, a 
którą dokończyłby Pan, 
gdyby można cofnąć 
czas?
Nie. Nie ma takiej spra-

wy. To co zaplanowałem, to w 
pełni wykonałem. Była jedna 
taka sprawa. To było wtedy wy-
konanie placu betonowego wokół 
świetlicy, które z resztą wykonał 
mój następca, czyli obecny sołtys 

Janusz Górzkowski.

Przejdźmy teraz do straży. Czy 
pomimo wieku ma Pan coś takie-
go, że jak zawyje syrena alarmo-
wa, to porzuciłby Pan wszelkie 
zajęcia i pobiegł z pomocą?

Tak. Na każdy alarm, nawet 
w nocy wstaję. Interesuję się, w 
którą stronę jadą wozy bojowe, w 
jakiej akcji udział biorą. W nocy 
rozglądam się, szukam łuny, żeby 
stwierdzić do jakiej miejscowości 
pojechali.

Strażakiem się jest, a nie bywa. 
Czy pomimo nocy, zmieniającej 
się aury, był kiedykolwiek mo-
ment słabości, zawahania?

Nie. Pamiętam taką akcję, że 
pomimo burzy, ulewnego desz-
czu jechaliśmy Mercedesem do 
pożaru stodoły w Gostkowie u p. 
Gronowskiego, nie było strachu. 
Do tej akcji pojechałem w sanda-
łach, a wróciłem boso, bo sandały 
się rozleciały.

W jednostce OSP dość długo był 
Żuk. Jednak pomimo to, jednost-
ka jak na tamte czasy dość aktyw-
nie włączała się w akcje ratunko-
wo-gaśnicze. Czy jest trochę żal 
tego, że wtedy brakowało tego 
sprzętu, jaki mamy dziś?

Tak. Brakowało, no ale nie 
można mieć żalu do tego, bo wte-
dy jak na tamte czasy to nawet 
państwowa straż nie dysponowa-
ła takim sprzętem, jaki dziś ma 
jednostka OSP z Papowa. Były to 
czasy trudne. Ciężko było pozy-
skać jakiś nowy sprzęt, bo wszyst-
ko szło do straży państwowej. 
Dzięki temu, że miałem wtedy 
znajomości z ówczesnym komen-

dantem Franciszkiem Rypińskim 
udało się załatwić nowego Żuka, 
którego przyprowadziłem z Lu-
blina. Służył nam długie lata.

Na jednostki OSP nakłada się co-
raz większe kryteria jak np.: ba-
dania, sprawność fizyczna, szko-
lenia, sprzęt. Czy kiedyś łatwiej 
było zostać strażakiem ochotni-
kiem niż dziś?

No może i tak. Nie było takich 
kryteriów, były tylko przeszko-
lenia dla naczelników, prezesów. 
Dla podziału bojowego kursy 
odbywały się na terenie gminy, 
tak jak tu na świetlicy w Papowie 
dla wszystkich strażaków z gmi-
ny. Dziś kursy odbywają się Pań-
stwowej Straży Pożarnej w To-
runiu. Każdy strażak przechodzi 
komorę dymową, bieg po bieżni, 
ergonometr.

W Papowie została wyremonto-
wana świetlica, powstała nowa 
remiza, wokół teren obłożony 
kostką. Czy jest jeszcze coś, co 
chciałby Pan zmienić w sołec-
twie?

Chciałbym, żeby powstały za-
plecze socjalne, by kierowcy peł-
nili służbę w remizie.

Jaką ma Pan receptę na długo-
wieczność?

Satysfakcja mnie podtrzymuje 
jeszcze dzisiaj, ja nie czuję zmę-
czenia jak ubiorę się w mundur, 
a tak ledwie chodzę. Jak się w 
mundur ubiorę, to ja jestem in-
nym człowiekiem, to mobilizuje, 
podnieca.

Dziękuję za wywiad.

Wstaję na każdy alarm
Wywiad z Henrykiem Stanisławskim

Pan Henryk Stanisławski z wnukiem Krystianem.

Henryk Stanisławski pasuje najmłodszych druhów.
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Od kilku lat systematycznie 
powiększa się baza sportowa i 
rekreacyjna na terenie gminy. 
Inwestycje sportowe rozpoczę-
ła budowa sal gimnastycznych 
w Łysomicach (2007 r.) oraz w 
Turznie (2009 r.), które odda-
no do użytku z pełnym wypo-
sażeniem dla uczniów szkół i 
lokalnej społeczności. Sale gim-
nastyczne dały nauczycielom 
możliwość prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego w kom-
fortowy sposób, a także stwo-
rzyły szanse rywalizacji sporto-
wej uczniów na poziomie gminy 
i powiatu. 

Oprócz codziennego użytko-
wania sali przez uczniów w Ły-
somicach, odbywają się tu rów-
nież piłkarskie treningi drużyn 
Ludowego Zespołu Sportowego 
Mustang Ostaszewo oraz zorga-
nizowanych grup mieszkańców 
w piłkę koszykową, siatkową, a 
także ćwiczenia ogólnorozwojo-
we. Jednocześnie od sześciu lat, 
w miesiącach zimowych  w łyso-
mickiej sali odbywa się liga halo-
wej piłki nożnej, w której rywali-
zują ze sobą amatorskie zespoły 
składające się z dorosłych miesz-
kańców gminy. Natomiast w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 
w Turznie systematycznie trenują 

młodzi karatecy pod kierunkiem 
Toruńskiego Klubu „Karate Oy-
ama”.

Poza powstałymi salami gim-
nastycznymi  na terenie gmi-
ny zostały wybudowane trzy 
obiekty sportowe typu Orlik 
współfinansowane z rządowego 
programu „Moje boisko Orlik 
2012”- w Ostaszewie, Gostkowie 
oraz Turznie, a także jedno boisko 
wielofunkcyjne w Łysomicach. 
Wymienione boiska posiadają 
nawierzchnię z trawy syntetycz-
nej do gry w piłkę nożną oraz na-
wierzchnię poliuretanową do gry 
w koszykówkę, siatkówkę i tenisa 
ziemnego. Dodatkowo obiekty w 

Łysomicach oraz w Turznie dys-
ponują bieżnią lekkoatletyczną 
wraz ze stanowiskami do skoku w 
dal, wzwyż, trójskoku i pchnięcia 
kulą. Opiekę nad boiskami oraz 
grupami uczestniczącymi w za-
jęciach sprawują dyrektorzy szkół 
oraz zatrudnieni przez  Urząd 
Gminy animatorzy, którzy świad-
czą pracę w godzinach popołu-
dniowych i w weekendy. Nieod-
płatny wynajem gminnych boisk 
cieszy się dużą popularnością, 
zarówno wśród dzieci, młodzieży, 
jak i osób dorosłych, którzy coraz 
częściej aktywnie spędzają czas.

Na Orlikach odbywają się za-
wody sportowe o różnym zasięgu, 
a także ogólnodostępne imprezy 
sportowe, z których największą 
popularnością cieszy się rozgry-
wany od 20 lat Turniej im. Jana 
Katry. Impreza przyciąga corocz-
nie około dwadzieścia drużyn z 
terenu powiatu i województwa, 
które walecznie rywalizują o Pu-
char Wójta Gminy, a także statu-
etki najlepszego strzelca i bram-
karza.

W ostatnim okresie oddane 
zostało do użytku pełnowymiaro-
we trawiaste boisko do piłki noż-
nej w Ostaszewie, na murawie z 
trawy naturalnej, automatycznie 
nawadniane wraz z trybunami na 
500 miejsc. Dzięki tej inwestycji 
drużyny piłkarskie mogą odby-
wać mecze na swoim terenie i li-
czyć na własnych kibiców. 

Na terenie gminy nie bra-
kuje młodych ludzi uprawiają-
cych różne dyscypliny sportowe, 
którzy trenują amatorsko oraz 
próbują swoich sił w sporcie za-
wodowym. W Ostaszewie działa 
klub piłkarski Mustang Ostasze-
wo, w Turznie trenują młodzi 
karatecy, natomiast w sołectwach 
zamieszkują sportowcy trenujący 
indywidualnie. Jednym z nich jest 
pochodzący z Turzna, karateka - 
Miłosz Kobusiński, który zdobył 
srebrny medal na Mistrzostwach 
Polski odbywających się w 2007 
r. na parkiecie sali gimnastycznej 
w Łysomicach. Ponadto Arka-
diusz Szyderski z Łysomic został 
Mistrzem Świata, dwukrotnym 
Mistrzem Europy oraz cztero-
krotnym Mistrzem Polski w kul-
turystyce. Pochodząca z Lulko-
wa Andżelika Dzięgiel odniosła 
m.in. zwycięstwo w Międzyna-
rodowym Festiwalu biegowym 
na Cyprze na dystansie 10 km, 
zdobyła Złotą Odznakę Akade-
mickiego Związku Sportowego 
oraz tytuł Kobiety Roku 2012  w 
plebiscycie tygodnika Teraz To-
ruń. Natomiast w biegu na 1500 
m aktualnym Mistrzem Polski 
jest wywodzący się z Gostkowa 
Grzegorz Kalinowski, zawodnik 
MKL Toruń. 

Magdalena Kwaśniewska

Nowe perspektywy w sporcie

Jacek Rzepkowski: Panie Prezesie, 
zacznijmy od historii klubu Mu-
stang Ostaszewo.

Wacław Trawinski: Klub po-
wstał w 1948 roku. Pierwsza na-
zwa klubu to "Orkan". Boisko 
mieściło się koło parku, a następ-
nie zostało przeniesione wzdłuż 
trasy A-1, gdzie funkcjonowało 
do 2012 roku. Aktualnie mamy 
piękny stadion umiejscowiony 
koło "Orlika".

 
Jakie funkcje pełnił Pan w ciągu 
tych wszystkich lat spędzonych w 
klubie Mustang?

W  latach 1969 - 1989 byłem 
zawodnikiem Mustanga. Następ-
nie zostałem przewodniczącym 
LZS "Mustang". W 2003 roku po-
wstało Stowarzyszenie Mustang 
Ostaszewo i zostałem wybrany 
prezesem. Piastuje tę funkcję do 
dnia dzisiejszego.

Jak na dzień dzisiejszy wyglą-
da sytuacja w klubie, tzn. ile jest 

drużyn i w jakich rozgrywkach 
występują?

Posiadamy drużynę  seniorską, 
która występuje w V lidze (aktu-
alnie 3 miejsce), junior młodszy, 
młodzik, orlik i żak.  Razem pięć 
drużyn i około 90 zawodników. 
Juniorzy występują w rozgryw-
kach regionalnych.

Czy jest jakieś wydarzenie w hi-
storii klubu, które zapamiętał Pan 
w szczególny sposób? 

Było dużo takich wydarzeń, 
ale chciałbym wspomnieć może 
taką historyjkę z 1974 roku. Jako 
młody zawodnik miałem okazję 
rozegrać mecz z drużyną akade-
micką ze Stanów Zjednoczonych. 
Pamiętam w drużynie USA wy-
stępował syn polskiego ambasa-
dora w USA. Można powiedzieć, 
że rozegraliśmy mecz między-
państwowy, który wygraliśmy 2 
- 1.

Panie Prezesie, drużyna jest 

wspierana przez samorząd gminy 
Łysomice. Jak Pan ocenia współ-
pracę klubu z Panem, Wójtem i 
Radą Gminy?

Można by powiedzieć, że 
gdyby nie wsparcie władz gminy 
Łysomice, to drużyna w Ostasze-
wie by nie funkcjonowała. Z tego 
powodu chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy pomagają klu-
bowi, a przede wszystkim Panu 
Wójtowi, który nie tylko wspie-
ra klub, ale też przy współpracy 
z radnymi wybudował stadion 
piłkarski, który jest jednym z 
najładniejszych w regionie. Po-
nadto chciałbym podziękować 
wszystkim trenerom, działaczom 
i sponsorom, bez których funk-
cjonowanie drużyny na wysokim 
poziomie nie byłoby możliwe.

Dziękuję za rozmowę i życzę Panu 
i zespołowi "Mustang" awansu do 
IV ligi! 

Grali międzypaństwowo
Rozmowa z prezesem Klubu Mustang Ostaszewo - Wacławem Trawińskim

Piłkarze Mustanga Ostaszewa z kibcami po historycznym awansie do V ligi.

60 lecie Mustanga.

Legendarna szatnia Mustanga.
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Na przestrzeni 25 lat w Gminie 
Łysomice wybudowano i wyre-
montowano wiele dróg i chod-
ników. Analizując postęp i tem-
po prac w tym zakresie, można  
scharakteryzować pewne okresy 
różniące się sposobem utrzyma-
nia i budowy dróg.

 Do roku 1997 gmina zlecała 
zewnętrznym firmom równa-
nie i walcowanie dróg, sypiąc na 
drogi głównie materiał drogowy 
taki, jak żużel i pospółka drogo-
wa. Następnie, aby poprawić wa-
runki na drogach i przyspieszyć 
tempo prac, gmina zakupiła rów-
niarkę i walec  oraz rokrocznie 
inwestowała w kruszywo. Dzięki 
temu poprzez Gminny Zakład 
Komunalny było możliwe bieżące 
utrzymanie dróg gminnych. 

W latach 2006-2015 nastąpił 
intensywny przyrost infrastruk-
tury drogowej poprzez  prze-
budowę dróg gruntowych na 
nawierzchnię asfaltową. Zesta-
wiając długość dróg asfaltowych 
w liczbach warto podkreślić, że 

w gminie powstało około 35 km 
dróg bitumicznych. W planach 
budowy i remontu dróg do końca 
2020 roku powstanie kolejne 37 
km dróg asfaltowych  realizowa-
nych zgodnie z harmonogramem 
modernizacji dróg w latach 2015 
- 2020.

W ostatnim czasie dla popra-
wy bezpieczeństwa i odciążenia 
ruchu drogowego powstały dro-
gi rowerowe biegnące z Torunia 
do Kamionek Małych poprzez 
Łysomice, Zakrzewko, Tylice, 
Kamionki Duże oraz z Torunia 
przez Różankowo i Świerczyn-
ki.        Poza tym wybudowano 
drogi rowerowe łączące Łysomi-
ce z Ostaszewem, Gostkowo z 
Turznem, Łysomice z Lulkowem 
oraz w Papowie Toruńskim Osie-
ki i Turznie. Łącznie przez gminę 
przebiega 27 km traktów rowero-
wych. Ponadto opracowano Pro-
gram Budowy Dróg Rowerowych 
na lata 2016 - 2020, w którym za-
kłada się powstanie  około 50 km 
takich tras.

Lidia Zwierowicz

1. Miejscowość na terenie naszej gminy, w której znajduje się 
Centrum Astronomiczne to.... 

2.  Gazetka wydawana przez Gminę Łysomice nosi tytuł „ 
Wiadomości...”

3. Polska piosenkarka pochodzenia greckiego, która wystąpi-
ła podczas tegorocznych dożynek

4. Powiat, którego częścią jest nasza gmina?
5. Jaka miejscowość wchodzi w skład sołectwa Papowo To-

ruńskie?
6. Gmina Łysomice to gmina..... ( proszę podać rodzaj)
7. Zespół sportowy z Ostaszewa nosi nazwę.....................Osta-

szewo.
8. Imię sławnego kompozytora i pianisty, patrona ZS nr 2 

w Turznie.
9. Stowarzyszenie..........Gminy Łysomice
10. Artysta, który pojawił się podczas tegorocznych dożynek 

w Kamionkach Małych
11. Organ uchwałodawczy Gminy to...
12......Pawłowski, autor monografii o Gminie Łysomice
13. Żółte na herbie Gminy.
14. Nazwa gminnego publicznego przedszkola.
15. Gimnazjaliści w naszej gminie uczą się w Łysomicach lub 

w.....
16. Jezioro nad którym odbyły się tegoroczne dożynki
17. Zarządza wsią i reprezentuje jej interesy.
18. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna  powstała w 

miejscowości.....
19. Najstarszy kościół w gminie znajduje się w miejscowo-

ści.....
20. Region, którego częścią jest nasza gmina podczas zabo-

rów znajdował się w zaborze....
21. Linia kolejowa, przy której leży Gmina Łysomice to To-

ruń- 
22. Ziemia........- Lokalna Grupa Działania, w skład której 

wchodzi nasza gmina
23. Nazwa przysiółku między Wytrębowicami a Lulkowem
24. W zeszłym roku dożynki odbyły się w miejscowości......

Krzyżówka z wiedzy o gminie Łysomice
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

Drogi gminne z perspektywy ćwierćwiecza

Nowa koparka dla spółki wodnej.

Rozwiązanie krzyżówki można wysłać na adres e mail : sekretariat@lysomice.pl 
do 27 listopada br. Wśród poprawnych haseł rozlosujemy nagrody.
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W okresie 25 lat samorzą-
du terytorialnego Gmina 
Łysomice otrzymała wie-
le wyróżnień i nagród. Do 
najważniejszych należy za-
liczyć:

• III i IV miejsce w roku 
1993 oraz 1996 w wojewódz-
twie toruńskim w konkursie 
na Ekologiczną Gminę. Był 
to czas, w którym  w gminie 
postawiono na ekologię, uru-
chomiono wysypisko śmieci 
w Kamionkach Dużych oraz 
oczyszczalnię ścieków w Pa-
powie Toruńskim.

• W 2005 r. Gmina Łysomi-
ce przygotowała ofertę inwe-
stycyjną „Łysomice - Ostasze-
wo” tj. tereny pod działalność 
Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Ostaszewie. 
Gmina otrzymała od Mar-
szałka województwa kujaw-
sko - pomorskiego tytuł lau-
reata wojewódzkiego finału 
„Grunt na medal 2005 r.”

• W rankingu – Sukces ka-
dencji 2006 - 2010 ogłoszo-
nym przez gazetę samorządu 
terytorialnego ”Wspólnota” 
przyznano VII miejsce w ka-
tegorii gmin wiejskich w Pol-
sce. Ważną rolę odgrywały w 
nim wskaźniki ekonomiczne, 
społeczne i rozwojowe gminy.

• Rok 2010 to czas, w któ-
rym otrzymaliśmy „Euro 
Certyfikat” w kategorii Certy-
fikat dobrych praktyk obsługi 
i usług. Było to europejskie 
wyróżnienie za sprawną or-
ganizację i zarządzanie oraz 
działania rozwojowe gminy.

• Wydział Administracji 
i Nauk Społecznych Poli-
techniki Warszawskiej oraz 
Fundacja Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska”, 
przyznała 18. miejsce w Pol-
sce w rankingu zrównoważo-
nego rozwoju jednostek sa-
morządu terytorialnego 2010 
r. w kategorii gmin wiejskich.

• W rankingu Europejskie 
Miasto - Europejska Gmina 
otrzymaliśmy wyróżnienie w 
województwie kujawsko - po-
morskim, jako gmina wiejska.

• Gazeta „Rzeczpospoli-

ta” przyznała tytuł laureata 
w rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” 2011 w 
kategorii – Najlepsza Gmi-
na Wiejska”. Głównym 
wskaźnikiem był 
wzrost ekonomiczny 
i wysokość pozy-
skanych środków 
europejskich prze-
znaczonych na in-
westycje.

• W roku 2013 
otrzymaliśmy Cer-
tyfikat Euro Re-
noma, który upo-
ważnia do udziału 
w programach gospo-
darczo - konsumenckich dla 

gmin wiejskich. 
• Wyróżnienie dla Gminy 

Łysomice za uzyskanie tytu-
łu Lider 

Województwa Kujawsko- Po-
morskiego - podsumowanie 
kadencji 2010 - 2014 przy-
znanego przez firmę Curulis 

z Poznania.
• Podczas 

XV edy-
cji Naro-
d o w e g o 
Konkursu 
E k o l o -
gicznego 
„Przyjaź-
ni  Środo-
wisku” w 

roku 2015 
nasza jed-

nostka otrzy-
mała  certyfikat 

Gmina Przyjazna Środowisku 
za realizację projektu instala-
cji solarnych.

• Komisja Samorządu Te-
rytorialnego i Polityki Regio-
nalnej, Wydział Administra-
cji i Nauk Społecznych oraz 
Fundacja Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska” 
przyznała 4. miejsce w Ran-
kingu Najdynamiczniej Roz-
wijających się Samorządów w 
latach 2003 - 2014 w kategorii 
gminy wiejskich.

Bożena Cieplińska

Nagrody dla Gminy Łysomice

Euro certyfikaty 2010.

Odbiór nagrody przez Wójta za zajęcie 4 miejsca w Rankingu Najdynamiczniej Rozwijających się
 Gmin Wiejskich w latach2003-2014.


