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Gmina Łysomice w maju 
i w czerwcu zorganizowała dla 
uczniów szkół podstawowych z jej 
terenu zwiedzanie Regionalnej 
Izby Historii i Tradycji. Dzieci 
miały okazję zapoznać się z za-
bytkowymi eksponatami i posłu-
chać ciekawych historii kustosza. 
„Uczniowie byli zafascynowani”, 
podkreśla Adam Kozłowski.

Eksponaty znajdujące się w pla-
cówce od 2021 r. są własnością gmi-
ny Łysomice. Ich liczba jest pokaź-

na, bo przekracza 3 tys. sztuk. 
- Gminie zależy, aby wypromo-

wać i pokazać szerszej społeczności 
historyczne przedmioty, którymi 
kiedyś posługiwali się nasi przod-
kowie, a które obecnie tworzą za-
bytkową wartość - mówi Marek 
Komuda z Urzędu Gminy Łysomi-
ce.

Zajęcia przygotowane dla dzieci 
w Regionalnej Izbie Historii i Tra-
dycji trwały ok. 90 minut. W ich 
trakcie uczestnicy zwiedzania mieli 
okazję poznać zabytkowe ekspona-

ty gospodarstwa domowego, ręko-
dzieła, rzemiosła, a także narzędzia 
rolnicze i inne, używane w wiej-
skich obejściach dziesiątki lat temu.

- Dzieci z wielkim zainteresowa-
niem słuchały ciekawych opowieści 
kustosza, a przy okazji zadawały 
liczne pytania dotyczące znajdują-
cych się w izbie eksponatów. Były 
to bardzo interesujące lekcje histo-
rii, które często dotyczyły dziadków 

i pradziadków, wywodzących się 
z naszych rodzin - podkreśla Marek 
Komuda.

Placówkę odwiedziło łącz-
nie ponad 200 uczniów z 13 klas, 
głównie pierwszych i drugich. Izbę 
zwiedzali także pod koniec czerwca 
sportowcy z lokalnego klubu Mu-
stang Ostaszewo oraz uczniowie ze 
szkół toruńskich.

- Tematyka wędrówki po naszej 

izbie dotyczyła codziennego życia 
mieszkańców wsi chełmińskiej, 
przedstawionego poprzez narzę-
dzia, jakich używali, oraz elementy 
ubioru i wystroju chałup i izb szkol-
nych. Dzieciom z gminy Łysomice 
opowiadaliśmy, jak na tych tere-
nach żyli dawniej ich przodkowie, 
jak uprawiali ziemię, jakimi narzę-
dziami się posługiwali na roli, jak 
mieszkali. Uczniowie byli zafascy-
nowani, słuchali z zaciekawieniem 
i zadawali bardzo konstruktywne 
pytania - opowiada kustosz Adam 
Kozłowski.

Propagowanie historii ziemi 
chełmińskiej w Regionalnej Izbie 
Historii i Tradycji dostrzegł mar-
szałek województwa kujawsko-po-
morskiego, nagradzając kustosza 
izby i inicjatora jej powstania Ada-
ma Kozłowskiego. To nie pierwsza 
i z pewnością nie ostatnia nagroda 
dla łysomickiej placówki. 

OSP Turzno w sobotę 2 lipca 
na terenie Szkoły Podstawowej 
w Turznie zorganizowało obcho-
dy 100-lecia swojego istnienia. Ju-
bileusz połączono z Dniami Turz-
na. O nudzie nie mogło być mowy, 
a humory dopisywały wszystkim 
gościom.

Ochotnicza Straż Pożar-
na w Turznie została założona 
w 1921 r. i w początkowych latach 
działalności liczyła 23 członków. 
Strażnica została wybudowana na 
przełomie lat 60. i 70. OSP Turz-
no obecnie ma siedzibę w budyn-
ku świetlicy wiejskiej w Turznie 
przy ul. Kasztanowej. W 1991 r. 
w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu 
zostało zarejestrowane stowarzy-
szenie Ochotnicza Straż Pożarna 
w Turznie. Obecnie jednostka skła-
da się z 6 druhen, 16 druhów oraz 
2 członków honorowych, którzy 
służyli w OSP Turzno przez prawie 
50 lat. Strażacy w swoich szeregach 
mają 4 dowódców, 4 kierowców i 5 
druhów ratowników.

- Łączy nas chęć niesienia po-

mocy. Czy to miejscowe zagroże-
nie, pożar, pomoc w organizacji 
imprez, czy zbiórka charytatywna, 
zawsze jesteśmy zwarci i gotowi. 
Gdy tylko usłyszymy syrenę, nie 
zastanawiamy się, czy warto wsta-
wać z łóżka, tylko czym prędzej 
pędzimy do remizy - opowiada 
Marcin Nath, prezes OSP Turzno. 
- Każdego dnia staramy się godzić 
obowiązki domowe, pracę, życie 
rodzinne i pomoc społeczności. Je-
steśmy dumni, że nasza jednostka 
obchodzi 100-lecie powstania, a my 
jesteśmy jej częścią!

Jubileusz 100-lecia powstania 
OSP Turzno zorganizowano w so-
botę 2 lipca. Wydarzenie rozpoczę-
ło się uroczystą mszą świętą w ko-
ściele w Gostkowie, a uczestniczyli 
w nim strażacy ze wszystkich jed-
nostek OSP w gminie: OSP Lulko-
wo, OSP Papowo Toruńskie, OSP 
Gostkowo, OSP Kamionki i jubi-
laci.

- Samochody pożarnicze w szy-
ku dotarły na teren Szkoły Podsta-
wowej w Turznie. Dowódca uro-
czystości wprowadził kompanię 

strażaków przed wozy, a następnie 
wciągnięto flagę i zagrano hymn. 
Potem uroczyście przekazano 
sztandar. Nie zabrakło też okolicz-
nościowych przemówień zaproszo-
nych gości - mówi Jan Czyżniewski 
z Urzędu Gminy Łysomice.

Na wydarzeniu pojawili się 
m.in. sekretarz województwa Ma-
rek Smoczyk, wicestarosta Michał 
Ramlau, członek prezydium Od-
działu Zarządu Wojewódzkiego 
Piotr Marciniak, wiceprezes ZOP 

OSP RP Jacek Guranowski, wójt 
gminy Łysomice Piotr Kowal, prze-
wodniczący Rady Gminy Łysomice 
Robert Kożuchowski oraz pracow-
nicy urzędu.

- Dziękujemy wszystkim dru-
hom z OSP Turzno za ofiarną służ-
bę na rzecz lokalnej społeczności. 
Wiemy, że zawsze można na was li-
czyć - podkreślał wójt Piotr Kowal.

Po części oficjalnej rozpoczął 
się piknik rodzinny w ramach Dni 
Turzna. Najmłodsi mogli liczyć na 

dmuchańce, animacje, gry i zaba-
wy, a także zwiedzanie wozów stra-
żackich. Tych ostatnich pojawiło 
się 8, w tym 4 nowe. Nie zabrakło 
poczęstunku - zdrowych, ekolo-
gicznych kanapek, waty cukrowej, 
popcornu i lodów. Dopisała fre-
kwencja i dobre humory. Dni Turz-
na finansowane były ze środków 
budżetu gminy Łysomice w ramach 
Funduszu Sołeckiego.

100. urodziny
Za nami obchody stulecia istnienia OSP Turzno i święto 

sołectwa. Atrakcji nie brakowało
Monika Chmielewska | fot. nadesłane

Imprezę zorganizowano na terenie Szkoły Podstawowej w Turznie. 

Śladami przodków
Uczniowie z gminy Łysomice mieli okazję zwiedzić 

Regionalną Izbę Historii i Tradycji
Monika Chmielewska | fot. nadesłane
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Najmłodsi mieszkańcy gminy Ły-
somice, podobnie jak w poprzed-
nich latach, nie mogą narzekać 
na wakacyjną nudę. Atrakcyjne 
warsztaty przygotowały dla nich 
biblioteki. Letnie zajęcia odbywa-
ją się w każdej z sześciu filii. Do-
datkowo gmina realizuje projekt 
„Bezpieczne wakacje”.

Gmina Łysomice, jak co roku, 
zadbała o wakacyjne atrakcje dla 
swoich mieszkańców. 

- Wzorem lat poprzednich, or-
ganizujemy wakacyjne spotkania 
dla swoich młodszych i trochę 
starszych czytelników! Warsztaty 
plastyczne, głośne czytanie bajek, 
zabawy ruchowe, wycieczki tema-
tyczne… panie bibliotekarki z gmi-
ny Łysomice robią wszystko, aby 
uatrakcyjnić wakacje. Dzieci mogą 
spodziewać się spaceru na „Piknik 
z krasnoludkami” czy tworzenia 
ze skarpetek stworków różnego 
rodzaju. Ciekawe propozycje spę-
dzenia wolnego czasu zostały także 
przygotowane dla nieco starszych 
- m.in. samodzielne wykonywanie 

peelingu do ciała czy tworzenie 
mandali - wyliczają bibliotekarki.

Zajęcia będą odbywać się w każ-
dej z sześciu filii. 

- Za nami pierwszy tydzień gier 
i zabaw w bibliotece. Proponowane 

zajęcia są różne, wszystkie bardzo 
ciekawe - dodają bibliotekarki.

Przez cały lipiec od 12.00 do 
14.00 kreatywne warsztaty odby-
wają się w bibliotece w Kamion-
kach Dużych. Dzieci miały już 

okazję wziąć udział w zajęciach pt. 
„Kamienie”, a przed nimi „Owoco-
we pyszności”, „Zajęcia krawiec-
kie” i „W zdrowym ciele...”. Od 5 
lipca przez trzy tygodnie o godz. 
11.00 startują zajęcia w bibliotece 
w Łysomicach - wtorki to czas za-
jęć plastycznych, czwartki zajęć rę-
kodzielniczych, a piątki krzyżówek 
i rebusów. W bibliotece w Turznie 
przez cały lipiec od 11.00 do 14.00 
dzieci mogą liczyć na plastycz-
ne poniedziałki, aktywne wtorki 
i czwartki z niespodzianką. Podob-
nie przez cały lipiec, ale od 14.00 
- w poniedziałki i czwartki - zaję-
cia będą odbywać się w bibliotece 
w Gostkowie. Natomiast bibliote-
ka w Lulkowie zaprasza od 15.00 
w poniedziałki, wtorki i piątki na 
zajęcia plastyczne i kulinarne, zaba-
wy tematyczne oraz „nocowankę”.

To jednak nie wszystko. Gmina 
Łysomice realizuje także program 
„Bezpieczne wakacje”, w ramach 
którego mieszkańcy mogą za dar-
mo skorzystać z porad psychologa, 
prawnika, mediatora i terapeuty ds. 
uzależnień. Zajęcia dla dzieci i mło-

dzieży odbywają się także w wiej-
skich świetlicach. W Ostaszewie we 
wtorki od 15.00 do 18.00, w Wytrę-
bowicach w czwartki od 15.30 do 
18.30, w Tylicach 14 lipca w godz. 
16.00-19.00 i 18 lipca w godz. 
11.00-14.00 oraz w Kamionkach 
Małych 21 i 28 lipca w godz. 16.00-
19.00. 

- Odbyło się już kilka spotkań, 
m.in. spotkanie rozwojowe dla 
kobiet, w ramach którego każda 
uczestniczka miała możliwość wy-
konać mandalę, ale także zastano-
wić się nad ważnymi aspektami 
jej życia, tym razem dotyczącymi 
jej mocnych stron i marzeń. Była 
też możliwość skorzystania z po-
rad psychologa i terapeuty - mówi 
Magdalena Deczyńska.

Kolejne spotkanie z cyklu już 29 
lipca w godz. 10.00-13.00 po wcze-
śniejszych zapisach pod nr. tel.: 606 
478 195. Do końca lipca łysomicki 
GOPS będzie także realizować pro-
gram „Lider dla rodzin”, którego 
celem jest zacieśnienie rodzinnych 
więzów. Uroczyste zakończenie 
projektu planowane jest na 27 lipca.

Wakacje na wesoło
Gmina Łysomice przygotowała mnóstwo letnich atrakcji. Co będzie się działo?

Monika Chmielewska | fot. nadesłane

Wakacyjnych atrakcji dla najmłodszych nie zabraknie. 

Sesja absolutoryjna Rady Gmi-
ny Łysomice za rok 2021 odbyła 
się we wtorek 21 czerwca. Radni 
jednogłośnie przyjęli sprawozda-
nia finansowe oraz z wykonania 
budżetu i przegłosowali wotum 
zaufania i absolutorium dla wójta 
Piotra Kowala.

Na sesji 21 czerwca omówiono 
raport o stanie gminy Łysomice na 
rok 2021, a następnie przedstawio-
no sprawozdanie z realizacji budże-
tu. Radni zapoznali się z wnioskiem 

komisji rewizyjnej i pozytywnymi 
opiniami Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, a następnie jedno-
głośnie przyjęli sprawozdanie fi-
nansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu. Wójt gminy 
Łysomice Piotr Kowal otrzymał 
wotum zaufania i absolutorium. 
Nie zabrakło podziękowań dla rad-
nych, pracowników urzędu, soł-
tysów i członków rad sołeckich za 
owocną współpracę.

(MC)

Mandat zaufania

Klub Mustang Ostaszewo dba 
nie tylko o wysoką formę swoich 
zawodników, ale także stara się 
wypełnić ich czas wolny kreatyw-
nymi aktywnościami. Zacieśnia 
także współpracę z Arką Gdynia, 
co już przynosi efekty - jeden z za-
wodników został przyjęty do za-
przyjaźnionej drużyny.

Zawodnicy LZS Mustang Osta-
szewo nie mogą narzekać na nudę. 
W pierwszym tygodniu wakacji 
mogli m.in. uczestniczyć w obo-
zie dochodzeniowym, który został 
zorganizowany na obiektach spor-

towych gminy Łysomice. Program 
zajęć był obszerny i obejmował nie 
tylko treningi piłkarskie, ale także 
pokazy sprzętu strażackiego przy-
gotowane przez OSP Lulkowo czy 
eksperymenty chemiczne i zajęcia 
z robotyki. Zorganizowano bitwę 
na wodne balony, gry planszowe, 
odwiedziny w Regionalnej Izbie 
Historii i Tradycji oraz wyjazdy nad 
Jezioro Kamionkowskie i do kina.

- Następny obóz będzie już wy-
jazdowy. Niemal 80 zawodników 
30 lipca jedzie do Malborka. Zor-
ganizujemy tam kilka grup trenin-
gowych. Dzieci w tym czasie będą 

nie tylko trenować, ale też skorzy-
stają z wielu letnich atrakcji, m.in. 
zwiedzania zamku w Malborku czy 
zabaw w parku linowym - opowia-
da Michał Kożuchowski, trener 
z klubu.

Zawodnicy mieli okazję do in-
tegracji i zacieśnienia koleżeńskich 
więzi podczas Rodzinnego Rozpo-
częcia Wakacji, zorganizowanego 
wspólnie z sołectwem Ostaszewo 
i Lasami Państwowymi. Uczestnicy 
festynu mogli zaopatrzyć się w tra-
dycyjne produkty i rękodzieło na 
Swojskim Jarmarku. Atrakcji nie 
brakowało także dla najmłodszych 
- dmuchańce, konkursy piłkarskie 
i animacje to tylko niektóre z nich. 
Można było wziąć udział w loterii 
fantowej i spróbować pyszności od 
KGW Alebabki.

Dobra zabawa i integracja to 
jedno, ale Mustang Ostaszewo nie 
zapomina także o istocie swojej 
działalności, czyli rozwijaniu umie-
jętności piłkarskich.

- Warto w tym miejscu wspo-
mnieć o efektach, jakie już przynosi 
współpraca z klubem Arka Gdynia. 
Po przebytych konsultacjach jeden 
z naszych zawodników, Szymon 
Sielczak, dostał się do Arki, gdzie 
będzie występował w juniorach 
tego zespołu. Szymona trenowali-
śmy, odkąd skończył 7 lat i jesteśmy 
dumni, że udało nam się go przygo-
tować na takim poziomie. Życzymy 
mu dalszych sukcesów i mamy na-
dzieję, że tego typu osiągnięcia już 
niedługo staną się udziałem także 
i innych naszych zawodników - 
podsumowuje Michał Kożuchow-
ski.

Trenują z uśmiechem
Obozy piłkarskie, rodzinne festyny i integracyjne 

wyjazdy. Mustang Ostaszewo nie zwalnia tempa
Monika Chmielewska | fot. nadesłane


