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 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 

dziękując za zaufanie i współpracę życzę Państwu zdrowia,  

szczęścia, spokoju, radości, miłości i ciepła rodzinnego. 

Niech magia świąt towarzyszy Państwu przez cały Nowy Rok 2019. 

Życzę, aby gwiazda, która zabłyśnie w ten wigilijny wieczór  

dała Wam energię i siłę na realizację  

planów i wszelkich zamierzeń w 2019 roku. 

  

W imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy 

Wójt Gminy 

Adam Ruta  

 

Pierwsza sesja nowej Rady Gminy Łyszkowice 

W dniu 21 listopada 2018 roku w 

Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 

w Łyszkowicach odbyła się pierwsza sesja 

nowej Rady Gminy. Pierwszą sesję do 

czasu wyboru przewodniczącego rady, 

prowadził najstarszy wiekiem radny 

obecny na sesji. Na wstępie jej obrad 

radni złożyli uroczyste ślubowanie. 

Następnie Rada dokonała wyboru 

Przewodniczącej, którą została Pani 

Grażyna Rykała. Jej zastępcami wybrani 

zostali Pani Renata Kroc i Pan Andrzej 

Foks. Kolejnym punktem sesji było 

ślubowanie Wójta,  po którym nastąpiło 

objęcie przez niego obowiązków.  

Od początku nowej kadencji 

samorządu zaczęły obowiązywać nowe rozwiązania wprowadzone ustawą o zwiększeniu udziału obywateli 

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, która weszła w życie 31 

stycznia 2018 r. Nowelizacja wydłużyła kadencję organów samorządu terytorialnego z czterech do pięciu 

lat, wprowadziła też m.in. obowiązek transmisji obrad. 



Rada Gminy Łyszkowice – kadencja 2018- 2023: 
WOJCIECHOWSKI Igor Dawid, RYKAŁA Grażyna, WÓJT Ewelina Anna, ZAGAJEWSKI Jarosław, GĄSECKA-

FRANKOWSKA Patrycja Krystyna, KĘDZIERSKI Waldemar, KRAWIEC Teresa, KROC Renata Elżbieta, SZYMAŃSKI Lech 

Kazimierz, GAJEK Piotr Michał, PIETRASZEWSKI Marcin, MARAT Piotr Arkadiusz, FOKS Andrzej, WYSOCKI 

Waldemar, MAŁKUS Tomasz. 
Otwarcie gazociągu 

W dniu 10 października przy GOKiS w Łyszkowicach miało miejsce 

zapalenie znicza przez Wójta gminy Łyszkowice oraz prezesa zarządu 

SIME, symbolizującego uruchomione połączenia gazociągu 

z Łyszkowicami.  

 – Budowa gazociągu sprzyja rozwojowi naszej gminy i działaniom 

na rzecz ochrony środowiska. Jako gospodarz gminy deklaruję gotowość 

udziału w rozwiązaniach prowadzących do realizacji tego zadania  – mówił 

podczas uroczystości Wójt Gminy Łyszkowice Pan Adam Ruta. Dodał, że 

inwestycja wpisuje się bardzo dobrze w program ochrony środowiska na 

szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym. 

Przedstawiciele SIME Polska podziękowali wszystkim, którzy 

zaangażowali się w realizację tej inwestycji. Gazyfikacja to zapewnienie 

mieszkańcom komfortu korzystania z gazu ziemnego.  

________________________________________________________________________ 

Wszystkich mieszkańców których posesje znajdują się przy sieci gazowej SIME POLSKA, zachęcamy 

do składania wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia się do sieci gazowej. Wnioski są 

do pobrania na stronie internetowej www.lyszkowice.pl. Można je składać na dyżurach pracownika SIME 

POLSKA w Urzędzie Gminy Łyszkowice lub wysłać pocztą na adres: ul. Warszawska 31, 96-500 Sochaczew. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 537-573-702. 

Podpisano umowę na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Stachlewie 

Wkrótce rozpoczną się prace przy rozbudowie 

Szkoły Podstawowej w Stachlewie. W dniu 23 listopada 

br. umowę na roboty budowlane podpisali: Wójt 

Gminy Łyszkowice Pan Adam Ruta oraz 

przedstawiciele firmy SOCHBUD: Pan Oktawian 

Grzeszczak i Pan Krystian Nowicki. Roboty budowlane 

rozłożone są na okres 3 lat, przewidywany termin ich 

zakończania to 15 sierpnia 2020 r. 

W rozbudowanej części szkoły 

zaprojektowano 3 oddziały przedszkolne, salę zabaw 

oraz pomieszczenia pomocnicze  tj. pomieszczenia 

gospodarcze, szatnie i toalety. Obiekt został zaprojektowany w sposób umożliwiający korzystanie przez 

niego przez osoby niepełnosprawne.  

Wartość kosztorysowa robót budowalnych: 6.405.452,24 zł 

Wartość umowy na roboty budowlane po wyłonieniu Wykonawcy w przetargu nieograniczonym: 

6.491.823,95 zł. 



Decyzja o rozbudowie istniejącej szkoły o trzy oddziały przedszkolne oraz przebudowie wnętrza 

istniejącej szkoły, podyktowana była złym stanem technicznym pomieszczeń i instalacji. Budynek został 

oddany do użytku w  1996 r., jednak od tego czasu jego  stan techniczny znacznie się pogorszył. Obecnie 

kompleks szkoły nie wystarcza do sprawnego realizowania zadań oświatowych, zwłaszcza po reformie 

oświaty przywracającej 8-klasową szkołę podstawową. Istnieje deficyt sal lekcyjnych, a stołówka i kuchnia 

nie spełnia nowych standardów sanitarno-epidemiologicznych.  

Przeprowadzony w 2017 r. audyt energetyczny wykazał, iż budynek w istniejącym stanie nie 

spełnia wymagań maksymalnej wartości wskaźnika E – rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

w standardowym systemie grzewczym, gdyż przegrody zewnętrzne: ściany zewnętrzne i stropodachy, mają 

niedostateczną izolacyjność termiczną. W okresie zimowym budynek jest niedogrzany. Obecna instalacja 

c.o. rurowa stalowa jest w złym stanie, należy wymienić grzejniki. Instalacja bez zaworów 

termostatycznych. Kotłownia ma zbyt małą moc do obsługi całego kompleksu szkolnego, a kotły są mocno 

wyeksploatowane  i ulegają częstym awariom. Instalacja c.w.u. w budynku w stanie złym. Podgrzewacze 

wody częściowo nie działają.  

Ilość powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach jest zbyt mała, szczególnie w kuchni, co 

skutkuje potrzebą częstego wietrzenia pomieszczeń poprzez otwieranie okien. Istniejący system wentylacji 

w budynku nie spełnia wymogów sanitarnych. 

W ramach zadania, na podstawie opracowanego audytu energetycznego, zostaną wykonane 

następujące usprawnienia i przedsięwzięcia termomodernizacyjne: 

- zmniejszenie strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne i stropy  poprzez ocieplenie ścian 

zewnętrznych styropianem oraz ocieplenie stropów i dachu wełną mineralną, 

- wymiana starej stolarki okiennej o lepszym współczynniku przenikania, 

- przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową na gaz propan. Montaż kotła 

kondensacyjnego o dużej sprawności oraz z dużym zakresem modulacji. Budowa instalacji zbiornikowej 

gazu płynnego i instalacji gazu, modernizacja instalacji c.w.u., 

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. 

Ponadto w istniejącym budynku planowana jest przebudowa parteru. Powstaną pomieszczenia tj. 

pokój nauczycielski, szatnie, sekretariat, gabinet dyrektora, toalety, jadalnia oraz kuchnia z 

pomieszczeniami pomocniczymi. W budynku szkoły powstanie również winda a klatka schodowa zostanie 

przystosowana do aktualnych przepisów. Ze względu na projektowaną windę oraz przystosowanie toalet 

dla osób niepełnosprawnych, przebudowie poddane zostaną także kolejne piętra szkoły.  

 
Budynek Szkoły Podstawowej w Stachlewie - obecnie 



Nowe boisko przy GOKIS 

 

Zakończyła się budowa 

boiska wielofunkcyjnego przy 

Gminnym Ośrodku Kultury 

i Sportu w Łyszkowicach.  

W ramach zadania 

powstało nowoczesne boisko 

wielofunkcyjne. Na boisku będzie 

można grać m.in.: w piłkę ręczną, 

nożną, tenisa, siatkówkę 

i koszykówkę.  

 

 

Zakończono prace w Bobrowie 

 Zakończone zostały roboty budowlane 

polegające na ułożeniu kostki brukowej 

o powierzchni ok. 500 m2 na działce gminnej 

w miejscowości Bobrowa. 

W 2019 r. planowane jest utworzenie na 

terenie ww. działki strefy aktywności, poprzez 

zakup i montaż urządzeń fitness i placu zabaw.  

 

 

 

Doposażono strefę sportowo-rekreacyjną w Seligowie 

Doposażono działkę gminną w miejscowości 

Seligów o kolejne urządzenia fitness. Tym razem 

są to urządzenia przeznaczone dla dzieci tj. 

combo superbohater oraz biegacz. Łącznie jest 

to pięć nowych stanowisk do ćwiczeń. 

Chcemy, aby to miejsce integrowało również 

naszych najmłodszych mieszkańców, odrywało 

od komputerów, ale i zaszczepiło potrzebę 

ruchu od najmłodszych lat. 

 



Remont schodów przy przedszkolu 

W dniu 3 grudnia br. zakończono prace remontowe 

schodów przy Przedszkolu w Łyszkowicach polegające na 

usunięciu spękanych i uszkodzonych płytek zagrażających 

bezpieczeństwu dzieci. 

Nowa nawierzchnia wykonana z kostki brukowej jest 

łatwa w utrzymaniu, a w przypadku uszkodzeń wymiana 

jednego elementu nie stanowi problemu.  

 

Sprzęt ratowniczy dla OSP Łyszkowice 

W dniu 23 listopada 2018 roku Wójt 

Gminy Łyszkowice Pan Adam Ruta przekazał 

jednostce OSP Łyszkowice 4 komplety 

aparatów powietrznych firmy Drager.  

Pozyskanie sprzętu ochrony dróg 

oddechowych w znaczący sposób podniesie 

poziom wyposażenia ww. jednostki oraz 

zwiększy zakres prowadzenia działań 

gaśniczych o możliwość gaszenia pożarów 

wewnątrz budynków. 

Dzięki zakupionemu sprzętowi można 

wprowadzić strażaków do bezpośredniego zwalczania ognisk pożarów w zamkniętych pomieszczeniach i 

innych miejscach o silnym zadymieniu lub w miejscach gdzie w powietrzu obecne są szkodliwe pyły i gazy. 

 

E-podatki – gmina przyjazna mieszkańcom 

Gmina Łyszkowice uruchomiła nowe bezpłatne i całodobowe usługi elektroniczne, które ułatwią Państwu 
kontakt z Urzędem. 
Wdrożyliśmy system ePodatki - Informacje podatkowe przez Internet. 

 Informacje podatkowe są już teraz dostępne niezależnie od miejsca i czasu – wystarczy dostęp do 
Internetu, także z kawiarenki internetowej lub kiosku informacyjnego. 

 Informacje są pobierane bezpośrednio z bazy danych urzędu, są identyczne z tymi, którymi 
dysponują urzędnicy, a przeglądanie konta jest możliwe 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. 

 Usługa ePODATKI umożliwia osobom fizycznym i prawnym możliwość bieżącego sprawdzenia 
podstawy opodatkowania, kwoty należnych podatków, zaległości oraz odsetek, o wysokości 
poszczególnych rat i terminie ich płatności. 

 Portal pozwala w dogodnym momencie dla Państwa przeglądać i regulować zobowiązania 
podatkowe wobec gminy bez konieczności wizyty w Urzędzie. 
 

Serwis ePodatki jest dostępny pod adresem: https://uglyszkowice.epodatnik.info/ 
 
KORZYSTANIE Z USŁUGI: 

 Podatnik wypełnia formularz internetowy, wysyła go online do urzędu. 
 Potwierdzeniem otrzymania przez urząd poprawnie wypełnionego formularza będzie otrzymanie 

na podany adres mailowy zaproszenia do odwiedzenia urzędu celem weryfikacji tożsamości. 

https://uglyszkowice.epodatnik.info/


 Jedna wizyta w urzędzie – potwierdzamy Państwa tożsamość i przekazujemy dane do logowania. 
KORZYŚCI: 

 urzeczywistnienie idei e-Urzędu 
 oszczędność czasu 
 dostęp 24 godziny na dobę - informacja o należnościach zawsze wraz z aktualnymi, należnymi 

odsetkami 

 

Ochrona środowiska 
Węgiel tylko ze świadectwem jakości 

W dniu 4 listopada br. weszły w życie przepisy dotyczące monitorowania i kontroli jakości paliw 

stałych. Oznaczają one koniec sprzedaży węgla o niskiej jakości oraz nowe obowiązki nałożone na 

sprzedawców węgla. To jeden z przepisów, które ma ograniczyć zjawisko smogu. 

Obowiązujące ograniczenia dotyczą dwóch grup paliw stałych. Do pierwszej grupy zaliczają się 

węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające min. 85 proc. węgla kamiennego. Kolejną stanowią koks, 

półkoks. Sprzedawca węgla będzie miał obowiązek wystawić świadectwo jakości paliw stałych. Klient 

będzie teraz otrzymywał od sprzedawcy dokument, w którym będzie informacja, jakie są wymogi 

jakościowe dla danego rodzaju paliwa stałego i w jakim przedziale parametrów mieści się sprzedawany 

towar. Podanie przez sprzedawcę informacji niezgodnych z rzeczywistością może skutkować nałożeniem 

wysokich kar finansowych. 

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniają się również zasady dokumentowania sprzedaży wyrobów 

węglowych zwolnionych od akcyzy. Kupując opał m.in. na potrzeby gospodarstwa domowego konieczne 

będzie złożenie oświadczenia o przeznaczeniu węgla, tj. w przypadku zakupu lekkiego oleju opałowego. W 

przeciwnym wypadku nie będzie można kupić węgla w zwolnieniu z akcyzy. 

 

Wymiana źródeł ciepła (piece)- ankieta 

Gmina  Łyszkowice prowadzi wstępną analizę dotyczącą zainteresowania mieszkańców realizacją 

zadania z zakresu wymiany źródeł ciepła (piece). 

W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia ankiety, która umożliwi dokonanie oceny, 

w zakresie potrzeb mieszkańców. Ankieta znajduje się pod adresem: 

http://lyszkowice.pl/aktualnosci/n,wymiana-zrodel-ciepla-piece-ankieta-1  Druki ankiety można również 

pobrać w Urzędzie Gminy w Łyszkowicach, pok. nr 16. Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do 

sekretariatu Urzędu Gminy Łyszkowice. 

 

Wyłączenia prądu w rejonie energetycznym Łowicz 

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu publikowane są na stronie PGE Dystrybucja SA: 

https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Lista-wylaczen?rejon=%C5%81owicz 

oraz za pomocą Newslettera (powiadomień na e-mail): 

https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach  

rozsyłanego przez zakład energetyczny. 

 

http://lyszkowice.pl/aktualnosci/n,wymiana-zrodel-ciepla-piece-ankieta-1
https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Lista-wylaczen?rejon=%C5%81owicz
https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach


Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Gminie Łyszkowice 

Uroczystości gminne 
W dniu 11 listopada 2018 r. odchodziliśmy w 

naszej gminie Narodowego Święto Niepodległości. 

 O godz. 11.15 ulicami Łyszkowic przemaszerował 

pochód prowadzony przez strażaków i orkiestrę 

dętą. Następnie, o godz. 11.30 rozpoczęła się 

uroczysta Msza Święta celebrowana przez ks. 

Jerzego Modelewskiego, proboszcza parafii w 

Łyszkowicach. Podczas mszy uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Łyszkowicach zaprezentowali 

piękny i wzruszający  koncert pieśni patriotycznych. 

Po mszy zebrani przeszli pod pomnik 

Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odśpiewano 

hymn państwowy, złożono kwiaty i zapalono znicze, ku pamięci poległych. 

Dziękujemy za tak liczny udział w uroczystości.  

 

   

   
 

 



  

 

Uroczystości w placówkach oświatowych 
 

Szkoła Podstawowa w Łyszkowicach    Szkoła Podstawowa w Seligowie 

    

Przedszkole w Łyszkowicach      Szkoła Podstawowa w Kalenicach 

  

 

 

 



Szkoła Podstawowa w Stachlewie  

     

 

Ostatnie wydarzenia w naszym ośrodku kultury... 

W dniu 12 października br. Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Łyszkowicach włączając 

się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości zorganizował wieczór patriotyczny. 

Zebranych przy GOKiS mieszkańców na czele z 

włodarzami gminy poprowadziła pod pomnik 

marszałka Piłsudskiego orkiestra dęta przy 

dźwiękach pieśni patriotycznych. Po części 

oficjalnej pracownice ośrodka kultury wraz  panią 

dyrektor przybliżyły utwory mówiące o wartości 

jaką jest wolna ojczyzna. Młodzież rozwijająca 

swoje talenty wokalne w grupach działających w 

GOKiS wykonała „mini recital patriotyczny” 

(niektóre utwory śpiewali także zgromadzeni mieszkańcy). Na zakończenie spotkania popis dała nasza 

niezastąpiona orkiestra dęta. Wieczór patriotyczny połączony został z oficjalnym otwarciem parku saskiego 

po rewitalizacji. 

W ostatni dzień października kolejny raz spotkaliśmy się w GOKiS na Święcie Dyni. Podzieleni na 

grupy wiekowe bawiliśmy się rywalizując o słodkości, a co najważniejsze nikt nie przegrywał. Dzieci nie 

tylko były poprzebierane, ale miały także ciekawie 

wykonane makijaże i spośród siebie wybierały 

osobę z najładniejszym ich zdaniem makijażem. Na 

zakończenie zdobiły wg swojej inwencji kruche 

ciasteczka tzw. „paluchy wiedźmy”, mimo groźnie 

brzmiącej nazwy ciastka były pyszne i robiły furorę. 

  W dniu 16 listopada odbył się Gminny Konkurs 

Recytatorski „Poezja Adama Mickiewicza”. 

Zainteresowanie dzieci i młodzieży konkursem było 

duże. Jury było pod dużym wrażeniem wybieranych 

do recytacji utworów i ich interpretacji. W kategorii 



klas 4-6 I miejsce zdobyła Majka Wawrzyn SP 

Łyszkowice, II miejsce ex aequo Kornelia Stefańska SP 

Seligów i Natalia Roróg SP Łyszkowice, III miejsce Olga 

Ruta SP Łyszkowice. Wyróżniono Natalię Tomanik  SP 

Kalenice i Nelę Godos SP Łyszkowice. W kategorii klas 7-

8 triumfowała Weronika Grochola SP Łyszkowice, II 

miejsce ex aequo Ada Jóźwicka i Michalina Maciejak 

reprezentujące SP Łyszkowice, III miejsce zajął Wiktor 

Domińczak ze SP Seligów. Wyróżnienie otrzymała  

Katarzyna Kędziora SP Łyszkowice. 

Śmiało można stwierdzić, że wśród naszej 

młodzieży znaleźć można prawdziwe diamenty. 

W dniu 19 listopada nasz ośrodek kultury gościł w 

swoich progach aktorów Dariusza Kowalskiego i Angelikę Olszewską ze spektaklem w reżyserii Dariusza 

Kowalskiego „SPRAWA POLSKI JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rzecz o Wincentym Witosie”. Młodzież i dorośli po 

obejrzeniu spektaklu byli pod dużym wrażeniem zarówno gry aktorskiej jak i samej postaci Wincentego 

Witosa. 

Uroczyste zapalenie światełek na choince 

Tradycyjnie, jak co roku, w dniu 6 grudnia uroczyście 

zapalono światełka na choince przy GOKIS w Łyszkowicach. 

Na uroczystość przyjechało wielu mieszkańców naszej 

gminy wraz ze swoimi pociechami. Dzieci podzielone na 

dwie grupy wiekowe wzięły udział w grach i konkursach, a 

każdy uczestnik otrzymał prezent wręczony osobiście przez 

Św. Mikołaja.   

 

http://lyszkowice.pl/n,uroczyste-zapalenie-swiatelek-na-choince


       

     

Spotkanie Wigilijne 

W dniu 14 grudnia, tak jak co roku, w 

Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w 

Łyszkowicach odbyło się wzruszające i 

wprowadzające w świąteczny nastrój 

spotkanie wigilijne, zorganizowane przez 

Wójta Gminy Łyszkowice Pana Adama Rutę 

oraz Przewodniczącą Rady Gminy Panią 

Grażynę Rykałę. 

Na wigilię licznie przybyli radni, 

sołtysi, lokalni przedsiębiorcy, dyrektorzy 

placówek oświatowych, kierownicy jednostek 

organizacyjnych, prezesi Ochotniczych Straży 

Pożarnych, przewodniczące Kół Gospodyń 

Wiejskich oraz inne osoby zaangażowane w rozwój naszej gminy. Spotkanie wigilijne było okazją, aby 

wszystkim serdecznie podziękować za całoroczną pracę na jej rzecz oraz wzajemnego złożenia życzeń. 

Uroczystość wigilijną rozpoczął występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

w Stachlewie. Uczniowie przygotowali opowieść wigilijną na motywach znanej powieści Charlesa Dickensa. 



Po przemówieniach i złożeniu życzeń, uczestnicy przełamali się opłatkiem. Następnie wszyscy razem 

zasiedli do stołu na którym królowały bożonarodzeniowe potrawy. 

Wójt i Przewodnicząca jako Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Pani Dyrektor GOKiS, 

jej pracownikom, uczniom i nauczycielkom Szkoły Podstawowej w Stachlewie  oraz Paniom z Kół Gospodyń 

Wiejskich.  To dzięki Waszym umiejętnościom organizacyjnym, artystycznym i kulinarnym ta uroczystość 

miała tak doniosły charakter i wprowadziła wszystkich uczestników w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. 

  
 

Złote Gody 

 Dziewięć par małżeńskich 

obchodziło we wrześniu jubileusz 

pięćdziesięciolecia pożycia 

małżeńskiego. Przygotowano dla 

nich piękną uroczystość, na która 

zaproszono również najbliższą 

rodzinę jubilatów.  

Uroczystość rozpoczęła się 

od życzeń skierowanych do 

dostojnych jubilatów. Po 

uroczystych przemówieniach Wójt 

Gminy, w imieniu Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

udekorował Szanownych Jubilatów 

medalami i wręczył im legitymacje. 

Nie zabrakło również kwiatów, okolicznościowego tortu oraz prezentów.  

Spotkanie odbyło się w niezwykle sympatycznej atmosferze. Przy kawie, herbacie i pysznym cieście 

wspominano dawne lata. Cześć artystyczną nawiązującą do jubileuszu półwiecza zaprezentowały 

utalentowane Panie z klubu Seniora Jutrzenka.  

Pary, które nie mogły przybyć na uroczystość zostały odwiedzone w miejscu zamieszkania. 

Jubilatom gratulujemy i życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia. 

 



 

 

Wizyta Księdza Biskupa w Urzędzie Gminy 

W dniu 8 listopada, Urząd Gminy Łyszkowice odwiedził 

wyjątkowy gość – Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej Ks. Bp 

dr hab. Wojciech Osial. Biskupowi towarzyszył Proboszcz 

naszej Parafii Ks. Jerzy Modelewski. 

Spotkanie z pracownikami urzędu i jednostek 

pomocniczych miało miejsce w ramach wizytacji 

duszpasterskiej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Kazimierza 

Królewicza w Łyszkowicach. 

 

 

Funduszu Sołecki na 2019 rok 
Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe, doposażenia terenów rekreacyjnych i świetlic 

wiejskich – to tylko niektóre z zadań o jakich realizacji zdecydowali mieszkańcy sołectw z naszej gminy w 

tym roku. Fundusz Sołecki na rok 2019 wyniesie w Gminie Łyszkowice 390.490,21 zł.  

Fundusz Sołecki umożliwia lokalnej społeczności podjęcie decyzji, na co zostaną przeznaczone 

środki, które dla każdego z sołectw obliczane są na podstawie wzoru zdefiniowanego w ustawie o funduszu 

sołeckim. Dodatkowo zebrania wiejskie są okazją do spotkań mieszkańców i dyskusji nad dostrzeganymi 

potrzebami. Na większości tegorocznych zebrań obecny był również Wójt Gminy Łyszkowice Pan Adam 

Ruta, służący mieszkańcom pomocą merytoryczną i radą.  



Zadania, które mieszkańcy wybrali do realizacji w roku 2019, przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nazwa Sołectwa Nazwa zadania Kwota 

1. 
Fundusz Sołecki Bobiecko:  

14 776,94 zł 

Zakup i uzupełnienie tłuczniem części drogi nr 728  2 000,00 zł 

Zakup i uzupełnienie tłuczniem części drogi nr 421/2  2 000,00 zł 

Utwardzenie terenu działki gminnej przy fitness 8 776,94 zł 

Doposażenie terenu rekreacyjnego przy fitness w Seligowie  2 000,00 zł 

2. 
Fundusz Sołecki Bobrowa: 

15 762,07 zł 
Budowa placu zabaw i siłowni na działce nr 692 Bobrowa  15 762,07 zł 

3. 
Fundusz Sołecki Czatolin:  

30 387,46 zł 

Zakup kosiarki samojezdnej  8 500,00 zł 

Wymiana agregatu w chłodni  4 600,00 zł 

Wykonanie magazynku  w świetlicy  3 000,00 zł 

Wykonanie chodnika z kostki brukowej 4 000,00 zł 

Sprzęt nagłaśniający  5 000,00 zł 

Zakup oleju opałowego  1 500,00 zł 

Zakup benzyny  387,46 zł 

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 3 400,00 zł 

4. 
Fundusz Sołecki Nowe Grudze 

– 14 094,93 zł 
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw  14 094,93 zł 

5. 
Fundusz Sołecki Stare Grudze: 

18 755,35 zł 

Zakup oleju do świetlicy  1 755,35 zł 

Impreza integracyjna ze szkoleniem  2 500,00 zł 

Wyposażenie kuchni w świetlicy  6 500,00 zł 

Wyposażenie Sali i bieżące utrzymanie świetlicy  8 000,00 zł 

6. 
Fundusz Sołecki Gzinka: 

15 193,73 zł 

Zakup oleju opałowego  3 000,00 zł 

Wymiana blachy na dachu strażnicy OSP w Gzince  12 193,73 zł 

7. 
Fundusz Sołecki Kalenice: 

25 045,03 zł 

Zakup kosiarki  10 000,00 zł 

Zakup lodówki  3 000,00 zł 

Urządzenia fitness  12 045,03 zł 

8. 
Fundusz Sołecki Kolonia 

Łyszkowice I: 12 314,12 zł 
 Wymiana lamp na lampy ledowe  12 314,12 zł 

9. 
Fundusz Sołecki Kolonia 

Łyszkowice II: 10 154,41 zł 

Organizacja pikniku wiejskiego ze szkoleniem  3 000,00 zł 

Wymiana lamp na lamy ledowe  7 154,41 zł 

10. 
Fundusz Sołecki Kuczków: 

10 798,54 zł 

Spotkanie integracyjne ze szkoleniem z zakresu ochrony 
środowiska  

3 000,00 zł 

Wymiana lamp na lampy ledowe 7 798,54 zł 

11. 
Fundusz Sołecki Łagów: 

11 670,00 zł 

Wyposażenie kuchni  6 500,00 zł 

Grill gazowy  2 000,00 zł 

Spotkanie integracyjne ze szkoleniem 3 170,00 zł 

12. 
Fundusz Sołecki Łyszkowice: 

37 889,60 zł 

Zakup umundurowania dla strażaków  10 000,00 zł 

Zakup i montaż koszy ulicznych  15 000,00 zł 

Zakup i montaż tablic / słupów ogłoszeniowych  12 889,60 zł 

13. 
Fundusz Sołecki Polesie: 

32 660,84 zł 

Zakup tablic informacyjnych  3 000,00 zł 

Zakup materiałów oraz wykonanie podbitki w budynku OSP 
Polesie  

5 000,00 zł 

Dofinansowanie Dnia Dziecka w SP Stachlew  1 000,00 zł 

Zakup strojów folklorystycznych  1 600,00 zł 

Sfinansowanie atrakcji dla dzieci w czerwcu 2019 „Biegamy 
Polesie 2019”  

3 000,00 zł 

Impreza integracyjna mieszkańców połączona ze 
szkoleniem  

5 000,00 zł 



Zakup grilla gazowego i namiotu 4 000,00 zł 

Zakup tłucznia  10 060,84 zł 

14. 
Fundusz Sołecki Stachlew: 

37 889,60 zł 

Sołecki Dzień Kobiet  4 000,00 zł 

Dzień Dziecka: wynajem urządzeń typu zjeżdżalnie 4 000,00 zł 

Tablice informacyjne z montażem  3 000,00 zł 

Dofinansowanie do wykonania nakładki od Stachlew I do 
Stachlew II  

12 889,60 zł 

Zakup kamienia na utwardzenie drogi  10 000,00 zł 

Zakup suszarki na naczynia do wyposażenia kuchni  4 000,00 zł 

15. 
Fundusz Sołecki Seligów: 

16 898,76 zł 
Utwardzenie terenu pod fitness: kostka  16 898,76 zł 

16. 
Fundusz Sołecki Wrzeczko: 

25 310,25 zł 

Zakup paliwa do centralnego ogrzewania na 2019r. 5 000,00 zł 

Zakup ciągnika do koszenia trawy  8 310,25 zł 

Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze Daniek  12 000,00 zł 

17. 
Fundusz Sołecki Uchań Dolny: 

10 078,63 zł 
Zakup tłucznia -  drogi Uchań Dolny – Seroki (działka 233) 10 078,63 zł  

18. 
Fundusz Sołecki Uchań Górny: 

11 935,22 zł 

Zakup opału do świetlicy w Trzciance  2 500,00 zł 

Zakup zmywarki dla świetlicy w Trzciance  3 500,00 zł 

Impreza integracyjna ze szkoleniem  3 500,00 zł 

Plac zabaw przy świetlicy w Trzciance  2 435,22 zł 

19. 
Fundusz Sołecki Zakulin:  

13 716,04 zł 
Wymiana lamp na lampy ledowe  13 716,04 zł 

20. 
Fundusz Sołecki Seroki: 

12 276,23 zł 
Przepust – droga gminna  6 000,00 zł 

Doposażenie placu fitness  6 276,23 zł 

21. 
Fundusz Sołecki Trzcianka: 

12 882,46 zł 

Opał do świetlicy  2 500,00 zł 

Zakup zmywarki do świetlicy  3 500,00 zł 

Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej  6 882,46 zł 

 

Historia powstania  „Ogrodu Saskiego” w Łyszkowicach 

Teren w obrębie dzisiejszych ulic: 

Sportowej, Kościelnej, Cmentarnej i 

Osiedla Mieszkaniowego „Za 

Kościołem” od roku około 1850 

należał do Cukrowni w Łyszkowicach. 

Część z tego terenu w roku 1910 

Cukrownia przekazuje w formie 

darowizny jako plac pod budowę 

Kościoła Katolickiego. Pozostała część 

tego dużego terenu należała nadal do 

Cukrowni i została przekazana do 

wykorzystania przez społeczeństwo jako tereny zielone. Był on w swojej przestrzeni planowo 

zagospodarowany i urządzony, posiadał wytyczone aleje i obsadzony był różnymi gatunkami drzew. Były 

tu drzewa liściaste: jesiony, akacje, klony, morwy i brzozy. W części terenu był duży plac z boiskiem do gry 

w piłkę nożną i oddzielne boisko do piłki siatkowej. Urządzona też była strzelnica z ochronnym wałem 

z ziemi. W tej części gdzie obecnie znajduje się park, też był podobny skwer z zielenią. 

Cały ten opisany teren od lat 20-tych XX-go wieku nazywany był przez ogół społeczeństwa jako 

„Ogród Saski” lub „Saski”. W potocznej mowie używało się takich określeń: 

• gdzie idziemy grać w piłkę – na saski 



• gdzie będzie zabawa – na saskim 

• gdzie będą zawody strażackie – na saskim 

• gdzie idziemy paść owce – na saski itd. 

Obecne pokolenie nie zna już takich określeń jak „ogród saski” czy „saski”, używa tylko określenia 

park i stadion. Nieliczne osoby jeszcze pamiętaj ten czas i tę nazwę, ale jeszcze te starsze osoby zapewne 

ją pamiętają. 

Wybudowanie pomnika „Józefa Piłsudskiego” w roku 1930 w tym miejscu też nie było 

przypadkiem. Było przemyślane, kierowano się zapewne otwartym zielonym terenem, punktem 

centralnym i bardzo uczęszczanym przez mieszkańców z racji bliskości kościoła i samego „ogrodu 

saskiego”. Należy przypuszczać, że nazwa „Ogród Saski” pochodzi od czasów panowania w Polsce króla 

Augusta Sasa. Ideą było zakładanie i urządzanie dla społeczeństwa ogólnodostępnych placów zieleni w 

rodzaju parków, skwerków, terenów dla wypoczynku i rozrywki. Zalecano przebywanie na świeżym 

powietrzu.  

Na terenie „Ogrodu Saskiego” odbywały się różnego rodzaju imprezy. Mecze piłki nożnej 

i siatkowej (w latach 30-tych pomiędzy drużynami z cukrowni Guzów i Łyszkowice). 

W części ogrodu przyległej do ulicy Cmentarnej obsadzonym drzewami brzozy odbywały się w 

niedzielę loterie fantowe organizowane przez strażaków. Fanty były różnej wartości, począwszy od 

szklanki, solniczki przez kurę, gołębia do owcy, świniaka i palety cegły. Odbywały się też zawody 

sprawnościowe strażaków, różne konkurencje sportowo-sprawnościowe. Zainstalowany był na stałe 

wysoki słup drewniany przeznaczony do wspinania. Na jego szczycie instalowano kosz z butelką wina lub 

wódki i zakąską. Kto się tam wspiął, kosz z zawartością należał do niego. 

Odbywały się zawody sportowe: kolarskie, lekkoatletyczne z konkurencją rzut kulą, rzut dyskiem, 

skok w dal i wzwyż, biegi długodystansowe, strzelanie z broni małokalibrowej, mecze piłkarskie itp. 

Uczestnikami takich zawodów byli członkowie organizacji: Strzelec, Sokół, Przysposobienia Wojskowego 

(P.W.), Wychowania Fizycznego (W.F.), Strażacy i Młodzież Szkolna. W każdej z takich imprez uczestniczyła 

Orkiestra Dęta OSP. Często takie imprezy opisywane były w lokalnej prasie i podawano w niej wyniki 

zwycięzców. Na przykład w „Łowiczaninie” z dnia 10.III.1922 roku, nr 10, str.5, a także w „Łowiczaninie” 

z dnia 6.IX.1929 r., nr 36. 

Urządzano zabawy taneczne a na ogłoszeniu pisano, że zabawa odbędzie się na Saskim. Tańce 

odbywały się na powietrzu, pod gołym niebem w sezonie letnim, tzw. majówki, na rozkładanej przenośnej 

podłodze z desek ogrodzonej zielonymi gałęziami brzozy. Orkiestra była zawsze „doborowa” i grała na 

przygotowanym podwyższeniu. Bufet był „obficie zaopatrzony” a w nim kiełbasa, bułka, musztarda, 

oranżada i słodycze. Było też miejsce na dużą, tradycyjną karuzelę napędzaną ręcznie przez młodzież. 

Foteliki zawieszone były na łańcuchach, a żeby było wesoło i atrakcyjnie to przy karuzeli grał harmonista. 

W okresie gorących dni w części parkowej na rozłożonych na trawie kocach rodziny z dziećmi plażowały 

się stwarzając atmosferę pikniku. W butelkach był kompot z rabarbaru, kanapki i ciasto. 

Po likwidacji w roku 1948 Cukrowni, teren „Ogrodu Saskiego” przekazany został w początkach lat 

50-tych XX-go wieku pod Zarząd Gminy Łyszkowice. W tym czasie pracownikiem działu gospodarczego 

w gminie był mieszkaniec Łyszkowic – Jan Szymajda i on wraz z młodzieżą dokonali zmian w tym terenie, 

przeważnie w części parkowej. Urządzano nowe alejki, dokonano wymiany starego drzewostanu na nowy, 

posadzono nowe krzewy. Park wyposażono w ławki, boisko sportowe poddano remontowi i ogrodzono 

siatką stalową umocowaną na betonowych słupach. Zlikwidowano boisko do piłki siatkowej. 

W roku 1955 zarejestrowano sekcję piłki nożnej jako Ludowy Zespół Sportowy (L.Z.S.). 

wprowadzono zakaz wypasania na tym terenie owiec i krów. 



Boisko i park sukcesywnie 

poddawane są pracom remontowym 

i modernizacyjnym. 

 W 2016 r. Gmina Łyszkowice 

podjęła działania mające na celu 

rewitalizację parku. Działania rozpoczęto 

od wykonania ekspertyzy dendrologicznej 

parku. W wyniku ekspertyzy dokonano 

wycinki drzew stanowiących zagrożenie 

dla ludzi i mienia oraz przeprowadzono 

prace pielęgnacyjne drzewostanu. 

Następnie wykonany został projekt 

zagospodarowania parku. Inwestycja 

została zrealizowana przez Gminę Łyszkowice w 2018 r.  
     Tekst opracowali: Jacek Zemełko, Marian Kunat, Czesław Edward Jabłoński 

 

 

 Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i polubienia oficjalnego  

konta Gminy Łyszkowice na serwisie społecznościowym Facebook, 

które znajduje się pod adresem: 

https://www.facebook.com/Gmina.Lyszkowice/ 

 

 

https://www.facebook.com/Gmina.Lyszkowice/

