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Gmina Łysomice znalazła się na 
5. miejscu w powiecie toruńskim 
pod względem liczby w pełni za-
szczepionych mieszkańców. Dwie 
dawki szczepionki przyjęła już 
prawie połowa mieszkańców.

Do tej pory podwójną dawką 
szczepionki przeciwko COVID-19 
zaszczepionych zostało 47,8 proc. 
mieszkańców gminy Łysomice. 

W ten sposób znalazła się ona na 
5. miejscu w powiecie toruńskim. 
Przypominamy, że w ośrodku zdro-
wia w Łysomicach przy ul. Łąkowej 
w każdy piątek wakacji można za-
szczepić się z marszu – bez wcze-
śniejszej rejestracji. Takie szcze-
pienia dla niezarejestrowanych, ale 
chętnych mieszkańców prowadzo-
ne są do godz. 13.00. W ten sposób 
gmina zachęca mieszkańców, aby 

dołączyli do Narodowego Progra-
mu Szczepień. Dla mieszkańców 
zaszczepionych w wakacyjne piątki 
przygotowane zostały niespodzian-
ki. Dodatkowo wśród wszystkich 
mieszkańców gminy, którzy za-
szczepią się w okresie wakacyjnym, 
raz w tygodniu rozlosowane zosta-
ną nagrody. Sołectwo, w którym 
odsetek zaszczepionych osób bę-
dzie najwyższy, otrzyma specjalną 
nagrodę od wójta gminy Łysomice 
– 100 tys. zł z przeznaczeniem na 
inwestycje sołeckie. (MC)

Gmina Łysomice dba o rozwijanie 
pasji wśród swoich mieszkańców. 
Cyklicznie odbywają się rajdy ro-
werowe, na wrzesień planowany 
jest maraton biegów, a już teraz 
wójt Piotr Kowal zaprasza na spo-
tkanie współorganizowane przez 
gminę razem z klubem Moto-
Gostkowo.

V Gminne Spotkanie Moto-
Gostkowo zorganizowane zostanie 
w sobotę 21 sierpnia. Wydarze-
nie rozpocznie się o godz. 13.00, 

a w programie nie zabraknie atrak-
cji dla małych i dużych. 

- W zeszłym roku niestety nie 
udało nam się zorganizować spo-
tkania z powodu pandemii. Tym 
razem musieliśmy kilkukrotnie 
przekładać termin imprezy, ale nie 
poddaliśmy się i zlot dla fanów mo-
tocykli się odbędzie – pod hasłem 
pożegnania lata. Na wydarzenie 
zapraszamy również podopiecz-
nych Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Wielgiem 
– opowiada Paweł Zieliński, prezes 

klubu MotoGostkowo. – Nasz zlot 
to świetna okazja, aby fani jedno-
śladów zintegrowali się i wymienili 
doświadczeniami, ale oczywiście 
zachęcamy też do udziału w impre-
zie wszystkich mieszkańców.

Punktem kulminacyjnym im-
prezy będzie parada motocykli po 
gminie i muzyczny festiwal. 

- Jak co roku przejedziemy przez 
gminę, mamy wyznaczoną kilku-
nastokilometrową trasę. Chcemy 
w ten sposób pokazać mieszkań-
com, że można na terenie naszej 
gminy zrobić coś fajnego, motocy-
klowego – dodaje Paweł Zieliński.

W tym roku na scenie wystąpią 
zespoły z okolic Torunia: Bulwar, 
The Good Times i Banau. Swoją 
obecność zapowiedział także salon 
Harley Davidson Toruń, którego 
pracownicy zaprezentują najnow-
sze modele kultowej marki. Pojawią 
się także przedstawiciele serwisu 
i salonu motocyklowego Wilmat. 
Uczestnicy wydarzenia mogą liczyć 
na atrakcyjne konkursy z nagroda-
mi (do wygrania smycze i breloki 
ze zlotu!) oraz na tematyczne po-
gadanki przy strażackiej grochów-
ce. Nie zabraknie także atrakcji dla 
najmłodszych – organizatorzy pla-
nują animacje i dmuchane place za-
baw. Na imprezie pojawią się także 
lokalne KGW ze stoiskami gastro-
nomicznymi.

- Impreza z roku na rok przycią-
ga coraz większą liczbę uczestni-
ków, w tym roku spodziewamy się 
ich nawet kilkuset. Mam nadzieję, 
że uda nam się umilić końcówkę 
wakacyjnego okresu i że wszyscy 
będą się dobrze bawić – podsumo-
wuje Paweł Zieliński.

V Gminne Spotkanie MotoGostkowo odbędzie się  
21 sierpnia. Co jest w planach?

Motozlot
Monika Chmielewska  | fot. nadesłane

Tak bawili się uczestnicy poprzedniego Gminnego Spotkania  
MotoGostkowo. 

Mustang Ostaszewo dba o ciągły 
rozwój klubu i miłością do sportu 
próbuje zarazić coraz to szersze 
grono gminnej młodzieży. Trwa 
nabór do nowej sekcji sportowej, 
która startuje już od września. Za-
pisy odbywają się on-line.

Młodzi piłkarze mieli już okazję 
wziąć udział w półkoloniach, a te-
raz trwają intensywne przygotowa-
nia do nowego sezonu. Pierwszy 
mecz już 14 sierpnia.

- Nie mamy konkretnych oczeki-
wań co do nowego sezonu. Chcemy 
po prostu utrzymać swoją pozycję 
w lidze okręgowej, bo z terenu po-
wiatu toruńskiego zostaliśmy w niej 
jako jedyni, obok Victorii Czerni-
kowo – mówi Michał Kożuchowski, 
działacz klubu Mustang Ostaszewo. 
– Drużyna jest aktualnie w przebu-
dowie, kilka osób odeszło, pojawią 
się nowe twarze.

Klub planuje we wrześniu wy-
startować także z nową sekcją spor-
tową, kierowaną do dziewczynek 
z terenu gminy, które ukończyły 6. 
rok życia. Chodzi o cheerleading, 
czyli dyscyplinę łączącą w sobie 
gimnastykę, akrobatykę i taniec 
sportowy. Zajęcia dwa razy w tygo-
dniu będzie prowadziła uznana tre-
nerka cheerleadingu Anna Derek.

- Nie chodzi tylko o kibicowa-
nie z pomponami w trakcie me-
czów. Proponujemy dziewczynkom 

ogólnorozwojowe zajęcia, łączące 
w sobie różne dyscypliny sportowe. 
Chcemy, aby brały udział w zawo-
dach i turniejach – tłumaczy Mi-
chał Kożuchowski. – Wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców, do tej pory w naszej gmi-
nie takich zajęć nie było. Bardzo 
pozytywnie podchodzimy do stwo-
rzenia nowej sekcji, mamy dużo 
energii, chcemy, aby klub się rozwi-
jał i żeby nasza „mustangowa” spo-
łeczność się rozrastała.

Zainteresowanie nowymi zaję-
ciami jest na tyle duże, że koniecz-
ne będzie utworzenie kilku grup.

- W zależności od tego, ile osta-
tecznie zgłosi się osób, tyle utwo-
rzymy grup, liczba miejsc nie jest 
ograniczona, chcemy, aby wszy-
scy chętni mieli szansę spróbować 
swoich sił. Już po pierwszym dniu 
zapisów wiedzieliśmy, że uda się 
stworzyć dwie, a nawet trzy grupy – 
dodaje Michał Kożuchowski. – Na 
ten moment grupy będą zróżnico-
wane pod względem wiekowym, 
ale docelowo być może będziemy 
tworzyć różne poziomy w zależ-
ności od poziomu zdolności moto-
rycznych.

Zgłaszać mogą się wszyscy chęt-
ni, żadne konkretne predyspozycje 
fizyczne nie są wymagane. Zapisy 
odbywają się on-line. Szczegóły na-
boru na fanpage’u klubu Mustang 
Ostaszewo. (MC)

Mustang Ostaszewo zachęca dziewczynki do rozpoczęcia 
nauki cheerleadingu 

Nowa sekcja

Nowa świetlica w Świerczynkach 
już niedługo zostanie oddana do 
użytku mieszkańców. Właśnie za-
kończyły się odbiory techniczne, 
a następnym krokiem będzie wy-
posażenie obiektu.

Mieszkańcy gminy Łysomi-
ce długo czekali na tę inwestycję. 
Dawna sala gimnastyczna w Świer-
czynkach została już wyremonto-
wana i zaadaptowana na świetlicę 
wiejską. W środku budynku po-
wstała sala wielofunkcyjna, miej-
sce spotkań i toaleta. Wymieniono 
dach, stolarkę okienną i drzwiową, 
posadzkę na piętrze. Kompleksowa 
przebudowa objęła także termo-
modernizację, m.in. docieplenie 

obiektu i założenie paneli fotowol-
taicznych.

- Odbiory techniczne budynku 
już się zakończyły. Kolejnym eta-
pem inwestycji będzie ogłoszenie 
przetargu na dostarczenie wypo-
sażenia. Mieszkańcy będą mogli 
skorzystać z obiektu jeszcze w tym 
roku – tłumaczy Piotr Kowal, wójt 
gminy Łysomice. – Mamy nadzieję, 
że zarówno świetlica, jak i zagospo-
darowany wokół niej teren będą 
sprzyjały integracji mieszkańców 
z tych okolic.

Przy świetlicy powstało także 
boisko wielofunkcyjne, wiata ogni-
skowa, parking, plac zabaw oraz si-
łownia zewnętrzna. 

(MC)

Po odbiorze

Po raz kolejny w gminie Łysomice 
odbył się „Wakacyjny marsz śla-
dami Małego Księcia”. Wydarze-
nie zostało zorganizowane z ini-
cjatywy pracowników gminnych 
bibliotek publicznych. Uczestnicy 
mają apetyt na więcej.

Pieszy rajd pn. „Wakacyjny 
marsz śladami Małego Księcia” po 
raz pierwszy został zorganizowa-
ny na początku lipca i spotkał się 
z tak pozytywnym odbiorem, że 
postanowiono wyruszyć na lite-

racką wyprawę po gminie raz jesz-
cze. Uczestnicy podczas marszu 
z Turzna do Gostkowa rozwiązy-
wali różne zagadki i w ten sposób 
poznawali kultową książkę. Po 
długim spacerze czekała na nich 
niespodzianka. KGW Gostkowo 
i Klub Seniora Szarotki przygoto-
wały dla dzieci słodki poczęstunek 
na wzmocnienie sił. Dało to okazję 
do zacieśnienia międzypokolenio-
wych więzi. Organizatorzy już my-
ślą o kolejnej wyprawie.

Program wakacyjnych aktyw-
ności dla dzieci jest wspierany i fi-
nansowany przez gminę Łysomice. 
Zorganizowanie atrakcyjnych zajęć 
dla najmłodszych mieszkańców nie 
byłoby jednak możliwe, gdyby nie 
zaangażowanie gminnych bibliote-
karek.

(MC)

Prawie połowa

Marsz z niespodzianką


