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ŁYSOMICE

KGW w Kamionkach Dużych, 
liczące obecnie 22 członkiń, to 
najstarsze koło z terenu gminy 
Łysomice. Niedawno obchodziło 
20-lecie swoje-
go istnienia. Na 
oficjalnych ob-
chodach jubi-
leuszu pojawili 
się m.in. wójt 
Piotr Kowal 
oraz przewod-
niczący Rady 
Gminy Robert 
Kożuchowski.

Koło Gospo-
dyń Wiejskich 
w Kamionkach Dużych faktycznie 
założone zostało w 1964 r. Należało 
do niego wówczas aż 70 członkiń. 
Liczba członków gwałtownie za-
częła zmniejszać się w latach 90. Ja-
snym stało się, że koło trzeba reani-
mować. Nastąpiło to 8 lipca 2002 r. 

- Bardzo wiele się zmieniło w cią-
gu tych ostatnich 20 lat, wszystko 
poszło do przodu. Pamiętam, jak 
początkowo naczynia czy obrusy na 
wieczorki integracyjne każda z nas 
przynosiła z domu. Teraz możemy 
liczyć i na wsparcie gminy, i na do-
finansowania zewnętrzne, dzięki 
którym prężnie działamy na rzecz 
lokalnej społeczności - opowiada 
Genowefa Kapelaty, przewodniczą-
ca KGW w Kamionkach Dużych.

Działania członkiń kamionkow-
skiego KGW są rzeczywiście szero-
ko zakrojone.

- Angażujemy się we wszystkie 
gminne imprezy, przygotowując 
stoiska gastronomiczne. Na na-
szych spotkaniach nigdy nie może 
zabraknąć swojskich ciast. Pomaga-

my gminie i różnym organizacjom 
w organizacji ich wydarzeń, ale 
też chętnie wspieramy wydarzenia 
charytatywne i zbiórki dla potrze-

bujących. Naszym sztandarowym 
działaniem jest kiermasz ciast na 
WOŚP-ie - wymienia Genowefa 
Kapelaty.

To jednak nie wszystko. Panie 
bardzo lubią także wycieczki kra-

joznawcze i wyjazdy integracyjne. 
Integracja bowiem i zacieśnianie 
koleżeńskich więzi to jeden z klu-
czowych aspektów funkcjonowania 
KGW w Kamionkach Dużych.

- Zwyczajnie lubimy się spo-
tkać i porozmawiać, czasem pod 
byle pretekstem, po prostu ze sobą 
pobyć. Teraz, w czasach komórek 
i komputerów, ludzie rzadko się ze 
sobą tak naprawdę spotykają, tak 
żeby być obecnym. Takie bezpo-
średnie spotkania mają ogromną 
wartość, od razu człowiekowi lżej 
na sercu - mówi Genowefa Kape-

laty.
Panie z koła wraz 

z zaproszonymi go-
śćmi w sobotę 16 
lipca świętowały 
20-lecie swojego ist-
nienia. Uroczysto-
ści zaszczycili swoją 
obecnością wójt 
gminy Łysomice 
Piotr Kowal oraz 
p r z e w o d n i c z ą c y 
Rady Gminy Robert 

Kożuchowski, a także radni powia-
towi, radni Rady Gminy Łysomice 
i przedstawiciele wszystkich gmin-
nych KGW. Nie zabrakło gratulacji, 
podziękowań i życzeń dalszego po-
wodzenia.

Kamionki znają wszyscy. Czysta 
plaża, odnowiony pomost, plac 
zabaw dla dzieci i dobrze wypo-
sażone zaplecze rekreacyjno-ga-
stronomiczne. Gmina Łysomice 
zachęca do spędzania wolnego 
czasu nad wodą w Kamionkach 
Małych.

Jezioro Kamionkowskie w Ka-
mionkach Małych od lat cieszy się 
dużą popularnością nie tylko wśród 
mieszkańców gminy Łysomice, ale 
także ościennych gmin i Torunia. 
Teren wokół jeziora przeszedł kil-
ka lat temu gruntowną renowację 
- pojawił się nowy pomost, prome-
nada oraz elementy małej archi-

tektury, takie jak ławki sprzyjające 
odpoczynkowi. Na uwagę zasługuje 
rozwinięty kompleks rekreacyjno-
-wypoczynkowy, na który składają 
się domki letniskowe, pole namio-
towe i lokale gastronomiczne. Bazę 
turystyczną uzupełniają dwa duże 
parkingi, na których można zosta-
wić swoje auto.

- Można skorzystać z wypoży-
czalni sprzętu wodnego i kajakiem 
lub rowerem wodnym zwiedzić 
teren jeziora i poznać jego walory 
przyrodniczo-krajobrazowe. Dzieci 
z kolei mają okazję wyszaleć się na 
nowoczesnym i bezpiecznym placu 
zabaw - mówi Marta Lewandowska 
z Urzędu Gminy Łysomice.

Kąpielisko w Kamionkach Ma-
łych jest strzeżone przez ratow-
ników WOPR, którzy codziennie 
czuwają nad bezpieczeństwem ką-
piących. Podobnie jak w poprzed-
nich latach, jakość wody w Jeziorze 
Kamionkowskim jest bardzo do-

bra, a sanepid uznał ją za zdatną do 
kąpieli. 

- Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Toruniu stwierdził, 
że jakość wody w kąpielisku na Je-
ziorze Kamionkowskim w Kamion-
kach Małych spełnia wymagania, 

jakim powinna odpowiadać woda 
w kąpielisku i jest przydatna do 
kąpieli - potwierdza Marta Lewan-
dowska. - Badanie zostało przepro-
wadzone 17 czerwca.

Do pobytu nad jeziorem w Ka-
mionkach Małych zachęca także 
możliwość dostania się tam rowe-
rem. Gmina Łysomice sukcesywnie 
rozwija sieć dróg rowerowych, co 
z jednej strony zwiększa bezpie-
czeństwo niezmotoryzowanych 
uczestników ruchu drogowego, 
a z drugiej znacząco poprawia kom-
fort podróżowania jednośladem. 
Rowerem nad Jezioro Kamionkow-
skie można się dostać niemal z każ-
dej gminnej miejscowości. Chętnie 
wykorzystują to m.in. organizacje 
samorządowe i placówki edukacyj-
ne, organizując rajdy rowerowe nad 
Jezioro Kamionkowskie.

- Kamionki to jedno z najpopu-
larniejszych jezior w powiecie to-
ruńskim. Każdy znajdzie tu coś dla 
siebie - podsumowuje Piotr Kowal, 
wójt gminy Łysomice.

Jezioro na 6
Sezon nad Jeziorem Kamionkowskim w pełni
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Nad jeziorem w Kamionkach Małych każdy znajdzie coś dla siebie. 

20 lat minęło
KGW w Kamionkach Dużych świętowało swój jubileusz
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‘‘ Na Naszych spotkaNiach Nigdy Nie może zabrakNąć 
swojskich ciast. pomagamy gmiNie i różNym orgaNizacjom 
w orgaNizacji ich wydarzeń, ale też chętNie wspieramy 
wydarzeNia charytatywNe i zbiórki dla potrzebujących.


