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Asfaltowe drogi z poboczami, 
oświetlone przejścia dla pieszych, 
tereny zachęcające do wypoczyn-
ku niemal w każdej miejscowo-
ści. Gmina Łysomice ma się czym 
pochwalić, a wszystkie przed-
sięwzięcia realizowane są z my-
ślą o lokalnych społecznościach. 
„Wsłuchujemy się w głosy miesz-
kańców”, zapewnia wójt gminy 
Łysomice Piotr Kowal.

Gmina Łysomice kolejny rok 
z rzędu znalazła się na 1. miejscu 
najzamożniejszych gmin wiejskich 
w powiecie toruńskim. Tutaj miesz-
kańcom po prostu dobrze się żyje. 
Wpływ na to mają przede wszyst-
kim realizowane inwestycje. A tych 
jest sporo.

Drogi gminne
- Istotne z punktu widzenia 

mieszkańców są zadania związa-
ne z infrastrukturą drogową, które 
nie tylko poprawiają komfort jazdy, 
ale przede wszystkim wpływają na 
wzrost bezpieczeństwa pieszych 
i kierowców - tłumaczy Piotr Ko-
wal, wójt gminy Łysomice. - Sukce-
sywnie w związku z tym przebudo-
wujemy gminne drogi.

Mieszkańcy mogą natknąć się 
na drogowców m.in. na ul. Wypo-
czynkowej w Kamionkach Małych, 
ul. Daglezjowej i ul. Lipowej w Pa-
powie Toruńskim oraz ul. Polnej 
w Zakrzewku. Już niedługo na tych 

drogach pojawią się komfortowe 
nawierzchnie asfaltowe. Gmina Ły-
somice współfinansuje także budo-
wę drogi powiatowej Świerczynki 
- Ostaszewo. Prace przy tej drodze 
zakończą się jeszcze w sierpniu. 
Wszystko wskazuje też na to, że nie 
będą to jedyne zadania realizowane 
w kooperacji z innymi samorząda-
mi. 

- Kilka projektowanych właśnie 
zadań będziemy realizować przy 
wsparciu partnerów, m.in. Torunia 
czy województwa kujawsko-po-
morskiego. To m.in. przebudowa 
drogi wojewódzkiej i ul. Spółdziel-
czej w Papowie Toruńskim, a także 
połączenie tej ostatniej z ul. Ko-
ścielną - wymienia Krzysztof Sulec-
ki, kierownik Referatu Rozwoju 
Gospodarczego, Inwestycji i Re-
montów w Urzędzie Gminy Łyso-
mice.

Ścieżki rowerowe
Drogi to jednak nie wszystko. 
- To, na czym bardzo zależy 

mieszkańcom, to także budowa 
ścieżek rowerowych. Staramy się 
odpowiadać na ich potrzeby - 
mówi Krzysztof Sulecki. - Aktual-
nie budujemy ścieżkę z Ostaszewa 
do Kowrozu, a w trakcie projekto-
wania jest kolejna droga rowerowa, 
która będzie prowadzić z Gostkowa 
do Papowa Toruńskiego.

Rozbudowa sieci ścieżek rowe-
rowych w gminie nie tylko popra-

wia komfort jazdy na jednośladzie, 
ale przede wszystkim bezpieczeń-
stwo rowerzystów. Zachęca także 
do korzystania z tego ekologiczne-
go środka transportu.

Przejścia dla pieszych
Nie mniej ważna jest również 

budowa przejść pieszych wraz z ich 
oświetleniem. Mieszkańcy mogą 
już korzystać z nowych, oświetlo-
nych przejść w Gostkowie i w Papo-
wie Toruńskim - Osiekach. Budowa 
przejścia w Papowie Toruńskim 
- Osiekach pochłonęła łącznie 166 
tys. zł, ale w 80 proc. była dofinan-
sowana z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. 

Wodociągi i kanalizacja
Gmina Łysomice rozbudowuje 

także sieć wodociągowo-kanaliza-
cyjną. Możliwe to jest m.in. dzięki 
dofinansowaniom zewnętrznym. 
28 lipca wójt Piotr Kowal odebrał 
symboliczną promesę na 2 mln zł 
z Rządowego Funduszu Polski Ład 

z przeznaczeniem na budowę sieci 
wodociągowej oraz przepompowni 
ścieków sanitarnych.

- Sukcesywnie kanalizujemy 
kolejne obszary gminy. Chodzi 
o to, aby jak najwięcej mieszkańców 
miało dostęp do sieci kanalizacyj-
nej. Aktualnie budujemy kanaliza-
cję w Świerczynkach i Różankowie. 

Niedługo prace rozpoczną się także 
w Tylicach i możemy zapewnić, że 
to nie koniec - dodaje wójt Piotr 
Kowal. - W planach mamy też zmo-
dernizowanie stacji uzdatniania 
wody w Gostkowie i Świerczynach.

Ostatnie z wymienionych zadań 
jest właśnie projektowane w for-
mule „Zaprojektuj i wybuduj” w ra-
mach umowy z wykonawcą.

Szkoły, świetlice, remizy
Gmina Łysomice nie zapomi-

na także o najmłodszych miesz-
kańcach. To właśnie z myślą 
o nich każdego roku prowadzi 
prace w obiektach oświatowych. 
W Szkole Podstawowej w Turz-
nie wymieniony zostanie w tym 
roku dach, a w Szkole Podstawo-
wej w Łysomicach przebudowana 
będzie kuchnia. Zupełnie nowy 
kształt zyska też niedługo świetli-
ca wiejska w Zakrzewku. Już moż-
na podziwiać jej nową elewację. 
Takie zmiany czekają też świetli-
cę w Kamionkach Dużych - lada 

chwila rozpoczną się poszukiwania 
firmy remontowej.

- Gminne jednostki OSP tak-
że mogą liczyć na wsparcie gminy. 
Zakończyliśmy właśnie rozbudowę 
garażu w remizie w Gostkowie. Po-
tem przyjdzie czas na budynki OSP 
w Kamionkach Dużych i Papowie 
Toruńskim - zapewnia Krzysztof 

Sulecki.

Tereny rekreacyjne i sportowe
Kolejnym priorytetem gminy 

jest zagospodarowywanie terenów 
rekreacyjnych oraz doposażenie 
placów zabaw i siłowni. Jednym 
z takich miejsc jest teren po byłym 
GS-ie w Łysomicach. Roboty już 
ruszyły, a celem tej rewitalizacji 
jest powstanie gminnego centrum 
kultury. 14 lipca podpisano także 
umowę na stworzenie miejsca do 
rekreacji i wypoczynku w Turznie, 
a plac budowy już został przekaza-
ny wykonawcy. 

- W dalszym ciągu rewitalizu-
jemy też teren wokół jeziora w Ka-
mionkach Małych. Powstanie tam 
wielofunkcyjny budynek, w którym 
znajdą się ogólnodostępne sani-
tariaty, pomieszczenia dla policji 
i ratownika oraz taras widokowy - 
wyjaśnia Krzysztof Sulecki. Tereny 
rekreacyjne dla mieszkańców po-
wstaną też w Papowie Toruńskim 
- Osiekach, a w dalszej kolejności 
- w Zęgwircie i Koniczynce. 

- Zakończyliśmy także adaptację 
pomieszczeń magazynowych sali 
gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej w Ostaszewie z przeznacze-
niem dla klubu „Mustang” - dodaje 
Krzysztof Sulecki.

Włodarze gminy Łysomice ak-
tywnie pozyskują środki zewnętrz-
ne na realizację tych inwestycji, 
m.in. z programów rządowych czy 
unijnych. Pozostałe koszty pokry-
wane są z budżetu gminy Łysomice. 

- Nie jest tajemnicą, że powo-
dzenie realizacji tych przedsięwzięć 
zależy od uzyskanych środków fi-
nansowych, wpływów do budżetu, 
realizacji umów. Istotnym czynni-
kiem jest stabilna sytuacja gospo-
darcza kraju. Wzrost cen usług, 
materiałów budowlanych i innych 
składowych nie jest okolicznością 
sprzyjającą. Kolejne postępowania 
przetargowe pokażą, czy w obec-
nych warunkach możliwe będzie 
zrealizowanie zaplanowanych 
przedsięwzięć. Jesteśmy dobrej my-
śli - podsumowuje Krzysztof Sulec-
ki.

Wszystko dla mieszkańców
Sprawdzamy, co aktualnie się dzieje na placach budowy w gminie Łysomice
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Członkowie Kolarskiego Klubu 
Sportowego nie zwalniają tempa. 
Intensywnie trenują i biorą udział 
w zawodach, osiągając liczne suk-
cesy. Na czoło wybija się zwłasz-
cza Wiktoria Marzec.

Kolarski Klub Sportowy Ły-
somice i gmina Łysomice po raz 
pierwszy reprezentowane były na 
wyścigu Tour de Pologne Junior. 
W zawodach brała udział Wiktoria 
Marzec.

- Wiktoria jechała w składzie 
UKS Copernicus i jej głównym za-
łożeniem było zebranie doświad-
czenia po to, aby w przyszłym roku 
wystartować jako liderka. Teraz 
chodziło o to, aby zobaczyła, jak 
wyglądają ogólnopolskie wyści-
gi i ile trzeba w nie włożyć pracy 
- mówi Błażej Janiaczyk, trener 
w Szkole Mistrzostwa Sportowego 
i UKS Copernicus Toruń, inicja-

tor powstania szkółki kolarskiej 
w gminie Łysomice.

Pozostali członkowie klubu 
z kategorii młodzików brali udział 
w konsultacjach sportowych w Li-
dzbarku Welskim. Kategoria żaków 
z kolei trenowała w Tleniu w Bo-
rach Tucholskich. Kolejna konsul-
tacja zaplanowana jest pod koniec 
sierpnia w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Tam zawodnicy będą ćwiczyć wy-
trzymałość siłową i budować formę 
przed ostatnią częścią sezonu.

- We wrześniu i październiku 
będziemy regularnie startować 
w wyścigach szosowych, zalicza-
nych do Ligi Uczniowskich Klu-
bów Sportowych. Mamy do prze-
jechania łącznie ok. 10 wyścigów. 
Trzymamy kciuki za naszych za-
wodników - podsumowuje Błażej 
Janiaczyk.

(MC)

Budują formę

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Łysomicach i wszystkie jej filie 
prężnie działają także w wakacje. 
Najmłodsi mieszkańcy gminy 
Łysomice nie mogą narzekać na 
nudę. Czekają na nich różnorod-
ne zajęcia edukacyjne i kreatywne 
warsztaty.

Wakacje w bibliotece to idealny 
sposób na aktywne spędzenie let-
nich miesięcy - w oderwaniu od 
smartfona i laptopa. W wysiłkach 
organizowania dzieciom wolnego 
czasu nie ustaje m.in. biblioteka 

w Turznie. Zajęcia plastyczne, pusz-
czanie wielkich baniek mydlanych, 
ćwiczenia na plenerowej siłowni to 
tylko niektóre z propozycji. Do tego 
skręcanie balonów, skakanie przez 
skakankę i w gumę, a nawet… 
spacer z krasnoludkami. Dzieci na 
trasie Łysomice - Lulkowo mia-
ły za zadanie odnaleźć 7 ukrytych 
krasnali i rozwiązać kilka zadań. 
Marsz zakończył się przy bibliotece 
w Lulkowie piknikiem i ogniskiem 
z kiełbaskami. Na uczestników cze-
kały lody, słodycze i upominki. Im-
preza została zorganizowana m.in. 

dzięki finansowemu wsparciu prze-
wodniczącego Rady Gminy Łyso-
mice Roberta Kożuchowskiego.

- Dużo działo się także w biblio-
tece w Lulkowie. Wykonywanie 
mozaiki z plasteliny i masy sol-
nej, zajęcia z żywicy epoksydowej, 
eksperymenty, malowanie motyl-
ki lakierami do paznokci i dzień 
z Harrym Potterem to tylko nie-
które z zajęć - wymienia Agnieszka 
Ziemba, dyrektorka Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Łysomicach. 

Różnorodne zajęcia organizo-
wała także biblioteka w Łysomi-
cach - m.in. malowanie na płótnie 
czy tworzenie własnych mydełek. 
Guzikowe obrazki, malowanie na 
szkle, krzyżówki i skarpetkowe po-
tworki to z kolei aktywności, przy-
gotowane przez bibliotekę w Osta-
szewie. Biblioteki w Zakrzewku, 
Kamionkach Dużych i Gostkowie 
także działają pełną parą.

- Filia w Kamionkach Dużych 
w sierpniu zaprasza na zajęcia 
z masy solnej, nakładanie farb gąb-
ką, wykonywanie witraży z bibuły, 
piaskowe wyklejanki i warsztaty 
z robienia breloczków i bransoletek 
- dodaje Agnieszka Ziemba. 

Ciekawie zapowiada się także 
zakończenie wakacji w łysomic-
kich bibliotekach. Filia w Ostasze-
wie zaprasza 25 sierpnia rodziców 
z dziećmi i młodzież na grę tere-
nową. Start o 16.00 przy bibliotece 
w Zakrzewku, a meta przy orliku 
w Ostaszewie. Na uczestników bę-
dzie czekać do rozwiązania kilka 
zadań. Nie zabraknie atrakcyjnych 
zabaw dla najmłodszych, lodów, 
gofrów i ogniska z kiełbaskami. Na 
wydarzenie obowiązują wcześniej-
sze zapisy.

Lato z biblioteką
Wakacje dla bibliotek z gminy Łysomice to nie czas 

odpoczynku. Dużo się dzieje w każdej z filii
Monika Chmielewska | fot. nadesłane

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Łysomicach zakończył 
drugi z realizowanych projektów 
społecznych. Gościem specjalnym 
wydarzenia była finalistka pro-
gramu MasterChef. Atrakcji nie 
zabrakło także dla najmłodszych.

Pierwszy z realizowanych przez 
łysomicki GOPS projektów to 
„Dzieci i młodzież naszą przyszło-
ścią”. Uczestniczyło w nim 15 osób 
w wieku 6-18 lat. Zajęcia w ramach 
tego projektu prowadzone były 
w Klubie Młodzieżowym w świetli-
cy wiejskiej w Wytrębowicach. Były 
to m.in. korepetycje z jęz. polskie-
go, jęz. angielskiego i matematyki, 
ale także warsztaty cyrkowe, kuli-
narne i rękodzielnicze oraz zajęcia 
sportowe z elementami samoobro-
ny. Projekt oficjalnie zakończył się 
29 czerwca.

- W pierwszej części odbyło się 
oficjalne rozdanie dyplomów i na-
gród dla wszystkich uczestników 

projektu. Po części oficjalnej na 
dzieci czekało mnóstwo atrakcji 
i zabaw, m.in. zabawa z animato-
rem, wata cukrowa, tatuaże broka-
towe, bańki mydlane, mini disco, 
udział w mini loterii oraz losowa-
nie upominków z worka rozma-
itości - wymienia Anna Tokarska, 
kierownik GOPS-u w Łysomicach.

GOPS w Łysomicach realizował 
także projekt „Lider dla rodzin”. 
Uczestniczyło w nim 25 osób, a za-
jęcia prowadzone były w nowo wy-
remontowanym budynku po byłym 
GS-ie w Łysomicach. Uczestnicy 
brali udział w zajęciach z terapeutą 
rodzinnym, psychologiem, socjo-
terapeutą, terapeutą ds. uzależnień 
oraz z dietetykiem. Zorganizowa-
ne zostały także ciekawe warsztaty 
i wyjazdy. 

- Celem projektu była integra-
cja rodzin i kreatywne spędzenie 
czasu. Rodzice mogli się nauczyć, 
jak twórczo spędzać czas z dzieć-
mi i poprzez zabawę rozwijać ich 

umiejętności - mówi Anna Tokar-
ska.

Uroczyste zakończenie drugie-
go z projektów zorganizowano 27 
lipca. Na wydarzeniu pojawili się 
wójt gminy Łysomice Piotr Kowal, 
skarbnik gminy Emilia Zielińska, 
przedstawiciel Rady Gminy Łyso-
mice Artur Lubomski i prezes LGD 
Ziemia Gotyku Mariola Epa-Piku-
ła.

- W pierwszej części nastąpiło 
oficjalne rozdanie dyplomów i na-
gród oraz poczęstunek dla wszyst-
kich uczestników projektu. Po 
części oficjalnej odbyły się warsz-
taty kulinarne z Marleną Cichoc-
ką, finalistką 8. edycji programu 
„MasterChef ”. Dzieci także i w tym 
przypadku mogły liczyć na zabawy 
i animacje - podsumowuje Anna 
Tokarska.

Na uroczystych zakończeniach 
projektów obecne były także dzieci 
i młodzież, które nie brały udziału 
w projektach. Możliwa była dzięki 
temu integracja społeczności lokal-
nych.

Zakończenie na wesoło
Mieszkańcy gminy Łysomice wzięli udział w uroczystym zakończeniu dwóch projektów 

realizowanych przez GOPS
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