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Z myślą o mieszkańcach
Gmina Łysomice podsumowuje inwestycje społeczne zrealizowane w 2022 r. Samorząd 

ma już w planach kolejne przedsięwzięcia

Wypłata dodatków węglowych 
i sprzedaż węgla na preferencyj-
nych warunkach. To dodatkowe 
działania podejmowane przez 
gminę Łysomice w 2022 r. Zada-
nia udało się samorządowi zreali-
zować bez większych kłopotów.

Mieszkańcy gminy Łysomice 
mają możliwość zakupu węgla po 
preferencyjnych stawkach - i chęt-

nie z tej możliwości korzystają. 
Łącznie w 2022 r. do urzędu wpły-
nęło 928 wniosków na zakup wę-
gla po preferencyjnych cenach. 
W przypadku gminy Łysomice 
cena za tonę węgla wynosi 1950 zł. 
Do tej pory już ponad 400 gospo-
darstw domowych odebrało swoje 
przydziały, czyli w sumie ponad 
572 tony węgla.

- Sprzedaż węgla przebiega bez 

zakłóceń, a dostawy surowca są 
płynne. To wszystko dzięki dobrej 
organizacji pracowników urzę-
du. Węgiel jest cały czas dostępny 
i sprzedawany na bieżąco, a okresy 
oczekiwania udało nam się skrócić 
do minimum - komentuje Piotr 
Kowal, wójt gminy Łysomice.

Preferencyjny zakup węgla 
przysługuje osobom uprawnionym 
do dodatku węglowego. W 2023 r. 

to 1,5 tony węgla. Wnioski można 
składać na ePUAP, listownie na ad-
res urzędu lub osobiście w Urzędzie 
Gminy Łysomice. Po otrzymaniu 
informacji o pozytywnym rozpa-
trzeniu wniosku wnioskodawca 
musi uiścić opłatę, po czym w biu-
rze podawczym otrzyma dokumen-
ty uprawniające do wydania węgla. 
Odbiór węgla, po wcześniejszym 
umówieniu, odbywa się w składzie 
opału WĘGLOPOL w Turznie. 
Skład opału oferuje workowanie 
i transport węgla według indywi-
dualnego uzgodnienia.

- Nasi mieszkańcy licznie skła-
dali również wnioski o dodatek 
węglowy. Nabór zakończył się 30 
listopada i do tego czasu wpłynęło 
do urzędu 2316 wniosków o wypła-

tę dodatku węglowego i 341 wnio-
sków o dodatek na inne źródła 
energii. Wypłacono łącznie niemal 
5,7 mln zł dodatku węglowego i po-
nad 740 tys. zł na inne źródła cie-
pła - podsumowuje Anna Tokarska, 
kierownik GOPS-u w Łysomicach, 
odpowiedzialnego za wypłatę do-
datków.

Przypominamy, że dodatek wę-
glowy to wsparcie w wysokości 3 
tys. zł dla tych gospodarstw domo-
wych, w których głównym źródłem 
ogrzewania jest węgiel. Przysługi-
wał on bez kryterium dochodowe-
go i również tym gospodarstwom, 
które zdążyły już wcześniej zaku-
pić opał. Od 20 września dodatek 
przysługiwał także na inne źródła 
ciepła.  (MB)

Rok pod znakiem węgla
Ponad 570 ton sprzedanego węgla i prawie 6,5 mln zł wypłaconych dodatków  

węglowych. Gmina Łysomice podsumowuje 2022 r.

Tereny rekreacyjne w Turznie i Ły-
somicach, kanalizacja w Tylicach, 
Różankowie i Świerczynkach oraz 
doposażenie budynku przy ul. Sa-
dowej w Łysomicach i świetlicy 
wiejskiej w Papowie Toruńskim. 
To najważniejsze inwestycje gmi-
ny Łysomice z drugiej połowy 
2022 r., realizowane - jak zawsze 
- z myślą o mieszkańcach.

Miniony rok nie był łatwym cza-
sem dla samorządów gminnych. 
Gwałtownie wzrastające ceny i kry-
zys rynkowy nie ułatwiały realizacji 
inwestycji. Gmina Łysomice wy-
wiązała się ze wszystkich zobowią-
zań inwestycyjnych.

- Priorytetowa była dla nas re-
alizacja zadań zaspokajających 
podstawowe potrzeby mieszkań-
ców. Staramy się odpowiadać na 
ich oczekiwania, stąd m.in. budo-
wa nowych terenów rekreacyjnych, 
rozwój sieci kanalizacyjnej czy do-
posażenie świetlic wiejskich. Mamy 
nadzieję, że inwestycje w tym za-
kresie przyczynią się do poprawy 
komfortu życia w gminie i umożli-
wią zacieśnianie społecznych więzi 
- mówi Piotr Kowal, wójt gminy 
Łysomice.

Jakie inwestycje, odpowiadające 
na potrzeby mieszkańców, zrealizo-

wano w 2022 r.?

Budowa terenów rekreacyjnych
Gmina Łysomice zagospoda-

rowała na tereny rekreacyjne dwa 
obszary - w Turznie i w Łysomicach 
przy ul. Sadowej. 

- Prace nad realizacją terenu re-
kreacyjnego w Turznie zostały już 
zakończone. W ramach zadania 
powstał budynek sanitarno-go-
spodarczy, chodniki, parking, plac 
zabaw, siłownia zewnętrzna, mała 
architektura oraz wiata grillowa. 
Wykonano także nasadzenia, któ-
rych efekty zobaczymy już na wio-
snę - zapewnia Elwira Jarosz, koor-
dynator ds. zamówień publicznych 
z Urzędu Gminy Łysomice.

Prace nad stworzeniem terenu 
rekreacyjnego w Łysomicach wciąż 
trwają. W chwili obecnej zakończo-
no roboty ziemne oraz te związane 
ze zbiornikami wodnymi i brama-
mi wejściowymi. 

- Trwają prace przy budowie 
skateparku, altan, ogrodzenia, par-
kingu i chodników. Porządkowany 
jest teren, wykonywane są nasadze-
nia, układane nawierzchnie z kostki 
brukowej. Do wykonania pozostał 
plac zabaw, siłownia zewnętrzna 
oraz elementy małej architektury - 
dodaje Elwira Jarosz.

Rozwój sieci kanalizacyjnej 
Kolejne kilometry gminnej ka-

nalizacji pojawiły się w 2022 r. m.in. 
w Tylicach. Umowę na realizację 
inwestycji podpisano w kwietniu 
2022 r., a jej odbioru dokonano 
w ostatnim tygodniu minionego 
roku. Wykonawca - włocławska 
firma KM Inwestycje - wykonał 2,5 
km sieci kanalizacyjnej tłocznej, 
ale nie tylko. W ramach zadania 
powstało także 26 przepompowni 
(w tym 2 sieciowe) oraz 24 przydo-
mowe przepompownie ścieków.

- Gmina Łysomice jest już nie-
mal w całości skanalizowana. Roz-
wój gminnej sieci kanalizacyjnej to 
niełatwe zadanie, ale zapewniamy, 
że będziemy je kontynuować - ko-
mentuje wójt Piotr Kowal. 

Nieco wcześniej, bo we wrze-
śniu 2022 r., odebrano inwestycję 
polegającą na budowie kanalizacji 
w miejscowościach Różankowo 
i Świerczynki. Prace trwały rok. 
W tym czasie udało się wybudować 
83 przydomowe przepompownie 
ścieków (w tym 1 sieciową) oraz 
ponad 2,6 km sieci kanalizacyjnej.

Doposażanie obiektów publicznych
Włodarze z gminy Łysomice 

zdają sobie sprawę, jak ważne jest 
budowanie lokalnej społeczności. 
Nie jest to możliwe bez odpowied-

nio zagospodarowanej przestrze-
ni, służącej rozwojowi sąsiedzkich 
relacji. To nie tylko wspomniane 
wcześniej tereny rekreacyjne, ale 
także obiekty publiczne, takie jak 
budynek przy ul. Sadowej w Łyso-
micach czy świetlice wiejskie.

- W 2022 r. zrealizowaliśmy 
dwa projekty, dofinansowywane 
ze środków unijnych, polegające 
na doposażeniu budynków. Do 
budynku przy ul. Sadowej w Łyso-
micach zakupiliśmy sprzęt elektro-
niczny do nagłośnienia oraz urzą-
dzenia multimedialne. Posłużą one 
do utrwalania gminnych spotkań 
kulturalno-edukacyjnych - opisuje 
Elwira Jarosz.

Natomiast w ramach drugiego 
projektu zakupiono wyposażenie 
do świetlicy wiejskiej w Papowie 
Toruńskim. Pojawiła się tam zabu-
dowa kuchenna wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi sprzętami AGD i ak-
cesoriami kuchennymi.

Gmina Łysomice nie zamierza 
na tym poprzestać. 

- Nieustannie wsłuchujemy się 
w głosy naszych mieszkańców, dla-
tego w planach na 2023 r. mamy 
m.in. budowę sieci wodociągowej 
oraz przepompowni ścieków sani-
tarnych w Ostaszewie i w Łysomi-
cach, przebudowę dróg gminnych, 
remonty szkół oraz innych bu-
dynków użyteczności publicznej, 
kolejne etapy budowy punktów 
świetlnych na terenie gminy, dopo-
sażenie i budowę nowych terenów 
ogólnodostępnych – rekreacyjnych. 
Ponadto zakończą się prace moder-
nizacyjne: dwóch stacji uzdatnia-
nia wody w Gostkowie i Świerczy-
nach oraz dróg gminnych poprzez 
wykonanie ponad 9 km nakładek 
i zmiany nawierzchni z gruntowej 
na asfaltową na ponad 8 km dróg 
- podsumowuje Robert Kożuchow-
ski, przewodniczący Rady Gminy 
Łysomice. 

Monika Bancerz | fot.Łukasz Piecyk

Tak wygląda ukończony teren rekreacyjny w Turznie. 
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Liczymy na otwarte serca
Sztab WOŚP Łysomice przygotowuje się do 31. Finału. Co jest w planach?

Zimowe 
koncertowanie
Sala pękała w szwach, a publi-
ka doskonale się bawiła. Gmi-
na Łysomice zorganizowała 
koncert kolęd, piosenek świą-
tecznych i klasycznych prze-
bojów.

Muzyczne wydarzenie od-
było się w niedzielę 8 stycznia 
o 16.00 w budynku Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Łysomi-
cach przy ul. Sadowej.

Na scenie zaprezentował 
się m.in. Chór Pod Klonowym 
Listkiem. Wystąpił także zespół 
Gaudium Vitae, trio w składzie 
Janusz Lewandowski, Sebastian 
Kamiński i Jakub Wojke oraz 
wokalistki Agata Grochowalska, 
Zuzanna Mytlewska i Oliwia 
Kowalska.

- Artyści grali nie tylko re-
pertuar świąteczny i kolędowy, 
ale także po prostu zimowy. Nie 
zabrakło również klasycznych 
przebojów - precyzuje Denis 
Dembek, organizator koncer-
tu. - Nastroje dopisywały nie 
tylko słuchaczom, ale także 
wykonawcom. Nie spodziewali-
śmy się aż tak dużego odzewu, 
wszystkim bardzo się podobało. 
Było to pierwsze tego typu wy-
darzenie, ale mamy nadzieję, że 
nie ostatnie.

(MB)

Rajd motocyklowo-samo-
chodowy z 17 przystankami 
w sołectwach, morsowanie na 
Kamionkach, licytacje oraz kon-
certy zespołów Nadziani Bluesem 
i Bezpresja. To niektóre z atrakcji 
przygotowanych przez WOŚP Ły-
somice w tym roku.

31. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zbliża się 
wielkimi krokami. Już 29 stycznia 
WOŚP zagra pod hasłem 
„Chcemy wygrać z sepsą!”. 
Zebrane w 2023 r. środki po-
zwolą zakupić sprzęt umoż-
liwiający lepszą terapię sep-
sy. Gmina Łysomice, jak co 
roku, włącza się we wspólne 
kwestowanie dla wyższego 
celu. 

- Mieszkańcy naszej gmi-
ny mają wielkie serca i udo-
wadniają to każdego roku, 
grając z WOŚP-em. W zeszłym 
roku udało się pobić absolutny 
rekord i zebrać niemal 200 tys. zł, 
z czego ponad połowa pochodziła 
z e-skarbonki. Łysomicka e-skar-

bonka była 2. na świecie. Na galę 
podsumowującą miniony finał, 
na specjalne zaproszenie Jurka 
Owsiaka, pojechały szefowa sztabu 
Marzena Lewandowska i Monika 
Wicherek - wspomina Piotr Kowal, 
wójt gminy Łysomice.

Tegoroczna e-skarbonka wy-
startowała 15 grudnia. Do tej pory 
zebrano już ponad 3 tys. zł. Oka-
zji do wsparcia WOŚP-u będzie 
jednak znacznie więcej. Po raz 3. 

zorganizowany zostanie Rajd po 
Gminie Łysomice, przygotowy-
wany wspólnie z Moto Gostkowo, 
Złombolami i Toruńskimi Klasy-
kami. Poprzednie rajdy cieszyły się 

tak dużą popularnością, że stały się 
nawet inspiracją dla sąsiedniej gmi-
ny. Barwny korowód motorów i sa-
mochodów przejeżdża przez każdą 
gminną miejscowość. Rajd wystar-
tuje 29 stycznia o godz. 9.30 z placu 
obok kościoła w Gostkowie.

- Sceną naszego finału jest cała 
gmina. Przygotowaliśmy aż 17 
przystanków, a w każdym będzie 
się coś działo. Karaoke, zawody 
piłkarzyków, poczęstunki. KGW 
przygotują swoje smakołyki, spo-
łeczność szkolna upiecze ciasta, 

organizowane będą także li-
cytacje - opowiada Marzena 
Lewandowska, szefowa szta-
bu WOŚP Łysomice.

Nie zabraknie także tra-
dycyjnego morsowania 
w Jeziorze Kamionkowskim 
w Kamionkach Małych. Za 
każdego morsa przewod-
niczący rady gminy Robert 
Kożuchowski wrzuca do 
WOŚP-owej puszki 10 zł. 

- Centrum Wielkiego Fina-
łu WOŚP-u zlokalizujemy w tym 
roku w budynku Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Łysomicach przy 
ul. Sadowej. Przygotowaliśmy 

wiele ciekawych atrakcji dla ma-
łych i dużych. Rzecz jasna, będą 
przez wszystkich lubiane licytacje, 
na których będzie można zdobyć 
m.in. vouchery - dodaje Marzena 
Lewandowska. - Punktem kulmi-
nacyjnym będzie, jak zawsze, licy-
tacja WOŚP-owego serduszka oraz 
koncerty zespołów - tym razem 
wystąpią Nadziani Bluesem oraz 
Bezpresja.

Licytować można też na grupie 
licytacyjnej na Facebooku. Wszyst-
kie zebrane w ten sposób środki 
przekazywane są na e-skarbonkę. 
Wielkiemu Finałowi towarzyszą też 
inne wydarzenia, m.in. bal karna-
wałowy, przygotowany przez KGW 
Lulkowo. Odbędzie się 28 stycznia 

o 19.00 w świetlicy w Lulkowie, 
a cały dochód z imprezy przeka-
zany będzie na rzecz WOŚP-u. 
Miejsca rozeszły się w mgnieniu 
oka. Zorganizowany zostanie także, 
przez radnego Czesława Karasiewi-
cza, turniej szachowy. Sztab szykuje 
także grę terenową, polegającą na 
znalezieniu WOŚP-owej puszki, 
a także konkurencję na najciekaw-
szy przystanek w trakcie rajdu.

Czy mieszkańcom gminy Ły-
somice uda się pobić zeszłoroczny 
rekord?

- Nie liczymy na rekordy, liczy-
my na dobrą zabawę i otwarte ser-
ca. Rekordy dzieją się przy okazji 
- podsumowuje Marzena Lewan-
dowska.

Monika Bancerz | fot.  nadesłane

Tak gmina Łysomice bawiła się na zeszłorocznym WOŚP-ie. 

‘‘W zeszłym roku udało się pobić absolutny 
rekord i zebrać niemal 200 tys. zł, z czego ponad 
połoWa pochodziła z e-skarbonki. łysomicka 
e-skarbonka była 2. na śWiecie. 


