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Ludowy Klub Sportowy “Victoria” Lisewo
86-230 Lisewo,
ul. Toruńska 13,

e-mail: victoria.lisewo@wp.pl

Głównym celem działalności LKS Victoria Lisewo jest 
umożliwienie uprawniania sportu dzieciom,  młodzieży 
oraz osobom dorosłym. Stworzenie systemu i zasad 
współzawodnictwa, propagowanie zdrowego trybu życia, 
kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku.
Praca z dziećmi i młodzieżą w ramach sekcji piłkarskiej 
juniorów i trampkarzy znajduje kontynuację w sekcji 
seniorów. Rozbudzone ambicje, aspiracje młodych 
sporowców i ich dalszy rozwój znajdują spełnienie w 
działaniu klubowym.
Działalność LKS Victoria Lisewo w zakresie sportu 
polega na prowadzeniu szkolenia w sekcjach piłki nożnej 
oraz udziale w zawodach w ramach rozgrywek ligowych 
na szczeblu województwa kujawsko – pomorskiego. 
Działalność ta jest wzbogacona uczestnictwem w 
turniejach i zawodach. Aktualnie LKS Victoria Lisewo 
szkoli 80 zawodników w trzech kategoriach wiekowych, 
trampkarze, junior młodszy oraz seniorzy.
Ludowy Klub Sportowy "Victoria" powstał w 1948 roku. 
Założycielami była grupa sportowców i działaczy: Maria 
Wielińska, Henryk Lamparski, Kazimierz Szpręglewski 
oraz Kaziemierz Wenda. Początkowo istniało w klubie 
kilka sekcji, wśród nich piłka nożna, siatkówka oraz 
tenis stołowy. Działalność sportowa była improwizowana, 
a rozgrywki nieregularne.

Opis działalności

 

 

W czerwcu 2008 roku Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Lisewo świętował 60    
rocznicę powstania. Z tej okazji działacze i sponsorzy zorganizowali w ciągu  
trzech dni szereg imprez.
Wszystko rozpoczęło się w piątek 20 czerwca w Sali widowiskowej przy 
Gminnym Gimnazjum.
Na spotkanie przybyło wielu zaproszonych gości, a wśród nich pan Benedykt 
Marszałkowski - jedyny żyjący zawodnik pierwszej drużyny z 1948 roku, 
przedstawiciele holenderskiej drużyny V. V. MEVO oraz zawodnicy, trenerzy
i działacze LKS „Victoria” Lisewo. Podczas spotkania wręczone zostały 
odznaczenia związkowe. Następnie zarząd, działacze, byli piłkarze oraz 
zaproszeni goście udali się na tzw. „spotkanie pokoleń”.

Kolejnym punktem obchodów był sobotni festyn sportowy na stadionie. Podczas jego trwania 
rozegrano parę emocjonujących spotkań z udziałem drużyn juniorów, seniorów oraz weteranów. 
Kulminacyjnym wydarzeniem był mecz o Puchar Wójta Gminy, w którym piłkarze Victorii Lisewo 
pokonali holenderska drużynę V.V. MEVO aż 7:4. Po zakończeniu rozgrywek zawodnicy wspólnie 
obejrzeli mecz EURO 2008 Holandia - Rosja, a później wszyscy razem biesiadowali przy ognisku, 
grillu i muzyce.
Ostatni dzień rocznicowych uroczystości upłynął pod znakiem rozgrywek drużyn młodzieżowych o 
Puchar Prezesa Klubu. Najlepsi okazali się trampkarze Victorii Lisewo. Impreza była 
współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Przykład dobrych praktyk
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Uczniowski Klub Sportowy “Jaszczury” Ul. Toruńska 16
86-230 Lisewo

Tel. 56 676 86 50
szkulkasp@poczta.onet.pl

Uczniowski Klub Sportowy „Jaszczury” jest 
stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Lisewie, rodziców uczniów, 
nauczycieli oraz sympatyków.
Klub powstał w 1997 roku,  aktualnie skupia 102 
czynnych członków. Swoim działaniem obejmuje Gminę 
Lisewo. Do podstawowej działalności stowarzyszenia 
należy:
- planowanie o organizowanie pozalekcyjnego życia 
sportowego, 
- angażowanie uczniów do uczestnictwa w formach 
aktywności ruchowej,
- organizowanie działalności sportowo – rekreacyjnej, 
współzawodnictwa sportowego,
- uczestnictwo w charakterze kibica, pasjonata w 
wydarzeniach sportowych,
- kształtowanie postaw olimpijskich i zachowania fair 
play.

Opis działalności

 

 

Zarząd UKS- u swoją działalnością pragnie rozpropagować ideę zdrowego stylu życia, zachęcić 
maksymalną liczbę uczniów do uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej. W tym celu 
organizowane są zajęcia cykliczne na terenie szkoły. Są to między innymi rozgrywki piłki nożnej, 
ręcznej oraz siatkowej. Młodzież chętnie uczestniczy
w wyjazdach na krytą pływalnie oraz lodowisko.
Bardzo dużą frekwencją cieszy się ogólnopolska akcja „Polska biega”, która na stałe wpisała się do 
kalendarza imprez rekreacyjnych.
Organizujemy również wyjazdy na wydarzenia sportowe.  W  2008 roku kibicowaliśmy w Łodzi 

naszej reprezentacji na Mistrzostwach Europy w Piłce Siatkowej Kobiet, w roku 2009 byliśmy w 
Poznaniu dopingować piłkarzy podczas meczu Polska – Wybrzeże Kości Słoniowej, a w 2010 roku 
byliśmy świadkami zwycięstwa polskich piłkarzy nad reprezentacją Kanady. 
Członkowie klubu „Jaszczury” aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych nie tylko na terenie 
gminy ale również powiatowych. Osiągaj tam sukcesy głównie w lekkiej atletyce.

Przykład dobrych praktyk
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Ochotnicza Straż Pożarna 
w Bartlewie

Bartlewo 54
86-230 Lisewo

Tel. 662 646 657

Ochotnicza Straż Pożarna w Bartlewie powstała w 1955 roku. Obecnie skupia 34 czynnych  druhów.
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. 
Do głównych celów i zadań OSP należą:
- zapobieganie pożarom oraz współdziałania w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
- branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych 
klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobu ochrony przed nimi,
- rozwijanie  wśród członków  straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno oświatowej i rozrywkowej,
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

Opis działalności

 

 

 

Jednostka OSP Bartlewo aktywnie uczestniczy w życiu gminy, 
poprzez udział w obchodach świąt państwowych i kościelnych oraz 
pomoc w organizacji imprez, m.in. dożynek, festynów. 
Druhowie angażują się w ćwiczenia zgrywające na bazie zakładów 
pracy, szkół i innych obiektów publicznych. Organizują pokaz 
sprzętu i wyposażenia dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej.

Przykład dobrych praktyk
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Ochotnicza Straż Pożarna 
w Drzonowie

Drzonowo 39 b
86 – 230 Lisewo
Tel. 697 237 173

e-mail: ospdrzonowo@wp.pl
www.ospdrzonowo.webpark.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Drzonowie powstała w 1928 roku. Obecnie skupia 14 czynnych druhów.
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. 
Do głównych celów i zadań OSP należą:
- zapobieganie pożarom oraz współdziałania w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
- branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych 
klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobu ochrony przed nimi,
- rozwijanie  wśród członków  straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno oświatowej i rozrywkowej,
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

Opis działalności

 

 

 

Jednostka OSP Drzonowo aktywnie uczestniczy w życiu gminy, 
poprzez udział w obchodach świąt państwowych i kościelnych oraz 
pomoc w organizacji imprez, m.in. dożynek, festynów. 
Druhowie angażują się w ćwiczenia zgrywające na bazie zakładów 
pracy, szkół i innych obiektów publicznych. Organizują pokaz 
sprzętu i wyposażenia dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej.
Przygotowują coroczna imprezę pt.: „Powitanie lata”. Organizują 
zajęć pozalekcyjnych w czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży 
szkolnej. 

Przykład dobrych praktyk
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Ochotnicza Straż Pożarna 
w Krajęcinie

Krajęcin 8
86 230 Lisewo

Tel. 56 686 55 00

Ochotnicza Straż Pożarna w Krajęcinie powstała w 1954. 
Obecnie skupia 15 czynnych członków.
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy 
społecznej jej członków. 
Do głównych celów i zadań OSP należą:
- zapobieganie pożarom oraz współdziałania w tym zakresie z 
instytucjami i stowarzyszeniami,
- branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w 
czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną 
środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach 
pożarowych i ekologicznych oraz sposobu ochrony przed nimi,
- rozwijanie  wśród członków  straży pożarnej kultury fizycznej 
i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno oświatowej i 
rozrywkowej,
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach 
samorządowych i przedstawicielskich.

Opis działalności

 

 

 

Jednostka OSP Krajęcin aktywnie uczestniczy w życiu gminy, 
poprzez udział w obchodach świąt państwowych i kościelnych oraz 
pomoc w organizacji imprez, m.in. dożynek, festynów. 
Druhowie angażują się w ćwiczenia zgrywające na bazie zakładów 
pracy, szkół i innych obiektów publicznych. Organizują pokaz 
sprzętu i wyposażenia dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej.

Przykład dobrych praktyk
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Ochotnicza Straż Pożarna 
w Linowcu

Linowiec 20 A
86 – 230 Lisewo
Tel. 609 507 756

Ochotnicza Straż Pożarna w Linowcu powstała w 1956. Obecnie skupia 15 czynnych druhów.
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. 
Do głównych celów i zadań OSP należą:
- zapobieganie pożarom oraz współdziałania w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
- branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych 
klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobu ochrony przed nimi,
- rozwijanie  wśród członków  straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno oświatowej i rozrywkowej,
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

Opis działalności

 

 

 

Jednostka OSP Linowiec aktywnie uczestniczy w życiu gminy, 
poprzez udział w obchodach świąt państwowych i kościelnych oraz 
pomoc w organizacji imprez, m.in. dożynek, festynów. 
Druhowie angażują się w ćwiczenia zgrywające na bazie zakładów 
pracy, szkół i innych obiektów publicznych. Organizują pokaz 
sprzętu i wyposażenia dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej.

Przykład dobrych praktyk

 



powrót 
do mapy

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Lipienku

Lipienek 62a,
86-230 Lisewo,

Tel. 691303261, 503538732,
e-mail : osplipienek@wp.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipienku powstała w okresie międzywojennym, lecz już 
wkrótce po wybuchu II wojny światowej zmuszona była zawiesić działalność, gdyż 
większość strażaków brała udział w walkach. Wiadomo jedynie, iż w tamtym okresie 
dysponowała sikawką konną (dziś stojącą jako ozdoba przed remizą OSP Lisewo). 
Jednostka wznowiła działalność w 1978 r., Od 1989 r. mając jedynie  na wyposażeniu 
średni samochód gaśniczy Star 25 brała udział w kilkudziesięciu akcjach pożarniczo- 
gaśniczych (największą było gaszenie lasów państwowych w Cierpicach). OSP brała i 
nadal bierze udział w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zawodach sportowo 
pożarniczych W zawodach gminnych OSP zajmuje czołowe miejsca. W roku 2008 
wysłużonego Stara 25, zwanego pieszczotliwie „Babcią” zamieniliśmy na Stara 200. Od 
tamtego czasu jednostka przeżywa rozkwit. Dzięki uprzejmości sponsorów, 
mieszkańców wsi Lipienek oraz pomocy ze strony gminy, powiatu pozyskaliśmy 
mnóstwo niezbędnego, nowoczesnego sprzętu oraz specjalistycznego umundurowania, 
dzięki czemu już w niedalekiej przyszłości możemy zasilić Krajowy System Ratowniczo-
Gaśniczy, czego bardzo pragniemy. Obecnie jesteśmy drugą jednostką w gminie pod 
względem sprzętu i działań ratowniczo-gaśniczych. W naszych szeregach skupiamy 21 
członków czynnych, jednego wspierającego oraz 3 honorowych. 
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. 
Do głównych celów i zadań OSP należą:
- zapobieganie pożarom oraz współdziałania w tym zakresie z instytucjami i 
stowarzyszeniami,
- branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 
ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 
sposobu ochrony przed nimi,
- rozwijanie  wśród członków  straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz 
prowadzenie działalności kulturalno oświatowej i rozrywkowej,
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i 
przedstawicielskich.

Opis działalności

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipienku organizuje szereg imprez dla 
dzieci i młodzieży, podczas których zapoznajemy najmłodszych z naszą 
działalnością, prowadzimy zabawy konkursy. Opiekujemy się również 
miejscową świetlica oraz placem zabaw. Nie zapominamy również o 
mieszkankach naszej wsi i ich marcowym święcie.
W czerwcu 2009 roku w podziękowaniu dla wszystkich sympatyków 
naszej jednostki zorganizowaliśmy zabawę taneczną. Uczestnicy mogli 
posmakować grochówki czy też zjeść kiełbaskę z grilla. Zabawa trwała 
do późnych godzin nocnych.   
W 2010 roku wraz z sąsiednią jednostką zorganizowaliśmy zbiórkę 
oraz transport darów dla powodzian, pomagaliśmy również  w 
usuwaniu skutków kataklizmu.
Ponadto  druhowie wspomagają uroczystości gminne i parafialne.

Przykład dobrych praktyk
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Ochotnicza Straż Pożarna 
w Lisewie

Ul. Generała Józefa Hallera 33
86 – 230 Lisewo
Tel. 56 676 86 08

Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie powstała w 1898 roku. Obecnie skupia  90 członków
w tym 15 kobiet. Jednostka posiada 4 samochody (2 bojowe oraz 2 służące do obsługi).
Od 1994 roku jednostka jest włączona do krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy 
społecznej jej członków. 
Do głównych celów i zadań OSP należą:
- zapobieganie pożarom oraz współdziałania w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
- branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych 
klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobu ochrony przed nimi,
- rozwijanie  wśród członków  straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno oświatowej i rozrywkowej,
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

Opis działalności

 

 

 

Jednostka OSP Lisewo aktywnie uczestniczy w życiu gminy, poprzez 
udział w obchodach świąt państwowych i kościelnych oraz pomoc w 
organizacji imprez, m.in. dożynek, festynów. Corocznie organizuje 
obchody Dnia Świętego Floriana – patrona strażaków.
Przygotowuje pokazy z zakresu ratownictwa drogowego i pomocy 
przedlekarskiej. W 2010 roku jednostka brała czynny udział w 
usuwaniu  skutków powodzi na terenie gminy Słubice. Jest jednym ze 
współorganizatorów gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, 
gminnego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz etapu gminnego Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. 

Przykład dobrych praktyk
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Ochotnicza Straż Pożarna 
w Malankowie

Malankowo 16
86 – 230 Lisewo
Tel. 56 676 86 85

Ochotnicza Straż Pożarna w Malankowie powstała w 1924 roku. Obecnie skupia 15 członków.
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. 
Do głównych celów i zadań OSP należą:
- zapobieganie pożarom oraz współdziałania w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
- branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych 
klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobu ochrony przed nimi,
- rozwijanie  wśród członków  straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno oświatowej i rozrywkowej,
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

Opis działalności

 

 

 

Jednostka OSP Malankowo aktywnie uczestniczy w życiu gminy, 
poprzez udział w obchodach świąt państwowych i kościelnych oraz 
pomoc w organizacji imprez, m.in. dożynek, festynów. 
Druhowie angażują się w ćwiczenia zgrywające na bazie zakładów 
pracy, szkół i innych obiektów publicznych. Organizują pokaz sprzętu i 
wyposażenia dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej.

Przykład dobrych praktyk
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Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mgoszczu

Mgoszcz 13A
86 – 230 Lisewo

56 676 70 35

Ochotnicza Straż Pożarna w Mgoszczu powstała w 1968 roku. Obecnie skupia 25 druhów.
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. 
Do głównych celów i zadań OSP należą:
- zapobieganie pożarom oraz współdziałania w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
- branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych 
klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobu ochrony przed nimi,
- rozwijanie  wśród członków  straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno oświatowej i rozrywkowej,

Opis działalności

 

 

 

Jednostka OSP Mgoszcz aktywnie uczestniczy w życiu gminy, poprzez 
udział w obchodach świąt państwowych i kościelnych oraz pomoc w 
organizacji imprez, m.in. dożynek, festynów. 
Druhowie angażują się w ćwiczenia zgrywające na bazie zakładów 
pracy, szkółi innych obiektów publicznych. Organizują pokaz sprzętu i 
wyposażenia dla przedszkolakówi młodzieży szkolnej.
Organizacja Dnia Kobiet, Dnia Dziecka oraz  imprezy pt.: „Letni 
Piknik”  dla mieszkańców  gminy.

Przykład dobrych praktyk
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Ochotnicza Straż Pożarna 
w Pniewitem

Pniewite 72
86 – 230 Lisewo
Tel. 56 676 83 69

Ochotnicza Straż Pożarna w Pniewitem powstała w 1926 roku. Obecnie skupia 21 czynnych druhów.
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. 
Do głównych celów i zadań OSP należą:
- zapobieganie pożarom oraz współdziałania w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
- branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych 
klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobu ochrony przed nimi,
- rozwijanie  wśród członków  straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno oświatowej i rozrywkowej,
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

Opis działalności

 

 

 

Jednostka OSP Pniewite aktywnie uczestniczy w życiu gminy, poprzez 
udział w obchodach świąt państwowych i kościelnych oraz pomoc w 
organizacji imprez, m.in. dożynek, festynów. 
Druhowie angażują się w ćwiczenia zgrywające na bazie zakładów 
pracy, szkół i innych obiektów publicznych. Organizują pokaz sprzętu i 
wyposażenia dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej.

Przykład dobrych praktyk
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Ochotnicza Straż Pożarna 
w Strucfoniu

Strucfoń 23
86 – 230 Lisewo
Tel. 56 676 85 67

Ochotnicza Straż Pożarna w Strucfoniu powstała w 1977 roku. Obecnie skupia 20 
druhów. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej 
członków. 
Do głównych celów i zadań OSP należą:
- zapobieganie pożarom oraz współdziałania w tym zakresie z instytucjami i 
stowarzyszeniami,
- branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 
ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
- informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 
sposobu ochrony przed nimi,
- rozwijanie  wśród członków  straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz 
prowadzenie działalności kulturalno oświatowej i rozrywkowej,
- uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i 
przedstawicielskich.

Opis działalności

 

 

 

Jednostka OSP Strucfoń aktywnie uczestniczy w życiu gminy, poprzez udział 
w obchodach świąt państwowych i kościelnych oraz pomoc w organizacji 
imprez, m.in. dożynek, festynów. 
Druhowie angażują się w ćwiczenia zgrywające na bazie zakładów pracy, 
szkół i innych obiektów publicznych. Organizują pokaz sprzętu i wyposażenia 
dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej.
W 2010 roku brała udział w akcji niesienia pomocy ludziom oraz usuwania 
skutków powodzi  z terenów powiatu płockiego (m.in. gmina Słubice, 
miejscowość Świniary).Uczestniczyła również w akcji workowania piasku i 
rozwożenia go do potencjalnego miejsca przerwania wału 
przeciwpowodziowego na rzece Wiśle (odcinek miasta Chełmno). 
Monitorowała wał przeciwpowodziowy  poniżej mostu drogowego w pobliżu 
miejscowości Nowe Dobra). Zorganizowała 3 zbiórki darów dla powodzian, 
które dostarczyła wraz z sąsiednią jednostką ze wsi Lipienek. „Chcemy 
zaznaczyć, że nasza współpraca umacnia się z roku na rok i może być 
przykładem dla innych. Poprzez  to czujemy się silniejszy w działaniu i 
wierzymy, że razem zdziałamy więcej. Wielokrotnie udowodniliśmy w akcjach 
gaśniczych pełną mobilizację i dyscyplinę, która gwarantuje skuteczność 
działania  oraz bezpieczeństwo strażakom walczącym z żywiołem” – podkreśla 
druh Maciej Dądelski Stowarzyszenie może pochwalić się bardzo dużym 
udziałem pracach społecznych, za co spotyka się z wdzięcznością. Dodatkową 
satysfakcje sprawia to, iż ochotnicy dają dobry przykład  młodzieży.  W  2009 
roku OSP zorganizowaliśmy Piknik Strażacki.
Strażacy biorą udział w corocznych zawodach sportowo – pożarniczych, na 
których osiągają bardzo dobre wyniki.

Przykład dobrych praktyk
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Stowarzyszenie Pro Bono Hominis – 
Dla Dobra Człowieka w Mgoszczu

Mgoszcz 54,
86-230 Lisewo; 

tel.fax. 56 6768613;
e-mail: pro_bono_hominis@op.pl, 

Nr KRS – 0000213662

Od czasu powstania w 2004 r. niezmienne są zamierzenia Pro Bono: integracja środowiska 
niepełnosprawnych z lokalną społecznością, wspieranie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, podnoszenie jakości życia i świadomości tej grupy oraz niesienie 
pomocy osobom najuboższym.
W oparciu o układ partnerski z DPS Mgoszcz, w samym roku 2010 r. przeprowadzono 4 

zadania: 
 - „Pan Piotruś  – kompleksowy program aktywnej rehabilitacji dzieci i młodzieży” - w ramach wsparcia EFS - u; 
- „PAL” skierowany do osób niepełnosprawnych z terenu gminy Lisewo i Papowo Biskupie „Coś dla ciała, coś dla ducha”; 
- „Program aktywności sportowej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – Jesteśmy mistrzami”;
- realizowanie części zadań w „Programie wsparcia i promocji rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2010 r.”
Za swoją działalność w 2008 r., realizację „Programu Aktywizacji i Integracji Praca i Zabawa”, Pro Bono otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w konkursie na najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych „Rodzynki z Pozarządówki”. 
Pro Bono jest członkiem Stowarzyszenia LGD „Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”. Poza tym, przedstawiciel stowarzyszenia bierze udział 
w pracach Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Chełmińskiego. Poza powyższymi przedsięwzięciami, stowarzyszenie, 
udziela wsparcia rzeczowego rodzinom z terenu Powiatu Chełmińskiego o najniższym statusie materialnym, przekazując im odzież, sprzęt AGD, meble, 
urządzenia rehabilitacyjne. 
Pro Bono wspiera również podmioty publiczne: ośrodki zdrowia, szkoły, przedszkola, urzędy gminne i organizacje sportowe, instytucje pomocy społecznej, 
starając się wspomóc te podmioty w zabezpieczenie niezbędnego sprzęt i wyposażenia. Teren oddziaływań Stowarzyszenie obejmuje gminy Lisewo i 
Papowo Biskupie. 

Opis działalności

 

 

 

Program „Coś dla ciała, coś dla ducha” -         
skierowany do osób niepełnosprawnych z 
terenu gminy Lisewo i Papowo Biskupie. 

Realizowany od lipca do października 2010 r. Uczestnicy projektu zapoznawali się ze 
specyfiką pracy na stanowiskach: pracownika kręgielni, pracownika Zakładu Aktywizacji 
Zawodowej w Drzonowie. Uczyli się jak wykorzystywać nowoczesne techniki 
informatyczne do planowania czasu wolnego i poszukiwania pracy, praktycznego 
stosowania rozwiązań prawnych i przygotowania dokumentów personalnych. Poszerzali 
swoją wiedzę na temat zaleceń i technik rehabilitacji, zapoznawali się z ofertą instytucji 
kulturalnych województwa kujawsko-pomorskiego, czynnie korzystali z dóbr kultury 
(kino, kręgielnia, zwiedzanie zabytków).
Wraz z bliskimi, beneficjenci uczestniczyli w wyjazdowych spotkaniach w Ciechocinku, 
Drzonowie i Toruniu, Wąbrzeźnie oraz w dwóch spotkaniach integracyjnych: turnieju 
wędkarskim i pikniku.

Przykład dobrych praktyk
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Stowarzyszenie Przyjaciół
 Gminy Lisewo

ul.  Toruńska 15,
biuro - ul. Chełmińska 11,

86-230 Lisewo.
Telefon: 500 047 389, 501 781 069 

spgl@lisewo.com, lbsi@wp.pl
www.blogsoltysa.europa.pl

www.lbsi.xt.pl

Jest organizacją pozarządową działającą od 2003 roku na terenie Gminy Lisewo. W gronie swoich członków skupia osoby w różnym wieku. W trakcie swej 
8-letniej działalności Stowarzyszenie stało się animatorem lokalnej społeczności Gminy Lisewo, poprzez realizacje projektów wspólnie z samorządem 
lokalnym, sołtysami oraz nieformalnymi grupami. Nasze projekty dotyczyły edukacji (szkolenia, konferencje, warsztaty), kultury, sportu oraz budowania 
społeczeństwa informacyjnego. Stowarzyszenie włącza się aktywnie we współpracę międzynarodową. Uczestniczyliśmy w czterech wymianach 
międzynarodowych we: Włoszech, Francji, Holandii oraz na Litwie, organizowaliśmy również dwa spotkania w Polsce. Od 2007 roku administrujemy 
Lisewską Bezprzewodową Siecią Informacyjną, dzięki której ponad 260 osób posiada stały dostęp do Internetu na terenie Gminy Lisewo. Nasze 
motto:„Będąc biernym, poddajesz się otaczającej Cię rzeczywistości, będąc aktywnym masz siłę by ją zmienić na lepsze". 

Opis działalności
 

 

 

Lisewska Bezprzewodowa Sieć Informacyjna. W latach 2005- 2006 SPGL realizowało 
projekt, w ramach którego powstała infrastruktura dostępu do Internetu, 
przeprowadzono cykl szkoleń dla mieszkańców oraz stworzono portal 

.  Realizacja projektu przyczyniła się do rozwiązania problemu 
wykluczenia cyfrowego mieszkańców naszej Gminy. Środki, które pozyskuje 
Stowarzyszenie z prowadzonej działalności gospodarczej, przeznaczamy na wsparcie dla 
realizowanych projektów przez inne grupy formalne i nieformalne oraz na własne 
inicjatywy. 
„Biuro Wsparcia nie do Zdarcia” - projekt realizowaliśmy w 2010 r. w ramach Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt polegał na doradztwie i 
szkoleniach dla osób zaangażowanych społecznie na terenie Gmin Lisewo, Stolno oraz 
Papowo Biskupie. Dzięki realizacji projektu wzmocniliśmy potencjał organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 
Magiczna, Symboliczna Dziupla Informatyczna – współpraca z mieszkańcami jednej z 
najmniejszych miejscowości w gminie zaowocowała pozyskaniem dotacji na remont, 
wyposażenie i organizację życia w świetlicy wiejskiej. Świetlica wzbogaciła się o sprzęt 
komputerowy oraz dostęp do Internetu, wyposażyliśmy ją również w nowe meble, gry i 
inne elementy związane z jej funkcjonowaniem. Przez prawie rok odbywały się tu liczne 
imprezy i spotkania integrujące społeczność.   

www.blogsoltysa.europa.pl
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