Nr 2/2016
ROK XIV
Czerwiec

ISSN: 1730 - 752X

Wiadomości
Lisewskie

Bartlewo, Błachta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krajęcin, Krusin, Linowiec, Lipienek, Lisewo,
Malankowo, Mgoszcz, Piątkowo, Pniewite, Strucfoń, Tytlewo, Wierzbowo

Dzień 14 maja z pewnością zapisze się
w historii mieszkańców Lipienka
i strażaków miejscowej jednostki. Po
długich latach starań i ciężkiej pracy,
doczekali się dnia, w którym nastąpiło
uroczyste otwarcie nowo wybudowanej
Strażnicy.
Okazało się, że mieliśmy jeszcze jeden
powód do świętowania ponieważ, decyzją
Komendanta Głównego z dnia
4 maja nasza jednostka została włączona do
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego - mówi naczelnik OSP Lipienek
dh Radosław Lewandowski.
Na otwarcie przybyli zaproszeni
Goście między innymi: Gospodarz
uroczystości Wójt Gminy Lisewo - Jakub
Kochowicz; Sekretarz Województwa
Kujawsko - Pomorskiego - Marek Smoczyk;
Tomasz Grendzicki, Radna Sejmiku
Województwa Kujawsko - Pomorskiego Katarzyna Lubańska, Z-ca Komendanta
Wojewódzkiego st. kpt. - Jacek Kaczmarek,
Komendant Powiatowy bryg. - Karol Utrata,
Poseł i jednocześnie W - ce prezes ZOW
ZOSP RP dh - Zbigniew Sosnowski, Prezes

Z a r z ą d u
Powiatowego OSP dh Sławomir
Stachewicz, Starosta
Chełmiński Zdzisław Gamański,
kierownik Gminnych
U s ł u g Wo d n o Kanalizacyjnych Michał Szpręglewski,
kpt. Tomasz Guzek,
Jerzy Cabaj, Janusz
Dzięcioł, Magdalena
Kluszczyńska, Zarząd
Gminny OSP RP
w L i s e w i e ,
przedstawiciele
jednostek z terenu
Gminy Lisewo i Gmin
sąsiednich: Unisław,
Uroczyste przecięcie wstęgi
Papowo Biskupie,
oraz przedstawiciele wszystkich firm, które uroczystości Wójt Jakub Kochowicz
przekazał czek w wysokości 33 000 zł na
wspierały naszą budowę.
Mszę Św. odprawił proboszcz naszej zakup pojazdu strażackiego marki
parafii ks. prałat dr Gerard Gromowski, który MAGIRUS 232, który już jest w posiadaniu
również poświęcił nowy obiekt. Podczas jednostki.
cd. na str. 2

OSP Lipienek

Nowo wybudowana Strażnica OSP Lipienek
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Dziękujemy za wsparcie i piękną
uroczystość.
Wszyscy strażacy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lipienku serdecznie dziękują Panu
Wójtowi za pomoc w budowie strażnicy oraz za
udział w uroczystości otwarcia i prezent
w postaci czeku, dzięki któremu posiadamy
ciężki wóz gaśniczy.
Dziękujemy również Urzędowi Gminy
w Lisewie i całej Radzie Gminy
z Przewodniczącym Witoldem Jaworskim na
czele, komendzie powiatowej PSP w Chełmnie
za podarowanie bram garażowych, okien
i grzejników, Panu Marszałkowi Województwa
Kujawsko - Pomorskiego, Radnej Sejmiku
Katarzynie Lubańskiej, Panu posłowi
Zbigniewowi Sosnowskiemu i Panu Januszowi
Dzięciołowi, Panu Jerzemu Cabajowi, Panu
Wiesławowi Makowskiemu z Płużnicy,
Zarządowi Gminnemu OSP RP w Lisewie,
Panu Bogdanowi Utracie za ogromną pomoc
i współpracę oraz wszystkim mieszkańcom
Lipienka - wylicza dh Lewandowski.
Firmy, które wspierały budowę:
Grzegorz Pora Unisław; HEKAL Brąchnowo
Henryk Lechowicz; BŁAŻEX Unisław;
Usługi Budowlane Jarosław Mądzielewski;
SŁAFPOL Sławomir Kwiatkowski; Zakład
Mięsny Ritter Lisewo; Gminne Usługi Wodno
- Kanalizacyjne w Lisewie; Usługi Koparko Ładowarką Dawid Miraszewski; Usługi
Koparko - Ładowarką Łukasz Miraszewski;
ZIEMART Adam Kotowicz Papowo Biskupie;
Tworzywa Sztuczne Rafał Adamczyk; Henryk
Adamczyk Strucfoń; Magdalena i Sławomir
Wojdyła; Bank Spółdzielczy Chełmno; Studio
Reklamy Rapid Art Paweł Gołębiowski;
Usługi Budowlane Mateusz Śliwiński;
Celińscy Dubielno; Janusz Wiśniewski
Płużnica; Usługi Geodezyjne DOMIAR Rafał
Dobek Stolno; Usługi Budowlane Tomasz
Sączawa; ELT-ROL Paweł Kurzeja; Stanisław
Nowak; Magdalena Kluszczyńska;
PROMETEUSZ Chełmno; Biuro
Detektywistyczne DELTA Toruń; ALDREK
Robert Szulczyński; ENES Zbigniew
Świadek; Gospodarstwo Rolne Sebastian,
Katarzyna Bednarek; Warsztat Samochodowy
Mariusz Kruczek; Ubezpieczenia
Wojciechowski; Marian Rozwadowski
Strucfoń.

Wręczenie prezentu - czeku w wysokości 33 000 zł na zakup pojazdu strażackiego

Mieszkańcy Lipienka nie ukrywali radości z nowej Strażnicy

OSP Lipienek

Uroczystość rozpoczął przemarsz

Poświęcenia dokonał ks. prałat Gerard Gromowski
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Gmina Lisewo zwyciężyła w konkursie
"Proobywatelski samorząd"
Jest to nowa inicjatywa Kujawsko P o m o r s k i e j F e d e r a c j i O rg a n i z a c j i
Pozarządowych, której celem jest
wyróżnienie samorządów gmin i powiatów
z województwa kujawsko - pomorskiego,
które prowadzą wysokiej jakości
współpracę z organizacjami
pozarządowymi i tworzą przestrzeń dla
aktywności obywatelskiej.
Z uwagi na różnorodność
i specyfikę jednostek samorządu
terytorialnego nominacje i wyróżnienia
zostały przyznane w 4 kategoriach: gminy
wiejskie, gminy miejsko - wiejskie, gminy
miejskie, w tym miasta na prawach powiatu,
powiaty ziemskie.
W kategorii gminy wiejskie
zwyciężyła Gmina Lisewo otrzymując
wyróżnienie i statuetkę. Wśród
nominowanych była również Gmina
Płużnica.
Kapituła konkursu doceniła
dynamiczną zmianę jaka nastąpiła w trakcie
ostatniego półtora roku, w tym:
- współpracę z organizacjami
pozarządowymi;
- nowe konkursy oraz wsparcie
organizacyjne i finansowe;
- wprowadzenie funduszu sołeckiego oraz
zaangażowanie mieszkańców w pracę;
- powołanie Młodzieżowej Rady Gminy
Lisewo;
„Jest to pierwsza tego typu nagroda dla

Gmina Lisewo zwyciężyła w kategorii "gminy wiejskie" i tym
samym otrzymała wyróżnienie oraz statuetkę
naszego samorządu, ogromne wyróżnienie,
a zarazem motywacja do dalszej pracy
i pogłębienie współpracy z mieszkańcami.
Dziękuję wszystkim aktywnym mieszkańcom
sołtysom, pracownikom, działaczom - to

nasz wspólny sukces” - informuje Jakub
Kochowicz Wójt Gminy Lisewo.
A. Dalke

Konsultowano w sprawie jordanek
Młodzieżowa Rada Gminy Lisewo
oraz Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
wspólnie z mieszkańcami pracowała nad
projektem zagospodarowania terenu
Ogródka Jordanowskiego w Lisewie.
W konsultacjach uczestniczyło ponad
100 osób w każdym wieku. Już niedługo
przystąpimy do opracowania projektu
i kolejnych konsultacji. Dziękuje wszystkim
za pomysły i wspólną pracę - mówi Jakub
Kochowicz. Mieszkańcy zaproponowali by
na jordankach: powstała strefa dla
najmłodszych z nowym placem zabaw,
siłownia zewnętrzna i ścianka do
wspinaczki oraz altana z grillem i amfiteatr.
Pojawiły się również pomysły
poprawy bezpieczeństwa poprzez
odgrodzenie parku od tzw. "fycy", a także
zamontowanie monitoringu i dodatkowego
oświetlenia. Młodzież zaproponowała
wydzielenie strefy dla nich z większą liczbą
ławeczek i stołem. Kolejne pomysły to
ustawienie stołu do tenisa, szachów oraz
kosza do gry w koszykówkę.
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wymienić foto na takie zeby byly ujete konsultacje

W konsultacjach uczestniczyło ponad 100 osób
Ciekawym pomysłem jest również Piknik był również okazją do wspaniałej
ustawienie "biblioteczki" - miejsca, zabawy.
w którym można wymienić się książkami.
GCI
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Wiosenne inwestycje
Przebudowa dróg
Na terenie Gminy Lisewo trwają
prace inwestycyjne dotyczące przebudowy
d r ó g g m i n n y c h . We w s z y s t k i c h
miejscowościach ze środków własnych
zakupiono 2765 ton kruszywa łamanego za
kwotę ponad 142 tys. zł.
W miejscowości Lipienek w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
przebudowano 1,8 km drogi gminnej.
Wartość inwestycji wyniosła ponad 613 tys.
zł. Na ten cel Gmina Lisewo otrzymała
dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego
w wysokości 306 762,00 zł. Nawierzchnię
wykonano z mieszanki mineralno bitumicznej na podbudowie z kruszywa
łamanego. Wybudowano dwie zatoczki
autobusowe i chodnik. Podczas realizacji
inwestycji wykonano również dwa odcinki
dróg o długości 400 i 80 metrów,
odpowiednio w miejscowości Malankowo
i Mgoszcz.

Prace związane z przebudową drogi w miejscowości Lipienek

Zmiany w Bartlewie
W ramach Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych w miejscowości Bartlewo trwają
prace związane z przebudową drogi na
odcinku ok. 1,3 km. Nawierzchnia została
wykonana w technologii trzykrotnego
powierzchniowego utrwalenia grysem
kamiennym na podbudowie z gruzu
i kamienia łamanego. Wartość inwestycji
223 tys. zł.
Modernizacja drogi w Kornatowie
W ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
podpisano umowę na modernizację drogi
gminnej w miejscowości Kornatowo na
odcinku 2,8 km. Wartość inwestycji
określono na podstawie kosztorysu
inwestorskiego. Dofinansowanie wyniesie
ok 508 tys. zł tj. 63,63%. Przebudowa
rozpocznie się w 2017 roku.
Miejsca postojowe w centrum Lisewa
Przy ul. Gen. Józefa Hallera
w miejscowości Lisewo przybyło 15 miejsc
postojowych dla samochodów osobowych.
Zadanie wykonano ze środków własnych
gminy za kwotę 28 tys. zł.
Nowe plany miejscowe
Rada Gminy w Lisewie przystąpiła do
opracowania dwóch miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych w miejscowości
Lisewo. Pierwszy z nich obejmuje tereny
rozwoju funkcji mieszkaniowej, drugi zaś
tereny aktywizacji gospodarczej
i inwestycyjne przy autostradzie A1.
K.Z.

Nowe miejsca postojowe w centrum Lisewa

Lisewo 2030
Opracowaniem nowej Strategii
Rozwoju Gminy Lisewo zajął się specjalnie
powołany na ten cel Zespół ds. Strategii
złożony z przedstawicieli Urzędu, jednostek
organizacyjnych i koordynowany przez
zewnętrznego doradcę z Pracowni
Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu.
W związku z powyższym prosimy
w s z y s t k i c h m i e s z k a ń c ó w g m i n y,
p r z e d s i ę b i o r c ó w, s t o w a r z y s z e n i a ,
organizacje pozarządowe i inne
zainteresowane podmioty do włączenia się
w opracowanie Strategii. Zakładamy
przeprowadzenie debaty o przyszłości gminy
i rozbudowanych konsultacji angażujących
mieszkańców do wyrażania opinii.
Na stronie internetowej
www.lisewo.com znajdziecie Państwo

odnośnik do specjalnej podstrony - to tam
pod powyższym logotypem będziemy
informować o prowadzonych działaniach.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Wiadomości Lisewskie
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Fundusz Sołecki 2016
Aktualnie realizujemy wiele
przedsięwzięć w ramach funduszu
sołeckiego. Ich wykonanie nie tylko
poprawi estetykę miejscowości oraz
zintegruje lokalne społeczności, ale przede
wszystkim ułatwi nam wszystkim życie.
W całej gminie powstają ciekawe
projekty - te mniejsze i te większe. To, jakie
działania są wykonywane ustalili
mieszkańcy poszczególnych wsi na
zebraniach sołeckich. Zadania realizujemy
wg ogólnego harmonogramu ustalonego
z sołtysami. Oto lista tego, co już udało nam
się zrobić bądź, jest w trakcie realizacji:
Zadania zakończone
bądź planowane do zakończenia jeszcze
w czerwcu:
- budowa dwóch szamb przy świetlicach
wiejskich: Drzonowo i Wierzbowo,
- zakup koszy na śmieci do sołectw: Krusin,
Lisewo, Błachta, Tytlewo,
- zakup wyposażenia do części świetlic typu
lodówki, kuchenki, okapy, termosy, domek
narzędziowy, namioty ogrodowe, stół do
tenisa stołowego, stoły cateringowe, stoły
drewniane,
- prace remontowe na placu za świetlicą
w Bartlewie,
- zakup kosiarek dla Strucfonia i dla
Kornatowa,
- bieżące utrzymanie świetlic oraz zakup
środków czystości na cały rok,
- zakup dodatkowego kruszywa na drogi
w Pniewitem i w Lipienku,
- zakup zieleni, roślin i kwiatów dla sołectw:
Malankowo i Piątkowo,
- dotacja dla OSP Lipienek na rozbudowę
remizy,
- dotacja dla OSP Bartlewo na zakup piły
spalinowej,
- dotacja dla OSP Pniewite na zakup
materiałów do remontu w remizie,
- dotacja dla OSP Malankowo na zakup farb
do odmalowania garażu,
- zakup materiałów na warsztaty dla dzieci
z sołectwa Mgoszcz, zakup tzw. tabliczek
kierunkowych dla 15 sołectw, montaż
czerwiec/lipiec,
- zakup ławek parkowych dla Lisewa,
Tytlewa, Krusina i Wierzbowa oraz
piaskownicy dla Tytlewa,
- organizacja imprez integrujących
społeczność we wszystkich sołectwach
(zakupy materiałów, nagród na konkursy np.
turniej tenisa, Dzień Kobiet, Dzień
Dziecka, spotkanie noworoczne).
W trakcie realizacji:
- budowa boiska do piłki nożnej
w Drzonowie i do piłki siatkowej
w Kornatowie,
- opracowanie dokumentacji na budowę
świetlicy wiejskiej w Kamlarkach,
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- kompletowanie dokumentacji na budowę
boiska do piłki nożnej w Mgoszczu,
- budowa placu zabaw w centrum wsi
Krusin,
- kolejny zakup wyposażenia dla świetlic
typu stoły, krzesła, zakup zieleni dla
sołectwa Krajęcin,
- zainstalowanie dodatkowego oświetlenia
(lampa w Malankowie).
Warto zauważyć, że z kwoty całego
funduszu, która wynosi niemalże 250 000 zł.
zrealizowane wydatki pochłonęły do tej pory
ok. 90 000 zł. Ponadto decyzją Rady Gminy
środki na zadania z zakresu funduszu
sołeckiego zostały zwiększone o ponad
60 000 zł. Wśród nich znalazły się
dodatkowe środki na zakup lampy
hybrydowej w Malankowie, boiska
w Kornatowie, Mgoszczu i Drzonowie.
Sporo jest jeszcze przed nami. Duża część
zadań jest wykonywana przez samych
mieszkańców, co pozwala na „namnażanie”
s i ę ś r o d k ó w f u n d u s z u . Ta k d u ż e
zaangażowanie w pracę mieszkańców
przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
Cieszę się, że wprowadzenie funduszu
sołeckiego wykrzesiło w społeczeństwie chęć
do współdziałania i pracy na rzecz własnego

środowiska. Dzięki temu możemy zrobić
dużo więcej podkreśla wójt - Jakub
Kochowicz.
Wszystkim z Państwa, którzy
bezpośrednio angażują się w prace
społeczne, użyczają media, sprzęt i maszyny
- serdecznie dziękuję. Przy tej okazji
dziękuję wszystkim sołtysom i radom
sołeckim za bardzo dobrą współpracę,
cierpliwość i zaangażowanie. Wierzę, że już
po pierwszym roku funkcjonowania
funduszu sołeckiego w naszej gminie uda
się zobaczyć pozytywne zmiany, a nowa
infrastruktura, zakupiony sprzęt
i wyposażenie przyczynią się do
polepszenia komfortu życia w naszej
gminie.
Jednocześnie zachęcam
mieszkańców do udziału w kolejnych
zebraniach wiejskich, które odbędą się we
wrześniu. Wówczas sołectwa będą
decydowały o tym, na co przeznaczyć
pieniądze w 2017 roku. Harmonogram
zostanie podany w sierpniu, natomiast
kwota, jaką mają do dyspozycji wsie jeszcze
w l i p c u b r. W i ę c e j i n f o r m a c j i
w Urzędzie Gminy w Lisewie.
podinsp. Monika Maćkowska

Prace mieszkańców przy budowie boiska w Kornatowie

Ocena funkcjonowania Kodeksu Etyki
pracowników Urzędu Gminy w Lisewie
Wysoki standard pracy Urzędu
Gminy w Lisewie jest priorytetem władz
gminy. Wprowadzony w ubiegłym roku
Kodeks Etyki precyzuje wartości
i standardy zachowania pracowników
samorządowych, związanych z pełnieniem
przez nich obowiązków oraz postawą
po godzinach pracy.
Dokument zakłada dwukrotny
w ciągu roku monitoring i nadzór
przestrzegania Kodeksu. Podstawowym
celem Kodeksu jest upowszechnianie jego
treści i ducha wśród pracowników
samorządowych oraz kreowanie postaw
etycznych. Drugim celem monitoringu jest

popularyzacja jego treści wśród
społeczności lokalnej i uzyskanie jej opinii
o stosowaniu zawartych w nim zasad przez
pracowników w praktyce. Zależy nam na
jak najwyższej jakości pracy Urzędu Gminy.
Wysoki standard obsługi mieszkańców
i zadowolenie jest dla nas najważniejsze.
Dokładamy również wszelkich starań by
praca urzędu była transparentna, o czym
świadczy m.in. kalendarz wójta online,
ilość zebrań i spotkań w terenie - podkreśla
wójt Jakub Kochowicz. Z tego też względu,
zarówno urzędnicy jak i klienci Urzędu,
mogą wypełnić anonimowe ankiety
dostarczające Kierownictwu Urzędu
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informacji jak oceniane są zasady etyczne,
które powinny być stosowane w pracy
urzędników.
Dotychczasowe badania
w lipcu 2015 r. i styczniu 2016 r. pokazały
jak mieszkańcy Gminy Lisewo oraz klienci
załatwiający sprawy w naszym urzędzie
oceniają poszczególne standardy zachowań
pracowników. Ich wyniki przedstawiają się
następująco:
Rok 2015
Do urzędu wpłynęły 73 ankiety.
Najchętniej ocenianą zasadą była „jawność”
- 70 odpowiedzi, zaś najmniej
„odpowiedzialność” - 60 odpowiedzi.
Ocena poszczególnych standardów postaw
etycznych „urzędniczego” zachowania
przedstawia się następująco: praworządność
- 76% ankietowanych oceniło dobrze
i bardzo dobrze, 5% źle i bardzo źle, 19% nie
miało zdania, bezstronność
i bezinteresowność - 70% ankietowanych
oceniło dobrze i bardzo dobrze, 12% źle
i bardzo źle, 18% nie miało zdania,
odpowiedzialność - 80% ankietowanych
oceniło dobrze i bardzo dobrze, 10% źle
i bardzo źle, 10% nie miało zdania, jawność 70% ankietowanych oceniło dobrze i bardzo
dobrze, 10% źle i bardzo źle, 20% nie miało
zdania, dbałość o dobre imię urzędu
i pracowników w nim zatrudnionych - 83%
ankietowanych oceniło dobrze i bardzo
dobrze, 12% źle i bardzo źle, 5% nie miało
zdania, godne zachowanie w miejscu pracy
i poza nim - 84% ankietowanych oceniło
dobrze i bardzo dobrze, 11% źle i bardzo źle,
5% nie miało zdania, uprzejmość
i życzliwość w kontaktach z klientami - 80%
ankietowanych oceniło dobrze i bardzo
dobrze, 11% źle i bardzo źle, 9% nie miało
zdania.

Rok 2016
Tym razem wpłynęło prawie dwa
razy więcej ankiet niż w roku poprzednim, bo
144. Najchętniej ocenianą zasadą była
„uprzejmość i życzliwość w kontaktach
z klientami” - 133 odpowiedzi, zaś najmniej
„jawność” - 120 odpowiedzi.
Ocena poszczególnych standardów
postaw etycznych przedstawia się
następująco: praworządność - 66%
ankietowanych oceniło dobrze i bardzo
dobrze, 20% źle i bardzo źle, 14% nie miało
zdania, bezstronność i bezinteresowność 58% ankietowanych oceniło dobrze
i bardzo dobrze, 30% - źle
i bardzo źle, 12% nie miało zdania,
odpowiedzialność - 63% ankietowanych
oceniło dobrze i bardzo dobrze, 18% źle
i bardzo źle, 19% nie miało zdania, jawność 60% ankietowanych oceniło dobrze
i bardzo dobrze, 20% źle i bardzo źle, 20%
nie miało zdania, dbałość o dobre imię
urzędu i pracowników w nim zatrudnionych
- 74% ankietowanych oceniło dobrze
i bardzo dobrze, 12% źle i bardzo źle, 14%
nie
miało zdania, godne zachowanie w miejscu
pracy i poza nim - 75% ankietowanych
oceniło dobrze i bardzo dobrze, 13% źle
i bardzo źle, 12% nie miało zdania,
uprzejmość i życzliwość w kontaktach
z klientami - 70% ankietowanych oceniło
dobrze i bardzo dobrze, 17% źle i bardzo źle,
13% nie miało zdania.
Wyniki ankiet pomagają nam
poznać obszary naszej działalności, które
wymagają poprawy czy udoskonalenia.
Zebrane opinie przedstawiane są
pracownikom podczas zebrań załogi.
Kodeks został podany do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce Urząd Gminy/Kodeks

Podziękowanie
dla
Pana Arkadiusza Wolskiego - firma Wolskimeble
Za bezpłatne wykonanie
i montaż nowych regałów na
umundurowanie specjalne w garażu

Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie.
Wdzięczni za wspieranie naszej
działalności życzymy sukcesów w pracy
i pomyślności w życiu osobistym.
Mamy nadzieję, że w przyszłości
wzajemna współpraca będzie się układała
równie dobrze.

etyki. Wszyscy klienci Urzędu Gminy
w Lisewie mogą się tam zapoznać ze
standardami zachowań, jakich mają prawo
oczekiwać od pracowników
samorządowych.
Zwracamy się do Państwa z prośbą
o wypełnienie dobrowolnej anonimowej
ankiety mającej na celu zebranie opinii
o stosowaniu przez pracowników Urzędu
w codziennej pracy zasad zawartych
w Kodeksie etyki. Ankieta dostępna jest na
stronie internetowej oraz w Urzędzie
Gminy w Lisewie (przy n/w urnach).
Wypełnione Ankiety można wrzucać do
urn ustawionych na stolikach, na
korytarzach, na parterze
i piętrze budynku Urzędu Gminy Lisewie,
wysłać pocztą lub przekazać w inny
dowolny sposób np. w formie skanu
przesłać na adres mailowy:
sekretariat@lisewo.com lub
sekretarz@lisewo.com do 31 lipca 2016 r.
Informuję także, że wprowadzamy nową
formę ankietowania poprzez wypełnienie
elektronicznej ankiety zamieszczonej na
stronie - www.lisewo.com. Ankieta ta jest
dostępna na stronie internetowej przez cały
rok i można ją wypełniać w dowolnym
czasie. Analizy, zarówno tych ankiet, jak
i składanych w tradycyjnej formie
papierowej, będziemy dokonywać tak jak
do tej pory, w miesiącu lutym i sierpniu
każdego roku.
Zachęcam do jak najliczniejszego
wypełnienia ankiety.
Halina Chrzanowska

Podziękowanie
dla
Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej
w Lisewie
za okazane wsparcie finansowe,
które traktujemy jako wyraz Waszej
dobroci i chęci niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi.
Dziękując za wkład w pracę na
rzecz rozwoju Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lisewie życzymy Waszym
członkom radości i satysfakcji w życiu
zawodowym i prywatnym.

Brać strażacka OSP Lisewo
Brać strażacka OSP Lisewo
Wiadomości Lisewskie
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Jubileusz setnych urodzin Pani Heleny Adamczyk
Dnia 1 kwietnia 2016 roku,
mieszkanka naszej Gminy Pani Helena
Adamczyk obchodziła 100 - rocznicę
urodzin. W tym niezwykłym dla Jubilatki
dniu towarzyszyła jej najbliższa rodzina
oraz przedstawiciele władz samorządowych
gminy Lisewo: Wójt Gminy Jakub
Kochowicz, Przewodniczący Rady Gminy
Witold Jaworski oraz Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Katarzyna Gostkowska,
sołtys wsi Drzonowo pani Ewa Kokoszka,
radny gminy Lisewo na okręg wyborczy
Drzonowo, Strucfoń - Pan Marcin Wysocki,
przedstawicielki ZUS insp. w Grudziądzu
oraz sąsiedzi. Były kwiaty, upominki,
życzenia i gratulacje. Pani Helena była
bardzo wzruszona.
Pani Helena Adamczyk urodziła
się 1 kwietnia 1916 roku w miejscowości
Strzałki, woj. mazowieckie. W Drzonowie
zamieszkała razem z rodzicami, gdy
skończyła 4 lata. Od najmłodszych lat
wspólnie z rodzeństwem pracowała
w gospodarstwie rolnym rodziców.
Jubilatka urodziła się jako trzecie dziecko
z kolei pośród pięciu sióstr i czterech braci.
Ukończyła 5 klas szkoły podstawowej,
gdzie uczyła się m.in. śpiewu i prac
ręcznych.
Za mąż wyszła jako 20 - latka.
W wieku 53 lat została wdową. Urodziła
i wychowała 6 dzieci: 5 synów i 1 córkę.
Mąż Henryk pełnił funkcję radnego
w Gminie Lisewo oraz sołtysa wsi
Drzonowo. W rodzinnym domu
w Drzonowie, w którym mieszka od 80 lat,
zamieszkują obecnie cztery pokolenia. Pani
Helena doczekała się 10 wnucząt
i 17 prawnuków.
Kiedy w piątek przyjechało
w odwiedziny kilka delegacji
z życzeniami, kwiatami i prezentami,
jubilatka pogodna i radosna czekała
w swoim pokoju. Nie często zdarza się, aby
tradycyjnie śpiewane "sto lat",
modyfikowano w sekwencji życzeń na
"dwieście lat”.

Jubilatka - Pani Helena Adamczyk
Obrony Narodowej z dnia 30 października
2015 r. Pani Helena Adamczyk odebrała
srebrny medal Za Zasługi dla Obronności
Kraju w związku z wychowaniem synów na
wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Na
zakończenie spotkania Jubilatka serdecznie
dziękowała wszystkim za pamięć, kwiaty
i upominki.

Gratulując wspaniałego
Jubileuszu, dołączamy się do życzeń
kolejnych lat w zdrowiu i znakomitej
formie.
K.G.

Przyjemna atmosfera spotkania
wprawiła Panią Helenę w tak dobry nastrój,
iż postanowiła zaprezentować swoje
zdolności muzyczne i recytatorskie, a tym
samym pochwalić się doskonałą pamięcią
i świeżością umysłu.
Podczas uroczystości jubileuszu
zarecytowała zgromadzonym gościom
piękny wiersz, który mówiła wychowawcy
na zakończenie szkoły, miała wtedy 13 lat.
Nasza Stulatka lubi również czytać
książki, żartować i pić słodzoną herbatkę
z mlekiem w towarzystwie bliskich.
Pomimo upływu lat Pani Helena cieszy się
dobrym zdrowiem i pogodą ducha.
Decyzją nr 2424/KADR Ministra

Wiadomości Lisewskie

Pani Helena otrzymała kwiaty i upominki z okazji swojego święta

Strona 8

Wyzwól społeczną energię - Czas Start!
Wraz z 26 kwietnia br. Kuźnia
Inicjatyw Lokalnych w Lisewie przystąpiła
do długo wyczekiwanego wydarzenia,
a mianowicie ogłoszenia naboru wniosków
w konkursie na małe granty w Programie
Działaj Lokalnie IX. Na początku czerwca
przedstawicielki Stowarzyszenia,
wyruszyły na spotkania szkoleniowo konsultacyjne do czterech gmin: Lisewo,
Chełmża, Grudziądz i Płużnica, których
obszar obejmuje powyższy Program.
Konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem, o czym świadczyły
liczne rozmowy bezpośrednie, jak
i telefoniczne, w celu udzielenia porad.
Z dniem zamknięcia generatora wpłynęło do
nas 17 wniosków projektowych, z których
16 przeszło pozytywnie ocenę formalną.
Wszyscy zaskoczyli nas niesamowitymi
pomysłami, a także pozytywną energią, jaką
wnieśli w swoja pracę. Ostatecznie
dofinansowanie otrzymało 6 grup
nieformalnych oraz 6 stowarzyszeń, na
łączną kwotę 32 400 zł. Program
realizowany jest przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce ze środków Polsko
Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz
Kuźnie Inicjatyw Lokalnych, jako Ośrodek
Działaj Lokalnie w Lisewie. Środki

Spotkanie szkoleniowo - konsultycyjne w Lisewie
przekazane na dotacje pochodzą również ze w miejscowości Nawra. W związku z tym
wsparcia finansowego, jakie udzieliły pozostał już tylko krok od realizacji
gminy: Lisewo, Chełmża, Grudziądz oraz Waszych Inicjatyw. Zatem, Kochani
ruszajcie do swoich społeczeństw
Płużnica.
U r o c z y s t e p o d p i s a n i e u m ó w Działajcie Lokalnie i zarażajcie pasją
z wnioskodawcami, odbędzie się w czerwcu innych - Powodzenia !

Myśl globalnie, działaj lokalnie
Kuźnia Inicjatyw Lokalnych
w Lisewie w swoich działaniach nie
pozostaje bierna. 30 kwietnia wraz
z Młodzieżową Radą Gminy
współorganizowaliśmy Piknik Rodzinny
w Ogródku Jordanowskim. Celem imprezy
było przeprowadzenie konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy
Lisewo, dotyczących zagospodarowania
Ogródka Jordanowskiego. Ponadto
otrzymaliśmy radosną nowinę
o przydzieleniu dofinansowania
w V Otwartym Konkursie przez Centrum
Polsko - Rosyjskiego Dialogu
i Porozumienia w wysokości 5 tys. zł, w celu
podjęcia przedsięwzięcia na rzecz dialogu
i porozumienia w stosunkach polskorosyjskich. Dzięki temu, już od sierpnia
zarówno dla starszych, jak i młodszych
przygotowane zostanie wiele atrakcji,
o których dowiecie się już wkrótce.
Jednakże szczęśliwe wieści na tym się nie
kończą. Stowarzyszenie trafiło również do
finałowej trójki w konkursie na małe granty
Fundacji Tesco - „decydujesz, pomagamy”
w okręgu Chełmno - Świecie. Zajęcie tej
pozycji stało się dla nas wspaniałym
wyróżnieniem, gdyż z 1075 nadesłanych
wniosków, udało nam się stanąć na
symbolicznym podium. Nasz projekt

„Jeżdżę rowerem - działam lokalnie!”,
zakładał przeprowadzenie rowerowej gry
terenowej, podczas której Wy mieszkańcy
Gminy Lisewo wybieracie lokalizację
i wygląd nowych stojaków rowerowych.
Jednak szczęśliwe historie nie piszą się same
- dalsze losy inicjatywy, zależały od głosów
oddawanych w sklepach Tesco - Świecie,
Chełmno, na finałowe projekty. Głosowanie
trwało od 24 maja do 7 czerwca br.
Wszystkim, którzy poprzez wrzucenie do
urny żetonu, oddali głos na naszą wspólną
lokalną inicjatywę serdecznie dziękujemy!
Zachęcamy Was również do
śledzenia naszych poczynań na powstałej
w ostatnich miesiącach stronie internetowej
w w w. k i l l i s e w o . c o m . p l , a t a k ż e
facebook'owym fanpage'u.
Katarzyna Czarnecka, Magdalena Kędziora

Katarzyna Czarnecka, Magdalena Kędziora

Konkurs na Dyrektora
SP Krusin rozstrzygnięty
W dniu 09 czerwca 2016 r. odbył
się konkurs na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Krusinie.
W wyniku przeprowadzonego
konkursu jednogłośnie na Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Krusinie została
wybrana Pani Wiesława Chojnicka.
Nowo wybrana Pani Dyrektor jest
długoletnim pracownikiem tej szkoły, przez
5 ostatnich lat zajmowała stanowisko
dyrektora szkoły.
Pani Wiesława Chojnicka cieszy
się dużym szacunkiem i poważaniem wśród
nauczycieli, rodziców i uczniów.
Życzymy nowo wybranej Pani
D y r e k t o r Wi e s ł a w i e C h o j n i c k i e j
powodzenia i wielu sukcesów na
zajmowanym stanowisku.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Wiadomości Lisewskie
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Nasza Świetlica fajna sprawa, w niej wspaniała jest zabawa
Od kwietnia na terenie naszej
gminy realizowany był projekt pod hasłem
„Nasza Świetlica fajna sprawa, w niej
wspaniała jest zabawa”. Środki finansowe
na nasze działania udało nam się pozyskać
w ramach konkursu "Inicjuj z FIO"
organizowanego przez Towarzystwo
rozwoju gminy Płużnica. Działanie
prowadziła grupa nieformalna
"Świetliczanki" (lider - Agata Łepek
i Natalia Szpręglewska).
Tematem projektu był cykl zajęć
edukacyjnych i informacyjnych takich jak:
zajęcia kosmetyczne, fryzjerskie,
komputerowe, cyrkowe, aerobik, udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej
i zachowania bezpieczeństwa w rolnictwie.
Kosmetyczne rewolucje
Zajęcia kosmetyczne w dniach
18 -21 kwietnia br. zostały przeprowadzone
przez Panią Monikę Wonatowską. Pani
Monika opowiedziała nam o higienie cery,
dowiedziałyśmy się jakie mamy rodzaje
skóry oraz jak witaminy, papierosy
i solarium wpływają na nasz wygląd. Każda
z uczestniczek miała okazję wykonać
maseczkę na twarz oczyszczającą, matującą
i łagodzącą. Kolejne zajęcia dostarczyły
nam informacji na temat chorób i higieny
ciała. Ostatnie spotkanie odbyło się
w gabinecie kosmetycznym, gdzie
miałyśmy okazję zaobserwować wykonanie
profesjonalnego makijażu "krok po kroku".
Uczestniczki nie mogą już się doczekać
kolejnych zajęć, wiedzę zdobytą na
warsztatach przekazują rodzicom oraz
znajomym.

Uczestnicy zajęć cyrkowych wraz z opiekunkami
Fryzjerskie zmagania
Dzieci podczas spotkania z panią
fryzjerką - Edytą Włodarczyk miały okazję
zapoznać się z wyposażeniem salonu
fryzjerskiego oraz przedmiotami
niezbędnymi do wykonania tego zawodu.
Dowiedziały się jak najlepiej dbać o włosy
i skórę głowy. Wiedzy, miłego towarzystwa
i wspaniałej frekwencji nie zabrakło.
W zajęciach towarzyszyły nam dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Krusinie.
Ćwiczenia komputerowe
W trakcie zajęć komputerowych
prowadzonych przez Panią Natalię
Szpręglewską, dzieci uczyły się m.in. jak
przerabiać zdjęcia w photoscape, zgrywać
zdjęcia i muzykę na płytkę oraz tworzyć
prezentację. Zajęcia miały na celu pokazać
uczestnikom, że komputer to nie tylko
zabawka, ale środek do pogłębiania
i zdobywania wiedzy.
Cyrkowe sztuczki
Przy współpracy z grupą cyrkową
"Circolo" z Krusina nasza grupa nieformalna
"Świetliczanki" zrealizowała kolejny punkt
projektu - zajęcia cyrkowe. Pierwsze zajęcia
odbyły się w Szkole Podstawowej
w Krusinie, a kolejne w parku w Lisewie.
Dzieci uczyły się poprzez zabawę m.in.
żonglowania chusteczkami, piłeczkami
i talerzykami.

Dziewczynki chętnie poddawały się
zabiegom Pani kosmetyczki

Wiadomości Lisewskie

Aerobik
Dla dzieci lubiących dużo ruchu
przygotowane zostały zajęcia z aerobiku.
Podczas zajęć uczniowie nabrali większej
sprawności fizycznej. Pod czujnym okiem
Pani Aleksandry Uchacz przygotowały
układ taneczny, który zaprezentowały na
Gminnym Dniu Dziecka.

Bezpieczeństwo na wsi
Zajęcia informacyjne z udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej
i bezpieczeństwa w rolnictwie, były
prowadzone przez Pana Dawida Rzydóch
w dniach 25 - 24 maj i 27 maj br. Podczas
zajęć dzieci dowiedziały się jak udzielać
pierwszej pomocy przedmedycznej i jak
unikać wypadków na wsi podczas prac
polowych.
Wielkie świętowanie
W dniu 28 maja odbył się Gminny
Dzień Dziecka. Był to punkt kulminacyjny
naszego projektu. Więcej o tym w artykule
pt. "Obchody Dnia Dziecka w Gminie
Lisewo" (str. 13).
Na cel projektu zostały zakupione:
gadżety kosmetyczne, fryzjerskie, koszulki
z napisem: "Świetlica Lisewo", zestaw
cyrkowy, sprzęt do puszczania baniek
mydlanych, fantom do prowadzenia
resuscytacji krążeniowo - oddechowej,
apteczka medyczna z wyposażeniem, gry
planszowe, puzzle i wiele innych
atrakcyjnych nagród dla dzieci.
Dziękujemy za wsparcie, udział
i pomoc w realizacji projektu: dzieciom,
osobom prowadzącym zajęcia,
wolontariuszom, Urzędowi Gminy
w Lisewie, Gminnemu Centrum Informacji
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lisewie, która pełniła rolę opiekuna
grupy nieformalnej.
Grupa nieformalna „Świetliczanki”
Agata Łepek i Natalia Szpręglewska
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Mistrz ortografii wyłoniony
W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lisewie odbył się gminny
Konkurs Ortograficzny "O Srebrne Pióro
Wójta", w którym wzięło udział
18 miłośników ortografii. Celem konkursu
była dbałość o poprawne posługiwanie się
językiem polskim. Bardzo ważne
i nieodzowne we współczesnym życiu
każdego człowieka jest dobre opanowanie
ortografii i interpunkcji. Posługiwanie się
językiem pisanym spełnia tylko wtedy swą
podstawową funkcję komunikowania się,
kiedy jest on całkowicie poprawny, zarówno
pod względem rzeczowym, gramatycznym,
ortograficznym, a także interpunkcyjnym.
Co roku przybywa miłośników
ortografii, którzy dzięki systematycznej,
wytrwałej i intensywnej pracy stają się
najlepsi.
Konkurs odbył się w trzech

kategoriach wiekowych: klas II - III,
klas IV - VI oraz gimnazjum.
Pierwsze miejsce, "Srebrne Pióro
Wójta" i tytuł Mistrza Ortografii otrzymały:
Marta Kowalska (SP Lisewo) w kategorii
klas młodszych, Patrycja Cyrana (SP Krusin)
w kategorii klas IV - VI Karolina Osińska
z Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
W kategorii klas młodszych drugie
równorzędne miejsca zajęli: Dżesika Damm
(SP Lisewo) oraz Mateusz Jankowski (SP
Lisewo), a trzecie miejsce - Zuzanna
Sarnecka (SP Lisewo).
W kategorii klas IV - VI na drugiej
pozycji uplasowała się Flora Kornacka (SP
Lisewo), a trzecie miejsce zajęła Oliwia
Zacharek (SP Lisewo). W kategorii
gimnazjum - drugą pozycję zajęła: Dajana
Dądelska, a trzecią Kamila Mazur.

Stypendia Wójta
przyznane

Tatiana Jaworska

GCI

Laureaci konkursu ortograficznego

Drożdżówka Jaszczurówka
Organizatorem konkursu był Urząd
Gminy w Lisewie. Celem konkursu była
promocja Gminy Lisewo oraz
zaprezentowanie uczestnikom II Biegu
Jaszczurczego smaków Gminy Lisewo.
W konkursie uczestniczyło 10 pań: Daniela
Makowska, Henryka Bogusz, Hanna
Pieniążek, Wanda Jankowska, Jadwiga
Kadaj, Bogumiła Grabowska, Agnieszka
Sankiewicz - Hachaj, Aleksandra
Smoczyńska, Agnieszka Rohde oraz
Krystyna Kruk. Wszystkie drożdżówki były
przygotowane według własnej receptury lub
na podstawie tradycyjnego przepisu.
W skład komisji konkursowej
wchodziły: p. Marianna Miraszewska,
p. Barbara Naporowska oraz p. Agnieszka
Dalke.
Zwycięzcą konkursu została
p. Bogumiła Grabowska, laureatką II
miejsca została p. Agnieszka Sankiewicz Hachaj, natomiast III miejsce zajęły
p. Henryka Bogusz i Daniela Makowska
otrzymując taką samą liczbę punktów.

Osoby uczestniczące w konkursie otrzymały
nagrody rzeczowe.
Organizatorzy konkursu składają serdeczne

Gratulacje z rąk Pana Wójta odbiera
Michalina Miraszewska

podziękowania wszystkim Paniom.
A. Dalke

Agnieszka Dalke

Panie przygotowały smaczne drożdżówki

Wiadomości Lisewskie
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112 w trudnej sprawie, nie używaj przy zabawie Podziękowanie
Za nami II etap kolejnej już edycji
konkursu plastycznego "Obrona Cywilna
Wokół Nas".
Celem konkursu było
upowszechnianie i pogłębianie wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa, obrony cywilnej,
ochrony ludności oraz podnoszenie
świadomości występowania zagrożeń
naturalnych i spowodowanych działalnością
człowieka w otaczającym nas środowisku
wśród dzieci i młodzieży.
Spośród prac w grupach szkół
podstawowych przyznano następujące miejsca
i wyróżnienia: I grupa uczniowie klas 1-3:

I miejsce - Leszek Brzozowski,
II miejsce - Nataniel Dulski,
III miejsce - Amelia Rutkowska, wyróżniony:
Jakub Łuczak; II grupa uczniowie klas 4-6:
I miejsce - Flora Kornacka, wyróżnione:
Martyna Kamińska i Kornelia Pudlewska.

W dniu 18 maja br. laureaci z rąk
Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lisewo
Jakuba Kochowicza odebrali dyplomy
i nagrody rzeczowe, a nagrodzone prace
przesłano do Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy na kolejny - III etap konkursu
i z niecierpliwością czekamy na jego wyniki.
K.Cz.

Serdecznie dziękujemy
wszystkim tym, którzy
w wyjątkowym dla nas dniu
uczestniczyli we Mszy Św.
z okazji Naszego Jubileuszu 50 lecia pożycia małżeńskiego.
Dziękujemy rodzinie,
przyjaciołom, znajomym oraz
księdzu prałatowi Gerardowi
Gromowskiemu, .
Za życzenia, kwiaty
serdecznie dziękujemy.

Maria i Stanisław
Miraszewscy

Uczniowie z dumą prezentowali dyplomy oraz nagrody

Turniej wiedzy pożarniczej
W dniu 17 marca 2016 r. uczniowie
Szkoły Podstawowej w Krusinie
i Gminnego Gimnazjum w Lisewie brali
udział w eliminacjach gminnych
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej "Młodzież Zapobiega
Pożarom".
Jury konkursowe oceniało wiedzę
uczestników w dwóch kategoriach: szkoły
podstawowe i gimnazja.
Spośród uczniów szkół
podstawowych najlepsi okazali się: Mikołaj
Treichel - I miejsce, Sara Grązka - II miejsce,
Cezary Gładysz - III miejsce. Wyróżnienia
otrzymali: Dominika Cichecka, Kacper
Ostrowski, Maikel Gabryś oraz Kacper
Mikulski.
W grupie wiekowej
gimnazjalistów jury nagrodziło
następujących uczniów: Marcin
Daniszewski - I miejsce, Magdalena Fiuk - II
miejsce, Kamil Bąk - III miejsce. Blisko
podium byli Miłosz Ostałowski i Mikołaj
Gostkowski.
Najlepsi uczniowie otrzymali
atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Gminę Lisewo w eliminacjach
powiatowych reprezentować będzie po
dwóch najlepszych przedstawicieli z każdej
kategorii rozgrywek gminnych.

Wiadomości Lisewskie

Komendant Gminny Związku Druh Paweł
Adamczyk podziękował wszystkim uczniom
za udział w turnieju, opiekunom za
poświęcenie wolnego czasu i bardzo dobre
przygotowanie uczestników.
Organizatorzy eliminacji na

szczeblu gminnym mają nadzieję, że za rok
znów Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej będzie cieszył się tak dużym
zainteresowaniem, a zdobyta wiedza
zaowocuje w przyszłości.
K.Cz.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowe w Krusinie
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Ważne numery telefonów
Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2, tel./fax 56 676-86-14,
56 676-86-03
Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie
ul. Gen. Józefa Hallera 33,
tel. 56 676-86-08
Urząd Pocztowy w Lisewie
ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 2,
tel. 56 676-87-91
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676-85-10
Gminne Centrum Informacji w Lisewie
ul.Toruńska 15, tel. 56 676-85-43
Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne
w Lisewie
ul. Boczna 13, tel. 56 676-88-54
Posterunek Policji w Unisławiu
ul. Parkowa 20b, tel. 56 677-43-11
mł. asp. Wojciech Dalke - dzielnicowy
w Lisewie i Gminie Lisewo
tel. kom. 516-261-820
Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie,
ul. Toruńska 14, tel. 56 676-86-10
Zdzisław Falkiewicz - lekarz med.
chirurg - urolog tel. kom. 602-100-347
Gabinet Rehabilitacyjny w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676-87-15
Gabinet Stomatologiczny w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676-88-06
Gminne Przedszkole w Lisewie
ul. Toruńska 15,
sekretariat: tel. 56 676-86-50
dyrektor: tel. 56 676-79-16
Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676-88-52
Szkoła Podstawowa w Lisewie
ul. Toruńska 16, tel. 56 676-86-50
Szkoła Podstawowa w Krusinie
tel. 56 676-80-22
Gminne Gimnazjum w Lisewie
ul. Toruńska 17, tel. 56 676-79-16

Olimpiady specjalne
13 maja 2016 r. w Domu Pomocy
Społecznej w Mgoszczu odbył się V Dzień
Treningu Aktywności Motorycznej
Olimpiad Specjalnych MATP.
W imprezie uczestniczyli również
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Lisewie. W zawodach brało
udział 21 uczestników w tym: mieszkańcy
DPS w Wąbrzeźnie, zawodnicy ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chełmnie oraz
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej
w Mgoszczu wraz z opiekunami
poszczególnych jednostek.
Ponadto uczniowie klas czwartych
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
zaprezentowali nowoczesną wersją
„Kopciuszka”. Przedstawienie zostało
przygotowane pod kierunkiem pani Tatiany
Jaworskiej. Przed rozpoczęciem zawodów
wszyscy wysłuchali hymnu olimpiad
specjalnych, wciągnięto także flagę olimpiad
specjalnych. Ponadto uczestnicy złożyli
przysięgę:
„ Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł
zwyciężyć, niech będę dzielny w swym
wysiłku”.
Program Treningu Aktywności
Motorycznej (MATP) jest to program
rehabilitacyjno - treningowy skierowany do
osób, które z powodu znacznej
niepełnosprawności intelektualnej i/lub
fizycznej nie mogą brać udziału
w dyscyplinach oficjalnych Olimpiad
Specjalnych. W odróżnieniu od dyscyplin
sportowych, w programie nie występuje
element współzawodnictwa pomiędzy
uczestnikami oraz ścisłego przestrzegania
przepisów i zasad, co jest istotnym
ułatwieniem dla uczestników. Terapeuta
dostosowuje przepisy MATP do poziomu
sprawności zawodników, tak by mogli oni
zademonstrować swoje maksymalne

możliwości. Zawodnicy korzystają
z fizycznej pomocy terapeuty oraz
z zaadaptowanego do ich potrzeb sprzętu.
Dzięki uczestnictwu w Programie Treningu
Aktywności Motorycznej poprawia się
sprawność fizyczna i koordynacja ruchowa
uczestników. Udział w Dniu Treningowym
daje również możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności w wydarzeniu
sportowym. Dzień Treningowy daje
uczestnikom szansę na zaistnienie, jako
prawdziwym sportowcom, oraz możliwość
odniesienia sukcesów. Realizacja
w codziennej rehabilitacji Programu
Treningu Aktywności Motorycznej
pozwala pokonywać indywidualne
ograniczenia wynikające
z niepełnosprawności. Z uwagi na swoje
ograniczenia w poruszaniu
i trudności w nawiązywaniu kontaktów
społecznych, ważnym elementem
uczestnictwa zawodników w MATP jest
możliwość integracji z innymi
uczestnikami, ponieważ osoby te zwykle
przebywają w zamkniętym kręgu
społecznym. W zawodach nie było
rywalizacji, a wzajemny doping. Odbyło się
25 konkurencji, a niektóre z nich to:
unoszenie głowy z pozycji leżenia przodem
uniesienie i utrzymanie głowy, kręgle
toczenie piłki dowolnym sposobem do
kręgli w celu ich strącenia, dla osób na
wózkach kręgle na stole, zbieranie
przedmiotów do pojemnika, zbieranie
przedmiotów o różnym kształcie
i wielkości m.in. piłeczki tenisowe, piłki do
tenisa stołowego, długopis, moneta itd.
ławeczka równoważnia - próba polega na
przejściu po ławeczce w pozycji stojącej,
przechodzenie przez tunel (o długości ok. 2
m) podtrzymywanym przez terapeutów pokonanie odległości dowolnym
sposobem.
Dorota Kornacka, Tatiana Jaworska

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lisewie
ul. Ks. Augustyna Łebińskiego 2A/1,
tel. 56 676-87-66
Bank Spółdzielczy w Lisewie
ul. Chełmińska 30, tel. 56 676-86-05
Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie
ul. Chełmińska 49, tel. 56 676-86-16
Związek Komunalny Gmin Powiatu
Chełmińskiego
Stolno 105, 86-212 Stolno, 56 669-89-13
Zakład Aktywności Zawodowej
w Drzonowie
Drzonowo 42, tel. 56 675-89-28
Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
Mgoszcz 54, tel. 56 676-86-13
Świetlica Środowiskowa w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676-77-15

Młodzi artyści podczas występu w Mgoszczu

Wiadomości Lisewskie
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Obchody Dnia Dziecka w Gminie Lisewo
Dzień Dziecka co roku stanowi
wyjątkowy czas, w którym szczególną
uwagę poświęca się najmłodszemu gronu
naszego społeczeństwa. W tym jednym,
wyjątkowym dla nich dniu przygotowane są
rozmaite imprezy obfitujące w różnorodne
atrakcje, dzięki którym wszystkie dzieci
mają możliwość spędzenia czasu w świetnej
atmosferze.

w Pniewitem poprowadziła konkurencję
przeciągania liny, w której brały udział
wszystkie pokolenia. Podczas tego
szaleństwa poczuliśmy trawkę na szyi
i zgubiliśmy buty. Nie ominęliśmy skoków
w workach, zabaw z rzutem woreczkiem
i piłką do celu, czy też biegu na czas. Dla
wszystkich smakoszy czekały upominki:
lody, napoje, wafelki i lizaki. Dla dzieci

Zabawy z chustą cieszyły się powodzeniem
Wielkie świętowanie w Lisewie
Na Stadionie Sportowym
w Lisewie, odbył się Gminny Dzień
Dziecka. Zabawa integrująca rodzinę
i przyjaciół, płynęła w miłej atmosferze.
Na wstępie imprezy znalazły się pokazy
prowadzone przez uczestników projektu
"Nasza Świetlica fajna sprawa, w niej
wspaniała jest zabawa" i ich instruktorów.
Były to: udzielenie pierwszej pomocy przez
Adama Klafczyńskiego i Amelię
Wilczewską pod czujnym okiem Pana
Dawida Rzydóch, pokaz żonglowania,
w roli głównej - Angelika Cichecka, pokaz
tańca dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Lisewie pod kierownictwem Pani
Aleksandry Uchacz.
Ponadto w programie imprezy
znalazły się liczne zabawy, konkurencje
i atrakcje, które poprowadziły Panie: Agata
Łepek i Natalia Szpręglewska. Do udziału
zostali zaproszeni, oprócz dzieci, ich rodzice
i dziadkowie. Z myślą o milusińskich, którzy
lubią przemieniać się w postacie z bajek
Marta Górska i Nikola Kowalska otworzyły
kącik malowania twarzy.
Na naszym spotkaniu nie zabrakło
oczywiście zabawy z chustą animacyjną
i puszczania baniek mydlanych, którymi
zajął się nasz niezawodny w tej dziedzinie
Pan Paweł Kachniarz. Pani Janina
Klafczyńska z sąsiedniej Świetlicy
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lubiących szaleństwa na trampolinie,
zjeżdżalni czy też pływanie łódką, czekały
żetony i bilety wstępu jako nagroda za udział
w konkursach. Panie z Publicznej Biblioteki
w Lisewie otworzyły kiermasz książek.
Atrakcji podczas naszej imprezy nie
brakowało. Dobry humor nikogo nie
opuszczał nawet na chwilę.
A.Ł. i N.Sz.

Na wesoło w Kornatowie

Rozgrywki te przygotowały i świetnie
poprowadziły panie: Joanna Gardzisz
i Kamila Wolska. Udział w nich brały nie
tylko dzieciaki, ale mamy, tatusiowie
i babcie!
Kolejną atrakcją przygotowaną
z myślą o najmłodszych, był kącik
artystyczny, który prowadziły: Joanna
Chrzanowska i Ewelina Adamczyk. Ten
kolorowy akcent pod postacią malowania
twarzy, wodnych tatuaży i kolorowych
balonów, dostarczył maluchom wiele
radości.
Na naszym spotkaniu nie zabrakło
oczywiście pieczonych przy ognisku
kiełbasek. Nad jakością płomieni czuwał
nasz etatowy, niezastąpiony ogniomistrz Ryszard Adamczyk. Poza ciepłą kiełbaską
można było posmakować chleba ze
swojskim smalcem i ogórkami kiszonymi
przez Marysię Dziubak. Dla małych
łasuchów były lody, banany, napoje i inne
smakołyki. Amatorzy słodkości znaleźli na
stołach przepyszne domowe wypieki
przygotowane przez mieszkanki wsi
Kornatowo, za które organizatorzy
serdecznie dziękują! Atrakcji podczas
naszej imprezy nie brakowało. Dobry
humor nikogo nie opuszczał nawet na
chwilę. Ponadto, przybyli goście: pan Wójt
wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy,
mogli w rodzinnej atmosferze spędzić miło
czas z mieszkańcami naszej wsi przy kawie
i "ciastku" oraz przy muzycznym
akompaniamencie p. Łukaszewskiego
i występach grupy wokalnej "Lisewianie".
Wszystkim, którzy przyczynili się
do uatrakcyjnienia naszej imprezy
serdecznie dziękujemy! Dziękujemy
również sponsorom:p. K. A. Wolscy,
p. M. K. Adamczyk, Bayer Cropscience
Warszawa, Wytwórnia Pasz "Piast"
Smolary, Trouw Nutrition Polska Grodzisk
Mazowiecki, Firma "Miłodex"
B. Z. Mysiewicz, tym z Państwa, którzy
chcieli w swej dobroczynności pozostać
anonimowi oraz dziękujemy p. Tuczak za
udostępnienie prądu i dziękujemy
p. Gardzisz za dostarczenie drewna na
ognisko. Dziękujemy także wszystkim
przybyłym gościom za zabawę i wspólnie
spędzony czas!
Rada Sołecka wsi Kornatowo

Poszukiwanie skarbów w Piątkowie
Dzieci chętnie brały udział w zabawach
W Kornatowie, w dniu 3 czerwca br.
odbył się festyn rodzinny dla mieszkańców
naszej wsi. Festyn integrujący wszystkie, nie
trzy, a cztery pokolenia! Organizatorzy, czyli
Sołtys wraz z Radą Sołecką, przygotowali
wiele atrakcji, które sprawiły radość nie
tylko najmłodszym, ale wszystkim
przybyłym gościom. W programie imprezy
znalazły się zabawy i konkursy z nagrodami.

W Piątkowie cała zabawa
rozpoczęła się poszukiwaniem skarbów.
Podczas zabawy dzieci znalazły drobne
upominki. Następnie najmłodsi otrzymali
lody, które podarował Pan Andrzej
Palkowski z Piątkowa. Dzięki temu, że
słodkie upominki również ufundowała nam
w tym roku firma Jeronimo Martines Polska
SA Centrum Dystrybucyjne Biały Bór.
Pieniążki, które rodzice wpłacili na paczki
przeznaczyliśmy na zakup gry w piłkarzyki,
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przypadły one do gustu wszystkim
pociechom. Następna firma, która o nas
pamiętała to MIŁODEX z Lisewa. Przybory
potrzebne do zabawy tj. drobne upominki,
artykuły spożywcze oraz farby, kleje, kredki
zostały zakupione ze środków funduszu
sołeckiego. Dzięki temu każdy znalazł cos
dla siebie. Już po chwili ściany naszej
świetlicy ozdobiły rysunki, które dzieci
wykonały podczas imprezy.

przygotowane różne konkursy. Były to m.in.:
rzut kaloszem, (który cieszył się
największym powodzeniem), rzut piłeczką,
śpiewanie piosenek, recytowanie wierszy.
W trakcie zabaw rodzice
przygotowali ognisko z kiełbaskami, nie
zabrakło także słodkości i napoi. Nagrody
i posiłki zostały sfinansowane z funduszu
sołeckiego. Dziękuje wszystkim
uczestnikom za przybycie.
Sołtys wsi Wierzbowo E.Lewandowska

upominków oraz słodyczy i kiełbasek
z grilla, usmażonych przez Darię Moskal
i Natalię Zielińską.
Organizator zawodów Prezes
Grzegorz Ignaczak składa serdeczne
podziękowania sponsorom: Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu, Urząd Gminy
w Lisewie, Sklep mięsny "Klaudia" - A.
Kilian, Firma "Spinex" B. Terlecki, J.N.
Adamczyk, S. Lampert, A. Wolski, D.
Miraszewski, J. Cabaj, P. Kubiak, R.
Moskal, p. mecenas - Monika Kochowicz,
G. Leśniewski, J. Płatek, Ł. Miraszewski, Z.
Lewandowski, J. Ritter, A. Wróblewski, Ł.
Szalla, I. M. Behrendt, K. Preis. G.Ignaczak

Potrójne święto

Wspólne grupowe zdjęcie dzieci z Piątkowa
Radosne wędkowanie
Piękne kolorowe motyle, kwiatki
i biedronki zdobią nasz skalniak. Dodam
Dnia 5 czerwca odbyły się zawody
tylko, że nie ma piękniejszego widoku niż wędkarskie. Tym razem miejscem zmagań
roześmiane dziecięce buzie. Na koniec było Jezioro Kornatowskie, gdzie stawiło się
dzieci otrzymały kiełbaski upieczone na 38 dzieci, spośród których 28 wzięło udział
naszym nowatorskim grillu. O godzinie w zawodach. Najlepsi otrzymali medale,
20.00 rozpoczęła się zabawa dla dorosłych, dyplomy, nagrody rzeczowe, a zdobywca
potrwała ona aż do późnych godzin pierwszego miejsca puchar.
nocnych.
Wygrał ten, kto złowił jak
Pragnę podziękować p. Wójtowi n a j w i ę k s z ą i l o ś ć r y b ( m i e r z o n a
Jakubowi Kochowiczowi za obecność. w kilogramach). I tak najlepsza trójka
Dziękuje wszystkim, którzy poświecili swój przedstawia się następująco:
czas na przygotowanie imprezy, sponsorom, 1. - Miraszewski Krystian - 2,9 kg,
Pani Marcie Gwizdek, chłopakom z Rady 2 - Santarek Maja - 2,46 kg,
Sołeckiej oraz Panu Mariuszowi Leśnik.
3 - Pudlewska Karolina - 2,24 kg.
Dodatkową nagrodą była
Sołtys wsi Piątkowo Agnieszka Leśnik
pamiątkowa statuetka. Otrzymała ją
Karolina Pudlewska, która złowiła
Rzut kaloszem w Wierzbowie
Do świetlicy wiejskiej przybyły licznie największą rybę - 38 cm leszcza. Dla
dzieci wraz z rodzicami. Podczas obchodów wszystkich dzieci nie zbrakło nagród,
tego święta dla najmłodszych zostały

Dzieci chętnie uczestniczyły
w konkurencjach

Krystian Miraszewski - zdobywca I miejsca

W tym roku Świetlica
Środowiskowa w Pniewitem jednocześnie
uczciła święta: Matki, Ojca i Dziecka
organizując rodzinny piknik na boisku
i placu zabaw.
Udział w nim wzięły dzieci
w różnym wieku wraz z rodzicami oraz
babciami. Imprezę rozpoczęto od powitania
i złożenia życzeń przybyłym gościom.
Niespodzianką tego popołudnia była wizyta
naszych braci strażackich, którzy umilali
nam czas prezentacją wozu bojowego,
pokazami i możliwością udziału dzieci
w różnych konkurencjach. Świetnie
bawiliśmy się także przy puszczaniu baniek
mydlanych o co zadbała Pani Sylwia
Rohde.
W trakcie naszego spotkania
dzieci wraz z rodzicami bardzo chętnie
uczestniczyły w różnych zabawach m.in.:
przeciąganiu liny, skakaniu przez nią,
rzutach woreczkami do celu, przejściu
z piłeczkami na tackach i woreczkami na
głowach.
Po tych wszystkich zmaganiach
piekliśmy na ognisku kiełbaski.
Zadbaliśmy też, by były słodycze dla
dzieci, a dla dorosłych kawa i herbata.
Nasze wspólne świętowanie upłynęło
w bardzo miłej atmosferze.
Wzorem lat ubiegłych, latem
spotkań na świeżym powietrzu będzie
więcej. Zapraszamy do uczestnictwa, bo
można miło spędzić wolny czas.
Bardzo dziękuję Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za otrzymane środki na
kiełbaski, słodkości i napoje, Pani Wandzie
Jankowskiej za ofiarowane słodycze,
wspaniałym strażakom: Pawłowi
Wojnowskiemu, Piotrowi Golińskiemu
i Adamowi Bieleckiemu, a także tym
wszystkim, którzy pomagali przy
organizacji tego przedsięwzięcia.
Z okazji zbliżających się wakacji
życzę wszystkim uczniom, by upłynęły one
bezpiecznie, radośnie i miło. Rodzicom zaś
i nauczycielom odpoczynku od szkoły
i problemów z tym związanych.
J.Klafczyńska
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VIII Mistrzostwa Malborskiego Klubu Karate Kyokushin
w kata dzieci i młodzieży
W sobotę 04 czerwca br. odbyły się
VIII Mistrzostwa Malborskiego Klubu
Karate Kyokushin w kata dzieci i młodzieży,
w których wzięło udział przeszło 130
zawodników w kilku kategoriach
wiekowych. I tym razem nie zabrakło
kilkunastu zawodników Grudziądzkiego
Dojo Sensei Janusza Kalamarskiego.
W składzie Teamu mieliśmy
również czterech reprezentantów Sekcji
Karate Kyokushin z Płużnicy, którzy
startowali w dwóch kategoriach wiekowych
dziewcząt i chłopców: rocznik 2009 i młodsi
oraz rocznik 2007 - 2008.
W kategorii dziewcząt z rocznika
2009 startowała jako jedyna z Płużnickiej
Sekcji uczennica Szkoły Podstawowej
w Lisewie im. Janusza Korczaka Senpai
Inga CZARNECKA.
„…do Sekcji Karate Kyokushin w Płużnicy
zapisała się w październiku 2015 roku. Od
samego początku zauważyłem wielki
potencjał i zaangażowanie u tej młodziutkiej
adeptki Karate. Jej wielkie skupienie na
treningach i zdyscyplinowanie widoczne
było na każdym z treningów. Po kilku
miesiącach widać było efekty jej pracy,
wysiłku i zaangażowania…” - mówi Marek
Dudziak, instruktor karate.
Zawody w Malborku dla
siedmioletniej Ingi, to debiutujący i zarazem
stresujący start, ale mimo wszystko

Kalendarz imprez

"Mała Mistrzyni" Inga Czarnecka
w kategorii dzieci rocznik 2009 i młodsi

pokazała na co ją stać. W eliminacjach
wystartowała wykonując Kihon Kata Sono
Ichi, które dało jej miejsce w finale
pokonując tym samym inne słabsze
zawodniczki. W finałowym starciu Senpai
Inga wykonała bardzo efektownie
Ta i k y o k u K a t a S o n o I c h i , c o
w ocenie sędziów dało jej największą ilość
punktów i tym samych zasłużone I miejsce
na podium.
Dzięki bardzo udanemu
występowi na tych Mistrzostwach do finału
doszedł również Senpai Igor Płatek,
kolejny uczeń Szkoły Podstawowej
w L i s e w i e r e p r e z e n t u j ą c y Te a m
grudziądzkiego Kyokushin z Sekcji
w Płużnicy. Jednakże ułamki punktów
zbrakły Igorowi do zajęcia miejsca na
podium.
Uważam za bardzo udany występ
swoich podopiecznych i wielki sukces
w szczególności tych dzieci, które osiągnęły
tak wiele w tak niewielkim czasie.
Gratuluję wszystkim uczestnikom
zdobytych pucharów i tych wspaniałych
miejsc na podium. Wszystkim Senpai
z Sekcji Karate Kyokushin w Płużnicy
gorące podziękowania za ducha walki do
samego końca, w tych pełnych emocji
zawodach. Do następnego razu, Osu!
Instruktor Karate - Marek Dudziak

Drużyna "Old Boys"obroniła puchar

Summer Revolution
powitanie wakacji
Lisewo,02.07.2016 r. (sobota)

01 maja na stadionie sportowym
w Lisewie został rozegrany Turniej o Puchar
Wójta Gminy Lisewo oraz Prezesa LKS
Victoria Lisewo. Do zawodów zgłosiło się 8
drużyn.

Powitanie lata w Drzonowie
09.07.2016 r. (sobota)

Tak jak w poprzednim roku najlepszy okazał
się zespół "Old Boys", drugie miejsce zajęła
grająca gościnnie drużyna z Wabcza, trzecie
"Tłok to za mało". W turnieju wzięły udział

również drużyny: Drzonowo/Lipienek,
Piątkowo, Malankowo, Krusin, L-trans.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został
Paweł Gefeld, królem strzelców Damian
Taglewski, a najlepszym bramkarzem
Michał Lewandowski.
Organizatorzy dziękują
zawodnikom za udział oraz "Pizzerii na
zakręcie" za wsparcie imprezy.
GCI

Turniej Minipiłki Nożnej
Lisewo, 16.07.2016 r., (sobota)
Turniej Siatkówki Plażowej
Lisewo, 13.08.2016 r. (sobota)
Lisewska, wakacyjna biesiada
21.08.2016 r. (niedziela)
Dożynki Gminno - Parafialne
Lisewo, 03.09.2016 r.
Zawodnicy turnieju z nagrodami
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V liga, V liga - nasz KS!!!
Stało się!!! W niedzielne popołudnie
zwycięstwem 5 : 1 nad Kasztelanem Papowo
Biskupie seniorzy Victorii Lisewo
przypieczętowali awans do V ligi
okręgowej. Tym samym Victoria wraca do
„okręgówki” po pięcioletniej przerwie.
Do samego końca rozgrywek nie było
wiadomo kto awansuje do wyższej ligi.
Szanse miały cztery drużyny.
Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem, na stadion przybyło
około 500 kibiców. Mecz ułożył się dla
Victorii bardzo dobrze, już w drugiej
minucie strzałem głową prowadzenie dał
Piotr Kurek. Lisewianie przeważali w grze,
dyktowali warunki i kolejne bramki były
tylko kwestią czasu. I tak na listę strzelców
kolejno wpisali się: dwukrotnie Mateusz
Grodzicki, Bartosz Janik oraz rezerwowy
Damian Kujawski. Dla gości honorowego
gola zdobył Robert Rutkowski.
Po końcowym gwizdku wystrzeliły
szampany, piłkarze oraz działacze nie
ukrywali radości wyrażając to głośnymi
śpiewami, kibice gromkimi oklaskami
podziękowali zawodnikom.

Po końcowym gwizdku wystrzeliły szampany
trzynastu goli, dalej za nim uplasowali się
Piotr Kurek oraz Bartosz Janik, którzy
zdobyli po sześć trafień.
Serdecznie gratulujemy piłkarzom
i działaczom. Życzymy powodzenia w lidze
okręgowej!

Juniorzy
skończyli na podium

Piłkarze nie ukrywali swojej radości

Do awansu drużynę poprowadził trener Dariusz Preis

Warto dodać, że do awansu drużynę
poprowadził trener Dariusz Preis, dla
którego był to debiut na stanowisku
szkoleniowca w Lisewie. Już teraz wiadomo,
że Pan Dariusz pozostanie z zespołem
w następnym sezonie.
W całych rozgrywkach zespół Victorii
stracił 24 bramki, co stanowi najlepszy
wynik spośród wszystkich drużyn. Piłkarze
strzelili 57 goli, plasując się tym samym na
trzecim miejscu w klasyfikacji najbardziej
skutecznych drużyn. Lisewianie jako jedyni
nie przegrali meczu na własnym boisku,
zremisowali w czterech spotkaniach,
zwyciężyli w dziewięciu. W meczach
wyjazdowych zostali pokonani cztery razy,
triumfowali dziewięciokrotnie.
Dwunastu zawodników strzeliło
przynajmniej jedna bramkę. Najlepszym
z nich został Mateusz Grodzicki z dorobkiem

Dobry sezon ma za sobą juniorska
drużyna Victorii. Zmagania zakończyła na
trzecim miejscu zdobywając 27 punktów
w 16 meczach. Zawodnicy strzelili 38
bramek, tracąc 31.
Strzelcy: Kamil Lewandowski - 9 bramek,
Paweł Krzyżański - 5 bramek, Kamil
Antolak - 4 bramki, Dawid Rydziński -4
bramki.
Asystenci: Cezary Siwek - 8 asyst, Paweł
Krzyżański - 8 asyst, Paweł Bartoszewski 8 asyst, Dawid Rydziński 2 asysty.
M.L
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INFORMACJA
Gabinet Stomatologiczny
godziny przyjęcia pacjentów w
ramach NFZ
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

12.00 - 18.00
8.00 - 14.00
8.00 - 14.00
8.00 - 14.00
8.00 - 14.00

Rejestracja na wizytę pod
nr tel. 56 676 88 06
lub osobiście.
Pacjenci chcący skorzystać
z bezpłatnych protez mogą
zapisywać się na listę osób
oczekujących.

Międzynarodowy Wyścig Kolarski
Dnia 02 maja 2016 roku odbył się
III Etap XXVIII Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego o Puchar Prezydenta
Miasta Grudziądza, na trasie Płużnica Lisewo (84,8 km).
Do wyścigu zgłoszono 163
zawodników z 29 zespołów (18 drużyn
zagranicznych i 11 drużyn klubowych
z kraju). Wójt Gminy Lisewo Jakub
Kochowicz był w składzie komitetu
honorowego. Dyrektorem wyścigu był pan
Jerzy Szczublewski V-ce Prezes ALKS
„ S TA L ” G r u d z i ą d z , n a t o m i a s t
Kierownikiem III Etapu był pan Bogdan
Kondej.
Mieszkańcy Gminy Lisewo
aktywnie kibicowali swoim faworytom.
W trakcie wyścigu organizatorzy oraz
mieszkańcy mogli posmakować wyrobów

naszych lokalnych przedsiębiorców, tj. sera
lisewskiego, kiełbasy lisewskiej oraz
drożdżówki. Urząd Gminy w Lisewie
składa serdeczne podziękowania
jednostkom OSP Lisewo, Strucfoń oraz
Lipienek, które zabezpieczały drogi na
trasie wyścigu.
Serdeczne podziękowania
kierujemy również do: pani Grażyny Foj Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Lisewie,
która ufundowała ser lisewski; pani
Barbary Moch, która przygotowała
poczęstunek; pani Renacie Tomaszewskiej,
za udostępnienie zasilania elektrycznego;
panów: Jacka Zielińskiego, Piotra
Muchewicza, Kazimierza Korpały oraz
Kazimierza Hływki, którzy zadbali
o techniczne przygotowanie imprezy.

GCI

Gabinet Stomatologiczny
ul. Toruńska 15,
86 - 230 Lisewo

Tomasz Żary

Gabinet Rehabilitacji
i Fizykoterapii
Lisewo, ul. Toruńska 15,
tel. 56 676-87-15
Przyjęcia w gabinecie rehabilitacji
pacjentów ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia:
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

W wyścigu wzięło udział 163 zawodników

6:40 - 18:15
7:30 - 18:00
6:40 - 14:15
6:40 - 14:15
6:40 - 14:15

Wizyty muszą być poprzedzone
wcześniejszą rejestracją,
którą można wykonać
osobiście oraz telefonicznie.
Pacjenci przyjmowani są

ze skierowaniem lekarskim.
Wiadomości Lisewskie
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Krzyżówka dla dzieci do lat 12
1.

1. Jadą na nie dzieci latem.
2. Piaszczysta nad brzegiem morza.
3. Posiłek na trawie.
4. Kolorowa na niebie po deszczu.
5. Walizka na plecach.
6. Smaczne w lesie.
7. Pora po lecie
8. Rozbity na biwaku.
9. Morze to północ, góry to...
10. Służy do grania w siatkówkę.
11. Ma kierownicę, siodełko i dwa pedały.
12. Miesiąc rozpoczynający wakacje.
13. Pyszne i zimne w kubeczku lub na patyku.
14. Np. Alpy lub Beskidy.
15. Jagody, czereśnie lub śliwki.
16. Wygodne, letnie obuwie
17. Zwiedza miasto i ogląda zabytki.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A oto zwycięzcy poprzedniego
konkursu:Gratulujemy!

12.

- Kornelia Włodarczyk Lisewo;
- Jagoda Lewandowska, Lipienek;
- Marcel Wilczewski, Lisewo.

13.
14.
15.

Po odbiór nagród zapraszamy
od 11.07.2016 r.

16.

Imię: .............................................
Nazwisko: .....................................
Adres: ............................................
Wiek:..............................................

17.

Rozwiązania prosimy przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie od dnia 11.07.2016 r.
Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody niespodzianki. Zwycięzców poznamy w następnym numerze gazety.

I N FO R MAC JA
Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie przyjmuje pacjentów ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia
Rejestracja prowadzona jest od godz.
8.00. Przyjmowanie wizyt domowych
do godz. 10.00.

Lekarz med. chirurg - urolog Zdzisław
Falkiewicz przyjmuje codziennie
(z wyjątkiem wtorku) w godz. 8.00 15.00, a w nagłych wypadkach od 15.00
- 18.00, telefon: 602-100-347.

Lekarz med. chorób wewnętrznych
Władysława Płotkowiak przyjmuje
w środy od godz. 13.30 do 17.00.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Po godz. 12.00 odbywają się wizyty
domowe.

Lekarz medycyny rodzinnej Lidia
Brzozowska od 1 lipca, przyjmuje
codziennie (z wyjątkiem wtorku)
w godz. 15.00 - 18.00.

We wtorki lekarz przyjmuje od godz.
13.00 do 18.00. Tego dnia wizyty
domowe odbywają się od 11.00 do
13.00.

Gabinet zabiegowy jest czynny codziennie
w godzinach otwarcia Ośrodka.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie, ul. Toruńska 14, tel. 56 676-86-10

Gminne Centrum Informacji
w Lisewie finansowane
jest ze środków budżetu
Gminy Lisewo
Uwaga:
Redakcja nie zwraca nie zamieszczonych
tekstów, zastrzega sobie prawo
ich skracania i zmian tytułów.
Nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczone artykuły.
Za treść ogłoszeń odpowiada
zleceniodawca.
Materiały przyjmujemy do 10 dnia
każdego miesiąca
Skład komputerowy:
Michał Lewandowski
Natalia Szpręglewska

Korekta:
Gminne Centrum
Informacji

Wydawca: Urząd Gminy w Lisewie,
Gminne Centrum Informacji
w Lisewie
Nakład: 1400 egz.

Adres Redakcji:
ul.Toruńska 15, 86 - 230 Lisewo
tel./fax: 56 676 85 43
e-mail: gcilisewo@wp.pl
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Jaszczurcze bieganie
Za nami druga edycja Lisewskiego
Biegu Jaszczurczego. W tym roku na linii
startu stanęło 127 uczestników.
Zawodnicy pokonali dystans 10 km.
Start i meta zlokalizowane były na stadionie
sportowym w Lisewie. Trasa biegu wiodła
ulicami Lisewa w stronę Lipienka, gdzie był
nawrót i następnie powrót do Lisewa.
Sportowcy mogli w trakcie biegu
uzupełnić płyny, przebiegając obok
zlokalizowanych na trasie punktów z wodą.
W związku z trudnymi dla biegaczy
warunkami pogodowymi, na trasie
usytuowane były dwie kurtyny wodne.
Zorganizowanie tego rodzaju udogodnienia
było możliwe dzięki, zaangażowaniu
jednostek OSP Lisewo oraz OSP Lipienek.
Wszyscy zawodnicy otrzymali na
mecie pamiątkowe medale. Organizatorzy
zapewnili dla biegaczy posiłek
regeneracyjny. Ponadto, dzięki paniom
biorącym udział w konkursie "Drożdżówka
Jaszczurówka", uczestnicy imprezy mogli
skosztować pysznej drożdżówki.
Zawodnicy zostali nagrodzeni
w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
oraz w kategoriach wiekowych. Dodatkową
kategorią była odrębna klasyfikacja
mieszkańców Gminy Lisewo. Wręczono
również nagrody niespodzianki dla
najstarszych i najmłodszych biegaczy.
W klasyfikacji generalnej mężczyzn
na podium stanęli:
1. Rafał Szczutkowski z Chełmna,
reprezentujący Państwową Straż Pożarną
w Chełmnie - czas 0:37:52
2. Robert Litwiński z Grudziądza,
r e p r e z e n t u j ą c y Ve g e r u n n e r s
- czas 0:38:10
3. Maciej Krasnodębski z Grudziądza,
reprezentujący Wildbull
- czas 0:38:23
Natomiast w klasyfikacji generalnej
kobiet pierwsza trójka przedstawiała się
następująco:
1. Karina Szymańska - Wiśniewska
z Wąbrzeźna - czas 0:41:49
2. Anna Blachowska z Karnkowa - czas
0:44:13
3. Olga Karczewska z Grudziądza - czas
0:46:06
Najszybszą mieszkanką Gminy
Lisewo była Magdalena Kamińska,
a najszybszym mieszkańcem ponownie
Adam Janowski. Pani Magdalena była
również najmłodszą uczestniczką zawodów.
Dla najlepszych w poszczególnych
kategoriach wiekowych przygotowane były
puchary.
Atrakcją imprezy było losowanie
wielu nagród rzeczowych wśród wszystkich
uczestników biegu. Głównymi nagrodami
były rower oraz 32 calowy telewizor.
Wydarzenie nie odbyłoby się, gdyby
nie pomoc i zaangażowanie wolontariuszy
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Jako pierwszy na metę przybiegł Pan Rafał Szczutkowski

oraz sponsorów.
Z radością informujemy, że bieg został
włączony do przyszłorocznego Grand Prix
Województwa Kujawsko - Pomorskiego w
biegach długodystansowych.
Wielkie podziękowania dla: druhów
z jednostek OSP Lisewo i OSP Lipienek za
zabezpieczenie trasy oraz organizację
i obsługę punktów z wodą, Pań z Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Lisew
ie za przygotowanie przepysznej grochówki,

Pań które upiekły pyszne drożdżówki,
Komitetu Organizacyjnego Biegu,
pracowników Urzędu Gminy w Lisewie,
Młodzieżowej Rady Gminy w Lisewie,
Gminnego Centrum Informacji w Lisewie,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko Pomorskiego, LKS Victoria
Lisewo oraz wszystkich osób, które brały
udział w organizacji biegu.
Sponsorami imprezy byli: Urząd
Gminy w Lisewie; Bank Spółdzielczy
w Chełmnie; Arkadiusz Wolski - "Wolski
meble"; Tomasz Lipski - "Market
budowlany PSB Mrówka Lisewo";
Stanisław i Maciej Nowak - "Avifarm"
Lisewo; "Poliester produkty" - Jacek
Adamczyk; "Tworzywa sztuczne" - Rafał
A d a m c z y k ; G r e n e , " E k o Te r m " Magdalena Kluszczyńska, Lisewo;
"Katrans" - Sławomir Klafczyński Lisewo;
"Konkret" Chełmno; "Malbud" - Marek
Szpręglewski Lisewo; "Rolnicze biuro
handlowe" - Zenon Szpręglewski Lisewo;
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc
chłopska" Lisewo; "Carrefour Express"
Grzegorz Adamczyk Lisewo; "Usługi
budowlane" Zbigniew Cieślik Lisewo;
"Serpent" Bartłomiej Kochowicz Lisewo;
Autoryzowany dealer „Sano” - Marek
Kochowicz Lisewo; "Medimas"
Magdalena Goral Bielawy; Spółdzielnia
Mleczarska w Lisewie,; "Sylamil"
Sylwester Lampert Lisewo; "Piekarnia
Sankiewicz" - Kazimierz Sankiewicz
Lisewo.
Szczególne podziękowania dla: Pana
Bartosza Jaworskiego, Pana Adama
Janowskiego, Pana Witolda Jaworskiego
Przewodniczącego Rady Gminy
w Lisewie, Pana Jakuba Kochowicza Wójta Gminy Lisewo, Pana Grzegorza
Zalewskiego - Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lisewie, Pana Tomasza

Nagrodzone zawodniczki w klasyfikacji generalnej kobiet
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Kruka - Prezesa LKS Victoria Lisewo, Pani
Agnieszki Dalke, Pani Alicji Nogalskiej,
Pana Michała Lewandowskiego, Pana
Radosława Gorala, Pani Aleksandry
Uchacz, Pani Natalii Szpręglewskiej oraz
Pana Bartka Antolaka.

Zapraszamy do obejrzenia filmu
z biegu na www.youtube.pl.

Do zobaczenia za rok!!!
M.L.i B.J.
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Motomajówka
Kolejna
trzecia już
Motomajówka na pograniczu dwóch
gmin: Lisewo i Chełmża za nami.
Po raz kolejny Autsajderbar oraz
wójtowie Jakub Kochowicz i Jacek
Czarnecki do Drzonówka zaprosili

a finał….cóż. To w końcu legenda.
Legenda i zarazem fabryka dobrych
dźwięków. "Zdrowa woda" bo oczywiście
o niej mowa, rozgrzała nas do
czerwoności. Było bardzo bluesowo,
rockowo, a i romantyczne klimaty znalazły

Powitanie lata
w Drzonowie
OSP Drzonowo wraz
z Radą Sołecką
serdecznie zapraszają
na

„VII Powitanie Lata
w Drzonowie”.
Impreza odbędzie się
09 lipca br., o godz. 16.00.

W programie:
- loteria fantowa,
- grill,
- piwo,
- ognisko,
- dmuchańce,
- pokaz ratownictwa.

Zabawa z zespołem
"Flesz"

Były też rzuty silnikiem motocyklowym...

motocyklistów nie tylko z regionu, ale
z różnych zakątków Polski.
Parking zapełnił się maszynami,
a ryk silników słychać było daleko,
daleko. Organizatorzy przygotowali
wszystko to, co na tego typu imprezie być
powinno. Były konkursy dla dzieci
o tematyce "motorowej" no i oczywiście
tradycyjne zmagania zlotowe.
Konkurs na "Najsilniejszą babską
łapę" (czyli siłowania) wygrała
mieszkanka Lipienka p. Maria Król,
gratulujemy!
Wybraliśmy "Najgłośniejszą
rurę" (głośny wydech) i rzucaliśmy
silnikiem. Wręczyliśmy nagrody za
najstarszy motocykl imprezy (NSU
601OSL WH z 1939 r) oraz za ten,
najbardziej przerobiony (Filip Adamczyk
ze Świętosławia).
Niestety pogoda nie była tego
dnia po naszej stronie. "Czarne potwory"
na niebie dały nam "łupnia" i zmusiły do
przeniesienia koncertów do środka
Autsajdera. Zrobił nam się piękny,
muzyczny wieczór z jakże wspaniałą
dawką dobrej muzyki. Zespoły
"Momenty" oraz "Moherhead" pozwoliły
nam zapomnieć o pogodzie na zewnątrz
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się w "menu" zespołu tego wieczora.
Dziękujemy wszystkim
sponsorom, obsłudze, OSP w Drzonowie,
OSP w Szerokopasie za pomoc przy
organizacji imprezy.

Zapraszamy

Do zobaczenia za ROK!
M.D.

Konkurs na "najsilniejszą babska łapę" wygrała p. Maria Król
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Wycieczka do Szymbarku
W dniu 5 czerwca
z inicjatywy Gminnego Centrum
Informacji odbyła się kolejna
wycieczka, tym razem do
Szymbarku.
Pan przewodnik
oprowadził nas po terenie
skansenu, gdzie zobaczyliśmy
najdłuższą deskę świata (46,53
m), wyciętą z daglezji, która rosła
przez 120 lat w kaszubskim lesie.
Ponadto zobaczyliśmy Dom
Sybiraka, Pomnik Gryfa
Pomorskiego, Bunkier Gryfa
Pomorskiego, Kościółek Św.
Rafała, największy fortepian,
"dom do góry nogami", dom
Kaszuba z Kanady oraz pociąg
"Donikąd".
Dom Sybiraka dostarczył Uczestnicy wycieczki podążający do "domu do góry nogami"
wszystkim wiele wzruszeń, ale
przede wszystkim skłonił do głębokich zwiedzeniu wszystkich atrakcji
refleksji. Również silne wrażenie zrobił udaliśmy się na degustację kaszubskich
na nas Bunkier, gdzie efekty dźwiękowe smakołyków, które pozwoliły na
przeniosły nas w czasy wojny. u t r z y m a n i e w s z y s t k i c h
Natomiast krzykiem i śmiechem wycieczkowiczów w dobrej formie
zetknęliśmy się podczas zwiedzania w d r o d z e p o w r o t n e j .
"domu do góry nogami".
Wycieczka przebiegła w miłej
Po tych emocjach poszliśmy do i sympatycznej atmosferze oraz cieszyła
sali koncertowej, gdzie znajdował się się dużym zainteresowaniem ze strony
ogromny fortepian wpisany również uczestników. Wspomnienia, emocje
w Księgę Rekordów Guinessa. Po i refleksje pozostaną na długo w pamięci.

Wakacyjne wycieczki
nad morze
Gminne Centrum Informacji
zaprasza:
Gdańsk - Stogi
(10.07.2016 r., niedziela),
całkowity koszt około 30 zł
Hel
(23.07.2016 r., sobota),
całkowity koszt około 40 zł
Gdańsk - Stogi
(14.08.2016 r., niedziela),
całkowity koszt około 30 zł
Szczegóły w Gminnym
Centrum Informacji, a także pod
numerem telefonu:

721 - 368 - 141
Zapraszamy!
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Z wizytą w Family Park w Bydgoszczy
5 maja 2016r klasa IVa
odwiedziła centrum zabaw
w Bydgoszczy. Dzieci bawiły się
w Figloraju, czyli dżungli przeszkód
w postaci kładek, trampolin
i równoważni. Najodważniejsi zaliczyli
ścianki wspinaczkowe. Były też skoki
na bungee, strzały z armatek, a także gra
w kręgle.
Następnie uczniowie oglądali
i robili doświadczenia
w eksperymentarium profesora
Ciekawskiego. Prowadzący, za pomocą
widowiskowych eksperymentów,
wyjaśniał, jak skonstruowany jest świat.
Były to zajęcia odkrywające tajemnice
nauki.

Tatiana Jaworska

Klasa IVa odwiedziła centrum zabaw w Bydgoszczy
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