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Dożynki Gminno - Parafialne
W sobotę, 3 września 2016 r.
w Lisewie odbyły się Dożynki GminnoParafialne.
Święto Plonów rozpoczęło się
Mszą św. w kościele parafialnym pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego. Podczas
mszy świętej, zgodnie z tradycją,
poświęcone zostały dożynkowe wieńce
i chleby.
Starostowie dożynek: Pani Elżbieta
Szymborska z Kamlarek oraz Pan Jan
Dąbrowski z Bartlewa, wręczyli chleb
Wójtowi Gminy Jakubowi Kochowiczowi
oraz ks. prałatowi Gerardowi
Gromowskiemu. Ponadto Ksiądz Prałat oraz
Wójt Gminy otrzymali od przedstawiciela
pszczelarzy z terenu Gminy Lisewo, Pana
Edmunda Szymborskiego, miody
z tegorocznych zbiorów.
Później, w barwnym korowodzie,
uczestnicy dożynek prowadzeni przez
komendanta zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Lisewie, poczty sztandarowe
o r a z z e s p ó ł Ta ń c a „ K u n d z i a ”
przemaszerowali na stadion, na którym
odbyła się część konkursowo - rozrywkowa.
Odśpiewaniem hymnu
państwowego rozpoczęto Święto Plonów,
a Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz
powitał wszytkich zebranych gości.
Część artystyczną rozpoczął
niezwykle widowiskowy występ zespołu
„Kundzia”. Dla mieszkańców gminy oraz
p r z y j e z d n y c h g o ś c i o rg a n i z a t o r z y
przygotowali wiele atrakcji.
Uczestnicy sobotniej uroczystości
mogli posilić się grochówką, kiełbaskami
z grilla czy chlebem ze smalcem i ogórkiem.
Po raz pierwszy, w tym roku, na przepięknie
ozdobionych stoiskach, sołectwa
prezentowały lokalne wyroby
przygotowane przez mieszkańców danych
wsi. Sołectwo Kamlarki przygotowało
smalec z lubczykiem, ciasta, piwo z piernika
i przetwory owocowo - warzywne, Lipienek
- grillowaną wątróbkę w boczku, ciasta oraz
nalewkę „Lipieniankę”, Lisewo - paszteciki,
barszcz i cebularze natomiast Kornatowo żurek i drożdżówkę. Stowarzyszenia:
„Nasze Bartlewo” i „Przyjazny Uśmiech”
z Pniewitego podejmowały gości
smakowitymi ciastami. Oceniająca stoiska
komisja wyłoniła zwycięzcę, którym zostało

Sołectwa na stoiskach reprezentowały lokalne wyroby przygotowane przez mieszkańców

sołectwo Lipienek. Wyróżnienie otrzymało
sołectwo Kamlarki.
We wspaniałej atmosferze, zdrowej
rywalizacji oraz z poczuciem humoru odbył
się „Turniej Sołectw z Humorem”.
Zgłoszone drużyny z 6 sołectw: Kornatowa,
Krajęcina, Krusina, Lipienka, Lisewa oraz
Pniewitego zmagały się w czterech
konkurencjach, zacięcie walcząc o podium.
Zwyciężyła drużyna z Lisewa, II miejsce
zajęła drużyna z Krusina, natomiast III
miejsce przypadło drużynie z Lipienka.
Zwycięzcy otrzymali bony pieniężne.
W turnieju nie było przegranych, pozostałe
drużyny również otrzymały nagrody
w postaci bonów pieniężnych.
W konkursie o „Najpiękniejszy
wieniec dożynkowy” wzięło udział aż 11
sołectw z naszej gminy: Bartlewo, Błachta,
Kamlarki, Kornatowo, Krajęcin, Krusin,
Linowiec, Lipienek, Malankowo, Piątkowo
oraz Pniewite.
Komisja miała bardzo trudne
zadanie, ponieważ wszystkie
zaprezentowane wieńce były przepiękne
i wykonane z niezwykłym kunsztem. W tej
rywalizacji zwyciężyło sołectwo Krajęcin, II
miejsce zajęło sołectwo Lipienek, a III
miejsce sołectwo Błachta.

Ogłoszone zostały również wyniki
gminnego konkursu „Piękna Zagroda
Lisewo 2016”, na który wpłynęło 10
zgłoszeń.
Zwycięzcą w kategorii „Zagroda
wiejska” została Pani Dorota Pieńczewska
z Kornatowa, II miejsce zajęła Pani Wanda
Kalinowska z Wierzbowa, a III miejsce
Państwo Bożena i Zbigniew Artwik
z Kamlarek. Główną nagrodę w kategorii
„Działka siedliskowa” zdobył Pan Dariusz
Breitenbach z Kornatowa. Kolejne miejsca
zajęli Państwo Lucyna i Bronisław
Stawiccy z Chrust oraz Pani Marzanna
Kobierska z Krusina. Komisja konkursowa
wyróżniła dwie działki Państwa Anety
i Andrzeja Kowalskich z Chrust oraz
Państwa Anny i Dariusza Strońskich
z Wierzbowa. Przyznano także nagrody
Państwu Monice i Maciejowi
Bartoszewskim z Lisewa oraz Pani Ewie
Kokoszka z Drzonowa. Wszystkie nagrody
wręczane były przez Wójta Jakuba
Kochowicza oraz Przewodniczącego Rady
Gminy Witolda Jaworskiego.
Wszystkim zwycięzcom oraz
wszystkim uczestnikom konkurencji,
konkursów i zabaw organizowanych
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podczas tegorocznych dożynek serdecznie
gratulujemy - mówi Wójt Gminy.
Na najmłodszych uczestników
czekała niespodzianka w postaci
darmowego wesołego miasteczka. Cieszyło
się ono ogromnym zainteresowaniem dzieci
i młodzieży. Największą atrakcją okazał się
jeden z dwóch w Polsce, dmuchany statek
piracki. Był też pokaz mydlanych baniek
oraz bardzo lubiane przez dzieci malowanie
twarzy. Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw
Lokalnych z Lisewa zorganizowała konkurs
wiedzy o Gminie Lisewo oraz zajęcia
plastyczne dla najmłodszych.
Gwiazdą wieczoru był zespół disco
polo „Diadem”, natomiast zabawa taneczna
odbyła się przy muzyce zespołu Trio - Night
z Torunia. Przy wspaniałej pogodzie oraz
w dobrych nastrojach zebrani goście bawili
się do późnych godzin nocnych.
Wójt Gminy Lisewo Jakub
Kochowicz składa serdeczne
podziękowania za pomoc i wsparcie
w o rg a n i z a c j i D o ż y n e k G m i n n o Parafialnych - Lisewo 2016: Księdzu
Prałatowi Gerardowi Gromowskiemu,
Pocztom Sztandarowym, Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Lisewie, Panu Markowi Kochowiczowi
z Lisewa, Zakładowi Mięsnemu Ritter,
Marcinowi Radgowskiemu, Druhom z OSP
Lisewo, Panu Kazimierzowi
Jankowskiemu, Państwu Tomaszewskim,
sklep „IWETOM”, Panu Tomaszowi
Lipskiemu, Market budowlany „Mrówka”,
Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej
w Mgoszczu - Panu Grzegorzowi
Szimingowi, Dyrektorowi ZS-P w Lisewie
Panu Grzegorzowi Zalewskiemu, Panu
Jackowi Fabianowskiemu, firma Fabex,
Pani Sołtys Jadwidze Kalata, Pani Sołtys
Marii Adamczyk, Pani Sołtys Iwonie
Tyburskiej, Panu Marcinowi Wysockiemu,
Panu Jackowi Mikowskiemu, Panu
Tomaszowi Chmarzyńskiemu, Panu
Edmundowi Szymborskiemu oraz Jego
Wnukom, Stowarzyszeniu Kuźnia Inicjatyw
Lokalnych z Lisewa, Młodzieżowej Radzie
Gminy, Starościnie Dożynek Pani Elżbiecie
Szymborskiej, Staroście Dożynek Panu
Janowi Dąbrowskiemu, Pracownikom
Urzędu Gminy zaangażowanym
w organizację dożynek.
Słowa uznania kieruję również do
sołectw naszej Gminy - Bartlewo, Błachta,
Kamlarki, Kornatowo, Krajęcin, Krusin,
Linowiec, Lipienek, Malankowo, Piątkowo
oraz Pniewite biorącym udział w Konkursie
Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy,
sołectwom: Kamlarki, Lipienek, Lisewo,
Kornatowo oraz Stowarzyszeniom: „Nasze
Bartlewo” i „Przyjazny Uśmiech”
z Pniewitego za udział w Konkursie
kulinarnym na Najlepszy Wyrób Lokalny,
a także drużynom z sołectw: Kornatowo,
Krajęcin, Krusin, Lipienek, Lisewo
i Pniewite za zachowanie fair play oraz

W "Turnieju Sołectw z Humorem" nie zabrakło różnorodnych konkurencji

Dożynki uświetnił występ zespołu "Kundzia"

Zadowolona ekipa z Kornatowa

Wiadomości Lisewskie
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wspaniałą atmosferę i dobrą zabawę
podczas rywalizacji w Turnieju Sołectw
z Humorem. Doceniam poświęcony czas,
zaangażowanie oraz pomysłowość
wszystkich, którzy choćby w najmniejszym

stopniu przyczynili się do organizacji
i uświetnienia uroczystości dożynkowych.
Zarówno w trakcie imprezy, jak i po jej
zakończeniu, nie milkły słowa uznania
i zadowolenia uczestników. Słyszeliśmy

opinie, że dawno nie było tak udanych
dożynek. Najlepszym potwierdzeniem tego
jest ilość osób, która w tym dniu odwiedziła
miejsce uroczystości - dodaje Jakub
Kochowicz Wójt Gminy Lisewo.
A.L.

Nowe tereny pod inwestycje
Gmina Lisewo zakwalifikowała się
do udziału w projekcie pn. "Dobre
konsultacje, dobry plan" realizowany przez
Kujawsko - Pomorską Federację
Organizacji Pozarządowych.
Spośród 20 aplikacji, które
wpłynęły w pierwszym tegorocznym
naborze zostało wyłonionych 14 gmin są
wśród nich reprezentanci każdego z czterech
województw.
Do projektu zakwalifikowanych
zostało 5 gmin z województwa kujawskopomorskiego, a wśród nich jest również
gmina Lisewo.
Projekt nie będzie skupiał się tylko
na przeprowadzeniu konsultacji, ale
poszukiwaniu takich rozwiązań (np. form
prowadzenia konsultacji), które stosowane
będą także po projekcie, bez konieczności
ponoszenia dużych nakładów finansowych
przez gminy i co więcej, które staną się
inspiracją dla kolejnych gmin.
Dzięki realizacji tego
przedsięwzięcia w 25 gminach zostaną
przeprowadzone złożone procesy
konsultacyjne dot. planowania
przestrzennego.
Gmina Lisewo jest już w trakcie
opracowywania planu zagospodarowania
przestrzennego terenu znajdującego się przy
węźle autostradowym. Plan obejmuje około
30 hektarów i powinien być gotowy za rok.
Właściciele terenów po opracowaniu planu
i odrolnieniu będą mogli samodzielnie

sprzedać ziemię.
Nad realizacją tego zadania czuwa
Zespół Ekspercki złożony z przedstawicieli
Federacji i Fundacji Stabilo oraz ekspertów
planowania przestrzennego, który nie tylko
monitoruje działania, ale przede wszystkim
planuje i określa ich standard.
GCI

Wyniki warsztatów
Niewątpliwie dużym sukcesem
zakończyły się warsztaty z mieszkańcami
wszystkich sołectw dotyczące Strategii
Rozwoju Gminy Lisewo.
Frekwencja na nich była bardzo
dobra, a wyniki dyskusji często zaskakiwały
nawet moderatorów.
Dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się do tej pory w nasze działania
i wsparli nas podczas spotkań. Tym samym
dobiegła końca Identyfikacja problemów
Gminy Lisewo w podziale na obszary ich
występowania. Teraz czeka nas kolejny etap
wypracowanie gotowych rozwiązań
i sposobów ich wdrażania. Już teraz
zapraszamy osoby chcące zmieniać naszą
gminę na lepsze do współpracy w tzw.
Grupach Roboczych.

Wiadomości Lisewskie

Wszelkie informacje na temat tego
jak można dołączyć do danej Grupy znajdują
się na stronie www.strategia.lisewo.com.
Tam znajdziecie Państwo również wnioski
z warsztatów i inne przydatne informacje.
Zespół ds. Strategii i
Rozwoju Gminy Lisewo

Dyżur dzielnicowego
w Lisewie
Od początku roku Urząd Gminy
prowadził rozmowy z Komendą Powiatową
Policji w Chełmnie na temat przywrócenia
posterunku w Lisewie.
Rozmowy te przyniosły pierwsze
efekty i od października dwa razy
w tygodniu dyżur w Lisewie pełnił będzie
nasz dzielnicowy. Nie udałoby się tego
osiągnąć gdyby nie współpraca ze
Spółdzielnią Mieszkaniową w Lisewie,
która udostępniła swój lokal.
Bardzo cieszy mnie, że po raz
kolejny mieszkańcy wspierają działania
samorządu i biorą na siebie
odpowiedzialność za sprawy lokalne. Mam
nadzieję, że w przyszłości pójdziemy krok
dalej - podkreśla Wójt Jakub Kochowicz.
Dzielnicowy Wojciech Dalke
przyjmował będzie od października
mieszkańców w biurze Spółdzielni
Mieszkaniowej w każdą środę w godzinach
od 16.00 do 18.00 oraz piątek w godzinach
od 8.00 do 10.00.
GCI
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Zmiany w systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi w Gminie Lisewo
Wy c h o d z ą c n a p r z e c i w
oczekiwaniom znacznej części
mieszkańców gminy związanych
z wprowadzeniem systemu
pojemnikowego odbioru odpadów, Rada
Gminy Lisewo w czerwcu br. podjęła
uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy
Lisewo ze Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Chełmińskiego.
W okresie wakacyjnym trwały
intensywne prace związane
z przygotowaniem nowych wytycznych
i uchwał.
Zgodnie z obietnicą złożoną na
wiosennych zebraniach, wspólnie
z radnymi przeprowadziliśmy debatę na
temat dalszego funkcjonowania systemu
odbioru odpadów - podkreśla Wójt Jakub
Kochowicz.
13 września Rada Gminy podjęła
szereg uchwał dotyczących wdrożenia

systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi i w związku z tym
w najbliższym czasie czeka nas kilka
zmian. Na przełomie września
i października będą zbierane od
mieszkańców nowe deklaracje
o wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Do Państwa
domów przyjadą pracownicy Urzędu
Gminy, którzy zbiorą niezbędne dane.
W listopadzie odbędzie się przetarg na
odbiór odpadów komunalnych, a już od
stycznia 2017 roku każda nieruchomość
zostanie wyposażona w pojemniki
o odpowiednich kolorach na każdy rodzaj
odpadów.
Zmianie ulegnie też częstotliwość odbioru
odpadów - dopasowana do potrzeb
mieszkańców, jak również lokalizacja
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych oraz postępowanie ze

Fundusze europejskie dla Gminy Lisewo

Obecnie w ZAZ-ie pracują 44 osoby niepełnosprawne
Gmina Lisewo otrzymała
dofinansowanie na realizację projektu pn.
„Aktywni niepełnosprawni”, który będzie
realizowany w Zakładzie Aktywności
Zawodowej w Drzonowie.
Zadanie współfinansowane jest
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne
społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie
społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne
włączenie społeczne, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 2020.
Dnia 7 września b.r. Wójt Gminy
Lisewo - Jakub Kochowicz podpisał umowę
o dofinansowanie na kwotę 457 730 zł.

Celem projektu jest zwiększenie
możliwości wejścia na rynek pracy 24 osób
niepełnosprawnych w wieku 18 - 64 lat
z terenu powiatu chełmińskiego w okresie od
1 lipca 2016 roku do 30 września 2018 roku.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone
zajęcia indywidualne ze specjalistami,
którzy opracują ścieżkę reintegracji
zawodowej dla każdej osoby uczestniczącej
w projekcie.
Kolejnymi etapami będą:
szkolenia, zajęcia praktyczne oraz staże
zawodowe.
Projekt jest realizowany w partnerstwie
z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Toruniu.
A. Dalke

zużytym sprzętem elektrycznym
i odpadami budowlanymi.
Szczegółowe informacje zostaną
przedstawione w grudniowym wydaniu
Wiadomości lisewskich. Zmiany nie
obejmą opłat za odbiór odpadów
komunalnych, ceny oraz sposób
naliczania (od gospodarstwa domowego)
pozostaną takie jak do tej pory. Mając na
uwadze sprawne wdrażanie systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie naszej Gminy
zwracamy się z prośbą o terminowe
składanie deklaracji o wysokości opłaty.
Dodatkowe informacje możecie
uzyskać Państwo w Urzędzie Gminy
w Lisewie pod numerem telefonu (56)
676-86-14, bądź osobiście.
N. S.

Podziękowanie
Za okazane wsparcie
duchowe i finansowe dla: braci
strażackiej z OSP Pniewite,
mieszkańców wsi Krajęcin
i Piątkowo, Związku Emerytów
i Rencistów z Lisewa.
Dziękuję wszystkim ludziom
dobrego serca, którzy pomagają mi w
walce z chorobą nowotworową.
Traktuję to jako wyraz
Waszej wrażliwości, dobroci oraz
chęci niesienia pomocy.
Podziękowania kieruję
również dla Pana dr. Zdzisława
Falkiewicza oraz zespołu
pielęgniarek przy Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Lisewie za opiekę
medyczną i życzliwą pomoc.
Lucyna Grędzicka z rodziną

Informacja
Punkt Apteczny przy
ul. Gen. J. Hallera 20A
będzie czynny codziennie
od 8.00 do 18.00.

Zapraszamy
Wiadomości Lisewskie
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XVIII Spotkania Rodzinne
Po raz 18 mieszkańcy gminy spotkali
się na festynie rodzinnym zorganizowanym
przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lisewie,
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo
oraz Urząd Gminy w Lisewie.
Festyn jak co roku cieszył się dużą
popularnością wśród dzieci i ich rodziców,
którzy w tym dniu mogli zaprezentować się
w licznych rodzinnych konkurencjach.
Organizatorzy dla uczestników
przygotowali wiele atrakcji.
Swoje umiejętności wokalne
i taneczne zaprezentowali uczniowie
z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Lisewie oraz dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Krusinie i Świetlicy
Środowiskowej w Lisewie. Na scenie
pięknie zaprezentował się też nasz rodzimy
zespół wokalny „Lisewianie”.
Rodzinne konkurencje oraz zabawy
dla dzieci, jak co roku przyciągnęły wielu
chętnych uczestników. Każdy, kto brał
w nich udział został nagrodzony.
Największą popularnością cieszyła się
loteria fantowa, w której główną nagrodą był
rower.
Jak co roku pomocą do
uatrakcyjnienia festynu służyli strażacy
z gminy Lisewo. Jednostka z OSP Lisewo
przygotowała pokaz ratownictwa
medycznego, natomiast druhowie z OSP
Lipienek zorganizowali konkursy i zabawy
dla dzieci. Ponadto wszyscy chętni mogli
obejrzeć sprzęt policyjny, strażacki
i medyczny.
Jedna z najciekawszych atrakcji dla
dzieci była zabawa w pianie. Konkurs
ekologiczny „Bezpieczne i ekologiczne
wakacje” przeprowadziło Stowarzyszenie
Integracja i Współpraca z Torunia.
Gminna komisja Rozwiązywania

Nowością na tegorocznym spotkaniu rodzinnym była piana oblegana
głównie przez najmłodszych
Festyn współfinansowany był ze
środków Województwa Kujawsko Pomorskiego, Powiatu Chełmińskiego
i Gminy Lisewo. Ponadto pozyskano środki
od sponsorów: Pana Zdzisława Falkiewicza
Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia,
Ks. Prałata Gerarda Gromowskiego proboszcza naszej parafii, Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Lisewie, Spółdzielni Mleczarskiej
w Lisewie, Firmie Handlowej IWE - TOM
p. Tomaszewskich, Carrefour Express
w Lisewie, Zakładów Mięsnych Ritter,
Markietu Budowlanego p. Tomasza
Lipskiego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
sponsorom, dyrekcji szkół i nauczycielom
za przygotowanie części artystycznej,
członkom Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, pracownikom Urzędu
Gminy w Lisewie, Policji oraz jednostkom
OSP Lisewo i OSP Lipienek za wsparcie
i pomoc w organizacji naszych spotkań,
a wszystkich uczestników zapraszamy do
zabawy w przyszłym roku!

A.N.

Występ zespołu "Alibi" z koncertem "Disco lata"
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Wakacje na sportowo
W okresie wakacyjnym grupa
nieformalna „Aktywni działacze”
realizowała projekt pt: „Aktywnie
w Lisewie”. Środki na działania pozyskane
zostały w ramach konkursu „Działaj
Lokalnie” organizowanego przez Kuźnię
Inicjatyw Lokalnych w Lisewie.
Projekt obejmował przeprowadzenie
trzech wydarzeń: wakacyjnego turnieju piłki
nożnej, rozgrywek plażowej piłki siatkowej
oraz Wakacyjnej Lisewskiej Biesiady.
Turniej Piłki Nożnej
Na boisku wielofunkcyjnym przy
Szkole Podstawowej w Lisewie odbył się
Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej. Do walki
o zwycięski tytuł przestąpiło 7 drużyn.
Po wielogodzinnych staraniach,
wyłonili się zwycięzcy tego turnieju. Na
pierwszym miejscu uplasowała się drużyna
pod nazwą „Tłok to za mało”, tuż za nimi
byli „LKS Lisewo”, trzecie miejsce zajęła
drużyna „Pazdany”.
Nie odbyło się również bez nagród
indywidualnych. Wśród graczy najlepszym
bramkarzem został Szymon Brzozowski „Tłok to za mało”, królem strzelców był
Maciej Szymański - „Tłok to za mało”,
z kolei Damian Jastrzębski - „Pazdany”
okazał się najlepszym zawodnikiem.
Dziękujemy Panu Grzegorzowi
Admaczykowi „Globi” za pomoc
w organizacji wydarzenia oraz zawodnikom
za sportową rywalizację.
Rozgrywki siatkówki plażowej
Zawody zostały rozegrane na terenie
Zespołu Szkolno - Przedszkolenego
w Lisewie.
Mecz odbywał się do dwóch
wygranych setów z czego każdy z nich liczył
21 punktów. Całe rozgrywki były
prowadzone w systemie „każdy z każdym”.
I tak po kilku siatkarskich potyczkach
wyłonili się zwycięzcy turnieju: I miejsce
zajęła drużyna - „Piękni
i młodzi”, II - „Skoczni chłopcy”, III „ Wo j o w n i k ” z k o l e i n a j l e p s z y m
zawodnikiem został Artur Groszewski
z drużyny "Wojownik".
Wakacyjna Lisewska Biesiada
W niedzielę 28 sierpnia w parku przy
gimnazjum w Lisewie odbył się piknik dla
mieszkańców Lisewa. W trakcie spotkania
odbyły się liczne konkursy plastyczne,
sportowo - sprawnościowe, wokalne
i zręcznościowe. Uczestnicy zostali
nagrodzeni upominkami. Mieszkańcy
skorzystali z poczęstunku słodyczami,
napojami, chlebem ze smalcem i ogórkiem
oraz kiełbaską upieczoną nad ogniskiem.
W trakcie biesiady wystąpił lokalny ludowy
zespół "Lisewianie''. To niedzielne

Turniej Piłki Nożnej na boisku wielofunkcyjnym

Dzieci chętnie brały udział w rywalizacjach

popołudnie było formą bezpiecznego,
aktywnego i wolnego od używek spędzania
wolnego czasu.
Dziękujemy Gminnemu Centrum
Informacji za pomoc w organizacji naszych
działań oraz opiekunowi grupy nieformalnej
LKS Victoria Lisewo.
Grupa nieformalna „Aktywni działacze”

Kurs obsługi komputera
Serdecznie zapraszamy na bezpłatny kurs
komputerowy dla początkujących
w Gminnym Centrum Informacji.
Zapisy przyjmowane będą w biurze
GCI w godzinach pracy oraz pod
numerem tel. 56 676 85 43
Planowany termin rozpoczęcia kursu to
17.10.2016 r.
Serdecznie zapraszamy!
GCI
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„Podwórko wyobraźni” w Krajęcinie
Dnia 28 sierpnia b.r. odbyło się
zakończenie projektu pn. „Decoupage
w krainie wyobraźni” realizowanego przez
grupę nieformalną „Rzeczpospolita babska”
oraz OSP w Krajęcinie.
Na realizację zadania OSP Krajęcin
pozyskało dotację w wysokości 3 432 zł. Ze
środków programu „Działaj Lokalnie 2016”
organizowanym przez Ośrodek Działaj
Lokalnie, którym jest Stowarzyszenie
Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
(dawniej SPGL).
W ramach projektu zrealizowano
zajęcia decoupage'u, które polegały na
zdobieniu przedmiotów, tj. oklejaniu ich
powierzchni serwetkami lub obrazkami
z papieru. Zdobienie techniką decoupage'u
drewna, metalu, szkła, porcelany i tkaniny
jest dziś niezwykle modnym hobby, które
pozwala ze zwykłych przedmiotów
stworzyć oryginalne dzieła sztuki.
W zajęciach uczestniczyły dzieci oraz osoby
dorosłe z sołectwa Krajęcin, Chrusty
i Malankowo.
Uwieńczeniem projektu był piknik
pt. „Podwórko wyobraźni” przy ognisku na
placu przed świetlicą wiejską
w Krajęcinie. Zajęcia poprowadził
profesjonalny opowiadacz bajek - Michał
Malinowski, który przeniósł dzieci do
krainy fantazji.
Wszyscy uczestnicy spotkania
brali udział w Bajkopodróży -

przedstawieniu inspirowanym bajkami
z różnych części świata, wyobraźnią autora.
Zbudowano również Wyspę Bajkowych
Skarbów - budowlę z klocków MuBaBaO.
Największa atrakcją cieszyły się
Bajkostwory - zabawy ruchowe z miękkimi
wypychankami różnej wielkości do
4 metrów, które służyły do skakania,
chowania i zabawy.

Serdeczne podziękowania
składam państwu Antoniemu i Elżbiecie
Kowalskim za pomoc w przygotowaniu
zajęć oraz Grzegorzowi Tyrakowskiemu,
Renacie Poraszka oraz Iwonie Tyburskiej.

Uczestnicy spotkania brali udział w Bajkopodróży - przedstawieniu inspirowanym
bajkami z różnych części świata
A. Dalke

Chrusty na tropie przygód
Na tropie historii i przygody
W takie intrygujące hasło
wpisaliśmy swój pomysł na projekt
zgłoszony do konkursu powiatowego
organizowanego przez chełmińskie
Starostwo z cyklu „Kulturowe Dziedzictwo
Naszego Sołectwa”.
Autorkami projektu są: M. Cyrklaf
A. Dalke R. Poraszka. Na jego realizację
wieś Chrusty otrzymała 900 zł. Działanie
skierowane zostało głównie do dwóch
najliczniejszych grup wiekowych tj. dzieci
oraz ich rodziców, ale także do wszystkich,
którym temat i forma przypadły do gustu.
Zawartość projektu oparta została
na historii wsi Chrusty i przygodzie.
Wybraliśmy taką niecodzienną formę jako
alternatywę dla kanapowego sposobu
spędzania wolnego czasu, żeby pokazać
najmłodszym, że świat nie składa się
wyłącznie z innowacji.
Projekt zakładał inspirowanie
aktywności mieszkańców w zakresie
dbałości o upowszechnianie historii naszej
wsi, oraz zwiększenie oferty edukacyjno -
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Dzieci z wizytą w muzeum Etnograficznym w Toruniu
poznawczej z elementami rekreacji dla
dzieci i dorosłych z Chrust oraz osób
z ościennych wiosek - zaprzyjaźnionych ze
świetlicą wiejską w czasie od 20.06.2016 r.
do 31.07. 2016 r.

Celem projektu było ukazanie
różnorodności działań na rzecz
propagowania wśród mieszkańców
potrzeby utożsamiania się z miejscem
pochodzenia, identyfikacji z miejscem
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urodzenia, oraz radością z odkrywania
i poznawania. Motto naszego projektu:
„Jestem ze wsi, to brzmi dumnie, mieszkam
w Chrustach a to zobowiązuje”. Cały projekt
składał się z trzech elementów. Bazując na
regule podchodów przeprowadziliśmy grę
terenową, w której to tropiliśmy historię
naszej wsi. Poszczególne zadania gry
terenowej wymagały od uczestników
odnajdywania się topografii wsi,
wykonywania zadań, uczestniczenia
w zabawach typowych dla lat młodości babć
i dziadków, odgadywania zagadek,
rozpoznawania i nazywania roślin. Punktem
docelowym wyprawy było przejście po
wskazówkach ukrytych w listach do Krzyża
Męki Pańskiej, który jest ważną częścią
dziedzictwa kulturowego sołectwa Chrusty.
Wyprawa do Muzeum
Etnograficznego w Toruniu to kolejny etap
projektu - dzięki któremu uczestnicy mogli
zobaczyć, poczuć, doświadczyć jak ważnym
elementem jest dziedzictwo kulturowe i jak
pieczołowicie się je chroni. Dorośli mogli
powrócić do wspomnień z dzieciństwa,
młodzież ocenić jak wielki skok
cywilizacyjny dokonał się na wsi polskiej,
a dzieci skorzystały z zajęć edukacyjnych
poprowadzonych przez pracownika
muzeum pt. „100 lat temu na wsi”.
Natomiast spacer po toruńskiej starówce
dopełnił znakomicie temat, mogliśmy
pokazać uczestnikom narodowe
dziedzictwo kulturowe najwyższej klasy.
Uczestnicy podsumowali projekt 30
l i p c a b r. w ś w i e t l i c y w i e j s k i e j
w towarzystwie własnym oraz kuchu
z blachy, ogórka kiszonego z kruża, pajdy
chleba ze smalcem, kartofla w łupinie,
wspomnień, oraz fantastycznego występu
dwu i pół letniej Wikusi Ropińskiej, która
bez tremy, przepięknie i bezbłędnie
zaśpiewała ,,śpiewanko - rymowankę”
zapamiętaną z warsztatów w muzeum.
Czym udowodniliśmy, że dziedzictwo
kulturowe naszego sołectwa niejedno ma
oblicze.
Ciągnęło nas ... w las
Chrusty pustynią nie są, to jednak jak
wzrokiem sięgnąć prawdziwego lasu nie
widać. I tak powstał projekt pt. „Zielono
nam, czyli eko - edukacja na wakacjach”,
który zrealizowaliśmy w ramach zadania
publicznego w zakresie organizacji małych
inicjatyw w 2016 roku na terenie gminy
Lisewo.
Nasz projekt stanął w konkursowe
szranki i otrzymał dotację 250 zł. Projekt
prosty, choć nietuzinkowy, proekologiczny
zakładał zwiększenie oferty edukacyjno poznawczej z elementami ekologii
i rekreacji dla dzieci z sołectwa Chrusty oraz
tych zaprzyjaźnionych z naszą świetlicą
i potraktowanie jej jako alternatywnej formy
spędzania wolnego czasu dzieci i dorosłych.
Zaplanowano w nim realizację

zajęć ekologiczno - przyrodniczych
w leśniczówce Czystochleb w powiecie
wąbrzeskim. Żywiąc uzasadnione nadzieje,
że realizacja projektu przyczyni się do
wyrobienia i utrwalenia w dzieciach ekoprzyzwyczajeń, wypracowania nawyku,
dbania o dobro wspólne poprzez szukanie
radości ze wspólnej pracy i zabawy, poczucia
przynależności do grupy rówieśniczej
wybraliśmy się do lasu sprawdzić co Matka
Natura ukryła w lesie.
Tuż po 9 rano w piątek 1 lipca br.
uśmiechnięta, wesoła, odpowiednio ubrana
i zaprowiantowana gromadka wraz
z opiekunami wsiadła do autobusu. Już sam
wyjazd za „granicę” powiatu był dla dzieci
atrakcją. Z ciekawością obserwowały
i komentowały świat za szybą.
W gościnnej leśniczówce
Czystochleb, której gospodarzem jest
leśniczy p. Wiesław Siciński - powitał nas
sympatyczny podleśniczy - p. Tomasz
Gardzisz, który w formie przyjaznej gawędy
przystosowanej do potrzeb różnych grup
wiekowych uczestników, poprowadził
zajęcia eko-edukacyjne. Mogliśmy
posłuchać o lesie i zwyczajach jego
mieszkańców, ale i o zasadach jakie
obowiązują ludzi wchodzących do lasu,
o zagrożeniach jakie niesie nieostrożność lub
zaśmiecanie. Byliśmy gotowi nawet
wytropić i zebrać ewentualne śmieci na trasie

naszej wędrówki. Było czysto, a to znak, że
ludzie zaczęli rozumieć, iż przyroda jest
bezcenna.
Pełni leśnych zapachów i wrażeń
z leśnego spaceru odpoczęliśmy sobie
w obrębie leśniczówki, posileni pyszną
pieczoną kiełbaską delektowaliśmy się
zielenią i ciszą. Mali uczestnicy dali się też
namówić na dodatkowy wysiłek fizyczny
na pięknym zielonym terenie
przynależnym do leśniczówki .
Dzieci i dorośli pożegnali pana
podleśniczego pięknym „dzię-ku-jemy”!
Zadanie było dofinansowane ze
środków Urzędu Gminy w Lisewie
w ramach otwartego konkursu ofert
w zakresie „Organizacji małych inicjatyw
w 2016 roku na terenie Gminy Lisewo”.
Dziękujemy - leśniczemu
p. W. Sicińskiemu gospodarzowi
leśniczówki Czystochleb, który za
przysłowiowy „jeden uśmiech” umożliwił
nam bezpłatną realizację projektu.
Dziękujemy p. podleśniczemu T.
Gardzisz za poświęcony nam czas i ekoedukacyjną gawędę. Dziękujemy kierowcy
p. Przemkowi za bezpieczną jazdę
autobusem. Dziękujemy SPGL za
użyczenie nam osobowości prawnej na
potrzeby projektu.
sołtys wsi Chrusty R. Poraszka

Mali podróżnicy podczas wyprawy do lasu

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

Pacjenci chcący skorzystać
z bezpłatnych protez mogą
zapisywać się na listę osób
oczekujących.

Rejestracja na wizytę pod nr tel. 56 676 88 06 lub osobiście.
Gabinet Stomatologiczny, ul. Toruńska 15, 86 - 230 Lisewo

Tomasz Żary

Wiadomości Lisewskie
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Spotkanie z cerkwią prawosławną
W niedzielę, tj. 7 sierpnia 2016 r.
grupa seniorów z Gminy Lisewo wyruszyła
do Ciechocinka. Tematem głównym
wycieczki było spotkanie z cerkwią
prawosławną i księdzem Mikołajem
Hajduczenią. Ponadto atrakcjami wycieczki
były: Dywan kwiatowy, Dworek Prezydenta
RP, Fontanna "Jaś i Małgosia", Fontanna
"Grzybek", Fontanna "Żabka", Kościół
parafialny, Muszla Koncertowa, Park
Tężniowy, Park Zdrojowy, Teatr Letni,
Tężnie, Zegar Kwiatowy. Pomimo 3,5 h
zwiedzania miasta z przewodnikiem
uśmiechy i dobry humor towarzyszyły
uczestnikom przez cały wyjazd.
Wycieczkę dofinansowano ze
środków V Otwartego Konkursu Centrum
Polsko - Rosyjskiego Dialogu

i Porozumienia w ramach projektu „Dialog
kultur polsko - rosyjskich w Lisewie”, na
który Stowarzyszenie otrzymało grant

w wysokości 5.000 zł.
KIL Lisewo

Wspólne grupowe zdjęcie uczestników wycieczki

Kuźnia Inicjatyw Lokalnych rozdała granty po raz pierwszy!
23 czerwca br. w Świetlicy
Wiejskiej w Nawrze odbyło się uroczyste,
a zarazem historyczne podpisanie umów
z Grantobiorcami w Programie Działaj
Lokalnie IX. Kuźnia Inicjatyw Lokalnych
w Lisewie, jako Ośrodek Działaj Lokalnie

- „Decoupage w krainie wyobraźni”wnioskowany przez OSP Krajęcin
w imieniu grupy nieformalnej
„Rzeczpospolita babska”. Projekt zakłada
przeprowadzenie warsztatów z techniki
zdobniczej - decoupage. W działania

Pani prezes stowarzyszenia podczas podpisywania jednej z umów
po raz pierwszy rozdała granty na realizację
działań, mających na celu wspólne dobro.
W rezultacie zawartych zostało 12 umów
(6 organizacji pozarządowych oraz 6 grup
nieformalnych z opiekunem prawnym), na
łączną kwotę 32 400 zł. Granty zostały
podzielone następująco na cztery gminy:
Lisewo- 9 006,00 zł, Płużnica- 7 470,00 zł,
Chełmża- 8 540,00 zł, Grudziądz - 7
384,00zł. Na terenie Gminy Lisewo
dofinansowanie otrzymały 3 projekty:
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zaangażowane będzie 24 dzieci oraz 24
dorosłych z miejscowości Chrusty,
Malankowo i Krajęcin. Kulminacją projektu
będzie Piknik pt. "Podwórko wyobraźni"
przed świetlicą w Krajęcinie, kierowany do
3 sołectw. W ramach działania przewidziane
zostały zajęcia z profesjonalnym
bajkoopowiadaczem.
- „Aktywnie w Lisewie”- wnioskowany
przez Ludowy Klub Sportowy „Victoria”
w Lisewie w imieniu grupy nieformalnej

„Aktywni działacze”. Projekt ten
przewiduje przeprowadzenie treningów,
a także Turnieju Piłki Nożnej na boisku
wielofunkcyjnym w Lisewie, Turnieju
Siatkówki Plażowej przy Szkole
Podstawowej w Lisewie, a na zakończenie L i s e w s k i e j Wa k a c y j n e j B i e s i a d y,
połączonej z wesołymi konkurencjami
i zabawami.
- „Klub Ognia”- wnioskowany przez OSP
Linowiec w imieniu grupy nieformalnej
„Circolo Fire”. Projekt ma na celu
powstanie grupy młodzieżowej, która
zdobędzie umiejętności żonglowania
ogniem. Ponadto utworzony zespół
przeprowadzi warsztaty dla dzieci,
przekazując sprawność żonglerki
tradycyjnej. Dodatkowo działania
przewidują pokazy ogniowe m.in. w Domu
Dziecka w Chełmnie, Ośrodku
w Pniewitem, czy też podczas wspólnego
Pikniku.
Szczegółową listę rankingową
odnajdziecie Państwo na naszej stronie
Internetowej www.killisewo.com.pl oraz
facebook'owym fanpage'u. Wszystkie
nagrodzone projekty będą możliwe do
zrealizowania dzięki dofinansowaniu
z Działaj Lokalnie Polsko - Amerykańskiej
Fundacji Wolności, a także dodatkowemu
wsparciu, którego w tym roku udzieliły
nam: Gmina Lisewo, Gmina Płużnica,
Gmina Chełmża oraz Gmina Grudziądz.
Dziękujemy!
KIL Lisewo
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Piknik rodzinny w Linowcu
Dnia 10 września tj.sobota odbył
się piknik rodzinny, w którym udział wzięły
dzieci i dorośli naszej wsi.
Na imprezie mogliśmy gościć
Pana Wójta wraz z córką Tosią. Wszyscy
chętnie brali udział w grach
i zabawach przygotowanych przez panią
Joannę Gardzisz. Na dzieci czekały
konkursy z nagrodami. Można było

skosztować ciast przygotowanych przez
Panie: Jadwigę Piotrowicz, Janinę Kondej
i Anitę Walter. Nie zabrakło również dla
wszystkich kiełbasek z grilla, lodów dla
ochłody, czy zimnych napojów. Przybyłym
mieszkańcom tak spodobał się piknik, że
postanowiliśmy następnego dnia zrobić
poprawiny i tym razem dopisała pogoda
i świetna zabawa.

Zarówno maluchom jak i dorosłym towarzyszył uśmiech na twarzy

Czas pikniku umilała biesiadna
i nowoczesna muzyka. Tak fantastycznej,
rodzinnej atmosferze towarzyszyły nie
tylko śmiechy i dobry humor, ale także
piękna pogoda. Tego typu imprezy
pokazują, jak radośnie, pięknie, a do tego
rodzinnie można spędzać czas.
Dziękuję pani Joannie Gardzisz
za prowadzenie zabaw dla dzieci oraz
wszystkim za pomoc w organizacji pikniku.
Korzystając z okazji składam
serdeczne podziękowania dla Wójta
Gminy Lisewo Jakuba Kochowicza za
pokrycie kosztów usługi geodezyjnej
wyznaczenia gruntu przy świetlicy, a także
kosztów związanych z wycinką drzew oraz
kosztów usługi koparki.
Ogromne podziękowania
należą się również dla mieszkańców, którzy
w czynie społecznym uprzątnęli drzewo
przy świetlicy, a byli to: Franciszek Fasula,
Krzysztof Fasula, Jarosław Fasula,
Mieczysław Karpiński, Michał Korczak,
Leszek Śmigielski, Marek Włodarczyk,
Irena Fasula, Jadwiga Piotrowicz, Kamila
Piotrowicz i Janina Kondej.
Raz jeszcze dziękuję.
Sołtys wsi Linowiec Justyna Śmigielska

Wakacyjne wspomnienia z Pniewitego
Wakacje to wyjątkowy czas dla
dzieci i dorosłych w naszej wsi. Co roku
bowiem urządzamy na świeżym powietrzu
spotkania dla nich, obfitujące w różnorodne
atrakcje. Robimy to z myślą o tych, którzy
nie mają możliwości nigdzie wyjechać,
a także chcą ciekawie spędzić swój wolny
czas.
Piknik
Pierwszy wakacyjny piknik odbył
się w lipcu. Dzieci chętnie brały udział
w konkursach takich jak: rzuty woreczkami
i piłką do celu, biegi z kubeczkami pełnymi
wody, skakały przez linę, bawiły się na
huśtawkach i puszczały bańki mydlane
przygotowane przez p. Sylwię Rohde. Nie
zabrakło i tym razem słodyczy, kiełbasek,
napojów oraz pysznej drożdżówki
upieczonej przez Panią Kościńską.
Seans filmowy
Na początku sierpnia z inicjatywy
naszej świetlicy i Kuźni Inicjatyw
Lokalnych w Lisewie, zorganizowaliśmy
rodzinny seans filmowy w naszej świetlicy,
która tego popołudnia zamieniła się w kino
letnie. W repertuarze znalazł się film
familijny „Pan Popper i jego pingwiny”.
Uczestnicy spotkania obdarowani zostali
mnóstwem słodkości. Radosne śmiechy
z sali dowodziły, że ekranizacja przypadła
widzom do gustu.

Na pikniku w Pniewitem wszyscy wspólnie piekli kiełbaski na ognisku
Tematyczne wycieczki
W ramach współpracy świetlic
środowiskowych zorganizowaliśmy dwie
bezpłatne wycieczki dla dzieci. Podczas
pierwszej z naszych wypraw zwiedzaliśmy
Toruń - miasto Kopernika, oglądaliśmy
wystawy tematyczne rozmieszczone na
sześciu piętrach Centrum Nowoczesności,
Stary Młyn, Ogród Zoobotaniczny, a w nim
różnorodne gatunki ptaków, zwierzęta
i rośliny.
Na drugą wycieczkę udaliśmy się
do Świecia, gdzie w naszym ulubionym
i tanim kinie „Wrzos” obejrzeliśmy film

familijny z walorami wychowawczymi
pt.: „Barbie - gwiezdna przygoda”.
Następnie udaliśmy się do Parku Wodnego.
Zadowoleni i pełni wrażeń wracaliśmy do
domu.
Zakończenie wakacji
Na zakończenie wakacji
zaprosiliśmy dzieci i opiekunkę z lisewskiej
świetlicy na piknik. W trakcie tej imprezy
dzieci z ochotą uczestniczyły w różnych
grach i zabawach, organizowanych przez
opiekunki. Nowością była zabawa z chustą
animacyjną, poprowadzona przez panią
Agatę. Dla dzieci jak zawsze czekały
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słodkości oraz pyszne rogaliki upieczone
przez Panią Agnieszkę Chrzanowską.
Wieczorem natomiast, tego
samego dnia grupa kobiet spotkała się
w świetlicy by jak co roku wykonać wieniec
dożynkowy z tegorocznych kłosów zbóż.
Ten pracowity wieczór umilił nam nasz
nieoceniony Pan sołtys, który przyniósł

pyszne ciasto w podzięce za włożony trud.
Dziękuję Urzędowi Gminy,
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Banku
Spółdzielczemu w Lisewie oraz Kuźni
Inicjatyw Lokalnych za wsparcie finansowe
naszych wakacyjnych przedsięwzięć oraz
wszystkim tym, którzy przyczynili się do

pomocy w organizacji.
Wraz z rozpoczętym nowym
rokiem szkolnym życzę wszystkim
uczniom jak najlepszych wyników
w nauce, a rodzicom i nauczycielom
wytrwałości i cierpliwości.
Janina Klafczyńska

Wspólne świętowanie w Kamlarkach i Tytlewie
W miejscowości Kamlarki jak co
roku odbył się piknik z okazji święta
maluchów. Na uczestników czekały

kiełbaski pieczone na grillu, lody, ciasteczka,
cukierki i wiele innych łakoci. Dzieci oraz
dorośli ramię w ramię stawały do konkursów

i zabaw z nagrodami.
Sołtysi wsi Kamlarki i Tytlewo
serdecznie dziękują wszystkim osobom,
które przyczyniły się do organizacji
imprezy z okazji Dnia Dziecka.
Dziękujemy sponsorom: Pani
Iwonie Behrend, Banku Spółdzielczemu
w Lisewie oraz Gminnej Spółdzielni
"Samopomoc Chłopska" w Lisewie.
Dożynki wiejskie
10 września przy świetlicy
w Tytlewie mieszkańcy wsi Kamlarki
i Tytlewo jak co roku wspólnie bawili się na
dożynkach.
Na spotkaniu nie zabrakło
smacznych domowych wypieków i innych
smacznych przekąsek, które zostały
przygotowane przez mieszkańców wsi.
Dożynki były świetną okazją do
wspólnej zabawy oraz zacieśniania więzi
między mieszkańcami.
Dziękujemy wszystkim za
przybycie i wspaniałą zabawę.

Jedną z atrakcji na pikniku było puszczanie baniek mydlanych

Sołtys wsi Kamlarki i Tytlewo

„Marionetki” na scenie
Grupa teatralna „Marionetki”, pod
kierunkiem pani Tatiany Jaworskiej
zaprezentowała swoje umiejętności, grając
spektakl „Kopciuszek”. Dekoracje
wykonali uczniowie z klasy I A
z panią Anetą Urbaczewską.
Tym razem młodzi aktorzy pokazali
współczesną, kabaretową wersję baśni
i przekazali widzom jej nadal aktualne
przesłanie. Zagrali dwa razy w szkole,
najpierw dla swoich kolegów z klas I - III,
a później IV - VI. Następnie przedstawili
„Kopciuszka” dla uczniów z Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego
i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej
w Chełmnie. Razem z publicznością
wspaniale się bawili.
Po występach w ramach relaksacji
mogli poleżeć na łóżku wodnym
i zanurkować w basenie z kulkami.
Tatiana Jaworska
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Rodzinnie w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu
Zjazd Rodzin
Kolejny, XVI Zjazd Rodzin w Domu
Pomocy Społecznej w Mgoszczu już za
nami. Śmiało można powiedzieć, że jest to
najważniejsze, najbardziej wyczekiwane
i emocjonujące wydarzenie w życiu naszego
Domu. Czas spędzony z bliskimi jest
bezcenny, dlatego też na ten szczególny
dzień zjeżdżają do Mgoszcza goście z całego
kraju, by przez kilka godzin wspólnie z nami
spędzić czas.
Oficjalnego otwarcia Zjazdu dokonali
Pan Grzegorz Sziming - Dyrektor DPS
w Mgoszczu oraz ks. prałat Gerard
Gromowski. Po otwarciu, dokonano
prezentacji najważniejszych wydarzeń
i osiągnięć naszych Mieszkańców jakie
miały miejsce w okresie od minionego
Zjazdu. Jednym z głównych i niezmiennych
punktów programu imprezy jest występ
Występ zespołu "Stokrotki"
Lisewo, aby choć odrobinę ochłodzić
gorącą atmosferę jaka panowała na terenie
mgoskiego parku, rozstawili deszczownię.
Całość imprezy zamknęła zabawa taneczna
przy muzyce zespołu Black&White.
Organizatorem Pikniku było
Stowarzyszenie Pro Bono Hominis – Dla
Dobra Człowieka i Dom Pomocy
Społecznej w Mgoszczu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
sponsorom i darczyńcom za wsparcie
organizacji XVI Pikniku Integracyjnego,
a w szczególności Wójtowi Gminy Lisewo
i przedstawicielom Stowarzyszenia
Zeeland Helpt Polen z Holandii.
R.K.

Na piknik przybyły tłumy kibiców piłki nożnej
Zespołu "Stokrotki". W tym roku przyciągnął na Piknikową Strefę Kibica
przygotowali oni przedstawienie pt. liczną grupę fanów piłki nożnej. Wygrana
"Królewna Śmieszka". Ponadto uczestnicy P o l s k i e j R e p r e z e n t a c j i w p r a w i ł a
Zjazdu mogli podziwiać talent aktorski w cudowny nastrój wszystkich obecnych na
"Stokrotek" zaprezentowany podczas emisji Pikniku. Jednak to nie jedyne emocje jakie
nakręconego niedawno przez Zespół filmu towarzyszyły nam w tym dniu. Odbyły się
również konkurencje w formie zabawy dla
"Śpiąca Królewna".
W trakcie XVI Zjazdu Rodzin można najmłodszych uczestników. Dorośli
było również podziwiać wystawę prac próbowali swoich sił w konkurencji "Taxi
M i e s z k a ń c ó w D o m u , k o r z y s t a ć Gool!", przeciąganiu liny i konkursie
z przejażdżek bryczką, spróbować swoich strzeleckim o Nagrodę Wójta Gminy Lisewo.
Młodszą grupę piknikowiczów
umiejętności na strzelnicy, oraz szczęścia
w loterii fantowej. Najmłodsi uczestnicy przyciągnęły występy Karaoke. Dla
mogli wyszaleć się na przygotowanym wszystkich uczestników organizatorzy
przygotowali szereg dodatkowych atrakcji
specjalnie dla nich placu zabaw.
Wszystkim przybyłym serdecznie w postaci placu zabaw dla maluchów,
konnych przejażdżek bryczką i w siodle,
dziękujemy za obecność.
loterii
fantowej, wystawy prac Mieszkańców
Piknik Integracyjny
XVI Piknik Integracyjny zdominowały DPS w Mgoszczu i licznych stoisk
piłkarskie emocje. Wszystko to za sprawą z pysznym jadłem, gdzie królowały
meczu Polska - Szwajcaria, który holenderskie frykadele. Strażacy z OSP

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:

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.
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Strona 13

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
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
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Wnioski o prawa do zasiłku rodzinnego
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lisewie informuje, że wnioski
o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz
dodatków do zasiłku rodzinnego na okres
zasiłkowy 2016/2017 trwający od
1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.
będą wydawane i przyjmowane
od 1 września 2016 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca
się o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 30 września,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
oraz wypłata świadczeń przysługujących za
miesiąc listopad następuje do dnia
30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca
się o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia
1 października do dnia 30 listopada, ustalenie
prawa do świadczeń rodzinnych oraz
wypłata świadczeń przysługujących za
miesiąc listopad następuje do dnia 31
grudnia. W okresie zasiłkowym 2016/2017
świadczenia będą przyznawane w oparciu
o d o c h o d y r o d z i n y z 2 0 1 5 r.
z uwzględnieniem zmian wysokości
dochodów członków rodziny.

Od stycznia bieżącego roku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
dane te uzyskuje drogą elektroniczną.
Po raz pierwszy w dochodzie
rodziny trzeba będzie uwzględnić kwoty
otrzymane w 2015 roku na podstawie art.
27f ust. 8 - 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób
fizycznych, chodzi o część kwoty ulgi
prorodzinnej.
Przypominamy również osobom,
których dzieci uczęszczają do szkół
ponadgimnazjalnych o dostarczeniu
zaświadczeń lub oświadczeń,
potwierdzających uczęszczanie dziecka do
szkoły ponadgimnazjalnej w roku
szkolnym 2016/2017. Brak złożenia
powyższych dokumentów skutkować
będzie niewypłaceniem oraz uchyleniem
decyzji dot. dodatków z tyt. rozpoczęcia
roku szkolnego, podjęcia przez dziecko
nauki poza miejscem zamieszkania.
WAŻNE !
Do wniosku o zasiłek rodzinny nie trzeba
już dołączać oświadczeń i zaświadczeń
z Urzędu Skarbowego o dochodzie
za 2015 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc drugiemu działa długofalowo i zmienia coś więcej,
niż tylko zewnętrzne okoliczności
16 września br. Kuźnia Inicjatyw
Lokalnych w Lisewie zorganizowała
najbardziej niezwykły koncert tego roku.
Niezwykły bo charytatywny. Tego dnia
jednoczyliśmy się z mieszkanką naszej
Gminy, Panią Lucyną Grędzicką.
To, co udało się osiągnąć przeszło
nasze najśmielsze oczekiwania. RAZEM
Z WAMI zebraliśmy 7 047,40 zł.
Dziękujemy, że byliście z nami.
Bez Waszego zaangażowania ten sukces, by
się nie udał.
Dziękujemy zespołom („Z ostatniej
chwili” „Bartholomew Roberts - Robert
Kościński, Bartek Kącki”), dzięki którym
ten wieczór był tak cichy, a zarazem tak
głośny.
Dziękujemy sponsorom, dzięki
których hojności zebraliśmy, tak wiele
przedmiotów na licytacje: Katarzynie
Klafczyńskiej, „Kwiaciarni Celina”,
Kwiaciarni- Katarzyna Jaworska, Państwu
Monice i Jakubowi Kochowicz, „Banku
Spółdzielczemu w Lisewie”, Państwu
Wo j d y ł a , O r g a n i z a t o r o m B i e g u
Jaszczurczego (Witold Jaworski, Bartosz
Jaworski, Michał Lewandowski),
Grzegorzowi Adamczyk- market „Globi”,

Ewelinie Jaskólskiej, Państwu Wolskim„Meble Wolski”, „Spółdzielni Mleczarskiej
w Lisewie”, Magdalenie Gronek,
Edmundowi Szymborskiemu, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lisewie, Elżbiecie
Paradowskiej, Adamowi Wróblewskiemu,
Ilonie Kowalik „Foto-Art.”, Tomaszowi
Lipskiemu - „Market Budowlany PSB
Mrówka”, Klubowi Sportowemu Victoria
Lisewo, Gminnej Publicznej Bibliotece
w Lisewie, Robertowi Gajewskiemu,
Ewelinie Adamczyk, Monice
Wonatowskiej, Romanowi Gajewskiemu sklep „Pionier”, „EkoTerm” Magdalena
Kluszczyńska, Arturowi Pyra, Państwu
Krzywidzińskim, Państwu Leśnik, Bożenie
Pawlikowskiej. Ponadto dziękujemy
Gminnej Spółdzielni za bezpłatne
użyczenie Sali Restauracji „Nad Stawem”.
Ten wieczór na długo pozostanie w naszych
pamięciach. To wspaniałe, że wśród nas
znajduje się tak wiele ludzi dobrego serca.
RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Katarzyna Czarnecka, Bartek Kącki
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Krzyżówka dla dzieci do lat 12
1.
1. Zbierasz je jesienią w lesie.
2. Świeci na niebie w ciągu dnia.
3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek.
4. Roznosi listy.
5. Uczy w szkole.
6. Sklep z lekami.
7. Jedynka i dwa zera.
8. Po niej piszesz kredą.
9. Nasza Ojczyzna.
10. Do gry w nogę lub siatkówkę.
11. Cebula, ogórek, pomidor.
12. Figura - ma trzy boki.
13. Miesiąc, w którym jest początek jesieni.
14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości.
15. Opadają jesienią z drzew.
16. Nasz kontynent.
17. Zwierze z trąbą.

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

A oto zwycięzcy poprzedniego
konkursu:Gratulujemy!
- Agnieszka Halka, Lisewo;
- Amelia Wilczewska, Lisewo;
- Marcel Wilczewski, Lisewo.

12.
13.

Po odbiór nagród zapraszamy
od 07.10.2016 r.

14.
15.

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

16.
17.

Rozwiązania prosimy przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie od dnia 07.10.2016 r.
Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody niespodzianki. Zwycięzców poznamy w następnym numerze gazety.

I N F O 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. chorób wewnętrznych
Władysława Płotkowiak przyjmuje
w środy od godz. 13.30 do 17.00.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Lekarz medycyny rodzinnej Lidia
Brzozowska przyjmuje codziennie
(z wyjątkiem wtorku) poniedziałek 8.00 -11.00, pozostałe dni w godz.
15.00 - 18.00.

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.
Po godz. 12.00 odbywają się wizyty
domowe.
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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Wieści z Malankowa
Piknik dla najmłodszych
W dniu 2 lipca 2016 roku
w Malankowie odbyło się powitanie lata.
Dla dzieci zostały przygotowane
różnorodne konkursy z nagrodami m.in.:
mini tor p. pożarowy, który cieszył się
dużym powodzeniem, malowanie twarzy
oraz wiele innych zabaw.

Przy ognisku dzieci z rodzicami piekły
kiełbaski. Ponadto dla wszystkich
uczestników pikniku czekały słodkości
napoje i lody. Podczas spotkania pogoda
dopisała z czego byli zadowoleni
szczególnie najmłodsi.
W imieniu swoim i dzieci
z Malankowa dziękuję serdecznie p.
Wójtowi za przyznane nam dofinansowanie
na realizację projektu pn.: „Powitanie lata
w Malankowie", p. J. Wiśniewskiemu
z Państwowej Straży Pożarnej za
przygotowanie konkursu, p. J. Wiśniewskiej
za malowanie twarzy oraz wszystkim tym,
którzy przyczynili się do pomocy przy
organizacji pikniku.

Remont w czynie społecznym

Najmłodsi uczyli się puszczać bańki mydlane

Niektórzy myślą, że czyny społeczne
wyginęły, a to nieprawda. U nas
w Malankowie w miesiącu maju 2016 roku
pozyskaliśmy z Urzędu Gminy pieniądze na
remont świetlic, a resztę prac wykonaliśmy
sami.
Przy remoncie naszej świetlicy
wykazali się panowie z naszej straży
w Malankowie, a byli to: D. Tyburski, S.
Pilarski, K. Nogalski, M. Mazur, S.
Ździebłowski, K. Tyburski, R. Urbaczewski.
Po zakończeniu prac wewnątrz
świetlicy upiększyliśmy plac zabaw poprzez
nasadzenie zieleni.

Mieszkańcy zaangażowali się w pracę
w czynie społecznym

Na zakup drzewek mieliśmy pieniądze
z funduszu wiejskiego. Natomiast resztę
prac wykonaliśmy też czynem społecznym,
w którym uczestniczyły panie; E.
Ździebłowska, M. Tyburska, L.Waszczuk,
I. Tyburska, L. Tyburska.
Dziękuję serdecznie wszystkim,
którzy brali udział w pracach przy naszej
świetlicy oraz Panu Wójtowi za wsparcie
finansowe.
Sołtys wsi Malankowo Iwona Tyburska

Młodzi strażacy na obozie
Już od wielu lat w miejscowości
Piła-Młyn woj. kujawsko-pomorskie
organizowany jest obóz szkoleniowowypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych (MDP). Udział w nim wzięli
także druhowie z naszej gminy.
W dniach 13.07 - 26.07.2016 r. na
turnus II wybrała się Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza z OSP Bartlewo. Przez 13 dni

poszerzali oni swoją wiedzę na temat działań
zapobiegającym pożarom lasów, udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej,
gotowości ewakuacyjnej na wypadek
pożaru, ratownictwa wodnego oraz odbyli
szkolenie na sprzęcie do podawania wody
i gaszenia pożarów.
W czasie trwania obozu
rozgrywane były konkurencje sportowe,

indywidualne jak i drużynowe. Były to
m.in. gra w warcaby, tenis stołowy, rzut
piłką lekarską, rozwijanie węży oraz
przeciąganie liny, siatkówka, piłka nożna,
koszykówka. Młodzież wspólnie bawiła się
przy ogniskach z kiełbaskami, przy których
śpiewane były piosenki.
Nad bezpieczeństwem
obozowiczów czuwała wyspecjalizowana

Uczestnicy obozu szkoleniowo - wypoczynkowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
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kadra, która sumiennie wykonywała swoje
obowiązki.
Końcowy apel, który odbył się 26
lipca wzruszył każdego bo nadszedł czas
rozstania. Zostały rozdane nagrody za
osiągnięcia sportowe, odznaki MDP oraz
listy pochwalne dla rodziców.

90 - te urodziny Pani Gertrudy

Spośród naszych druhów
wyróżniony został dh Sebastian Pieniążek.
Bardzo dużo wspomnień pozostało
w głowach wszystkich, którzy spędzili tam
te wspaniałe dni i już przyrzekli sobie, że
spotkają się tam w przyszłym roku.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
serdeczne dziękuje Zarządowi Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Lisewie oraz
Wójtowi Gminy Lisewo za zorganizowanie
wyjazdu na obóz Piła-Młyn, a także
Prezesowi i Naczelnikowi OSP Bartlewo za
dotychczasowe wspieranie naszych działań,
opiekę i rozwijanie zainteresowań na rzecz
ochrony przeciwpożarowej.
M.Sz.

Pani Gertruda otrzymała piękne wiązanki kwiatów od swoich koleżanek

Na lipcowym zebraniu
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
w Lisewie Pani Gertruda Rutkowska
obchodziła 90 lat. Podczas spotkania
panowała bardzo miła atmosfera, Jubilatka

otrzymała piękne kwiaty oraz mnóstwo
życzeń od swoich koleżanek i kolegów. Nie
zabrakło również pysznego tortu
urodzinowego.
GCI

Jak podróże to tylko z nami
W wakacje nad morze
W tegoroczne wakacje Gminne
Centrum Informacji zorganizowało trzy
wycieczki nad morze, które cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem. Łącznie
z naszej oferty skorzystało 305 osób.
W lipcu odwiedziliśmy
malowniczą dzielnicę Gdańska - Stogi, oraz
popularny kurort nadbałtycki położony na

samej północy Polski - Hel.
Z kolei w sierpniu ponownie
wybraliśmy się do Stogów.
Podczas naszych jednodniowych
podróży korzystaliśmy w pełni z uroków
lata. I mimo tego, iż czasami warunki
atmosferyczne nie były zbyt sprzyjające,
nasze wyjazdy można zaliczyć do bardzo
udanych.

Zwiedzaliśmy Warszawę
18 września w niedzielę o 6.00
rano grupa z Lisewa wyruszyła na
jednodniową wycieczkę do Warszawy.
Dzięki sprzyjającej pogodzie
zwiedzanie największego miasta i stolicy
Polski było prawdziwą przyjemnością. Pani
przewodnik oprowadziła nas po Starym
Mieście, Krakowskim Przedmieściu,
mieliśmy okazję zobaczyć pomnik Adama
Mickiewicza, Pałac Prezydencki, a także
wzieliśmy udział w uroczystej zmianie
warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
Uczestnicy podziwiali panoramę miasta
z tarasu widokowego Pałacu Kultury.
Na sam koniec udaliśmy się do
Łazienek Królewskich, a tam
podziwialiśmy Pałac na Wyspie, pomniki:
Fryderyka Chopina, Józefa Piłsudskiego,
Henryka Sienkiewicza oraz Belweder.
Ponadto każdy mógł skorzystać
z rejsu gondolą.
Nasza niedzielna podróż do stolicy
była bardzo udana, a wszyscy
wycieczkowicze zadowoleni z bagażem
pełnym wrażeń wracali do domu.
Dziękujemy wszystkim za tak
aktywny udział w wycieczkach
organizowanych przez nas oraz zapraszamy
do udziału w kolejnych.
GCI

Uczestnicy wycieczki podczas rejsu gondolą
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