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Zrealizowane przedsięwzięcia
w ramach funduszu sołeckiego
Miło nam poinformować, że
zrealizowano już niemalże wszystkie
przedsięwzięcia zaplanowane na ten rok
w ramach funduszu sołeckiego. Dzięki nim
ulepszono infrastrukturę, doposażono
świetlicy, stworzono nowe boiska i plac

Boisko w Pniewitem

Piknik na Jordankach

Sadzenie drzew w Malankowie

zabaw oraz siłownię zewnętrzną.
Wykorzystanie środków w tak dużym
zakresie nie byłoby możliwe bez
zaangażowania sołtysów, rad sołeckich
i samych mieszkańców za co bardzo Państwu
dziękuję. Fundusz sołecki

wyzwolił ogromny kapitał społeczny
i pozwolił niektórym sołectwom aplikować
o kolejne środki zewnętrzne. W trakcie są
jeszcze 2 remonty świetlic w Drzonowie
i w Tytlewie oraz zakup nieruchomości
w Błachcie.
M.M

Boisko w Drzonowie

Dzień Sportu w Lisewie

Praca nad przeobrażeniem terenu w Kornatowie
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Gospodarka odpadami komunalnymi 2017
Od kilku miesięcy w naszej gminie
trwają intensywne prace związane
z organizacją systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Jak
informowaliśmy w poprzednim wydaniu
Wiadomości Lisewskich Gmina Lisewo
wystąpiła ze Związku Komunalnego Gmin
Powiatu Chełmińskiego, co wiąże się
z kilkoma zmianami następującymi od
1 stycznia 2017 roku. Po pierwsze zmianie
ulegnie lokalizacja biura zajmującego się
wszelkimi sprawami związanymi
z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi - biuro znajduje się
w siedzibie Urzędu Gminy w Lisewie.
Obsługą ww. spraw zajmie się pani Natalia
Szpręglewska.
Sposób gromadzenia odpadów
komunalnych
Od nowego roku gromadzimy odpady nie
w workach lecz w pojemnikach
o odpowiednich kolorach na każdy rodzaj
odpadów. Na przełomie grudnia i stycznia,
każde gospodarstwo domowe deklarujące
selektywną zbiórkę odpadów zostanie
wyposażone w pojemniki o następujących
kolorach:
- niebieski - papier i tektura;

- żółty - tworzywa sztuczne i metale oraz
opakowania wielomateriałowe, tekstylia
i odzież;
- zielony - szkło;
- brązowy - bioodpady;
- zielony - odpady komunalne zmieszane;

sprzętu elektrycznego i elektronicznego
również informujemy Urząd Gminy
telefonicznie pod nr 608064247, (56) 676 86- 14, lub osobiście.
Termin wnoszenia opłat

Lokalizacja PSZOK
Odpady wielkogabarytowe, meble,
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
zużyte opony, baterie i akumulatory, a także
tekstylia i odzież przekazujemy do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. Usługi świadczone będą na
t e r e n i e G m i n n y c h U s ł u g Wo d n o Kanalizacyjnych przy ulicy Bocznej 13
w Lisewie, w każdy wtorek w godzinach od
12.00 do 17.00 z wyjątkiem dni wolnych od
pracy.
Chęć pozbycia się odpadów
budowlanych i rozbiórkowych
pochodzących z drobnych prac
niewymagających uzyskania pozwolenia na
budowę zgłaszamy do Urzędu Gminy
w terminie trzech dni roboczych przed
rozpoczęciem prac, w celu dostarczenia
odpowiedniego pojemnika.
W przypadku odbioru odpadów
wielkogabarytowych, mebli, zużytego

Opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uiszcza się na
indywidualny numer konta przypisany do
każdego gospodarstwa domowego
(informacje z numerami kont dostarczone
będą w miesiącu styczniu) do 10 dnia
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Jednocześnie przypominamy, że
ostatnia wpłata do Związku Komunalnego
za miesiąc grudzień powinna być uiszczona
do 20 stycznia 2017 roku.
Dodatkowe informacje związane
ze zmianami w systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Lisewo mogą Państwo uzyskać w siedzibie
Urzędu Gminy w Lisewie lub pod
numerami telefonu: (56) 676 86 14 lub 608
064 247.
N.S

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
Zmianie ulegnie też częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości:
- Zamieszkałych
do 6 lokali mieszkalnych
włącznie w obszarze zabudowanym
miejscowości Lisewo

- Wielolokalowych
powyżej 6 lokali mieszkalnych
(cała Gmina)

- Nieruchomości niezamieszkałych

- Zamieszkałych
do 6 lokali mieszkalnych włącznie
obejmujących pozostałą część
Gminy

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

w okresie od 01.05 do 30.09
co 2 tygodnie
Bioodpady, w tym odpady zielone

w okresie od 01.10 do 30.04
co 4 tygodnie

Papier i tektura

co 8 tygodni

Szkło

co 8 tygodni

Tworzywa sztuczne i metale oraz
opakowania wielomateriałowe

co 4 tygodnie

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

co 4 tygodnie

Bioodpady, w tym odpady zielone

co 4 tygodnie

Papier i tektura

co 8 tygodni

Szkło

co 8 tygodni

Tworzywa sztuczne i metale oraz
opakowania wielomateriałowe
Wiadomości Lisewskie

co 2 tygodnie

co 8 tygodni
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70 - lecie biblioteki
W rodzinnej atmosferze, pełnej
ciepła i wspomnień upłynęło jubileuszowe
spotkanie zorganizowane 18 listopada
2016 r. z okazji 70 - lecia Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lisewie.
Jubileusz zaszczycili swoją
obecnością przedstawiciele władz
samorządowych z Lisewa, reprezentanci

placówki. Miłym akcentem jubileuszowych
obchodów były wystąpienia, gratulacje,
życzenia oraz prezenty w postaci książek
składane wraz z kwiatami na ręce Pani
Marzenny Szpręglewskiej oraz Anny
Piaseckiej.
Pracownicy biblioteki otrzymali od
wójta i samorządowców podziękowania za

Pracownice biblioteki otrzymały kwiaty

Po części oficjalnej był słodki
poczęstunek w postaci tortu oraz
symbolicznej lampki szampana.
Na uroczystości zaprezentował się
gościnnie zespół „Iława Gospel Singers”,
którego występ bardzo poruszył
Występ zespołu "Iława Gospel Singers" bardzo poruszył zgromadzonych gości
i pobudził publiczność do wspólnego
zaprzyjaźnionych instytucji oraz wierni swoją działalność. Uroczystość była także śpiewania. Obchody 70- lecia zakończył
czytelnicy i sympatycy Biblioteki. Po świetną okazją do wręczenia dyplomów występ bardzo dynamicznego zespołu
przywitaniu gości, kierownik Biblioteki Pani aktywnym czytelnikom jakimi byli: Pan „Mitra”.
GCI
Marzenna Szpręglewska omówiła historię Bogdan Taczyński i Pani Sylwia Łuczak
działalności i upowszechniania czytelnictwa wraz z synami Antosiem i Kubą.

Samorząd wspiera przedsiębiorców
Urząd Gminy w Lisewie zorganizował
I Forum Przedsiębiorczości dla
lokalnych przedsiębiorców, które odbyło
się 4 listopada b.r. na auli widowiskowej
w Lisewie.
W trakcie spotkania omówiono
następujące zagadnienia:
- Rozwój przedsiębiorczości
z perspektywy Urzędu - Wójt Gminy
Lisewo Jakub Kochowicz,
- Zmiany w ZUS - Kierownik Wydziału
ZUS Maria Kur,
- Zmiany w VAT - Kancelaria Doradztwa
Podatkowego Katarzyna Warchoł,
- Wsparcie inwestycji w tworzenie
i rozwój działalności pozarolniczej
Kierownik Biura Wsparcia ARiMR
Jolanta Lubańska,
- Wsparcie przedsiębiorczości - LGD
„Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez
Tradycję” prezes LGD Marcin Pilarski.
Uczestnicy spotkania mieli
możliwość zapoznania się z ofertą Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w Grudziądzu
oraz skosztowania produktów lokalnych

Pani Katarzyna Warchoł omawiala zmiany w podatku VAT jakie nastapią w 2017 r.

przedsiębiorców: wędlin z Zakładu Spółdzielni „Samopomoc chłopska”.
Składamy serdeczne podziękowania
Mięsnego Ritter, Sera Lisewskiego
ze Spółdzielni Mleczarskiej w Lisewie, przedsiębiorcom, którzy ofiarowali
miodu pszczelego z pasieki państwa lokalne produkty.
Kościńskich, chleba z Gminnej
A.Dalke

Wiadomości Lisewskie
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Pobiegliśmy dla Adasia
10 grudnia br. Kuźnia Inicjatyw
Lokalnych w Lisewie zorganizowała już po
raz trzeci Mikołajkowy Bieg Charytatywny.
Każdego roku środki zebrane w ramach
opłaty wpisowej w całości przeznaczane są
na szczytny cel. W tym roku pobiegliśmy dla
Adasia, 12-letniego mieszkańca naszej
gminy, który choruje na mózgowe porażenie
dziecięce, padaczkę i upośledzenie
umysłowe.
Zawodnicy mimo chłodnej aury,
z pogodą ducha stawili się na linii startu. Do
biegu, wszystkich zawodników rozgrzała
Pani Anna Wiśniewska - "Fit Anka".
Pokonanie trasy było całkowicie
dowolne - można było ją przebiec, przejść,
czy pokonać techniką nordic walking.
Na linii startu stawiło się 68
uczestników, którzy łącznie pokonali ponad
54 km dobra. Wszyscy zawodnicy dotarli na
metę z uśmiechem na twarzy, gdzie czekała
pyszna grochówka ufundowana przez
Magdę Goral - „Pizzeria Na Zakręcie”.

Wspólnymi siłami udało się uzbierać kwotę
1055 zł, która w całości przekazana została
na pomoc Adasiowi. Dziękujemy
wszystkim, zaangażowanym w wydarzenie:
p. Annie Wiśniewskiej, Marketowi

Budowlanemu „Mrówka”, p. Magdzie
Goral, a także uczestnikom biegu. Naszemu
Młodemu Bohaterowi życzymy zaś dużo
zdrówka!
Katarzyna Czarnecka

Wszyscy zawodnicy dotarli na metę z uśmiechem na twarzy

Nie pal śmieci w domu, to drogo kosztuje
Często wiele osób ulega pokusie
pozbycia się śmieci paląc je w piecach
domowych. Metoda ta nie pomaga
zaoszczędzić na kosztach węgla, wydajność
energetyczna nieposegregowanych śmieci
jest niewielka, a może stać się przyczyną
bardzo poważnych i "kosztownych"
kłopotów.
Temperatura w piecach domowych
wynosi zaledwie od 200 do 500 stopni C.
Jednym z czynników, które mają wpływ na
nasze bezpieczeństwo jest właśnie zbyt niska
temperatura spalania. Z domowych palenisk
do atmosfery wydostają się wtedy
nieoczyszczone szkodliwe substancje
chemiczne, a ich lista jest długa.
Lekarze alarmują
Zanieczyszczenia w powietrzu
wpływają na nasz cały organizm i chociaż
skutki ich oddziaływania nie są widoczne
natychmiast, to gromadzące się toksyny mają
znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często
dolegliwości zaczynają się od kaszlu
i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są
narażone na choroby związane z układem
oddechowym i obniżoną odpornością, która
objawia się w formie alergii.
Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki
powietrza powoduje trudności
w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają
płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma
negatywny centralny układ nerwowy.
Niekontrolowany proces spalania śmieci
prowadzi do przedostania się do atmosfery
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związków nazywanych dioksynami
i furanami związanych z chorobami
nowotworowymi. Powstają też koszty
innego rodzaju: spalanie śmieci
w domowych warunkach powoduje
uszkodzenia instalacji i przewodów
kominowych.
Regulacje prawne
Przepisy prawne nie wystarczą, aby
chronić nas przed konsekwencjami złych
nawyków. W Polsce obowiązuje ustawowy
zakaz spalania odpadów komunalnych
w urządzeniach nie przystosowanych do tego
celu, ale to my sami musimy mieć
świadomość, na co narażamy siebie
i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu.
Pamiętajmy!
Palenie śmieci w domu jest
niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do
5 tysięcy złotych. Unikajmy domowych
sposobów pozbywania się śmieci, które bez
odpowiedniej technologii są dla nas po
prostu zagrożeniem. Spalanie śmieci
w naszych domowych piecach nie jest
oszczędne, tylko kosztowne - bo
nieekologiczne.
Czego nie wolno palić?
Zabrania się palenia plastikowych
pojemników i butelek po napojach, zużytych
opon, innych odpadów z gumy, przedmiotów
z tworzyw sztucznych, elementów
drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej
s k ó r y ,
o p a k o w a ń
p o

rozpuszczalnikach czy środkach ochrony
roślin, opakowań po farbach i lakierach,
pozostałości farb i lakierów, plastikowych
toreb z polityenu, papieru bielonego
związkami chloru z nadrukiem farb
kolorowych.
W gospodarstwach domowych można
spalać poza opałem:
papier, tekturę i drewno, opakowania
z papieru, tektury i drewna, odpady
z gospodarki leśnej, (ale nie chemikalia
i opakowania z tworzyw sztucznych)
odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki,
mechanicznie wydzielone odrzuty
z przeróbki makulatury.

Źródło: www.niepalsmieci.pl
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Forum Organizacji Pozarządowych i Lokalnych Liderów
W dniu 07 listopada 2016 roku
w Auli Widowiskowej przy Gminnym
Gimnazjum w Lisewie odbyło się Forum
Organizacji Pozarządowych i Lokalnych
L i d e r ó w w L i s e w i e . Wy d a r z e n i e
zorganizowane
zostało przez
Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw
Lokalnych w Lisewie w partnerstwie
z Urzędem Gminy w Lisewie. Było to
pierwsze jak dotąd takie wydarzenie
w naszej Gminie organizowane przez
organizację pozarządową. Podczas Forum
mieliśmy przyjemność gościć Starostę
Powiatu Chełmińskiego - Zdzisława
Gamańskiego. W programie imprezy
znalazły się prelekcje dotyczące Programu
Działaj Lokalnie, źródeł pozyskiwania
środków zewnętrznych, Programu
Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi wraz z konsultacjami.
Ponadto gośćmi specjalnymi były również
grupy Dotowane w ramach IX edycji
Programu Działaj Lokalnie z Gminy
Chełmża (Klub Aktywnych Kobiet
„Szpilki”), Grudziądza
(„Wielkowełczowianie”) oraz Lisewa
(„Klub Ognia”), które przybliżyły
słuchaczom idee realizowanych projektów,

a także osiągnięte rezultaty. Na zakończenie poczęstunek: p. Henryce Bogusz,
odbyła się część artystyczna: pokaz p. Agnieszce Sankiewicz - Hachaj oraz
FireShow w wykonaniu grupy cyrkowej p. Bogumile Grabowskiej!
Circolo w Krusinie (Klub Ognia), która
zaprezentowała efekty ćwiczeń i warsztatów
Katarzyna Czarnecka
realizowanych w ramach programu Działaj
Lokalnie. Serdecznie dziękujemy również
wszystkim, którzy przygotowali wyborny

W trakcie forum były także prace w grupach

Polak Rusek Dwa Bratanki
Wraz z końcem października
Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
zakończyła realizację V Otwartego
Konkursu dofinansowanego przez Centrum

Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
w Warszawie. Projekt realizowany był w
okresie od 7 sierpnia do 31 października br.
Głównym celem było budowanie dialogu

Przedszkolakom bardzo spodobały się zajęcia z cyklu "Spotkań z Matrioszką"

i porozumienia w stosunkach polskorosyjskich.
W ramach podejmowanych przez
nas działań mogliście uczestniczyć
w licznych działaniach skupiających się na
kulturze i tradycjach rosyjskich. Wśród
atrakcji znalazł się: wyjazd do Cerkwi
Prawosławnej oraz zwiedzanie
Ciechocinka przez grupę Lisewskich
seniorów, występ Ludowego Zespołu
„Kundzia”, Prelekcja nt Picia Herbaty
z Samowara, Spotkanie z Rodowitą
Rosjanką Ireną Matczyńską dla uczniów
szkoły gimnazjalnej, cykl „Spotkań
z Matrioszką” dla Przedszkolaków, a także
Biesiada bez Granic - „Wieczór Rosyjski”,
podczas którego gościem specjalnym był
zespół „Ponad chmurami” w repertuarze
Leonarda Cohena oraz Bułata Okudżawy.
Dziękujemy wszystkim, którzy
wsparli nas przy realizacji projektu:
p. Krzysztofowi Sobczykowi, p. Alinie
Nogaj, p. Grażynie Celmer, p. Barbarze
Moch, paniom z kuchni, które wytrwale
wspierały nas przy produkcji specjałów
kulinarnych, artystom, uczniom,
absolwentom, wolontariuszom.
U nas tymczasem trwają prace nad
kolejnymi projektami, a w głowach rodzą
się nowe pomysły. Trzymajcie mocno
kciuki za kolejne przedsięwzięcia !
Katarzyna Czarnecka

Wiadomości Lisewskie
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OSP Lisewo ma już nowy wóz bojowy!
Strażacy z Lisewa mają duży
powód do radości. Udało im się pozyskać
nowy wóz bojowy o wartości niemalże
740 000 złotych.
Członkowie OSP KSRG Lisewo
cieszą się z nowego pojazdu ratowniczogaśniczego, który dotarł do nich 09 grudnia
br. Nowy pojazd marki VOLVO zastąpi
stary, wysłużony 41-letni samochód
gaśniczy DAF. Koszt wozu bojowego to
739.230,00 zł. Samochód został
w y p r o d u k o w a n y w 2 0 1 6 r. , j e s t
uterenowiony (napęd 4x4), posiada silnik
o mocy 285 KM i zbiornik wody
o pojemności 3000 l. Pomieści też
6 -osobową załogę i specjalistyczny sprzęt,
dzięki któremu możliwe będzie prowadzenie
działań w różnorodnym zakresie. Ze
względu na swoje parametry pozwala na
poruszanie się w trudnym terenie, czego
zupełnie pozbawione były obecnie używane
auta. Jednostka OSP Lisewo, której będzie
służył nowy samochód ratowniczogaśniczy, od ponad 20 lat działa w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Lisewscy
strażacy najczęściej biorą udział działaniach
ratowniczo-gaśniczych ze względu na
wysoką mobilność oraz skuteczność.
Zakup ten udało się zrealizować
dzięki środkom pochodzącym z:
- budżetu Gminy Lisewo - 400 000 zł,

Nowy wóz bojowy jednostki OSP Lisewo
- dotacji z Komendy Głównej PSP
w Wa r s z a w i e - 3 0 8 9 0 0 z ł . ,
- ze sprzedaży samochodu DAF - 14 000 zł,
- środków własnych OSP Lisewo
(pochodzących z ekwiwalentu za udział
druhów w zdarzeniach i szkoleniach) oraz
darowizn od mieszkańców i sponsorów - 16
630 zł.

Zarząd oraz druhowie OSP
Lisewo składają serdeczne
podziękowania wszystkim organizacjom
i osobom, które przyczyniły się do
zrealizowania tego przedsięwzięcia.
M.M

Pierwszy taki Zjazd
W dniu 15 października br.
w Lisewie odbył się I Zjazd Weteranów
Pożarnictwa Gminy Lisewo. Był to pierwszy
taki zjazd na szczeblu gminnym dla
weteranów z okolicznych jednostek.
Spotkanie zorganizował Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Lisewie przy
wsparciu Wójta Gminy Lisewo.
Gośćmi honorowymi, którzy

pojawili się na spotkaniu byli: Zastępca
Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Chełmnie bryg. mgr inż.
Janusz Pietrak, Prezes Zarządu OG ZOSP RP
w Lisewie dh Kazimierz Jankowski,
Komendant ZOSP RP w Lisewie dh Paweł
Adamczyk oraz Wójt Gminy Lisewo Jakub
Kochowicz.
Na Zjazd przybyło 16 - tu

strażaków seniorów z terenu naszej gminy.
To oni przez wiele lat nieśli pomoc
drugiemu człowiekowi i dawali przykład
młodym, jak nieść bezinteresowną pomoc
ludziom i służyć Ojczyźnie. To od
weteranów uczyły się kolejne pokolenia
strażaków. Uroczystość odbyła się
w Restauracji nad Stawem w Lisewie.
Gości przywitali Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Lisewo dh
Kazimierz Jankowski oraz Wójt Gminy
Lisewo Jakub Kochowicz.
Strażakom dziękowano za
wieloletni trud w zapewnienie
bezpieczeństwa społeczeństwu.
Wielokrotnie podkreślano ważną rolę, jaką
ochotnicy odgrywają w naszej gminie.
Wzniesiono toast na zdrowie
zaproszonych. Weterani pozowali także do
wspólnego zdjęcia, a spotkanie przebiegało
w miłej atmosferze.

I Zjazd Weteranów Pożarnictwa Gminy Lisewo
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Zjazd ma duże znaczenie dla
integracji strażaków w gminie. Jest to czas
na rozmowę, wymianę doświadczeń,
chwilę wspomnień i zadumy. Wszyscy
obecni na spotkaniu strażacy otrzymali
pamiątkowe fotografie.
M.M.
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Druhowie z Lipienka nagrodzeni!!!
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipienku
podczas uroczystego spotkania w Centrum
Olimpijskim w Warszawie. Wsparcia
strażakom udzielił w tym roku PKN
ORLEN, a także spółki Grupy ORLEN, jak
ANWIL oraz ORLEN Upstream. Regularna
współpraca PKN ORLEN z jednostkami
zawodowymi i ochotniczymi straży
pożarnych w całym kraju trwa już ponad 16
lat. Koncern oraz spółki uczestniczące
w programie wspierają je finansowo
i rzeczowo. Od 2000 roku ORLEN
przekazał na ten cel już prawie 9 mln
złotych.
OSP w Lipienku otrzymało dotację
już po raz trzeci! W roku 2013 otrzymali
kwotę 5.000 zł. oraz w 2015 roku - grant
w wysokości 10.000 zł.
Gratulujemy zwycięzcom
Czek o wartości 10.000 zł odebrał Radosław Lewandowski i Jacek Mikowski
i życzymy dalszych sukcesów!
Dnia 01 grudnia 2016 roku darowizny na realizacje projektów służących
A.D.
Ochotnicza Straż Pożarna w Lipienku podniesieniu poziomu bezpieczeństwa
otrzymała dotację w wysokości 10.000 zł na społecznego. Łączna kwota dotacji sięgnęła
Gali Fundacji ORLEN - Dar Serca. P o n a d w tym roku 900 tys. złotych.
Czek o wartości 10.000 zł odebrał
160 zawodowych i ochotniczych jednostek
straży pożarnych z Polski otrzymało Radosław Lewandowski i Jacek Mikowski

Wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Rozpoczęcie III roku za nami
W październiku słuchacze UTW
w Lisewie rozpoczęli III rok wykładów na
Wyższej Szkole Gospodarki Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Bydgoszczy filia
w Lisewie.
Uroczystą inaugurację roku
akademickiego rozpoczął profesor dr inż.
Cezary Kościelak, który w kilku słowach
p o w i t a ł w s z y s t k i c h s t u d e n t ó w.
W rozpoczęciu uczestniczyli również Pan
Wójt Jakub Kochowicz i Przewodniczący
Rady Gminy Lisewo Pan Witold Jaworski.
Pierwszy wykład dotyczył ziół
leczniczych, a temat brzmiał „Zielona
apteka. Rośliny, które nam służą”. Ponadto
mieliśmy przyjemność dowiedzieć się jakie
choroby przenoszone są przez kleszcze.
Wszyscy pilnie i z uwagą wysłuchali
profesora. Podczas przerwy każdy mógł
posilić się swojską drożdżówką, ciastem,
a także wypić kawę i herbatę.
Tym razem o Grecji
Podczas listopadowego spotkania
uczestnicy z wielkim zainteresowaniem
wysłuchali wykładu Pana mgr Jarosława
Jagodzińskiego. Tematem była Grecja.
Wszyscy przenieśliśmy się na Półwysep
Bałkański. Dowiedzieliśmy się, że w skład
Grecji wchodzi około 2500 wysp, w tym 165
zamieszkałych. Najwyższym szczytem jest
wysoki na 2917 m n.p.m Olimp. Wszystko to

oglądaliśmy na filmie. Prelegent opowiadał Łukaszewski, a śpiewała Pani Maria
nam tak przejrzyście i ciekawie, jakbyśmy Adamczyk. O godzinie 18.00 rozpoczął się
wykład, który prowadził Pan Tomasz
byli tam osobiście obecni.
Kądziorski z Wyższej Szkoły Gospodarki
w B y d g o s z c z y. Te m a t e m b y ł a
Wróżby andrzejkowe
W dniu 17 listopada 2016 r. przed Skandynawia. Wszyscy słuchacze byli
wysłuchaniem wykładu studenci bawili się zadowoleni z wykładu.
Zapraszamy bardzo serdecznie
na zabawie andrzejkowej. O godzinie 16.00
zaproszeni goście oraz słuchacze UTW osoby, które chciałyby powiększyć nasze
rozpoczęli wróżby andrzejkowe. Było dużo grono. Opłata za cały rok wynosi tylko 100
śmiechu każdy "wywróżył" sobie coś zł.
miłego. Do tańca przygrywał Pan Janek
E. Kolek

Wróżb na zabawie andrzejkowej nie brakowało
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Co nowego w Chrustach
Nie mam wyboru - muszę się chwalić
Dnia 26 października 2016 r.
w Starostwie Powiatowym
w Chełmnie odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie kolejnej edycji konkursu
z cyklu ,,Sołectwo przyjazne środowisku”,
w którym to Chrusty regularnie
i z sukcesami biorą udział. Konkurs rządzi
się określonymi regułami i można doń
zgłaszać wyłącznie uprzednio zrealizowane
projekty o tematyce proekologicznej,
przyrodniczej i szeroko pojętej ochronie
środowiska. W tym roku pod ocenę
konkursową oddaliśmy projekt pt. ,,Zielono
nam - czyli eko edukacja na wakacjach”
z r e a l i z o w a n y w l i p c u 2 0 1 6 r. ,
a sfinansowany jako zadanie publiczne
w ramach konkursu Wójta Gminy Lisewo
oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Gminy Lisewo, które użyczyło
autorkom osobowości prawnej na potrzeby
projektu. Autorkami nagrodzonego projektu
są Renata Poraszka i Magdalena Cyrklaf.
Szerzej o samym projekcie i przebiegu jego
realizacji pisaliśmy tuż po jego zakończeniu.
Końcowe rozstrzygnięcia i lista laureatów
zawsze są swoistą niespodzianką.
W tym roku były również bardzo
przyjemnym zaskoczeniem. Z niekłamaną
przyjemnością informuję, że projekt wsi
Chrusty otrzymał wysokie noty, a mnie
przypadło w udziale odebranie czeku
o wartości 2,500zł.
Póki co radujemy się sukcesem
i grantem, o tym na co wydamy konkursową
kwotę zdecydujemy wspólnie z radą sołecką
i jak zawsze dwa razy obejrzymy każdą
złotówkę, bo to grosz publiczny i zdobyty
sporym wysiłkiem.
Integracja w kształcie piernika
Tym razem postanowiliśmy pójść
tropem „Legendy o toruńskich piernikach,,
Inspiracją do wypraww zamierzchły czas
toruńskiego mistrza i jego córki Katarzynki
było nasze skromne świetlicowe działanie
cykliczne zwane potocznie ,,lukrowanym
pierniczkiem”
W sobotę 19.11.2016 r. tuż po ósmej
trzydzieści rano, pięćdziesięcio - osobowa
grupa mieszkańców wsi Chrusty, ale także
i osób zaprzyjaźnionych z ościennych wsi
skorzystała z zaproszenia sołtysowej i udała
się autokarem do Torunia.
Celem naszej wyprawy było Żywe
Muzeum Piernika. To były dwie godziny
wyjęte z dawnej epoki pełne dowcipu,
humoru, zabawy, nauki i twórczej pracy
doskonale wpasowanej w ogromną
rozpiętość wiekową naszej grupy.
A wszystko to przesycone zapachami
przypraw i podkreślone niegdysiejszym
przyodziewkiem animatorów, barwnym
językiem i żywiołowością z jaką odkrywali
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Każdy mógł własnoręcznie wyrobić ciasto, a następnie upiec piernika

przed nami tajemnice toruńskiego piernika,
jak również stylowymi salami
i wyposażeniem.
Polecamy nasz sposób na
integrację. Środki zabezpieczyliśmy sobie
z bieżącego rozdania funduszu sołeckiego,
bo fundusz choć ma pewne ramy, to pozwala
również zrealizować zadanie z przesłaniem.
Uczestnikom, dziękuję za udział
w ciekawym przedsięwzięciu, gościom że
przyjęli zaproszenie z nadzieją, że zechcą
przenieść na swój grunt nasze dobre
praktyki, panu kierowcy za bezpieczną
jazdę. Szczególnie ciepło dziękuję p.
Agnieszce Dalke, która wzięła na siebie trud
organizacyjny zadania i była naszym
przewodnikiem. I ja tam byłam i zdjęcia
zrobiłam.
Świetlicowo - Andrzejkowo
Radośnie, smacznie, gwarno
i tajemniczo. Taką oprawę miało tegoroczne
andrzejkowe spotkanie dla dzieci i rodziców
z Chrust. Tradycji stało się zadość, pod
czujnym okiem mam lano wosk używając
magicznego klucza.
Zarówno odgadywanie
woskowychwróżb jak i inne zabawy
związane z andrzejkami wywołały uśmiech
na twarzach. O oprawę, zabawę i słodkości
zadbała radna sołecka p. Aneta Kowalska.
Tegoroczne andrzejki zostały
zrealizowane w ramach świetlicowych
działań cyklicznych ze środków
wydzielonych z bieżącego funduszu
sołeckiego.

Konkrety
Wspólnie z radą sołecką postawiliśmy na
konkrety i kwotę 2500zł przeznaczyliśmy
na zakup sprzętu AGD.
Nasza świetlica
zyskała estetyczne, funkcjonalne,
nowoczesne, energooszczędne podstawowe
sprzęty AGD czyli kuchenkę i lodówkę. To
taka odrobina luksusu, ale i normalności,
która nie tylko zapewni komfort
organizacyjny dla działań cyklicznych, ale
będzie również konkretnym dowodem
rzeczowym naszych konkursowych
wysiłków.
Sołtys wsi Chrusty - Renia Poraszka

Dzieci lały wosk używając magicznego klucza
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Szanowni mieszkańcy wsi
Chrusty, Panie i Panowie Sołtysi gminy
Lisewo.
I znów jak co roku nastał
grudzień, a wiatr w gałęziach skrzypi
„słyszycie?, idą święta”
Więc gdy za oknem zrobi się
ciemno, a życzeń świątecznych posypią
się płatki, wsłuchajcie się w ciszę, tę na
opłatkiem, bo to jest ten rodzaj ciszy, że
każdy wszystko usłyszy i sanie w obłokach
mknące i gwiazdy spadające, bo wtedy
Bóg sie rodzi - podaruje uśmiech światu
Bóg się rodzi przebaczy brat - bratu
Bóg się rodzi - zapomnij wszystkie złości
Bóg się rodzi - zrób miejsce dla miłości
Bóg się rodzi - byś wiedział co to miłość
Bóg się rodzi - by wszystko się spełniło.
Z najlepszymi życzeniami świąteczno noworocznymi.
Sołtys wsi Chrusty
Renata Poraszka

Zmiana sołtysa w Lipienku
Od 09 listopada br. w Sołectwie
Lipienek mają już nowego Sołtysa po tym,
jak poprzedni zrezygnował z pełnionej
funkcji. W Zebraniu Wiejskim uczestniczyło
27 mieszkańców na 250 mieszkańców
uprawnionych do głosowania.
Przewodniczącym zebrania był radny Pan
Jacek Mikowski - radny Rady Gminy
Lisewo.
Nowym Sołtysem po wyborach
został Pan Tomasz Chmarzyński, który
uzyskał 24 głosy. Jego kontrkandydatem był
Pan Zbigniew Samoraj - zdobył 3 głosy.
Natomiast jego miejsce w Radzie Sołeckiej
zajął Pan Radosław Lewandowski.

Wieści z Kornatowa
Miło nam poinformować, że
Sołectwo Kornatowo zostało docenione
przez Starostę i wygrało główną nagrodę
w Powiatowym Konkursie "Sołectwo
przyjazne środowisku" organizowanego
przez Zarząd Powiatu Chełmińskiego.
Nagrodę w wysokości 4 000 zł. odebrała
w dniu 26 października br. Sołtys wsi Maria
Adamczyk, która nie kryła zadowolenia
i wzruszenia z wygranej, ponieważ sołectwo
pierwszy raz wystartowało w tego typu
konkursie. Za nagrodę doposażono świetlicę
(meble kuchenne, stoły cateringowe,
podgrzewacz do wody, art. AGD).
Przedsięwzięcie było
organizowane od kwietnia do sierpnia tego
roku i nosiło nazwę: „Wspólnie, zdrowo,
kolorowo!”. Naszym celem było pokazanie
przeobrażenia terenu zaniedbanego w coś
pięknego. Mieszkańcy na czele z Sołtysem
i wspierającą go Radą Sołecką latem tego
roku wykonali ogrom prac na tzw. "barace".
Mając na uwadze realizację funduszu
sołeckiego na 2016 rok najpierw zajęli się
oczyszczaniem terenu z leżących na nim
kamieni, śmieci, złomu i suchych liści,
a następnie zadbali o rosnące dookoła
drzewa i krzewy. Mieszkańcy wykorzystując
własny sprzęt i maszyny rolnicze ciężką

pracą przeprowadzili roboty wyrównujące
całego terenu nadając mu nową jakość.
Dzięki temu teraz możemy pochwalić się
pięknym miejscem wypoczynkowo
rekreacyjnym, na którym stoją trzy ławo stoły i gril, powstało boisko do gry w piłkę
nożną, do gry w piłkę siatkową, do której
zakupiono dwie kosiarki do trawy,
profesjonalny sprzęt i boisko dla małych
dzieci. Ustawiono też cztery ławki wzdłuż
boisk. Zainstalowano piłkochwyt
i całeboisko ogrodzono. Wszystko to od
początku do końca wykonali mieszkańcy.
Takim to oto sposobem wspólnie
z mieszkańcami Kornatowa pokazaliśmy,
że wspólną wielopokoleniową pracą można
stworzyć coś, co na długo pozostanie
w ludzkiej pamięci. Z całego serca dziękuję
wszystkim którzy brali udział w pracach.
Korzystając z okazji pragnę złożyć
wszystkim mieszkańcom Kornatowa
i Gminy Lisewo Zdrowych pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego
Nowego Roku 2017.
Sołtys Maria Adamczyk
wraz z Radą Sołecką

M.M.

Gabinet Rehabilitacji
i Fizykoterapii

Nad przeobrażeniem terenu pracowali wszyscy mieszkańcy

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
7:30
6:40
6:40
6:40

-

18:15
18:00
14:15
14:15
14:15

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

Do wspólnej pracy przyłączały się także najmłodsi
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Ważne numery telefonów

W Piątkowe nie zwalniamy

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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Mieszkańcy nadali swojej nowej świetlicy nazwę "Piątkówka"

Rok 2016 był bogaty w wydarzenia
we wsi Piątkowo. Ostatnie kilka miesięcy
było szczególnie interesujące. Ciesząc się
z posiadania nowej, pięknej świetlicy,
postanowiliśmy nadać jej nazwę
"Piątkówka". Każdego przechodnia
informuje o tym piękny drewniany szyld
zawieszony na świetlicy, wykonany przez
miejscową artystkę Panią Lidie Rohde.
Zdajemy sobie również sprawę jak
ważny jest rozwój osobisty i poszerzanie
wiedzy dlatego wspólnie z KRUS-em
zorganizowaliśmy szkolenie dla
miejscowych rolników na temat
bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.
Dbamy o rozwój nie tylko duchowy ale
i fizyczny, dlatego w każdy czwartek
spotykamy się na zajęciach zumby
prowadzonych przez Pana Bartosza Raś.

Z zajęć wychodzimy zmęczone,
ale uśmiechnięte i pełne energii na kolejny
tydzień.
Nie zapominamy również
o milusińskich, 10 grudnia w świetlicy
wiejskiej odbyło się spotkanie
mikołajkowe. Najmłodsi mieli okazję pod
opieką dorosłych spróbować swoich sił
w formowaniu ciasta oraz dekorowaniu
pierników. Tak jak w roku ubiegłym dzieci
udekorowały świetlicę bombkami,
świątecznymi rysunkami i figurkami.
Pociechy odwiedził również Mikołaj, który
zadbał o to aby każdy otrzymał upominek.
Pragnę podziękować wszystkim
zaangażowanym w działania na rzecz
wioski mieszkańcom oraz życzyć
Wszystkim Wesołych i Spokojnych Świąt.
Sołtys wsi Piątkowo - Agnieszka Leśnik

Nowiny z Pniewitego
Dzień chłopaka odbył się na boisku
i placu zabaw w Pniewitem w pięknej
jesiennej scenerii. Uczestnikami były dzieci
w różnym wieku z przewagą chłopców. Na
początku spotkania odśpiewaliśmy wspólne
tradycyjne „Sto lat” oraz złożyliśmy
chłopakom życzenia zdrowia, radości
i miłości.
Na ten dzień zaplanowaliśmy
mnóstwo atrakcji m.in. pieczenie kiełbasek
i ziemniaków w ognisku, zabawy
w strzelanie goli do bramek oraz inne. Te
wspólnie spędzone chwile były wspaniałe
i wszyscy z zadowoleniem rozchodzili się do
domów.
Serdecznie dziękujemy Pani
Stefanii Otremba za przekazanie nam
ziemniaków do ogniska.

Wróżyliśmy sobie także
z naszych imion i różnorodnych
przedmiotów. Wszystkie przepowiednie
wywierały na nas niesamowite wrażenie.
W wolnym czasie były do naszej dyspozycji
piłkarzyki, tenis, piłki do skakania oraz
kolorowanki. Na stołach stały słodkości,
napoje, kawa i herbata, którymi częstowali
się uczestnicy. Ten magiczny czas upłynął
nam bardzo szybko i miło. Wszyscy
chcieliśmy, żeby trwał jeszcze dłużej.

Pragnę życzyć wszystkim
mieszkańcom Pniewitego dużo zdrowia,
energii i siły na co dzień, a także pogody
ducha i radości ze wszystkich momentów
swojego życia. Niech ten świąteczny nastrój
pozostanie w Waszych sercach jak
najdłużej, a Nowy Rok przyniesie
spełnienie wszelkich planów, marzeń
Andrzejki
i nadziei, a także dumę z ich realizacji.
Andrzejki wpisały się w nasz
Niech wszystkie dni w roku będą
kalendarz imprez już na stałe. W tym roku piękne i wyjątkowe, jak ten jeden jedyny
świętowaliśmy je tak jak zawsze z naszymi wigilijny wieczór.
mamami 25 listopada. Wieczór andrzejkowy
upłynął nam pod znakiem różnorodnych
Janina Klafczyńska
wróżb: z butami, nitkami i butelką w kole.
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Zjazd Rodu Osińskich Płużnica - Lisewo
Dnia 20 sierpnia 2016 r. w Płużnicy
i Lisewie odbył się Zjazd Rodu Osińskich
potomków z linii wywodzącej się z Kotnowa
i Józefkowa: Wawrzyńca (Laurentiusa)
Osińskiego (1861-1938) i Katarzyny
Osińskiej (1868-1942) z domu Jankowskiej.
Założeniem i celem organizacji
Zjazdu Rodu Osińskich było uczczenie
i pamięć przodków, bliższe poznanie się
i integracja rodu, szczególnie najmłodszych
naszych członków.
Zjazd Rodu Osińskich rozpoczął się
o 11.00 Mszą Św. w kościele parafialnym
Św. Małgorzaty w Płużnicy w intencji
uczestników Zjazdu i wszystkich zmarłych
członków Rodu Osińskich i Rodów
spokrewnionych. Mszę Św. odprawił ks.
kanonik Leszek Sudoł - proboszcz parafii,
który jednocześnie wygłosił kazanie,
w którym podkreślił wielkie znaczenie
integracji rodzin i rodów. P o M s z y Ś w.
modlono się, przy grobach Osińskich i osób
spokrewnionych na cmentarzu parafialnym,
zapalone zostały znicze.
Później samochodami
przemieszczono się z Płużnicy do Lisewa.
Spotkanie towarzyskie Rodu Osińskich
odbyło się przy suto zastawionym stole
w Restauracji „Nad Stawem” w Lisewie.

Na początku Andrzej Bogucki inicjator
Zjazdu, przedstawił historię Rodu Osińskich,
szczególnie zaakcentował jej tragiczne
wątki. Osińscy, podczas drugiej wojny
w latach 1939-1945 zapłacili poniewierką
i obfitą daniną krwi, doświadczając wielkich
krzywd ze strony Niemców i Sowietów,
okupantów Polski. Z 9 synów Wawrzyńca
i Katarzyny Osińskich Jan i Stanisław zginęli
z rąk Sowietów, Władysław został
zamordowany w przez Niemców
w Oranienburgu, Bernard wywieziony do
sowieckich łagrów, powrócił schorowany.
O niektórych braciach, Aleksandrze
i Bolesławie nie ma wieści. Symbolem
odwagi i poświęcenia oraz bohaterką Rodu
Osińskich jest Klara Osińska córka
Franciszka z Józefkowa, licząca obecnie 89
lat, mieszkająca w okolicach Drawska
Pomorskiego, która wyszła za mąż, za
pochodzącego z Bartoszewic rybaka Jerzego
Wojtewicza. Franciszka z Kęsików Osińska,
żona Jana Osińskiego zmarła w 1981 r.,
zyskała miano Kustosza Pamięci Rodu
Osińskich, ponieważ przez wiele lat krzewiła
pamięć rodową. Uczestnicy zjazdu otrzymali
dwie pamiątki: „Pamiątkę Zjazdu Rodu
Osińskich”, w postaci zdjęcia złożonego
z mniejszych fotografii z dostępnymi

reprodukcjami starych zdjęć siedmiu braci
Osińskich i okolicznościowy pamiątkowy
okrągły znaczek
przypinka.
Warto zapisać, że liczni obecni
potomkowie rodu Osińskich i rodów z nimi
spokrewnionych, nadal żyją mieszkają
i pracują na Ziemi Chełmińskiej m. in.
w Józefkowie, Kotnowie, Mgoszczu,
Przydworzu, Wieldządzu, Toruniu,
Grudziądzu, Nowej Wsi k/ Grudziądza,
Kowalewie Pomorskim, Chełmży,
Wąbrzeźnie, Świeciu nad Osą, Janowie
k/Świedziebni, Chlebowie k/Świedziebni,
G o r t a t o w i e k / B r o d n i c y, S z c z u c e
k/Brodnicy, na Kujawach w Bydgoszczy, na
Pomorzu w Gdyni, Wejherowie, Białogórze
k/Krokowa, na Pojezierzu Drawskim, na
Śląsku w Katowicach, w Niemczech,
Holandii i Wielkiej Brytanii. Oczywiście to
nie są wszystkie miejscowości. Warto ten
wykaz uzupełnić.
Według Wykazu Uczestników
Zjazdu Rodu Osińskich 2016 spotkali się
potomkowie pięciu z dziewięciu braci
Osińskich, synów Wawrzyńca i Katarzyny.
Razem w Zjeździe uczestniczyło 40 osób,
w tym 38 rodowców i ks. proboszcz oraz
pan organista.
Andrzej Bogucki

Konsultacje z dietetykiem

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
składamy wszystkim Druhom i ich
rodzinom, mieszkańcom Gminy Lisewo,
darczyńcom oraz wszystkim sympatykom
Ochotniczego Pożarnictwa życzenia
miłości, spokoju i wszelkiego dobra.
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło
światła i ciepła rodzinnej atmosfery.
Życzymy spokojnego, szczęśliwego
Nowego Roku, abyśmy jak najdłużej
zachowali ciepłą atmosferę świątecznych
spotkań, by nasze działania dawały
satysfakcję i rodziły nowe pomysły.

Spotkanie z dietetykiem cieszyło się dużą frekwencją
W czwartek 24 listopada 2016 r.
odbyło się bezpłatne spotkanie z Panią
dietetyk.
Osoby, które zdecydowały się
wziąć udział w spotkaniu zapoznały się
z zasadami prawidłowego żywienia i jego
wpływu na funkcjonowanie organizmu.
Zebranym zaprezentowana została piramida
żywienia, która stanowi podstawę
planowania codziennego jadłospisu tak, aby

dieta była zbilansowana i bogata we
wszystkie składniki odżywcze niezbędne do
utrzymania dobrej kondycji.
W drugiej części spotkania dużym
zainteresowaniem cieszył się analizator
masy ciała. Dzięki temu urządzeniu panie
mogły określić swój wiek metaboliczny,
ilość zawartej wody w organizmie, tkanki
tłuszczowej oraz wagę kości.
GCI

Składamy również podziękowania
rodzinom i bliskim strażaków
ochotników za wyrozumiałość i
cierpliwość, jaką wykazują, gdy
Druhowie oddając się służbie pozostają
poza domem.

Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Lisewie

Wiadomości Lisewskie
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Uroczystości w przedszkolu
wszystkim biało czerwone chorągiewki.
Dzieci z wszystkich grup w strojach
galowych z dumą prezentowały narodowe
barwy.

„Ceremonia” pasowania przez Pana i Panią Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Dzień Niepodległości
W tym roku obchody Święta
Niepodległości w naszym Przedszkolu
nabrały szczególnie uroczystej oprawy.
Wy c h o w a n k o w i e p a n i J a n i n y
Lewandowskiej z grupy „Misie”,

przygotowały program artystyczny
składający się z wierszy okolicznościowych
i pieśni patriotycznych.
Dzieci opowiedziały o początkach
naszego kraju i jego burzliwej historii. Na
zakończenie mali artyści wręczyli

Pasowanie na przedszkolaka
W Gminnym Przedszkolu
w Lisewie 18 listopada odbyło się uroczyste
„Pasowanie na Przedszkolaka”.
Uroczystość odbyła się
w obecności dyrekcji i starszych
przedszkolaków. Był to szczególny dzień
dla dzieci, które po raz pierwszy pierwszego
września przekroczyły próg przedszkola.
Był to również ich pierwszy publiczny
występ.
Trzylatki z grupy „Zajączki”
w przygotowanym przez wychowawcę
programie artystycznym, pięknie ubrane,
wesoło przedstawiały swoje umiejętności,
śpiewały piosenki, recytowały wiersze, a na
zakończenie zatańczyły.
Po występie odbyła się
„ceremonia” pasowania przez Pana i Panią
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lisewie na dzielnych maluchów
symbolicznym ołówkiem. N a p a m i ą t k ę
tego wydarzenia, każde dziecko, otrzymało
dyplom oraz rożek słodkości.
K. Wolska

Ruszyła Amatorska Liga Piłki Halowej
Po rocznej przerwie ruszyła pierwsza
kolejka Amatorskiej Ligii Piłki Halowej.
W tym roku do rozgrywek przystąpiło
8 drużyn: Tłok To Za Mało, UKS Płużnica,
JR Team, Gibaniarze, Mgoszcz Team, M&M
Bus, Na Zakręcie, Black Dragons.
W Pierwszym meczu zmierzyły się
drużyny UKS Płużnica (beniaminek) oraz
Tłok To Za Mało - drużyna, która w każdej
edycji walczy o ostateczne zwycięstwo. Od
początku meczu to Tłok przeważał, ale
młodzi zawodnicy UKS-u dzielnie stawiali
opór bardziej doświadczonym rywalom
Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie.
Najpierw drużyna popularnych Tłoków
wyszła na prowadzenie 3:1, natomiast już po
paru minutach to zespół z Płużnicy
zwyciężał 4:3.
Kapitalne partie rozgrywali obaj
bramkarze, Remek Pudlewski oraz Szymon
Brzozowski, którzy wielokrotnie ratowali
drużynę przed stratą gola. Końcówka meczu
należała jednak do drużyny z Lisewa,
w której dobry mecz rozgrywał Szymański
Maciej strzelec 4 bramek i to on pociągnął
drużynę do zwycięstwa 9:5.
W drugim meczu, a więc hicie kolejki,
zmierzyły się JR Team - Gibaniarze (3 krotny mistrz ostatnich rozgrywek).

Wiadomości Lisewskie

Początek meczu to obustronne badanie się,
żadna ze stron nie chciała śmielej
zaatakować. W późniejszym momencie
meczu do głosu doszli nasi multimedaliści
wychodząc na prowadzenie 2:0. Jednak JR
Team po kilku minutach przebudził się
i przez chwilę prowadził 3:2. Gibaniarze
jednak nie z takich opresji wychodzili
i ostatecznie wygrali 5:3. Na uwagę
zasługują tu trzy gole Adama
Bartoszewskiego.
Kolejny mecz to pojedynek Mgoszcz
Team - M & M Bus. Skazywani na pożarcie
zawodnicy z Mgoszcza dzielnie stawiali
czoła bardziej doświadczonym piłkarzom
grającym w większości w Unii Wąbrzeźno.
Początek meczu to kapitalna gra
Krystiana Belzyta, który dwoma pięknymi
bramkami otworzył wynik spotkania. Po
chwili drużyna M & M Bus zdobyła kolejną
bramkę. Jednak za sprawą dobrej gry Piotra
Murawskiego Mgoszcz zdołał strzelić gola
dającego nadzieję na dobry rezultat. Druga
połowa to wyrównana gra obu stron przy
stanie 4:2 dla M & M Bus sporo sytuacji
zmarnowanych ze strony Teamu z Gminy
Lisewo, w konsekwencji czego
w końcówce tracą jeszcze trzy bramki
i przegrywają spotkanie 7:2. Na wyróżnienie
zasługują trzy gole Krystiana Belzyta.

Ostatni mecz Na Zakręcie - Black Dragons,
to spotkanie bez historii , drużyna Na
Zakręcie gładko wygrywa 19:0. Na uwagę
w tym meczu zasługuje jedynie 7 bramek
strzelonych przez króla strzelców
poprzednich rozgrywek - Bartoszewskiego
Pawła.
MVP I kolejki : Szymański Maciej
(Tłok To Za Mało) - otrzyma on
niespodzienkę na kolejnym meczu :)
Chciałbym podziękować nowym
sponsorom, kórzy wspomogą naszą ligę
finansowo, a są to : "Pizzeria Na Zakręcie",
"Medimas", oraz "LKS Victoria Lisewo".
Dziękujemy serdecznie i czekamy na
kolejne oferty współpracy.
Jakub Smolny
Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia pragniemy złożyć
najserdeczniejsze i szczere życzenia
szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności
wszystkim sympatykom i sponsorom klubu
LKS Victoria w Lisewie.
Niech te najpiękniejsze w roku
Święta upłyną w ciepłej, serdecznej
atmosferze w gronie rodziny i przyjaciół.
Zarząd, trenerzy i piłkarze
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Krzyżówka dla dzieci do lat 12
1.

1. Świąteczne drzewko.
2. Ozdobne kule na choince.
3. Na każdego czeka pod choinką.
4. Dzielimy się nim przed Wigilią.
5. Narodził się by nas zbawić.
6. Jeden z trzech królów.
7. Śpiewamy je na Wigilii.
8. Z kapustą i grzybami.
9. Urodził się w nim Pan Jezus.
10. Nocna uroczysta msza na Boże
Narodzenie.
11. Pod nią można się całować.
12. Zbawiciel symbolizuje...
13. ... betlejemska - kwiatek lub ozdoba na
szczycie choinki
14. W tym miesiącu świętujemy Boże
Narodzenie.
15. Pokłonili się nowo narodzonemu Jezusowi.
16. Czas przygotowujący na przyjście Jezusa.
17. Kładziemy pod obrus.

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

A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu:
- Julia Waszczuk, Malankowo;
- Ania Blok, Lisewo;
- Nataniel Dulski, Lisewo.

12.
13.

Po odbiór nagród zapraszamy
od 12.01.2017 r.
Gratulujemy!

14.
15.

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

16.
17.

Rozwiązania prosimy przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie od dnia 20.01.2017 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

Wiadomości Lisewskie
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Mikołajki w Linowcu
04 grudnia w świetlicy wiejskiej
w Linowcu odbyły się Mikołajki.

Na imprezć licznie przybyůy
dzieci takýe te najmůodsze pod opiekŕ
rodziców. Dzieci chćtnie braůy udziaů
w zabawach przy úwiŕtecznych piosenkach,
w y k o n y w a ůy o z d o b y úw i ŕ t e c z n e ,
dekorowaůychoinkć.
Najważniejszym momentem
zabawy była wizyta Mikołaja, ķtóry przybył
z pełnym workiem prezentów.
Wszystkie zebrane dzieci otrzymaůy paczki.
Dzieci z radoúciŕ podchodziůy do Mikoůaja.
Dla wszystkich zebranych byů poczćstunek
Spotkanie przebiegůo w bardzo miůej
atmosferze.
Dzićkujć wszystkim, którzy
przyczynili sić do organizacji.

Na zbliżające się Święta
pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom
gminy Lisewo życzenia przeżywania
Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń.

Sołtys wsi Kamlarki
Jadwiga Kalata

Sołtys wsi Linowiec
Justyna Śmigielska

Dzień przedmiotu
Dzieci chętnie podchodziły
do Świętego Mikołaja

Dziękując Urzędowi Gminy
i mieszkańcom za dotychczasową
współpracę pragniemy złożyć
najserdeczniejsze życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech będą szczęśliwe dla
każdego i przyniosą miłość, radość
i nadzieję oraz dużo dobrego
w nadchodzącym Nowym Roku 2017!
Życzą dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej w Lisewie wraz
z opiekunką Agatą Rzydóch.

Wiadomości Lisewskie

Dzieci uczestniczyły w zabawach z chustą animacyjną
Uczniowie mogli również wziąć
W październiku, jak co roku,
w naszej szkole odbyło się święto nauki, udział w turnieju gier planszowych
płynącej z zabawy. Dzień twórczości i rozgrywkach w języku angielskim lub
i kreatywności. Najpierw w klasach odbyły uczestniczyć w zabawach z chustą
się spotkania z wychowawcami, a później animacyjną.
Wszystkim dopisywały humory.
uczniowie wzięli udział w przygotowanym
przez wszystkich nauczycieli „Dniu A najdłuższą reklamę, liczącą 10 metrów,
wykonaną w formie plastycznej przez
przedmiotu”.
D z i e c i m o g ł y u c z e s t n i c z y ć uczniów klas piątych, można podziwiać na
w różnorodnych zajęciach. Były to: potyczki szkolnym korytarzu. Dzieci stworzyły hasło
ortograficzne na wesoło, matematyczne promujące język polski: „Język polski
łamigłówki dla główki, gry i zabawy w sieci, dobrze znamy i kochamy ojczysty dodaj do
zabawy ogólnorozwojowe, zajęcia sportowe ulubionych”
na basenie, a także tworzenie reklamy
Tatiana Jaworska
i biblioteczne podróże z książką oraz
zajęcia plastyczno - techniczne.
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Co słychać u uczniów w Krusinie?
Doświadczenia z mikroskopem
Jedną z najważniejszych zasad
w nauczaniu przyrody jest jak najszersze
stosowanie metod obserwacyjnych
i doświadczeń, gdyż dziecko najlepiej
przyswaja i rozumie nowe treści poznając je

i radości oraz słodkiego poczęstunku. Było śniadaniu nie było mowy, by ktoś odszedł
od stołu głodny. Dzieci nabrały dużo energii
wesoło i kolorowo.
i m o c y, a b y s p r o s t a ć s z k o l n y m
obowiązkom. Była to niezapomniana
Wyjazd do Hoplandu
W p a ź d z i e r n i k u n a j m ł o d s i przygoda edukacyjna dla najmłodszych na
uczniowie wyjechali do centrum zabaw temat zdrowego odżywiania.
GCI

Na zajęciach koła przyrodniczego uczniowie klas IV- VI realizowali
zagadnienia związane z przyrodą w okresie jesiennym.
w sposób twórczy, aktywny, gdy angażuje
w ten proces różne zmysły.
Taką możliwość stwarzają zajęcia
oparte na różnego typu obserwacjach (np.
terenowych, mikroskopowych), zajęcia
podczas których uczeń samodzielnie
akcji „Śniadanie Daje Moc”. Po takim
śniadaniu nie było mowy, by ktoś odszedł od
stołu głodny. Dzieci nabrały dużo energii
i mocy, aby sprostać szkolnym obowiązkom.
Była to niezapomniana przygoda
edukacyjna dla najmłodszych na temat
zdrowego odżywiania. wykonuje proste
doświadczenia, określa ich wyniki i
formułuje wnioski.
Na zajęciach koła przyrodniczego
uczniowie klas IV-VI SP w Krusinie
realizowali zagadnienia związane z przyrodą
w okresie jesiennym. Zbierali i
wyeksponowali owoce różnych drzew i
krzewów, a także przeprowadzili ciekawe
doświadczenia z wykorzystaniem
mikroskopu.
Dni przedszkolaka
20 września obchodzony jest
Ogólnopolski Dzień przedszkolaka, z tej
okazji dzieci z oddziału przedszkolnego
z naszej szkoły wraz z opiekunami
wyruszyły na wycieczkę do Chełmna na
uroczyste obchody Dnia Przedszkolaka,
które świętowały w Niepublicznym
Przedszkolu „Brzdąc”. Dzieci uczestniczyły
we wspólnej zabawie, konkursach i grach
zespołowych. Nie zabrakło uśmiechu

Hopland w Grudziądzu. Dzieci miały do
dyspozycji m.in.: basen z kulkami,
dmuchany zamek, zjeżdżalnie, tory
przeszkód, trampolinę oraz wiele innych
atrakcji. Był to aktywnie spędzony czas,
maluchy świetnie się bawiły dając upust
swojej energii. Uśmiech i dobry humor
dopisywał wszystkim. W tym samym
miesiącu niezwykle ciekawy pokaz
zaprezentowała nam grupa taneczna ze
szkoły nauki tańca w Grudziądzu. Dzieciom
tak spodobała się ta forma ruchu, że od
listopada dwie grupy wiekowe uczniów
uczęszczają na zajęcia taneczne.
Obchody Święta Niepodległości
10 listopada 2016 roku był dla
uczniów dniem niezwykle uroczystym. Od
samego rana, w galowych strojach czcili
odzyskanie przez Polskę Niepodległości.
W tym dniu odbyła się też Akademia z okazji
Święta Odzyskania Niepodległości,
tak ważnego w życiu każdego Polaka
przygotowana przez uczniów klasy
pierwszej i szóstej.
Śniadanie daje moc
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia.
Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki,
lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają
siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy
dzień. Dlatego, najmłodsi uczniowie
wspólnie przygotowali zdrowe kanapki
przystępując tym samym do ogólnopolskiej
akcji „Śniadanie Daje Moc”. Po takim

Najmłodsi uczniowie wspólnie
przygotowali zdrowe kanapki

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

