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Święto plonów

Na bogato zdobionych stołach sołectwa prezentowały swoje wyroby
W sobotę, 26 sierpnia 2017 r.
w Lisewie odbyły się Dożynki Gminno Parafialne. Święto Plonów rozpoczęło
się Mszą Świętą w kościele parafialnym
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Lisewie, podczas której zgodnie
z tradycją zostały poświęcone wieńce
dożynkowe i chleby.
Starostami tegorocznych
dożynek byli Pani Mariola Golińska
z Pniewitego i Pan Przemysław
Kwiatkowski z Mgoszcza, którzy
wręczyli chleb Wójtowi Gminy
Jakubowi Kochowiczowi oraz ks.
proboszczowi Henrykowi Łozińskiemu.
Po Mszy Św. uczestnicy dożynek
prowadzeni przez Komendanta Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Lisewie - Pawła Adamczyka, poczty
sztandarowe oraz zespół ludowy
„Kundzia” przemaszerowali na stadion
sportowy, na którym odbyła się część
konkursowo-rozrywkowa. Oficjalne
otwarcie Święta Plonów rozpoczęto
odśpiewaniem hymnu państwowego
oraz wystąpieniem gospodarza Gminy Pana Jakuba Kochowicza oraz Starosty
Powiatu Chełmińskiego Pana Zdzisława
Gamańskiego, którzy przywitali
wszystkich przybyłych oraz

podziękowali rolnikom za trud, który
wkładają w swoją pracę.
Część artystyczną rozpoczął
niezwykle widowiskowy występ zespołu
ludowego „Kundzia”. Dla wszystkich
zebranych na stadionie sportowym
organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.
Uczestnicy sobotniej uroczystości mogli
posilić się grochówką, kiełbaskami z grilla,
chlebem ze smalcem, a także pieczonymi
ziemniakami przygotowanymi przez
Mobilny Punkt Informacyjny LGD.
Na scenie zaprezentował się także
lokalny zespół wokalny „Lisewianie” oraz
młodzież ze Świetlicy Środowiskowej
w Lisewie. Tradycyjnie odbył się konkurs na
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”,
w którym wzięło udział 10 sołectw z naszej
gminy: Błachta, Drzonowo, Kornatowo,
Krajęcin, Krusin, Linowiec, Lipienek,
Malankowo, Pniewite i Wierzbowo.
Komisja miała bardzo trudne zadanie,
ponieważ wszystkie zaprezentowane wieńce
były przepiękne i wykonane z niezwykłym
kunsztem. W tej konkurencji zwyciężyło
sołectwo Lipienek, II miejsce zajęło
Malankowo, III miejsce sołectwo Pniewite.
Po raz drugi, na bogato zdobionych stołach,
sołectwa prezentowały swoje lokalne
wyroby. Te brały udział w konkursie

kulinarnym na „Produkt Lokalny”.
Sołectwo Drzonowo przygotowało-roladę,
Kornatowo-kapuśniaczki z sosem
pieczarkowym, Krusin - zupę Krusiniankę,
Lipienek- wątróbkę grillowaną w boczku,
Lisewo- Lisewskie buraczane przysmaki,
Malankowo - potrawkę węgierską, Pniewite
przygotowało pierożki plus, natomiast
Strucfoń - zupę-krem z dyni. Komisja
konkursowa nie miała łatwego zadania by
wyłonić zwycięzcę, ostatecznie okazało się
nim sołectwo Kornatowo, a wyróżnienie
otrzymało sołectwo Krusin.
Ogłoszone zostały również wyniki
gminnego konkursu „Piękna Zagroda
2017”, na który wpłynęło 13 zgłoszeń.
Zwycięzcą w kategorii „Zagroda wiejska”
zostali Państwo Alicja i Jarosław Trzpil
z Kornatowa, II miejsce zajął Pan Sebastian
Leszek z Błachty, a III miejsce Pan Dariusz
Leszek z Błachty. Wyróżnienie otrzymał
Pan Mirosław Kalinowski z Wierzbowa.
Główną nagrodę w kategorii „Działka
siedliskowa” zdobyli Państwo Iwona
i Marian Behrendt z Kornatowa,

Część artystyczną rozpoczął występ
zespołu ludowego "Kundzia”
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II miejsce Pan Stanisław Bąk z Bartlewa oraz
Pani Anna Strońska z Wierzbowa, III miejsce
Pani Lidia Wronkowska z Krusina oraz
Państwo Nina i Łukasz Pudlewscy
z Lipienka. Wyróżnienie przyznano Panu
Robertowi Cichoszowi z Kamlarek, Pani
Katarzynie Szczutkowskiej z Krusina,
Państwu Alinie i Witoldowi Nadolnym
z Lisewa oraz Państwu Danucie i Dariuszowi
Małagockim z Lisewa.
Po raz pierwszy w tym roku
zorganizowaliśmy konkurs pn. „Imponujące
warzywa i owoce”. Komisja konkursowa
przyznała trzy zwycięstwa, które przypadły
Pani Annie Nowak z Malankowa, Pani
Joannie Wiśniewskiej z Malankowa oraz
Pani Katarzynie Bukowskiej z Kamlarek.
Wyróżnienie otrzymała Pani Henryka
Bogusz z Kornatowa i Pani Bogumiła
Grabowska z Kornatowa.
Wszystkie nagrody zostały
wręczone przez Wójta Jakuba Kochowicza,
Starostę Powiatu Chełmińskiego Pana
Zdzisława Gamańskiego oraz
Przewodniczącego Rady Gminy Witolda
Jaworskiego.
We wspaniałej atmosferze, zdrowej
rywalizacji oraz z poczuciem humoru odbył
się „Turniej Sołectw z Humorem”, do
którego zgłosiło się aż 11 sołectw z naszej
gminy: Chrusty, Drzonowo, Kornatowo,
Krajęcin, Krusin, Lipienek, Lisewo,
Malankowo, Piątkowo, Pniewite oraz
Strucfoń. Drużyny zmagały się w pięciu
konkurencjach, zacięcie walcząc
o podium. Zwyciężyła drużyna ze
Strucfonia, II miejsce, po krótkiej dogrywce
zajęła drużyna z Pniewitego,
a III miejsce przypadło drużynie
z Piątkowa. W turnieju nie było przegranych,
pozostałe drużyny również otrzymały
nagrody w postaci bonów pieniężnych.
Na najmłodszych uczestników
czekała niespodzianka w postaci statku
pirackiego, trampolina, zjeżdżalnia,
a także byk, dzięki któremu odbył się
konkurs na Torreadora Gminy Lisewo.
Zwyciężczynią konkursu została Monika
Wiśniewska z Lisewa, która najdłużej
utrzymała się na mechanicznym byku.
Atrakcje cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem dzieci z naszej Gminy
i nie tylko.
Na płycie boiska nie zabrakło
animacji dla dzieci przygotowanych przez
Panią Agatę Rzydóch ze Świetlicy
Środowiskowej w Lisewie, stoisk
z rękodziełem, a także pokazu ratownictwa
medycznego, które prowadziło OSP Lisewo.
Po raz pierwszy na dożynkach Chełmżyński
Klub Hodowli Gołębi Rasowych
zaprezentował wystawę gołębi rasowych,
która przyciągała nie tylko miłośników tych
okazów. Dodatkową atrakcją był pokaz
fajerwerków, które pięknie prezentowały się
na lisewskim nocnym niebie.
Gwiazdą wieczoru był zespół disco -

polo „Power Boy”, natomiast zabawa
taneczna odbyła się przy muzyce zespołu
Skala ze Świecia. 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 organizacji Dożynek
Gminno-Parafialnych Lisewo 2017: Księdzu
Proboszczowi Henrykowi Łozińskiemu,
Księdzu Prałatowi Gerardowi
Gromowskiemu, Pocztom Sztandarowym,
Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznejw
Mgoszczu - Panu Grzegorzowi Szimingowi,
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Lisewie, Panu Markowi
Kochowiczowi z Lisewa, Panu Jackowi
Fabianowskiemu - firma FABEX, Zakładowi
Mięsnemu Ritter, Druhom z OSP Lisewo,
Panu Kazimierzowi Jankowskiemu,

Panu Tomaszowi Lipskiemu - Market
Budowlany „Mrówka”, Dyrektorowi ZS-P
w Lisewie - Panu Grzegorzowi
Zalewskiemu, Pani Sołtys Jadwidze
Kalacie, Panu Marcinowi Wysockiemu,
Panu Jackowi Mikowskiemu,
Stowarzyszeniu Kuźni Inicjatyw Lokalnych
z Lisewa, Firmie Granit z Lisewa, Panu
Stanisławowi Nowakowi, Starościnie Pani
Marioli Golińskiej, Staroście Panu
Przemysławowi Kwiatkowskiemu,
Pracownikom Urzędu Gminy
zaangażowanym w organizację dożynek.
A.L.

We wspaniałej rywalizacji z poczuciem humoru sołectwa rywalizowały między sobą
w "Turnieju Sołectw z Humorem"

I Gminny Dzień Seniora
W dniu 5 września 2017 r., po raz
pierwszy w Gminie Lisewo, odbył się
Gminny Dzień Seniora.
Zaproszenie skierowane zostało do
wszystkich osób z Gminy Lisewo, którzy
czują się seniorami, niezależnie od wieku.
Odpowiedziało na nie ponad 140 osób.
Organizatorzy nie spodziewali się tak
licznego przybycia, ponieważ wcześniej
sołtysi przekazywali bardzo niepokojące
informacje o całkowitym braku lub
znikomym zainteresowaniu imprezą.
Wy d a r z e n i e p r z y g o t o w a n o
w formie pikniku. Z uwagi na padający
deszcz, początek miał miejsce w świetlicy
w Bartlewie. Spotkanie rozpoczęto
uroczystym odśpiewaniem "Hymnu
Seniora". Przybyłych gości uroczyście
powitali przedstawiciele samorządu
gminnego - Wójt Gminy Lisewo Jakub
Kochowicz wraz z Przewodniczącym Rady
Gminy Lisewo Witoldem Jaworskim,

Sekretarzem Gminy Lisewo Haliną
Chrzanowską oraz Sołtysem Bartlewa
Kazimierzem Górczyńskim.
Włodarz naszej gminy wyraził
swoją radość z faktu, iż środowisko
seniorów jest bardzo aktywne, można na nie
zawsze liczyć a działania podejmowane
przez samorząd gminny w celu aktywizacji
środowiska Seniorów przynoszą pozytywne
rezultaty.
- Zawsze wspierałem, wspieram
i będę wspierał wszelkie inicjatywy
dedykowane dla Seniorów oraz działania
inicjowane przez nich - deklarował wójt
gminy. Po części oficjalnej przyszedł czas
na zabawę. Na scenie pojawił się zespół
„Lisewianie”, który zaprezentował znane
i lubiane przeboje biesiadne. Klimat udzielił
się uczestnikom wydarzenia, którzy
tanecznym krokiem wkroczyli na parkiet,
a potem przenieśli się pod przygotowane
przy świetlicy namioty. Łatwo było
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zauważyć, ze naszym Seniorom nie brakuje
ani energii ani entuzjazmu. Tańcom
i śpiewom nie było końca.
Organizatorzy przygotowali także
szereg innych atrakcji, m.in. quizy, gry,
zabawy oraz konkursy: tańca, na najlepszą
nalewkę, na potrawę z ziemniaków, na
najzabawniejszy
wiersz, dowcip lub
opowieść, na najciekawsze przebranie
i nakrycie głowy (kapelusz). Oj, można by
pozazdrościć seniorom pomysłów
i fantazji… Wymyślne przebrania
zaskoczyły zebranych. W tym dniu
przedstawiono i uhonorowano nagrodami
książkowymi najbardziej aktywnych
czytelników - seniorów Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lisewie.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku z Lisewa zaprezentowali wykonane
przez siebie rękodzieło. Organizatorzy
przygotowali dla Seniorów również wykład
o zdrowiu. Prowadząca go, Pani Anna
Wiśniewska, wygłosiła prelekcję na temat
profilaktyki zdrowotnej, zdrowego
odżywiania i aktywnego trybu życia,
w okresie drugiej młodości.
Imprezę uatrakcyjniło dodatkowo
stoisko Lokalnej Grupy Działania Vistula
Terra Culmenis Rozwój przez Tradycję, na
którym oprócz informacji o działaniach
promocyjnych w zakresie wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju, realizacji
projektu wobec mieszkańców
i podmiotów działających na obszarze LGD,
można było posilić się ziemniakami
z gzikiem serwowanymi na liściu kapusty
i krupnikiem „na siekierze”.
Organizatorzy dziękują wszystkim,
który wsparli organizację wydarzenia:
uczestniczkom za przygotowane
własnoręcznie przepyszne ciasta, sałatki,
ziemniaczane potrawy, pracownikom
i stażystom Urzędu Gminy w Lisewie, którzy
swoim zaangażowaniem i pracą „dopięli na
ostatni guzik” organizację imprezy.
Serdeczne podziękowania kierują
także dla sołectwa Bartlewo za ufundowany
i przygotowany przez mieszkanki sołectwa
gulasz dla wszystkich przybyłych gości.
Ponadto, serdecznie dziękują uczestnikom
za udział, przemiłą atmosferę oraz pochlebne
opinie o zorganizowanym Dniu Seniora.
Wielokrotnie słyszało się radość ze spotkania
dawno nie widzianych znajomych,
możliwości „wyjścia do ludzi”, okazji do
żartów, śmiechów, zapomnienia na krótki
czas o swoich codziennych dolegliwościach
i problemach.
- Postaramy się, aby przyszłoroczny
II Gminny Dzień Seniora - był jeszcze
bardziej atrakcyjny i nie zawiódł oczekiwań
seniorów - zapowiada Wójt Gminy Lisewo.
Już dziś gorąco na niego zapraszam - dodaje
Jakub Kochowicz.
Halina Chrzanowska
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przebranie i nakrycie głowy
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Zebrania w sprawie funduszu sołeckiego
i wypoczynku, zakup nasadzeń, warsztaty
i wyjazdy edukacyjne, zakup kruszywa na
drogi, budowę chodnika w Lisewie, czy też
doposażenie boisk sportowych. Poza tym
zabezpieczono środki na funkcjonowanie

realne zmiany nie tylko w infrastrukturze,
ale przede wszystkim w relacjach
międzyludzkich. Dlatego wszystkim
z Państwa, którzy brali udział w Zebraniach
Wiejskich i tym, którzy pomagają wcielać

Podczas zebrań mieszkańcy dyskutowali na temat propozycji przedstawionych przez
sołtysów, ale sami także zgłaszali uwagi
świetlic wiejskich, czy przedsięwzięcia zamierzenia budżetowe w życie bardzo
pobudzające aktywność obywatelską. dziękuję - dodaje wójt Jakub Kochowicz.
- Po dwóch latach funkcjonowania
M.M.
funduszu sołeckiego w naszej gminie widać

Zrealizowane przedsięwzięcia
W Drzonowie mieszkańcy doczekali się
nowej nawierzchni drogi
Po długich oczekiwaniach
mieszkańcy Drzonowa doczekali się nowej
nawierzchni drogi w swojej miejscowości.
W dniu 12 września br. symboliczną
wstęgę przeciął Wójt Gminy Lisewo Jakub
Kochowicz w towarzystwie skarbnik Gminy
Lisewo Henryki Świątkowskiej,
Przewodniczącego Rady Gminy Witolda
Jaworskiego oraz sołtys wsi Ewy Kokoszka.
Długość nowo wyremontowanej drogi
wyniosła 950 m. Wykonawca robót była
firma „DROBUD” Sp.J. Ryszard Schreiber
i K r z y s z t o f S c h r e i b e r, C h e ł m ż a .
Całkowita wartość inwestycji
wyniosła 249 740,06 zł.
Tablica informacyjna
Od początku 2016 roku został
przeprowadzony gruntowny remont
korytarzy Urzędu Gminy w Lisewie oraz sali
ś l u b ó w. O s t a t n i m e l e m e n t e m
zamontowanym ostatnio jest tablica

Uroczystego otwarcia dokonali sołtys wsi Drzonowo Pani Ewa Kokoszka
wraz z wójtem Panem Jakubem Kochowiczem
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i narzędzia. Koszt inwestycji wyniósł 4500
zł. Zakup domku został sfinansowany
z Funduszu Sołeckiego.

nowy chodnik dla pieszych.
Zakres robót obejmować będzie
wykonanie nawierzchni ciągu pieszego
z kostki betonowej brukowej. Wykonanie
inwestycji ma za zadanie poprawienie
bezpieczeństwa pieszych, a szczególnie
dzieci dochodzących do przystanku
autobusowego na odcinku o ograniczonej
widoczności przy drodze. Długość chodnika
będzie wynosiła 245 m.
Budowa instalacji OZE
Niebawem może rozpocząć się
budowa różnych rodzajów instalacji
Odnawialnych Źródeł Energii. W tym,
w szczególności, instalacji kolektorów
słonecznych do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej, ale również instalacji
fotowoltaicznych zlokalizowanych na
budynkach mieszkalnych położonych na
terenie gminy. Inwestycja uzależniona jest
od otrzymania dofinansowania na budowę
Odnawialnych Źródeł Energii z programu
RPO Województwa Kujwsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 Działenie 3.1 Wspieranie
wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Inwestycja ma być zakończona do
29.06.2018 r. Weryfikacja wniosków
w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
jeszcze trwa.
Obwodnica Lisewo
Niewątpliwie dużą inwestycją
wyczekiwaną zarówno przez mieszkańców
gminy Lisewo jak i władze będzie budowa
obwodnicy w centrum Lisewa. Aktualnie

zakończyła się procedura przetargowa,
która wyłoniła wykonawcę zadania. Będzie
to Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k.,
z Chełma oraz Biuro Opracowania
Programów i Projektów Inżynierii
Komunikacyjnej „Lispus” z Chełma.
Koszt inwestycji opiewa na kwotę
281 670,00 zł. Wykonanie projektu ma
zostać zakończone do końca 2018 r.
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Ważne numery telefonów
Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2, tel./fax 56 676-86-14,
56 676-86-03
Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie
ul. Gen. Józefa Hallera 33,
tel. 56 676-86-08
Urząd Pocztowy w Lisewie
ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 2,
tel. 56 676-87-91, 537 387 830
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

Stypendium Wójta
W dniu 31 sierpnia br., w sali
ślubów w Urzędzie Gminy w Lisewie Pan
Wójt Jakub Kochowicz wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy Witoldem
Jaworskim dokonali wręczenia

Szuman w Toruniu, Magdalena Antolak uczennica IV klasy Szkoły Technicznej
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Chełmnie, Karolina Pyra uczennica III klasy
Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1
w Chełmnie, Michalina
Miraszewska - uczennica
III klasy VII Liceum
Ogólnokształcącego
i m . Wa n d y S z u m a n
w Toruniu, Dominik
Kwiatkowski - uczeń III
klasy Zespołu Szkół nr 2
im. Adama Mickiewicza
w Chełmnie, Ewa
Wójtowicz - absolwentka
Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego
Księży Pallotynów
w Chełmnie, Monika
Dominik Kwiatkowski - jeden z wyróżnionych uczniów
Tr z p i l - u c z e n n i c a

Stypendium Wójta Gminy Lisewo uczniom,
którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce.
Wsparcie finansowe
otrzymali:Weronika Michalczyk - uczennica
IV klasy Zespołu Szkół nr. 2 im. Adama
Mickiewiczaw Chełmnie, Oliwia
Lewandowska - uczennica III klasy VII
Liceum Ogólnokształcącego im. Wandy

klasy IV Zespołu Szkół nr 2 im. Adama
Mickiewicza w Chełmnie, Jagoda Prządka absolwentka Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego Księży Pallotynów
w Chełmnie. Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów naszym
laureatom.
GCI

Strucfoń górą!!!
Miło nam poinformować, że MDP
Dziewcząt i MDP Chłopców z OSP Lisewo
zajęły II miejsca w Powiatowych Zawodach
Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 9
września 2017 r. w Papowie Biskupim.
Nasi podopieczni prowadzili po
sztafetach, jednak po konkurencji bojowej
wygrali lepsi: MDP Starogród (Dz) i MDP
Rybieniec (Ch). W kategorii seniorów
(mężczyźni) zwyciężyła jednostka OSP
Strucfoń, a tuż za nimi uplasowała się OSP

Lipienek!
Serdecznie gratulujemy
wszystkim! Opiekunowie dziękują także
wszystkim członkom młodzieżówek za
zaangażowanie, pracę, godne
reprezentowanie jednostki i klimat fair play
podczas zawodów. Rodzicom dziękujemy
za zaufanie. Jesteście wspaniali! To nie
koniec przygody! To dopiero początek przed nami kolejne zawody, obozy i zbiórki!
M.M.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lisewie
ul. Ks. Augustyna Łebińskiego 2A/1,
tel. 56 676-87-66

M.M.

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
Dumni druhowie z OSP Strucfoń

Wiadomości Lisewskie
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Informacja
W odpowiedzi na liczne zapytania
informujemy, że OSP Lisewo uczestniczyła
czterokrotnie w działaniach ratowniczych po
przejściu nawałnicy zarówno na terenie
Gminy Lisewo, jak i na terenie Powiatu
Sępoleńskiego.
Nasza jednostka jest włączona jako
jedyna w Gminie Lisewo do Kompanii
Gaśniczej „Tuchola” i właśnie w ramach
działań Kompanii nasi strażacy zostali
zadysponowani do pomocy poszkodowanym
mieszkańcom.
Samochód STAR wraz z obsadą
został zadysponowany do działań na terenie
gminy Sępólno Krajeńskie
o godz. 2:00 dnia 12.08.2017 r. i pierwsza
zmiana zakończyła działanie i powróciła do
jednostki o godz. 23:00. Druga zmiana, która
przybyła na miejsce działań wykonywała
czynności ratownicze do 13.08.2017 r. do
późnych godzin wieczornych. Natomiast
samochód VOLVO brał udział w usuwaniu
skutków wichury od dnia 11.08.2017 r. godz.
22:00 do godziny 16:00 dnia następnego.

Łącznie działania druhów z OSP Lisewo trwały 80 godzin
i brało w nich udział 18 druhów
Kolejny wyjazd na tereny, gdzie przeszła
nawałnica, zorganizowano
z naszej inicjatywy, nasi ratownicy pomagali

Gmina Gostycyn nadal
potrzebuje pomocy...
Wychodząc naprzeciw poszkodowanym
w nawałnicy prosimy o pomoc
i wsparcie finansowe.

Wpłat można dokonywać na konto:
41 9486 0005 0012 0043 2003 0005
BS Chełmno O/ Lisewo
Zebrane środki zostaną przekazane do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostycynie
skąd trafią do najbardziej potrzebujących.

Pamiętajmy my też możemy kiedyś znaleźć się
w podobnej sytuacji.
Wójt Gminy Lisewo
/-/ Jakub Kochowicz

w usuwaniu drzew i porządkowaniu
gospodarstw w dniach 27-28.08.2017 r.
Ponad to z inicjatywy Prezesa
dh Kazimierza Jankowskiego zorganizowano także zbiórkę w formie
pieniężnej wśród jednostek OSP z całej
gminy. Za zebrane środki zakupiono
i przekazano do Gminy Gostycyn dary
w formie plandek, oleju do pilarek, gwoździ
itp.
dh Monika Maćkowska

Leksykon dobrych
praktyk
Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów wydało publikację poświęconą
funduszom sołeckim i rozwojowi
obszarów wiejskich.
Eksperci wybrani przez KSS
dzielą się w niej swoją wiedzą, opisują
najlepsze praktyki i podpowiadają
rozwiązania problemów, które mogą się
pojawić przy okazji wdrażania funduszu
sołeckiego.
Szczególnie miło nam
poinformować, że po raz pierwszy
Leksykon dobrych praktyk zawiera
projekt realizowany przez jedną ze wsi
Gminy Lisewo Sołectwo Kornatowo.
Jest on do pobrania na stronie
www.lisewo.com
M.M.

Wiadomości Lisewskie
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Druhowie z Lipienka wyróżnieni!
Druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lipienku zostali wyróżnieni
przez szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka za
pomoc o? arom sierpniowej nawałnicy.
Działania, z 11 na 12 sierpnia,
prowadzone były w Powiecie Sępoleńskim.
Pracowaliśmy w tych rejonach z OSP Lisewo
i trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze się nam
współpracowało. Z naszego powiatu łącznie
wyjechały 4 jednostki OSP do Sępólna
Krajeńskiego. Jeśli chodzi o samo
wyróżnienie to byliśmy bardzo zaskoczeni
i szczęśliwi ponieważ wszystkie jednostki
ciężko pracowały, ale tylko jedna z naszego
Powiatu mogła uczestniczyć w uroczystym
spotkaniu z Panem Ministrem Błaszczakiem
i Komendantem Głównym Państwowej
Straży Pożarnej - wspomina Radosław
Lewandowski, naczelnik i wiceprezes OSP
Lipienek.
Dziękujemy Panu Komendantowi
Powiatowemu PSP st. bryg. Karolowi
Utracie, który pozytywnie zaopiniował
wniosek złożony do Komendy Głównej,
i w rezultacie podczas uroczystości
w Łubiance otrzymaliśmy promesę na zakup
sprzętu do naszej jednostki, który będzie
przydatny w naszej Gminie. Kilka dni
wcześniej jednostki z terenu naszego powiatu
otrzymały pilarki do drewna i też jedna z nich
trafiła do naszej strażnicy - dodaje.
Kiedy strażacy zostali
zadysponowani do ratowania dobytku osób,
które najbardziej ucierpiały
w wyniku silnego wiatru i burz, bez
wytchnienia pracowali 42 godziny. Usuwali
połamane drzewa, przykrywali dachy
i porządkowali gruzy po zniszczonych
budynkach gospodarczych. Choć jednostka
istnieje od prawie 40 lat, jak podkreślają
strażacy, takich wydarzeń jej historia nie
pamięta.
Strażacy w usuwaniu gałęzi
i zerwanych linii wysokiego napięcia
pomagali do nocy. Dwie godziny później od
dyspozytora otrzymali informację
o możliwości wyjazdu w okolice Tucholi, by
pomagać w regionie najbardziej
poszkodowanym przez wichurę.
Druhowie otrzymali zadanie, by
usunąć skutki wichury na drodze
z Sępólna do Bydgoszczy, ok. 30 km trasy.
Następnie zadysponowano ich do jednej
z pobliskich miejscowości, gdzie mieli za
zadanie zabezpieczyć domy
z zerwanymi dachami. Każdy mieszkaniec
prosił o pomoc naszych strażaków, a ogrom
zniszczeń przerażał. Kilkugodzinne już
działania opóźniał brak narzędzi i sprzętu do
przykrywania dachów.Korzystając ze
wszystkiego, co było pod ręką, zabezpieczyli
ludzkie dobytki.
Chwilę później pędzili do Sośna,
gdzie tnąc drzewa, ratowali to, co jeszcze
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można było odzyskać.
Druhowie z Lipienka pracowali po
ciemku, kiedy już brakowało wszystkim sił.
Adrenalina jednak robiła swoje. Działania
zostały zakończone w nocy z soboty na
niedzielę. Tydzień alarmowy wciąż trwał.
Dwa dni później strażacy wyruszyli do
gminy Gostycyn. I choć minęło już kilka
tygodni od tragicznych zdarzeń, strażacy
wciąż deklarują chęć pomocy i w razie
potrzeby zawsze są w gotowości. OSP
Lipienek należy do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Druhowie nie
wyobrażają sobie odmówić komuś pomocy,
są dumni, że mogli uczestniczyć w tak

ważnych dla mieszkańców regionu
działaniach.
Gratulujemy serdecznie naszym
nieustraszonym druhom, a tym samym
życzymy im zawsze szczęśliwych
powrotów z akcji. Należą Wam się ogromne
podziękowania za poświęcenie w ochronie
życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie
i gotowość do niesienia pomocy.
GCI

Druhowie zostali wyróżnieni przez szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka

Stuknęła im 90-tka
8 lipca br. cała społeczność lokalna
wsi Pniewite zebrała się, aby wspólnie
świętować Jubileusz 90 - lecia powstania
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pniewitem.
Uroczystość rozpoczęła Msza
Święta w intencji strażaków i ich rodzin
odprawiona pod Figurką przez ks.
proboszcza Henryka Łozińskiego. Potem
druhowie i zaproszeni goście oraz
mieszkańcy udali przed remizę, aby
kontynuować program. Obchody prowadził
Dowódca Uroczystości Naczelnik
Dh Andrzej Grędzicki. Konferansjer
w imieniu Zarządu OSP Pniewite, a także
całej braci strażackiej jednostki powitał
wszystkich na obchodach Jubileuszu 90lecia powstania OSP Pniewite. Następnie
Wiceprezes OSP Pniewite dh Piotr Goliński

przedstawił referat okolicznościowy,
w którym zawarło krótki rys historyczny
jednostki i wiele ciekawych informacji o jej
działalności. Minutą ciszy uczczono pamięć
założycieli jednostki i ich dokonania.
Wspominano tych, którzy odeszli dawno,
ale też tych, którzy opuścili druhów
w ostatnich latach: Lucynę Grędzicką,
Tadeusza Chojnickiego, czy Jana
Golińskiego. Nie zapomniano o tych, którzy
pełnili inne funkcje, bądź nie pełnili ich
wcale, ale położyli ogromne zasługi
w budowanie i rozwój jednostki. Ważnym
punktem uroczystości było odsłonięcie
pamiątkowej tablicy, którego dokonał Wójt
Gminy Lisewo Jakub Kochowicz oraz
Prezes OSP Pniewite dh Roman
Wojnowski. Z okazji tak ważnej dla
strażaków chwili dokonano również
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wręczenia odznaczeń i medali.
Prezydium Zarządu Oddziału
Wo j e w ó d z k i e g o Z w i ą z k u O S P R P
województwa kujawsko-pomorskiego
odznaczyło Złotym Medalem Za Zasługi Dla
Pożarnictwa druhów: Bogdana Chojnickiego
i Grzegorza Wojnowskiego. Srebrny Medal
Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali: dh
Adam Bielecki, dh Mariusz Chojnicki, dh
Piotr Goliński i dh Mariusz Pilarski.
Z kolei Brązowym Medalem odznaczono:
druha Jarosława Klafczyńskiego i druha
Wojciecha Rohde. Prezydium Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Chełmnie nadało kilka odznak Strażak
Wzorowy. Otrzymali ją druhowie: Piotr
Bachanek, Kamil Przeperski, Bartłomiej
Rohde i Łukasz Wojnowski. Prezydium
Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP
RP w Lisewie nadało ponad to Odznaki Za
Wysługę Lat: Za Wysługę 45 lat druhowi
Romanowi Wojnowskiemu, Za Wysługę 30
lat druhom: Bogdanowi Chojnickiemu,
Andrzejowi Grędzickiemu i Piotrowi
Golińskiemu, Za Wysługę 25 lat druhowi
Mariuszowi Pilarskiemu, Za Wysługę 20 lat
następującym druhom: Mariusz Chojnicki,
Jarosław Klafczyński, Wojciech Rohde i
Grzegorz Wojnowski.
Władze jednostki
postanowiły dodatkowo uhonorować Panią
Krystynę Golińską i Gabrielę Chojnicką za
to, że przez lata wspierały jednostkę OSP
Pniewite. Były bowiem oparciem dla swoich
mężów i jednocześnie zasłużonych druhów Prezesa Jana Golińskiego i Naczelnika
Tadeusza Chojnickiego. Zarząd podziękował
im za pomoc, życzliwość, cierpliwość

i wyrozumiałość życząc zarazem dużo
zdrowia i pomyślności.
Członkowie władz jednostki
postanowili ponad to nagrodzić za
dotychczasową pracę druhnę Agnieszkę
Rohde.
Kolejnym punktem uroczystości
były przemowy gości zaproszonych,
delegacji i wszystkich, którzy chcieli
skierować kilka słów do zgromadzonych.
Każdy z nich wpisał się także w kronice
jednostki. Na zakończenie wręczono liczne
upominki, kwiaty i życzenia.

Po oficjalnej części zebrani goście zostali
zaproszeni do wspólnego świętowania
jubileuszu z druhami i druhnami
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewitem.
Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
W tym dniu wszyscy podkreślali,
że wśród tutejszych ochotników są
jednostki wybitne, a cała brać strażacka
z OSP Pniewite kieruje się w swojej
działalności najważniejszą strażacką
dewizą: „Bogu na chwałę, ludziom na
pożytek”
Monika Maćkowska

Strażacy z OSP Pniewite wraz z zaproszonymi gośćmi

Każdy może być strażakiem!
Od lipca br. Ochotnicza Straż
Pożarna w Drzonowie realizowała projekt
pn. „Manewry szkoleniowe młodzików”.
Powyższy projekt został dofinansowany ze
środków Programu „Działaj Lokalnie X”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj
Lokalnie w Lisewie.
Z a d a n i e z a k ł a d a ł o
przeprowadzenie 6 manewrów
szkoleniowych dla grup przedszkolnych pod
okiem specjalistów straży pożarnej. W lipcu
odbyło się pierwsze ze spotkań młodych
strażaków. Tematem dnia było zapoznanie
się ze sprzętem, zadaniami oraz z samymi
strażakami. Gościem specjalnym była
jednostka KSRG OSP Lisewo.
W sierpniu gościem specjalnym,
instruktorem był strażak, ratownik, druh
Wojciech Cabaj, WOPR oraz druhna Monika
Maćkowska (oboje z OSP KSRG Lisewo).

Nasi młodzi strażacy zapoznali się nie tylko
z zagadnieniami pierwszej pomocy, ale też
z postępowaniem ratownictwa wodnego.
W szkoleniu czynnie brali udział też
rodzice.
We wrześniu przedszkolaki
walczyli z torem przeszkód, a także wzięli
udział w konkursie wiedzy pożarniczej.
Tym razem gościem specjalnym był
st. sekc. inż. Kasper Korczak oraz Paweł
Adamczyk z KP PSP Chełmno.
Zajęcia dla grup przedszkolnych
zakończyły się 1 października wspólnym
ogniskiem z kiełbaskami i pieczonymi
ziemniakami. Biesiada na zakończenie
projektu była uświetniona koncertem
akustycznym przy ognisku zespołu
„Z ostatniej chwili”.
Partnerem projektu była firma:
cyfrowyslub.pl - Marcin Daroń.
Maluchy miały możliwość zapoznać się
ze sprzętem strażackim

GCI
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Krzyżówka dla dzieci do lat 12
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. Sklep z lekami.
6. Czerwone korale wiszące na drzewie.
7. Nasz kontynent.
8. Jedynka i dwa zera.
9. Mienią się różnymi kolorami jesienią na
drzewie.
10. Uczy w szkole.
11. Miesiąc zaczynający kalendarzową jesień.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu:
- Magdalena Waszczuk, Malankowo;
- Hubert Miraszewski, Lisewo;
- Dominika Kowalska, Lisewo.

9.
10.

Po odbiór nagród zapraszamy
od 16.10.2017 r.
Gratulujemy!

11.

Imię: .............................................
Nazwisko: .....................................
Adres: ............................................
Wiek:..............................................
Rozwiązania prosimy przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie do dnia 31.10.2017 r.
Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody niespodzianki. Zwycięzców poznamy w następnym numerze gazety.

I N F O R MAC JA

Gminne Centrum Informacji
w Lisewie finansowane
Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie przyjmuje pacjentów ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia
jest ze środków budżetu
Gminy Lisewo
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 med. chirurg - urolog Zdzisław
Falkiewicz przyjmuje codziennie
(z wyjątkiem wtorku) w godz. 8:00 15:00, a w nagłych wypadkach od 15:00
- 18:00, telefon: 602-100-347.

Lekarz medycyny rodzinnej Lidia
Brzozowska przyjmuje codziennie.
W Poniedziałek i wtorek - 8:00 -12:00,
pozostałe dni w godz. 14:00 - 18:00.

Po godz. 12:00 odbywają się wizyty
domowe.

Lekarz ginekolog przyjmuje we wtorki
w godz. 16:00 - 18:00 oraz środy
w godz. 9:00 - 13:00.

We wtorki lekarz przyjmuje od godz.
13:00 do 18:00. Tego dnia wizyty
domowe odbywają się od 11:00 do
13:00.

Gabinet zabiegowy jest czynny codziennie
w godzinach otwarcia Ośrodka.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie, ul. Toruńska 14, tel. 56 676-86-10
Wiadomości Lisewskie

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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Wakacje z KILL'em
Wakacje są okresem odpoczynku od
nauki szkolnej, zabaw na świeżym
powietrzu, a także rodzinnych wyjazdów nad
morze, w góry, czy nad jezioro. My zaś Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
dołożyliśmy wszelkich starań, aby licznych
atrakcji wakacyjnych nie zabrakło również u
nas. W tym roku zadbaliśmy zarówno
o młodszych, jak i ciut starszą reprezentację
naszego społeczeństwa. Począwszy od
czerwca rozpoczęła się rekrutacja dzieci

i młodzieży w wieku 6-19 lat do
wakacyjnego projektu „I Ty możesz zostać
młodym odkrywcą!”, na którego realizację
pozyskaliśmy 8 tys. zł z Urzędu
M a r s z a ł k o w s k i e g o Wo j e w ó d z t w a
Kujawsko-Pomorskiego.
W działaniu wzięła udział 40-stka
dzieci oraz młodzieży z terenu Gminy
Lisewo. W ramach projektu trzykrotnie
odwiedzili nas animatorzy z Centrum
Interaktywnej Edukacji EduFun, którzy

Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach, podczas których poprzez
zabawę uczyli się zasad działania substancji chemicznych

W okresie wakacyjnym odbywały się warsztaty taneczne HIP HOP Dance
prowadzone przez wykwalifikowanych tancerzy

przeprowadzili niezwykłe eksperymenty
oraz pokazy chemiczne, pokazując, jak
efektowne rezultaty można osiągnąć przy
połączeniu kilku substancji, czy też
odczynników. Ponadto uczestnicy wzięli
udział w warsztatach, podczas których
poprzez zabawę uczyli się podstawowych
zasad działania substancji chemicznych. Za
ich pomocą stworzyli również własne
zapachowe świeczki, wyprodukowali lawę
wulkaniczną, a także skaczące piłeczki
chemiczne. Dodatkowo dwukrotnie
odwiedziliśmy nasze sąsiednie malownicze
miasto - Toruń. To tu podziwialiśmy
gwiezdne konstelacje w Planetarium
Centrum Popularyzacji Kosmosu, a także
zachwycaliśmy się konstrukcjami
w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
Projekt posiadał charakter edukacyjnorozwojowy, a także przeciwdziałał
wykluczeniu społecznemu dzieci
i młodzieży z terenów wiejskich.
W okresie wakacyjnym
zorganizowaliśmy również warsztaty
taneczne - HIP HOP Dance, które
poprowadzili wykwalifikowani tancerze
z toruńskiej szkoły tańca URBAN DANCE
SCHOOL. Dzieci oraz młodzież podczas
zajęć poznali podstawowe ruchy tego stylu
tańca. Warsztaty były szansą na spotkanie
się z tancerzami-trenerami z wieloletnim
doświadczeniem, którzy przekazują wiedzę
w sposób, aby rozwój uczestników był
dynamiczny, a jednocześnie szedł w parze
z dobrą zabawą.
W roku bieżącym przystąpiliśmy
r ó w n i e ż d o P r o g r a m u P r o j e k t o rWolontariat Studencki i tak pod patronatem
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Lisewie naszą Gminę odwiedziła już
grupa 8 studentów z okolic Rzeszowa,
Lublina, a także Warszawy, którzy
przeprowadzili kilkudniowe warsztaty dla
dzieci i młodzieży. Podczas zajęć odbywały
się zabawy integrujące, sportowe,
plastyczne, pobudzające kreatywność,
a także z zakresu matematyki, analityki, czy
też chemii.
W tegoroczne wakacje nie
zapomnieliśmy także o naszych seniorach.
Z końcem sierpnia wyruszyliśmy z grupą
mieszkańców Gminy Lisewo
w wieku 45+ na wycieczkę w rejony
Podlasia. Zwiedzaliśmy Supraśl, Tykocin,
Białowieżę, Białystok, a także Świętą Górę
Grabarkę. Wyjazd miał na celu przybliżenie
tradycji, historii oraz architektury rejonów,
w których odczuwalne są wpływy kultury
naszych wschodnich sąsiadów. Działanie to
dofinansowane zostało ze środków
Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu
i Porozumienia, a także Urzędu Gminy
Lisewo w ramach małych inicjatyw.
Wakacje dobiegły końca, jednakże nasz
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zapał nie gaśnie. Już w połowie września
wyruszamy na wymianę polsko-rosyjską.
W październiku zaś przywitamy u nas
sąsiadów z Kaliningradu. Przed nami

również liczne koncerty, prelekcje oraz poczynań na stronie Internetowej
wykłady w ramach realizacji projektu w w w . k i l l i s e w o . c o m . p l ,
„Dialog Kultur w Lisewie”. Zachęcamy a także na facebook'u.
zatem do uważnego śledzenia naszych
Katarzyna Czarnecka

Bezcenne konsultacje
Na zaproszenie do konsultacji placu
zabaw w sołectwie Pniewite licznie
odpowiedzieli zarówno dorośli jak
i dzieci.
W piękne poniedziałkowe południe
24 lipca, na terenie naprzeciw Klasztoru
w Pniewitem, wspólnie z Wójtem, Radnym
oraz z Sołtysem kilkadziesiąt osób tworzyło
projekt tzw. Małpiego Gaju, który powstanie
tam w ciągu kolejnych 2 lat.Należy
podkreślić, że konsultacje odbyły się dzięki
zaangażowaniu mieszkańców przyległego
bloku wielorodzinnego oraz Sołtysa Pana
Andrzeja Grędzickiego. Najpierw Wójt
Gminy Jakub Kochowicz przywitał
wszystkich zebranych i powiedział, w jaki
sposób prowadzone będzie spotkanie.
Następnie dzieciom i ich rodzicom
przedstawiono kilka inspiracji i pomysłów
na naturalny plac zabaw, które można by
wykorzystać w planowaniu. Później
zebranych podzielono na dwie grupy: dzieci i
dorosłych.
Najmłodsi mogli wykazać się
plastycznie: rysowali, malowali
i rzeźbili z plasteliny wszystko, co powinno
znaleźć się na ich wymarzonym placu zabaw.
Z kolei rodzice i dziadkowie mając na myśli
konkretne rozwiązania poddawali je pod
dyskusję i zapisywali na małych
karteczkach. Pomysłów było mnóstwo.
Poproszono więc dzieci o omówienie swoich
prac, a razem z dorosłymi sporządzono
wstępny projekt terenu weryfikując zapisane
na kartkach propozycje.
Następnie Sołtys zarządził przerwę.
Wykonano pamiątkową fotografię i każdy
z uczestników konsultacji mógł zjeść coś
ciepłego.

Dzieci biegały z pomalowanymi buziami
oraz grały w gry na specjalnej macie.
Dorośli sprawdzili się
w przeciąganiu liny i gigantycznej skakance.
Nie zabrakło świeżych owoców, góry
słodkości, kiełbasek z grilla i chleba ze
smalcem oraz z ogórkiem. Dopełnieniem
była zamówiona pizza, zimne napoje oraz
lody.
W drugiej części konsultacji
wykonano wspólnie makietę, na którą
naniesiono wszystkie wykonane z plasteliny
urządzenia.
Nie zapomniano także o zwierzętach
przebywających na wymarzonym placu
zabaw: tych najmniejszych, jak ptaki
i tych większych jak psy i koty.
Organizatorzy konsultacji pragną
podziękować za pomoc w przygotowaniu
spotkania i jego poprowadzeniu
pracownikom Kuźni Inicjatyw Lokalnych
w Lisewie, pracownikom Świetlicy
Środowiskowej w Lisewie, Pani Janinie
Klafczyńskiej oraz pani Natalii
Szpręglewskiej z GCI za wykonanie zdjęć.
Specjalne podziękowania składamy
wszystkim, którzy przygotowali przepyszny
poczęstunek dla zgromadzonych z Panią
Anitą Krawaczyńską na czele.
Makieta posłuży teraz jako
trójwymiarowy projekt podczas
prowadzonych prac ziemnych.
Wykonanie placu rozłożone będzie
na lata 2017 - 2018 ze względu na planowane
dofinansowanie z LDG Vistula Terra
Culmensis - Rozwój przez Tradycję,
w ramach którego Gmina Lisewo będzie
starała się o środki na zakup mini parku
linowego.

Idea powstania naturalnego placu
zabaw, wykonanego z naturalnych
surowców jak np. drewno, wzięła się
z faktu, że po pierwsze takiego miejsca nie

Dzieci miały możliwość same zaprojektować
sobie wymarzony plac zabaw

ma na tę chwilę nigdzie w powiecie.
Poza tym takie miejsce jest bardziej
interesujące dla dzieci, gdyż rozwija ich
wyobraźnię i w żaden sposób jej nie
ogranicza. Pozwala bawić się w grupie, jak
i samemu. Dziecko może wciąż wymyślać
nowe zabawy i scenariusze.
Do tego materiały, z jakich ma być
wykonany plac zabaw nie są drogie, część
z nich jest nawet darmowa np. opony,
palety. Co więcej naturalny plac zabaw
można zbudować samemu, a to, co na nim
się znajdzie możemy zaprojektować sami.
W oczywisty sposób taki plac jest
ekologiczny i przyjazny środowisku,
a zabawa na nim to frajda również dla
dorosłych.
Monika Maćkowska

Na zaproszenie do konsultacji placu zabaw w Pniewitem licznie odpowiedzieli zarówno dorośli jak i dzieci
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Lisewskie biesiadowanie Morsuj z nami!
W ś r o d ę , 3 0 s i e r p n i a b r.
w “Ogródku Jordanowskim” odbył się
piknik dla mieszkańców Lisewa pn:
“ Wa k a c y j n a L i s e w s k a B i e s i a d a ”
zorganizowany przez Sołectwo Lisewo.
W trakcie spotkania odbyły się

własnoręcznie nad ogniskiem. W trakcie
biesiady nad ogniskiem czas umilał
mieszkańcom Pan Bogdan Taczyński
przygrywając na gitarze. To popołudnie
upłynęło mieszkańcom Lisewa bardzo
przyjemnie, było formą

Zapraszamy bardzo serdecznie do
dołączenia do grupy morsów Gminy
Lisewo.
Oficjalne rozpoczęcie sezonu
zimnych kąpieli odbyło się już 30.09.2017 r.
(sobota) o godz. 8:00 na plaży w Bartlewie.
Kolejne spotkania będą odbywały
się cyklicznie co tydzień o tej samej porze.
To dobry moment, aby zacząć
morsować i powoli przygotowywać się do
niższych temperatur. Woda w październiku
jest jeszcze bardzo ciepła. Co roku, gdy
temperatury spadają poniżej zera
w telewizji możemy zobaczyć jak grupa
szalonych osób z uśmiechem na ustach
ląduje w lodowatej wodzie, większość z nas
myśli wtedy: "jak oni tak mogą?" , a mogą!
Tej zimy nie musisz tylko oglądać
morsów w wiadomościach, faktach, czy
wydarzeniach. Sam/a zostań MORSEM!!!
Dołącz do nas!
Szczegółowe
u organizatorów:

Podczas konkurencji uczestnikom towarzyszył wspaniały humor
liczne konkursy zarówno dla dzieci
jak i dorosłych. Uczestnicy zostali
nagrodzeni upominkami. Mieszkańcy
skorzystali z poczęstunku słodyczami,
napojami oraz kiełbaskami upieczonymi

bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu
wolnego. Piknik był dofinansowany przez
Samorząd Gminy Lisewo. Dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli się w organizację
biesiady.

informacje

- Kamil Adamczyk tel: 783 294 113
- Piotr Wojnowski tel.: 519 651 918
Kamil Adamczyk, Piotr Wojnowski

Rada Sołecka

Spotkanie emerytów
8 sierpnia br. miało miejsce
comiesięczne spotkanie Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Gminy Lisewo.
W zebraniu udział wzięli: Pani Sekretarz
Gminy Lisewo Gminy Lisewo Halina

stowarzyszenia. Ten dzień był wyjątkowy
szczególnie dla 4 Pań, które obchodziły
urodziny. Były to: Teresa Pawełczak (80 lat),
Kazimiera Cybula , Łucja Kieszkowska oraz
przewodnicząca stowarzyszenia - Pani

oraz ciepła atmosfera, która jest
nieodzownym elementem każdego ze
spotkań emerytów.
Po słodkim poczęstunku wszyscy
zebrani bawili się przy muzyce Pana Jana
Łukaszewskiego.
Ten dzień upłynął naszym
seniorom bardzo miło, był wypełniony
humorem oraz dobrą zabawą.
GCI

Pożegnanie lata
w Kornatowie
1 września br. mieszkańcy
Kornatowa spotkali się żeby pożegnać
lato. Wszyscy świetnie się bawili jedząc
kiełbaski, ciasto i pijąc kawę, mimo iż
pogoda była deszczowa. Wspólnie
spędziliśmy miłe popołudnie.
Bardzo dziękujemy przybyłym.
Pani Teresa Pawełczak otrzymała od koleżanek moc serdecznych życzeń i kwiaty
Chrzanowska, Pan Janek Łukaszewski oraz
bardzo liczni członkowie

Henryka Bogusz. Było mnóstwo
serdecznych życzeń, kwiaty, pyszny tort

Sołtys wraz z Radą Sołecką
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ABC segregacji odpadów
Segregacja odpadów domowych
nie jest skomplikowanym procesem. Warto
więc pomyśleć o poprawie jakości
środowiska, w którym żyjemy. Nie bez
znaczenia jest wrzucanie różnorodnych
śmieci do odpowiednich pojemników.
Selektywna zbiórka odpadów we własnym
domu to podstawowy krok do odzysku
i recyklingu.
Jakie surowce oddzielamy?
Od 1 stycznia 2017 roku posiadają
Państwo w swoich gospodarstwach
domowych pojemniki do zbiórki
selektywnej, w których oddzielamy cztery
frakcje odpadów: papier, szkło, metale
i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające
biodegradacji.
Jak segregować?
Pojemnik niebieski przeznaczony
jest do zbiórki PAPIERU. Do tego
pojemnika wrzucamy: opakowania
z papieru, karton, tekturę, gazety
i czasopisma, katalogi, ulotki, foldery, papier
szkolny i biurowy, książki, zeszyty, puste
opakowania po lekach.
Nie wrzucamy: zużytych
r ęczn ik ó w p ap ier o w y ch , b r u d n y ch
i zatłuszczonych papierów, kartonów po
mleku i napojach, zużytych chusteczek,
pieluch, zdjęć, tapet, papieru lakierowanego
i powleczonego folią, papierowych worków
po nawozach i materiałach budowlanych.
Pojemnik zielony przeznaczony jest
na SZKŁO. Do niego wrzucamy: umyte
butelki i słoiki, szklane opakowania po
kosmetykach.
Nie wrzucamy: szkła stołowego
i żaroodpornego, szyb okiennych, ceramiki,
porcelany, zniczy z zawartością wosku, szkła
okularowego i kryształowego, luster,
witraży,
W żółtych pojemnikach
g r o m a d z i m y M E T A L E
I TWORZYWA SZTUCZNE. Do nich
wrzucamy: puste i zgniecione butelki
plastikowe (nakrętki wrzucamy oddzielnie),
pustei zgniecione opakowania po chemii
gospodarczej, kosmetykach (np. proszkach
płynach do prania, szamponach itp.)
opakowania po produktach spożywczych,
plastikowe woreczki, reklamówki i inne
folie, puszki po napojach, styropian
z opakowań, złom żelazny i metale
kolorowe, kartony po mleku i sokach.
Nie wrzucamy: opakowań po
olejach, opakowań po lekarstwach, sprzętu
AGD, RTV, puszek po farbach, olejach,
opakowań po środkach ochrony roślin.
Pojemnik brązowy służy do
zbierania odpadów ulegających
biodegradacji i oznaczony jest napisem BIO.
Do tego pojemnika wrzucamy: odpady
zielone, liście, trawy, gałęzie drzew, kwiaty,
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trociny, korę drzew, owoce, warzywa,
obierki kuchenne, resztki jedzenia (bez
mięsa i kości)
Odpady biodegradowalne mogą
być wrzucane tylko w workach ulegających
biodegradacji.
Nie wrzucamy: kości i odchodów
zwierzęcych, popiołu węglowego, mięsa,
padliny, płyt wiórowych.
Pozostałe odpady, których nie
można odzyskać w procesie recyklingu
umieszczamy w pojemniku zielonym
z napisem ODPADY ZMIESZANE.
Natomiast wszelkie odpady
wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne
(baterie, akumulatory, zużyte świetlówki,
zużyty sprzęt RTV, AGD) można bezpłatnie

oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów komunalnych mieszczącego się
w Lisewie przy ulicy Bocznej 13. Jeżeli nie
ma możliwości dostarczenia odpadów
wielkogabarytowych do PSZOK-u można
je odebrać bezpośrednio z terenu
nieruchomości po wcześniejszym
zgłoszeniu w Urzędzie Gminy w Lisewie
(biuro nr 9) lub pod nr tel. 56 676-86-14
wewn. 32.
Odpady budowlane z drobnych
prac remontowych niewymagających
pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru
budowy lub wykonania robót można
bezpłatnie oddać po uprzednim zgłoszeniu
w Urzędzie Gminy.
N.S.

Rodzinnie w Strucfoniu
2 września br. w naszym
sołectwie odbył się piknik rodzinny. Mimo
nieprzychylnej pogody przygotowania
szły pełną parą. Panowie z OSP rozkładali
namioty, a panie pichciły już smakołyki
d l a m i e s z k a ń c ó w. C h a t k a z e
„Strucfońskimi specjałami” przyciągała

konkurencji powędrowały oczywiście
nagrody. Punktem specjalnym naszego
pikniku był pokaz pierwszej pomocy
przygotowany przez naszą jednostkę OSP
Strucfoń. Zainteresowanie było ogromne
zwłaszcza dzieci, które oczywiście
również brały udział i próbowały swoich

Punktem specjalnym pikniku był pokaz pierwszej pomocy

wielu zachęconych zapachami gości.
Można było tam skosztować kluski
ziemniaczane, gofry, frytki i ziemniaczka
zakręconego na patyku
(rozchwytywanego szczególnie przez
dzieci).
Tradycją naszych integracji jest
mini turniej tenisa stołowego, w którym to
zwycięzca zdobył Puchar Sołtysa.
Dzieci, jak i dorośli, chętnie brały
udział w zabawach i konkurencjach takich
jak przeciąganie liny, zabawy z piłką,
z balonem i muzyką. Do zwycięzców

sił przy np. masażu serca. Całą imprezę
ogrzewało także ognisko, na którym
grzane były kiełbaski i ziemniaki.
Mieszkańcy w wyśmienitych humorach
bawili się do późnych godzin przy
różnorodnej muzyce granej przez DJ'a .
Serdeczne podziękowania dla
organizatorów, jak i mieszkańców, za
wspaniałą integrację. Tak trzymajmy!
Katarzyna Pilecka
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Jak wakacje to tylko ze świetlicą
Dzień jest coraz krótszy, za oknem
szaro, wietrznie i deszczowo.
W szkole zabrzmiał pierwszy dzwonek. Są to
oznaki, iż wakacje nieuchronnie dobiegły
końca.
Wróćmy pamięcią do wspaniałych
letnich dni, które to przyniosły dzieciom
wiele zabawy, nauki i nowych doświadczeń.
Stało się tak za sprawą zajęć
z o rg a n i z o w a n y c h p r z e z Ś w i e t l i c ę
Środowiskową w Lisewie.
Przygodę z zabawą nasi mali
mieszkańcy zaczęli od spotkania na placu
parkingowym przy boisku sportowym LKS
Victoria Lisewo, gdzie mogły puścić wodze
swojej fantazji w trakcie rysowania kredą po
asfalcie.
Kolejnym równie atrakcyjnym
wydarzeniem okazały się zajęcia taneczne,
na które to dzieci zaprosiły swoich
opiekunów by móc wraz z Nimi aktywnie

spędzać czas. W parku jordanowskim odbył
się również szereg imprez cyklicznych pod
patronatem znanych postaci z bajek Minionków i Smerfów. W trakcie tych zajęć
dzieci miały okazję wcielić się w swoje
ulubione postacie oraz pod czujnym okiem
opiekunek wyczyniać harce podpatrzone na
ekranie.
Zdarzało się również tak, że nie
dopisywała pogoda, wtedy to zajęcia
przenosiły się do budynku Świetlicy. Tam
nasze pociechy również się nie nudziły.
Udało się zorganizować zajęcia kulinarne, na
których dzieciaczki miały okazję
zaprezentować swoje umiejętności
w przygotowaniu wspaniałych letnich
kanapek i owocowych sałatek.
Serdeczne podziękowania przesyłamy
również dla Pani Lidii Rohde, która
zaprezentowała dzieciom fantastyczne
możliwości jakie niesie za sobą glina do

modelowania. W trakcie tych zajęć nasi
milusińscy, przy pomocy swojej fantazji
mogły ulepić cokolwiek na co tylko miały
ochotę.
W miesiącu sierpniu wraz
z dziećmi ze Świetlicy Środowiskowej
w Pniewitem wybraliśmy się poza granice
naszej miejscowości. Celem naszych
podróży była Chełmża i Świecie.
W Chełmży odwiedziliśmy plac
zabaw, deptak spacerowy przy Jeziorze
Chełmżyńskim oraz skosztowaliśmy
lodów.
Natomiast w trakcie wycieczki do
Świecia główną atrakcją było zwiedzanie
wystawy fotograficznej na Zamku oraz
seans kinowy.
Cykl naszych letnich spotkań
zakończyła gra terenowa w Wierzbowie.
Dzieci pod kierownictwem starszych
kolegów z tych okolic i przy pomocy mapy
oraz zadań logicznych poszukiwały skarbu.
Po sukcesie w poszukiwaniach, spotkanie
zakończyliśmy wspólną zabawą
i pieczeniem kiełbasek nad ogniskiem.
Zapraszam do obejrzenia
fotorelacji z przebiegu zajęć, która dostępna
jest w Internecie na profilu FacebookŚwietlica Środowiskowa w Lisewie
Serdecznie dziękuję za obecność
i aktywny udział starszym, młodszym
i najmłodszym dzieciom, a także paniom
opiekunkom oraz wszystkim, którzy
przyczynili się aktywnie do przygotowania
i realizacji wydarzeń.
Dziękuję również Urzędowi
Gminy w Lisewie za pomoc finansową.
Opiekun Świetlicy Środowiskowej
w Lisewie Agata Rzydóch

Cykl letnich zmagań zakończyła gra terenowa we Wierzbowie

Szumią wierzby we Wierzbowie
W ostatnim czasie we Wierzbowie
mieszkańcy działają na rzecz wspólnego
dobra. A to wszystko za sprawą realizacji
projektu pn. „Niech znów szumią
wierzby we Wierzbowie
integracja
przez działanie” w ramach programu
Działaj Lokalnie X wdrażanego przez
Kuźnię Inicjatyw Lokalnych w Lisewie ze
środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
W ramach projektu zostały
zaplanowane liczne działania mające na
celu integrację mieszkańców, poprzez
wspólną pracę przy aranżacji „Heńkowego
Ronda”, warsztaty z zakresu rękodzieła,

czy tez piknik rodzinny. Zadanie jest
realizowane przez „Sąsiedzki Klub
Aktywnych Wierzbowiaków”, w którym
to aktywnie działają sołtys wsi Pani
Elżbieta Lewandowska, Pani Anna Pawlak
oraz Anna Strońska.
Akcja Heńkowe Rondo
Na początku sierpnia wszyscy
chętni mieszkańcy zakasali rękawy
i wspólnie zagospodarowali tzw.
”Heńkowe rondo”. Pojawiło się mnóstwo
pięknych kwiatów i roślin, a w centrum
placu, które jest wizytówką wsi, wyrosła
dorodna wierzba będąca nawiązaniem do

nazwy wsi. Znakiem "Heńkowe rondo"
mieszkańcy upamiętnili fakt przekazania
tego terenu Gminie Lisewo przez Pana
Henryka Gronowskiego na potrzeby
budowy zatoczki dla autobusów
szkolnych. Zwieńczeniem pracy
Wierzbowiaków było wspólne ognisko
z kiełbaskami.
Piknik rodzinny
19 sierpnia br. mieszkańcy
wspólnie zorganizowali piknik rodzinny
"Znów szumią wierzby we Wierzbowie"
połączony z dożynkami. Była to
wspaniała zabawa na świeżym powietrzu
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w gronie znajomych rodziny i sąsiadów.
Wi e l e o s ó b z a a n g a ż o w a ł o s i ę
w przygotowania do pikniku. Były pyszne ciasta,
przystawki, sałatki, bigos i wiele innych
swojskich specjałów, które przygotowały
wierzbowskie gospodynie.
Ta międzypokoleniowa integracja przy
muzyce trwała do późnego wieczoru. Jak widać
poprzez powyższe działania słowo „integracja”
na stałe wpisało się w słownik mieszkańców.
GCI
GCI

Wszyscy chętni mieszkańcy zakasali rękawy by razem zagospodarować "Heńkowe rondo"

W Pniewitem też się działo
Minione lato upłynęło równie
atrakcyjnie jak w latach poprzednich,na
piknikach na boisku i placu zabaw oraz
wyjazdach. Kto w nich uczestniczył na
pewno był zadowolony.
Seans filmowy
W deszczowe popołudnie 27
lipca, dzięki pracownikom Kuźni
Inicjatyw Lokalnych, nasza świetlica
zamieniła się w salę kinową. Na seans
filmowy przybyły dzieci wraz
z rodzicami. Film opowiadał
o wielkiej przyjaźni olbrzyma BFG
z dziewczynką o imieniu Sofija.
Poznaliśmy także przyrodę i życie
mieszkańców tej ciekawej krainy. Film
trzymał nas cały czas w napięciu, chociaż
chwilami były straszne sceny. Wszyscy
jednak wytrwali do końca
i byli zadowoleni, że mogli obejrzeć nowy
film, który nie był jeszcze emitowany na
dużym ekranie. Opiekunka świetlicy
zadbała także o kawę, herbatę, napoje
i słodycze, którymi w międzyczasie
można było się częstować.
Wyprawa do Chełmży
W dniu 11 sierpnia razem ze
Świetlicą Środowiskową z Lisewa
pojechaliśmy pociągiem do Chełmży.
Celem tego wyjazdu była
przejażdżka pociągiem, kupno
ulubionych lodów, pobyt na placu zabaw
nad jeziorem, spacer po moście
i odpoczynek koło fontanny, ponieważ
tego dnia było upalnie, co niektórzy
chłodzili się wodą. Wyjazd udał nam się
w 100%.
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Tydzień później 18 sierpnia
spotkaliśmy się na placu zabaw i boisku,
by korzystać z urządzeń, pobawić się
w piasku zabawkami, pograć w piłkę
i zabawić się z liną. Na dziedzińcu
świetlicy piekliśmy tosty z serem
ufundowanym przez Spółdzielnię
Mleczarską z Lisewa. Mogliśmy się nimi
delektować do woli, jak również
słodyczami i napojami.
Zakończenie wakacji
Dnia 24 sierpnia, na zakończenie
wakacji wspólnie ze Świetlicą
Środowiskową z Lisewa pojechaliśmy
autobusem do Świecia. Najpierw
zatrzymaliśmy się na Zamku
Krzyżackim, by wysłuchać od
przewodnika jego historii, wejść na wieżę
i podziwiać wokół piękne widoki,
a następnie obejrzeć ciekawą wystawę
fotografii przyrodniczej. Pobyt tutaj
zakończyliśmy kupnem pamiątek.
Następnie udaliśmy się do kina
„Wrzos” gdzie najpierw kupiliśmy
ulubiony popcorn, by potem konsumować
go podczas ogladania ciekawej komedii
familijnej o wielu elementach
wychowawczych „Mała Wielka Stopa”.
Należy dodać, że dzięki Urzędowi Gminy
w Lisewie, wyjazd był całkowicie
darmowy.
Wieniec dożynkowy
Ważnym wydarzeniem w naszej
wsi jest wykonywanie wieńca
dożynkowego. Tym razem odbyło się to
w czwartkowy wieczór 24 sierpnia.
Chociaż jest to mozolna i precyzyjna

praca, to zainteresowani na to
wydarzenie czekają z niecierpliwością.
Na tegorocznych dożynkach nasz
wieniec zajął III miejsce, więc widać, że
nasz trud się opłacił.
Z tego też dumni są ci wszyscy,
którzy go przygotowali, za co włodarz
wsi wszystkim serdecznie dziękuje, bo
poświęcili swój wolny czas, który
spędzili bardzo przyjemnie.
Podsumowując nasze letnie
przedsięwzięcia uważam, że
zrealizowaliśmy je atrakcyjnie.
Było to możliwe dzięki
wymienionym sponsorom,
a także Gminnej Spółdzielni i tym
rodzicom, którzy pomogli w jej
organizacji. Korzystający z naszych
propozycji, tak starsi jak i młodsi na
pewno byli zadowoleni. Imprezy
organizowane na świeżym powietrzu
i wakacyjne wyjazdy cieszyły się dużym
powodzeniem. Wpływały także
korzystnie na nasze zdrowie i pomogły
nam zintegrować się. Kto z nich nie
skorzystał, niech żałuje. Z a p r a s z a m
więc do świetlicy, gdyż można tu
ciekawie spędzić czas. Im nas więcej,
tym weselej.
Z okazji rozpoczęcia nowego
roku szkolnego życzę wszystkim
uczniom powodzenia w szkole,
nauczycielom sukcesów w ich pracy
zawodowej, a rodzicom zadowolenia ze
swoich pociech. By nikt z Was nie miał
kłopotów przy wdrażaniu w życie nowej
reformy szkolnictwa.
Opiekun świetlicy
Janina Klafczyńska
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Bezpieczeństwo pierwszorzędną sprawą,
zdrowie podstawą, a sport zabawą!
Taki tytuł nosi projekt, na który
udało się pozyskać środki finansowe
w ramach dotacji z programu Działaj
Lokalnie X. Projekt realizowała grupa
nieformalna „Aktywni działacze” pod
patronatem LKS Victoria Lisewo. Działanie
zakładało przeprowadzenie warsztatów

Maluchy poznały procedury
zachowania się w sytuacjach zagrożenia
życia. Pod czujnym okiem pana Dawida
mogły samodzielnie wykazać się praktyczną
znajomością udzielania pierwszej pomocy, a
także utrwalić znajomość numerów
alarmowych.

Dzieci na boisku bardzo dobrze sobie radziły
z zakresu pierwszej pomocy, samoobrony
oraz organizację wydarzeń rekreacyjno sportowych mających na celu integrację
społeczną.
Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej
Pierwszym działaniem
w ramach dotacji był Turniej Siatkówki
Plażowej, który odbył się 15 lipca na boisku
przy Szkole Podstawowej w Lisewie.
Do rywalizacji o tytuł najlepszej
drużyny zgłosiło się 11 zespołów. Zawody
stały na wysokim poziomie, często o wyniku
końcowym decydował dodatkowy set, a
ostateczną klasyfikację wyłoniły „małe
punkty”.
I tak: pierwsze miejsce zajęła drużyna
„Łunawy”, drugie „Kropelka Lisewo”,
trzecie zespół „No name”. Najlepszym
zawodnikiem został Michał Matuła - No
name.
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Kolejnym założeniem projektu
było zorganizowanie zajęć teoretyczno praktycznych z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Zajęcia
poprowadził wykwalifikowany instruktor
Pan Dawid Rzydóch.
Łącznie odbyły się trzy spotkania,
podczas których dzieci mogły poczuć
się jak mali ratownicy.

Oczywiście warsztaty nie zrobiły
z przedszkolaków profesjonalnych
ratowników, ale nauczyły dzieci radzenia
sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub
życia. Bardzo ważne jest wprowadzenie
tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią
najmłodszych, bowiem kiedy dorosną, nie
będą czuły obaw przed udzielaniem
pierwszej pomocy.

uplasowali się zawodnicy z zespołu Bayern
Monachium, na trzecim miejscu zostali
sklasyfikowani zawodnicy Realu Madryt.
Natomiast czwarte miejsce wywalczyli
chłopcy z zespołu FC Barcelona.
Wyłoniono także króla strzelców, a został
nim Nataniel Dulski (Bayern Monachium 6 goli), najlepszego bramkarza - Oskar
Liszaj (Manchester United), z kolei
najlepszym zawodnikiem został Patryk
Nowak (Manchester United). Zwycięska
drużyna otrzymała puchar, a wyróżnieni
zawodnicy statuetki oraz dyplomy. Po
rozgrywkach wszyscy mali piłkarze wraz z
rodzicami udali się na „dietetyczny” posiłek
do Pizzeri „Na Zakręcie” w Lisewie.
Kurs samoobrony dla kobiet
Kurs samoobrony odbył się
16 i 23 września br. na małej sali
gimnastycznej w Lisewie. Kurs
poprowadził Pan Michał Okoński.
Zajęcia praktyczne poprzedzone
były prelekcją dotyczącą bezpiecznych
zachowań i zasad postępowania w sytuacji
zagrożenia. Podczas zajęć panie nauczyły
się kontrolować lęk przed atakiem
napastnika i wyrobiły w sobie odruchy
obronne. Kurs opierał się na nauce prostych,
lecz skutecznych technik przydatnych
podczas realnego zagrożenia. Zajęcia
poprzedzone były intensywną rozgrzewką,
która pozwala uniknąć kontuzji.
Serdecznie dziękujemy osobom,
które wspierały nasze działania podczas
realizacji projektu.
Grupa nieformalna
Aktywni działacze

Wakacyjny Turniej
Piłki Nożnej
Turniej Piłki Nożnej
odbył się 22 sierpnia
n a
b o i s k u
wielofunkcyjnym przy
Szkole Podstawowej
w
L i s e w i e .
W rozgrywkach udział
wzięło ponad 20 dzieci,
które rywalizowały w 4
zespołach: Manchester
United, Bayern
Monachium, Real
Madryt, FC Barcelona.
Mali zawodnicy grali
w systemie każdy
z każdym. Po
rozegraniu 6 meczy
najlepszą okazała się
drużyna Manchester
United, tuż za nimi

Mimo tego, że kurs trwał tak krótko, Panie nauczyły się sporo sztuczek
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Piknik integracyjny w Błachcie
W sobotę 02 września br.
mieszkańcy Błachty spotkali się na
pikniku integracyjnym.
Impreza ta planowana była na
świeżym powietrzu, także przy ognisku,
lecz pogoda na to nie pozwoliła. Udało
się jednak zorganizować super imprezę
wewnątrz Świetlicy Wiejskiej.
Z okazji dawno minionego dnia
dziecka najmłodsi otrzymali od Rady
Sołeckiej spore upominki w postaci
różnych słodkości. Dzieci brały udział
w różnego rodzaju konkursach
z drobnymi nagrodami. Główną atrakcją
spotkania był pokaz gaszenia pożaru,
który zademonstrowali strażacy z
sąsiedniego Bartlewa oraz przejażdżka
wozem strażackim.
Dla dorosłych też nie brakowało
niespodzianek. Poza poczęstunkiem
z kawą, kiełbaskami i gorącą zupą bawili
się również w konkursie
„przebierańców”.
Dzięki Sołtysowi Kazimierzowi
Ciechowskiemu i Radzie Sołeckiej ten
dzień pozostanie na długo w pamięci
mieszkańców Błachty.
Mieszkańcy Błachty

Kurs obsługi
komputera
Serdecznie zapraszamy
na bezpłatny kurs
komputerowy dla
początkujących w Gminnym
Centrum Informacji.

Na pikniku integracyjnym nie brakowało niespodzianek

Wieści z Linowca
Piknik rodzinny

Nowa altanka

W sobotę, 9 września br.
w Linowcu odbył się piknik rodzinny.
Oprócz poczęstunku i ciast przygotowanych
przez Panie ze stowarzyszenia "Nasza Wieś",
na wszystkich czekały kiełbaski z grilla. Gry
i zabawy cieszyły się dużą popularnością
wśród dzieci i dorosłych. Wszyscy chętnie
brali udział w przygotowanych
konkurencjach przez animatorkę Edytę.
Pogoda i humor dopisały, a to najważniejsze.
Dziękuję wszystkim za pomoc
i zaangażowanie.

W dniu 22 lipca br. mieszkańcy
Linowca spotkali się, by ułożyć własnymi
siłami kostkę pod altanę przy świetlicy.
W sierpniu z kolei została postawiona nowa
altanka, zakupiona ze środków z funduszu
sołeckiego.
Jestem wdzięczna wszystkim
tym, którzy zechcieli poświęcić swój czas
i zrobić coś dla innych. Dziękuję również
bardzo Panu Wójtowi Jakubowi
Kochowiczowi.
Sołtys wsi Linowiec Justyna Śmigielska

Z a p i s y b ę d ą
przyjmowane w biurze GCI
w godzinach pracy oraz pod
numerem telefonu 721 368
141.
Planowany termin
rozpoczęcia kursu to
23.10.2017 r.

Zapraszamy!
Wiadomości Lisewskie
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Kolejne sukcesy Kacpra
Pod koniec lipca młody mieszkaniec
miejscowości Lisewo - Kacper Komorowski
brał udział w kilkuetapowym wyścigu
kolarskim "Nutella Mini Tour de Pologne Puchar Młodzika". Poszczególne wyścigi
odbywały się w Krakowie, Katowicach,
Szczyrku i Zabrzu. Pięciu najlepszych
zawodników z każdego etapu kwalifikowało
się do wielkiego finału w Zakopanem.
I tak, na trzecim etapie w Szczyrku
Kacper zajął II miejsce. Etap krótki, ale za to
bardzo ciężki. Do przejechania było tylko lub
aż 1,9 km, ale od startu do mety trasa wiodła
pod stromą górę. Nachylenie tego podjazdu
to 18%, a w niektórych momentach nawet
20%. - To była prawdziwa walka z własnymi
słabościami - mówi Kacper.
Młody kolarz świetnie dał sobie radę,
walczył do samego końca, a pierwsze
miejsce przegrał na mecie zaledwie o pół
długości roweru.
Międzynarodowo w Słowacji
W dniach 10-13.08.2017 r. Kacper
(z grupą zawodników z Grudziądza)
pojechał na wyścig międzynarodowy, który
odbył się w Trzciance (Słowacja, Tatry). Na
starcie stanęło około 70 zawodników
(Słowacja, Niemcy, Litwa, Polska, Czechy).
W jeździe indywidualnej na czas
Komorowski zajął 9 miejsce. Trasa liczyła
5,1 km z czego 4,7 km to podjazd pod

Kacper (pierwszy z lewej) na trzecim etapie w Szczyrku zajął II miejsce
górę o nachyleniu 18% - tylko siła charakteru
pozwoliła na pojechanie do końca. - Wielu
zawodników w tym i ja miało ochotę zejść
z roweru i usiąść na poboczu aby odpocząć.
Jednak nie poddaliśmy się i wytrwaliśmy do
samego końca - relacjonuje Kacper.
W kolejnym wyścigu, ze startu
wspólnego lisewianin zajął 4 miejsce. Do
przejechania zawodnicy mieli 42 km,

na trasie było wiele górek. Po ukończeniu
zawodów zmęczenie było tak ogromne, że
Kacper nie miał siły ustać na nogach.
Serdecznie gratulujemy Kacprowi,
jednocześnie życzymy kolejnych sukcesów.

GCI

I Turniej Sołectw Plażowej Piłki Siatkowej za nami
30 lipca br., w Kornatowie na tzw.
„barace” został rozegrany I Turniej Sołectw
Plażowej Piłki Siatkowej. Składy były
kompletowane przez sołtysów i to właśnie

Ostatecznie do turnieju
do nich można było kierować swoje
zgłoszenia. W zespole mogli grać zarówno przystąpiło pięć sołectw: Kornatowo,
mężczyźni, jak i kobiety, a nawet starsza Lisewo, Chrusty, Lipieniek oraz Strucfoń.
Zanim zmagania rozpoczęły się na dobre,
młodzież.
nastąpiło o? cjalne otwarcie turnieju
poprzez przecięcie wstęgi. Dokonali tego
Wójt Jakub Kochowicz, sołtys Maria
Adamczyk oraz Maria Dziubak. Boisko
zostało także poświęcone przez ks. Henryka
Łozińskiego. Co prawda to nie była
pierwsza okazja, żeby sprawdzić
używalność terenu, gdyż funkcjonował on
już wcześniej, ale nie było dotąd szansy, aby
dokonać o? cjalnego otwarcia.
Tu r n i e j z o s t a ł r o z e g r a n y
w systemie „każdy z każdym”. Zawodnicy
przebywający na boisku mogli liczyć na
gorący doping kibiców, którzy licznie
zjawili się przy boisku w Kornatowie.
Uczestnicy turnieju, kibice oraz przybyli
goście mogli częstować się pysznym
ciastem, które przywiozły ze sobą drużyny
startujące w turnieju w ramach wpisowego.
Rada Sołecka postarała się o ciepłą kawkę,
herbatkę, napoje i kiełbaski pieczone przy
ognisku. Po kilkugodzinnej rywalizacji
Drużyna z Kornatowa nie ukrywała radości z wygranej
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poznaliśmy ostateczne wyniki pierwszej
edycji wydarzenia. Po przechodni Puchar
Turnieju Sołectw w Piłkę Siatkową

sięgnęli gospodarze - drużyna z Kornatowa, Za podium znalazły się kolejno Lisewo
druga pozycja przypadła zawodnikom i Strucfoń.
z Lipienka, zaś trzecie były Chrusty.
GCI

Podbiliśmy Zakopane!
W dniach od 04 do 07 września br.
Gminne Centrum Informacji zorganizowało
wycieczkę do Zakopanego.
W wyprawie brała udział 50
osobowa grupa mieszkańców Gminy
Lisewo. Wyjazd do Zakopanego został
zaplanowany w najdrobniejszych
szczegółach, mimo to przeszedł on nasze
najśmielsze oczekiwania. Całkowity koszt
na osobę wyniósł 410 zł, wycieczka była
niepowtarzalna.
Pierwszego dnia, cała grupa wraz
z przewodnikiem Panem Jędrusiem wybrała
się do Kuźnic. Kuźnice to część Zakopanego,
położona w dolnej partii Doliny Bystrej na
wysokości ok. 1010 m n.p.m. Znajduje się
całkowicie na obszarze Tatr, pomiędzy
zboczami Krokwi, Jaworzyńskich Czół,
Boczania, Nieboraka i Nosala mieści się tam
Dolna stacja kolei linowej na Kasprowy
Wierch i centrum ruchu turystycznego.
Drugiego dnia wybraliśmy się
najpierw do Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach
które, wybudowano jako votum za ocalenie
życia papieża Jana Pawła II po zamachu z 13
maja 1981. Następnie udaliśmy się na spacer
D o l i n ą K o ś c i e l i s k ą . To j e d e n
z najpiękniejszych i najchętniej
odwiedzanych szlaków w Tatrach. Natura
przysłużyła się dolinie bardzo szczodrze,
zatem nic dziwnego, że wprost uwiodły nas
rwące górskie potoki, bramy skalne i polany.

Tego dnia trasa była dość długa, ale
prawie nikt nie narzekał na zmęczenie. Pan
Jędruś zaznajomił nas z nazwami serów
górskich tj. oscypkiem, gołką i redykołką,
które mogliśmy potem kupić w prawdziwej
bacówce. Adrenalinę podniosła nam
wspinaczka po ścianie skalnej, a także po
drabinie do Jaskini Smocza Jama. Po wyjściu
z jaskiń byliśmy wszyscy ubłoceni
i zmęczeni, ale za to bardzo szczęśliwi. Na
tym jednak ten dzień się nie zakończył, bo po
powrocie do pensjonatu i chwili wytchnienia
wszyscy uczestnicy bawili się przy muzyce
góralskiej kapeli.
Ostatniego dnia udaliśmy się nad
Morskie Oko, które jest największym
jeziorem w Tatrach, leży w Dolinie Rybiego
Potoku w odległości około 25 km od
Zakopanego. Miejsce to zawdzięcza swoją
popularność niesamowitym widokom, jakie
rozciągają się na Tatry Wysokie i szczyt
Rysy. Na miejscu wysłuchaliśmy kilku
ciekawostek związanych z tym miejscem,
a następnie udaliśmy się na ciepły posiłek do
schroniska, które mieściło się obok
Morskiego Oka.
Czwartego dnia, z wielkim bólem
serca wyjechaliśmy do domu,
w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się
w Krakowie na 3 - godzinne zwiedzanie
z przewodnikiem. Tam zobaczyliśmy m.in.
Smoka Wawelskiego, którego legendę
o p o w i e d z i a ł a n a m p a n i

przewodnik, następnie udaliśmy się na
spacer wokół Zamku Królewskiego na
Wawelu. Weszliśmy też do wnętrza Katedry
Wawelskiej, a potem odwiedziliśmy grób
pary prezydenckiej Marii i Lecha
Kaczyńskich, którzy spoczywają
z honorami wojskowymi w krypcie pod
Wieżą Srebrnych Dzwonów bazyliki
archikatedralnej św. Stanisława i św.
Wacława na Wawelu.
Na sam koniec udaliśmy się na
Ry n e k G ł ó w n y, g d z i e u j r z e l i ś m y
Sukiennice i Ratusz.
Na tym wszystkim zakończyła się
nasza wspaniała przygoda, którą będziemy
wszyscy bardzo mile wspominać i długo
pamiętać. Zadowoleni, pełni wrażeń
i wspaniałych wspomnień wróciliśmy do
domu.
Dziękujemy bardzo serdecznie
wszystkim uczestnikom za przemiłą
atmosferę, za współpracę podczas naszych
codziennych wypraw, dziękujemy także
Panu kierowcy Witoldowi Makowskiemu
za bezpieczną jazdę.
Do zobaczenia za rok!
GCI

Każdego dnia wraz z przewodnikiem Jędrusiem odkrywaliśmy uroki Zakopanego. Po wycieczce wszyscy jednogłośnie
stwierdzili, że to miejsce podbiło ich serca.
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