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Są pieniądze na rewitalizację
Gmina Lisewo otrzymała dotację w
wysokości 35.919,00 zł na opracowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji. Program
rewitalizacji to strategiczny dokument
niezbędny do skutecznego zabiegania
o dofinansowanie na zagospodarowanie
obszarów rewitalizowanych.
Dotację przyznano w ramach
konkursu organizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata
2014-2020.
Podpisanie umów odbyło się 30
maja br. w Urzędzie Marszałkowskim.
W uroczystości uczestniczył Marszałek
Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Piotr Całbecki oraz Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz wraz ze Skarbnikiem
Gminy Henryką Świątkowską.
Konsultacje projektu LPR
rozpoczęto 1 czerwca br. przy osiedlu na ul.
Wybudowanie Wąbrzeskie. Uczestnikami
byli mieszkańcy terenu rewitalizowanego od
osób dorosłych przez młodzież po dzieci.
Wzięli w nim udział również członkowie
zespołu ds. rewitalizacji pracownicy Urzędu
Gminy w Lisewie, przedstawiciele
Młodzieżowej Rady Gminy Lisewo oraz
Sołtys wsi Lisewo Barbara Moch.
Spotkanie poprowadził pan Jacek
Błażejewski
- Dorfin Grant Thornton
w Toruniu (firmy pomagającej przygotować
dokument). Przedstawił on ideę procesu
rewitalizacji oraz zasady finansowania
przedsięwzięć. Następnie głos zabrał Wójt
Gminy Lisewo oraz koordynator Monika
Maćkowska.
Kolejne spotkanie konsultacyjne
odbyło się 8 czerwca br. na terenie Ogródka
Jordanowskiego w Lisewie. Jego
uczestnikami byli mieszkańcy wsi Lisewo,
organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy,
radni, przedstawiciele Młodzieżowej Rady
Gminy Lisewo oraz Sołtys wsi Lisewo
Barbara Moch. Konsultacje poprowadził
Wójt Gminy Lisewo wraz z panem Jackiem
Błażejewskim. Przedstawili oni zebranym
ideę procesu rewitalizacji oraz zasady
finansowania przedsięwzięć. Spotkanie
przebiegało w formie grup roboczych.
Frekwencja na spotkaniu była bardzo
wysoka. - Doceniam zaangażowanie
mieszkańców w proces tworzenia programu
rewitalizacji. Pokazuje to, że im również
bardzo zależy na wyprowadzenia obszaru ze
stanu kryzysowego - mówi wójt Gminy
Lisewo Jakub Kochowicz.
W toku dyskusji w każdej z grup
roboczych wypracowano propozycje
konkretnych projektów, które razem
z uwagami zgłoszonymi podczas pierwszego
spotkania zostały przeanalizowane przez
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Zespół ds. Rewitalizacji.Wsparcie na
realizację projektów trafi między innymi na
przebudowę i modernizację budynków
w celu przywrócenia lub nadania im nowych
funkcji społecznych, gospodarczych
i kulturalnych. - Szczególny nacisk będzie
położony na powiązanie projektów
inwestycyjnych z działaniami „miękkimi”,
których celem jest rozwiązywanie
problemów społecznych. Skorzystają
mieszkańcy, przedsiębiorcy, ale także
organizacje pozarządowe - podkreśla
włodarz Lisewa.

Zespołu ds. rewitalizacji w oparciu
o zgłoszone propozycje opracował wersję
LPR, która trafiła pod obrady komisji Rady
Gminy Lisewo.
- Prace nad programem trwały od grudnia
do końca czerwca 2017 roku. W lipcu
zamierzamy przekazać go do oceny do
Urzędu Marszałkowskiego - mówi wójt
Jakub Kochowicz.
Jeszcze raz dziękujemy
uczestnikom konsultacji za ich pracę
podczas spotkań oraz Młodzieżowej Radzie
Gminy Lisewo za pomoc w organizacji.
M. Maćkowska

W proces konsultacji programu rewitalizacji angażują się również najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy

Monitoring w Lisewie
Od czerwca na terenie
miejscowości Lisewo funkcjonuje
monitoring. W ramach inwestycji
zainstalowanych zostało siedem kamer.
Od samego początku założeniem
było to, aby podnieść poziomu
bezpieczeństwa w miejscach, w których
został zamontowany. Chodzi o to, aby
czyn niezgodny z prawem został
z a re j e s t ro w a n y, a j e g o s p r a w c a
rozpoznany - mówi Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz.
Już w pierwszych dniach
funkcjonowania monitoring przyniósł
pomoc w rozstrzygnięciu spornej
kwestii. Sprawa dotyczyła incydentu na
jednym z parkingów, gdzie doszło do
uszkodzenia dwóch samochodów.
Nagranie pozwoliło ustalić sprawcę
kolizji.

Przez najbliższe lata system
będzie sukcesywnie rozbudowywany
o kolejne kamery, tak aby poszerzyć
zasięg monitorowania, jednocześnie
zwiększając poziom bezpieczeństwa
w Lisewie.
GCI

Na terenie miejscowości Lisewo
zainstalowano 7 kamer

Strona 4

Dobre konsultacje, dobry plan
Gmina Lisewo zakończyła
realizację projektu „Dobre konsultacje,
dobry plan” w ramach którego został
zrealizowany Indywidualny Plan
Konsultacji dla Gminy Lisewo.
W trakcie realizacji projektu
zrealizowano spotkanie informacyjnoszkoleniowe, spotkania konsultacyjne
i spacery badawcze. Ogłoszono również
konsultacje społeczne Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
dotyczącego południowego rejonu gminyul. Chełmińska i ul. Mikołaja z Ryńska.
Mieszkańcy gminy mogli również
skorzystać z usług punktu konsultacyjnego,
wypowiedzieć swoją opinię na ulotkach,
portalu www.stacja-konsultacja oraz GIS
Partycypacyjny, w którym znajduje się
edytowalna mapa dzięki której mieszkańcy
mogą nanosić zmiany.
Wójt Gminy Lisewo Jakub
Kochowicz składa serdeczne podziękowania
wszystkim osobom i instytucjom, które
uczestniczyły w procesie konsultacyjnym.
Projekt „Dobre konsultacje, dobry
plan” współfinansowany był ze środków

Spacer badawczy objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Konsultacje Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
A. Dalke
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o .

Boisko po sąsiedzku
Na pograniczu dwóch
sąsiednich wsi, w dwóch gminach
Lisewo, Chełmża i na pograniczu dwóch
powiatów chełmińskiego i toruńskiego
oraz dzięki pomocy władz
samorządowych wójtów: Jakuba
Kochowicza i Jacka Czarneckiego
mieszkańcy stworzyli teren do
wspólnych zabaw i spotkań.
W dniu 28 br. maja mieszkańcy
Drzonowa i Drzonówka zebrali się, aby

uczcić Dzień Dziecka oraz otwarcie
terenu rekreacyjnego poświęconego
przez księdza wikariusza Waldemara
Milewskiego.
W trakcie otwarcia
rozstrzygnięto pierwszy oficjalny mecz
w siatkówkę pomiędzy Gminą Lisewo,
a Gminą Chełmża. Dla uczestników nie
zabrakło pysznych, domowych
wypieków przygotowanych przez
mieszkanki wsi Drzonowo

i Drzonówko oraz kiełbasek i karkówki
z grilla. Atrakcji podczas naszej
imprezy nie brakowało, dobry humor
nikogo nie opuszczał nawet na chwilę.
W programie znalazły się
zabawy dla dzieci i dorosłych, konkursy
z nagrodami i pamiątkowe gadżety. Dla
małych łasuchów były lody, napoje,
owoce i słodkości. Kolejną atrakcją
p r zy g o to w an ą d la d zieci b y ło
malowanie twarzy oraz dmuchańce.
O godz. 20:00 rozpoczęła się
zabawa dla dorosłych. Organizatorzy
składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do
uatrakcyjnienia naszej imprezy.
Dziękuję także wszystkim
mieszkańcom i przybyłym gościom za
zabawę i wspólnie spędzony czas.
23 lipca br. od godz. 15.00 na
boisku "Po sąsiedzku" w Drzonowie
odbędą się pierwsze z sześciu
manewrów szkoleniowych młodzików
OSP w Drzonowie. Zapraszamy na
rozpoczęcie projektu.

Sołtys wsi Drzonowo - Ewa Kokoszka

W programie znalazły się zabawy dla dzieci i dorosłych

Wiadomości Lisewskie
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Podpisano kolejne umowy na inwestycje
Wójt Gminy Lisewo Jakub
Kochowicz wraz z Skarbnikiem Gminy
Henryką Świątkowską podpisali
w Urzędzie Marszałkowskim dwie
bardzo ważne dla mieszkańców umowy .
Pierwsza na kwotę 770 672 zł na
projekt budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków, modernizację
stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę
sieci kanalizacyjnej w Lisewie.
Realizacja planowana jest na lata 2018 2019.
Druga umowa dotyczy
przebudowy drogi w Drzonowie
na długości 950 m, dofinansowanie to
prawie 50 000 zł z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Inwestycja
zrealizowana zostanie do końca sierpnia
2017 r.

Dofinansowanie remontu drogi w Drzonowie wyniesie prawie 50 000 zł

A.Dalke

Znów zadziałamy lokalnie!
Na przełomie kwietnia oraz maja br.
Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie już
po raz drugi, jako Ośrodek Działaj Lokalnie
ogłosiła nabór w konkursie grantowym
„Działaj Lokalnie X”.
Działaj Lokalnie jest Programem
Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanym przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj
Lokalnie w Lisewie tj. Kuźnię Inicjatyw
Lokalnych w Lisewie. W tym roku konkurs
objął zasięgiem 4 gminy partnerskie:
Lisewo, Grudziądz, Chełmżę oraz Wąpielsk.
Pula na granty w roku bieżącym wyniosła, aż
41 800 zł, tym samym wzrosła w porównaniu
z rokiem ubiegłym o 9 400 zł.
W ramach Programu
zorganizowaliśmy 4 spotkania

konsultacyjno - informacyjne w każdej
z powyższych gmin przybliżając ideę Działaj
Lokalnie. Z dniem kończącym nabór do
generatora wpłynęło 16 wniosków
projektowych na łączną kwotę 76 742,15 zł!
Po dokonaniu oceny przez Kapitułę
Konkursową granty przyznano 14
wnioskodawcom (9 organizacjom oraz 5
grupom nieformalnym pod patronatem
opiekuna prawnego). Podpisanie umów
odbyło się w dniu 3 lipca br. w Świetlicy
Wiejskiej w Wierzbowie.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji tego ważnego
dla nas wydarzenia: Paniom, które
przygotowały wyborny poczęstunek,
naszym lokalnym artystom (Konstantemu
„Kostkowi” Szpręglewskiemu oraz

Podpisanie umowy przez przedstawicielki projektu pn.:
„Niech Znów szumią wierzby we Wierzbowie - integracja przez działanie”

Wiadomości Lisewskie

Andrzejowi Ożga) za wspaniały koncert,
który uświetnił to wyjątkowe popołudnie,
a także Urzędowi Gminy w Lisewie za
wsparcie techniczne.
W roku bieżącym w ramach
Działaj Lokalnie X na terenie Gminy
Lisewo realizowane będą następujące
projekty:
1) „Niech Znów szumią wierzby we
Wierzbowie - integracja przez działanie”
Projekt realizowany przez
Sąsiedzki Klub Aktywnych
Wierzbowiaków zakłada liczne działania
mające na celu integrację mieszkańców,
poprzez wspólną pracę przy aranżacji
„Heńkowego Ronda”, warsztaty z zakresu
rękodzieła, czy też piknik rodzinny.
2) „Manewry szkoleniowe młodzików
OSP w Drzonowie”
Projekt realizowany przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Drzonowie
zakłada przeprowadzenie 6 manewrów
szkoleniowych pod okiem specjalistów
Straży Pożarnej.
Grupa przeszkolonych osób to
nieletni a manewry są odpowiednią formą
edukacji dla ich grupy wiekowej. Manewry
będą miały charakter otwarty, więc chętni
będą mogli się dołączyć do wykonywania
zadań. Zajęcia będą kończyć się wspólnym
ogniskiem z kiełbaskami i pieczonymi
ziemniakami. Biesiada na zakończenie
projektu będzie uświetniona koncertem
akustycznym przy ognisku.
3) „Bezpieczeństwo pierwszorzędną
sprawą, zdrowie podstawą, a sport
zabawą!”
Projekt realizowany przez grupę
nieformalna „Aktywni działacze” pod
patronatem LKS Victoria Lisewo. Projekt
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zakłada przeprowadzenie warsztatów
z zakresu pierwszej pomocy, samoobrony,
oraz organizację wydarzeń rekreacyjnosportowych mających na celu integrację
społeczną.
Program Działaj Lokalnie X

realizowany jest dzięki dofinansowaniu
z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce,
a także Gminy Lisewo, Gminy Chełmża,
Gminy Grudziądz oraz Gminy Wąpielsk, a
także BS w Chełmnie O/Lisewo.
Informujemy również, iż każda

osoba fizyczna oraz prawna, która
chciałaby wesprzeć kolejne edycje
Programu Działaj Lokalnie może zgłaszać
s i ę d o n a s j u ż d z i ś
(biuro@killisewo.com.pl), tel. 500-047389).
Katarzyna Czarnecka

Dziękujemy za te wspólne 28 lat
Po 28 latach sprawowania funkcji
proboszcza parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Lisewie, Ks. prałat dr
Gerard Gromowski odszedł na emeryturę.
Ksiądz Gerard Gromowski
urodził się 20 grudnia 1941 roku w Pelplinie,
g d z i e w Wy ż s z y m S e m i n a r i u m
Duchownym, afiliowanym do Papieskiego
Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie,
odbył studia filozoficzno - teologiczne.
W 1967 r. otrzymał święcenia
kapłańskie, po których został skierowany do
pracy duszpasterskiej.
Był wikariuszem w Piasecznie,
Toruniu i Tczewie. W 1979 r. został
proboszczem parafii w Opaleniu,
a w Lisewie tę funkcję zaczął sprawować
w 1989 r. zastępując księdza Józefa
Witkowskiego.
Prócz wieloletniej opieki nad naszą
parafią, zaangażowany w pracę wielu grup
społecznych i struktur duszpasterskich. Jest
m.in. diecezjalnym dus zpas terzem
niewidomych i słabo widzących, członkiem
Rady Duchów i Stowarzyszeń Katolickich,
ojcem duchownym dekanatu chełmińskiego,
moderatorem Żywego Różańca w diecezji
toruńskiej, kapelanem gminnego Związku
Ochotniczej Straży Pożarnej, kapelanem
w domu osób niepełnosprawnych,
członkiem Polskiego Towarzystwa
Mariologicznego, papieskim kapelanem
honorowym, kanonikiem gremialnym
Kapituły Konkatedralnej w Chełmży, jak
i honorowym obywatelem Gminy Lisewo.
Ukończył Akademię Teologii
Katolickiej w Warszawie. Zdobył licencjat
rzymski z oceną "summa cum laude" na
Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
Odbył studia doktoranckie
w instytucie Teologii Apostolstwa. Uzyskał
stopień naukowy doktora nauk
teologicznych na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu, na podstawie
rozprawy doktorskiej: "Odpowiedzialność
wierzących świeckich za kulturę
w nauczaniu Jana Pawła II". Jest autorem
lub współautorem czterech książek i ponad
stu pięćdziesięciu artykułów prasowych.
Ksiądz Gerard od początku
prowadził aktywną działalność w naszej
parafii, dbając o jej rozwój. Doprowadził
m.in. do gruntownego remontu kościoła
(1998 r.), konserwacji obrazu Matki Bożej

Piaseczno, Pierwsza koronacja Matki Bożej Królowej Pomorza, 8 września 1968 r.
Lisewskiej (1995 r.), renowacji organów,
remontu elewacji pobliskiej plebanii,
ułożenia granitowej kostki brukowej wokół
kościoła, ocieplenia kościelnych ławek,
zainstalowania zewnętrznego oświetlenia
kościelnego, budowy pomnika Jana Pawła II,
czy budowy imponującej Kalwarii.
Ksiądz prałat, jako kustosz naszego
sanktuarium, przyczynił się do uroczystej
koronacji obrazu Matki Bożej Lisewskiej.
W 2003 roku, ksiądz Gromowski
wraz z mieszkańcami, udał się na osobistą
audiencję do Rzymu, gdzie korony
pobłogosławił św. Jan Paweł II.
Księdza Gerarda zapamiętamy jako
dobrego proboszcza, który zrobił wiele dla
lisewskiej parafii. Człowieka niewątpliwe
mądrego, przepełnionego życiowym
doświadczeniem. Zawsze otwartego,
ciepłego, uśmiechniętego wychodzącego
z inicjatywą do ludzi, nigdy nie
odmawiającego pomocy.
GCI

Ks. prałat Gerard Gromowski
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Procesy konsultacyjne Kurenda

Informujemy, że w naszej gminie
funkcjonuje specjalny adres e-mail:
konsultacje@lisewo.com służący do
zbierania Państwa opinii, uwag i sugestii
dotyczących prowadzonych procesów
konsultacyjnych.
Konto zostało założone do
zasięgania opinii w ramach projektu „Dobre
konsultacje, dobry plan”
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Dzięki niemu będzie możliwe
prowadzenie procesu za pomocą jednego

adresu, a nie poprzez pocztę każdego
z pracowników Urzędu Gminy w Lisewie.
Zlikwiduje to niepotrzebny chaos
i dublowanie się wiadomości. Adres będzie
wykorzystywany do innych konsultacji,
jakie będzie prowadziła Gmina
w kolejnych latach.
Organizacją i obsługą poczty
zajmie się Koordynator Zespołu
zarządzającego projektem Agnieszka Dalke
oraz członek tego Zespołu Monika
Maćkowska.
A. Dalke

XIX Spotkania Rodzinne
04 czerwca 2017 r., już po raz
XIX, mieszkańcy naszej gminy oraz
przyjezdni goście, spotkali się na
festynie rodzinnym zorganizowanym
przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lisewie,
Stowarzyszenie Kuźnię Inicjatyw
Lokalnych w Lisewie oraz Urząd Gminy
w Lisewie. Festyn, pomimo
niesprzyjającej pogody, jak co roku
cieszył się dużą popularnością wśród
dzieci i ich rodziców.
Organizatorzy przygotowali
wiele atrakcji. Festyn rozpoczął się od
występu Teatru objazdowego Vaśka,
który przedstawił uczestnikom imprezy
spektakl pn.: „ Z nurtem Wisły”. Aktorzy
teatru przeprowadzili również liczne
zabawy z dziećmi. Swoje umiejętności
wokalne zaprezentowały uczennice
z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Lisewie - Patrycja Marszałkowska
oraz Wiktoria Zeh, laureatka gminnego
konkursu „Wesoła Nutka”.
Na scenie pięknie
zaprezentował się również nasz rodzimy
zespół wokalny „Lisewianie”.
W przygotowanych rodzinnych
konkurencjach oraz zabawach dla dzieci,
jak co roku, wzięło udział wielu
chętnych. Każdy, kto brał w nich udział,
z o s t a ł n a g r o d z o n y. N a j w i ę k s z ą
popularnością cieszyła się loteria
fantowa, w której główną nagrodą był
rower, a także tzw. „dmuchańce”, na
których dzieci mogły bawić się bez
ograniczeń. Wszyscy chętni mogli
obejrzeć sprzęt policyjny i medyczny.
Uczestnicy festynu mogli zjeść
kiełbaskę z grilla, chleb ze smalcem
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a także skosztować wypieków i napić się
pysznej kawy przygotowanej przez
Panie z „Perełek”.
W trakcie trwania imprezy
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lisewie
przeprowadziła kampanię pod nazwą
„Stop dopalaczom” chcąc przybliżyć ten
problem mieszkańcom gminy.
Wieczorem wystąpił zespół
„Krystek Band”, przy którego muzyce
bawiono się do późnych godzin
wieczornych.
Festyn współfinansowany był ze
środków Województwa KujawskoPomorskiego, Powiatu Chełmińskiego
i Gminy Lisewo. Ponadto pozyskano
środki od sponsorów: Pana Zdzisława
Falkiewicza Kierownika Gminnego
Ośrodka Zdrowia, Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Lisewie,
Firmy Handlowej IWE-TOM
p. Tomaszewskich, marketu GLOBI
i Zakładów Mięsnych Ritter.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim sponsorom, pracownikom
Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw
Lokalnych w Lisewie, członkom
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
pracownikom Urzędu Gminy
w Lisewie, Policji za wsparcie i pomoc w
organizacji naszych spotkań, natomiast
wszystkim uczestnikom za obecność
i udział w zabawach.
Zapraszamy do zabawy
w przyszłym roku!
A. Lewandowska

Drogi oraz kamienie graniczne
W związku ze zbliżającym się
okresem żniw i związanym z tym okresem
podorywki, a następnie orki
przypominamy o zakazie podorywania
dróg oraz wyorywania kamieni
granicznych. Według kodeksu karnego,
kto znaki graniczne niszczy, uszkadza,
usuwa, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo fałszywie wystawia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.

Zadbaj o zwierzęta domowe
P r z y p o m i n a m y, ż e z g o d n i e
z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Lisewo
właściciel nieruchomości posiadający
zwierzęta domowe (np. psy) ma
obowiązek trzymać je na terenie swojej
nieruchomości, uniemożliwiając
wydostanie się zwierzęcia poza jej teren
stosując odpowiednie zabezpieczenia.
Właściciele nieruchomości posiadający
zwierzęta domowe, w szczególności psy,
mogące powodować zagrożenie dla ludzi,
powinni umieszczać w widocznym
miejscu tabliczki zawierającej stosowne
ostrzeżenie.

Aktorzy teatru przeprowadzili
liczne zabawy z dziećmi
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Są środki na kolejne działania!
„Będąc biernym poddajesz się
otaczającej Cię rzeczywistości, będąc
aktywnym masz siłę by zmieniać ją na
lepsze”.
Słowa te, to nasze motto, które
uświetnia pracę każdego dnia i zgodnie
z duchem tego przesłania, aktywnie
działaliśmy przez pierwszą połowę

- 2 wyjazdy edukacyje (Planetarium Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie oraz
i Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy Szkoły Przyszłości w Isakovie Wielkim.
w Toruniu).
W ramach projektu przewidziane
Projekt dofinansowany został ze zostały dwie wizyty: młodzieży z Lisewa
środków WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- w Kaliningradzie oraz młodzieży z obszaru
POMORSKIEGO w wysokości 8 tys. zł. Federacji Rosyjskiej w Lisewie. Celem
Przedsięwzięcie”Dialog Kultur w Lisewie” projektu jest integracja między narodami,
o b e j m o w a ć b ę d z i e d z i a ł a n i a budowanie dialogu międzykulturowego
i prezentacja życia na wsi i w mieście
w sąsiednich krajach.
Działanie dofinansowane
w kwocie 32 480 zł z Centrum Polsko R o s y j s k i e g o D i a l o g u
i Porozumienia.
Ponadto w maju nasi
przedstawiciele uczestniczyli w XVI
Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji
Pozarządowych w Marózie. W tym roku
spotkanie przebiegło pod hasłem „Zanim
będzie za późno”. Podczas cyklu
trzydniowych warsztatów poznawaliśmy
procedury i narzędzia, za pomocą których
społeczeństwo może wyrazić swój głos, tak
aby ich interesy zostały uwzględnione
w lokalnym prawie i decyzjach samorządu,
a także jak współdziałać, by nasza lokalna
przestrzeń była zgodna z marzeniami, by
być w niej gospodarzami i decydować o jej
kształcie.
W maju w ramach wizyty
studyjnej odwiedziliśmy również
zaprzyjaźnioną Fundację Bieszczadzką,
która podobnie jak my działa od 2003 roku
oraz posiada status Ośrodka Działaj
Lokalnie. Spotkaliśmy się także
z Burmistrzem Ustrzyk DolnychP. Bartoszem Romowiczem. Wizyta
przyniosła nam wiele pozytywnych
inspiracji, które bez wątpienia przyniosą
oddźwięk w naszej dalszej działalności.

Katarzyna Czarnecka

W maju przedstawiciele KIL brali udział w wizycie studyjnej w Bieszczadach
bieżącego roku. Jednakże włożony wysiłek interdyscyplinarne, tj. wykłady, warsztaty,
przyniósł radosne rezultaty. Mianowicie od wyjazdy, a także wydarzenia kulturalne,
p o c z ą t k u r o k u k a l e n d a r z o w e g o mające na celu przełamywanie stereotypów,
pozyskaliśmy dotacje na łączną kwotę 48 barier, kształtowanie świadomości
280 zł, w ramach których realizować i poszanowania kultury obcej, a także
będziemy następujące przedsięwzięcia: integrację społeczności lokalnej.
”I Ty możesz zostać młodym odkrywcą”Projekt dofinansowany z Centrum
zadanie zakłada zorganizowanie zajęć P o l s k o - R o s y j s k i e g o D i a l o g u
edukacyjno - rozwojowych dla uczestników i Porozumienia w ramach VI Otwartego
w wieku 6-19 lat z terenów wiejskich, Konkursu (7 tys. zł), a także Urzędu Gminy
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Lisewo w ramach zadania publicznego
W ramach projektu w okresie od czerwca do z zakresu organizacji małych inicjatyw
września odbędzie się:
(800zł). - Polsko-Rosyjska Wymiana
- rekrutacja uczestników (40 osób)
- 3 spotkania z Centrum EduFun

Młodzieży - Przedsięwzięcie dotyczyć
będzie uczniów z dwóch szkół: Zespołu -

Informacja
Z dniem 30 czerwca
2017 r. tutejszy stomatolog
Pan Tomasz Żary zakończył
praktykę lekarską.
Aktualnie trwają
poszukiwania nowego
stomatologa.
GCI
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Pierwszym miejscem trzeba było się podzielić!!!
W dniu 18 czerwca br. na stadionie
w Lisewie odbyły się Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze. Uczestniczyło w nich
6 drużyn seniorów oraz 5 młodzieżowych
drużyn pożarniczych. Rywalizacja była
zacięta, a walka o podium trwała do samego
końca.
Zawody przebiegały według
regulaminu CTIF w dobrej atmosferze
i sprzyjającej aurze. Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz, Komendant Gminny
ZOSP RP w Lisewie Dh Paweł Adamczyk
oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Lisewie Dh Kazimierz
Jankowski wręczyli drużynom pamiątkowe
puchary, dyplomy i nagrody.
Wśród seniorów najlepsi byli
druhowie ze Strucfonia i Lipienka, zatem
drugiego miejsca nie było, a pierwszym
trzeba było się podzielić. Trzeci na podium
stanęli druhowie z Lisewa. Na kolejnych
miejscach uplasowały się OSP Pniewite,
OSP Bartlewo i OSP Linowiec. Druhom
z Linowca się nie poszczęściło w trakcie
budowania linii gaśniczej doszło do
rozszczelnienia. Gdyby nie to na
najwyższym stopniu podium mogłyby zajść
spore zmiany.

Strażacy do samego końca walczyli o miejsce na podium

Młodzieżowe drużyny pożarnicze
rywalizowały w dwóch kategoriach:
dziewcząt i chłopców. W kategorii dziewcząt
ze znakomitym rezultatem zaprezentowała
się drużyna OSP Lisewo, która nie miała
konkurencji z powodu rezygnacji dziewcząt
z MDP Bartlewo. Wśród chłopców najlepsi
okazali się druhowie z Lisewa. Tuż za nimi
uplasowały się: MDP Mgoszcz, MDP
Bartlewo i MDP Linowiec.
Jednostki, które zwyciężyły
w zmaganiach tj. OSP Lipienek, OSP
Strucfoń i dwie drużyny MDP z Lisewa będą
reprezentować Gminę Lisewo na
Powiatowych Zawodach SportowoPożarniczych, które odbędą się we wrześniu
w Papowie Biskupim.

Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wspaniale zaprezentowały się drużyny z OSP Lisewo

Organizatorzy dziękują mieszkańcom za przygotowanie młodych strażaków oraz
liczne przybycie i dopingowanie „swoich” komisji sędziowskiej za czuwanie nad
z a w o d n i k ó w, d r u h o m z a u c z c i w ą przestrzeganiem zasad regulaminów.
rywalizację, opiekunom MDP za
GCI

Uroczystości obchodów „Dnia Strażaka”
Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Lisewie zorganizował w dniu 6 maja 2017
r. tradycyjny capstrzyk z okazji „Dnia
Strażaka”. Druhowie i zaproszeni goście
zebrali się na uroczystym apelu przy
lisewskiej remizie.
Dzień Świętego Floriana był
doskonałą okazją do wręczenia wyróżnień
i podziękowań zasłużonym dla ochotniczego
p o ż a r n i c t w a . Wr ę c z o n o r ó w n i e ż
odznaczenia Za Wysługę Lat, otrzymali je:

Odznakę Za Wysługę 35 Lat:
- Dh Edward Płatek - OSP Lisewo,

O d z n a k ę Z a Wy s ł u g ę 7 0 L a t :

Odznakę Za Wysługę 20 Lat:
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- Dh Kazimierz Wielgoszewski - OSP - Dh Maciej Dądelski - OSP Strucfoń,
Lisewo,
- Dh Daniel Leszek - OSP Lisewo,
Odznakę Za Wysługę 40 Lat:
- Dh Kazimierz Dąbrowski - OSP Strucfoń,
- Dh Lech Filarecki - OSP Strucfoń,
- Dh Zbigniew Kazimierski - OSP Strucfoń,
- Dh Marian Rozwadowski -OSP Strucfoń,

Odznakę Za Wysługę 15 Lat:
- Dh Krzysztof Dąbrowski OSP Strucfoń,
- Dh Bartosz Dądelski OSP Strucfoń,
- Dh Mariusz Fota OSP Strucfoń,
- Dh Rafał Włodarczyk OSP Lisewo,
- Dh Jacek Zieliński OSP Lisewo,
Odznakę Za Wysługę 10 Lat:
- Dh Paweł Adamczyk OSP Lisewo,
- Dh Sebastian Cieślewicz OSP Lisewo,
- Dh Daniel Małek OSP Lisewo,

Strona 10
- Dh Mariusz Santarek OSP Lisewo,
Odznakę Za Wysługę 5 Lat:
- Dh Henryk Adamczyk OSP Strucfoń,
- Dh Piotr Dądelski OSP Strucfoń,
- Dh Piotr Kurzeja OSP Strucfoń.
Następnie Kapelan Gminny ks.
Prałat Gerard Gromowski odprawił
uroczystą Mszę Świętą w intencji strażaków
oraz ich rodzin.
Wszystkim strażakom z okazji ich
święta życzono bezpiecznych powrotów
z akcji oraz szczęścia w życiu osobistym
i zawodowym. Całą uroczystość uświetnił
przemarsz ulicami Lisewa strażaków,
pocztów sztandardowych, a także przejazd
wozów strażackich w towarzystwie
Orkiestry Dętej z Chełmży.
GCI

Dzień Świętego Floriana był doskonałą okazją do wręczenia wyróżnień i odznak

„Sygnały alarmowe znam i wiem jak się zachować”
Za nami II etap kolejnej już edycji
konkursu plastycznego „Obrona Cywilna
Wokół Nas”. Celem konkursu było
upowszechnianie i pogłębianie wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa, obrony cywilnej,
ochrony ludności oraz podnoszenie
świadomości występowania zagrożeń
naturalnych i spowodowanych działalnością
człowieka w otaczającym nas środowisku

wyróżnienia: Paulina Łukjanow, Marcel
Rudolf oboje SP Krusin oraz Karolina
Sabatowska, Kacper Krauza, Michał Rohde
i Kacper Wojnowski z SP Lisewo;
II grupa - uczniowie klas 4-6:
I miejsce - Dominika Cichecka - SP Krusin,
II miejsce - Nikodem Chrzanowski - SP
Lisewo,
III miejsce - Arkadiusz Walentowicz - SP

Wydarzenia kulturalne
Dożynki
Tegoroczne Dożynki GminnoParafialne odbędą się w ostatnią sobotę
wakacji - 26 sierpnia br. na Stadionie
w Lisewie. Szczegółowy
harmonogram obchodów będzie
publikowany na stronie internetowej
i na portalach społecznościowych
a także zostanie podany na plakatach
informujących o wydarzeniu.
- Zapraszamy przedstawicieli sołectw
do organizacji stoisk promocyjnych,
wzięcia udziału w konkursie wieńców
dożynkowych a wszystkich naszych
mieszkańców i ich gości do jak
najliczniejszego udziału w rolniczym
święcie zachęca Jakub Kochowicz
Wójt Gminy Lisewo.

Dzień seniora

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe

wśród dzieci i młodzieży.
Spośród prac w grupach szkół
podstawowych przyznano następujące
miejsca i wyróżnienia: I grupa - uczniowie
klas 1-3:
I miejsce - Emilia Ocińska - SP Lisewo,
II miejsce - Filip Gardzisz - SP Krusin,
III miejsce - Aneta Wnęk - SP Krusin,

Krusin.
W dniu 17 maja br. laureaci z rąk
Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lisewo
Jakuba Kochowicza odebrali dyplomy
i nagrody rzeczowe. Wszystkim serdecznie
gratulujemy, a następny konkurs już za rok
na wiosnę!

Dnia 5 września br., przy
świetlicy w Bartlewie, odbędzie się
I Gminny Dzień Seniora. Zaplanowany
jest dla osób w wieku 65 plus z terenu
Gminy Lisewo. Spotkanie będzie
miało charakter imprezy plenerowej.
- Jeśli ktoś ma ciekawe pomysły jak ją
uatrakcyjnić i zechciałby się włączyć
w przygotowania, zapraszam do
kontaktu z Panią Sekretarz Haliną
Chrzanowską - mówi Jakub
Kochowicz Wójt Gminy Lisewo.

H.Ch.

GCI
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Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat
Dzień Dziecka w Kornatowie

i M. Kierzkowska - mieszkanki Kornatowa.

Dnia 3 czerwca 2017 roku na
"Barace" zebrali się licznie Kornatowianie,
dzieci i dorośli, aby świętować Dzień
Dziecka. Festyn zorganizowany przez Panią
Sołtys i Radę Sołecką rozpoczął się
o godzinie 14:00.

Dzieci były bardzo zadowolone
i uśmiechnięte. We wspólnej harmonii
Kornatowianie spędzili razem pięć
przemiłych godzin.

Wszystkich serdecznie przywitała
Pani Sołtys Maria Adamczyk, która
podziękowała za przybycie, złożyła życzenia
całym rodzinom oraz zaprosiła na
poczęstunek i czynny udział w spotkaniu.
Życzenia dla dzieci i rodzin
przekazał też Pan Wójt Jakub Kochowicz

Dzień Dziecka został zrealizowany
z Funduszu Sołeckiego, ponadto wsparcia
udzielili nam: Firma "Miłodex"
B. i Z. Mysiewicz oraz firmy z nimi
współpracujące oraz Firma "Chrzanowski".
Za udział i ogrom włożonej pracy
serdecznie dziękuję: Radzie Sołeckiej,
M. Dziubak, J. Chrzanowskiej, I.Behrendt,
J.Trzpil.

i atrakcji, odbył się 3 czerwca 2017 r. przy
świetlicy w Tytlewie. Dzieci najbardziej
cieszyły bańki mydlane, konkursy
z nagrodami, pokaz gaszenia pożaru przez
OSP Bartlewo oraz wizyta policji
z Unisławia.
„Wisienką na torcie” była zabawa
w pianie, która okazała się strzałem
w dziesiątkę. Maluchy szalały w niej bez
chwili wytchnienia. Poza tym grała
muzyka, były tańce, grill, słodki
poczęstunek i lody.
Dziękujemy Panu Wójtowi za
przybycie, osobom, które zaangażowały się
w organizację imprezy i mieszkańcom za
wspaniałą zabawę. Staraliśmy się, aby
uśmiechy na ustach Waszych dzieci nie
gasły tego dnia.
Święto maluchów w Wierzbowie
4 czerwca w świetlicy
w Wierzbowie, odbył się uroczysty Dzień
Dziecka. Na początku Ochotnicza Straż
Pożarna z Bartlewa zademonstrowała pokaz
gaszenia pożaru, a następnie druhowie
zabrali dzieci na przejażdżkę prawdziwym
wozem strażackim.
Padał deszcz, ale uśmiechnięte
twarze naszych dzieci, oddały klimat tego
dnia. Było mnóstwo słodyczy, gry
terenowe, bańki mydlane, kalambury oraz
tradycyjny rzut kaloszem. Dziękujemy
wszystkim za udział oraz pomoc,
a szczególnie strażakom z OSP
w Bartlewie.

Mieszkańcy bardzo chętnie brali udział w licznych konkurencjach
z rodziną obecny na spotkaniu. Rozstawione
zostały namioty ozdobione balonami, stoły,
miejsca siedzące i rozpalono ognisko przez
Panów R. P. Adamczyk i B. Foj.
Mieszkanki Kornatowa przyniosły
pyszne ciasta i różne słodkości, za które
serdecznie dziękujemy.

Pianowe szaleństwo!
Już po raz drugi Kamlarki i Tytlewo
połączyły siły i zorganizowały Dzień
Dziecka dla swoich najmłodszych
mieszkańców. Ten dzień, pełen wrażeń

Podwójne świętowanie w Pniewitem
Wzorem roku ubiegłego
w Pniewitem na miejscowym placu zabaw
zorganizowano piknik, by świętować Dzień
Matki i Dzień Dziecka. Impreza rozpoczęła
się powitaniem i złożeniem życzeń

Rada Sołecka postarała się o ciepłą
kawę, herbatę i słodkości, którymi obdzieliła
dzieci, kiełbaski pieczone przy ognisku,
chlebek ze smalcem, owoce, napoje, lody
i nagrody.
Zaproszony został lokalny zespół
“Lisewianie”, który umilał czas pogrywając
i śpiewając piękne piosenki, za co bardzo
dziękujemy. Świętujące dzieci wraz ze
swoimi rodzinami bardzo chętnie brały
udział w konkursach, tańcach, zabawach
i malowaniu twarzy.
Dzieci grały też w piłkę siatkową
i nożną. Wszystko to pięknie przygotowały
panie animatorki: J. Przybylska,
J. Chrzanowska, E. Adamczyk, M. Szlęzak
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świętującym.
Dzieci bardzo chętnie bawiły się
nowo zakupionymi zabawkami oraz
korzystały z urządzeń znajdujących się na
Jak można ciekawie spędzić wakacje
placu zabaw. Oczywiście nie zapomniały bez wyjeżdżania z domu? - oczywiście
o przeciąganiu liny i skokach przez nią. w Gminie Lisewo!
Brały również udział w różnych
Już w lipcu ruszyła akcja wakacyjnych
konkursach i każde z nich chciało wygrać. zajęć, warsztatów, animacji oraz zabaw
Zadbano równieżo słodkości, napoje, plenerowych.
kawę, herbatę i banany, korzystając ze
W programie przewidziano wspólne
środków sołeckich. Po tych wszystkich robienie tostów oraz gofrów, wyjazdy
zmaganiach przyszedł czas na ognisko autokarowe do kina, pociągiem do Torunia
oraz Chełmży, rajdy rowerowe, zajęcia
i pieczenie kiełbasek.
W s p ó l n e ś w i ę t o w a n i e plastyczne, taneczne oraz rekreacyjnomieszkańców Pniewitego upłynęło sportowe zabawy, malowanie kredą na placu
w bardzo miłej atmosferze. Dziękujemy
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za otrzymane
środki na zakup nowych zabawek,
sołtysowi wsi za możliwość zakupu
wymienionych artykułów żywnościowych
na piknik, a także tym wszystkim, którzy
Dnia 29.06.2017 r. na Sali Sesyjnej
p o m a g a l i p r z y o rg a n i z a c j i t e g o w Lisewie odbyło się uroczyste zakończenie
przedsięwzięcia.
roku akademickiego 2016/2017
Z okazji rozpoczęcia wakacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSG
życzę wszystkim uczniom, by upłynęły w B y d g o s z c z y, f i l i a w L i s e w i e .
one bezpiecznie, zdrowo i wesoło,
Uroczystość rozpoczął prof. WSG
nauczycielom i rodzicom odpoczynku od dr inż. Cezary Kościelak, który wręczył
każdemu słuchaczowi dyplom. Następnie
problemów związanych ze szkołą.
wysłuchaliśmy wykładu
„O niezwykłych właściwościach ziół” oraz
GCI
o kleszczach. Po zajęciach wszyscy
bawiliśmy się przy kawie i muzyce. Były
tańce, do których grał zaprzyjaźniony
z słuchaczami UTW pan Jan Łukaszewski.
Czekamy z utęsknieniem na nowy rok
akademicki, aby pogłębiać
i aktualizować wiedzę o procesach
zachodzących wokół nas.
Funkcjonowanie UTW w Lisewie
Lisewo, ul. Toruńska 15,
było możliwe dzięki wsparciu Wójta Gminy
tel. 56 676-87-15
Lisewo Jakuba Kochowicza, który użyczał
nam sali na zajęcia i w ramach możliwości
wspierał finansowo.
Przyjęcia w gabinecie rehabilitacji
pacjentów ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia

Wakacje w Gminie Lisewo
przy stadionie sportowym,
a także pikniki w Ogródku Jordanowskim.
Udział w zajęciach i warsztatach jest
bezpłatny. Uczestnictwo w wycieczkach
jest częściowo odpłatne.
O zbliżających się wydarzeniach
będziemy informować Państwa za pomocą
komunikatora SMS oraz na facebook’u:
„Akcja WAKACJE w Gminie Lisewo”.
KIL Lisewo

Zakończenie UTW

Gabinet Rehabilitacji
i Fizykoterapii

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

Ponadto dziękuję za wsparcie finansowe
Panu Stanisławowi Nowakowi, Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Lisewie, Bankowi Spółdzielczemu
w Chełmnie, Państwu Renacie i Tadeuszowi
Tomaszewskim.
Dzięki sponsorom mogliśmy
zakupić m.in. wstążki i kleje, a potem
wykonać piękne ozdoby świąteczne oraz
kwiaty. Wykonane przez nas ozdoby
sprzedaliśmy na kiermaszu i pomogliśmy
grupie dzieci niepełnosprawnych.
Zapraszamy wszystkich chętnych
do zapisywania się do naszej grupy.
Korzyści jest wiele. UTW umożliwia
pogłębianie wiedzy z wielu interesujących
dziedzin, ułatwia rozwijanie zainteresowań
i pasji poprzez uczestnictwo w ciekawych
warsztatach.
Do zobaczenia w październiku.
Elżbieta Kolek

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

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

Pacjenci przyjmowani są
ze skierowaniem lekarskim.
Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz oraz prof. WSG Cezary Kościelak
otrzymali od słuchaczy UTW własnoręcznie wykonane kosze ozdobne
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Drożdżówka Jaszczurówka
W sobotni poranek 10 czerwca
odbył się konkurs kulinarny „Drożdżówka
Jaszczurówka”. W konkursie uczestniczyły
Panie z terenu Gminy Lisewo: Daniela
Makowska, Henryka Bogusz, Hanna
Pieniążek, Jadwiga Kadaj, Bogumiła
Grabowska, Agnieszka Rohde, Aleksandra
Smoczyńska, Maria Dziubak, Maria
Adamczyk oraz Elżbieta Daniszewska.
Komisja konkursowa w składzie:
Marianna Miraszewska, Barbara
Naporowska, Krystyna Zielińska i Romana
Lampert wyłoniły zwycięzców konkursu:
I miejsce - Aleksandra Smoczyńska,
II miejsce - Maria Adamczyk,
III miejsce - Maria Dziubak.
Po zakończonym konkursie
wszystkie drożdżówki zostały przekazane
dla uczestników III Lisewskiego Biegu
Jaszczurczego.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim Paniom, które włączyły się do
konkursu.
Agnieszka Dalke

W konkursie uczestniczyły Panie z terenu Gminy Lisewo

Byliśmy na Mazowszu
W maju br. grupa członków
Stowarzyszenia Przyjazny Uśmiech
wyjechała autokarem do Płocka. Oprócz
członków Stowarzyszenia jechały też
osoby, które ta wycieczka zaciekawiła.

Ze wzgórza, na którym położone jest wysokiej skarpie.
Mieliśmy okazję zobaczyć
miasto, widać było jak na dłoni Wisłę,
a na niej molo. Dalej przystań wodną, z bliska dwa piękne mosty. Jeden z nich
z której to wypłynęliśmy statkiem starszy - zabytkowy drogowo podziwiając piękne widoki miasta na kolejowy z roku 1938 nosi nazwę
“Otwarty”, drugi - “Most solidarności”
ma 1200 m długości, ok. 28 m,
szerokości. Posiada chodnik, ścieżkę
rowerową i cztery pasy ruchu.
Wielką atrakcją była Ciuchcia
Tumska, którą zwiedzaliśmy miasto.
Wyposażona w audio - przewodnika
informowała nas co ciekawego znajduje
się po obu stronach ulicy.
W ten sposób pozyskiwaliśmy
więcej wiadomości. Nie ominęliśmy
również pięknego ogrodu
zoologicznego, z czego najbardziej
cieszyły się dzieci.
W Płocku jest więcej
ciekawych rzeczy mniej lub bardziej
ważnych, które można zobaczyć.
Trzeba jednak poświęcić na to więcej
czasu.
Jadwiga Leśnik

Uczestnicy wyjazdu wypłynęli statkiem podziwiać piękne widoki miasta

Wiadomości Lisewskie
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Krzyżówka dla dzieci do lat 12
1. Północny lub południowy.
2. Wręczane w dniu zakończenia roku szkolnego.
3. Słychać w niej szum morza.
4. Do gry np. w piłkę nożną lub siatkówkę.
5. Najlepszy przyjaciel Kubusia Puchatka.
6. W lato - wakacje, w zimę …
7. Pamiątka zrobiona aparatem.
8. Zbiornik wodny.
9. Płonący stos drewna.
10. Np. bałtyckie
11. Może być bezludna.
12. Rechocze w stawie.
13. … przeciwsłoneczne.
14. Możesz nim polecieć na wycieczkę.
15. Miesiąc rozpoczynający wakacje.
16. Zwierze z kolcami.
17. Gorące, często świeci latem.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu:
- Amelia Gwizdała - Pniewite;
- Agata Głowacka - Lisewo;
- Julka Waszczuk - Malankowo;

11.
12.
13.

Po odbiór nagród zapraszamy
od 01.08.2017 r.
Gratulujemy!

14.
Imię: .............................................
Nazwisko: .....................................
Adres: ............................................
Wiek:..............................................

15.
16.
17.

Rozwiązania prosimy przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie do dnia 20.08.2017 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 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.

Lekarz medycyny rodzinnej Lidia
Brzozowska przyjmuje codziennie
(z wyjątkiem wtorku) poniedziałek - 8.00 12.00, pozostałe dni w godz.
14.00 - 18.00.

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

Lekarz ginekolog przyjmuje we wtorki
w godz. 16.00 - 18.00 oraz środy w godz.
9.00 - 13.00.

Gabinet zabiegowy jest czynny codziennie
w godzinach otwarcia Ośrodka.

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

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

Korekta:
Gminne Centrum
Informacji

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

Adres Redakcji:
ul.Toruńska 15, 86 - 230 Lisewo
tel./fax: 56 676 85 43
e-mail: gcilisewo@wp.pl
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Okazują miłość
Z okazji Dnia Dziecka uczniowie
naszej szkoły mogli podziwiać ptaki
drapieżne i dowiedzieć się, jakie są metody
szkolenia tych zwierząt. Swoją hodowlę
zaprezentował pan Patryk Graboń. - Ptakami
interesowałem się od dzieciństwa,
a z ptakami drapieżnymi i sokolnictwem
pierwszy kontakt miałem w Technikum
Leśnym w Tucholi.

Kochamy książki

warunkach szybko odbija się na ich zdrowiu.
Spotkanie było niezwykle
interesujące, dowiedzieliśmy się wielu
ciekawych rzeczy na temat życia ptaków,
zobaczyliśmy je z bliska, dotykaliśmy
i podziwialiśmy w locie.
Tatiana Jaworska

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły mogli podziwiać ptaki drapieżne

W ramach realizacji projektu
czytelniczego uczniowie klasy IV b
przygotowali plakaty teatralne,
dotyczące spektaklu oparte go na
motywach książki Carla Collodiego pt.
„Pinokio” oraz prace plastyczne po
lekturze „Mikołajka” - serii książek
napisanych przez René Goscinny'ego
i zilustrowanych przez Jean-Jacques'a
Sempé.
Dzieci wykonywały słoneczka i
na promykach wpisywały pozytywne
cechy i zachowania bohaterów książki.
Uczniowie narysowali także postać
Mikołajka i do jego kieszeni schowali
wady i postępki, których chłopcy
powinni się wstydzić.
Ilustracje Mikołajka i innych
postaci wykonała Klaudia Grabowska
uczennica klasy V b. Dzieci pracowały
pod moim kierunkiem.
Tatiana Jaworska

Od tego momentu liczyły się tylko one i to tam
właśnie zaczęła się moja prawdziwa
przygoda z sokolnictwem, która trwa do dziśmówi Pan Patryk.
Obecnie pan Patryk zajmuje się
sokolnictwem zawodowo i ma w swojej
hodowli kilkanaście ptaków drapieżnych,
sowy, jastrzębie i sokoły.- Ptaki nie
przywiązują się do ludzi, jak psy czy koty
tłumaczy, ale na swój sposób okazują miłość.
Trzeba na początku szkolenia, poświęcić im
dużo czasu. Tak, jak małemu dziecku.
Wstawać w nocy i karmić. Jestem wtedy dla
nich jak mama, bo przecież nigdy wcześniej
nie widziały człowieka. W momencie, gdy już
mamy ptaka, to jest taka czysta karta. Tylko
od nas zależy, jak ją zapiszemy. W trakcie
pracy z nimi nabieramy doświadczenia, ale
nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że
wiemy już o nich wszystko. Ja zajmuję się tym
od kilkunastu lat i ciągle mnie czymś
zaskakują. Każdy ptak, podobnie jak
człowiek, ma swój charakter - informował.
Sokolnik opowiadał, że ptaki mają
codziennie możliwość swobodnego latania, a
po pracy odpoczywają w wolierach. Ptaki
drapieżne są na tyle delikatne, że trzymanie
ich w byle jakich

Wiadomości Lisewskie

Projekt czytelniczy
`
Czytanie przynosi nieskończenie
wiele korzyści: wzbogaca słownictwo,
pogłębia wiedzę, porusza wyobraźnię,
wspomaga koncentrację i poprawia pamięć,
a nawet rozwija empatię. Dlatego jako
nauczyciel języka polskiego różnymi
sposobami zachęcam do czytania
i obcowania z książką. Przez cały rok
prowadzę gazetkę „Czytajnik”, na której
pojawiają się fragmenty ciekawych książek,
nowinki literackie, informacje o pisarzach
i wiele interesujących informacji
związanych z szeroko pojętą kulturą.
Z uczniami klasy IVb
zrealizowałam dwa projekty:
1. Wesoły świat Mikołajka - dzieci czytały
wybrane opowiadania z książek:
"Mikołajek"; "Wakacje Mikołajka";
"Mikołajek i inne chłopaki"; "Rekreacje
Mikołajka".
2. Zabawy z Pinokiem: Festiwal
czytelniczy - wybrany fragment książki
„Pinokio” Scenki dramowe, Plakaty

teatralne, dotyczące spektaklu opartego na
motywach książki Carla Collodiego pt.
„Pinokio” Sposób realizacji projektów
z czwartoklasistami: po lekturze
„Mikołajka” - serii książek napisanych
przez René Goscinny'ego i zilustrowanych
przez Jean-Jacques'a Sempé dzieci
wykonywały słoneczka i na promykach
wpisywały pozytywne cechy oraz
zachowania bohaterów książki.
Uczniowie narysowali także
postać Mikołajka i do jego kieszeni
schowali wady i postępki, których chłopcy
powinni się wstydzić. Ilustracje zostały
zaprezentowane na gazetce Czytajnik. Na
lekcjach języka polskiego przygotowaliśmy
plakaty teatralne w oparciu o przeczytaną
książkę Carla Collodiego pt. "Pinokio".
Prace powiesiliśmy na gazetce szkolnej.
Bawiliśmy się, prezentując scenki dramowe
i przeprowadzony został również festiwal
c z y t e l n i c z y. W k l a s a c h p i ą t y c h
realizowałam projekt: „Szkoła
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z Mikołajkiem jest super”
1. Czytanie wybranych opowiadań
z książek o Mikołajku w czasie lekcji
języka polskiego, zajęć świetlicowych
i indywidualnie przez uczniów.
2. Wykonanie przestrzennego komiksu
( KOMIKS w 3D),
Sposób realizacji projektów
z piątoklasistami:
Uczniowie pracowali w grupach
i indywidualnie w czasie prowadzonych
przeze mnie zajęć świetlicowych
i pozalekcyjnych, a także spotykali się po
zajęciach, by wykonać prace.
Była to okazja do świetnej
zabawy i integracji. „Komiksy w 3D”
zostały zaprezentowane na szkolnym
korytarzu.
Tatiana Jaworska

Dni profilatyki
W Zespole Szkolno Przedszkolnym po raz kolejny odbyły się
Dni Profilaktyki. W bieżącym roku

WULGARYZMOM. Zwycięscy otrzymali gimnazjum uczestniczyli w warsztatach
atrakcyjne nagrody. Uczniowie klas „STOP CYBERPRZEMOCY”. Odbyło
gimnazjalnych obejrzeli spektakl teatralny się spotkanie z przedstawicielem policji
Anitą Zielińską. Uczniowie mieli okazję
dowiedzieć się na temat odpowiedzialności
karnej nieletnich. Na zakończenie Dni
Profilaktyki uczniowie klas I i II gimnazjum
przygotowali spektakle profilaktyczne.
Dla klas I - IV SP spektakl
„SZANUJ ZDROWIE, JAKIE MASZ”,
a dla klas V - VI SP i uczniów klas I - III
Gimnazjum - „SAMOTNY WŚRÓD
LUDZI”. Uczniów przygotowała pani Lidia
Szczutkowska. Spektakl uatrakcyjnili
swoją grą i śpiewem, znaną wszystkim
muzyką zespołu Dżem, Kostek
Szpręglewski i Andrzej Ożga.
Realizacja zaplanowanych działań
była możliwa dzięki pomocy finansowej
Gminnej Komisji d/s Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Lisewie oraz środkom
uzyskanym przez Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko - Pomorskiego
w To r u n i u w r a m a c h k o n k u r s u
„Aktywizacja środowisk wiejskich
w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych, narkomanii i innych
uzależnień”.
Dziękujemy wszystkim za liczny
udział, dziękujemy nauczycielom ZS-P
Na zakończenie Dni Profilaktyki uczniowie klas I i II gimnazjum przygotowali spektakle
i dyrekcji za pomoc w organizacji
szkolnym działania w zakresie Dni „CYBER CYRANO” w teatrze Horzycy i możliwości przeprowadzenia Dni
Profilaktyki rozłożone były w czasie. w Toruniu.
Profilaktyki.
W styczniu przeprowadziliśmy
Na przełomie stycznia i lutego
k o n k u r s p l a s t y c z n y - S T O P uczniowie klas V i VI SP oraz klas I - III
Do zobaczenia za rok!
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Wieści z Krusina

Szanujemy piękno ziemi ojczystej

W kwietniu, w naszej szkole odbyła
się akademia pod hasłem "Szanujmy piękno
ziemi ojczystej". Akademia łączyła dwa
wydarzenia: Dzień Ziemi i święto
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby
upamiętnić ten doniosły fakt w historii
Polski, uczniowie klas I, IV i VI
przygotowali program artystyczny
o patriotycznej wymowie. Nie zabrakło
patriotycznych pieśni oraz wzruszających
utworów lirycznych wybitnych polskich
poetów.

Gminy Pan Witold Jaworski i Sekretarz Pani
Halina Chrzanowska, oraz przedstawiciel
rodziców Pani Marzena Cichecka, czytali
uczniom fragmenty swoich ulubionych
książek z dzieciństwa. Na zakończenie
uczniowie z Kółka Teatralnego przedstawili
teatrzyk zatytułowany "Zaklęta Góra".

Mama, tata i ja
W czerwcu po raz kolejny
zorganizowaliśmy piknik rodzinny pod
hasłem "Mama, tata i ja". W tym dniu

uczniowie zaprezentowali piosenki
i wiersze dla swoich rodziców. Na
wszystkich gości czekał poczęstunek
i gorące kiełbaski z ogniska.
W trakcie spotkania odbywały się
atrakcyjne konkursy przygotowane przez
rodziców, w których wszyscy brali aktywny
udział. Spotkanie umiliły występy grupy
cyrkowej "Circolo".
Joanna Rynkowska - Gardzisz

Obrona cywilna wokół nas
W maju uczniowie odebrali
dyplomy i nagrody wręczone przez Wójta
Gminy Lisewo. W gminnym konkursie
plastycznym "Obrona cywilna wokół nas"
w kategorii Klas I-III, drugie miejsce zdobył:
Filip Gardzisz, trzecie miejsce: Aneta Wnęk.
Wśród uczniów starszych pierwsze miejsce
zajęła: Dominika Cichecka, trzecie miejsce:
Arkadiusz Walentowicz.
Święto szkoły
26 maja obchodziliśmy Święto
Szkoły. Wszyscy uczniowie włączyli się
w przygotowania tej uroczystości.
Uczniowie z poszczególnych klas
przybliżyli życie i pracę naukową patronki
szkoły Marii Skłodowskiej - Curie.
Wi e l k i m z a i n t e r e s o w a n i e m
cieszyły się zaprezentowane przez uczniów
Klasy VI, doświadczenia przyrodnicze.
Zaproszeni goście - przewodniczący Rady

Podczas pikniku rodzinnego uczestnicy mogli piec kiełbaski w gnisku

Mamy wicemistrza Polski
W maju na torze w Pruszkowie
odbyły się Mistrzostwa Polski Szkółek
Kolarskich, w których wziął udział
mieszkaniec naszej gminy - Kacper
Komorowski.
Nasz młody kolarz zdobył srebrny

medal i zajął drugie miejsce, dodajmy, że do
mistrzostwa zabrakło mu tylko 1 punktu.
Gratulujemy bardzo serdecznie
i życzymy kolejnych sukcesów!
GCI

Podziękowanie
dla
Pana Wójta Gminy Lisewo
Jakuba Kochowicza
za nowy plac zabaw, który
dostarcza nam radość i słońce.
Teraz możemy milej, weselej
i bezpiecznej spędzać czas
na podwórku.

Dzieci
z ul. Wybudowanie Wąbrzeskie
Kacper Komorowski - pierwszy od lewej strony

Wiadomości Lisewskie

Strona 18

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

Sąsiedzka praca we Wierzbowie
Wierzbowo ma ogromne powody
do dumy, albowiem 27 maja br. pierwszy raz
od wielu, wielu lat udało się zmobilizować
mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz
dobra wspólnego jakim jest "ogródek" przy
świetlicy. Z zaniedbanego, zarośniętego
miejsca, pełnego szkieł i kamieni

powstały rabaty z roślinami skalnymi, pod
ogrodzeniem posadzono kwiaty i krzewy,
pod świetlicą posadziliśmy bukszpany
i juki. Wszystkie rośliny przynieśli
mieszkańcy.
To dopiero początek działań
Wierzbowiaków, albowiem marzą oni

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
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

Nawet najmłodsi mieszkańcy wsi włożyli ogrom sił i serca w pomoc
wspólnie udało się zrobić bezpieczne
miejsce do zabawy dla dzieci i rekreacji
mieszkańców. Mieszkańcy mieli okazję się
przekonać, że nie ma lepszego sposobu na
integrację, jak wspólna praca. Było wesoło
i bardzo pracowicie.
Nawet najmłodsi mieszkańcy wsi
włożyli ogrom sił i serca w pomoc. Podczas
akcji zgrabiony został teren, nierówności
zostały zniwelowane, dookoła drzew

o placu zabaw. Mieszkańcy są pełni wiary,
że dzięki wspólnym staraniom i sąsiedzkiej
pracy uda się to marzenie spełnić. Wiele
pracy jeszcze przed nimi, brakuje krzewów,
nowej trawy, miejsce na ognisko wymaga
wykończenia, ale pozytywna energia jaką
wyzwolili będzie trwać i będzie tu coraz
piękniej.
Anna Pawlak

Porządki w Pniewitem
Dzieci z Pniewitego wyszły
z własną nie przymuszoną inicjatywą, że
posprzątają część naszej bardzo rozległej
miejscowści. Zaangażowały
w to nawet swoje kuzynostwo
z innej wsi. Cel jakże szczytny
i b a r d z o p o ż y t e c z n y.
Sprzątanie swojego miejsca
zamieszkania wywołało
u dzieci mnóstwo radości,
a nasza okolica jeszcze
bardziej wypiękniała.
Dziękujemy im za to,
ponieważ przypomniały nam
o trochę już idącym
w niepamięć dniu, w którym to
przed laty sprzątały nasze wsie
i miasta całe pokolenia.
Wyrzucone śmieci

w niedozwolone miejsca, psują wizerunek
naszego otoczenia.
Janina Klafczyńska

Dzieci bardzo zaangażowały się w sprzątanie wsi
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Jaszczurcze bieganie
Za nami trzecia edycja Lisewskiego
Biegu Jaszczurczego. Była to wyjątkowa
odsłona biegu, ponieważ po raz pierwszy
w historii został on włączony do Grand Prix
Województwa Kujawsko - Pomorskiego
w biegach długodystansowych. W tym roku
na linii startu stanęło 294 uczestników.
Zawodnicy pokonali dystans 10
km. Start i meta zlokalizowane były na
stadionie sportowym w Lisewie. Trasa biegu
wiodła ulicami Lisewa, następnie przez
miejscowość Lipienek i Strucfoń oraz
ponownie Lisewo.

Dodatkową kategorią była klasyfikacja
mieszkańców Gminy Lisewo. Wręczono
również nagrody niespodzianki dla
najlepszej biegaczki z terenu Powiatu
Chełmińskiego (nagroda została
ufundowana przez Pana Zdzisława
Gamańskiego - Starostę Powiatu),
najstarszych i najmłodszych biegaczy
(nagroda została ufundowana przez Pana
Grzegorza Zalewskiego - Dyrektora ZSP

w Lisewie).
W klasyfikacji generalnej mężczyzn na
podium stanęli:
1. Andrzej Rogiewicz z Grudziądza
reprezentujący Packman Team - czas
0:33:51;
2. Kamil Poczwardowski ze Szczutowa,
reprezentujący GKS Fabianki - czas
0:33:59;

Sportowcy mogli w trakcie biegu
uzupełnić płyny, przebiegając obok
zlokalizowanych na trasie punktów z wodą.
Zorganizowanie tego rodzaju udogodnienia
było możliwe dzięki, zaangażowaniu
jednostek OSP Lipienek oraz OSP Strucfoń.
Jak co roku wszyscy zawodnicy
otrzymali na mecie pamiątkowe medale.
Organizatorzy zapewnili dla biegaczy
posiłek regeneracyjny. Ponadto, dzięki
paniom biorącym udział w konkursie
“Drożdżówka Jaszczurówka”, uczestnicy
imprezy mogli skosztować pysznej
drożdżówki.
Zawodnicy zostali nagrodzeni
w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
oraz w kategoriach wiekowych.
Łukasz Jankowski - najszybszy mieszkaniec Gminy Lisewo

W tym roku na linii startu stanęło 294 uczestników
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3. Denis Slobodianiuk z Winnicy,
reprezentujący Finisz Kalisz - czas 0:34:04.
Natomiast w klasyfikacji generalnej
kobiet pierwsza trójka przedstawiała się
następująco:
1. Anna Arseniuk z Górska k. Torunia,
reprezentująca T.S. Opatrunki Toruń- czas
0:38:12;
2. Marzena Raniszewska z Grudziądza,
reprezentująca Packman Team - Karnkowo
czas 0:40:10;
3. Anna Blachowska z Karnkowa,
reprezentująca GKS Fabianki - czas 0:41:26.
Najszybszą mieszkanką Gminy
Lisewo i zarazem najlepszą biegaczką
z terenu Powiatu Chełmińskiego była Laura
Wiśniewska (0:46:46), a najszybszym
mieszkańcem Gminy Lisewo Łukasz
Jankowski (0:42:22).
Dla najlepszych w poszczególnych
kategoriach wiekowych przygotowane były
puchary. Atrakcją imprezy było losowanie
wielu nagród rzeczowych wśród wszystkich
uczestników biegu. Głównymi nagrodami
były rower oraz wykaszarka spalinowa.
Wydarzenie nie odbyłoby się,
gdyby nie pomoc i zaangażowanie
wolontariuszy oraz sponsorów.
Wielkie podziękowania dla:
druhów z jednostek OSP Lisewo, OSP
Lipienek oraz OSP Strucfoń za
zabezpieczenie trasy oraz organizację
i obsługę punktów z wodą, Pań z Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie za
przygotowanie przepysznej grochówki, Pań
które upiekły pyszne drożdżówki, Komitetu
Organizacyjnego Biegu, pracowników
Urzędu Gminy w Lisewie, Młodzieżowej
Rady Gminy w Lisewie, Gminnego Centrum
Informacji w Lisewie, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko
- Pomorskiego, LKS Victoria Lisewo,
wolontariuszy oraz wszystkich osób, które
brały udział w organizacji biegu.
Sponsorami imprezy byli: Urząd
Gminy w Lisewie; Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko - Pomorskiego;
Starostwo Powiatowe w Chełmnie; Bank
Spółdzielczy w Chełmnie; Tomasz Lipski Market budowlany PSB Mrówka Lisewo;
Stanisław, Maciej i Małgorzata Nowak
Avifarm Lisewo; Poliester produkty - Jacek
Adamczyk; Tworzywa sztuczne - Rafał
Adamczyk; Grene, EkoTerm - Magdalena
Kluszczyńska, Lisewo; Katrans - Sławomir
Klafczyński Lisewo; Konkret Chełmno;
Malbud - Marek Szpręglewski Lisewo;
Rolnicze biuro handlowe - Zenon
Szpręglewski Lisewo; Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska Lisewo; Globi
Marcin Adamczyk Lisewo; Usługi
budowlane - Zbigniew Cieślik Lisewo;
Granit - Bartłomiej Kochowicz Lisewo;
Autoryzowany dealer Sano - Marek
Kochowicz Lisewo; Spółdzielnia
Mleczarska w Lisewie; Zenon Leśnik - sklep

Nawet na wymagającej trasie humor nie opuszczał zawodników
wielobranżowy Lisewo; PC Island - sklep
i serwis komputerowy, Lisewo; Olga
Karczewska - Youco, Odzież sportowa
Grudziądz; Daniel Miraszeski - EkoDam
Lisewo; Witold Makowski - Grawit Lisewo;
Grzegorz Smolny - Smolbud Lisewo;
Szczególne podziękowania dla:
Pana Bartosza Jaworskiego, Pana Witolda
Jaworskiego - Przewodniczącego Rady
Gminy w Lisewie, Pana Jakuba Kochowicza
Wójta Gminy Lisewo, Pana Grzegorza
Zalewskiego - Dyrektora Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Lisewie, Pana Tomasza
Kruka - Prezesa LKS Victoria Lisewo, Pani
Agnieszki Dalke, Pana Michała
Lewandowskiego, Pani Aleksandry Uchacz,
Pani Natalii Szpręglewskiej oraz Pana
Bartka Antolaka.

Organizatorzy na ręce zaproszonych złożyli
podziękowania, koszulki oraz pamiątkowe
medale. Ostatnim punktem spotkania było
obejrzenie foto/wideo relacji z III
Lisewskiego Biegu Jaszczurczego.

Zadanie zostało współfinasowane ze środków
Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Spotkanie podsumowujące
W piątkowe popołudnie, 30
czerwca Organizatorzy Lisewskiego Biegu
Jaszczurczego spotkali się ze sponsorami,
przedstawicielami jednostek OSP Lisewo,
Lipienek i Strucfoń oraz z osobami które
przyczyniły się do organizacji III Biegu.
Celem zebrania było
podziękowanie wszystkim za wsparcie III
Lisewskiego Biegu Jaszczurczego.
Spotkanie rozpoczął Pan Jakub
Kochowicz Wójt Gminy Lisewo oraz Pan
Witold Jaworski Przewodniczący Rady
Gminy Lisewo. W swoich przemówieniach
Panowie wyrazili słowa uznania dla
sponsorów, druhów z poszczególnych
jednostek OSP oraz wszystkich tych, którzy
przyczynili się do organizacji III Biegu.
Następnie głos zabrał Pan Bartosz
Jaworski - Dyrektor Biegu, który również
podziękował wszystkim zaangażowanym
w realizację Biegu oraz szczegółowo
przedstawił poszczególne etapy
organizacyjne.

Organizatorzy na ręce zaproszonych
złożyli podziękowania

M.L.
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