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Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
2 0 2 1 . Tu t a j o b s ł u g ę p r o w a d z i ł y
rachmistrzynie oraz członkowie Gminnego
Biura Spisowego.
Organizatorzy zapewnili też
mnóstwo atrakcji dla dzieci i młodzieży:
dmuchane zamki dla małych i dużych,
animacje oraz konkursy z atrakcyjnymi
nagrodami prowadziły: Gminna Biblioteka
Publiczna w Lisewie i p. Anna Strońska
z Akademii Dobrej Zabawy. Lokalna
Grupa Działania Vistula Terra Culmensis,
której nasza gmina jest członkiem
zapewniła szereg animacji w tym sztuczną
kozę do dojenia, ale też watę cukrowa oraz
popcorn. Atrakcje cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem dzieci z naszej Gminy
i nie tylko.
Dziękuję wszystkim osobom
zaangażowanym w organizację dożynek.
Sprzyjająca aura i świetna atmosfera

.
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Przez kolejne 5 lat funkcję
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krusinie
pełnić będzie Pani Wiesława Chojnicka.
Pod koniec sierpnia Pani
Chojnicka otrzymała akt powierzenia
stanowiska dyrektora.
S e rd e c z n i e g r a t u l u j ę P a n i
Wiesławie i życzę dalszych sukcesów
zawodowych i osobistego szczęścia - mówi
Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz.

w latach 2008-2011) zdecydowali się na
wsparcie lisewskiego klubu. Wierzymy, że
ta współpraca przyniesie korzyści zarówno
mieszkańcom Gminy Lisewo, jak
i Płużnica. Dziękuję członkom zarządu
klubu Tomkowi Krukowi i Grażynie
Majewskiej za zaufanie i pomoc
w rozmowach - mówi Jakub Kochowicz.
Od tego sezonu drużyna po kilku
latach powróciła do V ligi. Współpraca
i pozyskanie strategicznego partnera
pozwoli na ustabilizowanie finansów klubu
i grę o najwyższe cele. Wierzymy, że
współpraca przyniesie wiele korzyści dla
społeczności lokalnej zamieszkującej
Gminę Lisewo i okolicę, w postaci
stworzenia silnego klubu sportowego.
M.L.

Podpisanie porozumienia przez strony
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Pod koniec września Wójt Gminy
Lisewo Jakub Kochowicz reprezentował
Gminę Lisewo na dwóch ważnych
konferencjach dotyczących rozwoju
polskiej wsi. Pierwszą z nich było 19
Spotkanie Organizacji Działających na
Obszarach Wiejskich w Marózie, w którym
uczestniczyło niemal 200 działaczy
społecznych z całej Polski, w tym 6
osobowa reprezentacja naszej gminy.
Na zaproszenie Fundacja
Wspomagania Wsi Wójt jako ekspert
uczestniczył w dwóch panelach
dyskusyjnych dotyczących wsi jako miejsca
do życia za 5, 10, 15 lat.
- Uczestnicy rozmawiali o tym
w jakim kierunku zmierza polska wieś, jakie
są oczekiwania mieszkańców i co można
wspólnie zrobić by rozwijać obszary
wiejskie. Na spotkanie od wielu lat
przyjeżdżają ludzie, którym chce się chcieć.
Liczne rozmowy i warsztaty były bardzo
inspirujące i pozwoliły naładować baterie.
Bardzo cieszę się, że w tym roku w Marózie
przebywała silna reprezentacja naszej
Gminy, w tym sołtysi z Tytlewa, Lipienka
oraz działaczki lokalne z Lisewa i Mgoszcza.
Chciałbym jednocześnie podziękować
władzom Fundacji Wspomagania Wsi na
czele z prezesem Piotrem Szczepańskim za
zaufanie i zaproszenie do dzielenia się
moimi doświadczeniami z działań
w organizacjach i pracy w samorządzie.
Przed prawie 20 laty Fundacja dała mi
szanse nauczenia się pisania i realizacji
projektów oraz współpracy w zespole.
Prezes Piotr Szczepański jest jedną z osób,
która wywarła ogromny wpływ na to kim
dziś jestem i co robię - dziękuje Kochowicz
W poniedziałek, 27 września
wspólnie z gminami Dąbrowa, Dzierżoniów
i Inowrocław Gmina Lisewo
współorganizowała konferencję Różne
drogi - wspólny cel - wymiana wiedzy
i doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich. W świetlicy w Dąbrowie spotkało
się kilkadziesiąt osób w celu wymiany
wiedzy i doświadczeń w zakresie odnowy
wsi. W trakcie konferencji omawiano takie
projekty jak Sieć Najciekawszych Wsi,
Ciekawe miejsca, Odnowa Wsi w gminach
Dzierżoniów, Inowrocław oraz Dąbrowa.
- W moim wystąpieniu
przedstawiłem doświadczenia Gminy
Lisewo związane z wykorzystaniem
konsultacji społecznych jako narzędzia
kształtowani przestrzeni publicznej. Udział
w spotkaniach jest okazją do poszerzenia
wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń oraz
kontaktów. Istotne by uczyć się od
najlepszych i inspirować się wzajemnie.
Zależy mi by dobre doświadczenia
wykorzystywać w pracy na rzecz
mieszkańców gminy - kończy Jakub
Kochowicz.

.

Wójt Gminy Lisewo Jakub
Kochowicz brał udział w VI Kongresie
Młodego Samorządu, w którym blisko 50
n a j m ł o d s z y c h w P o l s c e w ó j t ó w,
burmistrzów, prezydentów miast (oraz ich
zastępców) rozmawiało o najistotniejszych
wyzwaniach dla gmin. To idealne miejsce
wymiany najlepszych praktyk w zakresie
zarządzania gminami, pozyskiwania
środków zewnętrznych, inwestycji oraz
partycypacji społecznej.
Niezwykle ciekawym
i emocjonującym elementem Kongresu
była debata "Przyszłość Samorządów
w Polsce" z udziałem m. in. Ministra
Funduszy i Polityki Regionalnej
Waldemara Budy oraz posła Borysa Budki.
- Miałem zaszczyt reprezentować
województwo kujawsko-pomorskie
wspólnie z wójtami gmin: Brzozie - Danutą

M.L.

Wiadomości Lisewskie

Strona 7

Gminny koordynator ds. szczepień
Katarzyna Czerwińska

Wiadomości Lisewskie

Strona 8

K.B.

K.B.

Wiadomości Lisewskie

Strona 9

Wiadomości Lisewskie

Strona 10

N.Sz.

Gminny Dzień Seniora w Bartlewie
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nie miało łatwego zadania, stąd trzecim
miejscem musiały podzielić się aż trzy
panie: Krystyna Grędzicka, Henryka
Bogusz i Hanna Stefanowska. Czwarte
miejsce zajął p. Kazimierz Smoczyński.
Pozostali uczestnicy otrzymali
wyróżnienia i nagrody pocieszenia.
- Dziękuję wszystkim Seniorkom
i Seniorom za liczne przybycie i wspólną
z a b a w ę . Wa s z e z a a n g a ż o w a n i e ,
wdzięczność i zapał bardzo motywują nas
do dalszej pracy. Wspaniale było spędzić
z Państwem czas - dodaje wójt.
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Animacje „Pa pa wakacje”
W niedzielę 29 sierpnia
pożegnaliśmy wakacje dobrą zabawą
i wspaniałymi humorami naszych
milusińskich, którym Akademia Dobrej
Zabawy z Anią Strońską na czele zapewniła
moc atrakcji. Mimo kapryśnej aury
w ogródku przy świetlicy udało się
pobawić wielkimi bańkami i nie lada
atrakcją, jaką była wytwornica piany.
Słodki poczęstunek, animacje i czas
spędzony z kolegami z sąsiedztwa
pozwoliły dzieciom zapomnieć na chwilę,
że lato dobiega końca i czas wracać do
szkolnych obowiązków.
Dożynki w Wierzbowie
W sobotę 21 sierpnia
w Wierzbowie odbyły się dożynki sołeckie,
które już na stałe wpisały się w tradycję
naszej wsi. Na tę największą imprezę
sołectwa w roku przybyli mieszkańcy
Wierzbowa, a także goście, którzy sercem
są z nim związani. Dziękujemy za przyjęcie
zaproszenia Panu Wójtowi Jakubowi
Kochowiczowi wraz z małżonką Moniką
Kochowicz. Było nam bardzo miło Was
gościć. Jak to na dożynkach nie zabrakło
swojskiego poczęstunku oraz wspólnej
zabawy przy muzyce. W tym roku zagrał
dla nas DJ Jaroo. Ach ta grochówka
przygotowana przez naszego wspaniałego
kucharza Łukasz Budniewskiego. Jej
pyszny smak zapamiętamy na długo.
Wspólnie podczas imprezy na kuchni
polowej ugotowaliśmy chłopski kociołek,
który również bardzo wszystkim
smakował. Ogromne podziękowania dla
wszystkich osób, które zaangażowały się
w przygotowania do dożynek, za pracę
przy aranżacji terenu, porządkach,
przygotowaniu poczęstunku i sprzątaniu po
imprezie. W imieniu Rady Sołeckiej
dziękuję wszystkim za obecność
i wspaniałą zabawę.
Wyjazd integracyjny nad morze
10 lipca mieszkańcy Wierzbowa
wraz z przyjaciółmi i sąsiadami
z okolicznych miejscowości uczestniczyli
w wyjeździe integracyjnym nad morze.
W Stegnie zastała nas piękna pogoda, co
sprzyjało morskim kąpielom i wspólnemu
plażowaniu. Co niektórzy wybrali aktywną
formę spędzenia czasu nad morzem,
spacerując, a nawet biegając po plaży, dla
dzieci wspaniałą zabawą były budowle
z piasku. Po całym dniu zadowoleni,
wesołym autokarem wróciliśmy do domu
z nadzieją, że za rok znów spędzimy
wspólny czas nad morzem.
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Ważne numery telefonów
Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2, tel./fax 56 676-86-14,
Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie
ul. Generała 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
Biblioteka - Pracownia Kultury
w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676 88 52;
721 368 141
Gminne Usługi Wodno Kanalizacyjne w Lisewie
ul. Boczna 13, tel. 56 676-88-54
Posterunek Policji w Lisewie,
ul. Toruńska 15
tel. 47 7547 110, fax. 47 7547 114
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
Gabinet Rehabilitacyjny w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676-87-15
Gminne Przedszkole w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676-86-50
Szkoła Podstawowa w Lisewie
ul. Toruńska 16, tel. 56 676-86-50
Szkoła Podstawowa w Krusinie
tel. 56 676-80-22
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lisewie
ul. Księdza Augustyna Łebińskiego
tel. 56 676-87-66
G.S. Samopomoc Chłopska,
ul. Chełmińska 11, tel. 56 676 86 15
Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie
ul. Chełmińska 49, tel. 56 676-86-16
Zakład Aktywności Zawodowej
w Drzonowie
Drzonowo 42, tel. 56 675-89-28
Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
Mgoszcz 54, tel. 56 676-86-13
Kuźnia Inicjatyw Lokalnych
w Lisewie
ul. Toruńska 13, tel. 500-047-389
Nicolaus Bank Spółdzielczy
w Toruniu Oddział Lisewo
tel.: 661 325 521, 797 702 815,
663 636 706

Wiadomości Lisewskie

Strona 15

Wiadomości Lisewskie

Strona 16

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Korekta:
Monika Maćkowska

Wydawca: Urząd Gminy w Lisewie,
Biblioteka-Pracownia Kultury
w Lisewie
Nakład: 1 400 egz.

Wiadomości Lisewskie

