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Bartlewo, Błachta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krajęcin, Krusin, Linowiec, Lipienek, Lisewo, Malankowo, Mgoszcz,
Piątkowo, Pniewite, Strucfoń, Tytlewo, Wierzbowo

Zdrowych Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych
spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”
życzą:
Przewodniczący Rady Gminy
Witold Jaworski

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz
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Wręczono medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
W dniu 27 stycznia 2016 roku
na Sali Sesyjnej w Lisewie odbyła się
uroczystość wręczenia medali „Za
Zasługi Dla Obronności Kraju”.
W związku z Decyzją Nr 2424/KADR
Ministra Obrony Narodowej z dnia 30
października 2015 r. o nadaniu
srebrnego medalu „Za Zasługi dla
Obronności Kraju” dokonano
wyróżnienia osób mających ogromne
zasługi położone w rozwoju
i umacnianiu obronności
Rzeczypospolitej Polskiej.
Szef Wydziału Rekrutacji
WKU mjr Maciej Paszkowski
dokonał odczytania aktu nadania
medali, a Komendant Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Grudziądzu
p p ł k M a re k M a g o w s k i w r a z
z Przewodniczącym Rady Gminy
Lisewo Witoldem Jaworskim wręczyli
rodzicom, którzy wychowali trzech
i więcej synów wzorowo służących
w szeregach wojska polskiego
przyznane medale.
Srebrnym medalem „Za
Zasługi Dla Obronności Kraju”
Minister Obrony Narodowej wyróżnił:
- Panią Helenę Adamczyk zam.
Drzonowo,
- Panią Urszulę Krawaczyńską zam.
Bartlewo,
- Panią Jadwigę Maćkowską zam.
Lipienek,
- Panią Wandę Saroską zam. Bartlewo,
- Panią Stanisławę Wiśniewską zam.
Błachta,
- Państwa Bogumiłę i Bolesława
Cyrklaffów zam. Chrusty,
- Państwa Mariannę i Mariana Leszków
zam. Błachta,

- Państwa Grażynę i Jana Makowskich
zam. Drzonowo,
-Państwa Krystynę i Mariana
Szlęzaków zam. Piątkowo,
- Państwa Marię i Jana Treichelów zam.
Wierzbowo.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali
podziękowania, kwiaty oraz listy
gratulacyjne w imieniu Wójta Gminy
Lisewo - Jakuba Kochowicza.
Komendant WKU ppłk Marek
Magowski pogratulował wszystkim
odznaczonym rodzicom, dziękując im
jednocześnie za przykład życia oraz trud
wychowania, który zaowocował
wzorową, pełną oddania i ofiarną służbą
wojskową ich synów, a także za
kreowanie pozytywnego obrazu

wojska polskiego. Spotkanie
zakończyło się poczęstunkiem oraz
opowieściami o służbie wojskowej.
Medal „Za zasługi dla obronności
kraju” to polskie odznaczenie
wojskowe nadawane przez Ministra
Obrony Narodowej. Medal został
ustanowiony przez Sejm, stanowi
uznanie dla osób, które swoją pracą
lub działalnością przyczyniły się do
rozwoju i umocnienia obronności
kraju.
K.Cz.

Wręczenia medali dokonał ppłk Marek Magowski wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy Lisewo Witoldem Jaworskim

Wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich odznaczonych
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Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego
Wójt Gminy Lisewo Jakub
Kochowicz wręczył trzem parom
małżeńskim przyznane przez
Prezydenta RP specjalne odznaczenia medale „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”.
Uroczystość odbyła się w sali
sesyjnej przy Gminnym Gimnazjum
w Lisewie. Wójt gratulował parom
długiego stażu małżeńskiego
i podziękował za trud pracy.
Oprócz odznaczeń jubilaci
otrzymali dyplomy z gratulacjami,
kwiaty i upominki.
Pół wieku temu ślubowały sobie
miłość i wierność następujące pary:
1. Państwo Eryka i Kazimierz Grupa
zam. Krusin,
2. Państwo Kazimiera Zofia
i Tadeusz Górscy zam. Mgoszcz,
3. Państwo Danuta i Roman Motylewscy
zam. Lisewo.
Oprócz Szanownych Jubilatów
swoją obecnością zaszczycili nas
również członkowie ich rodzin. Podczas
uroczystości Wójtowi towarzyszyli
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Katarzyna Gostkowska, pracownik
Referatu Ewidencji Ludności Natalia
Szpręglewska i sołtys wsi Lisewo
Barbara Moch.
W części artystycznej można
było podziwiać dzieci z Gminnego
Przedszkola w Lisewie - grupa

Państwo Kazimiera Zofia i Tadeusz Górscy
zam. Mgoszcz

Państwo Eryka i Kazimierz Grupa
zam. Krusin

„Motylki” pod wychowawstwem Pani
Anny Szymańskiej. Mali artyści
zaprezentowali występ o tematyce
związanej z „Dniem Babci i Dziadka”.
Po przedstawieniu, dzieci otrzymały
gromkie brawa oraz podziękowania.
Ciekawym opowieściom sprzed
pięćdziesięciu lat towarzyszyły

Państwo Danuta i Roman Zygmunt Motylewscy
zam. Lisewo

pamiątkowe fotografie oraz
poczęstunek.
Składamy serdeczne
podziękowania Szanownym
Jubilatom, gościom, Pani Ani
Szymańskiej oraz dzieciom
z przedszkola. Ponadto dziękujemy
również Panu Michałowi
Lewandowskiemu za pamiątkowe
fotografie, a także wszystkim tym,
którzy wzięli udział w przygotowaniu
uroczystości.
Życzymy zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności.
K.G., N.S.

Życzenia
Nadchodzą Święta
Wielkanocne, które zawsze niosą
przesłanie zwycięstwa dobra nad złem,
życia nad śmiercią i nadzieję, która
zawieść nie może.
Z o k a z j i Ś w i ą t
Zmartwychwstania Pańskiego życzę
Panu Wójtowi Jakubowi
Kochowiczowi, Przewodniczącemu
R a d y G m i n y P a n u Wi t o l d o w i
Jaworskiemu, wszystkim
p r a c o w n i k o m U r z ę d u G m i n y,
mieszkańcom gminy, a w szczególności
mieszkańcom wsi Kamlarki przeżycia
Wielkanocy w atmosferze szczególnej
radości i pokoju, zgody i pojednania,
otwarcia na potrzeby innych, miłości
wzajemnej w rodzinach, życzliwości
przyjaciół i znajomych, a także
zdolności do przebaczania, które jest
drogą do pokoju.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich Jubilatów wraz z rodzinami
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Sołtys wsi Kamlarki
Jadwiga Kalata
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Zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy
Obecnie dobiegają końca,
rozpoczęte w ubiegłym roku, zmiany
organizacyjne w Urzędzie Gminy. W celu
dostosowania struktury urzędu do nowych
wyzwań i oczekiwań mieszkańców
przeprowadziliśmy szereg zmian. Związane
są one z zamiarem aktywnego pozyskiwania
środków finansowych oraz realizacją
nowych inwestycji.
Największe zmiany zaszły
w Referacie Rolnictwa, Infrastruktury,
Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Zmieniła się jego nazwa oraz skład
osobowy. W lipcu ubiegłego roku osoba tam
zatrudniona przeszła na emeryturę.
Zwolnione stanowisko ds. gospodarki
gruntami zostało zlikwidowane,
a obowiązki rozdzielone pomiędzy trzech
pracowników. Kolejną zmianą było
zatrudnienie od 1 października 2015 r.
pracownika ds. pozyskiwania funduszy
zewnętrznych i promocji. W styczniu br.
referat zmienił nazwę na Referat
Gospodarki i Inwestycji. Zmiany w referacie
wynikają z narzuconych sobie przez wójta
i radę gminy priorytetów
w postaci aktywnego pozyskiwania środków
z e w n ę t r z n y c h o r a z p ro j e k t o w a n i a
i re a l i z a c j i n o w y c h i n w e s t y c j i
poprawiających jakość życia mieszkańców
naszej gminy - podkreśla wójt Jakub
Kochowicz. Na przełomie roku 2015/2016 r
ogłoszone zostały konkursy na stanowiska
dwóch pracowników przechodzących na
emerytury. Kierownika oraz pracownika
zajmującego się zamówieniami
publicznymi i akcyzą zastąpią w marcu nowi
pracownicy wybrani w drodze konkursu.
Częściowo pozmieniały się zakresy
wykonywanych obowiązków.
Zmiany objęły także Referat
Finansowy. W styczniu ubr. zmienił się
pracownik ds. wymiaru podatków.
Długoletnia pracownica zajmującą tym
zakresem obowiązków przeszła na
emeryturę. Koniec roku przyniósł także
zmianę w postaci likwidacji kasy. Większa
część zadań z tego stanowiska pracy została
podzielona wśród pracowników Referatu.
Dotychczas zajmująca się kasą pani, oprócz
części swoich obowiązków, z dniem
1 s t y c z n i a b r. p r z e j ę ł a s p r a w y
w sekretariacie oraz kadrowe. Zastąpiła na
tym stanowisku osobę, która wcześniej
przeszła na emeryturę. Sekretariat będzie
prowadzony wspólnie z pracownicą
zajmującą się planowaniem oraz współpracą
z sołectwami, w tym wprowadzonym od
roku 2016 funduszem sołeckim.
Od dnia 1 lipca ubr. Gminnymi
Usługami Wodno - Kanalizacyjnymi
w Lisewie zarządza nowy kierownik.
Zastąpił na tym stanowisku pracownika,
który przez ostatnie 17 lat, przed przejściem

na emeryturę, dowodził tym zakładem.
Pracownikom, którzy odeszli
i odchodzą w najbliższym czasie na
emeryturę składam serdeczne
podziękowania za zaangażowanie
i długoletnią pracę w Urzędzie Gminy
w Lisewie oraz poświęcenie z jakim służyli
naszej lokalnej społeczności. Serdecznie
dziękuję za wysiłek na rzecz rozwoju Gminy
Lisewo. Życzę długich lat w zdrowiu,
spełnienia swoich planów i zamierzeń, na
które być może wcześniej nie było czasu mówi Wójt Gminy.
W lutym tego roku rozpoczęliśmy
remont pomieszczeń urzędu. W ostatnim
czasie wyremontowana została sala ślubów
oraz część korytarza na parterze budynku.
Kolejnym zadaniem w tym zakresie będzie
remont pomieszczeń dawnej kasy.

Planowane jest tam urządzenie serwerowni
oraz miejsca spotkań komisji rady. W ciągu
roku zamierzamy także zdjąć panele na
pozostałych korytarzach. Podyktowane jest
to koniecznością dostosowania się do
zaleceń straży pożarnej.
To już kolejny, trzeci rok z rzędu,
większych zmian kadrowych w Urzędzie
Gminy w Lisewie. Wszystkie te zmiany
odbyły się w sposób naturalny i służą
zwiększeniu efektywności pracy urzędu podkreśla z zadowoleniem Wójt Gminy
Lisewo Jakub Kochowicz. Cieszymy się, że
do naszego grona dołączają coraz młodsi.
W ostatnim miesiącu nasza urzędnicza
„rodzina” powiększyła się
o dwóch chłopców: Oliwiera Grązkę
i Jakuba Wronkowskiego synów naszych
pracownic - dodaje z uśmiechem Wójt.
Halina Chrzanowska

Nowo wyremontowana Sala Ślubów

W Lipienku i Bartlewie będą nowe drogi
W tym roku w naszej Gminie
przebudowane zostaną dwie drogi.
Pierwsza z nich w miejscowości
Lipienek, druga zaś we wsi Bartlewo.
Aktualnie zakończyły się postępowania
przetargowe wyłaniające wykonawców tych
inwestycji.
Do przeprowadzenia robót na
długości 1830 mb w Lipienku zgłosiło się
siedem firm. Najwyższą z nich przedstawił
Zakład Sprzętowo - Transportowy Czesław
Pawłowski z Tucholi, opiewającą na kwotę
890 471,47 zł brutto. Najkorzystniejszą zaś
złożyła firma Skanska S.A. - Warszawa 613
524,47 zł brutto. Termin wykonania
realizacji upływa 30 lipca br.
W Bartlewie natomiast powstanie

nowa nawierzchnia w technologii trzech
warstw powierzchniowego utrwalenia
grysami bazaltowymi i emulsją
wolnorozpadową. Do przetargu zgłosiły się
4 przedsiębiorstwa, z których najniższą
kwotę zaproponowała firma
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
Budowlanych DROBUD Sp. J. Ryszard
Szreiber & Krzysztof Szreiber z Chełmży,
o wartości 223 522,82 zł brutto.
Najwyższa oferta wyniosła 309 600,75 zł
brutto i została przedstawiona przez Usługi
Sprzętowo - Transportowe REMIKOP
Paweł Zieliński z Torunia.
Termin wykonania zadania mija
15 września 2016 r.
GCI
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Ważne numery telefonów
Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2, tel./fax 56 676-86-03,
56 676-86-14
Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz, tel. 56 676-86-63
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

Umowa na kruszywo podpisana
W dniu 7.03.2016 r. miało miejsce
podpisanie umowy na dostawę kruszywa
wapiennego do wykonania remontu dróg
gminnych.
Spośród pięciu firm, które złożyły
oferty, najkorzystniejszą przedłożyła firma
Transport Ciężarowy Mazur Daniel
z Malankowa, w kwocie 113 652,00 zł brutto.
Dzięki środkom zaoszczędzonym na

zimowym utrzymaniu dróg, dodatkowo
zakupionych zostanie 800 ton kruszywa.
Łącznie będzie to około 3 000 ton.
Każda wieś otrzyma kruszywo
z uwzględnieniem długości dróg w każdej
miejscowości.
Dostawa kruszywa i równanie
dróg rozpocznie się na początku miesiąca
kwietnia i będzie uzależniona od
panujących warunków pogodowych.
GCI

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
Sierż. szt. 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
Gabinet Stomatologiczny w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676-88-06
Gminne Przedszkole w Lisewie
ul. Toruńska 15,
sekretariat: tel. 56 676-86-50
dyrektor: tel. 56 676-79-16
Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676-88-52
Szkoła Podstawowa w Lisewie
ul. Toruńska 16, tel. 56 676-86-50
Szkoła Podstawowa w Krusinie
tel. 56 676-80-22
Gminne Gimnazjum w Lisewie
ul. Toruńska 17, tel. 56 676-79-16
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lisewie
ul. Ks. Augustyna Łebińskiego 2A/1,
tel. 56 676-87-66
Bank Spółdzielczy w Lisewie
ul. Chełmińska 30, tel. 56 676-86-05
Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie
ul. Chełmińska 49, tel. 56 676-86-16
Związek Komunalny Gmin Powiatu
Chełmińskiego
Stolno 105, 86-212 Stolno, 56 669-89-13
Zakład Aktywności Zawodowej
w Drzonowie
Drzonowo 42, tel. 56 675-89-28
Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
Mgoszcz 54, tel. 56 676-86-13
Świetlica Środowiskowa w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676-77-15

Moment podpisywania umowy

Ważne informacje dla rolników
Zimowe straty
Pod koniec lutego Wójt Gminy
Lisewo Jakub Kochowicz zorganizował na
Sali Sesyjnej spotkanie z rolnikami. Celem
zebrania było omówienie zaistniałej sytuacji
spowodowanej ujemnymi skutkami
przezimowania zbóż ozimych i rzepaku.
W zebraniu tym uczestniczyło
kilkudziesięciu rolników naszej Gminy,
z pośród których ośmiu wybrano do komisji,
która będzie szacowała straty w uprawach
polowych.
W tym samym dniu Wójt Gminy
Lisewo wystąpił do Wojewody Kujawsko Pomorskiego z wnioskiem o powołanie
komisji ds. szacowania szkód.
Wojewoda powołał już Komisję do
spraw oszacowania zakresu i wysokości
szkód doznanych w wyniku niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego w 2016 roku
w Gminie Lisewo. O dalszych działaniach
będziemy Państwa informować.
W chwili obecnej w pokoju nr 9
Urzędu Gminy przyjmowane są wnioski
rolników dotyczące strat w uprawach
polowych spowodowanych ujemnymi
skutkami przezimowania. Proszę rolników
Gminy Lisewo o składanie stosownych
wniosków.

Ważne daty
Najbliższy czas, to okres na
składanie wniosków m. in. o dopłaty do
materiału siewnego czy dotacje. Poniżej
przedstawiamy najważniejsze daty.
Kwiecień 2016
30 kwietnia - termin złożenia wniosku
o ubezpieczenie upraw rolnych przed
skutkami suszy (rośliny nie wymienione
w terminie do 31 maja),
30 kwietnia - termin złożenia zeznań
podatkowych za 2015 rok,
30 kwietnia - termin płatności składki
KRUS za II kwartał.
Maj 2016
15 maja - termin płatności II raty podatku
rolnego,
16 maja - ostatni dzień przyjmowania
wniosków o dopłaty bezpośrednie - bez
sankcji,
31 maja - termin złożenia wniosku
o ubezpieczenie kukurydzy, tytoniu,
chmielu, ziemniaków, gryki, prosa, fasoli,
warzyw gruntowych z rodziny
psiankowatych i dyniowatych,
31 maja - termin złożenia zaświadczenia
do Urzędu Skarbowego o należnym
podatku za poprzedni rok (dla osób na tzw.
podwójnym KRUS-ie).
Krzysztof Zieliński
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Realizacja programu „Rodzina 500 plus”
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lisewie informuje, że wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego na okres zasiłkowy
2016/2017, będą wydawane i przyjmowane
od 01 kwietnia 2016 r. w komórce
organizacyjnej ds. świadczeń rodzinnych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lisewie.
Ś w i a d c z e n i e 5 0 0 z ł t o w s p a rc i e
długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?
Program Rodzina 500 plus to systemowe
wsparcie polskich rodzin. Zgodnie
z projektem, z pomocy skorzystają rodzice
oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.
Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci
będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie
i kolejne dziecko niezalżenie od dochodu.
W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800
zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina
także na pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi
1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie
w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny
zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na
każde dziecko, na podstawie ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?
Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na
stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem
zarówno rodziny, w których rodzice są
w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne
oraz rodzice pozostający w nieformalnych
związkach. W przypadku rodziców
rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic,
który faktycznie sprawuje opiekę nad
dzieckiem.
Co w przypadku rodzin
patchworkowych?
Jeżeli partnerzy żyją w związku
nieformalnym i mają dzieci z poprzednich
związków oraz wychowują co najmniej jedno
wspólne dziecko, to wówczas świadczenie
wychowawcze na pierwsze dziecko będzie
uzależnione od kryterium dochodowego, a na
pozostałe dzieci bez względu na dochód.
Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na
utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy
obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie.
Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra
może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli
dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200
zł w przypadku wychowywania w rodzinie
dziecka niepełnosprawnego).
Kto będzie wypłacał świadczenie?
Świadczenie wychowawcze będzie
realizowane w gminach, a w sprawach,
w których zastosowanie będą miały unijne
przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego, świadczenie
realizować będą marszałkowie województw.

Wy b ó r o p t y m a l n y c h r o z w i ą z a ń
organizacyjnych w gminach, które zapewnią
prawidłową i terminową realizację
świadczenia wychowawczego, należeć
b ę d z i e d o w ó j t ó w, b u r m i s t r z ó w
i prezydentów miast. Analogicznie do
funkcjonujących od wielu lat rozwiązań
organizacyjnych dotyczących świadczeń
rodzinnych, świadczenie wychowawcze
będzie mogło być realizowane w danej
gminie, zarówno w urzędzie gminy/miasta
lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej
w ośrodku pomocy społecznej lub innej
jednostce organizacyjnej w danej gminie np.
w funkcjonujących już w wielu miastach
w Polsce specjalnych centrach utworzonych
do realizacji świadczeń socjalnych.
Jak załatwić formalności?
Wniosek o to świadczenie będzie trzeba
składać raz do roku. Będzie można to zrobić
przez internet lub osobiście w gminie. Osoby
ubiegające się o wsparcie na pierwsze
dziecko, będą dokumentowały sytuację
dochodową dołączając do wniosku
odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy
rodzina będzie ubiegać się o świadczenie
wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie
będzie konieczności dokumentowania
sytuacji dochodowej.
Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko
uzależnione będzie od kryterium
dochodowego i w takim przypadku co roku
trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego
progu. We wniosku trzeba podać dane osoby
starającej się o świadczenie, dane drugiego
z rodziców oraz dane dzieci wraz
z dodatkowymi zaświadczeniami
i oświadczeniami jeśli takie będą
w indywidualnej sprawie niezbędne.
Jednocześnie gmina sama będzie
pozyskiwała podstawowe dane o dochodach,
więc nie trzeba będzie już dołączać tych
informacji. Świadczenie wychowawcze, tak
jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie
wypłacane w sposób dogodny dla rodziców,
czyli przede wszystkim przelewem na konto.
Kiedy będzie można składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia
2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli
wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych
3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie
wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć
kolejek i zapewni płynność wypłat. Do
programu będzie można dołączyć
w dowolnym momencie. W kolejnych
miesiącach świadczenie będzie wypłacane od
miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
Co do zasady, dla osób korzystających
z programu okres rozliczeniowy będzie trwał
od 1 października do 30 września następnego
roku kalendarzowego. Istotne jest, że
pierwszy okres na jaki będzie przyznane
prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż
rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać
będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki

temu rodzice nie będą musieli składać
dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy
program wejdzie w życie.
Rodzina z dzieckiem
niepełnosprawnym?
W przypadku dziecka niepełnosprawnego
kryterium dochodowe na pierwsze dziecko
będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że
w składzie rodziny brane będą pod uwagę
pozostające na utrzymaniu dzieci do
ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo,
wliczane też będą dzieci, które ukończyły
25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub
specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek
dla opiekuna.
Ile będzie można dostać?
Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca
kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie
1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są
wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500
zł miesięcznie, aż do ukończenia przez
dziecko 18 r.ż. Rocznie mniej zamożne
rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys.
zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość
podwyższenia wysokości wsparcia
i kryterium dochodowego w zależności
m.in. od poziomu inflacji. Świadczenie nie
jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500
zł, od których nie będą musieli odprowadzać
podatku ani żadnych składek. Dotyczy to
także rodziców prowadzących działalność
gospodarczą.
500 plus, a inne świadczenia dla rodzin?
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie
będzie liczone do dochodu przy ustalaniu
prawa do świadczeń z innych systemów
wsparcia, dotyczy to w szczególności
świadczeń z pomocy społecznej, funduszu
alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych,
dodatków mieszkaniowych Zmiana ta
została dokonana na etapie uzgodnień
międzyresortowych.
Rodzina 500 plus w UE
Zgodnie z projektem ustawy świadczenie
wychowawcze nie będzie przysługiwać,
jeżeli rodzinie przysługuje za granicą
świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli
rodzic przebywa w innym państwie UE
i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne,
tamtejszy organ informuje o tym fakcie
właściwego marszałka województwa
w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do
właściwej gminy. Jest to mechanizm, który
od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat
funkcjonuje już w systemie świadczeń
rodzinnych i eliminuje sytuacje
jednoczesnego pobierania świadczeń
w więcej niż jednym kraju.
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lisewie
Teresa Jamka
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Nie pal śmieci w domu, to drogo kosztuje!
Często wiele osób ulega pokusie
pozbycia się śmieci paląc je w piecach
domowych. Metoda ta nie pomaga
zaoszczędzić na kosztach węgla, wydajność
energetyczna nieposegregowanych śmieci
nie jest tak wielka, a może stać się przyczyną
bardzo poważnych i „kosztownych”
kłopotów.
Temperatura w piecach domowych
wynosi zaledwie od 200 do 500 stopni C.
Jednym z czynników, które mają wpływ na
nasze bezpieczeństwo jest właśnie zbyt
niska temperatura spalania. Z domowych
palenisk do atmosfery wydostają się wtedy
nieoczyszczone szkodliwe substancje
chemiczne, a ich lista jest długa.
Lekarze alarmują
Zanieczyszczenia w powietrzu
wpływają na nasz cały organizm i chociaż
skutki ich oddziaływania nie są widoczne
natychmiast, to gromadzące się toksyny
mają znaczący wpływ na nasze zdrowie.
Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu
i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są
narażone na choroby związane z układem
oddechowym i obniżoną odpornością, która
objawia się w formie alergii.

Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki
powietrza powoduje trudności
w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają
płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma
negatywny centralny układ nerwowy.
Niekontrolowany proces spalania śmieci
prowadzi do przedostania się do
atmosfery związków nazywanych
dioksynami i furanami związanych
z chorobami nowotworowymi. Powstają też
koszty innego rodzaju: spalanie śmieci
w domowych warunkach
powoduje uszkodzenia instalacji
i przewodów kominowych.
Regulacje prawne
Przepisy prawne nie wystarczą, aby
chronić nas przed konsekwencjami złych
nawyków. W Polsce obowiązuje ustawowy
zakaz spalania odpadów komunalnych
w urządzeniach nie przystosowanych do tego
celu, ale to my sami musimy mieć
świadomość, na co narażamy siebie
i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu.
Pamiętajmy!
Palenie śmieci w domu jest
niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do
5 tysięcy złotych. Unikajmy domowych

sposobów pozbywania się śmieci, które bez
odpowiedniej technologii są dla nas po
prostu zagrożeniem. Spalanie śmieci
w naszych domowych piecach nie jest
oszczędne, tylko kosztowne - bo
nieekologiczne.
Czego nie wolno palić?
Plastikowych pojemników i butelek po
napojach, zużytych opon, innych odpadów
z gumy, przedmiotów z tworzyw
sztucznych, elementów drewnianych
pokrytych lakierem, sztucznej skóry,
opakowań po rozpuszczalnikach czy
środkach ochrony roślin, opakowań po
farbach i lakierach, pozostałości farb
i lakierów, plastikowych toreb z polityenu,
papieru bielonego związkami chloru
z nadrukiem farb kolorowych.
W gospodarstwach domowych można
spalać tylko - poza opałem:
papier, tekturę i drewno, opakowania
z papieru, tektury i drewna, odpady
z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia
i opakowania z tworzyw sztucznych,
odpady kory i korka, trociny, wióry i ścinki,
mechanicznie wydzielone odrzuty
z przeróbki makulatury.
Źródło: www.niepalsmieci.pl

Dane statystyczne za 2015 r.
Ewidencja Ludności i Urząd Stanu
Cywilnego w Lisewie podają do
publicznej wiadomości dane statystyczne
za 2015 rok.
Liczba urodzeń - 64, w tym płeć męska - 23.
Liczba zgonów - 63.
Liczba małżeństw - 20. Liczba osób, które
zmieniły stan cywilny - 93.
Liczba osób, które zawarły związek
małżeński - 50. Liczba osób, które
ukończyły 80 lat i więcej - 170. Najstarsza
mieszkanka Gminy ukończyła 99 lat.

Przedziały wiekowe

0-2
3-6
7 - 12
13 - 17
18
19 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
66 - 75
76 - 85
86 - 95
powyżej 96
Razem

Liczba par małżeńskich, które obchodziły
Jubileusz:
- 20 - lecia pożycia małżeńskiego - 16,
- 25 - lecia pożycia małżeńskiego - 28,
- 30 - lecia pożycia małżeńskiego - 20,
- 35 - lecia pożycia małżeńskiego - 29,
- 40 - lecia pożycia małżeńskiego - 21,
- 45 - lecia pożycia małżeńskiego - 9,
- 50 - lecia pożycia małżeńskiego - 3,
- 55 - lecia pożycia małżeńskiego - 5,
- 65 - lecia pożycia małżeńskiego - 2.
K.G.

Liczba ludności

W tym płeć męska

168

88

278
365
278
68

149
191
135

592
894
722
691
710
321

299
425
363
352
359
132
80
15
0
2624

210

55
1
5353

36

Tab. Liczba ludności w Gminie Lisewo z podziałem na płeć i wiek (stan na 31.12.2015 r.).
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Informacja
Kierownik Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Lisewie przypomina
o obowiązku ubezpieczenia się osób
pracujących w swoich zakładach pracy
oraz zgłoszenia dzieci, które ukończyły
18 rok życia, a nadal się uczą.
Dotyczy to także rolników wraz
z rodzinami - oni ubezpieczają się
w KRUS-ie. Do ubezpieczenia należy
także zgłosić nowonarodzone dzieci.
Kierownik GOZ w Lisewie
Lekarz med. chirurg - urolog
Zdzisław Falkiewicz

Zebrania Sołeckie 2016
Od 29 lutego br. w sołectwach naszej
gminy odbywają się zebrania wiejskie sprawozdawcze.
Za nami już większość spotkań, na
które przychodzi spora część mieszkańców
i osób zainteresowanych. Uczestniczą
w nich także Wójt Gminy Lisewo Jakub
Kochowicz, Przewodniczący Rady Gminy
Lisewo Witold Jaworski oraz radni
reprezentujący dany okręg wyborczy.
Częstym tematem poruszanym przez
zebranych są sprawy dróg, podziału
kruszywa kamiennego oraz inwestycji
planowanych na lata 2016/2017.
Dziękujemy Państwu za udział
w zebraniach i owocną dyskusję. Dzięki
temu często udaje się szybciej rozwiązać
wiele problemów i reagować na sytuacje
wymagające interwencji.
M.M.
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Zasady przechodzenia przez jezdnię
1. Pieszy, przechodzŕc przez jezdnić jest
obowiŕ zany zachowaă szczególnŕ
ostroýnoúă oraz, z zastrzeýeniem ust. 2 i 3,
korzystaă z przejúcia dla pieszych. Pieszy
znajdujŕ cy sić na tym przejúciu ma
pierwszeństwo przed pojazdem.
2. Przechodzenie przez jezdnić poza
przejúciem dla pieszych jest dozwolone, gdy
odlegůoúă od przejúcia przekracza
100 m. Jeýeli jednak skrzyýowanie znajduje
sić w odlegůoúci mniejszej niý 100 m od
wyznaczonego przejúcia, przechodzenie jest
dozwolone równieý na tym skrzyýowaniu.
3. Przechodzenie przez jezdnić poza
przejúciem dla pieszych, o którym mowa
w ust. 2, jest dozwolone tylko pod
warunkiem, ýe nie spowoduje zagroýenia
bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu
pojazdów. Pieszy jest obowiŕzany ustŕpiă
pierwszeństwa pojazdom i do przeciwlegůej
krawćdzi jezdni iúă drogŕ najkrótszŕ ,
prostopadle do osi jezdni.
4. Na obszarze zabudowanym, na drodze
dwujezdniowej lub po której kursujŕ
tramwaje po torowisku wyodrćbnionym
z jezdni, pieszy przechodzŕc przez jezdnić
lub torowisko jest obowiŕzany korzystaă
tylko z przejúcia dla pieszych.
5. Jeżeli wysepka dla pasażerów na
przystanku komunikacji publicznej łączy się
z przejściem dla pieszych, przechodzenie do

i z przystanku jest dozwolone tylko po tym
przejściu.
7. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone
jest na drodze dwujezdniowej, przejście na
każdej jezdni uważa się za przejście odrębne.
Przepis ten stosuje się odpowiednio do
przejścia dla pieszych w miejscu, w którym
ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub
za pomocą innych urządzeń na jezdni.
Zabrania się:
1. Wchodzenia na jezdnię:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym
również na przejściu dla pieszych,
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody
ograniczającej widoczność drogi;
2. Przechodzenia przez jezdnię w miejscu
o ograniczonej widoczności drogi;
3. Zwalniania kroku lub zatrzymywania się
bez uzasadnionej potrzeby podczas
przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
4. Przebiegania przez jezdnię;
5. Przechodzenia przez jezdnię w miejscu,
w którym urządzenie zabezpieczające lub
przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych
albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po
której stronie jezdni one się znajdują.

Gazyfikacja
miejscowości Lisewo
Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. wykonuje projekt budowy
sieci gazowniczej na terenie
miejscowości Lisewo.
Inwestycja realizowana
będzie w latach 2017 - 2018.
Właściciele posesji, którzy wcześniej
nie występowali o warunki
przyłączenia do sieci gazowej, mogą
składać wnioski w sprawie wydania
warunków przyłączenia posesji do
sieci gazowej.
Druk wniosku oraz
informacje w sprawie warunków
przyłączenia można uzyskać
u dostawcy gazu pod adresem:
Polska Spółka Gazownictwa
sp. z o.o. Oddział w Gdańsku
Zakład w Bydgoszczy
tel. 52 328 53 10, faks 52 328 53
19, kom. 663 770 948
adres korespondencyjny:
ul. Jagiellońska 42,
85-097 Bydgoszcz
www.psgaz.pl

Podstawa prawna: art. 13 i art. 14
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).

Tomasz Stański

Młodzi mają głos
Młodzieżowa Rada Gminy Lisewo
działa przede wszystkim na rzecz młodzieży,
ale także dla starszych i młodszych
mieszkańców z Gminy Lisewo niemal od
roku.
Na swoim koncie ma organizację
przedsięwzięcia pod nazwą „Lisewska
Kinomania”, która podczas sobotnich edycji
filmów zgromadziła na boisku sportowym
ponad 200 osób. Radni angażowali się także
przy pomocy Lisewskiego Biegu
Jaszczurczego, obchodów 25-lecia
Samorządu w Gminie Lisewo. Byli
współorganizatorami II Charytatywnego
Biegu Lisewskiego. Podczas ferii zimowych
MRG zorganizowała dwa wydarzenia.
Pierwszym było czytanie bajek
w przedszkolu, podczas którego Radni
przebrali się za bajkowe postacie. Drugie
wydarzenie przeznaczone było dla starszych
odbiorców, były to warsztaty kosmetyczne
z profesjonalistką, panią Hanną
Lewandowską z Gruczna.
Od 20 marca 2015 roku
Młodzieżowi Radni z Lisewa wspólnie
z Młodzieżowymi Radnymi z gmin Krynica

Morska i Płużnica biorą udział
w projekcie pod nazwą „Projekt
Młodzieżowe Rady Gmin: dialog władz
z młodymi mieszkańcami” organizowanym
przez warszawskie Fundacje Civis Polonus
oraz Polską Radę Organizacji
Młodzieżowych. W ramach projektu Radni
brali udział w szkoleniach organizowanych
przez Fundację w Lisewie oraz szkoleniach
wyjazdowych w Serocku, Krynicy Morskiej
i Orłowie.
Celem w projekcie MRG Lisewo
jest stworzenie projektu społecznej
koncepcji zagospodarowania
przestrzennego Jordanek w Lisewie,
a także miejsca spotkań dla młodzieży
i diagnozy stanu faktycznego boisk
i placów zabaw w Gminie Lisewo.
Cieszę się, że młodzież tak chętnie
angażuje się w sprawy naszej gminy. Jestem
pełen podziwu dla zaangażowania
i pomysłowości naszej młodzieży - podkreśla
wójt Jakub Kochowicz.
Młodzieżowi Radni wraz
z opiekunami spotykają się co dwa tygodnie
w piątki, o godzinie 14.30 w różnych

miejscach Lisewa. Wspólnie rozmawiają
o bieżących sprawach dotyczących
młodzieży, propozycjach inicjatyw,
kontynuują opracowanie diagnozy
dotyczącej ogródka Jordanowskiego
w centrum Lisewa.
Wszystkich chętnych zapraszamy
do udziału w tych spotkaniach. 30 kwietnia
Młodzieżowa Rada organizuje spotkanie
z mieszkańcami na Lisewskich
Jordankach. Jego celem będzie
zaprojektowanie miejsca
wielopokoleniowego, które służyć będzie
mieszkańcom naszej gminy w każdym
wieku.
Iwona Dobosz
opiekunka MRGL
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Stowarzyszeniowe
metamorfozy

Podziałajmy Lokalnie
Może już ta, jakże wspaniała
wiadomość do Was dotarła, a jeżeli jeszcze
nie słyszeliście, to chcemy podzielić się
z Wami super wiadomością. Nasze
stowarzyszenie otrzymało status Ośrodka
Działaj Lokalnie, w skrócie ODL. „Działaj
Lokalnie” to program PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany od 2000 roku przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce.
Celem „Działaj Lokalnie” jest
aktywizowanie lokalnych społeczności
wokół różnych celów o charakterze dobra
wspólnego. Realizacji Programu służy
organizowanie konkursów grantowych,
w ramach których wspierane są projekty
inicjujące współpracę mieszkańców
z małych miejscowości. Program „Działaj
Lokalnie” wspiera zwykłych ludzi, którzy
chcą wspólnie działać na rzecz swojej
społeczności, czyli coś dla nas.

Jedno szkolenie mamy już za sobą,
a przed nami następne. Gdy już poznamy
zakamarki Programu, będziemy się nimi
dzielić z Wami.
A, i najważniejsze o co właściwie
w tym programie chodzi i po co nam ten
ODL. Otóż, ODL pozyskuje środki
finansowe, by następnie w drodze
konkursów rozdysponować je na ciekawe
inicjatywy. Zatem do działania! Spotykajmy
się i planujemy ciekawe lokalne projekty!
Prezentujemy
Wa m t a k ż e l o g o
Programu, szukając Nas
szukajcie tego znaku.
Do zobaczenia…
Prezes KIL
Monika Kochowicz

Z działalności Rady Gminy

W naszym stowarzyszeniu
wielkie małe zmiany. Piszemy w tym
numerze o nowej działalności
stowarzyszenia, tj. o działalności
grantowej dzięki Ośrodkowi Działaj
Lokalnie. Jednak to nie wszystko, u nas
o wiele więcej się dzieje. Magda Kędziora
(Mazur) odpowiedzialna za
koordynowanie projektów stara się
o kolejne dofinansowania naszych
inicjatyw.
W zeszłym roku, dzięki
wspaniałym trenerom ze Szkoły Liderów,
wyszkoliliśmy grupę tutorów - osób
mających umiejętności i kompetencje do
wspierania w rozwoju osobistym, a także
kulturalnie się bawiliśmy dzięki
programowi Kultura Dostępna. Przed nami
jednak nowe wyzwania i marzenia.
Zmianie uległa nazwa
stowarzyszenia. Nowe cele pociągnęły za
sobą nową nazwę. I tak znane Wam
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo
to dziś Kuźnia Inicjatyw Lokalnych
w Lisewie. To dopiero wyzwanie.
Powiększył się także zespół.
Do naszego grona jako członek
zarządu dołączyła Emilia Piasecka i tak
wraz ze mną - Moniką Kochowicz,
Agnieszką Dalkę i Wiesławą Chojnicką
tworzymy 100 % żeński zarząd
stowarzyszenia. Od 1 marca 2016 roku
w biurze spotkacie także Kasię Czarnecką,
która odbywa u nas staż.
Pozostajemy wierni naszej misji
i ciągle wierzymy, że „będąc biernym,
poddajesz się otaczającej Cię
rzeczywistości, będąc aktywnym masz siłę,
by ją zmieniać na lepsze”. Jeżeli macie
pomysł jak to robić lub wraz z nami chcecie
zmieniać otaczającą rzeczywistość,
dołączcie do Nas.
Prezes KIL
Monika Kochowicz

Sprostowanie
J.G.

W artykule pt: „Rok po
wyborach samorządowych”, który
ukazał się w ostatnim wydaniu
„Wiadomości lisewskich” wkradł się
błąd, dlatego informujemy iż Pani Radna
Elżbieta Lewandowska uczestniczyła na
14 sesjach, była obecna na 24 komisjach,
złożyła 9 interpelacji oraz 2 wnioski.
Ponadto Pani Elżbieta pełni funkcję
sołtysa Sołectwa wsi Wierzbowo. Pan
Radny Marcin Wysocki uczestniczył na
11 sesjach, 9 komisjach, złożył 2
interpelacje i 1 wniosek. Pan Marcin jest
również członkiem OSP Drzonowo.
Za pomyłkę przepraszamy.

Radni podczas ostatniej sesji

Wiadomości Lisewskie
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Kolejny bieg już w maju

Seniorzy zakończyli
przygotowania
Dobiegł końca okres
przygotowawczy seniorskiej drużyny
Victorii Lisewo do wiosennych
rozgrywek. Zawodnicy trenowali na hali
sportowej oraz świeżym powietrzu.
Podczas przygotowań zespół
rozegrał sześć meczów kontrolnych
z czego dwa zakończyły się
zwycięstwami (6-4 Promień Kowalewo
Pomorskie oraz 3-0 z Włókniarzem
Toruń - junior starszy). Cztery spotkania
skończyły się na niekorzyść drużyny
Victorii (2-7 z Unią Wąbrzeźno, 2-5
z Legią Chełmża, 1-2 z Papowem
Biskupim oraz 1-3 z Pomowcem Kijewo
Królewskie). Liczba przegranych
spotkań jest może duża, ale
usprawiedliwieniem naszych
zawodników jest to, iż mają za sobą
bardzo intensywny okres
przygotowawczy. Podczas przerwy
zimowej do zespołu dołączył
rozgrywający Piotr Kurek (Legia
Chełmża) oraz napastnik Bartosz Janik
(Wisła Pędzewo).
Przypomnijmy, że po rundzie
jesiennej seniorzy zajmują trzecie
miejsce, tracąc pięć punktów do lidera
(mając do rozegrania jeden mecz
zaległy).

W sobotę, 28 maja odbędzie się
druga edycja Lisewskiego Biegu
Jaszczurczego. Start rozpocznie się
o godzinie 11:00 ze stadionu sportowego
w Lisewie, trasa będzie wiodła ulicami
Lisewa, do wsi Lipienek, gdzie nastąpi
nawrót w kierunku mety na stadionie
w Lisewie. Dystans jaki będą musieli
pokonać zawodnicy to 10 km.

Serdecznie zapraszamy na profil biegu na
portalu społecznościowym Facebook.
Znajdą tam Państwo wszelkie informacje
o zapisach oraz rozmaite aktualności
dotyczące wydarzenia.

GCI

W pierwszej edycji biegu udział wzięło 110 osób z całej Polski

GCI

Trzecia edycja Victoria CUP
Na hali sportowej w Lisewie, odbyła
się trzecia edycja juniorskiego
Turnieju Piłki Nożnej Halowej

„ Vi c t o r i a C U P ” . P o b a r d z o Piłkarska Chełmno, II miejsce
emocjonującym pojedynku I miejsce Victoria Lisewo, III miejsce
zdobyła drużyna UKS Szkółka Promień Kowalewo Pomorskie, IV
miejsce Pomowiec Kijewo
Królewskie, V miejsce LKS
Węgrowianka Węgrowo, VI
miejsce Iskra Ciechocin.
Najlepszym piłkarzem rozgrywek
został Miłosz Węgierek (UKS
Szkółka Chełmno), królem
strzelców został Kamil
Lewandowski, najlepszym
bramkarzem zawodnik
Węgrowianki Węgrowo.

Organizatorzy dziękują wszystkim
sponsorom: firmie „Katrans”,
Piekarni Sankiewicz, Pizzeri „Na
zakręcie” , firmie „Grawit”,
Spółdzielni Mleczarskiej w Lisewie
Mecz finałowy rozgrywany pomiędzy UKS Szkółka Piłkarska Chełmno - Victoria Lisewo oraz Urzędowi Gminy w Lisewie.
GCI

Wiadomości Lisewskie
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Krzyżówka dla dzieci do lat 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1. Niedzielne, rozpoczyna świąteczne
świętowanie.
2. Święto poprzedzające Wielkanoc.
3. Malowane jajka.
4. Nazwa pokarmów święconych w kościele
w Wielką Sobotę.
5. Góra, na której ukrzyżowano Jezusa.
6. Symbol życia... lub na twardo.
7. Czas świętowania Wielkanocy (trwa 8 dni).
8. Potocznie "środa popielcowa".
9. Symbol łagodności i niewinności.
10. Wiosenny kwiat.
11. Wielkanocne ciasto.
12. Przynosi prezenty wielkanocne.
13. Śmigus - ...
14. Trwa 40 dni i poprzedza Święta
Wielkanocne.
15. W nim znajduje się święconka.
16. Pora roku, w której obchodzimy Wielkanoc.
17. Lany... (czyli drugi dzień świąt).
A oto zwycięzcy poprzedniego
konkursu:Gratulujemy!
- Marcel Wilczewski, Lisewo;
- Oliwia Jankowska, Lisewo;
- Jakub Wojnowski, Mgoszcz.
Po odbiór nagród zapraszamy
od 18.04.2016 r.

16.
Imię: .............................................
Nazwisko: .....................................
Adres: ............................................
Wiek:..............................................

17.

Uwaga!
Szanowni Państwo, w dniu
01.03.2016 r. w miejscowości Lisewo przy
ul. Chełmińskiej został znaleziony rower.
Więcej informacji pod nr tel: 516 261 - 820.
mł. asp. Wojciech Dalke

Kalendarium
najbliższych wydarzeń
30.04 2016 r. - Obchody dnia Świętego
Floriana,
01.05.2016 r. - Turniej Piłki Nożnej
o puchar Wójta Gminy Lisewo
i Prezesa LKS Victoria Lisewo,
02.05.2016 r. - Międzynarodowy
Wyścig Kolarski Juniorów,
07.05.2016 r. - Powiatowe obchody
dnia Świętego Floriana,
14.05.2016 r. - Otwarcie strażnicy OSP
Lipienek,
28.05.2016 r. - II Lisewski Bieg
Jaszczurczy, Gminny Dzień Dziecka.

Wiadomości Lisewskie

INFORMACJA
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.
We wtorek lekarz przyjmuje od godz. 13.00 do
18.00. Tego dnia wizyty domowe odbywają się
od 11.00 do 13.00.
Gabinet zabiegowy jest czynny
codziennie w godzinach otwarcia ośrodka.

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

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

Korekta:
Gminne Centrum
Informacji

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

Adres Redakcji:
ul.Toruńska 15, 86 - 230 Lisewo
tel./fax: 56 676 85 43
e-mail: gcilisewo@wp.pl
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Nowinki z Chrust
Smacznie - zdrowo - pomysłowo
Tak właśnie spędziła środowe
popołudnie 20.01.2016 r. gromadka dzieci
wraz z opiekunami w świetlicy wiejskiej
w Chrustach. Okazją są ferie, które zimową

grypopodobny wirus - rozpoczęło się
doroczne zebranie wiejskie. Zgromadzeni
zapoznali się z wywodem p. Wójta odnośnie
realizacji zadań w 2015 roku, oraz z planami
dotyczącymi roku bieżącego, a także

od obowiązków. Zatem z przyjemnością
podarowałyśmy sobie te kilka godzin
ubranych w babskie pogaduchy, dowcip,
śmiech, gwar i wspomnienia.
Całości dopełniło przepyszne ciasto kawa
i owoce.
Jedynym osobnikiem rodzaju
męskiego tego spotkania był fantastyczny
nastrój, a to dowodzi tylko tego, że tak
często i przez wielu wykpiwany Dzień
Kobiet ma jednak sens.
Spotkanie zrealizowano za kwotę
100 zł, wydzielonych z funduszu
sołeckiego wsi Chrusty na rok 2016
w ramach spotkań cyklicznych mających
za zadanie integrację, zacieśnianie więzi
międzypokoleniowych.

Dzięki zajęciom w świetlicy dzieci mogły aktywnie spędzić ferie

aurą zachęcają dzieci do czynnego
odpoczynku na świeżym powietrzu. Ruch,
co oczywiste to samo zdrowie, ale
doskonałym uzupełnieniem może być
smakowite spotkanie w świetlicy.
Pomysłowe i aktywne mamy
wdrożyły w czyn sprawdzony pomysł
i przygotowały własnym sumptem
przepyszne gofry, świeżutkie i pachnące
z dodatkiem dżemu i cukru pudru i bitej
śmietanki błyskawicznie znikały, równie
szybko jak pyszny domowy kompocik,
o który również zadbały mamy.
Popołudnie minęło w wesołej
atmosferze, dzieci, jak zawsze sięgnęły po
klocki, układanki i jak zawsze znakomicie
się dogadywały, a dorośli zdążyli zamienić
ze sobą parę słów przy kawie. Spotkanie jak większość tego typu inicjatyw
w Chrustach - miało formę składkową,
o przepis na gofry i stronę organizacyjną
spotkania zadbała pani Agnieszka,
a w przygotowaniu i wypieku gofrów
wspierały ją panie Aneta i Żaneta.
Naprawdę nie trzeba się bardzo natrudzić żeby dziecko nie musiało się nudzić.
Doroczne zebranie
1 marca o godz. 17:00
w świetlicy w Chrustach – przy niewielkiej
frekwencji, której powodem był

wysłuchali obszernego i szczegółowego
sprawozdania z działalności sołectwa za
okres - marzec 2015 do marca 2016 sporządzonego przez sołtysową.
Spotkanie było również okazją do wymiany
uwag i omówienia spraw istotnych dla
mieszkańców.
Przyjemnym akcentem tegoż zebrania były
słowa uznania wyrażone przez Wójta Gminy
Lisewo p. Kochowicza, Przewodniczącego
Rady Gminy p. Jaworskiego, Sekretarza
Gminy p. Chrzanowską i Radnego Rady
Gminy p. Wojnowskiego pod adresem wsi
Chrusty i jej mieszkańców za intensywność,
różnorodność i efektywność
podejmowanych inicjatyw oddolnych.
Za zdrowie
Ta k s w e g o c z a s u ś p i e w a ł
największy przystojniak lat 70 - tych
ubiegłego wieku Edward Hulewicz
w swoim największym przeboju.
I takim też toastem rozpoczęło się niedzielne
(06.03.2016 r.) spotkanie w świetlicy
wiejskiej w Chrustach. Rzecz jasna, okazją
(nieco wyprzedzającą kalendarz ze
względów organizacyjnych) był Dzień
Kobiet. Na co dzień zabiegane, zapracowane
matki, żony, babcie z rzadka znajdujące
odrobinę czasu dla siebie z radością przyjęły
zaproszenie, by móc na chwilę oderwać się

Kobietom podczas spotkania dopisywał
świetny nastrój

Sołtys wsi Chrusty - Renata Poraszka

W Krusinie Panie również
świętowały
Panie z Krusina spotkały się
by uczcić swoje święto - Dzień
Kobiet. Dla wszystkich przybyłych
była to okazja do oderwania się od
codziennych spraw.
Spotkanie rozpoczęło się od
złożenia życzeń przez panią sołtys.
Przy kawie i słodkościach, które
panie same przygotowały, wspólnie
spędziły miło czas.
Sołtys wsi Krusin
Kinga Kwaśnik

Wiadomości Lisewskie
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U nas nie ma nudy
Grupa słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły

przenosić zdjęcia do komputera i je
opisywać. Pod opieką Pani
Katarzyny Klafczyńskiej
zdobywamy wiedzę z zakresu
sztuki rękodzielniczej. Na
warsztatach uczymy się
dekoracji wielkanocnych,
zdobienia jajek i robienia
kwiatów - wyliczają z dumą
studenci. Słuchacze
z zainteresowaniem czekają na
wykłady, które odbywają się
dwa razy w miesiącu. Dużym
powodzeniem cieszą się
wykłady dotyczące turystyki
i zdrowia. Ostatni, ciekawy
temat dotyczył dogoterapii. Pies
Panie z zapałem uczą się sztuki rękodzielniczej
Gospodarki w Bydgoszczy Filia w Lisewie rasy chart rosyjski i jego Pani pokazywali jak
aktywnie uczestniczy w zajęciach na drugim można pomóc w trudnych sytuacjach
r o k u . Z a l i c z y l i ś m y z a j ę c i a n a u k i życiowych.
podstawowej z obsługi komputera
Wszystkich zainteresowanych
i wykorzystania Internetu w codziennym zapraszamy na wykłady.
życiu. Sami umiemy zakładać pocztę,
Starosta roku
Elżbieta Kolek

Co nowego
u naszych emerytów
Podczas styczniowego spotkania
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
swoje 80 urodziny obchodziła Pani Wanda
Zielińska z Lisewa. W przeszłości
Solenizantka była ściśle związana
z Związkiem Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Lisewie.
Od 1991 r. pełniła funkcję
sekretarz, a następnie w latach 1996 - 2005
przewodniczącej związku. W tym czasie
organizowała spotkania i dużo wycieczek.
Za swoje zasługi została
odznaczona przez Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Złotą
Odznaką Honorową.
Życzymy naszej drogiej
koleżance dużo zdrowia, pomyślności, siły
a także długich lat życia.

Stowarzyszenie „Nowa Wieś” w Linowcu
We wsi Linowiec zostało utworzone stowarzyszenie pod nazwą „Nasza Wieś” do
którego zapisało się kilkanaście osób. Spotkania odbywają się
w świetlicy raz w miesiącu. Osoby chcące zapisać się mogą zgłaszać się do sołtys.
Nowe wyposażenie w świetlicy
Do naszej świetlicy
zakupiono i zamontowano nową
gablotę ogłoszeniową oraz
karnisze i firanki, dzięki którym
wnętrze zrobiło się bardziej
przytulne, dodatkowo do ogrzania
pomieszczeń zakupiono
nagrzewnicę, a także została
naprawiona instalacja elektryczna.

Dzień Kobiet

Pani Wanda ze swoim
urodzinowym tortem
Tradycyjny 8 marca

Każda z Pań z okazji swojego święta otrzymała pięknego tulipana

Dnia 6 marca odbyło się spotkanie
zorganizowane z okazji Dnia Kobiet,
zaplanowane przez sołtys. Panie licznie
przybyły na swoje święto. Nie zabrakło
różnego rodzaju poczęstunku i ciast, o które
panie same zadbały. A każda z pań otrzymała
przepięknego tulipana. Popołudnie minęło
w wesołej i bardzo miłej atmosferze. Taki
dzień mógłby trwać przez cały rok. I tego też
życzę wszystkim paniom.
Korzystając z okazji chciałabym
serdecznie podziękować pracownikowi
Urzędu Gminy Lisewo - Pani Ewelinie

Wiadomości Lisewskie

Meterze za przejęcie moich obowiązków
i dostarczenie mieszkańcom decyzji
podatkowych. Z tego miejsca składam
również serdeczne podziękowanie dla Banku
Spółdzielczego w Chełmnie za wsparcie
finansowe do imprezy mikołajkowej.
Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych chciałabym złożyć
wszystkim mieszkańcom życzenia
zdrowych, pogodnych Świąt.
Życzenia kieruje także do pracowników
Urzędu Gminy oraz sołtysów.
Sołtys wsi Linowiec - Justyna Śmigielska

8 marca z okazji święta kobiet,
odbyło się kolejne spotkanie
stowarzyszenia. Na samym początku Pani
Henryka Bogusz złożyła życzenia osobom,
które obchodziły tego dnia urodziny
a następnie Pan Wójt Jakub Kochowicz
przystąpił do wręczania kwiatów
wszystkim paniom, które przybyły na
spotkanie, po czym wszyscy zasiedli do
wspólnego poczęstunku. Całe spotkanie
upłynęło emerytom i rencistom w ciepłej
i miłej atmosferze. Oby takich zebrań było
znacznie więcej.
Zarząd Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Gminy Lisewo
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Ferie w Świetlicy Środowiskowej w Lisewie
Dzięki Świetlicy Środowiskowej
w Lisewie dzieci i młodzież miała okazję do
atrakcyjnego spędzania ferii. Zajęcia
odbywały się od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00 pod czujnym

starszych, którzy z wielkim
zaangażowaniem wraz z opiekunką piekły
pyszne gofry. Kolejny dzień to kolejne
wyzwania. Gry planszowe i dywanikowe
w kącikach cieszyły się dużym

zainteresowaniem wśród
milusińskich. Uczyły
w s p ó ł p r a c y, z d r o w e j
rywalizacji, tolerancji i sprytu.
Po ciężkich „starciach” dzieci
wykonywały prace plastyczne
(laurki) z okazji nadchodzącego
święta Dnia Babci i Dziadka. 22
stycznia dzięki wsparciu
finansowemu Urzędu Gminy
Lisewo wyjechaliśmy w podróż
do kina „Wrzos” w Świeciu na
film animowany pt. „W głowie
się nie mieści”. Po drodze
zabraliśmy naszych kolegów
i koleżanki ze świetlic
w Chrustach i Pniewitem.
Następnego dnia przy
współpracy Gminnego Centrum
Informacji odbył się wyjazd do
Centrum Sportu i Rekreacji
„O lender” w Wielkiej
W trakcie pobytu w Kinder Parku dzieci miały
Nieszawce.
Ponad 50 osób
możliwość zabawy z Minionkiem
okiem p. Agaty Łepek. Przy wsparciu postanowiło skorzystać z jacuzzi, basenu
finansowym Urzędu Gminy w Lisewie i zjeżdżalni. Taka forma wypoczynku jest
p o s t a n o w i o n o u b a r w i ć z i m o w y świetnym sposobem na stres i odreagowanie
wypoczynek, organizując dwutygodniowy od codzienności. Tak minął nam pierwszy
plan zajęć. W pierwszy dzień ferii w naszych tydzień ferii. Po wypoczętym weekendzie
progach nie zabrakło najważniejszych nasza świetlica stała się salonem
uczestników, tych młodszych i tych kosmetycznym i fryzjerskim, szczególnie

Strażak Roku 2015 Gminy Lisewo
Dnia 6 lutego 2016 r. odbył się
tradycyjny Bal Strażaka Roku 2015.
Organizatorem był Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Lisewie.
Podziękowano wszystkim strażakom
za aktywny udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, za trud i zaangażowanie
w ratowanie ludzkiego życia, zdrowia

i mienia. Uroczystoúę by³a doskonałą okazją
do wręczenia nagród i dyplomów uznania dla
zasłużonych druhów.
Prezydium Zarządu Strażakiem Roku
2015 wybrało druhnź Katarzynę Czerwińską
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie.
Natomiast wyróżnienie za działalność na
rzecz ochotniczego pożarnictwa
w Gminie Lisewo otrzymała
D h M o n i k a
Maăkowska.
Uczestnicy
bawili się do
późnych godzin
n o c n y c h
w Restauracji Nad
GCI

dziewczynki chętnie brały udział w tego
typu zajęciach. Podczas ferii dopisała nam
świetna pogoda, ponieważ spadł śnieg,
więc wybraliśmy się na sanki żeby się
trochę poruszać. Dzieci świetnie się bawiły
na śniegu, a zabawom nie było końca.
28 stycznia wybraliśmy się ponownie do
kina „Wrzos” w Świeciu tym razem na film
pt. „Dobry dinozaur” z kolei ostatniego
dnia ferii również dzięki pomocy
Gminnego Centrum Informacji
pojechaliśmy do Kinder Parku w Toruniu.
Nasi milusińscy przez całe dwie godziny
biegali po ogromnym placu zabaw, była to
dla nich doskonała rozrywka. Po tak
intensywnym wysiłku udaliśmy się do
McDonald'a aby nabrać trochę sił.
Dziękuję Urzędowi Gminy w Lisewie za
wsparcie finansowe na zakup przyborów
plastycznych i produktów kulinarnych oraz
ufundowanie dwóch wyjazdów do kina.
Najbardziej dziękuję dzieciom, które
aktywnie uczestniczyły w przygotowanych
dla nich zajęciach i mimo wolnego czasu
wstawały rano i odwiedzały nasze progi.
Bez nich nie zrealizowalibyśmy naszego
planu zajęć.
Zapraszam na świetlicę od
poniedziałku do piątku w godzinach od
12:30 do 16:00.
Opiekun świetlicy
Agata Łepek

Gabinet Rehabilitacji
i Fizykoterapii
Lisewo, ul. Toruńska 15,
tel. 56 676-87-15
Przyjęcia w gabinecie rehabilitacji
pacjentów ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia:
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

6:45 - 18:15
7:30 - 18:00
6:45 - 14:15
6:45 - 14:15
6:45 - 14:15

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

Druhna Katarzyna Czerwińska i druhna Monika Maćkowska z rąk
prezesa otrzymały odznaki i wyróżnienia
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Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze OSP w Gminie Lisewo

Zaproszeni goście biorący udział w zebraniu
Wiceprezes - Gospodarz – Dh Cezariusz
Cieślik, Sekretarz – Dh Piotr Krauza,
Skarbnik – Dh Tadeusz Liro.
Zarząd OSP Pniewite:
Prezes – Dh Roman Wojnowski,
Wiceprezes - Naczelnik – Dh Andrzej
Grędzicki, Wiceprezes – Dh Piotr Goliński,
Z - ca Naczelnika – Dh Mariusz Chojnicki,
Sekretarz - Kronikarz – Dh Adam Bielecki,
Skarbnik – Dh Piotr Bachanek,
Gospodarz – Dh Grzegorz Wojnowski.
Zarząd OSP Strucfoń:
Prezes – Dh Kazimierz Dąbrowski,
Wiceprezes - Naczelnik – Dh Maciej
Dądelski, Z-ca Naczelnika – Dh Krzysztof
Dąbrowski, Sekretarz – Dh Marek Zach,
Skarbnik – Dh Marian Dądelski,
Gospodarz – Dh Zenon Dądelski,
Kronikarz – Dh Bogdan Taczyński.
K.J.

Dzień Strażaka 2016
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lisewie
serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Lisewo na obchody św. Floriana,
które odbędą się w dniu 30 kwietnia 2016 r. (sobota) o godz. 18:00.
Po uroczystej Mszy Świętej nastąpi przemarsz
braci strażackiej ulicami Lisewa.

Zapraszamy na występ orkiestry dętej,
ognisko oraz zabawę taneczną.
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Wieści z Pniewitego
Wynikiem wspólnej inicjatywy
świetlic działających w Lisewie
i w Pniewitem było zorganizowanie trzech
wyjazdów do kina „Wrzos” w Świeciu.
W grudniu z okazji Mikołajek pojechaliśmy
na film „Święty Mikołaj dla wszystkich”,
natomiast w ferie zimowe w pierwszym

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnej Spółdzielni S.CH. oraz Kuźni
Inicjatyw Lokalnych za dofinansowanie
wyjazdów i wszystkich innych
przedsięwzięć, to dzięki wam mogliśmy
uatrakcyjnić nasze świetlicowe zajęcia
i sprawić dzieciom ogromną radość.

tygodniu byliśmy
w tym samym kinie na
filmie „W głowie się
nie mieści”, a z kolei
w drugim tygodniu
„Dobrego Dinozaura”.
Wymienione tytuły
były bajkami
animowanymi,
o dużych walorach
wychowawczych.
Ciekawej fabule, więc
bardzo spodobały się
naszym dzieciom.
Dzięki wsparciu
Urzędu Gminy, który
sfinansował przejazd
były to darmowe
wycieczki.
W okresie ferii
Panie chętnie uczestniczyły w spotkaniu
zimowych dla dzieci
Święto Pań
były zorganizowane różnorodne zajęcia
m.in. konkursy, zabawy ze śpiewem, gra Ze względu na zebranie wiejskie, które u nas
w tenisa, piłkarzyki, kręgle, a także zajęcia p r z y p a d ł o w e d ł u g g m i n n e g o
plastyczne o tematyce zimowej. Podczas harmonogramu na 8 marca zdecydowaliśmy,
zajęć dla dzieci były przygotowane słodycze że będziemy obchodzić nasze święto dzień
oraz napoje, tak żeby nic im nie zabrakło. później. Opiekunka świetlicy przystroiła na
Ferie w świetlicy upłynęły przyjemnie tę okoliczność salę i przygotowała
i wesoło, bo mogliśmy atrakcyjnie spędzić śnieżnobiałe obrusy, kawę, herbatę
wolny od nauki czas. Chciałabym złożyć i naczynia. Uczestniczki spotkania zadbały
serdeczne podziękowania Urzędowi Gminy natomiast o słodkości, ciasto, owoce
w L i s e w i e , G m i n n e j K o m i s j i i napoje. Wspólnie z nami, jak co roku,

świętował nasz sołtys Andrzej Grędzicki,
który wręczył wszystkim paniom tulipany
i złożył życzenia w imieniu Wójta Gminy
Pana Jakuba Kochowicza. Tym spotkaniem
podtrzymaliśmy piękną tradycję Dnia
Kobiet. Takie miłe chwile zostają na długo
w pamięci i z wielkim sentymentem
pojawiają się w naszych myślach.
Zadbamy wspólnie, by było ich jeszcze
więcej.
W związku ze zbliżającymi się
Świętami Wielkanocnymi pragnę złożyć
wszystkim mieszkańcom Pniewitego
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
radości, nadziei, miłości, wzajemnej
życzliwości, miłych spotkań
świątecznych przy obfitym stole
w gronie rodziny i przyjaciół.
Opiekun świetlicy
Janina Klafczyńska

Kochamy język polski!
Uczniowie klas szóstych wpadli
na pomysł, aby uroczyście uczcić
przypadającą w tym tygodniu pięćsetną
lekcję języka polskiego. Przygotowali
wspaniałą niespodziankę! Artystyczny tort
okolicznościowy. Był wyśmienity
i rozpływał się w ustach. Nie zabrakło też
innych słodkości. Spędziliśmy razem czas
w przemiłej atmosferze. Dziękujemy
rodzicom za pomoc i zaangażowanie.
Tatiana Jaworska i szóstoklasiści

„Czytajnik”
Różnymi sposobami zachęcamy do
czytania i obcowania z książką. Z okazji
walentynek, na lekcjach języka polskiego
i języka angielskiego, dzieci wyszukiwały
fragmenty utworów o przyjaźni. Następnie
przygotowały serduszka, na których
wpisywały znalezione cytaty i dedykowały
je swoim przyjaciołom. Serduszka stały się
dekoracją „Drzewka przyjaźni” przy
„Czytajniku” - naszej gazetce, na której
zawsze można coś ciekawego przeczytać.
Akcję przygotowały panie Tatiana Jaworska
i Sylwia Szydłowska.
Natomiast Samorząd Uczniowski
wraz z opiekunem panią Julią Wagner
przygotował quiz dla uczniów na temat
miłości. Spotkanie odbyło się na sali
gimnastycznej. Działała też poczta
walentynkowa.
Tatiana Jaworska

Tort klasy VI B

Kubuś Puchatek wiele wie na temat przyjaźni i miłości

Tort VI A
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