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Dni Lisewa
W dniach 02-03 czerwca 2018 r. po
raz pierwszy zorganizowana została przez
Urząd Gminy w Lisewie, dwudniowa
impreza pn. „Dni Lisewa”.
Organizatorzy zaplanowali na ten
czas moc atrakcji. Impreza rozpoczęła się
w sobotę 2 czerwca konkursem Drożdżówka
Jaszczurówka oraz IV Lisewskim Biegiem
Jaszczurczym. Następnie tego samego dnia,
wieczorem, na płycie stadionu sportowego
odbyła się tzw. „Noc Dj-ów”, której gwiazdą

zarówno w zakresie podejmowania, jak
i prowadzenia działalności gospodarczej.
LGD zapewniła także nietuzinkowy
poczęstunek oraz animacje dla uczestników
spotkania.
W niedzielę 3 czerwca br. rozpoczął
się drugi dzień obchodów
“Dni Lisewa”. Był to dzień, w którym całe
rodziny z dziećmi mogły spędzić miło czas,
uczestnicząc w animacjach przygotowanych
przez Pracownię Kultury (Agatę Rzydóch

Tematem przewodnim konkursu była
wieprzowina, a dokładniej, potrawy z niej
przyrządzone. Do konkursu zgłosiły się
sołectwa: Kornatowo, Lipienek oraz
Malankowo. Wszystkie sołectwa
przygotowały przepyszne potrawy,
stanowiące dla komisji konkursowej
„twardy orzech do zgryzienia”. Po długich
konsultacjach i burzliwej dyskusji udało się
wyłonić zwycięzcę, którym zostało
sołectwo Malankowo. Na drugim miejscu
uplasowało się sołectwo Kornatowo,
natomiast trzecie miejsce zajęło sołectwo
Lipienek. Wszystkim sołectwom serdecznie
gratulujemy i dziękujemy za udział oraz
wspaniałą zabawę.
Na płycie boiska czekały różnego
rodzaju atrakcje dla dzieci, m.in.
dmuchańce, malowanie twarzy oraz
wcześniej wspomniane animacje dla dzieci
i ich rodzin, które, jak co roku przyciągnęły
wielu chętnych uczestników. Za udział
w konkurencjach wszystkie dzieci
otrzymywały upominki. Swoje
u m i e j ę t n o ś c i w o k a l n e
zaprezentowały:Dominika Kowalska,

Sołectwa przygotowały wyborne potrawy
był DJ OMEN. Przy dźwiękach muzyki
klubowej, do późnych godzin nocnych,
bawiła się młodzież naszej gminy, a także
i z okolicznych miejscowości.
Dodatkową atrakcją był Mobilny
Punkt Informacyjny - stoisko zorganizowane
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Vistula Terra Culmensis Rozwój
przez Tradycję”, w którym informowano
zainteresowanych o działalności LGD,
o stanie wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju, planowanych naborach wniosków
na zakładanie nowych firm i rozwój
istniejących oraz wydarzeniach
promujących LSR. Zapraszano także na
szkolenia dla osób planujących
podjęciedziałalności gospodarczej.
Celem organizowanych szkoleń
jest wyposażenie w niezbędną wiedzę

i Natalię Szpręglewską) czy też skosztować
potraw przyrządzonych podczas
„Grillowania VIP-ów”, do którego zostali
zaproszeni: Pan Wójt - Jakub Kochowicz,
Pan Przewodniczący Rady Gminy Lisewo Witold Jaworski oraz Dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie - Pan
Grzegorz Zalewski. Dziękujemy serdecznie
VIP-om za przyrządzenie smakołyków.
- Pomysł Dni Lisewa zrodził się
podczas prac nad Strategią Rozwoju Gminy
Lisewo i wyszedł od samych mieszkańców.
Cieszę się, że wydarzenie spotkało się z tak
dużym zainteresowaniem i pozytywnym
odbiorem. - mówi Jakub Kochowicz.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
również stoiska przygotowane przez
sołectwa w ramach konkursu „Gotowanie na
stadionie”.

Gwiazdą wieczoru podczas
“Dni Lisewa” był Norbi
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Kinga Płomińska i Patrycja Marszałkowska.
Na scenie wystąpił również nasz rodzimy
zespół wokalny „Lisewianie”. W trakcie
imprezy funkcjonował także punkt
informacyjno - promocyjny dotyczący
realizowanych przez Gminę Lisewo
projektów z PROW 2014-2020.
Zadanie zostało sfinansowane
w ramach projektu "Dni Lisewa" w ramach
konkursu "Wieś na weekend 2018"
z Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, ze
środków Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich.
W godzinach wieczornych wystąpił
zespół DORIS. Gwiazdą wieczoru, kończącą
“I Dni Lisewa”, był występ NORBI-ego,
który zabawiał obecnych swoimi znanymi
i lubianymi utworami.
Składamy serdeczne
podziękowania dla wszystkich pracowników
Urzędu Gminy w Lisewie oraz Pracowni
Kultury zaangażowanych w organizację
imprezy. Podziękowania przekazujemy
Policji za wsparcie i pomoc, natomiast
wszystkim uczestnikom za obecność i udział
w zabawach.

Zapraszamy do zabawy w przyszłym
roku!

A.L.

Na Noc Dj’ów przybyły tłumy młodych ludzi

Jednogłośnie...
Podczas XXXVIII Sesji Rady
Gminy Lisewo w dniu 21 czerwca 2018 roku
radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy
Jakubowi Kochowiczowi absolutorium
z wykonania budżetu za 2017 rok. W trakcie

Skarbnik Henryce Świątkowskiej,
kierownikom jednostek oraz sołtysom za
współpracę i wzajemną pomoc. Zawsze
stawiamy sobie wysokie cele
i konsekwentnieje realizujemy. Jednak bez

w latach 2018-2025 i umieszczenia drogi
nr 060358C na odcinku Piątkowo-Obory na
wyższej pozycji listy.
Wszystkie uchwały możecie
Państwo znaleźć na stronie
www.bip.lisewo.com.
J.G.

Konwent wójtów

Podczas sesji kwiaty i podziękowania otrzymała skarbnik Pani Henryka Świątkowska

sesji Pan Wójt razem z Przewodniczącym
Rady Gminy złożyli podziękowania Pani
Skarbnik Henryce Świątkowskiej za
wieloletnią współpracę wręczając jej kwiaty.
Ostatnia sesja była też okazją do
przedstawienia nowego Skarbnika Gminy
Pani Izabeli Klafczyńskiej, która wkrótce
obejmie nowe stanowisko. - Dziękuję
Radnym za zaufanie i wsparcie jakie
Państwo mi dajecie. Dziękuję wszystkim
moim pracownikom, przede wszystkim Pani

zaangażowania i Pracy zespołowej nie
byłoby to możliwe mówi Wójt Jakub
Kochowicz. Radni na sesji podjęli 16
uchwał. Między innymi przegłosowano
nowe wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Przyjęto projekt
regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Lisewo. Rozpatrzono petycję Sołtys
Sołectwa Piątkowo w sprawie zmiany
kolejności modernizacji dróg gminnych

W piątek (8 czerwca) w Lisewie
obradował Konwent Wójtów Gmin
Wiejskich Województwa KujawskoPomorskiego. Zarząd województwa
reprezentował Marszałek Piotr Całbecki.
Przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego poinformowali wójtów
i burmistrzów gmin naszego regionu
o stanie wdrażania Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz
o stanie wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na terenach wiejskich.
W programie posiedzenia
konwentu znalazły się ponadto:
- Realizowane zadania oraz plany
inwestycji wdrażania Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz
o stanie Wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na terenach wiejskich.
- Realizowane zadania oraz plany
inwestycji na drogach wojewódzkich

Wiadomości Lisewskie
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omówione przez Panią Marzenę Baczyńską Dyrektor Departamentu Infrastruktury
Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu UM
w Toruniu.
- Aktualne informacje dotyczące wdrażania
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

zaprezentowała Dyrektor Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Elżbieta
Siemiątkowska Oraz Naczelnik Biura
Wdrażania Projektów PROW Pani Violetta
Witkowska.- Informacje dotyczące
wdrażania RPOW K-P w zakresie obszarów

Obradowanie wójtów Gmin wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego

wiejskich dyrektor Departamentu Rozwoju
Regionalnego Pani Barbara Jesionowska.
- Dofinansowanie z budżetu państwa spółek
wodnych w 2018 r. Prawo łowieckie
szacowanie szkód łowieckich omówiła Z a s t ę p c a D y r e k t o r a Wy d z i a ł u
Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Bydgoszczy Pani Iwona Gilewicz.
- Omówiono również dobre praktyki
w konsultacjach społecznych na
przykładzie Gminy Lisewo, które
przedstawiła Monika Maćkowska z Urzędu
Gminy w Lisewie.
- N a t o m i a s t M i r o s ł a w a To m a s i k
z Towarzystwa Rozwoju Gminy omówiła
konkurs dotacyjny dla gmin na zakup
sprzętu komputerowego i szkolenia
ukierunkowane na rozwój kompetencji
cyfrowych.
- Wdrażanie rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO) przedstawił
Pan Robert Bagiński.
Podczas wizyty w gminie Lisewo
marszałek Piotr Całbecki odwiedził Panią
Helenę Adamczyk. 102-letnia mieszkanka
Drzonowa uhonorowana została
specjalnym Medalem Marszałka
Województwa Unitas Durat Palatinatus
Cuiaviano-Pomeraniensis.
A. Dalke

Realizowane inwestycje
Modernizacja drogi
Wierzbowo-Linowiec
Trwają prace na odcinku drogi
łączącym dwie miejscowości WierzbowoLinowiec. Po zakończeniu przebudowy
powstanie droga o nawierzchni asfaltowej
i długości 1,643 km. Termin realizacji do
17 września 2018 r. Gmina pozyskała
dofinansowanie na ten cel w kwocie
650 tys zł. a całkowita wartość zadania to
ponad 1,3 mln zł. Droga jest
współfinansowana ze środków Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 577 tys zł.
Budowa drogi gminnej w Krusinie
Rozpoczynają się prace przy
budowie drogi gminnej w miejscowości
Krusin o długości 950 m o nawierzchni
3 krotnego powierzchniowego utrwalenia.
Wartość inwestycji opiewa na
kwotę 400 tys zł. Z czego 72,5 tys zł.
pochodzi z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.

Wartość inwestycji 645 tys. zł. Do połowy podpisana umowa na budowę 49
sierpnia zostanie przeprowadzony remont przydomowych oczyszczalni ścieków na
mieszkania z przeznaczeniem na oddział terenie gminy Lisewo. Prace zostaną
ukończone do 31 sierpnia 2018 r. Koszt
przedszkolny.
całkowity inwestycji wynosi ponad
1mln zł. Inwestycja współfinansowana
Remonty Świetlic
Do końca sierpnia zostanie zostanie w ramach PROW na lata
zakończona budowa świetlicy wiejskiej w 2014-2020.
Kamlarkach. Przeprowadzono remonty
Budowa instalacji OZE
świetlic wiejskich w Krajęcinie, Linowcu
i Mgoszczu.
D o k o ń c a c z e r w c a b r.
wybudowano 9 instalacji solarnych i 19
Budowa przydomowych Oczyszczalni
instalacji fotowoltaicznych w tym dwie na
Ścieków
Pod koniec czerwca została świetlicach wiejskich w miejscowości

Termomodernizacja szkoły w Krusinie
Trwają prace termomodernizacyjne
Szkoły Podstawowej w Krusinie. Wykonane
zostały już następujące prace centralne
ogrzewanie, wymiana okien i drzwi. Obecnie
prowadzone są prace termomodernizacyjne
polegające na ociepleniu ścian styropianem.

Wiadomości Lisewskie
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Koszt całkowity inwestycji to ok
700 tys złotych. Gmina pozyskała na
inwestycję z RPO dofinansowanie
w kwocie ok 350 tys zł.
Gazyfikacja trwa
Pomorska Spółka Gazownictwa
w Bydgoszczy prowadzi na terenie
miejscowości Lisewo prace związanie
z gazyfikacją.
Prace prowadzone będą
na ul.: Wybudowanie Wąbrzeskie, Mikołaja
z Ryńska, Chełmińskiej, Gen. J. Hallera,
Toruńskiej i W. Witosa.
Współpraca z Pomorską Specjalną
Strefą Ekonomiczną
19 czerwca br. Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz wspólnie z prezesem
Pawłem Lulewiczem podpisał w Gdańsku
list intencyjny o współpracy Gminy Lisewo
z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.
- Dzięki porozumieniu zyskujemy
bardzo ważnego partnera w pracach nad
terenami inwestycyjnymi w Lisewie
i sojusznika w poszukiwaniu nowych
inwestorów. Bardzo dziękuje za wsparcie
pracownikom Strefy - panu Jackowi Formela
Dyrektorowi Działu Inwestycji Strefowych
oraz pani Marcie Dargas-Draganik
z Działu Inwestycji Strefowych. Już niedługo
wejdzie w życie projekt premiera Mateusza
Morawieckiego (cała Polska strefą
ekonomiczną), dzięki któremu inwestorzy

zyskają możliwość uzyskania ulg w podatku
- dochodowym -mówi Jakub Kochowicz.
Przebudowa
drogi Paparzyn-Krusin
i Bartlewo-Kornatowo
Trwają pracę na odcinku drogi
Paparzyn-Krusin. Przebudowa obejmuje
odcinek o długości 6,3 km wraz
z poszerzeniem do 5 m, przebudowę zjazdów
z nieruchomości, wykonaniu zatok
autobusowych, oznakowaniu pionowym

i poziomym, oświetleniu przejść dla
pieszych.
Wartość tej całej inwestycji wynosi
4360 000 zł w 50% dofinansowana
z budżetu państwa tj. 2 189 000 zł.
Realizacja potrwa do połowy
września.
Modernizację przejdzie także
droga powiatowa Bartlewo-Kornatowo.
Łączna długość wyremontowanego odcinka
wyniesie 330 m.
K.Z.

Prace modernizacyjne drogi Linowiec-Wierzbowo

Będzie obwodnica!
W dniu 30 maja br. po prawie dwóch
latach pracy został złożony w Urzędzie
Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie
obwodnicy Lisewa. Jest to największa
planowana inwestycja w historii gminy
Lisewo.
Koszt to ponad 33 mln złotych.
Obwodnica o długości 2,8 km ominie
centrum wsi od północy. Rozpocznie się
rondem na węźle autostradowym „Lisewo”
i zakończy również rondem na wysokości
drogi gminnej na Pniewite.
- Dziś jest niepowtarzalna
możliwość pozyskania środków
zewnętrznych na sfinansowanie tej
inwestycji. Stąd dwa lata temu radni podjęli
decyzję o realizacji jej przez naszą gminę.
Pierwsze plany z budowy obwodnicy
pochodzą z początku lat 80 XX w. kiedy
powstawał projekt budowy autostrady A1.
Projekt ten przewidywał budowę
węzła autostradowego w Lisewie
i połączenie go z siecią drogową poprzez
obwodnicę w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 548. Realizacja obwodnicy miała się
odbywać łącznie z budową autostrady ze
środków budżetu państwa. Po uchwaleniu
przez Sejm RP ustawy o autostradach
płatnych zmianie uległ projekt budowy

autostrady polegający na zmianie kształtu
wszystkich węzłów autostradowych
i wprowadzeniu punktów poboru opłat.
Budowa obwodnic miejscowości i dróg
dojazdowych do punktów poboru opłat
została wyłączona z zakresu budowy
autostrady A1. Obecnie projektowany
przebieg obwodnicy miejscowości Lisewo

jest zgodny z pierwotnym projektem
budowy. Przebieg obwodnicy zgodny jest
z obowiązującym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Kujawsko -Pomorskiego oraz
z obowiązującym Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Gminy
Lisewo - zaznacza wójt.
K.Z.

Zapowiedzi
28.07.2018 r. - 70-lecie
Ludowego Klubu Sportowego
„Victoria” Lisewo
15.08.2018 r. - 30 - lecie
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Lisewie
01.09.2018 r. - Dożynki GminnoParafialne w Lisewie
Mamy to!

Wiadomości Lisewskie
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Coraz bliżej!
Na Małpim Gaju w Pniewitem
praca wre. Od ubiegłorocznych konsultacji w
terenie zaszły ogromne zmiany. Przede
wszystkim wykonano najważniejszą cześć
przedsięwzięcia - prace ziemne
i pielęgnacyjne przy pobliskich drzewach.
Wyrównano teren, przycięto gałęzie
i usypano hałdę ziemi w jednym
z narożników placu. Posłuży ona jako
stabilizator do podziemnego przejścia dla
dzieci. Dzięki temu atrakcja będzie
bezpieczna. Będzie można z niej także
zjeżdżać zimą na sankach.
W międzyczasie, dzięki
dofinansowaniu ze środków LGD Vistula
Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję,
w centralnej części obszaru powstał mini
park linowy dla najmłodszych. Zostały także
zamontowane elementy placu zabaw
huśtawka, ważka i piaskownica. Nie
zapomniano także o zwierzętach. Te
mniejsze, jak różnego rodzaju ptaki, mają
już swoje miejsce w Pniewitem. Dzieci
przygotowały im budki i karmniki. Te
większe natomiast, jak choćby psy otrzymały wygodne miejsce schronienia
przed słońcem.
A mieszkańcy ani myślą zwolnić
tempa! Podczas ostatnich miesięcy kilka
razy zbierali się na placu grabili liście,
zbierali kamienie i wykonywali sporo prac
typowo porządkowych. Ku uciesze
najmłodszych dorośli wykonali też
w czerwcu mini tor przeszkód. Za materiał
posłużyły zużyte opony.
W ostatnich dniach obiegła nas
wspaniała wiadomość! Sołectwo Pniewite
otrzymało dofinansowanie z firmy Mondi
S.A. na rozbudowę infrastruktury na Małpim
Gaju. Dzięki temu powstanie tu jeszcze duża

Idea powstania naturalnego placu
zabaw, wykonanego z naturalnych
surowców jak np. drewno, wzięła się
z faktu, że po pierwsze takiego miejsca nie
ma na tę chwilę nigdzie w powiecie. Poza
tym takie miejsce jest bardziej interesujące
dla dzieci, gdyż rozwija ich wyobraźnię
i
Wszystkie te prace wykonywane są w żaden sposób jej nie ogranicza. Pozwala
bawić się w grupie, jak i samemu. Dziecko
przy ogromnym zaangażowaniu
może wciąż wymyślać nowe zabawy
i scenariusze. Do tego materiały, z jakich ma
być wykonany plac zabaw nie są drogie
część z nich jest nawet darmowa np. opony,
palety. Co więcej naturalny plac zabaw
można zbudować samemu, a to, co na nim
się znajdzie możemy zaprojektować sami.
W oczywisty sposób taki plac jest
ekologiczny i przyjazny środowisku,
a zabawa na nim to frajda również dla
dorosłych.
drewniana altana z ławkami w środku.
Będzie to miejsca dla dorosłych i młodzieży,
którzy będą mogli popilnować swoje dzieci
w spokoju, czy poczytać książkę.
Mieszkańcy w planach mają jeszcze zakup
i montaż drewnianych domków tipi dla
dzieci oraz tyrolki (zjazdu linowego).

M.M.

Apel do rolników!

Dzieci z Pniewitego pamiętają o zwierzętach

mieszkańców oraz lokalnych liderów, jak
sołtys i radny. Większość prac nie
wymagających specjalistycznego sprzętu,
czy umiejętności ludzie wykonują sami. Ba
przy tym pomagają im dzieci - główni
odbiorcy projektu jakim jest Naturalny Plac
Zabaw w Pniewitem. Dużym wsparciem dla
społeczności są: OSP Pniewite i Urząd
Gminy w Lisewie.

W ostatnim czasie na terenie
Gminy Lisewo zanotowano dwa
przypadki zatrucia rodzin pszczelich.
W związku z powyższym
Wójt Gminy Lisewo apeluje do rolników
o wykonywanie zabiegów środkami
ochrony roślin zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym zgodnie z informacją
zawartą w etykiecie środków ochrony
roślin.
Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Wizyta studyjna w Gminach Lisewo i Płużnica
W dniach 20 i 21 kwietnia na terenie
dwóch gmin: Lisewo i Płużnica odbywała się
wizyta studyjna samorządowców i działaczy
społecznych z Gminy Międzyrzecz (woj.
lubuskie) na czele z Burmistrzem Miasta
p. Remigiuszem Lorenzem.Tematem wizyty
były „Sposoby angażowania mieszkańców w
życie gminy”.
Nasi goście na początku poznali
założenia i pracę Zakładu Aktywności
Zawodowej w Drzonowie. Umożliwiła im to
dyrektor ZAZ-u p. Katarzyna Lubańska.
Odbyli także ciekawe spotkanie z sołtysem
Drzonowa p. Ewą Kokoszką
i z przedstawicielami OSP Drzonowo.
Podczas rozmowy omówiono etapy
tworzenia terenu „Po sąsiedzku” jako
przykład inwestycji realizowanej wyłącznie
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przez mieszkańców.
Następnie władze naszej gminy
zaprosiły wszystkich na wspólny obiad do
sali sesyjnej. Wśród uczestników był
również Przewodniczący Rady Gminy
p. Witold Jaworski, Sekretarz Gminy p.
Halina Chrzanowska i Skarbnik Gminy p.
Henryka Świątkowska. Tutaj Wójt p. Jakub
Kochowicz przedstawił gościom
najważniejsze informacje o gminie i jej
mieszkańcach. Z kolei pracownik Urzędu
p. Monika Maćkowska opowiedziała
o formach prowadzenia konsultacji i samym
podejściu do ich organizacji.
Później autokarem udaliśmy się na
spotkanie z sołtysem Kornatowa p. Marią
Adamczyk i p. Marią Dziubak - działaczką
społeczną. Kornatowianki opowiedziały

o pobliskim terenie rekreacyjnym “barace”,
o jego historii i o ludziach, którzy już
wielokrotnie zaangażowali się w pracę na
rzecz swojej miejscowości. Kolejnym
punktem wizyty było poznanie
powstającego właśnie naturalnego placu
zabaw w Pniewitem. Goście nie kryli
podziwu dla nowatorskiego (choć tak
znanego każdemu dziecku) podejścia
gminy do tematu wypoczynku. Sołtys
Pniewitego p. Andrzej Grędzicki
i radny p. Piotr Goliński przedstawili etapy
prac i to, co jeszcze jest w planach.
Natomiast działaczka społeczna p. Anita
Krawaczyńska opowiedziała o tym, jak
zachęcić mieszkańców do wspólnej
aktywności. Prezentacja projektu „Małpi
Gaj” zrobiła na przyjezdnych naprawdę
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duże wrażenie. Potem czekała nas wizyta na
Lisewskich “Jordankach” oraz spotkanie
z Młodzieżową Radą Gminy Lisewo. Nasi
młodzi radni opowiadali o swojej
działalności i o prowadzonych konsultacjach
na temat projektu zagospodarowania
terenów publicznych w całej gminie.
Dostrzeżono, jak duży potencjał ma Ogródek
Jordanowski nie tylko ze względu na swoje
położenie, ale i mnóstwo zieleni oraz fakt, że
jest najlepszym miejscem spotkań dla
Lisewian.
Powolnym spacerem w piękną
pogodę udaliśmy się do Pracowni Orange,
gdzie Wiceprezes Stowarzyszenia Kuźnia
Inicjatyw Lokalnych w Lisewie p. Agnieszka
Dalke przybliżyła Międzyrzeczanom zakres
realizowanych projektów i program Działaj
Lokalnie. Do tego nie zabrakło opowieści
o “walce” o Pracownię Orange.
Goście oczywiście poczęstowani
sokiem pomarańczowym włączyli się żywo
w dyskusję na temat źródeł finansowania
projektów prospołecznych. Odwiedziliśmy
również Bibliotekę - Pracownię Kultury
w Lisewie.
Dalej udaliśmy się w podróż do
Lipienka. Ostatnim punktem wizyty była
wymiana doświadczeń z tutejszymi
aktywistami. Chętni, a było ich wielu
zwiedzili ruiny Zamku Krzyżackiego
w Lipienku z XIII wieku. Po poczęstunku
obejrzeliśmy prezentację druhów
z miejscowej jednostki OSP na temat
budowy w czynie społecznym pięknej
strażnicy.
Zwieńczeniem wizyty tego dnia
było wspólne ognisko i biesiada. Przybyli na
nią także zaproszeni samorządowcy z naszej
gminy, radni i sołtysi. Łącznie tego wieczoru
w wizycie uczestniczyło aż 70 osób! Humory
dopisywały wszystkim bez wyjątku.
Świetnym prezentem było także piwo
Międzyrzeckie Zamkowe, które
otrzymaliśmy jako skromny prezent od
zaprzyjaźnionych gości. Stoły zostały
zapełnione po brzegi przez lokalne
Stowarzyszenie Lipienianka. Panie
przygotowały pyszne ciasta i inne miejscowe
wyroby, a sołtys upiekł chrupiący chleb.
Można było skosztować wspaniałych wędlin
z lokalnej firmy Ritter, czy własnoręcznie
przygotowanych pasztetów, smalcu
i ogórków. Nie zabrakło też tradycyjnych
kiełbasek z grilla, gorącej zupy, pieczonych
ziemniaków ze śledziem i świetnej kawy.
Rozmowom nie było końca,
podziękowaniom także. Goście odjeżdżali
w świetnych humorach, a mieli jeszcze przed
sobą kolejny dzień wizyty!
Następnego dnia, w piękny sobotni
poranek ponownie wraz z Wójtem Gminy
Lisewo Międzyrzeczanie odwiedzili
Spółdzielnię Mleczarską w Lisewie. Pani
Prezes Grażyna Foj oprowadziła ich po
obiekcie, nie zdradziła jednak tajemnicy
przepisu na Ser Lisewski. Podczas degustacji
stale podkreślano jego wyjątkowość co tylko

Goście z wizytą w Sołectwie Kornatowo

potwierdziła później długa kolejka do
sklepiku.
Ostatnim punktem na mapie Gminy
Lisewo było Wierzbowo. gdzie na
przybyszów czekała sołtys Wierzbowa
p. Elżbieta Lewandowska i działaczka
społeczna p. Anna Pawlak. Przedstawiły one
działania, które od lat realizuje sołectwo.
Wyniki swojej pracy pokazały zarówno
w terenie, jak i w formie prezentacji
multimedialnej.
Prosto stamtąd autokar udał się na
kontynuację wizyty w Gminie Płużnica. Ale

Podczas całej wizyty dało się
zauważyć jak wiele nas różni z tamtymi
rejonami. W trakcie wymiany doświadczeń,
opinii mogliśmy wiele się od siebie
nauczyć. Goście wciąż powtarzali znane
porzekadło “Podróże kształcą”. To prawda.
Czasu było jednak zbyt mało, aby móc
wypytać o wszystko. Na szczęście mamy
nadzieję na rewizytę, zaproszenie
wystosował przecież sam Burmistrz
Międzyrzecza.
M. Maćkowska

Cztery sołectwa nagrodzone!
Za nami rozstrzygnięcie
Powiatowego Konkursu „Dziedzictwo
kulturowe naszego sołectwa”. Od 11 lat
cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnej
społeczności. 25 maja br. Starosta
Chełmiński Zdzisław Gamański wręczył
symboliczne czeki na realizację

Projekty z Gminy Lisewo:
1. “Poniatówka” dom z duszą - Lipienek
2.000,00 zł
2. Lisewskie dzieje od strażaka do piłkarza
Lisewo - 1.200,00 zł
3. Warto wiedzieć Krusin - 1.000,00 zł
4. Bezpieczna wieś - Drzonowo -

Aż 4 wsie z naszej gminy zostały nagrodzone!!!

10 przedsięwzięć o łącznej wartości 18 tys. zł 1.000,00 zł.
Gratulujemy laureatom i czekamy
sołtysom. Wśród nagrodzonych znalazły się
aż 4 wsie z naszej gminy! Są to: Drzonowo, na efekty pracy zespołów zaangażowanych
K r u s i n , L i p i e n e k i L i s e w o . w realizację prac projektowych!
W ramach tegorocznej edycji
M.Maćkowska
dofinansowane zostaną następujące
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Polityka senioralna - spotkania w terenie
13 czerwca 2018 r. w lisewskiej
bibliotece i w Pracowni Orange odbyůo sić
pierwsze spotkanie w sprawie polityki
senioralnej z samymi seniorami. Na
z a p r o s z e n i e o d p o w i e d z i a ůo s w o j ŕ
obecnoúciŕ niemalýe 40 seniorów ze wsi:
Lisewo, Mgoszcz, Malankowo, Lipienek,
Drzonowo i Strucfoń.
Na poczŕtku Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz powitaů zebranych
przedstawiů cel spotkania. Omówiů jakie
efekty majŕ przynieúă organizowane
warsztaty i przybliýyů istotć wprowadzenia
Polityki senioralnej w Gminie Lisewo w
ogóle.
Nastćpnie gůoszabraůaKoordynator
Zespoůu ds. opracowania Programu
Wsparcia Osób Starszych w Gminie Lisewo
na lata 2018 – 2025 Monika Maăkowska.
Wyjaúniůa na jakim etapie sŕ prace oraz w
jakiej formie bćdŕ prowadzone warsztaty.
Omówiůa dotychczas zebrane informacje na
temat úrodowiska seniorów. Przedstawiůa
wyniki ankietyzacji prowadzonej marcu br.
Zebranych podzielono na 3 grupy, a
dyskusja toczyůasić w trzech obszarach:
1) Przestrzeń publiczna, transport,
bezpieczeństwo.
2) Oferta spćdzania czasu wolnego,
wolontariat, aktywizacja.
3) Sport, zdrowie – profilaktyka i opieka.

Błachta, Krusin, Tytlewo, Wierzbowo i
Kamlarki.
Sekretarz Gminy Lisewo Pani
Halina Chrzanowska oraz Koordynator
Zespołu Monika Maćkowska powitały
zebranych
przedstawiły cel spotkania.
Następnie seniorzy podzieleni na dwie grupy
rozpoczęli dyskusję na temat spraw ważnych
dla seniorów.
W spotkaniach Zespół wspomagali
pracownicy Biblioteki – Bartosz Kącki,
Agata Rzydóch i Natalia Szpręglewska oraz
pracownicy Urzędu – Katarzyna Bukowska,

Bartosz Ciechowski i Magdalena Bąk.
Bardzo dziękuję wszystkim
Państwu, którzy zaszczycili nas swoją
obecnością. Dziękuję za cenne uwagi i
spostrzeżenia oraz za samą chęć do wzięcia
udziału w publicznej dyskusji na temat
wsparcia osób starszych. Dziękuję też
członkom Zespołu za pomoc w organizacji
i przeprowadzenie spotkania.
Wyniki zostaną podane do
publicznej informacji po zakończeniu
wszystkich spotkań z mieszkańcami
pozostałej części gminy.
Koordynator Zespołu - Monika Maćkowska

27 czerwca 2018 r. w świetlicy
wiejskiej w Bartlewie odbyło się kolejne
spotkanie w sprawie polityki senioralnej
z osobami starszymi ze wsi: Bartlewo,
W czasie konsultacji w Pracowni Orange zebrani pracowali w trzech grupach

Dzieje się nowe!
Jej pomieszczenia remontowane
były kilka miesięcy. Dziś zachwyca
przejrzystością i wyposażeniem.
Od wtorku 8 maja w Lisewie
Gminna Biblioteka Publiczna - Pracownia
Kultury funkcjonuje w budynku dawnego
pawilonu szkolnego. O? cjalnemu otwarciu
placówki towarzyszyło spotkanie
z podróżniczką Katarzyną Laskowską
i wystawą jej fotogra? i.
We wtorkowe popołudnie - 8 maja
w budynku centrum kultury pojawiły się
małe wróżki, króliki, księżniczki
i czarodzieje. Najmłodsi miłośnicy książek
do nowej siedziby biblioteki przyszli
przebrani za ulubione postaci z bajek.
Biegając między regałami z książkami, nie
zwracając uwagi na uroczyste
przemówienia, pokazały, że miejsce to jest
stworzone dla nich.
Uroczystego otwarcia placówki,
przecinając wstęgę, dokonali wspólnie
kierownik placówki Marzenna
Szpręglewska, starosta chełmiński Zdzisław
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w pofestiwalowej projekcji jedenastu
nagrodzonych filmów na Festivalu Grand
OFF, który jest najważniejszą inicjatywą
promującą kino niezależne w Polsce i jedną
z najważniejszych rangą na świecie.
Z kolei 3 lipca w ramach
ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy
Bibliotekarz” odbył się rajd rowerowy do
znanych historycznych miejsc w gminie
Lisewo. Miłośnicy książek oraz rowerów
wyruszyli o godzinie 10:00 spod budynku
biblioteki w stronę kościoła, następnie udali
się do ruin zamku w Lipienku, by
ostatecznie trafić do Domu Pomocy
Społecznej w Mgoszczu, gdzie odbył się
piknik. Dziękujemy bardzo serdecznie
Panu Bogdanowi Taczyńskiemu za
przedstawienie nam w ciekawy sposób
historii poszczególnych miejsc.
Od maja przy Pracowni Kultury
w Lisewie działa także grupa teatralna,
która ma swoje spotkania w każdą środę
w godzinach od 16:00 do 18:00.
O rg a n i z a t o r z y s ą p o d o g r o m n y m
wrażeniem liczebności grupy, nie
spodziewali się, że utworzenie grupy spotka
się z tak pozytywnym odbiorem.
W wakacje w poniedziałki będą się
odbywać też zajęcia taneczne, obecnie
prowadzony jest nabór. Poszukujemy osób
w wieku od 10 do 16 lat. Zapisy pod
numerem 721 368 141.
Po przerwie wakacyjnej ekipa
Pracowni Kultury planuje przygotować
nowe, bogate oferty zajęć dodatkowych
Międzypokoleniowe warsztaty ceramiczne
skierowane głównie do dzieci i młodzieży,
ale czasami również dla dorosłych oraz
wygłosiła prelekcję o doświadczeniach ale na wolności” - Aleksandra Fiuk - Lisewo,
seniorów. O nadchodzących wydarzeniach
przeżytych podczas samotnej podróży po II miejsce: „ Pieczarkowa” - Julia Klimczak będziemy Państwa informować na bieżąco
Azji Południowo - Wschodniej i Australii. Malankowo, III miejsce: „Przyroda wokół
na fanpage' u biblioteki oraz stronie
D l a m ł o d s z y c h u c z e s t n i k ó w nas” - Klaudia Grabowska - Lisewo
internetowej www.lisewo.com.
przeprowadzono także quiz wiedzy
Z kolei 21 czerwca mieszkanki
o bajkach. Zwieńczeniem tego uroczystego naszej gminy brały udział w warsztatach
N. Szpręglewska
dnia był pyszny tort w kształcie książki.
tworzenia wianków. Uczestnicy pod okiem
- Ta z m i a n a m a c h a r a k t e r Pani Lidii Rohde wykonywali przepiękne
spektakularny, pozwala rozszerzyć wieńce ze zbóż, polnych kwiatów itp..
dotychczasowy zakres i formułę działania
29 oraz 30 czerwca mieszkańcy
obiektu. Dzięki działaniu Pracowni Kultury n a s z e j g m i n y u c z e s t n i c z y l i
w Lisewie mieszkańcy zyskają przestrzeń do
realizacji własnych pasji i zainteresowań.
Chcemy aby pracownia tętniła życiem relacjonuje kierownik biblioteki Marzenna
Szpręglewska. W skład ekipy Pracowni
Kultury wchodzą: Pani Marzenna
Szpręglewska, Anna Piasecka, Agata
Rzydóch, Natalia Szpręglewska oraz Bartosz
Kącki, którzy wciąż dopracowują program
działań biblioteki, chcąc wyjść
z ofertą do świetlic wiejskich i mieszkańców,
którzy na co dzień nie mogą dojeżdżać do
Lisewa.
W minionym czasie odbyło się już
sporo wydarzeń organizowanych przez
placówkę, były to m.in. czerwcowe
warsztaty ceramiczne, na których każdy miał
okazję zapoznać się z technikami lepienia
w glinie, a także techniką zdobniczą.
Uczestnicy wykonali własnoręcznie
Panie z duma prezentowały własnoręcznie stworzone wianki
zaprojektowane przez siebie naczynie.
Gamański, przewodniczący Rady Gminy
Witold Jaworski oraz wójt Jakub
Kochowicz. Podpisanie listu intencyjnego
dopełniło uroczystą inaugurację pracy
placówki. Na pamiątkę tego wydarzenia, na
rewersie dokumentu podpisali się także
obecni mieszkańcy. Nie zabrakło również
życzeń skierowanych do samych
pracowników biblioteki.
Otwarcie uświetniła wystawa
fotografii podróżniczej Pani Katarzyny
Laskowskiej - podróżniczka, fotograf - która

W czerwcu odbył się także konkurs
fotograficzny „Sztuka wokół Ciebie”.
Skierowany był on do wszystkich
mieszkańców gminy, a także przyjaciół
samorządu. Celem tej inicjatywy była próba
dostrzeżenia sztuki w zupełnie nowy sposób,
wychodzenia poza ramy i przełamywania
barier wyobraźni. Do konkursu nadesłano 32
prace, jury w składzie Pani Marzenna
Szpręglewska, Pani Katarzyna Czarnecka
oraz Pan Marcin Daroń, przyznało
następujące miejsca: I miejsce: „Za kratami,
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Planowanie na Polanie
16 maja 2018 r. przy remizie OSP
w Lipienku odbyło się ważne spotkanie dla
lokalnej społeczności pt.: „Planowanie na
Polanie”.
Zainteresowani mogli podzielić się
swoimi pomysłami na zakupiony niedawno
t e r e n n a p r z e c i w s t r a ż n i c y.
Zagospodarowanie działki o pow. 0,28 ha
zostało przez nich kompleksowo
zaplanowane. Swoimi spostrzeżeniami
przyszli podzielić się zarówno najmłodsi, jak
i starsi mieszkańcy wsi Lipienek. Ogółem
w konsultacjach połączonych z piknikiem
uczestniczyło ponad 40 osób!
Na początku głos zabrał sołtys
Tomasz Chmarzyński, który powitał
wszystkich i podziękował za przybycie.
Powiedział, że oczekuje od mieszkańców
o t w a r t e j p o s t a w y, d z i e l e n i a s i ę
spostrzeżeniami, poruszania ważnych, także
trudnych kwestii. Zebrano wszelkie pomysły
na ten teren i umieszczono je na tablicy. Były
wśród nich takie, które na pierwszy rzut oka
wydawały się szalone!
Następnie Wójt Jakub Kochowicz
wobec dużej liczby zainteresowanych zaproponował pracę w czterech grupach.
Zajmowały się one zagadnieniami
skupionymi wokół następujących haseł:
boisko, świetlica, plac zabaw oraz teren
rekreacyjny. Po niespełna 20-minutowej
sesji dyskusyjnej koordynatorzy grup
przedstawili propozycje zagospodarowania
przestrzeni. Każda z nich została
przedyskutowana na forum spotkania.
Zwracano szczególną uwagę na
słabe i mocne strony terenu oraz na szanse
i zagrożenia wynikające z jego położenia.
Bardzo ważną zasadą, jaką kierowały się
wszystkie grupy było bezpieczeństwo
użytkowników. Nie zapomniano o komforcie
korzystania ze świetlicy, mnóstwie krzewów,
czy parkingach dla samochodów.
Wójt poinformował, że na
przestrzeni dwóch najbliższych lat władze
gminy będą starać się o środki zewnętrzne na
dofinansowanie inwestycji takich jak plac

plac zabaw i boisko. Teren rekreacyjny drobnych, ale ważnych elementów.
W międzyczasie można było
zostanie prawdopodobnie sfinansowany ze
środków funduszu sołeckiego. Na świetlicę poczęstować się kiełbaską, popcornem
trzeba jeszcze poczekać. Nadszedł czas na i innymi przysmakami. Piknikowa

Przybyli mogli podzielić się swoimi pomysłami na zakupiony niedawno teren naprzeciw strażnicy.

rysowanie. W planie działki skrupulatnie
rozmieszczano poszczególne elementy
budynek z rozbudowanym wejściem, boisko,
częściowe ogrodzenie, piłkochwyty,
dodatkowe oświetlenie, zieleń, elementy
placu zabaw i siłowni zewnętrznej, altanę,
ławeczki, ścieżki oraz wiele innych

atmosfera sprzyjała owocnej dyskusji.
Dowodem na to są załączone fotografie
w szczególności wspólna wykonana już po
zakończeniu konsultacji.
Organizatorzy dziękują wszystkim
za przybycie.
M.Maćkowska

Mieszkańcy prezentują wypracowany plan zagospodarowania terenu

Świadczenie „Dobry Start” 300+
Świadczenie dobry start
przysługuje raz w roku dla rozpoczynających
rok szkolny dzieci, do ukończenia 20 roku
życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się
w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku
życia.
Świadczenie dobry start
przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się
w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów
rozporządzenia oznacza szkołę podstawową,
dotychczasowe gimnazjum, szkołę
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ponadpodstawową i dotychczasową szkołę
ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły
policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę
artystyczną, w której jest realizowany
obowiązek szkolny lub nauki, a także
młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy,
specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek
rewalidacyjno - wychowawczy).
Program nie obejmuje dzieci
realizujących przygotowanie przedszkolne

ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce”
prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także
studentów, uczniów szkół policealnych
i uczniów szkół dla dorosłych.
Świadczenie dobry start nie
podlega unijnej koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że
gmina ustala prawo do świadczenia dobry
start samodzielnie i nie przekazuje wniosku
do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców
dziecka przebywa poza granicami
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Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
w Szwajcarii.
Wnioski podobnie jak wnioski
o świadczenie wychowawcze, zasiłek
rodzinny oraz świadczenia z funduszu

alimentacyjnego będzie można składać już w/w świadczeń prowadzi Gminny Ośrodek
od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa P o m o c y S p o ł e c z n e j w L i s e w i e .
Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez
Ważne! Wniosek należy złożyć
bankowość elektroniczną, a od
do 30 listopada!
1 sierpnia drogą tradycyjną
(papierową).Postępowania w sprawie
GOPS Lisewo

Opiekun dzienny w Lisewie
W kwietniu br. Gmina Lisewo
rozpoczęła realizację partnerskiego projektu
"Gminne Punkty Opieki Dziennej - wsparcie
dla rodziców małego dziecka". Partnerami
projektu są Gminy Płużnica i Chełmża oraz
Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju
Gminy Płużnica.
W ramach przedsięwzięcia
w połowie lipca uruchomionych zostanie
siedem miejsc świadczenia usług opieki nad
dziećmi do lat trzech. W gminie Lisewo
zostaną utworzone 2 punkty:
- punkt opieki dziennej znajdujący się przy
GOPS'ie w Lisewie,
- punkt opieki dziennej znajdujący się
w bloku nr 4 na ul. Ks. A. Łebińskiego.
Do każdego punktu będzie mogło
być przyjętych od 3 do 5 dzieci. Opiekę do 10
godzin dziennie sprawować będą

wykwalifikowane opiekunki. W tym celu - do opiekunów dziennych/kandydatów na
Jednym z celów
przeszkolonych (160 godzin) zostało 5 osób, dziennych opiekunów.
zadania jest umożliwienie powrotu do pracy
z których 3 osoby zostaną zatrudnione.
Przez pierwsze dwa lata punkty lub znalezienia pracy przez 21 rodziców.
Projekt współfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, Działanie
Projekt skierowany jest do trzech 08.04.01
Wartość projektu 1 806 935,32 zł,
grup odbiorców:
dofinansowanie
1 535 895,02 zł.
- osób powracających na rynek pracy po
urlopach macierzyńskich/rodzicielskich,
A.D.
- osób fizycznych w wieku aktywności
zawodowej wyłączonych z rynku pracy
w związku ze sprawowaniem opieki nad
dziećmi do lat 3,
będą finansowane ze środków Unii
Europejskiej. Rodzice będą płacili jedynie za
wyżywienie dziecka. Kolejne dwa lata
zadanie będzie finansowane ze środków
gmin i opłat rodziców.

Fundusz Sprawiedliwości także dla
strażaków z Gminy Lisewo
28 czerwca br. pomiędzy Ministrem
Sprawiedliwości a Gminą Lisewo została
zawarta umowa na dofinansowanie do
zakupu wyposażenia dla jednostek OSP

np. w wypadkach komunikacyjnych. Całe
zadanie wyceniono na 59.394,00 zł. Umowa
dotacji celowej opiewa na kwotę 58 800,06 zł
(co stanowi 99 % kosztów zadania).

zostanie podstawowy sprzęt ratowniczy do
ratownictwa medycznego i technicznego.
Strażacy z OSP Lisewo, Lipienek, Pniewite,
Strucfoń i Bartlewo otrzymają m.in. deski
ortopedyczne, torby PSP R1, szyny
Kramera, nożyce ratownicze do cięcia
pedałów, sprzęt zabezpieczający miejsce
akcji, osłony miejsca zdarzenia i ofiar
wypadków.
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo
mieszkańców oraz wychodząc naprzeciw
wciąż rosnącym zadaniom i obowiązkom
n a k ł a d a n y m n a j e d n o s t k i O S P,
pozyskiwanie sprzętu ratowniczego
pozwoli na szybsze i skuteczniejsze
podejmowanie działań ratowniczych, jak
również wpłynie na bezpieczeństwo
samych ratowników.
Dzięki temu podniesie się poziom
bezpieczeństwa na terenie Gminy Lisewo
i jakość wyposażenia straży pożarnych,
a także profesjonalizm podejmowanych
działań.
M.M.

Moment podpisu umowy na dofinansowanie wyposażenia jednostki OSP

z terenu Gminy Lisewo. Środki finansowe,
jakie trafią do tutejszych strażaków będą
służyły udzielaniu pomocy poszkodowanym

Pozostała część tj. 593,94 zł zapewnia
Gmina Lisewo z własnych środków.
W ramach zadania pozyskany

Wiadomości Lisewskie
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Jubileusze OSP
50 lat OSP Mgoszcz
9 czerwca 2018 r. w Mgoszczu przed
remizą delegacje strażaków, zaproszeni
goście i społeczność lokalna zebrali się, aby
wspólnie świętować Jubileusz 50- lecia
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mgoszczu.
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta
w intencji strażaków i ich rodzin odprawiona
przez ks. proboszcza Henryka Łozińskiego
oraz Kapelana Gminnego ZOG dh Gerarda
Gromowskiego. Obchody prowadził
Dowódca Uroczystości Komendant Gminny
ZOG dh Paweł Adamczyk.
Konferansjer w imieniu Zarządu OSP
Mgoszcz, a także całej braci strażackiej
jednostki powitał wszystkich na obchodach
Jubileuszu 50-lecia powstania OSP
Mgoszcz.
Potem przedstawiono referat
okolicznościowy, w którym zawarto krótki
rys historyczny jednostki i wiele ciekawych
informacji o jej działalności. Minutą ciszy
uczczono pamięć zmarłych założycieli
jednostki i ich dokonania.
Ważnym punktem uroczystości było
odsłonięcie pamiątkowej tablicy, którego
dokonał Wójt Gminy Lisewo Jakub
Kochowicz oraz Prezes OSP Mgoszcz dh
Henryk Bogusz.
Z okazji tak ważnej dla strażaków
chwili dokonano również wręczenia
odznaczeń i medali.
Kolejnym punktem uroczystości były
przemowy gości zaproszonych, delegacji
i wszystkich, którzy chcieli skierować kilka
słów do zgromadzonych. Zebrani dokonali
także wpisów w kronice jednostki.
Na ręce Prezesa dh Henryka Bogusza
wręczono upominki, kwiaty i życzenia.

Po oficjalnej części zebrani goście zostali
zaproszeni do wspólnego świętowania
jubileuszu. Wspólna zabawa trwała do
późnych godzin nocnych.

90 lat OSP Drzonowo
30 czerwca 2018 r. w Drzonowie przed
remizą delegacje strażaków, zaproszeni
gości i liczne grono mieszkańców zebrali się,
aby wspólnie świętować Jubileusz 90- lecia
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Drzonowie.

Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Panią Katarzynę Lubańską, Wójta Gminy
Lisewo Pana Jakuba Kochowicza,
Wi c e p r e z e s a Z a r z ą d u O d d z i a ł u
Powiatowego Związku OSP RP
w Chełmnie Druha Andrzeja Janowskiego,
Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP
w Chełmnie starszego brygadiera Janusza
Pietraka, Prezesa ZOG ZOSP RP w Lisewie
D r u h a K azimier za J an k o w s k ieg o ,
Komendanta Gminnego ZOSP RP

Uroczysty przemarsz ulicami Drzonowa
Uroczystość rozpoczął Dowódca
Uroczystości Wiceprezes OSP Drzonowo
Druh Marcin Daroń. Prezes jednostki dh
Wojciech Miraszewski powitał na
obchodach Jubileuszu m. in.: Radną Sejmiku

w Lisewie Druha Pawła Adamczyka,
Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo
Pana Witolda Jaworskiego, Sekretarz
Gminy Lisewo Panią Halinę Chrzanowską.
Następnie przedstawiono referat
okolicznościowy i odsłonięto pamiątkową
tablicę. Dokonano również wręczenia
odznaczeń i medali.
Na zakończenie zebrani
przemaszerowali ulicami Drzonowa na
poczęstunek i koncert Orkiestry Dętej
z Chełmży na terenie rekreacyjnym Po
S ą s i e d z k u . P ó ź n i e j o rg a n i z a t o r z y
zafundowali zebranym liczne atrakcje od
konkursów dla dzieci, przez rywalizację
wśród drużyn strażaków, aż po zabawę
taneczną do godzin wieczornych.
Były wspólne tańce, niekończące się toasty
za dalsze lata działalności OSP Drzonowo
i życzenia niesłabnącego zaangażowania
dla druhów, którzy są głównymi
animatorami życia na wsi.
M.M.

Pamiątkowe zdjęcie strażaków OSP Mgoszcz

Wiadomości Lisewskie
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Obchody św. Floriana w Gminie Lisewo
Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Lisewie zorganizował w dniu 5 maja
2017 r. tradycyjny capstrzyk z okazji „Dnia
Strażaka”.
W uroczystościach Uczestniczyli:
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
w Chełmnie bryg. Janusz Pietrak, kapelan
strażaków ks. Gerard Gromowski, drużyny
harcerskie oraz druhowie ochotnicy
ze wszystkich jednostek OSP Gminy
Lisewo.
Druhowie i zaproszeni goú cie
zebrali siź na uroczystym apelu przy
lisewskiej remizie. Po uroczystej Mszy
å wiźtej w intencji straæaków oraz ich rodzin.,
któr¹ odprawi³ ks. G. Gromowski wraz
z proboszczem ks. Henrykiem £ ozińskim
nast¹ pi³ przemarsz ulicami Lisewa
straæaków, pocztów sztandarowych, a takæe
p r z e j a z d w o z ó w s t r a æa c k i c h
w towarzystwie Orkiestry Dźtej z Che³mæy.

Druhny i druhowie przed wejściem do kościoła
K.Cz.

V Drużyna Harcerska w Lisewa im. Franciszka Bielińskiego o profilu pożarniczym

Poczty sztandarowe

Orkiestra dęta z Chełmży

Tego dnia nie zabrakło odznaczeń i wyróznień

Wiadomości Lisewskie
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Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Chełmnie
18 maja br. odbyły się Powiatowe
Obchody Dnia Strażaka w Chełmnie
połączone z
uroczystością nadania
sztandaru dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.
Obchody rozpoczęła Msza Święta
w intencji strażaków odprawiona w Kościele
archiprezbiterialnym Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie przez
Proboszcza ks. kanonika mgr Adama
Ceynowę.
W tym roku druhowie z Gminy
Lisewo mogli być szczególnie dumni ze
swoich reprezentantów, ponieważ Uchwałą
Prezydium Zarządu Głównego Druh Lech

Wysocki został odznaczony Medalem w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju
Honorowym im. Bolesława Chomicza i umacniania Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP.
Ponad to Starosta Chełmiński
przyznał z okazji Dnia Strażaka nagrodę
pieniężną dla
druha
Kazimierza
Jankowskiego z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lisewie. Nagroda została
przyznana za długoletnią służbę na rzecz
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom
powiatu chełmińskiego.
M.M.
Druh Lech Wysocki został odznaczony
Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza

Ćwiczenia doskonalące dla
jednostek PSP i OSP
W środę 23 maja 2018 r. na terenie
lasów komunalnych przy ul. Południowej
w Grudziądzu, odbyły się ćwiczenia
doskonalące dla jednostek PSP i OSP.
Ich celem było praktyczne
przećwiczenie gaszenia symulowanego
pożaru w lesie.
W działaniach udział brały
jednostki PSP i OSP z powiatu
grudziądzkiego i chełmińskiego w tym OSP
Lisewo i OSP Lipienek. Skoordynowana

akcja gaśnicza na dwóch odcinkach
bojowych wymagała dużej ilości wody do
celów gaśniczych. Dostarczanie jej
realizowano poprzez dowożenie pojazdami
gaśniczymi oraz dwiema liniami tłocznymi
rozciągniętymi na odcinku ok. 1 km.
Dzięki współpracy z Leśniczym
Lasów Komunalnych podsumowanie
ćwiczeń odbyło się przy pysznej grochówce
w Centrum Edukacji Ekologicznej.
M.M.

Dziękujemy
za Twój 1%
Stowarzyszenie Kuźnia
Inicjatyw Lokalnych w Lisewie dziękuje
serdecznie wszystkim, którzy w tym roku
obdarzyli nas swoim zaufaniem i po raz
pierwszy przekazali swój 1% podatku.
Dzięki temu, że jesteśmy tu lokalnie
dajemy gwarancję wszystkim
mieszkańcom, darczyńcom, iż przekazane
środki w postaci 1% wrócą na teren gminy
w postaci licznych działań, inicjatyw
skierowanych do dzieci, młodzieży,
dorosłych, czy seniorów.
Wszystkie osoby, które chciałyby
wspierać nasze działania przez cały rok,
zachęcamy do odnalezienia nas na stronie
FaniMani. To właśnie za jej pomocą robiąc
zakupy internetowe 1,5-3% od każdego
zamówienia przekazywane jest na rzecz
stowarzyszenia.

K.Czarnecka

Warsztaty
modelowania 3 D
15 czerwca br. dzięki współpracy,
jaką nawiązało Stowarzyszenie Kuźnia
Inicjatyw Lokalnych w Lisewie z Fundacją
Orange oraz Stowarzyszeniem Robisz.to,
w lisewskiej Pracowni Orange odbyły się
warsztaty 3D, w których wzięło udział 20
uczestników w wieku 9-19 lat.

W działaniach udział brały OSP Lisewo i OSP Lipienek
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Wa r s z t a t y p o p r o w a d z i l i
przedstawiciele warszawskiego FabLab'u
Power by Orange. Podczas zajęć uczestnicy
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poznali możliwości, jakie daje nam druk
3 D, spróbowali swoich sił w pracy
z programem graficznym Tinkedcad oraz
mogli poobserwować działanie drukarki 3
D oraz obejrzeć przykładowe wydruki
metodą 3D. Dla większości uczestników
było to pierwsze spotkanie z drukarką 3 D.
Dziękujemy prowadzącym
Piotrkowi i Maćkowi za poświęcony czas,
przekazaną wiedzę oraz podzielenie się
z nami swoim doświadczeniem.
K. Czarnecka

Drożdżówka
jaszczurówka

Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach

Piknik na trawie z Kuźnią
Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
Dnia 29 kwietnia br., w niedzielne
popołudnie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych
w Lisewie przy współudziale Urzędu Gminy
Lisewo, w lisewskim Ogródku
Jordanowskim zorganizowała „Piknik na
trawie”. Na wszystkich licznie przybyłych

W sobotę 2 czerwca z okazji
obchodów I Dni Lisewa odbył się konkurs
kulinarny pt.: „Drożdżówka
Jaszczurówka”. W konkursie uczestniczyły
panie z terenu Gminy Lisewo: Bogumiła
Grabowska, Wiesława Grabowska, Hanna
Pieniążek, Maria Adamczyk, Maria
Dziubak, Aleksandra Smoczyńska, Jadwiga
Kadaj, Daniela Makowska oraz Henryka
Bogusz. Komisja konkursowa w składzie:

zabaw czekały niespodzianki w postaci
drobnych upominków. Piknik był okazją do
spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi. My
zaś cieszymy się, że mogliśmy spotkać się
z Wami oraz dostarczyć radości wspólnymi
zabawami. Dziękujemy Wam uczestnikom,

Komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie

Dla wszystkich uczestników przygotowane zostały różnorodne atrakcje

gości przygotowane zostały różnorodne
atrakcje w postaci balonów nadmuchanych
h e l e m , s ł o d k i e m u ff i n k i , z a b a w y
sprawnościowe, animacje, konkurencje,
maxi kolorowanki, mini disco,malowanie
farbami po streczu, czy też malowanie
buziek. Ponadto na wszystkich uczestników

Urzędowi Gminy za pomoc techniczną,
a także pracownikom Pracowni Kultury, za
wsparcie przy przeprowadzaniu animacji.
Kolejny raz utwierdzamy się w przekonaniu,
że Razem możemy więcej!
Katarzyna Czarnecka

Krystyna Zielińska, Barbara Naporowska
i Agnieszka Dalke wyłoniły zwycięzców
konkursu:
I miejsce - Aleksandra Smoczyńska
II miejsce - Maria Adamczyk
III miejsce - Maria Dziubak
IV miejsce - Hanna Pieniążek
V miejsce - Wiesława Grabowska
Po zakończonym konkursie
wszystkie drożdżówki zostały przekazane
dla uczestników IV Biegu Jaszczurczego.
Zadanie zostało zrealizowane
z projektu „Dni Lisewa” w ramach
konkursu „Wieś na weekend “2018”
sfinansowane z Pomocy Technicznej
PROW 2014-2020, ze środków Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich.

A.Dalke

Wiadomości Lisewskie
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Wyzwalamy społeczną energię po raz trzeci!
zwykłymi oraz grupami nieformalnymi,
w tym z inicjatywami działaj lokalnie. Na
gości czekał również poczęstunek, a także
spacer po historycznej fortyfikacji.
Dziękujemy serdecznie Gminie
Grudziądz, Gminie Lisewo, Gminie
Chełmża oraz Gminie Wąpielsk za wsparcie
programu, zaufanie oraz zaangażowanie
w realizację Programu. Ponadto szczególne
podziękowanie kierujemy również do
gospodarza tegorocznej imprezy - Gminy
Grudziądz oraz Stowarzyszenia Fort Wielka
Księża Góra za pomoc w organizację
wydarzenia.
Katarzyna Czarnecka
W tym roku nagrodzonych zostało 18 wniosków na łączną kwotę 55 tys. złotych

Dnia 25 czerwca br. odbyło się
uroczyste podpisanie umów Działaj
Lokalnie. Działaj Lokalnie jest Programem
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowanym przez Akademię Filantropii
w Polsce oraz Stowarzyszenie Kuźnia
Inicjatyw Lokalnych w Lisewie.
W roku bieżącym, nabór wniosków
rozpoczął się 7 maja i trwał do 6 czerwca.
Przez niniejszy okres do generatora

wpłynęły 22 wnioski projektowe, na łączną
kwotę ponad 97 tys. zł. W toku oceny oraz
obrad Komisji Grantowej, nagrodzonych
zostało 18 wniosków na łączną kwotę 55 tys.
Uroczystość podpisania umów
w tym roku odbyła się w Gminie Grudziądz
na terenie Fortu Wielka Księża Góra.Podczas
uroczystości zawarte zostały umowy
z nagrodzonymi organizacjami,
stowarzyszeniami, stowarzyszeniami

Wszystkie dzieci nasze są!
Kolorowo w Kornatowie
1 czerwca 2018 r. na boisku tzw.
„barace” świętowaliśmy Dzień Dziecka.
Deszcz i burza opóźniły zabawę o godzinę,
ale mieszkańcy Kornatowa stanęli na
wysokości zadania i wraz z dziećmi zjawili
się na uroczystości. Było dużo atrakcji dla
dzieci i dorosłych: konkursy z nagrodami,
wspólne zabawy, zumba, malowanie twarzy,
pokaz pierwszej pomocy. Wszystko to
prowadzili nasi mieszkańcy (Ewelina,
Magda, Monika, Kamil, Paulina, Agnieszka
wraz z córką). Panie upiekły i przyniosły
ciasta, gofry - wszystko to świetnie
smakowało z kawką. Nie zabrakło także
kiełbasek z grilla przygotowanych przez
naszych ogniomistrzów (Rysia, Pawła,
Bogdana).
Dzieci zostały obdarzone różnymi
łakociami, owocami, lodami, sokami.
Czynnie brały udział w zabawach
i konkursach. Śmiechu i zabawy było
mnóstwo, bo oto właśnie chodziło. Zawitał
tez do nas Pan Wójt - Jakub Kochowicz
z rodziną i Pani Sekretarz - Halina
Chrzanowska, którym bardzo serdecznie
dziękuję za zabawę.
Jak co roku czas umilał nam zespół
„Lisewianie” prowadzony przez Pana Jana
Łukawszewskiego. Wszystkim, którzy
w jakiś sposób przyczynili się do organizacji

Wiadomości Lisewskie

Dnia Dziecka poczynając od planowania
zakupów, stawiania namiotów (Jarek
Bogdan, Paweł), za ciasta, kiełbaski, obsługę
stoiska kulinarnego, za świetną zabawę
z dziećmi naszym animatorkom, za pokaz
pierwszej pomocy niech będzie najlepszym

Miłodex wraz z firmami, z którymi
współpracuje, firmie Hamir Hapke, Panu
Stanisławowi Nowak. Z wyrazami
szacunku z wielkim podziękowaniem sołtys
Maria Adamczyk wraz z Radą Sołecką.

Pokaz udzielania pierwszej pomocy cieszył się dużym zainteresowaniem

podziękowaniem uśmiech i radość dziecka.
Wesoła niedziela we Wierzbowie
Koszty Dnia Dziecka zostały pokryte
Barwny Dzień Dziecka odbył się
z większości z Funduszu Sołeckiego.
także we Wierzbowie. Podczas spotkania
Dziękuję także naszym sponsorom: firmie były gry i zabawy sprawnościowe,
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tradycyjny rzut kaloszem, studio tatuażu,
kolorowe balony, malowanie kredami po
asfalcie, wspólne harce po placu zabaw,
mnóstwo słodyczy i ognisko z kiełbaskami.
Ogromną niespodziankę wszystkim
przybyłym sprawił Pan Łupkowski, który

Dzień Dziecka w Pniewitem

z woda. Z kolei opiekunka świetlicy
przeprowadziła różnorodne konkursy,
W środę 2 czerwca 2018 r. Rada w których dzieci chętnie brały udział. Nie
Sołecka wraz z sołtysem wsi Pniewite obyło się także bez pomysłowego
zorganizowała Dzień Dziecka.
malowania twarzy. Dla każdego uczestnika
Tego dnia na dzieci czekało czekały słodycze, lody, napoje, kiełbaski
przy ognisku oraz przepyszne ciasta
upieczone przez nasze mieszkanki.
Następnie Wójt Gminy wraz
z sołtysem wsi dokonali oficjalnego
otwarcia naszego boiska sportowego,
wręczając dyplomy za największe
zaangażowanie przy jego przebudowie
następującym mieszkańcom wsi:
P. Golińskiemu, G. Wojnowskiemu,
M. Pilarskiemu, Ł. Wojnowskiemu,
M Osuchowi. Młodzieży zaś włodarz wsi
podarował piłkę nożną z życzeniami, by jej
jak najczęściej i najdłużej służyła
w rozgrywkach na nowym boisku. Po tym
został rozegrany pierwszy mecz piłki
pomiędzy dwiema drużynami.
J.K.
Wspólnie w Kamlarkach i Tytlewie

Na twarzach dzieci przez cały czas widniał uśmiech
zorganizował przejażdżkę bryczką. To była
naprawdę wesoła niedziela, dziękujemy
wszystkim za udział i wspólną zabawę! E.L

mnóstwo atrakcji. Przedstawiciel
miejscowej OSP P. Wojnowski zorganizował
przy pomocy sprzętu strażackiego zabawy

„Walka ze smogiem - życia
i środowiska wrogiem”
Za nami już rozstrzygnięcie
kolejnej 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 wśród dzieci
i młodzieży.
Komisja konkursowa
przyznała następujące miejsca
i wyróżnienia:
I grupa uczniowie klas 1-3 szkół
podstawowych: I miejsce - Marcel
Rudolf, II miejsce - Filip
Karpiński, III miejsce - Aneta
Wnęk, wyróżniona: Emilia
Ocińska;
III grupa uczniowie gimnazjum:
I miejsce - Monika Lewandowska.
Laureaci z rąk Szefa Obrony
Cywilnej Gminy Lisewo Jakuba
Kochowicza odebrali dyplomy i nagrody
rzeczowe, a nagrodzone prace przesłano do
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na

kolejny III etap konkursu. Rozstrzygnięcie
przyniosło nam miłe wieści, bo w grupie
I zwycięzcą został Filip Karpiński (SP
Krusin), który 12 czerwca br. w Bydgoszczy

Po raz kolejny wspólnymi siłami
Kamlarki i Tytlewo z myślą o najmłodszych
i tych trochę starszych mieszkańcach 2
czerwca zorganizowały Dzień Dziecka.
Atrakcji dla najmłodszych nie
brakowało. Były wspólne tańce, malowanie
twarzy, bańki mydlane, tradycyjne
przeciąganie liny. Wielką frajdą dla dzieci
była rywalizacja w wielu konkursach. Był
również czas na odpoczynek, przy którym
można było wzmocnić się kiełbaską z grilla.
Na dzieci czekały również frytki,
lody oraz słodkie łakocie. Czas spędzony
z dziećmi był dla nas wielką przyjemnością.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania Dnia
Dziecka swoją pracą i zaangażowaniem.

A.O.

Laureaci konkursu
z rąk Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Mikołaja Bogdanowicza odebrał nagrodę.
Wszystkim serdecznie gratulujemy,
a następny konkurs już za rok!
K.Cz.

Dorośli ubrani w kolorowe stroje wspólnie bawili się
ze swoimi pociechami

Wiadomości Lisewskie
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Ważne numery telefonów
Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2, tel./fax 56 676-86-14,
56 676-86-03
Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie
ul. Gen. Józefa Hallera 33,
tel. 56 676-86-08
Urząd Pocztowy w Lisewie
ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 2,
tel. 56 676-87-91, 537 387 830
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676-85-10
Biblioteka - Pracownia Kultury w
Lisewie
ul.Toruńska 15, tel. 721 368 141
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
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
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

Wiadomości Lisewskie

Wesołe muzykowanie
28 marca br. zorganizowaliśmy
Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej. Do udziału zgłosiły się
dzieci z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Lisewie oraz dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Krusinie. Wszyscy
uczestnicy zaśpiewali na wysokim poziomie.
Nagrodę w postaci rekomendacji na
Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej

i Młodzieżowej w Chełmnie otrzymali:
Błażej Kozak i Aneta Wnęk, Marta
Kwaśnik, Kinga Płomińska, Patrycja
Cyrana i Natalia Kościńska.
Gratulujemy i zapraszamy
wszystkich, którzy chcą się sprawdzić na
scenie za rok.
A.R.

Wszyscy uczestnicy zaśpiewali na wysokim poziomie.

Wieści z Pniewitego
W sobotnie popołudnie, 21
21 marca, w pierwszy dzień
kalendarzowej wiosny, pożegnaliśmy zimę kwietnia, Koło Gospodyń Wiejskich
i powitaliśmy tą długo oczekiwaną porę roku w Pniewitem zaprosiło wszystkie dzieci
wiosnę. Wykonaną uprzednio w świetlicy i młodzież wraz z rodzicami i opiekunami
z kolorowych papierów i krepy Marzannę na wspólne sprzątnie świata. Miejscami
(symbol odchodzącej zimy), którą zbiórek było boisko przy świetlicy oraz plac
zanieśliśmy barwnym korowodem nad zabaw przy klasztorze w Pniewitem. Akcja
jezioro by ją tam pożegnać. Po drodze nad udała się, był to bardzo pożyteczny cel,
wodę wypatrywaliśmy wiosennych oznak. poprzez zbiórkę śmieci nasze środowisko
Nasz obrzęd poprzedziliśmy pogadanką jeszcze bardziej wypiękniało. Szkoda tylko,
i odczytaniem wierszyków na ten temat. Nie że nie wszyscy o tym pamiętają i wyrzucają
zabrakło nam też czasu na nasze ulubione śmieci gdzie popadnie. To wielkie
zabawy w sali, ciepłą herbatkę, co nieco sprzątanie wsi zakończono pieczeniem
słodkiego i rozmowy. Wraz z naszymi kiełbasek w ognisku, bo wszyscy byli
mamami spędziliśmy to pierwsze wiosenne zadowoleni z wykonania świetnej roboty.
26 maja 2018 r. w sobotę
popołudnie przemiło.
2 8 m a r c a , w ś r o d ę p r z e d gościliśmy na naszym placu zabaw
Wielkanocą, zaprosiliśmy do naszej przedstawicieli Młodzieżowej Rady Gminy
świetlicy pracownię Gminnego Centrum w Lisewie na czele z Panią Aleksandrą
Informacji, a obecnie Pracowni Kultury U c h a c z , w ó j t e m g m i n y J a k u b e m
w Lisewie - Natalię Szpręglewską, by pod jej Kochowiczem, naszą młodzież wraz
okiem dzieci mogły wykonywać świąteczne z radnym Panem Piotrem Golińskim oraz
cudeńka w postaci zajączków i pajacyków. młodzież ze szkoły w Krusinie z opiekunką
Po wyrazach twarzy i zaangażowaniu widać Panią Marią Osuch.
Podczas spotkania pracowaliśmy
było, że sprawiło im to wielką radość.
Jeszcze bardziej cieszyły się z zabrania w grupach na temat oczekiwań zajęć
swoich ozdób do domu, jak i kolorowanek w świetlicach wiejskich, następnie wspólnie
o tematyce wielkanocnej. Był także czas na k o n s u l t o w a l i ś m y n a s z e p o m y s ł y.
grę w tenisa, piłkarzyki, cybergaja, wypicie Zwieńczeniem tego spotkania było wspólne
herbaty i zjedzenie słodkości. Dzieci i mamy p i e c z e n i e k i e ł b a s e k w o g n i s k u .
W trakcie pracy młodzież wykazała się
były bardzo zadowolone.
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wielką aktywnością, bo przedstawiła nam
bardzo dużo ciekawych pomysłów.
22 czerwca na boisku i placu zabaw
odbył się piknik dla dzieci dorosłych. Były
gry, zabawy i wspólne konkurencje. Dzięki
Gminnej Spółdzielni oraz Spółdzielni
Mleczarskiej mogliśmy osłodzić pobyt
poprzez ufundowane słodycze, napoje.
W imieniu swoim i mieszkańców
naszej wsi życzę bezpiecznych wakacji
wszystkim uczniom, a rodzicom
i nauczycielom odpoczynku.
J.K.

W Kornatowie nie próżnują!
Sprzątanie Kornatowa

Kiełbaski z grilla, ciasto oraz kawa
s
Dnia 14.04.2018 r. mieszkańcy p o n s o r o w a n e p r z e z P a n a w ó j t a .
Kornatowa, którym zależy żeby nasza wieś Podziękujmy sobie nawzajem za nasze
była czysta, uczestniczyli w jej sprzątaniu. prace na rzecz wsi.
Zbieraliśmy śmieci na poboczach dróg
Decoupage w Kornatowie
i boiskach. Pracy było bardzo dużo świadczy
W marcu mieszkanki Kornatowa
o tym ilość wózków ze śmieciami. Dlatego
spotkały się na warsztatach decoupage. Tym
chylę czoła przed każdym, kto uczestniczył
razem pod czujnym okiem p. Ani Pawlak
w sprzątaniu. Mam nadzieję, że przy
robiliśmy zawieszki świąteczno - wiosenne.
następnych pracach będzie nas więcej, bo
Każda z pań była bardzo
mały jest człowiek, który rzuca śmieci,
zadowolona ze swojej pracy i czasu jaki
a wielki, który je podnosi. Przypominam, że
spędziliśmy razem bo to jest bezcenne.
na śmieci są kosze, a nie pobocza dróg czy
Koszt w części został pokryty z Funduszu
rowy. Uwieńczeniem naszej pracy były
Sołeckiego, a w części przez uczestniczki
spotkania.
Sołtys wsi Kornatowo
wraz z Radą Sołecką

Zakończenie UTW
w Lisewie
W d n i u 0 7 . 0 6 . 2 0 1 8 r.
zakończyliśmy 4 rok nauki na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Mieszkańcy Kornatowa, którym zależy żeby wieś była czysta, uczestniczyli w jej sprzątaniu

O godzinie 16:00 wysłuchaliśmy
wykładu na temat: "Kresy wschodnie",
który poprowadził mgr Jarosław
J a g o d z i ń s k i . Wy k ł a d b y ł b a r d z o
interesujący.Wszyscy słuchacze byli
zadowoleni.

Na zakończenie roku przybyli
zaproszeni goście: Pan Wójt Jakub
Kochowicz oraz Przewodniczący Rady
Gminy Lisewo Pan Witold Jaworski, którzy
7 sierpnia godz. 9:00 - 12:30 - Podróż ze p o d z i ę k o w a l i s ł u c h a c z o m z a
znaczkiem pocztowym,
zaangażowanie i udział w wykładach.
14 sierpnia godz. 9:00 - 12:30 - Podróż
Po wykładach spotkaliśmy się
w głąb morza,
w
restauracji,
gdzie przy muzyce,
21 sierpnia godz. 9:00 - 12:30 - Podróż po
ciasteczku
i
tańcach
wesoło spędziliśmy
lesie
28 sierpnia godz. 9:00 - 12:30 - Podróż po czas.
Lisewie.
Zapraszamy 27.09.2018 r. na
Z kolei Biblioteka -Pracownia rozpoczęcie kolejnego spotkania.
Kultury w Lisewie zachęca do udziału
E. Kolek
w zajęciach plastycznych, tanecznych,
sportowych, teatralnych oraz kulinarnych.
Oferujemy również “zajęcia
relaksacyjne”, śniadania na trawie z kinem
w tle. Nie zapominamy także o dzieciach
z innych świetlic wiejskich, które mają
problem z dotarciem do nas, dlatego w każdy
wtorek miesiąca planujemy odwiedziny W okresie od 01.07. do 31.08.2018 r.
w ich świetlicach aby umilić im czas zabawą G m i n n y O ś r o d e k Z d r o w i a
w Lisewie jest czynny do godziny
z nami.
Więcej informacji pod numerem 15:00.
721 368 141 oraz na fanpage’u BibliotekiOd 15:00 do 18:00 opiekę
Pracowni Kultury w Lisewie.
przejmuje szpital w Chełmnie.

Wakacje w Gminie Lisewo!
Drodzy Rodzice! Miło nam
poinformować, iż od lipca 2018 r.
Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych
w Lisewie i Biblioteka-Pracownia Kultury
w Lisewie ruszyły z ofertą wakacyjną dla
dzieci.
KILL proponuje warsztaty, które są
dobrą okazja do poznawania świata, odbycia
podróży do licznych kultur, pobudzenia
zmysłów i poszerzania horyzontów dziecka,
integracji z rówieśnikami i rozwoju
interpersonalnego, a także pracy
z certyfikowanymi animatorami. Koszt
jednego warsztatu wynosi 20 zł/ os. Poniżej
przedstawiamy harmonogram zajęć:
AKADEMIA MAŁEGO PODRÓŻNIKA
3 lipca godz. 9:00 - 12:30 - Podróż dookoła
świata,
10 lipca godz. 9:00 - 12:30 - Podróż
w kosmos,
17 lipca godz. 9:00 - 12:30 - Podróż do Azji
24 lipca godz. 9:00 - 12:30 -Podróż na
Biegun Północny,
31 lipca godz. 9:00 - 12:30 - Podróż do
wioski indiańskiej.

INFORMACJA

KILL i Biblioteka-Pracownia Kultury w Lisewie

GOZ Lisewo

Wiadomości Lisewskie
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Krzyżówka dla dzieci do lat 12
1. Chroni nas przed deszczem i upałem.
2. Do siatkówki lub koszykówki.
3. Warunki atmosferyczne przewidywane na
przyszłe dni.
4. Najważniejsza osoba na statku.
5. Pełno go na plaży.
6. Drugi miesiąc lata.
7. Zwiastuje ją duszny dzień.
8. Czarno-biały. Wraca z ciepłych krajów.
9. Morski ptak.
10. W kubku lub na patyku.
11. Kupowana na wakacjach, aby
przypominała nam o odwiedzonym
miejscu.
12. Inaczej upał, spiekota.
13. Dmuchany do spania lub pływania.
14. Słona w morzu.
15. Szkolny lub przestępny.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu:
1. Szymon Makowski, Lisewo,
2. Kacper Wysocki, Drzonowo,
3. Maja Rogala, Kamlarki.
Po odbiór nagród zapraszamy
od 01.08.2018 r.
Gratulujemy!

15.
Imię: .............................................
Nazwisko: .....................................
Adres: ............................................
Wiek:..............................................
Rozwiązania prosimy przynosić do Biblioteki-Pracowni Kultury w Lisewie do dnia 30.07.2018 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 medycyny rodzinnej Lidia
Brzozowska przyjmuje codziennie.
W poniedziałki i wtorki w godz. 8:00 12:00, w środy 12:30 -`15:30, czwartki
14:00 - 18:00, a w piątki 12:00 - 15:30.

Lekarz med. chirurg - urolog Zdzisław
Falkiewicz przyjmuje od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00 - 15:00, zaś we wtorki od
12:00 - 18:00. W nagłych wypadkach,
telefon: 602-100-347.

Lekarz ginekolog Marek Bałamącek
przyjmuje we wtorki w godz. 15:00 - 17:00
oraz środy w godz. 9:00 - 13:00.

Po godz. 12:00 odbywają się wizyty
domowe.

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

Wydawca:
Urząd Gminy w Lisewie,
Biblioteka-Pracownia Kultury
w Lisewie
Skład komputerowy:
Natalia Szpręglewska

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

Korekta:
Biblioteka - Pracownia Kultury w Lisewie
Nakład: 1400 egz.

Adres Redakcji:
ul. Toruńska 15, 86 - 230 Lisewo
tel. 721 368 141
e-mail: biblioteka.kultura@lisewo.com
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Nowinki z ZSP w Lisewie
Ortografii się nie damy, jej podstępy
rozpoznamy!
Grupa teatralna „Marionetki”
wystawiła spektakl pt. „Ortografia na
wesoło”. Dla aktorów, którzy uczyli się
swoich ról, był to ciekawy
i niekonwencjonalny sposób przyswojenia
trudnej, polskiej pisowni, a dla oglądających
- z zabawy – nauka.
Dzieci, pod moim kierunkiem,
zaprezentowały zabawne piosenki
ortograficzne i humorystyczne wierszyki,
opowiadające historię pewnej niezwykle
zdolnej klasy, do której dołączył uczeń
Walerek Chrabąszcz,
mający kłopoty
z ortografią.

Przedszkolnego w Lisewie. Patronat
honorowy objął Starosta Chełmiński
Zdzisław Gamański. Cel, który przyświecał
zmaganiom to dbałość o poprawne
posługiwanie się językiem polskim, a także
uświadomienie roli kultury języka, a w tym
szczególnego miejsca ortografii
w otaczającej nas rzeczywistości.

o j ę z y k o j c z y s t y, t o j e d e n
z podstawowych obowiązków każdego
Polaka. Dlatego cieszymy się, że mamy
miłośników ortografii, którzy dzięki
systematycznej, wytrwałej i intensywnej
pracy stają się najlepsi.
Projekt czytelniczy
Klasy czwarte pod moim

Potyczki ortograficzne
Niedawno odbył się konkurs
ortograficzny „O pióro Wójta Gminy
Lisewo”. Najpierw miał miejsce etap
szkolny, a następnie etap gminny.
Rywalizowano w trzech kategoriach
wiekowych.
Oto wyniki: Kategoria klas 1-3
szkoły podstawowej: I miejsce - Inga
Czarnecka - SP Lisewo (klasa IIIb);
II miejsce - Oliwia Wiśniewska - SP Lisewo
( klasa IIIa); III miejsce - Agata Głowacka SP Lisewo (klasa IIIb). Kategoria klas 4-7
szkoły podstawowej: I miejsce - Nikodem
Chrzanowski - SP Lisewo (klasa Va); II
miejsce - Dawid Wiśniewski - SP Lisewo
(klasa VIIb); III miejsce - Flora Kornacka SP Lisewo (klasa VIa). Kategoria klas
gimnazjum: I miejsce Karolina Osińska (klasa IIIb), II miejsce Amelia Michalczyk (klasa IIa), III miejsce Magdalena Fiuk (klasa IIIa).
Konkurs w Starogrodzie
7 czerwca 2018r. w Szkole
Podstawowej im. Ireny Sendlerowej
w Starogrodzie odbył się XVI Powiatowy
konkurs ortograficzny „ O pióro Starosty
Chełmińskiego” dla szkół podstawowych.
Szkołę Podstawową imienia
Janusza Korczaka w Lisewie reprezentowali
zwycięzcy gminnych potyczek: Inga
Czarnecka i Nikodem Chrzanowski,który
w Starogrodzie zajął czwarte miejsce.

Wręczenia nagród dokonał Starosta Powiatu Chełmiskiego Pan Zdzisław Gamański

Wyniki: I miejsce: Nina Mrozek (SP nr 1
Chełmno), II miejsce: Karolina Osińska
(ZS-P Lisewo), III miejsce: Krzysztof
Pałucki (ZS Unisław) Wyróżnienia: Sara
Ćmil (ZS Stolno) oraz Arkadiusz Stępień
(ZS Unisław).

Uczniowie z moją pomocą
Na zakończenie spotkania
dokonali
korekty prac i postanowiliśmy
podkreślono, jak ważne we współczesnym
życiu jest dobre opanowanie ortografii zrobić wystawę, aby inne dzieci mogły
i interpunkcji. Dodano także, że dbałość przeczytać teksty dotyczące małego
muzyka. Uczniowie wykonali również
ilustracje do swoich wypracowań. Najpierw
zaprezentowaliśmy prace w szkole
podstawowej, a obecnie wystawa znajduje
się w budynku gimnazjum. Zapraszamy do
czytania!
Zielona szkoła we Wdzydzach
Na trzydniową wycieczkę wybrały
się klasy IV i VIa wraz
z wychowawczyniami. Zaraz po
przyjeździe i pysznym obiadku
zaplanowano dla nas przejście ścieżką
przyrodniczą z leśniczym, potem
odbyliśmy spacer po okolicy i weszliśmy na
wieżę widokową we Wdzydzach.
Wieczorem mieliśmy zajęcia sportowe na
boisku, a dla leniuszków był do dyspozycji
plac zabaw.

Jubileuszowy konkurs
8 czerwca 2018r. w naszej szkole
odbył się XV Powiatowy konkurs
ortograficzny „ O pióro Starosty
Chełmińskiego”. W potyczkach
ortograficznych wzięli udział uczniowie
drugich i trzecich klas gimnazjalnych
z terenu powiatu chełmińskiego. Nad
przebiegiem i organizacją konkursu czuwały
polonistki z Zespołu Szkolno

kierunkiem realizowały projekt czytelniczy.
Najpierw została przeczytana i omówiona
lektura pt. „Janko Muzykant”. Następnie
dzieci miały wymyślić szczęśliwe
zakończenie książki. Tak powstały historie
opisujące dalsze losy Janka.

Laureaci konkursu ortograficznego
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Nastćpnego dnia udaliúmy sić do
Kaszubskiego Parku Entograficznego im.
Te o d o r y i I z y d o r a G u l g o w s k i c h
i zwiedziliúmy najstarsze na ziemiach
polskich, załoýone w 1906r, muzeum na
wolnym powietrzu. Obejrzeliúmy domy
mieszkalne - chaůupy, kuęnić, budynki
gospodarcze, wiatraki, koúcióů, warsztaty
rzemieúlnicze – ponad 50 obiektów z Kaszub
i Kociewia z okresu od XVII do XX.
Uczestniczyliúmy w zajćciach
w zabytkowej szkole, mieliúmy lekcjć jćzyka
kaszubskiego i pisaliúmy gćsim piórem.
Tego samego dnia po poůudniu czekaůy nas
zajćcia survivalowe przygotowane przez
Klub Turystyki Aktywnej „AZYMUT”.
Prowadzŕ cy pokazali nam, jak moýna
przetrwaă w lesie bez prŕdu, jak zbudowaă
szaůas, rozpaliă ogień za pomocŕ krzesiwa
i zrobiă herbatkć z darów przyrody.
M o g l i úm y s p r a w d z i ă , c z y
poradzimy sobie bez zdobyczy cywilizacji.
Odbyůysić teý zabawne zajćcia integracyjne.
Wieczorem - nad jeziorem – spćdziliúmy
miůoczas przy ognisku.
Uczniowie zwiedzili Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.
Ostatniego dnia zwiedzaliúmy
Centrum Edukacji i Promocji Regionu w rekonstruowanym bunkrze Gryfa Efektom akustycznym. Wycieczka była
w Szymbarku. Najwićcej emocji wzbudziů P o m o r s k i e g o . P r z e ż y l i ś m y t a m udana i za rok planujemy dłuższą.
Dom Sybiraka z ůagrem oraz pobyt „prawdziwy” nalot, dzięki specjalnym
T. Jaworska

Wakacji nadszedł czas...
22 czerwca uczniowie Szkoły
Podstawowej w Krusinie im. Marii
Skłodowskiej - Curie usłyszeli ostatni
dzwonek w tym roku szkolnym. W trakcie
uroczystego apelu nadszedł czas na

Brali udział w licznych konkursach.
Reprezentowali szkołę w konkursach
i zawodach na szczeblu ogólnopolskim,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Zwłaszcza końcówka roku to pasmo

Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce otrzymali nagrody

podsumowanie najważniejszych wydarzeń.
Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze
wyniki w nauce otrzymali nagrody
i świadectwa z wyróżnieniem z rąk pani
dyrektor Wiesławy Chojnickiej. Uczniowie
naszej szkoły w tym roku nie próżnowali.
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licznych sukcesów. W naszej szkole mamy
wspaniałych sportowców. W karate na
szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim
sukcesy odnoszą Oskar Modzelewski z klasy
VII i Maciej Grabowski z klasy IV.
W Ogólnopolskich Zawodach Pływackich

I miejsce zajęła Judyta Niedźwiedzka
z klasy III. Nie brakuje u nas uczniów
utalentowanych muzycznie.
W Powiatowym Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek w kategorii klas I- III nasze
uczennice zajęły I miejsce. Marta Kwaśnik
z klasy VI wyśpiewała II miejsce
w Powiatowym Przeglądzie Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej ,,Wesoła
Nutka”. Błażej Kozak uzyskał I miejsce
w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki
w języku angielskim. W Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym ,,Obrona cywilna
wokół nas” I miejsce zajął Filip Karpiński
z klasy II. Również Filip Karpiński zajął I
miejsce w konkursie plastycznym
,,Najpiękniejsze zakątki przyrodnicze
Chełmna”, II miejsce Arkadiusz Kościński
z klasy II. W Powiatowym Konkursie
Plastycznym ,,Zapobiegajmy Pożarom”
Marcel Rudolf z klasy II zajął II miejsce,
a Judyta Niedźwiecka z klasy III zajęła III
miejsce. W eliminacjach powiatowych
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem
,,Młodzież zapobiega pożarom” V miejsce
zajęła Julia Treichel z klasy V.
Pani dyrektor Wiesława Chojnicka
z dumą mówiła o sukcesach swoich
uczniów. Podkreśliła jednocześnie, że jest to
wspólny wysiłek uczniów, nauczycieli
i rodziców.
J. Rynkowska - Gardzisz
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Podsumowanie roku w gospodarce odpadami
Drodzy mieszkańcy, minął
pierwszy rok naszej lokalnej „rewolucji
śmieciowej”. Poza zmianą dotyczącą
siedziby biura zajmującego się
gospodarką odpadami, zmienił się
również system gromadzenia odpadów z
workowego na pojemnikowy. Dzięki
Państwa zaangażowaniu i przykładnemu
segregowaniu odpadów Gmina Lisewo
osiągnęła bardzo wysoki poziom
recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła.
W 2017 r. osiągnęliśmy wynik
49%, dla porównania Gmina Stolno

osiągnęła wynik 23,26 %, Papowo
Biskupie 20,51 %, Płużnica 29,36 %.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do
p o n o w n e g o
u ż y c i a
i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych gminy
w 2017 roku były zobowiązane osiągnąć
poziom 20 %. Pomimo tak dobrego
wyniku są jeszcze sfery, nad którymi
musimy popracować.
Głównym celem na najbliższe
lata będzie ograniczenie ilości
oddawanych bioodpadów. W 2016 roku

Zasady funkcjonowania PSZOK - u w pigułce
Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych powstał, aby
umożliwić mieszkańcom naszej gminy
właściwe pozbywanie się
problematycznych odpadów
komunalnych.
Odpady dostarczone do
PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie
w ramach pobieranej opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi wyłącznie
z nieruchomości położonych na terenie
Gminy Lisewo. Do punktu mieszkańcy
mogą oddać odpady komunalne takie
jak: meble, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony, farby,
lakiery, kleje,detergenty i chemikalia,
świetlówki i baterie, termometry

rtęciowe oraz Tekstylia. Przed
umieszczeniem odpadów w
pojemnikach na
Terenie PSZOK
dostarczający zobowiązany jest do
zgłoszenia tego faktu obsłudze punktu.
Pracownik obsługujący
PSZOK nie wyjmuje przywiezionych
odpadów komunalnych z pojazdu,
jedynie wskazuje miejsce ich
rozładunku. Wszystkie odpady muszą
być umieszczone w kontenerach na
poszczególny rodzaj odpadów. Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych zlokalizowany jest przy
ul. Bocznej 13 w Lisewie (na terenie
G m i n n y c h U s ł u g Wo d n o Kanalizacyjnych).

z terenu Gminy Lisewo oddano 76 ton
odpadów ulegających biodegradacji,
natomiast w roku 2017 aż 176 ton. Jak
wiadomo każdy wzrost ilości odpadów
przekłada się na wzrost kosztów
związanych z gospodarką odpadami,
dlatego dla naszego wspólnego dobra
postarajmy się tworzyć na swoich
działkach przydomowe
kompostowniki.
N.S.

Informacja
Szanowni Państwo,
informujemy że od lipca 2018
roku Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w
Lisewie z przyczyn technicznych
będzie czynny 1 raz w tygodniu, w
każdy czwartek roboczy w
godzinach od 12.00 do 17.00.
Wszelkich informacji
w sprawie działalności PSZOK
udziela Podinspektor ds.
Gospodarowania Odpadami
Natalia Szpręglewska
pod nr tel. 608-064-247.

Wakacyjna akademia Pit Bike w Lisewie!
Jeździć to nie sztuka! Jeździć
szybko i bezpiecznie to już wyzwanie.
MX Otopit Toruń rozpoczął cykl szkoleń
dla dzieci i młodzieży. Wakacyjna
Akademia Pit Bike to treningi na
asfalcie. Pod okiem trenera młodzi
zawodnicy szlifują swoje umiejętności.
- Nasza akademia jest świetnym
pomysłem na aktywne wakacje - Chcemy,
by dzieci i młodzież, które zaraziły się już
pasją do motorsportu lub stoją u progu
decyzji o tym, by na mini-motocykl
wsiąść, miały możliwość rozwijania się
pod okiem trenera.
Dzięki temu młodzi zawodnicy uczą się
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dobrych nawyków i nie powielają
błędów, a rodzice mogą być pewni że ich
pociechy są w dobrych rękach. Przede
wszystkim jednak cieszę się, że dzięki
naszym działaniom coraz młodsze dzieci
mogą rozpocząć przygodę
z motorsportem, co daje nadzieję na to,
że wychowamy przyszłych mistrzów mówi Łukasz Pawlikowski z MX Otopit
Toruń.
Pit Bike to świetna sprawa, by
zaszczepić w dziewczynkach i
chłopcach bakcyla do jazdy na
motocyklu. Dzięki temu, że jest to
niedrogi sport, każdy może spróbować

swoich sił i stwierdzić w którą stronę
iść: cross, mini-żużel i żużel, wyścigi
motocyklowe. Ale najważniejsze, że to
świetnie spędzony czas, ciekawe
zajęcie, dzieciaki nie myślą o tym, by
wyjeżdżać na drogi, bo mają co robić.
Oczywiście świetnie, że treningi
odbywają się pod okiem trenera, bo to
pozwala na ich profesjonalny
i prawidłowy rozwój.
Młodzi fascynaci dwóch kółek
nie będą musieli wyjeżdżać za granicę,
by szkolić sięw profesjonalnych
warunkach. W Polsce nie mamy takich
tradycji motoryzacyjnych i co więcej
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warunków pogodowych, bo lato trwa tylko
kilka miesięcy. Możemy jednak trenować
cały rok, chociażby na zadaszonych halach
gokartowych. To pozwala na prowadzenie
regularnych treningów, a regularność jak w
każdym sporcie jest bardzo ważna. Ale przed
nami wakacje i fantastyczna możliwość
podniesienia swoich umiejętności.
Spotkania poprowadzi wraz
z Markiem Szkopkiem instruktor Speed
Day-a, Tomasz Grabowski. Warto dodać, że
poza treningiem uczestnicy mają możliwość
bezpłatnego spróbowania jazdy na pit bike.
Akcja kierowana jest do
mieszkańców gminy Lisewo dla dzieci
w wieku 6-14 lat. Dzieci oczywiście muszą
być pod opieką rodziców oraz posiadać
długie spodnie, bluzę, najlepiej buty za
kostkę lub strój motocyklowy jeśli mają. Nie
trzeba mieć swojego kasku.

Ś r o d o w y t r e n i n g j e s t b e z p ł a t n y ! promował na zawodach w Polsce - mówi
- Liczymy na to, że w przyszłości Jakub Kochowicz.
ktoś z terenu naszej gminy będzie nas
N.S.

Pierwsze spotkanie Wakacyjnej
Akademii Pit Bike w Lisewie odbyło się
20 czerwca 2018 w godz. 17:00-20:00
i będzie odbywało się cyklicznie co
środę,obowiązują ciche tłumiki.
Spotkania Wakacyjnej Akademii Pit Bike odbywają się co środę

Międzynarodowy Wyścig Kolarski
30 kwietnia odbył się III etap
Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza
organizowanym przez ALKS „STAL”
z Grudziądza. Na podium stanęła jedna
drużyna
Forte U19 Cycling Team
z Holandii. Zwycięzcą został Holender VAN
DER TUUK. Liderem pozostał drugi na
mecie KOOIJ Olav. Trzecia lokata trafiła do
DEL GROSSO Bodi.
W poniedziałkowe popołudnie do
pokonania było 98,9 km. W wyścigu
wystartowało 149 uczestników, natomiast

132 zawodników ukończyło wyścig.
Uczestnicy wystartowali
z Płużnicy zaś kończyli wyścig w Lisewie.
Wójt Gminy Lisewo – Jakub
Kochowicz składa serdeczne podziękowania
wszystkim osobom, które włączyły się do
przygotowań.
OSP Lisewo: Adamczyk Paweł, Adamczyk
Piotr, Antolak Kamil, Czerwińska
Katarzyna, Jankowski Kazimierz,
Jankowski Tomasz, Kalinowski Tomasz,
Maćkowska Monika, Maćkowski Piotr,
Pabian Dominik, Stępniewski Kamil,

Wanatowski Wojciech, Wůodarczyk Rafaů,
Zielińska Kamila.
OSP Lipienek: Kadaj Marcin,
Lewandowski Mirosław, Muchewicz
Sebastian, Pudlewski Rafał, Samoraj
Zbigniew, Wiśniewski Bartłomiej.
OSP Pniewite: Bachanek Piotr, Chojnicki
Mariusz, Goliński Piotr, Grędzicki Andrzej,
Pilarski Mariusz.
OSP Strucfoń: Dąbrowski Kazimierz,
Dąbrowski Krzysztof, Dądelski Zenon,
Dądelski Maciej, Dłużewski Roman
,Kurzeja Piotr, Pilecki Marcin.
A.D.

W wyścigu wystartowało 149 uczestników, którzy do pokonania mieli 98,9 km

Wiadomości Lisewskie

Strona 25

Gabinet Rehabilitacji
i Fizykoterapii

Turniej piłki nożnej

Lisewo, ul. Toruńska 15,
tel. 56 676 -87-15

Przyjęcia w gabinecie rehabilitacji
pacjentów ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia
Poniedziałek:
6:40 - 18:15
Wtorek:
6:40 - 18:00
Środa:
6:40 - 14:15
Czwartek:
6:40 - 14:15
Piątek:
6:40 - 14:15
Wizyty muszą być poprzedzone
wcześniejszą rejestracją,
którą można wykonać
osobiście lub telefonicznie.
Pacjenci przyjmowani są
ze skierowaniem lekarskim.

Rywalizacja stała na wysokim poziomie

Tradycyjnie 01 maja na stadionie
sportowym został rozegrany Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lisewo oraz
Prezesa LKS Victoria Lisewo.
Do zawodów zgłosiło się 11 drużyn.
Najlepszy okazał się zespół Tłok To Za Mało,
drugie miejsce przypadło drużynie Bloki
z kolei trzecie zajęli zawodnicy z Wabcza.

Najlepszym zawodnikiem został Patryk
Siemieniecki, królem strzelców Damian
Taglewski, a najlepszym bramkarzem
Patryk Kijewski.
Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim
zawodnikom za udział oraz sportową
rywalizację. Do zobaczenia za rok!
N.S.

Pobiegło ponad 300 zawodników
Kolejna - IV edycja Lisewskiego
Biegu Jaszczurczego przeszła do historii.
Bieg drugi rok z rzędu został włączony do
Grand Prix Województwa Kujawsko Pomorskiego w biegach
długodystansowych. W bieżącym roku trasa
uzyskała atest Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki, co w istotnym stopniu podniosło
rangę wydarzenia.
Przed biegiem głównym odbyły się
zawody dla dzieci z terenu gminy Lisewo,
w których wystartowało łącznie 150
uczestników.
Zarówno start, jak i meta biegu
znajdowały się tradycyjnie na stadionie
sportowym w Lisewie. Trasa, którą
zawodnicy mieli do pokonania wiodła przez
Lisewo, Lipienek, Strucfoń. W zawodach
wzięło udział ponad 300 biegaczy.
Tego dnia, poza wzajemnym
współzawodnictwem, biegacze zmuszeni
byli dodatkowo podjąć walkę z upałem,
który z pewnością nie był sprzymierzeńcem
w pokonaniu 10 km trasy.
Organizatorzy zadbali jednak o to,
aby zawodnicy mieli zapewnione
odpowiednie nawodnienie. Zorganizowanie
punktów z wodą było możliwe dzięki
zaangażowaniu służb OSP Lisewo, OSP
Lipienek oraz OSP Strucfoń.
Po przebiegnięciu mety zawodnicy
otrzymali pamiątkowe medale.
Przygotowano dla nich również posiłek
regeneracyjny oraz pyszną drożdżówkę.
Najlepsi biegacze zostali nagrodzeni
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w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
oraz w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Ponadto organizatorzy
uhonorowali najszybszego biegacza
i najszybszą biegaczkę z terenu Powiatu
Chełmińskiego (nagrody została
ufundowana przez Pana Zdzisława
Gamańskiego - Starostę Powiatu) oraz
najszybszego biegacza i najszybszą
biegaczkę Gminy Lisewo. Wręczono także
nagrodę specjalną najstarszemu

Pana Mikołaja Bogdanowicza z okazji 100
– nej rocznicy odzyskania niepodległości.
Ponadto zawodnicy mieli szansę na
dodatkowe nagrody, które były losowane
wśród wszystkich uczestników imprezy. Do
wygrania były: mikrowieża audio, tablet,
rower i wiele innych atrakcyjnych nagród.
Impreza nie zakończyłaby się
sukcesem, gdyby nie zaangażowanie
i p o m o c p a r t n e r ó w, s p o n s o r ó w,
wolontariuszy, strażaków z OSP Lisewo,

W tym roku wystartowało ponad 300 zawodników
uczestnikowi zawodów. Dodatkowym
laurem wyróżniono uczestnika, który
przebiegł linię mety jako setny. Nagroda w
postaci grawertonu ufundowana została
przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego

Lipienek i Strucfoń oraz wszystkich osób,
które przyczyniły się do organizacji
M.L.
wydarzenia.
Zadanie jest współfinansowane ze úrodków
Województwa Kujawsko - Pomorskiego
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