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

Dożynki Gminno-Parafialne
W sobotę, 01 września 2018 r.
w Lisewie odbyły się Dożynki GminnoParafialne. Święto Plonów rozpoczęło się
Mszą Świętą w kościele parafialnym pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Lisewie, podczas której zgodnie z tradycją
zostały poświęcone wieńce dożynkowe
i chleby.
Starostami tegorocznych dożynek
byli Pani Karolina Wysocka z Drzonowa
i Pan Łukasz Osiński z Kornatowa, którzy
wręczyli chleb Wójtowi Gminy Jakubowi
Kochowiczowi oraz ks. proboszczowi
Henrykowi Łozińskiemu. Po Mszy Św.
uczestnicy dożynek prowadzeni przez
komendanta zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Lisewie, poczty sztandarowe
oraz zespół ludowy „Kundzia”
przemaszerowali na stadion sportowy, na
którym odbyła się część konkursoworozrywkowa.

„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”,
w którym wzięło udział 7 sołectw z naszej
gminy: Kornatowo, Krajęcin, Krusin,
Linowiec, Lipienek, Lisewo oraz Pniewite.
Komisja miała bardzo trudne zadanie,
ponieważ wszystkie zaprezentowane wieńce
były przepiękne i wykonane z niezwykłym
kunsztem. W tej konkurencji zwyciężyło
sołectwo Krajęcin, II miejsce zajęło
sołectwo Lipienek na III miejscu uplasowało
się sołectwo Lisewo.

Zagroda wiejska: Wyróżnienie otrzymali
Pani Bożena Artwik z Kamlarki oraz Pan
Krzysztof Kasprzyk z Piątkowa.
W kategorii Działka Siedliskowa : I miejsce
zajął Pan Andrzej Bąkalski z Pniewitego II
miejsce zajęli Państwo Daniela i Witold
Jaworscy z Lisewa. Wyróżnienia otrzymali:
Pani Janina Ratajczak z Lipienka, Pani
Izabela Płomińska z Kornatowa, Pan
Sebastian Wiśniewski z Lipienka, oraz Pan
Robert Cichosz z Kamlark.

Po raz drugi na bogato zdobionych
Po raz pierwszy w tym roku
stołach, sołectwa prezentowały swoje z o r g a n i z o w a l i ś m y k o n k u r s p n .

Oficjalne otwarcie Święta Plonów
rozpoczęto odśpiewaniem hymnu
państwowego oraz wystąpieniem
gospodarza Gminy - Pana Jakuba
Kochowicza, który przywitał wszystkich
przybyłych oraz podziękował rolnikom za
swój trud, który wkładają w swoją pracę.
Część artystyczną rozpoczął niezwykle
widowiskowy występ zespołu ludowego
„Kundzia”.
Dla wszystkich zebranych na
stadionie sportowym organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji. Uczestnicy
sobotniej uroczystości mogli posilić się
grochówką, kiełbaskami z grilla, chlebem ze
smalcem. Na scenie zaprezentował się także
lokalny zespół wokalny „Lisewianie” oraz
członkowie koła teatralnego działającego
przy Pracowni Kultury w Lisewie, Wiktoria
Wa s z c z u k i D o m i n i k a K o w a l s k a ,
zadebiutowały na scenie w skeczu Kabaretu
Moralnego Niepokoju pt „Drzwi”, a także
Agata Rzydóch, Natalia Szpręglewska oraz
Amelia Wilczewska w skeczu kabaretu
Hrabii, pt „Sypialnia”. Swoje umiejętności
taneczne zaprezentowała grupa taneczna
również działająca przy Pracowni Kultury
w Lisewie.
Tradycyjnie odbył się konkurs na

Po raz pierwszy w tym roku odbył się konkurs na “Najpiękniejszy Witacz w Gminie Lisewo”
Na powyższym zdjęciu “witacz” Sołectwa Strucfoń

lokalne wyroby, które brały udział
w konkursie kulinarnym na „Produkt
Lokalny”. W tym roku sołectwa miały
za zadanie przygotować dania z piersi
kurczaka. Do udziału w konkursie zgłosiły
się sołectwa Kornatowo, Lipienek, Lisewo
oraz Strucfoń. Komisja konkursowa nie
miała łatwego zadania by wyłonić
zwycięzcę, ostatecznie okazało się nim
sołectwo Lisewo, a wyróżnienie otrzymało
sołectwo Kornatowo.
Ogłoszone zostały również wyniki
gminnego konkursu „Piękna Zagroda 2018”,
na który wpłynęło 8 zgłoszeń. W kategorii

„Najpiękniejszy „Witacz” w Gminie
Lisewo”. Do konkursu zgłosiło się aż 11
sołectw: Błachta, Drzonowo, Kamlarki,
Kornatowo, Linowiec, Lipienek, Lisewo,
Mgoszcz, Pniewite, Strucfoń oraz Tytlewo.
Komisja, która dokonała lustracji
przeddzień Dożynek, wyłoniła
zwycięzców: I miejsce zajęło sołectwo
Strucfoń, II sołectwo Lipienek natomiast III
sołectwo Drzonowo. Ponieważ wszystkie
dzieła sołectw zasługiwały na nagrodę,
komisja przyznała również wyróżnienia dla
sołectwa Kamlarki oraz Pniewite, a także
nagrody za udział, a otrzymały je sołectwa :
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Błachta, Kornatowo, Linowiec, Lisewo,
Mgoszcz, Tytlewo. We wspaniałej
atmosferze, zdrowej rywalizacji oraz
z poczuciem humoru odbył się „Turniej
Sołectw z Humorem”, do którego zgłosiło się
7 sołectw z naszej gminy: Kornatowo,
Krajęcin, Krusin, Lipienek, Lisewo, Pniewie
oraz Strucfoń. Drużyny zmagały się w trzech
konkurencjach, zacięcie walcząc
o podium. Zwyciężyła drużyna z Kornatowa,
II miejsce, zajęła drużyna ze Strucfonia, a III
miejsce przypadło drużynie z Lisewa.
W turnieju nie było przegranych, pozostałe
drużyny również otrzymały nagrody
w postaci bonów pieniężnych.
Na najmłodszych uczestników
czekała niespodzianka w postaci statku
pirackiego, który także tego roku zacumował
na naszym boisku, trampolina, zjeżdżalnia.
Atrakcje cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem dzieci z naszej Gminy
i nie tylko. Na płycie boiska nie zabrakło
animacji dla dzieci przygotowanych przez
Pracownię Kultury w Lisewie, stoisk
z rękodziełem, a także wystawy psów
rasowych Cocer Spaniel Angielski Pani
Agnieszki Rynkowej z Hodowli Cor-dog,
działającej przy związku krynologicznym
w Polsce, przynależącym do
międzynarodowej federacji FCI. Po raz drugi
na dożynkach Chełmżyński Klub Hodowli
Gołębi Rasowych zaprezentował wystawę
gołębi rasowych, która przyciągała
wszystkich miłośników tych okazów.
Gwiazdą wieczoru była Grupa Kabaretowa
„Polefka” oraz zespół disco-polo „Shantel”,
natomiast zabawa taneczna odbyła się przy
muzyce zespołu Orient z Golubia Dobrzynia.
Przy wspaniałej pogodzie oraz w dobrych
nastrojach zebrani goście bawili się do
późnych godzin nocnych.
Wójt Gminy Lisewo Jakub
Kochowicz składa serdeczne podziękowania
za pomoc i wsparcie w organizacji Dożynek
Gminno-Parafialnych Lisewo 2018: Księdzu
Proboszczowi Henrykowi Łozińskiemu,
Pocztom Sztandarowym, Dyrektorowi
Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu,
Panu Grzegorzowi Szimingowi, Starościnie
Pani Karolinie Wysockiej, Staroście Panu
Łukaszowi Osińskiemu, Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Lisewie, Panu Markowi Kochowiczowi
z Lisewa, Zakładowi Mięsnemu Ritter,
Druhom z OSP Lisewo, Panu Kazimierzowi
J a n k o w s k i e m u , P a n u To m a s z o w i
Lipskiemu- Market Budowlany „Mrówka”,
Dyrektorowi ZS-P w Lisewie Panu
Grzegorzowi Zalewskiemu, Pani Sołtys
Jadwidze Kalacie, Panu Markowi Dobosz,
Panu Zbigniewowi Samoraj, Panu
Mirosławowi Lewandowskiemu,
Stowarzyszeniu Kuźni Inicjatyw Lokalnych
z Lisewa, Pracownikom Urzędu Gminy oraz
Bibliotece- Pracowni Kultury w Lisewie
zaangażowanym w organizację dożynek.
A. Lewandowska

We wspaniałej atmosferze, zdrowej rywalizacji oraz z poczuciem humoru odbył się
„Turniej Sołectw z Humorem”,

Wrześniowe zebrania wiejskie
Zakończyły się już wrześniowe
Zebrania Wiejskie w sprawie podziału
funduszu sołeckiego na kolejny rok. Podczas
nich była też okazja do podsumowania
mijającej kadencji organów samorządowych
i podziękowania Sołtysom oraz Radom
Sołeckim za zaangażowanie i ciężką pracę.
Mieszkańcy dyskutowali na temat
propozycji przedstawianych przez Sołtysów,
ale sami także zgłaszali swoje pomysły.
Towarzyszyła temu ożywiona, merytoryczna
i zawsze ciekawa dyskusja. Niemalże
w każdej wsi uchwały w sprawie przyjęcia
wniosków do realizacji na rok 2019 były
podejmowane jednogłośnie. To pokazuje, że
na wsiach panuje zgoda co do sposobu
wydatkowania tych środków.
W kolejnym roku kwota funduszu
w skali gminy to 360 025,77 zł to o 45 000 zł
więcej niż w roku bieżącym!
- Po trzech latach można już
powiedzieć, że fundusz sołecki widać gołym
okiem. Sfinansowano z niego wiele ważnych

zadań, na które wcześniej nie było środków,
a planowane są wciąż kolejne. - podkreśla
Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz.
Mieszkańcy zaplanowali różne
przedsięwzięcia: rozbudowę placów zabaw
i boisk sportowych, urządzanie miejsc
rekreacji i wypoczynku, urządzanie
terenów zielonych, doposażanie i remonty
świetlic wiejskich, dofinansowanie zakupu
sprzętu dla jednostek OSP, warsztaty
i wyjazdy edukacyjne. Poza tym
zabezpieczono środki na funkcjonowanie
świetlic wiejskich, czy przedsięwzięcia
pobudzające aktywność obywatelską.
- Szczególnie ucieszyła mnie duża
f re k w e n c j a w L i s e w i e . Tu t a j
w rzeczywistości był największy problem
z aktywizacją mieszkańców. Wszystkim,
którzy przyszli na to Zebranie jeszcze raz
bardzo dziękuję - dodaje wójt.
MM

Zakończyły się już zebrania wiejskie w sprawie podziału Funduszu Sołeckiegona kolejny rok.
Mieszkańcy dyskutowali na temat propozycji przedstawianych przez Sołtysów, ale sami
także zgłaszali swoje pomysły
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Zasadzili Dąb Niepodległości
W dniu 3 września br. w parku przy
Gminnym Gimnazjum w Lisewie
zainicjowano uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego, podczas którego odbyło się
posadzenie Dębu Niepodległości dla
upamiętnienia 100-lecia Niepodległości
Rzeczpospolitej Polskiej.

Ponadto podczas uroczystości
symbolicznego wkopania dębu uczestniczył
Pan Mieczysław Radgowski, który
przekazał oraz odczytał list Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego, Pana Mikołaja
Bogdanowicza.
Mamy nadzieję, że nasadzone
drzewo będzie przypominało nam o Polsce
oraz drodze do jej wolności.

W uroczystości wzięli udział: Wójt
Gminy Lisewo Pan Jakub Kochowicz,
Przewodniczący Rady Gminy Lisewo Pan
Witold Jaworski, Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Lisewie Pan Grzegorz
Zalewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Krusinie Pani Wiesława Chojnicka, a także
nauczyciele oraz uczniowie szkół.

BK

Posadzenie Dębu Niepodległości odbyło dla
upamiętnienia 100-lecia Niepodległości
Rzeczpospolitej Polskiej

Zrealizowane inwestycje
Świetlica w Kamlarkach
Końcem sierpnia została oddana do
użytku nowo wybudowana świetlica
w Kamlarkach. Wykonawcą inwestycji była
Spółdzielnia Produkcji Rolnej Osnowo,
Zakład Remontowo - Budowlany Osnowo.
Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł
212 823, 78 zł brutto. Zadanie zostało
współfinansowane ze środków LGD
i PROW.

drogi łączącym dwie miejscowości
Wi e r z b o w o - L i n o w i e c . D ł u g o ś ć
wyremontowanego odcinka wyniosła 1,643
km. Gmina pozyskała dofinansowanie na ten
cel w kwocie 650 tys zł. a całkowita wartość
zadania to ponad 1,3 mln zł.

Pomorskiego w kwocie 577 tys zł.
Wyremontowano także odcinek
drogi o długości 447 mb w Pniewitem pod
Linowcem. Wykonawcą inwestycji jest
firma Przedsiębiorstwo Robót DrogowoBudowlanych DROBUD Sp. J. Szreiber &

Uroczyste otwarcie nowego
obiektu odbyło się 29.09.2018 r. Mieszkańcy
w końcu doczekali się miejsca wspólnych
spotkań, które napewno jeszcze bardziej
zintegruje społeczność. Świetlica na pewno
będzie tętniła życiem mając wokół tylu
wspaniałych ludzi.
Termomodernizacja świetlic
Trwają także prace związane
z termomodernizacją budynku świetlicy
w Mgoszczu oraz w Bartlewie. Wykonawcą
inwestycji w Mgoszczu i Bartlewie jest firma
REMBUD Zakład Remontowo Budowlany
Arkadiusz Niebojewski, Mały Rudnik.
Koszt inwestycji opiewa na kwotę
510 165, 69 zł. Prace mają się zakończyć do
30.11.2018 r. Zadanie współfinasowane
z RPO województwa KujawskoPomorskiego

Prace drogowe w Linowcu

Droga została współfinansowana
ze środków Wojewody Kujawsko-

Krzysztof Szreiber z Chełmży. Planowany
jest także remont odcinka o długości 1265
m.

Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków
Do 31 sierpnia zostało
wybudowanych 49 przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Lisewo. Koszt całkowity inwestycji wyniósł
ponad 1 mln zł. Inwestycja została
współfinansowana w ramach PROW na lata
2014-2020.
Modernizacje dróg
Zakończyły się prace na odcinku
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Świetlica w Kamlarkach została oddana do użytku 29 września br.
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na trasie Lisewo - Orłowo. Obecnie została
wykonana dokumentacja i złożony wniosek
o dofinansowanie tej inwestycji. Całkowity
koszt szacunkowy wynosi 1 110 000 zł.
kwota dofinansowania 50% wartości
inwestycji.
W przyszłości planowany jest
remont drogi Lisewo - Pniewite. Obecnie są
opracowywane dokumenty projektowe
inwestycji.

wielofunkcyjnym odbędzie się wymiana
instalacji CO wraz z wykonaniem kotłowni
opalanej gazem ziemnym i zewnętrzną
instalacją gazową.
Wykonawcą robót w pawilonie jest
firma F.H.U.P „ARIS” Rolbiecki Zbigniew
z Chełmży, z kolei pozostałych obiektów
Zakład Usług Technicznych „Inwest
projekt”, Grudziądz. Zadanie jest

współfinansowane w ramach programu
„Słonecznik 2018-2019” ogłoszonego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu oraz RPO Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
KZ

Przebudowę przeszła droga nr
060369C w miejscowości Krusin. Długość
wyremontowanego odcinka wyniosła 900 m.
Gmina pozyskała dofinansowanie na ten cel
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w wysokości 78 tys zł. Koszt całkowity
inwestycji - 400 tys. zł.
Modernizacja kotłowni
Trwają prace modernizacyjne
kotłowni w budynku Urzędu Gminy
w Lisewie, Gminnego Ośrodka Zdrowia,
Victorii oraz pawilonu wielofunkcyjnego
w Lisewie. W Urzędzie Gminy powstanie
instalacja gazowa w piwnicy budynku z kolei
obiekty GOZ oraz Klubu Sportowego
przejdą remont w postaci wykonania
kotłowni opalanej na gaz ziemny wraz
zewnętrzną instalacją gazową. W pawilonie
Zakończyły się prace na odcinku drogi łączącym dwie miejscowości Wierzbowo - Linowiec.

Czyste powietrze
Dnia 24 września o godzinie 18:00
odbyło się spotkanie informujące w ramach
programu „Czyste powietrze”, które
poprowadził Artur Farbiszewski - doradca
energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu. Spotkanie mało charakter
edukacyjny i informacyjny, składający się
z trzech bloków tematycznych. Pierwszy
mówi o edukacji ekologicznej, rozwija
definicje zanieczyszczeń powietrza,
wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu,

z programu priorytetowego Czyste
Powietrze. W trzeciej mieszkańcy gminy
Lisewo dowiedzieli się jak prawidłowo
ubiegać się o dofinansowanie na
termomodernizację domu.
Dzięki programowi Czyste
Powietrze właściciele domów
jednorodzinnych mogą ubiegać się
o dofinansowanie na termomodernizację
budynków.
Program koncentruje się na
termomodernizacji oraz efektywnym
zarządzaniu energią w gospodarstwach
domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość
zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste
oszczędności finansowe. Zyska na tym
również stan środowiska naturalnego,
dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów
cieplarnianych i innych substancji.
Program Priorytetowy Czyste
Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia
finansowego przez osoby fizyczne,
właścicieli domów jednorodzinnych na
ocieplenie domu, wymianę okien czy na
wymianę starego, wysoko-emisyjnego
kotła grzewczego.

Dnia 24 września o godzinie 18:00 odbyło się spotkanie informujące w ramach programu „Czyste powietrze”

Spotkanie mało charakter
edukacyjny i informacyjny, składający się
z trzech bloków tematycznych. Pierwszy
mówi o edukacji ekologicznej, rozwija

mówi o skutkach wpływu
zanieczyszczonego powietrza na nasze
zdrowie. Cześć druga informuje
o możliwości uzyskania dofinansowania

AD
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Doczekaliśmy się!
W s o b o t ę 2 9 w r z e ś n i a b r.
w Kamlarkach odbyło się uroczyste otwarcie
nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej.
Jako mieszkańcy wyczekiwaliśmy jej bardzo
długo. Na początku głos zabrała Pani Sołtys
Jadwiga Kalata. Powitała wszystkich gości
i przedstawiła krótki rys starań o ten piękny
obiekt.
Następnie Wójt Gminy Lisewo Pan
Jakub Kochowicz pogratulował nam

nowej świetlicy i złożył najlepsze życzenia aby to miejsce było siedzibą ludzi
o życzliwych sercach i pomocnych dłoniach.
Aby nowo powstały obiekt każdego dnia
tętnił życiem i był ośrodkiem promowania
aktywności obywatelskiej.
Później przemową zaszczycił nas
Przewodniczący Rady Gminy Lisewo
PanWitold Jaworski. Zaznaczył, że
zakończenie budowy to szczególnie ważny

dzień w życiu wsi. Życzył realizacji planów
i zamierzeń służących wszystkim
mieszkańcom.
Otrzymaliśmy wiele wspaniałych
prezentów, mnóstwo kwiatów i szczerych
gratulacji. Był czas na wręczenie
podziękowań także naszym mieszkankom
Pani Sołtys i wszystkim Paniom, które od
początku były zaangażowane w sprawy
związane z wykończeniem sali i jej
wyposażaniem.
Następnie Sołtys wraz
z zaproszonymi gośćmi dokonali
uroczystego przecięcia wstęgi. Wspólnie
wypiliśmy lampkę szampana i pokroiliśmy
pyszny tort. Uczciliśmy w ten sposób ten
arcyważny dzień. Później przy dźwiękach
muzyki bawiliśmy się razem do późnych
godzin nocnych. Kilka razy odśpiewaliśmy
też głośne Sto lat! dla naszej świetlicy.
Dziękujemy wszystkim, którzy
dzielili z nami ten wyjątkowy czas. Mamy
w końcu miejsce do wspólnych spotkań,
które na pewno jeszcze bardziej nas
zintegrują. Zapewniamy, że świetlica
będzie tętniła życiem. Tym bardziej, że
mamy wokół tylu wspaniałych ludzi, którzy
potrafią się dogadać no i świetnie bawić.
Jeszcze raz dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do
powstania obiektu, a mieszkańcom za
pomoc w zorganizowaniu otwarcia, gdyż
Wasza praca i czas są dla nas bezcenne...

Otwarcie Małpiego Gaju w Pniewitem
Mieszkańcy Pniewitego to ludzie
nietuzinkowi. To osoby z charyzmą,
ogromnym zaangażowaniem i niespożytymi
siłami do działania. To ludzie, którym na
sercu leży dobro wsi i jej mieszkańców. A już
wszystkim bez wyjątku na sercu leży dobro
dzieci. Od lat rozmawialiśmy i szukaliśmy
natchnienia, impulsu do działania… Jako
jedno z większych sołectw w Gminie
Lisewo, zapragnęliśmy wyróżnić się na tle
pozostałych wsi tworząc coś, czego
mieszkańcy jeszcze nie widzieli.
Zainspirowani przez władze
samorządowe postanowiliśmy, że własnymi
siłami wykonamy miejsce, dzięki któremu
w Pniewitem każdy znajdzie miejsce
przyjazne dla siebie. Miejsce maksymalnie
oryginalne i ciekawe, ale też nowoczesne.
Nie bez powodu padło na naturalny plac
zabaw. Nie było niestety ku temu
odpowiedniego terenu. Punktem zwrotnym
okazało się przejęcie przez Gminę Lisewo
niepozornej nieruchomości od Skarbu
Państwa. Co prawda był na niej „niezły
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bałagan”, ale to nas nie zraziło….Jak
wiadomo żeby działać należy mieć najpierw
plan. Zorganizowaliśmy więc szerokie

trójwymiarowa instalacja, która posłużyła
jako projekt podczas prowadzonych robót.
No i nadszedł czas, kiedy trzeba było wziąć

konsultacje z mieszkańcami Pniewitego.
Wykonano wspólnie makietę - powstała

się do pracy. Gdy tylko aura pozwoliła nam
działać w terenie zakasaliśmy rękawy.
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Rozpoczęły się prace na samej działce.
Trwały one przez cały 2018 rok.
Podzieliliśmy je na 4 etapy:
1) Prace ziemne,
2) Montaż urządzeń,
3) Wyposażenie ekologiczne,
4) Upiększenie terenu.
Ogrom prac, jakie wykonaliśmy
wspólnie napawał nas dumą i porażał
jednocześnie. Chcieliśmy się tym wszystkim
pochwalić zaprosić dzieci z innych wsi, aby
mogły z nami spędzać czas. Chcieliśmy też
podziękować wielu ludziom dobrej woli za
wsparcie i wszelaką pomoc.
22 września br. zorganizowaliśmy
oficjalne Otwarcie Małpiego Gaju
w Pniewitem. Przyszło aż 70 osób! Było
mnóstwo ludzi
zaproszeni goście,
samorządowcy różnych szczebli, ale przede
wszystkim przybyli mieszkańcy wsi. Osoby
w każdym wieku podziwiały to, co
stworzyliśmy sami ciężką pracą. Przecięcia
wstęgi dokonaliśmy wspólnie z dziećmi to
przecież głównie dla nich stworzyliśmy to
miejsce. Był czas na podziękowania dla
Sołtysa Pana Andrzeja Grędzickiego
i radnego wsi Pniewite Pana Piotra
Golińskiego. Były łzy radości i szczęścia
Pani Anity Krawczyńskiej - liderki projektu.
Były wreszcie szczere gratulacje od
Wójta Gminy Lisewo Pana Jakuba
Kochowicza oraz radnej Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani
Katarzyny Lubańskiej.
Dzieci z Pniewitego wystąpiły
przez zebranymi w pięknym
okolicznościowym repertuarze. Na koniec na
wszystkich czekał ciepły poczęstunek
i pyszna kawa. Pełni zapału nie możemy się
doczekać, co przyniesie kolejny rok. Bo to,
co wykonaliśmy do tej pory to tylko I etap
naszego planu…

W Lipienku będzie boisko
Wybierają kamienie, równają teren
i nawożą ziemią. Wszystko po to by
własnymi siłami stworzyć dla młodzieży
b e z p i e c z n e m i e j s c e d o z a b a w.
O zagospodarowaniu terenu, który
wykupiony został ze środków sołeckich
i pieniędzy gminnych mieszkańcy
zdecydowali wspólnie w połowie maja.
W przyszłości bowiem stanie tam świetlica
wiejska, niebawem zaś boisko, a za kilka
miesięcy plac zabaw.

pola kamieni. Przybyło około 40
mieszkańców, Przed nami nawożenie
terenu ziemią, by go wyrównać. Projekt
obiektu już jest. W planach jest także
utworzenie na nim piłkochwytów i bramek.
Za pozyskane środki zakupione
zostanie także ogrodzenie. Boisko nie
będzie duże, ponieważ nie ma takiej
konieczności. Z pewnością jednak jest
potrzebne, ponieważ dzieci bawią się na
kartofliskach lub muszą dojeżdżać do

Mieszkańcy Lipienka wspólnie przygotowywali działkę pod boisko
Lipienek nie ma infrastruktury sportowej, sąsiednich miejscowości. A zapał do gry
nad czym do tej pory bardzo ubolewaliśmy. jest. Jeżeli pozwolą na to środki,
W tym roku Marszałek Województwa w przyszłości na zakupionej działce stanie
Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs na także trybuna dla kibiców, a do dyspozycji
granty dzięki czemu otrzymaliśmy 10 tys. zł sportowców będzie również zestaw do gry
na utworzenie boiska.
w siatkówkę.
Chęć pomocy w tej budowie
natychmiast zadeklarowali mieszkańcy.
Zorganizowaliśmy akcję zbierania z tego

TC

Rada Gminy w kadencji 2014-2018
R a d a G m i n y j e s t o rg a n e m
stanowiącym (uchwałodawczym)
i kontrolnym, do właściwości, której należą
wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania Gminy. Celem gminy jest
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty,
tworzenie warunków dla pełnego
uczestnictwa obywateli w życiu publicznym
gminy.
W dniu 16 listopada 2014 roku
wyborcy dokonali wyboru 15 radnych na
kadencję 2014-2018. W mijającej kadencji
Rada Gminy odbyła 41 Sesji Rady Gminy
przy 93,5 % frekwencji, na których podjęto
ponad 300 uchwał, dotyczących m.in.
budżetu, planu zagospodarowania, strategii
rozwoju gminy, czy zmian nazw ulic oraz
bieżących spraw gminy. Rada Gminy

kontrolowała działalność wójta, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych gminy, udzielając corocznie
absolutorium z wykonania budżetu. Do
pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada
powołała 4 komisje stałe (Rewizyjną,
Rolnictwa Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego, Oświaty Kultury Zdrowia
Spraw Społecznych i Młodzieży, Ładu
Porządku i Ochrony Środowiska oraz
komisję doraźną-statutową), które działały
w oparciu o przyjęte plany pracy.
W kadencji 2014-2018 komisje
stałe odbyły w sumie 192 posiedzenia, przy
średniej frekwencji 86 %. Poza tym radni na
Sesjach Rady Gminy złożyli wspólnie 220
interpelacji i zapytań. Osobiście, jako
Przewodniczący Rady Gminy

przewodniczyłem w 41 sesjach Rady
Gminy czuwając nad przestrzeganiem toku
obrad, porządku i powagi na Sali posiedzeń.
Ponadto uczestniczyłem w 150
posiedzeniach stałych i doraźnych komisji
Rady Gminy oraz w ponad 120 zebraniach
wiejskich odbywanych wiosną i jesienią
każdego roku i imprezach
okolicznościowych odbywanych
zarównow gminie Lisewo jak poza gminą.
W minionej kadencji
reprezentowałem naszą gminę w zarządzie
Forum Przewodniczących Rad Gmin, Rad
Miast i Powiatów Województwa KujawskoPomorskiego.
W dniu 21 października 2018 roku
Rada Gminy kończy swoją kadencję.
Chciałbym w tym miejscu
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podziękować koleżankom i kolegom
Radnym za ich zaangażowanie i aktywność
dla dobra naszej gminy, współpraca z Wami
dawała mi wiele radości i satysfakcji. Wielu
obecnych Radnych ubiegać się będzie
o ponowny wybór życzę powodzenia.
Bardzo dziękuję Panu Wójtowi Jakubowi
Kochowiczowi za jego pracę na rzecz
m i e s z k a ń c ó w i r o z w o j u g m i n y.
Przede wszystkim serdeczne podziękowania
kieruję do społeczeństwa Gminy Lisewo, bo
dzięki Waszemu działaniu i inicjatywom
nasza Gmina staje się coraz piękniejszą,
zasobniejszą i stale Świadom jestem, że
może nie spełniliśmy wszystkich oczekiwań,
bo nie można wszystkiego zrobić w ciągu
4 lat, zrobiliśmy to, na co pozwalał nam
budżet gminy, (choć został on podwojony
w stosunku do poprzedniej kadencji) nie
mniej uważam, że wspólnie z wójtem udało
nam się wiele zrobić.

W dniu 21 października staniemy kandydatów, którzy swoimi działaniami
przed urnami wyborczymi, aby dokonać przyczynią się do rozwoju „naszej małej
r o z w i j a j ą c ą s i ę . w y b o r u w ł a d z ojczyzny” - Gminy Lisewo.
Samorządowych (wójta, Rady Gminy,
Serdecznie zapraszam na wybory!
Radnych Powiatu oraz Radnych do Sejmiku
Przewodniczący Rady Gminy Lisewo
Witold Jaworski
Wo j e w ó d z k i e g o ) . P o s t a w m y n a

Rada Gminy kontrolowała działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych
oraz jednostek pomocniczych gminy

Wybory 2018
W niedzielę 21 października br.
odbędą się wybory do rad gmin, do rad
powiatów, sejmików województw oraz
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast.
W naszej gminie, tak jak
dotychczas, wyborcy będą głosować
w czterech obwodach stałych Krusinie,
dwóch w Lisewie i Pniewitem oraz w jednym
obwodzie odrębnym w Mgoszczu. Lokal
w Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu
utworzony został wyłącznie dla potrzeb
mieszkańców placówki. Tylko oni mają
prawo głosowania w tym lokalu.
Niewielkiej zmianie ulegają jedynie
siedziby obwodowych komisji wyborczych.
I tak: lokal OKW Nr 1 w Krusinie mieścić się
będzie w dawnej auli, lokal OKW Nr
2 w Szkole Podstawowej w Lisewie, zamiast
w stołówce usytuowany będzie w sali
gimnastycznej, lokal OKW Nr 3 w budynku
Gimnazjum mieścić się będzie w auli wejście do lokalu tak jak do sali sesyjnej.
Lokale obwodowych komisji wyborczych
Nr 1 i Nr 2 są dostosowane do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych.
Głosowanie w dniu wyborów
odbędzie się w godzinach od 7.00 do - 21.00.
W tegorocznych wyborach wszystkie karty
będą białymi jednostronnie zadrukowanymi
kartami. Będą różniły się wielkością
i kolorem tła, na którym będą wydrukowane
nazwiska zarejestrowanych kandydatów.
Aby głos był ważny należy zagłosować
w następujący sposób:
1. W wyborach do Rady Gminy Lisewo
głosować można tylko na jednego
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kandydata, stawiając na karcie do
głosowania znak „X” w kratce z lewej strony
obok nazwiska tego kandydata, na którego
wyborca głosuje.
Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej
strony obok nazwiska więcej niż jednego
kandydata lub niepostawienie znaku „X”
w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
2. W wyborach do rady powiatu i do
sejmiku województwa głosować można
tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na
karcie do głosowania znak „X” w kratce
z lewej strony obok nazwiska jednego
z kandydatów z tej listy (wskazując jego
pierwszeństwo do otrzymania mandatu).
Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej
strony obok nazwisk kandydatów
umieszczonych na więcej niż jednej liście
lub niepostawienie znaku „X” w żadnej
kratce powoduje nieważność głosu.
3. W wyborach wójta
Gminna komisja Wyborcza w Lisewie
zarejestrowała dwóch kandydatów na wójta
głosować można tylko na jednego
kandydata, stawiając na karcie do
głosowania znak „X” w kratce z lewej strony
obok nazwiska tego kandydata, na którego
wyborca głosuje. Postawienie znaku
„X” w kratkach z lewej strony obok
nazwiska obu
kandydatów lub
niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce
powoduje nieważność głosu.
Znakiem „X” zgodnie
z brzmieniem określonym w Uchwale
PKW z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie
wzorów informacji o terminie wyborów,
godzinach głosowania, sposobie głosowania

oraz warunkach ważności głosu…. są co
najmniej dwie linie przecinające się
w obrębie kratki.
Drodzy Mieszkańcy
Wybory samorządowe oceniane są
przez Polaków jako najważniejsze.
Uczestnicząc w nich uważają, że mają
realny wpływ na to, co się dzieje w ich
mieście lub gminie. Wy też nie pozostańcie
tego dnia w domach i zadbajcie o to aby
w organach jednostek samorządowych
reprezentował Was wybrany kandydat. To
Wasz głos może mieć decydujące
znaczenie. Nie straćcie go.
Halina Chrzanowska
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:
Natalia Szpręglewska
Michał Lewandowski

Korekta:
Biblioteka-Pracownia
Kultury w Lisewie

Wydawca: Urząd Gminy w Lisewie,
Biblioteka-Pracownia Kultury
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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Podsumowanie kadencji 2014 - 2018
Budżet gminy
Rozwój gminy nie byłby możliwy
bez odpowiednich zasobów finansowych. To
co udało nam się dokonać w zakresie
finansów gminy przerosło nasze najśmielsze
oczekiwania. Przez 4 lata budżet gminy
zwiększył się prawie dwukrotnie z 17,6 mln
zł do 31 mln zł. Jest to ogromny wzrost, który
zadecydował o szybkim i dynamicznym
rozwoju gminy. Jeszcze wyraźniej wzrosły
wydatki na zadania inwestycyjne. Dla
porównania w dwóch poprzednich
kadencjach wydatki te wyniosły: 5,67 mln zł
(2006-2010), 6,04 mln zł (2010-2014).
W latach 2015-2018 na rozwój wydaliśmy ok
16 mln zł co stanowi wzrost o ponad 250%.
1. Budowa dróg, chodników, oświetlenia,
ścieżki pieszo-rowerowej.
W zakresie przebudowy dróg, wykonaliśmy
ogromny skok cywilizacyjny. Prawie
czterokrotnie zwiększyliśmy ilość
remontowanych dróg.
- remont ok. 15 km dróg gminnych w 12
miejscowościach,
- remont poboczy w Chrustach i Bartlewie,
- wykonanie i remont 1,5 km chodników,
- wykonanie dokumentacji na obwodnicę
Lisewa,
- remont 9,5 km dróg powiatowych,
- dofinansowanie do budowy 12 km ścieżki
przy drodze Stolno-Wąbrzeźno,
- modernizacja i wykonanie nowego
oświetlenia ulicznego,
2. Rozbudowa infrastruktury gminnej.
- budowa 100 szt. przydomowych
oczyszczalni ścieków,
- rozbudowa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej w Lisewie,
- budowa przepompowni wody oraz remont
sieci wodociągowej,

- wykonanie 29 instalacji fotowoltaicznych
i solarnych,
- dofinansowanie do wymiany 40 kotłów,
- budowa nowych parkingów w centrach wsi,
- termomodernizacja budynków: SP
w Krusinie, świetlic w Mgoszczu
i Bartlewie,

3 zatoczek autobusowych,
- likwidacja 3 przejazdów kolejowych,
- instalacja monitoringu wizyjnego
w Lisewie,
- dofinansowanie do zakupu radiowozów
dla policji,
4. Fundusz sołecki

Szkoła w Krusinie dzięki termomodernizacji zyskała ładniejszy wygląd

3.Poprawa bezpieczeństwa.
- budowa remizy w Lipienku,
- zakup 4 samochodów ratowniczogaśniczych dla jednostek OSP,
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP za
ponad 100 000,00 zł,
- budowa 7 nowych przystanków oraz

Po raz pierwszy w naszej gminie
mieszkańcy uzyskali możliwość
bezpośredniego współdecydowania
o części budżetu. Od 2016 do Państwa
dyspozycji oddaliśmy 806 637 zł, a w 2019
kolejne 360 025 zł.
Z funduszu sołeckiego
finansujemy m..in.:
- wyposażenie i remonty świetlic,
- dotacje dla OSP,
- zakupy działek, zagospodarowanie
terenów, boiska, altany,
- wydarzenia integracyjne, warsztaty,
wyjazdy,
- bieżącą działalność świetlic,
5. Budowa infrastruktury społecznej
- remont pomieszczeń nowej Biblioteki
Pracowni Kultury w Lisewie
- budowa świetlic w Chrustach, Kamlarkach
i Piątkowie,
- remonty świetlic w Błachcie, Bartlewie,
Mgoszczu, Kornatowie, Linowcu,
Lipienku, Tytlewie,
- budowa 9 nowych placów zabaw oraz
doposażenie 5,
- budowa 3 siłowni zewnętrznych,
- stworzenie „Małpiego Gaju”
w Pniewitem,
- zagospodarowanie terenu pod 8 boisk

Zakup 4 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP
z pewnością ułatwi pracę naszym strażakom
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sportowych w: Bartlewie, Drzonowie,
Krusinie, Kornatowie, Mgoszczu,
Lipienku, Lisewie, Pniewitem,
- zagospodarowanie terenów zielonych,
stworzenie miejsc rekreacji
i wypoczynku w Błachcie, Drzonowie,
Linowcu, Krusinie, Wierzbowie,
Mgoszczu, Kornatowie, Pniewitem,
Piątkowie,
- zakup działek na potrzeby
mieszkańców w Błachcie, Piątkowie,
Lipienku,
- uporządkowanie terenu po „zielonej
budce” w Lisewie
6. Urząd Gminy
- powołanie Referatu Gospodarki
i Inwestycji
- zatrudnienie osoby do spraw
pozyskiwania środków zewnętrznych
- remont pomieszczeń urzędu,
- zmiana pokoleniowa.

Mieszkańcy Wierzbowa uporządkowali teren koło świetlicy
dzięki czemu powstało “Heńkowe Rondo”

7. Wydarzenia sportowe i kulturalne
Wprowadziliśmy wiele nowych
wydarzeń takich jak:
- Dni Lisewa,
- Lisewski Bieg Jaszczczurczy,
- Wyścig kolarski,
- Dzień seniora,
- Strojenie choinki,
- Obchody Święta Niepodległości
Reorganizacji doczekały się również
dożynki gminne.
8. Nagrody i wyróżnienia
W obecnej kadencji zostaliśmy
wyróżnieni dwoma ważnymi
nagrodami, podkreślającymi dobrą
współpracę władz z mieszkańcami.
W 2016 roku za angażowanie
mieszkańców w sprawy lokalne
otrzymaliśmy wyróżnienie
„Proobywatelski samorząd”.
Rok później Fundacja Batorego
doceniła nasze wysiłki oraz
Młodzieżowej Rady Gminy
w przygotowaniu projektu
zagospodarowania terenu ogródka
Jordanowskiego w Lisewie. Za
współpracę otrzymaliśmy nagrodę
Super Samorząd 2017.
Jakub Kochowicz

Po raz pierwszy w tym roku odbyła się Noc Dj’ów, a gwiazdą wieczoru był Dj Omen.
Wydarzenie przyciągnęło tłumy.
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Służą nam już 120 lat
W tym roku jednostka OSP Lisewo
obchodzi jubileusz 120-lecia istnienia. Jest to
najstarsza jednostka w naszej Gminie i jedna
z najstarszych w powiecie. Zarząd
postanowił więc o zorganizowaniu
wewnętrznych obchodów tej pięknej
rocznicy. 13 lipca br. członkowie jednostki
wraz z zaproszonymi gośćmi zebrali się
w tutejszej remizie, aby wspólnie świętować.
Uroczystość rozpoczęła część oficjalna
prowadzona przez druhnę Monikę
Maćkowską.
Prezes OSP Lisewo dh Kazimierz
Jankowski jako gospodarz imprezy powitał
wszystkich przybyłych. Przedstawił także
referat okolicznościowy, w którym

Pożarnej w Lisewie następujących druhów:
Władysława Szpręglewskiego, Tadeusza
Stachewicza, Kazimierza Kruczka
i Kazimierza Wielgoszewskiego.
W dowód wdzięczności i uznania za
wieloletnią, zgodną i przyjazną współpracę
podziękowano również Paniom: Czesławie
Goral, Marii Jankowskiej, Grażynie Leszek,
Jadwidze Maszkiewicz i Urszuli
Płomińskiej.
Władze jednostki postanowiły
ponadto uhonorować Skarbnika Gminy
Lisewo Panią Henrykę Świątkowską za
okazane wsparcie, które traktowane jest jako
wyraz zaangażowania władz w sprawy OSP
i wydarzenia ważne dla społeczności.

Później na ręce Kierowcy Gospodarza OSP
Lisewo dh Rafała Włodarczyka przekazane
zostały kluczyki do zakupionego przed
kilkoma miesiącami samochodu
osobowego Ford Transit, który zastąpił
wysłużonego już poprzednika. Ważnym
punktem uroczystości było poświęcenie
nowej figury Świętego Floriana (patrona
strażaków), którego dokonał ks. proboszcz
Henryk Łoziński. Ksiądz proboszcz
poświęcił także nowy samochód oraz
pamiątkową tablicę.
Prezes Kazimierz Jankowski
złożył także podziękowania za współpracę
na ręce Sołtysa wsi Lisewo Pani Barbary
Moch i druha Ryszarda Strupowskiego.
Potem nastąpiły przemowy gości
zaproszonych oraz prezentacja kronik
i wystawy z okazji jubileuszu 120-lecia
istnienia OSP pt. Lisewskie dzieje od
strażaka do piłkarza. Wystawa ta była
dofinansowana ze środków Starosty
Chełmińskiego w ramach konkursu
Dziedzictwo Kulturowe naszego Sołectwa.
Wystawę będzie można podziwiać na
Dożynkach Gminno-Parafialnych w dniu
1 września 2018 r. w Lisewie na stadionie
sportowym w godzinach 15:00-17:00.
Po części oficjalnej goście zostali
zaproszeni do wspólnego świętowania
jubileuszu z druhami i druhnami
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie.
Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
MM

Prezes OSP Lisewo dh Kazimierz Jankowski - jako gospodarz imprezy powitał wszystkich
przybyłych oraz wręczył podziękowania

przybliżył historię straży ze szczególnym
uwzględnieniem roli, jaką odgrywali w niej
niegdyś dzisiejsi członkowie honorowi.
Minutą ciszy uczczono pamięć założycieli
jednostki i ich dokonania. Wspominano tych,
którzy odeszli dawno, ale też tych, którzy
opuścili druhów w ostatnich latach.
Następnie Prezes wraz z Sołtysem
wsi Lisewo Barbarą Moch oraz Wójtem
Gminy Lisewo Jakubem Kochowiczem
odsłonili pamiątkową tablicę, ufundowaną
przez Sołectwo Lisewo.
Na tablicy tej widnieje napis:
“Druhom OSP Lisewo w 120 rocznicę
założenia jednostki w podziękowaniu za
pracę dla lokalnej społeczności.
Mieszkańcy”
Z okazji tak ważnej dla strażaków
chwili dokonano również wręczenia
odznaczeń i medali. Zarząd OSP Lisewo na
posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2018 r.
postanowił odznaczyć Orderem Na Straży za
wieloletnią służbę dla społeczeństwa
i oddaną pracę na rzecz Ochotniczej Straży

Nowy sprzęt dla strażaków OSP
W dniu 24 września 2018 roku
w remizie OSP Lisewo odbyło się uroczyste
przekazanie sprzętu zakupionego ze
środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości. Gmina Lisewo zakupiła
sprzęt wartości prawie 60 tyś. zł dla
jednostek wyjazdowych OSP z terenu naszej
gminy, przy 1% wkładzie finansowym
własnym.

stabilizacji pojazdów, zestawy pokrowców
ochronnych na ostre krawędzie,
zabezpieczenia poduszki powietrznej
kierowcy i pasażera, nożyce hydrauliczne
do cięcia pedałów, osłony zabezpieczające
poszkodowanego, piła ratownicza do cięcia
szyb klejonych z wybijakiem, przenośne
zestawy oświetleniowe, detektor prądu
przemiennego, latarki akumulatorowe oraz
parawany do osłony miejsca zdarzenia.

Każda straż wzbogaciła się
o zestawy sprzętu znakowania terenu.
Dodatkowo do jednostek trafił sprzęt
ratownictwa medycznego w postaci
zestawów ratownictwa medycznego PSP R1,
torby ratowniczej, noszy typy deska i szyn
Kramera, a także zestawy i sprzęt
ratownictwa technicznego tj. zestaw
uniwersalnych podpór i klinów do

Zakupiony sprzęt uroczyście
przekazał druhom Wójt Jakub Kochowicz.
W spotkaniu udział wzięli Zastępca
Komendanta Powiatowego PSP
w Chełmnie st. bryg. Janusz Pietrak, z-ca
Skarbnika Izabela Klafczyńska oraz
Katarzyna Czerwińska inspektor ds.
obronnych i obrony cywilnej, która
z ramienia Urzędu Gminy przeprowadziła
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procedurę pozyskania funduszy.
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo
mieszkańców oraz wychodząc naprzeciw
wciąż rosnącym zadaniom i obowiązkom
nałożonym na jednostki OSP, pozyskanie
sprzętu ratowniczego pozwoli na szybsze
i skuteczniejsze podejmowanie działań
ratowniczych, jak również wpłynie na
bezpieczeństwo ratowników oraz osób
poszkodowanych.

Pozyskanie sprzętu ratowniczego pozwoli na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych,
jak również wpłynie na bezpieczeństwo ratowników oraz osób poszkodowanych

Brawo strażacy ze Strucfonia!
8 września 2018 na stadionie
Miejskim w Jabłonowie Pomorskim odbyły
się VI Wojewódzkie Zawody SportowoPożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych.
W zawodach wzięło udział 40 drużyn OSP

z całego województwa KujawskoPomorskiego w tym 22 drużyny męskie oraz
18 drużyn kobiecych. Rywalizacja
obejmowała dwie konkurencje: sztafetę
pożarniczą z przeszkodami oraz ćwiczenia

bojowe. Dodatkowo w ramach oddzielnej
klasyfikacji przeprowadzono dla drużyn
sprawdzian ze znajomości musztry
strażackiej. Powiat chełmiński
reprezentowała OSP z maleńkiego
Strucfonia, która najpierw okazała się
najlepsza w gminie Lisewo, a następnie była
najlepsza w powiecie chełmińskim.
Na zawodach wojewódzkich
w Jabłonowie OSP Strucfoń wystąpiła
w składzie: Kazimierz Dąbrowski, Zenon
Dądelski, Piotr Kurzeja, Marcin Pilecki,
Maciej Dądelski, Krzysztof Dąbrowski,
Bartosz Dądelski, Daniel Dądelski.
Jak mówi prezes OSP Strucfoń
i jednocześnie uczestnik zawodów
Kazimierz Dąbrowski W bardzo silnej
konkurencji daliśmy z siebie wszystko. Dla
naszej OSP to wielkie osiągnięcie i honor
reprezentować maleńki Strucfoń, gminę
Lisewo i powiat chełmiński na tak wysokim
szczeblu. Dziękuję moim chłopakom
z drużyny za wysiłek, a władzom za pomoc
w organizacji naszego udziału w zawodach.

Powiat chełmiński reprezentowała OSP z maleńkiego Strucfonia, która najpierw
okazała się najlepsza w gminie Lisewo, a następnie była najlepsza w powiecie chełmińskim

Bogdan Taczyński

Wakacje nad morzem
Mieszkali w namiotach, pełnili
nocne warty i kąpali się w morzu. Młodzież
z terenu gminy Lisewo wzięła udział
w 5 - dniowej wycieczce na Mierzeję
Wiślaną. Od 11 do 15 sierpnia członkowie
drużyny harcerskiej, wraz z członkami
młodzieżowych drużyn pożarniczych
z Lisewa i Linowca wzięli udział
w wyjeździe do Sztutowa. Na kilkudniową
wyprawę wyruszyło około 50 osób.
Pierwszego dnia młodzież
rozstawiała namioty, wzięła udział
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w ceremoniale otwarcia obozu
i wciągnięcia flagi na maszt. Przez cztery
noce każdy z uczestników wyjazdu zgodnie
z harcerską tradycją, pełnić miał
dwugodzinne, nocne warty. Atrakcji nie
brakowało także w dzień.
Staraliśmy się, by dzieci spędzały
czas razem, jednak harcerska specyfika
sprawiła, że członkowie drużyny wypełniać
mieli swoje zadania. Drużyna pożarnicza
w tym czasie grała w gry, odpoczywała
i relaksowała się na plaży. To właśnie wyjście

nad wodę było dla dzieci najważniejszym
punktem całego dnia.
W wyznaczonym i strzeżonym
przez ratowników miejscu zażywały kąpieli
w morzu, a także wzięły udział
w obozowych zawodach pożarniczych na
torze przeszkód CTIF, zorganizowanych na
piasku. Młodzież rywalizowała
w przeciąganiu liny, obsłudze hydronetek
czy pompowaniu wody z morza. Na koniec
wszyscy wykąpali się pod kurtyną wodną.
Nie zabrakło także wycieczek pieszych, gry
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w piłkę czy zajęć z terenoznawstwa.
Z okazji 100. Rocznicy utworzenia
Związku Harcerstwa Polskiego lisewianie
wzięli także udział w zorganizowanym
13 sierpnia w Gdańsku zlocie.
Z uwagi na wiek najmłodszych
uczestników wyjazdu opiekunowie nie
zdecydowali się zwiedzać Muzeum
Stutthof - funkcjonującego
w Sztutowie w latach 1939-1945
niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego.
NS

Młodzież z terenu gminy Lisewo wzięła udział w 5 - dniowej wycieczce na Mierzeję Wiślaną

Odjazdowe wakacje z BibliotekąPracownią Kultury w Lisewie
W tegoroczne wakacje ekipa
Biblioteki-Pracowni Kultury w Lisewie
przygotowała szereg rozmaitych zajęć
i atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych. Ściany naszej pracowni pękały ze
śmiechu, a to oznacza, że zabawa była bardzo
udana. W tym roku z wakacyjnej oferty
skorzystało łącznie około 300 osób. Każdy
znalazł coś dla siebie w szerokim wachlarzu
zajęć.
3 lipca w ramach ogólnopolskiej
akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” odbył się
rajd rowerowy do znanych historycznych
miejsc w gminie Lisewo. Miłośnicy książek
oraz rowerów wyruszyli spod budynku
biblioteki w stronę w kościoła, a następnie
udali się do ruin zamku w Lipienku, by
ostatecznie trafić do punktu kulminacyjnego
naszego rajdu czyli do Mgoszcza, gdzie
odbył się piknik. Kierujemy pokłony
w stronę naszego niezastąpionego historyka
Pana Bogdana Taczyńskiego, który uświetnił

naszą podróż historycznymi anegdotami na „Plastelinowe kulejańce-wyklejańce”, na
temat miejsc, które zobaczyliśmy.
których to wyklejaliśmy różne, różniaste,
Kolejne dni upłynęły nam na różności. Wyobraźnia działała na
ciężkiej pracy, bowiem przygotowywaliśmy
się do II Gminnego Dnia Seniora. Na
naszych rękach spoczywał obowiązek
przygotowania debiutanckiego występu
grupy teatralnej oraz konkursu „Jaka to
melodia?”. Jak zwykle podołaliśmy naszemu
zadaniu i zebraliśmy gromkie brawa.
Podczas letniego wypoczynku
organizowaliśmy cyklicznie animacje
w terenie m.in. w parku przy Pracowni
Orange, Jordankach, a także odwiedzaliśmy
dzieci z sołectw w całej gminie. Mimo
upałów, które nas w tym roku nie opuszczały
dzieci aktywnie brały udział w zabawach.
Jak zawsze frekwencja dopisywała
i bawiliśmy się super, extra, odjazdowo
z takimi dziećmi moglibyśmy w kosmos
Grupa teatralna podczas występu na
polecieć. Na miejscu co Poniedziałek
II Gminnym Dniu Seniora
organizowaliśmy zajęcia plastyczne:
najwyższych obrotach. Tworzyliśmy także
własne gniotki z mączki ziemniaczanej oraz
balonów i crazy ludki ze słomek.
Jako, że pogoda za oknem nam
sprzyjała, postanowiliśmy zorganizować
w naszym parku wspólne czytanie na
trawie, a potem zajęcia relaksacyjne, które
bardzo przypadły do gustu najmłodszemu
gronu naszego społeczeństwa.
W trakcie tegorocznych wakacji
nie zapomnieliśmy o seniorach i dla nich
w bibliotece odbył się lunch z książką
i smacznymi wspomnieniami. Emeryci po
pogawędce zamienili się w kucharzy
i wspólnie z pracownikami biblioteki
przyrządzali tradycyjną sałatkę jarzynową,
która wyszła rewelacyjnie. A nam aż
brzuchy pękały.
Piękna pogoda, park, dobre towarzystwo i znakomici kucharze...nie ma lepszego przepisu na naleśniki!
Pod koniec lipca zostaliśmy
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zaproszeni do Krusina, na piknik
ekologiczny, na którym to prowadziliśmy
animacje z dziećmi o tematyce ekologicznej
oraz wykonywaliśmy stworki z odpadów.
Ostatni miesiąc wakacji
rozpoczęliśmy wyjazdem do kina „Rondo”
w Chełmnie na film "Vaiana-skarb oceanu",
a po seansie udaliśmy się na przepyszne,
słodkie lody.
6 sierpnia w parku przy Pracowni
Orange wyświetlaliśmy film polskiej
produkcji "Pod Mocnym Aniołem". „Pod
Mocnym Aniołem” to opowieść o powolnym
upadku człowieka spętanego nałogiem,
niełatwej, momentami tragicznej walce o
przetrwanie, zwątpieniu, nadziei, kolejnym
upadku, wielkiej determinacji, aż po
światełko w tunelu w postaci
odwzajemnionej miłości do kobiety, która
jest ostatnią szansą na powrót do
normalności i wyzwolenie się z potwornej
choroby. Scenariusz jest oparty na
znakomitej powieści Jerzego Pilcha „Pod
Mocnym Aniołem”.
Z kolei 9 sierpnia przybyli do nas
tłumnie dzieci i seniorzy na wspólne lepienie
p i e r o g ó w. L e p i l i ś m y p i e r o g i
najróżniejszymi technikami,
przekazywanymi z dziada pradziada. Nikt się
nie przyglądał, wszyscy pracowali. A uczta
była wyśmienita. Kto był, ten na pewno
zadowolony, a kto nie był, niech żałuje.
20 sierpnia pichciliśmy naleśniki

w plenerze, w naszym parku przy pracowni
rzecz jasna. Piękna pogoda, park, dobre
towarzystwo i znakomici kucharze...nie ma
lepszego przepisu na naleśniki! Naleśniki na
słodko, z owocami, posypkami, dżemami

Wspólne czytanie na trawie i zajęcia relaksacyjne bardzo przypadły do gustu
najmłodszemu gronu naszego społeczeństwa

i innymi cudami-wiankami. Mało tego!
Odwiedzili nas również nasi niezastąpieni
seniorzy! Tym razem to dzieci kuchcili dla
nich. 24 sierpnia wybraliśmy się z naszymi
sąsiadami ze świetlicy w Pniewitem do kina,
straży i na policję. Dzieci mimo tego, że
bawiły się wspaniale to wróciły
z bagażem wielu pożytecznych informacji.
Oprócz wymienionych wyżej zajęć
spotykaliśmy się cyklicznie z naszymi

Wizyta we FabLabie'e Power by Orange
W dniach 19-20 lipca br. 10-cio
osobowa grupa młodzieży z Gminy Lisewo
wzięła udział w dwudniowym wyjeździe do
Warszawy.
Celem wyjazdu była wizyta
w warszawskiej pracowni FabLab Powered
by Orange. Podczas wizyty uczestnicy
odbyli warsztat z zakresu projektowania 3D,
poznali możliwości wykorzystywania
nowoczesnych technologii, a także mogli
zaobserwować proces druku 3D. Dodatkową
atrakcją był czas wolny, podczas którego

młodymi aktorami z kółka teatralnego.
Bardzo ciężko pracowaliśmy aby
przygotować kabaret na dożynki oraz
pisaliśmy scenariusz naszej sztuki, którą już
niebawem będziecie mogli Państwo

uczestnicy mieli okazję zwiedzić
najważniejsze punkty stolicy.
Działanie było możliwe dzięki
współpracy Stowarzyszenia Kuźnia
Inicjatyw Lokalnych w Lisewie z Fundacją
Orange, a także Pracownią Orange w
Lisewie. Koszty, przejazdu,zakwaterowania,
a także wizyty w FabLabie dofinansowane
zostały ze środków Fundacji Orange.
Katarzyna Czarnecka-Kachniarz

obejrzeć na żywo.
Wakacje z Biblioteką Pracownią
Kultury w Lisewie upłynęły bardzo
aktywnie. Kto nigdzie nie wyjeżdżał,
a skorzystał z naszej oferty na pewno się nie
nudził.
NS

Warsztatowo-Edukacyjna
Wakacyjna Kuźnia Talentów
Od czerwca do końca sierpnia br.
Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
realizowała projekt - „Warsztatowo
Edukacyjna Wakacyjna Kuźnia Talentów!”,
którego działania dofinansowane zostały
w ramach dotacji otrzymanej z Urzędu
M a r s z a ł k o w s k i e g o Wo j e w ó d z t w a
Kujawsko-Pomorskiego.
Projekt ten zakładał cykl
warsztatów kreatywno-edukacyjnych
skierowanych do 25-osobowej grupy dzieci
i młodzieży w wieku 6-19 lat z terenu
Gminy Lisewo. Udział w działaniu był
bezpłatny.
Uczestnicy odbyli warsztat
z zakresu wikliny papierowej, czerpania
papieru, a także tworzenia świec żelowych.
Ponadto beneficjenci odwiedzili Muzeum
Mydła i Brudu w Bydgoszczy, a także Dom
Legend w Toruniu.
Wa r s z t a t y p r z e p r o w a d z o n e
zostały przez animatorów Kreatywnej
Planety z Inowrocławia.
Katarzyna Czarnecka-Kachniarz

Podczas wizyty uczestnicy odbyli warsztat z zakresu projektowania 3D
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Warsztaty
fotografii
otworkowej
W dniach 2-4 sierpnia br. dzieci oraz
młodzież z terenu Gminy Lisewo miała
możliwość uczestnictwa w warsztatach
artystycznych z zakresu fotografii
otworkowej.
Wydarzenie odbyło się dzięki
owocnej współpracy Stowarzyszenia Kuźnia
Inicjatyw Lokalnych w Lisewie z Fundacją 5
Medium oraz Fundacją Orange. W ramach
bezpłatnych warsztatów uczestnicy pod
okiem trenerów - Moniki i Pawła ,
przedstawicieli Fundacji 5 Medium
z Lublina tworzyli własne aparaty
fotograficzne z wykorzystaniem
przedmiotów tj. pudełka kartonowe, czy
puszki po napojach.

Akademia Małego Podróżnika
Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw
Lokalnych w Lisewie w okresie wakacyjnym
realizowało zajęcia edukacyjne skierowane
do dzieci w ramach Akademii Młodego
Podróżnika.
Warsztaty odbywały się w każdy
wtorek w Pracowni Orange w Lisewie,
a także w terenie. Podczas każdych 3godzinnych warsztatów uczestnicy odbywali
podróże w odległe zakątki świata
zdobywając wiedzę nt. Azji, chińskich
obyczajów, Wszechświata, Kosmosu,

Układu Słonecznego, mórz i oceanów, życia
we wiosce indiańskiej oraz w leśnej krainie.
Ponadto odbyli podróż ze
znaczkiem pocztowym, a także po
historycznym Lisewie. Każdemu z zajęć
towarzyszyły również zajęcia plastyczne
dostosowane tematycznie do zajęć.
Warsztaty prowadzone były przez
certyfikowanego animatora, technika
plastyka, a także członków stowarzyszenia.
Katarzyna Czarnecka-Kachniarz

Podczas każdych 3-godzinnych warsztatów uczestnicy odbywali podróże w odległe zakątki świata

Spotkania w parku z Kuźnią Inicjatyw
Lokalnych w Lisewie
Uczestnicy tworzyli własne aparaty
Ponadto uczestnicy wykonanymi
wcześniej aparatami tworzyli fotografie,
które następnie wywoływane zostały
w profesjonalnie utworzonej ciemni.
Podczas cyklu warsztatów uczestnicy
zdobyli wiedzę z tematyki fotografii,
posługiwania się papierem fotograficznym,
czy też procesu wywoływania zdjęć.
Trzeciego dnia warsztatów odbyła się
uroczysta wystawa prac zdjęć wykonanych
podczas warsztatów przez lisewską
młodzież.
Katarzyna Czarnecka-Kachniarz

W ostatnią wakacyjną niedzielę
sierpnia, Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw
Lokalnych w Lisewie, zorganizowało dla
młodszych i starszych mieszkańców Gminy
Lisewo podróż do wioski indiańskiej.
Wydarzenie miało miejsce w parku
przy Pracowni Orange w Lisewie. Na
uczestników czekały zabawy w postaci
tworzenia indiańskich pióropuszy, tańce
indiańskie, nauka powitania
i komunikowania się Indian, animacje,
malowanie tipi, strzelanie strzałą do celu,
a także na zakończenie barwne pożegnanie
indiańskie - czyli zabawa proszkiem holi.
16 września br. odbyło się kolejne
spotkanie w parku zorganizowane przez
Kuźnię Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
skierowane do rodzin z terenu Gminy
Lisewo. Tym razem tematem przewodnim
było jesienne grzybobranie. Na uczestników

Podróż do wioski indiańskiej bardzo
spodobała się dzieciom
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zabawy przygotowane zostały zabawy,
połączone z edukacją.
Najmłodsi wraz z rodzicami
rozwiązywali leśne zagadki, rebusy,
odgadywali wskazówki ukryte w leśnych
ilustracjach, czy też uczyli się
rozpoznawania kierunków świata w lesie.

Ponadto jedną z cieszących się największą wszystkich aktywnie uczestniczących
popularnością atrakcji była zabawa w zabawach leśnych skrzatów. Udział
grzybobranie, podczas której uczestnicy w wydarzeniach miał charakter bezpłatny.
musieli odnaleźć ukryte w parku grzybki,
a także zebrać do koszyków wyłącznie te
jadalne. Dodatkową atrakcją była słodka
Katarzyna Czarnecka-Kachniarz
nagroda w postaci waty cukrowej dla

Teatr łowców marzeń
Teatr jest najważniejszą rzeczą na
świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom,
jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być,
choć nie mają na to odwagi, i jakimi są.

Konieczki. Młodzież z Lisewa zobaczyła
zaplecze Teatru, różne pracownie, m.in.
fryzjerską, stolarską, krawiecką, garderoby,
zapadnię, scenę i górne foyer. Dziewczęta

Dziękujemy bardzo serdecznie
osobom, które wspierają nasze działania
podczas realizacji projektu oraz Ludowemu
Klubowi Sportowemu Victoria w Lisewie

Od lipca grupa nieformalna
„Aktywni działacze” działająca przy
Bibliotece Pracowni Kultury w Lisewie
realizuje projekt pod nazwą „Teatr łowców
marzeń”, na który otrzymała środki
finansowe w ramach dotacji z programu
Działaj Lokalnie X.
W ramach projektu odbywają się
cotygodniowe warsztaty, na których młodzi
aktorzy ćwiczą wymowę rozwijają swoja
kreatywność i wyobraźnię. Zdobyty grant
pozwolił nam pozyskać nowe rekwizyty
teatralne, które z pewnością uświetnią
końcowy spektakl. Za nami także wyjazd do
Teatru Polskiego w Bydgoszczy na spektakl
pt. „Balladyna. Wojna Wewnętrzna”.
Reżyser - Pani Justyna Łagowska podjęła się
realizacji, mającego niemal dwieście lat,
dramatu Juliusza Słowackiego w zupełnie
nowej formie Muzyczna konwencja
spektaklu nadała klasycznemu tekstowi
niezwykłą dynamikę, a nielinearna narracja
pozwoliła na dogłębną reinterpretację
zdarzeń znad Gopła. Po trwającym ponad
dwie godziny spektaklu, mieliśmy także
okazję zobaczyć niedostępne dla widowni
części Teatru Polskiego im. Hieronima

Grupa teatralna uczestniczy w cyklicznych spotkaniach, efekt będzie można zobaczyć już 8 listopada

dowiedziały się, jak wygląda praca
w teatrze, nie tylko od strony aktora, a także
jak powinni się zachowywać widzowie
przychodzący na spektakle. Dzień w teatrze
upłynął nam niezwykle twórczo.

Potrzebny Miś Ratownik !
Drodzy Państwo - Ochotniczej
Straży Pożarnej w Lisewie skończyły się
pluszowe misie. Po co nam one?
Misie Ratownicy są bardzo
przydatne w samochodach bojowych.
Z misiem w rączkach dziecko łatwiej znosi
stres związany ze zdarzeniem. Pluszak
łagodzi cierpienie i szybciej pomaga dojść
do siebie po traumatycznym przeżyciu
jakim jest np. wypadek. Niestety, te, które
sami przynieśliśmy z domu już się
skończyły.
Dlatego prosimy wszystkich,
którzy mają w domu nieużywane maskotki,
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czy to nowe, czy nieużywane
do
przekazywania ich druhom OSP Lisewo.
Zbiórka trwa przez cały
październik. Misie można przynosić
bezpośrednio do remizy strażackiej, lub
zostawić w Urzędzie Gminy w Lisewie
pokój nr 10.
Ta k n i e w i e l e t r z e b a , a b y
w ciężkich chwilach, na twarzy dziecka
pojawił się uśmiech z posiadania Misia
Ratownika otrzymanego od Pana Strażaka!

Strażacy

za patronat projektu.
NS

Każdy ma w sobie
coś z artysty
Pod takim hasłem zrealizowany
został cykl warsztatów krawieckich
i plastycznych zakończony wspólną
biesiadą połączoną z wystawą naszych prac.
Dzięki środkom uzyskanych w ramach
projektu Działaj Lokalnie X, pod
patronatem Kuźni Inicjatyw Lokalnych
w Lisewie, ze środków PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności,
Piątkowo nabrało barw!
Mieszkańcy spotykali się by
wspólnie tworzyć. Na pierwszych zajęciach
uczyłyśmy się szyć na maszynie, powstały
ekologiczne torby, które na następnych
zajęciach zdobiłyśmy. Wyzwalając swoją
kreatywność i pomysłowość zamieniłyśmy
zwykłe torby w małe dzieła sztuki!
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Na kolejnych zajęciach każdy wykonał
swoją własną grafikę - monotypię, powstały
piękne niepowtarzalne prace. Następne
warsztaty spędziliśmy przy, paletach pełnych
farb, pędzlach i płótnach. Malowaliśmy
nasze Piątkowo. Obrazy zawiesiliśmy
w „Piątkówce” i tak powstała nasza mała
galeria. Kolejnym razem powstały ozdoby
z drewna i papieru - nasze małe łapacze snów.
Cykl warsztatów zakończyła
wspólna biesiada przy ognisku oraz wystawa
wszystkich prac. Podczas biesiady wszyscy
uczestnicy dzięki Panu Wiesławowi Szlęzak
mieli okazję przejechać się konno, były
zabawy z chustą animacyjną, ogromne bańki
mydlane, konkurencje dla najmłodszych,
mnóstwo słodyczy oraz wspólne pieczenie
kiełbasek przy ognisku.
W spotkaniu podsumowywującym
projekt uczestniczyli mieszkańcy Piątkowa
oraz zaproszeni goście: Monika i Jakub
Kochowicz, Pan Andrzej Grędzicki, a także
Państwo Mariola i Piotr Golińscy.
Dziękujemy bardzo serdecznie
realizatorom projektu: Pani L. Rohde, M.
Gwizdek oraz I. Kasprzyk za pobudzenie
Piątkowa do działania.

Uczestnicy zajęć z dumą prezentują swoje dzieła

L. Rohde

Na górskich szlakach
Wieczór, na przystanku
autobusowym w Lisewie zebrało się blisko
100 osób. Każdy czeka w zniecierpliwieniu
na przyjazd autobusów. Rozpoczyna się
kolejna przygoda. Tak, właśnie przygoda, bo
nie można nazwać tego wyjazdu kolejną
zwykłą wycieczką.
2 września po prawie całonocnej
podróży grupa mieszkańców gminy Lisewo
zameldowała się w pensjonacie „U Franka”
w Zakopanem. Nie było taryfy ulgowej. Po
zajęciu pokoi i szybkim śniadaniu Ci dzielni
ludzie pod wodzą przewodników

tatrzańskich Jędrka i Macieja wyruszyli na Kasprowego Wierchu (1987m n.p.m.).
górskie szlaki.
Dzień zakończył się wieczorkiem
integracyjnym
przy góralskich dźwiękach.
Grupa zaliczyła spacer Doliną
Strążyską do wodospadu Siklawica, a ci
wytrwalsi udali się przez Czerwoną Przełęcz
i wspięli na Sarnią Skałkę(1377 m n.p.m.).
Drugiego dnia pobytu część
wycieczkowiczów odwiedziła w strugach
deszczu Dolinę Chochołowską, gdzie była
okazja posmakowania prawdziwych
oscypków bezpośrednio z bacówki.
Pozostali podziwiali panoramę Tatr po
podróży kolejką linową na szczyt

Następny dzień także był pełen
atrakcji. Organizatorzy zaplanowali spływ
Dunajcem. Flisacy na tratwach uraczyli
gości opowieściami o Pieninach. Była
również okazja do pokonania szlaku,
którym kroczył Jan Paweł II i wejścia na
szczyt góry Wdżar (767m n.p.m).
Ostatni dzień pobytu był nie ladą
gratką dla prawdziwych górołazów. Część
grupy pod przewodnictwem Macieja
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wyruszyła 9-cio kilometrowym szlakiem
w stronę Morskiego Oka, reszta wraz
z przewodnikiem Jędrkiem wspięła się
bardzo wymagającym szlakiem
prowadzącym do doliny Pięciu Stawów
(1655 m n. p. m...).
Nasza przygoda zakończyła się po 5
dniach. W drodze powrotnej odwiedziliśmy

także Wadowice i dom rodzinny Karola
Wojtyły, gdzie przewodnik opowiedział
o życiu i drodze posługi kapłańskiej
największego z Polaków.
Dziękujemy serdecznie
organizatorom wyjazdu: Natalii
Szpręglewskiej i Michałowi
Lewandowskiemu. Dziękujemy także

naszym przewodnikom Jędrkowi
i Maciejowi, którzy swoim
doświadczeniem i wiedzą wprowadzili nas
w świat Tatr, a także kierowcom firmy
„Grawit”, którzy bezpiecznie
i profesjonalnie dostarczyli nas do
Zakopanego i z powrotem.
Dawid Rzydóch

Grasz w zielone? Gram w zielone!
Czy jest ktoś, kto choć raz nie bawił
się w tę grę z mamą, babcią albo koleżanką?
Tylko, kto to jeszcze pamięta w dobie
komputerowych strzelanek taka zabawa trąci
„nieco myszką”? Nic bardziej mylnego!
a dowody w sprawie znajdują się na
zdjęciach.
Dnia 9 lipca br. zapakowałyśmy
„pół wsi” do autokaru w tym również osoby
zaprzyjaźnione z Krajęcina, Gorzuchowa
i Lisewa i ruszyliśmy, grać w zielone
„w okolice Górzna do Ośrodka Edukacji
Ekologicznej w Rudzie. Już 2 godz. jazda
autokarem była sporym wyzwaniem dla
młodszych dzieci a co dopiero 2 km
wędrówka leśną drogą, wśród zakamarków
której pani edukator umieściła kolejne
zadania podchodów przyrodniczych.
Zadania zostały tak dobrane, by mogli sobie
łamać głowy uczestnicy w każdym wieku
i choć nutka rywalizacji była wkalkulowana
w zabawę to jednak szła ona w parze
z przyjemnością, nauką i współdziałaniem.
I choć nie spotkaliśmy w lesie Baby Jagi, ani
wilka złego, to możemy powiedzieć, że
dobrym duchem tego lasu jest pani edukator,
która w formie zabawy przybliżyła nam
sekrety Matki Natury, a… potem zaprosiła
nas do sali na spotkanie z bajkowym
Czerwonym Kapturkiem, który nie dość, że
nowoczesny i wyedukowany ekologicznie to
jeszcze w małym paluszku miał „rady na
odpady”. A torby wielokrotnego użytku
własnoręcznie ozdobione przez
uczestników, są nie tylko piękne są porostu
eko!
Wiedza, czyste powietrze i soczysta
zieleń pobudzają apetyt więc nie zdziwił nas
widok znikających kiełbasek upieczonych na
grillu, ani dzieciaków wcinających suchy
chlebek, którym nie przeszkadzał ani upał,
ani zmęczenie.
Wyjazd dla 40 os grupy możliwy
był dzięki środkom wydzielonym z funduszu
sołeckiego na br. wartością dodaną tego
działania jest również to, że zrealizowałyśmy
zadanie z przesłaniem.
Panu kierowcy autokaru
dziękujemy za bezpieczną jazdę.
Lato, lato wszędzie…
To nic, że organizowaliśmy się
z poniedziałku na wtorek mamy wprawę To
nic ,że wtorek najpierw wykąpał się
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w ulewnych strugach deszczu, a potem całe
przedpołudnie chodził z zachmurzoną miną.
To nic ,że trzeba było wziąć na wszelki
wypadek kurtkę. To nic,że trzeba było
odrobinę zmodyfikować program.
Nie obraziliśmy się na pogodę,
wiemy jak ważny jest deszcz i liczną grupą
skorzystaliśmy z oferty Pracowni Kultury

Nawet najmłodsi dzielnie wytrwali do
końca projekcji, bo choć to piękna historia
to jednak wymagająca skupieni. A potem
daliśmy upust naszej energii, dzieciaki
z radością dały się ponieść animacjom pod
kierunkiem pań Agaty, Natalii i pana Bartka.
Uśmiechały się nasze dzieci,
a może nawet i Wtorek. Dziękujemy!

przy lisewskiej bibliotece, która ze Prosimy o jeszcze!
Z oferty skorzystało 17-cioro
swojąofertą zawitała do Chrust we wtorek 17
dzieci, oraz kilkoro dorosłych.
lipca 2018 r.
Pinokio to film, który obejrzeliśmy
Sołtys wsi Chrusty R. Poraszka
w świetlicy wspólnie pogryzając popcorn.

Wakacyjne wspomnienia z Pniewitego
Tegoroczne lato upłynęło dzieciom,
młodzieży oraz dorosłym bardzo aktywnie.
Kto skorzystał z proponowanych przez
Świetlicę Środowiskową form wypoczynku
na pewno był zadowolony. Oprócz tego, że
jeździmy do kina „Wrzos” w Świeciu nawet
trzy razy w roku, to lubimy również, gdy
nasza świetlica zamienia się na czas emisji
filmu w salę kinową. W te wakacje to za
przyczyną zespołu animacyjnego BibliotekiPracowni Kultury w Lisewie, bo 11 lipca
wszyscy chętnie obejrzeliśmy
ponadczasowy film „Pinokio”. Po seansie
filmowym chętni zostali jeszcze by wspólnie
pobawić się na placu zabaw, pokopać w
piłkę, na boisku oraz pograć
w gumę. Byliśmy wszyscy bardzo

zadowoleni z tej formy wypoczynku bo
mogliśmy ją spędzić inaczej niż dotychczas.
W dniu 21 sierpnia zebraliśmy się
by w sali pograć w cybergaja, tenisa,
piłkarzyki i różne gry na placu zabaw. W to
popołudnie nie zabrakło również dzieciom
słodkich napojów i innych łakoci w postaci
pysznych rogalików, które upiekła
opiekunka świetlicy. Zajęcia upłynęły nam
bardzo miło.
Trzy dni później, 24 sierpnia
pojechaliśmy razem z dziećmi z Pracowni
Orange w Lisewie do Chełmna. Gdzie
najpierw udaliśmy się do Powiatowej
Komendy Policji, by tam dowiedzieć się
o trudnej pracy policjantów
i niebezpieczeństwach czyhających na
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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

każdego z nas. Mogliśmy też wsiąść do wozu
i założyć kajdanki. Potem przenieśliśmy się
do Państwowej Straży Pożarnej, gdzie
zaprezentowano nam swoje wozy bojowe
świetnie wyposażone, opowiedziano o
ciężkiej pracy strażaków oraz pozwolono
polewać woda do celu. Następnie
p o j e c h a l i ś m y d o k i n a „ Wr z o s ”
w Świeciu na ciekawy film „Jak zostać
czarodziejem” w roli głównej z bohaterem
Terry. Ta opowieść nie mieściła się
w naszych głowach bo była bardzo
fascynująca.
Na zakończenie wakacji, w dniu 28
sierpnia zawitały do nas animatorki
z Biblioteki-Pracowni Kultury, którzy
nauczyli nas wykonywać tzw gniotki. Po tym
były także bardzo ciekawe animacje na
dworze. Wystarczyło nam też czasu na grę

robiliśmy go 28 sierpnia. Jest to
skomplikowana i mozolna praca, ale cieszy,
gdy widzimy efekty. Chętnych do tworzenia
tego dzieła nigdy u nas nie brakuje, dlatego
co roku bierzemy udział w konkursie i nasz
trud jest przez jury doceniony.
Nasze letnie zamierzenia były
zrealizowane atrakcyjnie. Kto w nich
uczestniczył, to na pewno przyjemnie
spędził czas, a kto nie brał w nich udziału
niech żałuje. Wakacyjne zajęcie w Sali, na
boisku, placu zabaw oraz wyjazd korzystnie
wpłynęły nasze zdrowie, pomogły nam miło
spędzić wolny czas, a także bardziej
zintegrować się. Było to możliwe dzięki
wsparciu Urzędu Gminy w Lisewie, który
ufundował nam darmowy przejazd do kina
i sponsorom, bo mogliśmy zakupić
dzieciom bilety do kina i słodycze.

w tenisa, piłkarzyki i cybergaja. Między
zajęciami zajadaliśmy słodycze, ciastko
babkowe i rogaliki, o które zadbała
opiekunka, a na pożegnanie wszyscy
otrzymali czekolady.
W to lato pamiętaliśmy także
o dorosłych o zorganizowaliśmy dla nich
w niedzielę, 26 sierpnia integracyjne
spotkanie z okazji zakończenia żniw, na
którym opiekunka świetlicy oznajmiła, że
rozstaje się z bólem serca ze świetlicą, ale ma
nadzieję, że nie rozstaje się z mieszkańcami
wsi Pniewite. Impreza przebiegła w bardzo
miłej atmosferze na rozmowach,
wspomnieniach, przy słodkościach,
kanapkach, pizzie i napojach.

Dziękujemy!
U progu nowego roku szkolnego
życzę wszystkim uczniom powodzenia
w szkole, rodzicom zadowolenia ze swoich
pociech, a nauczycielom sukcesów w pracy
zawodowej.
Serdecznie dziękuję wszystkim
mieszkańcom wsi Pniewite na czele
z sołtysem, którzy na przestrzeni mojej
działalności w Świetlicy Środowiskowej
wspierali moje przedsięwzięcia
i uczestniczyli w nich, a także pomagali
przy ich organizacji. Słowa podziękowania
kieruję także do uczestników naszych zajęć
z pobliskich wsi. Dziękuję Bankowi
Spółdzielczemu, Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska, Spółdzielni
Mleczarskiej, Kuźni Inicjatyw Lokalnych
oraz wszystkim firmom prywatnym, które
w jakikolwiek sposób pomogły naszej
świetlicy finansowo.
Szczególne podziękowania kieruje

Tradycyjnie jak co roku
Wykonywanie wieńca
dożynkowego to już od dawna tradycja wsi,
w którą wkładamy wiele serca. W tym roku
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pod adresem Urzędu Gminy na czele
z Panem Wójtem i Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
To dzięki Wam, wszystkim mogłam jeszcze
bardziej uatrakcyjnić działalność naszej
placówki. Dziękuję także Pracowni Orange
oraz Bibliotece - Pracowni Kultury za miłą
współpracę. Mieszkańcom Pniewitego
dziękuję za wieloletnią współpracę i życzę,
by wieś ciągle integrowała się,
wszechstronnie rozwijała się bo jesteście
w posiadaniu środków z funduszu sołeckiego
na te cele.
Życzę wszystkim nade wszystko
zdrowia, powodzenia, szczęścia we
wszystkim oraz pogody ducha bez względu
na przeciwności losu. Marzy mi się by więź
między nami nie urwała się, lecz wciąż
trwała. Na koniec nie omieszkam
podziękować za zgotowanie mi wspaniałego
pożegnania na zebraniu wiejskim w dniu 13
września, za bardzo ciepłe słowa, upominki i
kwiaty za moją wieloletnią pracę na rzecz
świetlicy od mieszkańców wsi,
Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich,
Pana Wójta, Przewodniczącego Rady
Gminy, Państwa Anny i Grzegorza
Wojnowskich oraz za miłą niespodziankę
mieszkańców osiedla przy klasztorze
w Pniewitem w dniu 22 września podczas
otwarcia nowego placu zabaw w Pniewitem.

Janina Klafczyńska

Gabinet Rehabilitacji
i Fizykoterapii

Wieści ze Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów w Lisewie

Nad jeziorem
W dniu 26 lipca Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów Gminy Lisewo
zorganizowało wyjazd nad jezioro do
Rudnika. Uczestnicy bardzo miło spędzili
czas podczas kąpieli w jeziorze, był także
rejs taksówką wodną. Nasze Panie emerytki
ten dzień spędziły bardzo mile przy kawie
i lodach.
Z wizytą w DPS
25 września br. członkinie

Henryka Bogusz

Lisewo, ul. Toruńska 15,
tel. 56 676 -87-15
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

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

Wizyty muszą być poprzedzone
wcześniejszą rejestracją,
którą można wykonać
osobiście lub telefonicznie.
Pacjenci przyjmowani są
ze skierowaniem lekarskim.
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stowarzyszenia uczestniczyły
w zorganizowanym spotkaniu z osobami
niepełnosprawnymi. Atmosfera była
wspaniała, wesoło bawiliśmy się przy
muzyce.
Dziękujemy serdecznie Państwu
Anecie i Przemysławowi Kwiatkowskim,
paniom z kuchni, panu muzykowi oraz
dyrekcji i kierownictwu DPS'u
w Mgoszczu. Byliśmy zachwyceni troską
z jaką nas przyjęliście.

Mini Turniej Piłki Nożnej w Krusinie
Dnia 12.08.2018 r. w Krusinie
odbył się Mini Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Lisewo. Turniej rozpoczął się
meczami w kategorii wiekowej U12,
w której udział brali :Krusin, Linowiec oraz
goście: UKS Orły Klamry. Klasyfikacja
końcowa po meczach (każdy z każdym)
wyglądała następująco: 1 miejsce Krusin,
2 miejsce UKS Orły Klamry 1, 3 miejsce
UKS Orły Klamry 2, 4 miejsce Linowiec.
Następnie odbyły się mecze
w kategorii junior U15 ,oraz mieszanej (bez
ograniczeń wiekowych). W rozgrywkach
brały udział następujące drużyny:
Krusin U15, LisewoU15
Bartlewo U15, Krusin, Lisewo, Lipienek,
Linowiec. Po fazie grupowej odbyły się
mecze półfinałowe które zakończyły się

wynikami: Lisewo U15 -Lisewo 1:4
Krusin U15- Krusin 1:5.
Jako kolejno odbył się mecz
o 3 miejsce, a zarazem o 1 w kategorii
wiekowej U15: Lisewo U15-Krusin U15
Po wyrównanej walce i golem bramkarza
Krusina w ostatnich sekundach mecz
zakończył się wynikiem: Krusin U15Lisewo U15 2:1. Następnie odbył się finał
pomiędzy Krusinem, a Lisewem który
zakończył się wynikiem Lisewo - Krusin
2:1.
Klasyfikacja końcowa po kilku
godzinach ostrej walki wyglądała
następująco: 1 miejsce Lisewo, 2 miejsce
Krusin, 3 miejsce Krusin U15, 4 miejsce
Lisewo U1, 5 miejsce Linowiec,
6 miejsce Lipienek, 7 miejsce Bartlewo U15
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Na koniec odbyło się ognisko
i wspólna zabawa do późnych godzin
wieczornych.
Serdecznie dziękuję wszystkim za
tak liczne przybycie, zaangażowanie, pomoc
w organizacji turnieju oraz wsparcie
finansowe. Myślę że wszyscy bawili się
rewelacyjnie i za rok spotkamy się
w jeszcze liczniejszym gronie.
D. Bogusz

II Turniej Sołectw w Piłkę Siatkową
Na początku lipca w Kornatowie na
tzw. „Barace” odbył się II Turniej Sołectw
w Piłkę Siatkową. Organizatorem było

Sołectwo Kornatowo. Do turnieju
przystąpiły 4 drużyny: Kornatowo, Strucfoń,
Chrusty oraz Mieszanka. Drużyny

rywalizowały systemem „każdy z każdym”.
Rywalizacja była przepełniona
humorem i dobrą zabawą. Przechodni
puchar Turnieju Sołectw trafił ponownie do
Kornatowa, drugie miejsce zajęła drużyna
z Chrust, z kolei trzecie przypadło
zespołowi Mieszanka. Mimo
niesprzyjających warunków
atmosferycznych uczestnicy turnieju,
kibice oraz goście świetnie się bawili,
delektując się pysznym ciastem, które
przywiozły ze sobą drużyny startujące w
turnieju w ramach wpisowego. Rada
Sołecka postarała się o ciepłą kawkę,
herbatkę, napoje i kiełbaski pieczone przy
ognisku.

Krzyżówka dla dzieci do lat 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Świecą na niebie.
2. Przydaje się gry pada deszcz.
3. Orzechy z czapeczką.
4. Można zrobić z niej lampion na Halloween.
5. Buduje tamy.
6. Popularny trujący grzyb.
7. Czerwony owoc na korale.
8. Przysłaniają nam słońce na niebie.
9. Powstaje po intensywnych opadach
deszczu.
10. Można budować z nich ludziki.
11. Zmienia kolor i opada z drzewa.
12. Małe zwierze z kolcami.

9.
10.

A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu:

11.
12.
Imię: .............................................
Nazwisko: .....................................
Adres: ............................................
Wiek:..............................................

- Sandra Dalke, Chrusty
- Aleksander Grupa, Krusin
- Łukasz Nowakowski, Wierzbowo
.
Po odbiór nagród zapraszamy
od 22.10.2018 r.
Gratulujemy!

Rozwiązania prosimy przynosić do Biblioteki-Pracowni Kultury w Lisewie do dnia 31.10.2018 r.
Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody niespodzianki. Zwycięzców poznamy w następnym numerze gazety.
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