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Sołectwo Wierzbowo laureatem ogólnopolskiego konkursu!!!
Mamy to!!!!!! Z wielką radością
i wzruszeniem informujemy, że nasze
Sołectwo Wierzbowo zajęło II miejsce
w ogólnopolskim konkursie “Fundusz
sołecki najlepsza inicjatywa”. II miejsce
na 100 projektów z całej Polski!!!!
Podczas konferencji naukowej
w Otrębusach zatytułowanie “Wieś jest
kobietą” odbyło się uroczyste wręczenie
nagród. Czek o wartości 4500 zł wręczył
nam Prezes Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów p.Ireneusz Niewiarowski.
Otrzymaliśmy również gratulacje od
przedstawiciela naszego Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskie
Pana Wicemarszałka Zbigniewa
Sosnowskiego wraz z nagrodą w kwocie
1000 zł za zwycięstwo na etapie
wojewódzkim.
Nasz projekt “Społeczna
rewitalizacja Wierzbowa – wspólna
przestrzeń w naszych rękach” to nasze
wspólne dzieło, wszystko to, co udało
nam się osiągnąć razem w latach 20172019.
Wielkie podziękowania dla
mieszkańców za ogrom pracy
i zaangażowania, to nasze wspólne
wyróżnienie i nagroda dla naszej Gminy
Lisewo z p. Wójtem Jakubem
Kochowiczem na czele. Dla
p r a c o w n i k ó w U r z ź d u G m i n y,
szczególnie Moniki Maękowskiej
i Emilii Piaseckiej za opiekź nad nami
i nadzór nad prawid³owym korzystaniem
z funduszu so³eckiego. Dziźkujemy
równieæ Kuü ni Inicjatyw Lokalnych
w Lisewie za wsparcie projektowe
w ramach Inicjatyw Dzia³aj Lokalnie,
które równieæ przyczyni³y siź do
pozytywnych zmian w naszym
so³ectwie.
Kochani dziźkujemy za trzymanie
kciuków, wsparcie i kibicowanie
wszystkim znajomym, przyjacio³om
i s¹ siadom dziú czujemy siź jak Ma³e
Wielkie So³ectwo, mamy mega
motywacjź do dalszego dzia³ania.
Anna Pawlak sołtyska wsi Wierzbowo

Reprezentacja Gminy Lisewo z organizatorami konkursu i fundatorami nagród

Sołectwo Wierzbowo otrzymało czeki o łącznej wartości 5 500 zł
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Sołtys Roku 2019 mieszka w naszej gminie!
W poniedziałek 28 września br.
delegacja z Gminy Lisewo brała udział we
wręczeniu nagród laureatom 18. edycji
Konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego
przez redakcję „Gazety Sołeckiej”
i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Uroczystość odbyła się w gmachu
Senatu RP w Warszawie. Reprezentowali
nas: Maria Adamczyk – Sołtys wsi
Kornatowo (laureatka) wraz z mężem
Ryszardem Adamczykiem, Katarzyna
Gostkowska – Sekretarz Gminy Lisewo
oraz Aleksandra Uchacz – Zastępczyni
Przewodniczącego Rady Gminy Lisewo.
Konkurs organizowany jest od 2002 roku.
Nagrodzenie
najbardziej aktywnych
sołtysów poprzedziła konferencja
„Fundusz sołecki, czy czas na zmiany?”,
przygotowana przez komisje: Rolnictwa i
Rozwoju Wsi oraz Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej
we współpracy z organizatorami
Konkursu.
Głos w dyskusji zabierali zarówno
organizatorzy w tym np. Prezes Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz
Niewiarowski, jak i zaproszeni sołtysi oraz
wójtowie. Następnie wyróżnionym
sołtysom wręczono dyplomy, statuetki
i nagrody. Członkowie kapituły oraz
organizatorzy Konkursu gratulowali
laureatom oraz dziękowali wszystkim
uczestnikom tegorocznej edycji.

Laureaci konkursu oraz gospodarze i jego organizatorzy
czas dla dobra drugiego człowieka i swojej
społeczności. Dzisiaj, kiedy stałam
w Senacie RP i wyczytano: Sołectwo
Kornatowo Gmina Lisewo, czułam wielką
dumę. Dziękuję kapitule za wyróżnienie
mnie tytułem Sołtysa Roku 2019
i docenienie mojej pracy. Pozostałym
sołtysom równie serdecznie gratuluję” –
mówiła pani Maria Adamczyk chwilę po
zakończeniu gali. -„To wyróżnienie
przyznano tak naprawdę za całokształt
naszej pracy w 4 ostatnich latach. Bardzo
dziękuję więc Radzie Sołeckiej obecnej
i poprzedniej kadencji. Dziękuję mojej

Sołtyska Rokau 2019 p. Maria Adamczyk wraz z mężemmRyszardem przed gmachem Senatu RP

Pani Maria Adamczyk
równorzędnie z 8 innymi osobami z całej
Polski otrzymała wyróżnienie i tytuł
Sołtysa Roku 2019! Konkurencja była
ogromna stąd nie dziwi wielka radość
z uzyskanego wyróżnienia i tytułu. - „To
wielki zaszczyt i radość poświęcić swój

rodzinie i wszystkim mieszkańcom –
zarówno tym bardzo aktywnym, jak i tym
mniej. Teraz widzimy, że nie ma rzeczy
niemożliwych. Razem możemy wszystko!” –
dodała.
Sołtyska Roku 2019 osobne
podziękowania przekazała Wójtowi

Gminy Lisewo Jakubowi Kochowiczowi
i pracownikom Urzędu Gminy w Lisewie,
ale także Radzie Gminy Lisewo oraz
wszystkim, którzy towarzyszyli jej tego
pięknego dnia w Senacie RP w Warszawie.
Kilka słów do zebranych skierował również
Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki: „Spotkaliśmy się, aby uczcić najlepszych
z najlepszych. Niezależnie jednak od tego,
kto dziś zostanie wyróżniony, chcę
podkreślić, że wszyscy zasługujecie na
ogromne uznanie. Macie prawo być dumni
ze swoich osiągnięć! Wasza działalność,
którą mieszkańcy mogą przecież
obserwować na bieżąco, zasługuje na
uznanie” - mówił gratulując laureatom
konkursu. Przypomniał, że urząd sołtysa
jest najstarszą instytucją ustrojową
w Polsce, ma prawie 800-letnią historię.
Podkreślił, że to powód do dumy, ale też
i zobowiązanie. - „Pamiętajcie, że władza
jest dla ludzi, a nie ludzie dla władzy” dodał.
Szefowa Kancelarii Prezydenta
RP Halina Szymańska odczytała list
Prezydenta Andrzeja Dudy skierowany
zwycięzców konkursu, w którym Prezydent
podziękował wyróżnionym za społeczne
zaangażowanie i aktywność na rzecz
innych.
Na zakończenie gali wykonano
wspólne fotografie laureatów
z organizatorami Konkursu, gospodarzami
uroczystości (Marszałkiem Senatu RP
Tomaszem Grodzkim i Wicemarszałkiem
Senatu RP Gabrielą Morawską-Stanecką)
i sponsorami nagród. - „To był piękny, ale
i długi dzień. Prócz ogromnego sukcesu
mieliśmy też okazję zwiedzić naszą piękną
stolicę. Ile razy bym nie była w Warszawie ona wciąż mnie zachwyca.” – mówiła pani
Maria Adamczyk późnym wieczorem po
powrocie.
M.M.
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Kolejny sukces ! Kolejny Sołtys Roku!
W piątek 25 września 2020 roku
w Bydgoskim Centrum TargowoWystawienniczym odbyło się VII Forum
Rolnicze Gazety Pomorskiej.
Już siódmy rok z rzędu podczas
kilkudniowego forum można było
posłuchać przedstawicieli środowiska
rolniczego na czele z aktualnym Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem
Krzysztofem Ardanowskim. W Forum
brali udział także przedstawiciele instytucji
okołorolniczych, rolnicy i przedsiębiorcy
beneficjentów z naszego województwa.
Podczas uroczystej gali wręczono
nagrody w Konkursie Rolnik Roku 2020
i Sołtys Roku 2020 w województwa
kujawsko-pomorskim. Rozstrzygnięcie
poprzedziła debata z udziałem obecnych
i byłych szefów ministerstwa rolnictwa
i rozwoju wsi. Wcześniej, przez kilka
tygodni, przyjmowano zgłoszenia.
Kapituła konkursowa miała niełatwe
miała niełatwe zadanie bo było ich bardzo
dużo.
Z ogromną radością informujemy, że
tytuł Sołtysa Roku 2020 Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i nagrodę 5000 zł
otrzymał Pan Tomasz Chmarzyński Sołtys
Sołectwa Lipienek w Gminie Lisewo!
Podczas odbioru nagrody i dyplomu
p. Tomasz Chmarzyński nie krył
zaskoczenia. Następnego dnia
relacjonował: - Kiedy usłyszałem
werdykt…to był prawdziwy szok. Idąc na
scenę nie wierzyłem. Nogi się pode mną

Pan Tomasz podziękował m.in. za zaufanie mieszkańcom Lipienka i swoim bliskim

uginały. W sumie do chyba jeszcze do mnie
to wszystko nie dotarło.
Sołtys w swoim przemówieniu
postanowił przede wszystkim
podziękować za zaufanie mieszkańcom
Lipienka i swoim bliskim, a władzom
gminy za dotychczasową współpracę.
- Tomek to osoba nietuzinkowa. To zarazem
świetny gospodarz, wspaniały organizator,
ale i dobry człowiek. Te wszystkie cechy
wykorzystuje w swoim sołtysowaniu
i mamy teraz tego efekty. No i co jeszcze

ważniejsze - nie zamierza zwalniać tempa.
Jestem z niego bardzo dumny i serdecznie
mu gratuluję tytułu i nagrody. W pełni na nie
zasłużył - mówi z kolei Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz.
Patronat honorowy nad wydarzeniem
objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, natomiast partnerem Forum była
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Oddział Regionalny w Toruniu.
M.M.

Jednogłośne absolutorium
Podczas XX Sesji Rady Gminy –
Wójt Gminy Lisewo Pan Jakub Kochowicz
jednogůoúnieotrzymaůabsolutorium.
Wykonanie budżetu pozytywnie

zaopiniowała Regionalna Izba
Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna
Rady Gminy.
Bardzo dziękuję wszystkim moim

Wójt Gminy Lisewo przedstawił również raport o stanie gminy za 2019 rok.
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współpracownikom na czele z Panią
Skarbnik Izabelą Klafczyńską, radnym
sołtysom i Wam mieszkańcom, którzy
wspieracie mnie swoj¹ prac¹
i zaangaæowaniem na rzecz gminy. By³o to
juæ 6 absolutorium w mojej karierze
samorz¹ dowej – mówi Wójt Gminy Lisewo
Pan Jakub Kochowicz.
Wójt Gminy przedstawi³ równieæ
raport o stanie gminy za 2019 rok.
Prezentacja multimedialna dotycz¹ ca
Raportu obejmowa³a m.in.: podsumowanie
wykonanych remontów dróg gminnych,
wspó³finansowania zadań na drogach
powiatowych, wojewódzkich,
przedsiźwziźę dotycz¹ cych
termomodernizacji budynków
uæytecznoú ci publicznej, budowy boisk
i sportowych, placów zabaw oraz
inwestycji w zakresie rozbudowy sieci
wodoci¹ gowej.
Nastźpnie odby³a siź debata, a po niej
g³osowanie nad wotum zaufania dla wójta
Pana Jakuba Kochowicza. Radni
i tym razem jednog³oú nie podjźli decyzje
o udzieleniu wotum zaufania.
M.L.
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Zmiany kadrowe w Urzędzie Gminy...
N o w y m S ek r etar zem G min y
z dniem 10 czerwca 2020 roku została Pani
Katarzyna Gostkowska.
Pani Katarzyna z Urzędem Gminy
w Lisewie związana jest od 1998 roku. Do
tej pory przez 13 lat pełniła funkcję
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Posiada tytuł magistra ekonomii,
ukończyła również studia podyplomowe na
kierunku Prawo i administracja.
Przez lata pracy samorządowej
doskonale poznała jej specyfikę, zyskując
równocześnie gruntowne merytoryczne
przygotowanie do objęcia roli sekretarza.
Obszerną wiedzą oraz swoim bogatym
doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi
urzędnikami, dając się poznać jako osoba w
pełni profesjonalna i wzbudzająca zaufanie
pracowników.
Prywatnie mężatka, kochające
matka trójki dzieci, myśląca zawsze
najpierw o innych, a dopiero później
o sobie. Świetny organizator i osoba
integrująca pracowników. W domowym
zaciszu uwielbia tańczyć i śpiewać. Zawsze
wesoła i energiczna. Nie ma dla niej rzeczy
niemożliwych.
Gratulujemy powołania na tak
ważne stanowisko i życzymy wielu

Nowa Sekretarz Gminy Lisewo wraz z Wójtem Jakubem Kochowiczem
sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców
oraz osobistej satysfakcji z pe³nionej
s³uæby. Pani Katarzyna Gostkowska na
stanowisku zast¹ pi³a p. Halinź
Chrzanowsk¹ .

Natomiast z dniem 3 lipca 2020 r.
funkcję Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego w Urzędzie Gminy objęła p.
Paulina Grązka. Objęcie stanowiska
poprzedził otwarty konkurs.
M.M.

... i w Ośrodku Zdrowia w Lisewie
Na początku lipca 2020 r. funkcję
kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lisewie objął doktor Jacek Gbiorczyk.
W zespole ośrodka nadal pozostanie doktor
Zdzisław Falkiewicz, do którego w lipcu
dołączyły dwie nowe lekarki: Panie Marta
Stolarczyk (pediatra i kardiolog dziecięcy),
Katarzyna Piątkowska (lekarz internista,
specjalista chorób wewnętrznych) oraz
doktor Karol Mątewski - lekarz internista
(w trakcie specjalizacji
z kardiologii).Jednoczeú nie z pracy
w Lisewie zrezygnowa³a pani doktor Lidia
Brzozowska.
Z czasem w ofercie ośrodka znajdą
się również porady innych specjalistów
(reumatolog, diabetolog, pulmonolog).
Lekarze przyjmuj¹ zarówno w godzinach
przed jak i popo³udniowych. - Doktor
G b i o rc z y k m a k i l k u n a s t o l e t n i e
doú wiadczenie w kierowaniu oú rodkami
zdrowia (P³uænica, Radzyń Che³miński),
przedstawi³ bardzo dobr¹ koncepcjź pracy
naszego oú rodka, z uwzglźdnieniem
dodatkowej opieki lekarskiej. Chcia³bym
z a r a z e m p o d z i ź k o w a ę d o k t o ro w i
Zdzis³awowi Falkiewiczowi za ponad 26 lat
pracy, jako kierownika GOZ. Skutecznie
kierowa³ nasz¹ placówk¹ , która jest dobrze
wyposaæona i wyremontowana mówi Wójt
Gminy Lisewo - Jakub Kochowicz.

W przyszłym roku rozpocznie się
gruntowna rozbudowa placówki.
Powierzchnia użytkowa budynku zwiększy
się o ponad 130 m kw. Powstanie gabinet
dla stomatologa, dodatkowy gabinet
lekarski i większy gabinet zabiegowy.
Ponadto pacjenci zyskają do dyspozycji
większą poczekalnię i nowe toalety.
Inwestycja pochłonie ok. 900 tys.zł z czego

300 - 400 tys. z³ zostanie przeznaczone na
doposaæenie oú rodka. Gminie uda³o siź
pozyskaę 0,5 mln z³ z Funduszu Inwestycji
Samorz¹ dowych. Do zadania do³oæ¹ siź
równieæ so³ectwa, które z funduszu
so³eckiego wy³oæ¹ konkretne sumy, na
inwestycjź zostanie przeznaczone blisko
140 tys. z³.
N.S.

Moment podpisania umowy w gabinecie Wójta
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Koronawirus informacje
Przedstawiamy ważniejsze działania
jakie podjęliśmy w Gminie Lisewo,
reagując na nową i dynamiczną sytuację.
We d ł u g d a n y c h u z y s k a n y c h
z Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Chełmnie
w gminie Lisewo w okresie od 4 marca
2020 r. do 9 października 2020 r.
odnotowano 2 przypadki zakażenia
koronawirusem. Osoby te ozdrowiały.
Sytuacja epidemiczna w naszej gminie jest
dobra.
W ramach ograniczania
rozprzestrzeniania koronawirusa Gmina
Lisewo (Urząd Gminy wraz jednostkami
organizacyjnymi i współdziałającymi m.in.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminny Ośrodek Zdrowia, szkoły):
1. Zakupiła ochronne maseczki dla
mieszkańców gminy 60+ oraz
zorganizowała ich dystrybucję. Zdrowie
mieszkańców to priorytet dla władz Gminy
Lisewo. Dystrybucję maseczek rozpoczęto
przed wejściem z życie obowiązku ich
noszenia w miejscach publicznych.
2. Wdrożyła dezynfekcję miejsc
publicznych (przystanków, paczkomatów,
wejść do sklepów w centrum Lisewa, GOZ
itp.).
3. Zaopatrzyła jednostki OSP będące
w Krajowym Systemie RatowniczoGaśniczym w kombinezony ochrony
osobistej, gogle, maseczki, rękawiczki
i płyny do dezynfekcji (do rąk oraz
powierzchni).
4. Uruchomiła usługę teleporad
medycznych w Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Lisewie, gdyż ograniczają
ryzyko rozprzestrzeniania się
koronawirusa, ułatwiają izolację osób,
które mogą zarażać wirusem innych,
rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest
niegroźna, skrócą czas oczekiwania na
wizytę u lekarzy. Jednocześnie nie ma
obaw, że teleporady uniemożliwią
bezpośrednie wizyty u lekarzy. Jeśli po
zdalnym wywiadzie będzie taka
konieczność, lekarz wyznaczy wizytę
w placówce medycznej.
5. Zakupiła generatory ozonu na potrzeby
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lisewie i szkół, aby jeszcze skuteczniej
przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się
wirusa.
6. Przekazała maseczki, rękawiczki
i przyłbice także do podopiecznych GOPS.
Przede wszystkim do opiekunów
świadczących codziennie usługi
opiekuńcze oraz osób objętych tymi
usługami. Będą z nich również korzystać
pracownicy GOPS w czasie pracy
w terenie. Pracownicy GOPS
zabezpieczają najpilniejsze potrzeby osób
przebywających na kwarantannach
domowych.

Dezynfekcja ulic Lisewa trwała od wczwsnego rana
7. Wspiera GOPS i współpracuje
z Policją by pomóc osobom
doświadczającym przemocy w domu.
Chcemy, by pomimo izolacji nieczuły się
bezradne.
8. Sprawnie i bezpiecznie przeprowadziła
dwie tury wyborów Prezydenta RP w
Gminie Lisewo.
9. Zakupiła laptopy dla uczniów, którzy
mieli ograniczony dostęp do potrzebnego
sprzętu. Dla dzieci to ważne, żeby
zobaczyć swojego nauczyciela i swoich
kolegów. Oczywiście, jest to możliwe tylko
wtedy, kiedy w domu dostępny jest
komputer. Wraz z dyrektorami szkół zrobiliśmy przegląd potrzeb uczniów
i nauczycieli i zakupiliśmy 72 laptopy.
Dodatkowo zakupiliśmy 15 szt. routerów
z dostępem do Internetu. Zakup sprzętu
został sfinansowany w 100%
z pozyskanego dofinansowana w ramach
projektu pn. „Zdalna Szkoła wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego”
współfinansowanego przez Unię
Europejską.
10. Stworzyła możliwość zdalnego
prowadzenia posiedzeń komisji i sesji rady
gminy.
11 . Z o r g a n i z o w a l i ś m y k o n k u r s y
z nagrodami dla dzieci i młodzieży, by
umilić im czas społecznej „kwarantanny”.
Pierwszy dotyczył teatralnej animacji
wiersza, w którym najmłodsi wcielili się w
role aktorów, obrazując w formie video
swoje ulubione wiersze, a także konkurs
„Jaszczurcza legenda”, w którym
uczestnicy musieli stworzyć historię
umiejscowienia jaszczurki w herbie gminy
Lisewo, bazując oczywiście na swojej
wyobraźni, która nie ma granic.
12. Na bieżąco odpowiadamy na pytania
przedsiębiorców i mieszkańców
o możliwość zastosowania ulg w opłatach
podatków lub rozłożenia ich na raty.

Zachowana została ciągłość pracy
Urzędu Gminy w Lisewie i innych
jednostek gminnych. Zadania realizowane
były bez przerwy.
Aktualnie:
- Urząd Gminy w Lisewie czynny
codziennie w dni robocze w normalnych
godzinach pracy. Pracownicy wykonują
swoje obowiązki z zachowaniem wszelkich
norm reżimu sanitarnego. Kontakt
z urzędnikami jest możliwy elektronicznie
lub telefonicznie, bezpośrednio
z obostrzeniami (w maseczkach). Przy
wejściach do budynku urzędu
i bezpośrednio w biurach umieszczone są
płyny dezynfekcyjne.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lisewie pracuje w trybie normalnym,
lecz nadal z ograniczoną obsługą
interesanta bezpośredniego. Obsługa
interesanta jest ograniczona do stanowiska
wyposażonego w osłonę z pleksy.
- szkoły na terenie gminy Lisewo pracują
w trybie normalnym w reżimie sanitarnym,
- Gminne Usługi Wodno-Kanalizacyjne
pracują w trybie normalnym w reżimie
sanitarnym.
- W obliczu rozprzestrzeniania się
pandemii koronawirusa w trosce o nasze
zdrowie i bezpieczeństwo zwracam się do
Państwa z prośbą o przestrzeganie zaleceń
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego
Inspektoratu Sanitarnego.
Obecna sytuacja to przede wszystkim
czas, w którym powinniśmy wykazać się
odpowiedzialnością, dyscypliną oraz
wsparciem wszelkich działań mających na
celu maksymalne ograniczenie ryzyka
zakażeń. Zagrożenie epidemiologiczne
sprawiło, że wspólnie musimy zmierzyć się
z okolicznościami jakimi w naszej Gminie
nie było. - apeluje Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz
K.C.
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Podsumowanie zebrań wiejskich
W dniach od 1 do 9 września 2020 r.
Gminie Lisewo odbywały się zebrania
wiejskie, których głównym tematem był
podział funduszu sołeckiego na kolejny
rok. Poza tym w części sołectw
dokonywano zmian w planowanych
wydatkach na rok bieżący. Dodatkowo ze
względu na fakt iż większość zebrań
sprawozdawczych w marcu br. została
odwołana z powodu pandemii
koronawirusa tematem zebrań były
również sprawozdania z działalności
sołectw i gminy za rok 2019 oraz
omówienie planów gminy na rok 2020.
W 2021 roku fundusz sołecki
w Gminie Lisewo wynosić będzie 432
869,78 zł, co oznacza wzrost aż o 63 005,81
zł w stosunku do roku 2020.
Podczas zebrań mieszkańcy
dyskutowali na temat propozycji
przedstawianych przez Sołtysów i Rady
Sołeckie, ale sami także zgłaszali swoje
pomysły i wnioski. Towarzyszyła temu
najczęściej merytoryczna dyskusja. I choć
momentami była ona bardzo ożywiona,
a zdania bywały podzielone, to w każdej
wsi uchwały w sprawie przyjęcia
wniosków do realizacji na rok 2021 zostały
podjęte. W niektórych wsiach nawet
j e d n o g ł o ś n i e . To p o k a z u j e , ż e
mieszkańcom zależy na podejmowaniu
autonomicznych decyzji.
- W tym roku zebrania były
wyjątkowe z dwóch powodów. Po pierwsze
dlatego, że obawiając się ewentualnego
zakazu organizowania zgromadzeń
odbywaliśmy aż 3 zebrania dziennie, co nie
było łatwe. Po drugie dlatego, że kilka
tygodni temu poprosiłem sołectwa
o pomoc w sfinansowaniu rozbudowy
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie ze
środków funduszu i bardzo liczyłem na to
wsparcie - podkreśla Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz.
Mieszkańcy zaplanowali do
realizacji różne przedsięwzięcia:
rozbudowę placów zabaw, urządzanie
miejsc rekreacji i wypoczynku, rozbudowę
oświetlenia, doposażanie i remonty
świetlic wiejskich, dofinansowanie zakupu
sprzętu dla jednostek OSP, zakup nasadzeń,
doposażenie boisk sportowych.
W kolejnym roku organizowane będą
liczne warsztaty i wyjazdy edukacyjne, czy
też działania pobudzające aktywność
obywatelską w formie działań cyklicznych,
spotkań i imprez tematycznych.
Dofinansowanie w formie dotacji
otrzymają poza tym liczne lokalne
stowarzyszenia. Tradycyjnie
zabezpieczono również środki na
funkcjonowanie świetlic wiejskich.
Niemalże wszystkie sołectwa
zabezpieczyły środki na dofinansowanie
rozbudowy GOZ w Lisewie w łącznej
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Uczestnicy zebrania w Piątkowie podczas dyskusji na temat ośrodka zdrowia
kwocie 138 000,00 zł.
- Po prawie 5 latach funkcjonowania
funduszu sołeckiego pierwszy raz
p o p ro s i ł e m s o ł e c t w a o p o m o c
w sfinansowaniu inwestycji i to tak ważnej
z punktu widzenia całej gminy. Tym, którzy
przychylili się do mojej prośby bardzo
dziękuję za zaufanie. Jednocześnie

zapewniam Państwa, że zrobię wszystko,
aby spełnić Państwa oczekiwania
dotyczące naszego ośrodka i rozwiązać
zgłaszane często problemy w tej sferze.
Bardzo dziękuję też wszystkim, którzy brali
udział w Zebraniach Wiejskich i tym, którzy
pomagają wcielać zamierzenia budżetowe
w życie - dodaje wójt Jakub Kochowicz.
M.M.

Coś się kończy, a coś zaczyna
27 maja 2020 roku, po 37 latach pracy
w Urzćdzie Gminy w Lisewie, na
e m e r y t u r ć o d e s z ůa P a n i H a l i n a
Chrzanowska.
Swojŕ zawodowŕ drogć rozpoczćůa
co prawda w Urzćdzie Gminy w Půuýnicy,
ale juý po niecaůych 3 latach wróciůa do
Lisewa i 16 maja 1983 r. rozpoczćůa pracć
w tutejszym urzćdzie. Poczŕ tkowo
zajmowaůa sić sprawami emerytur, rent
i z a t r u d n i e ń , a t a k ýe s p r a w a m i
o rg a n i z a c y j n y m i i p l a n o w a n i e m .
Nastćpnie 4 paędziernika 1990 r. oficjalnie
objćůa stanowisko Sekretarza Gminy
Lisewo.
Pani Halina podczas swojej pracy
m i a ůa o k a z j ć w s p ó ůp r a c o w a ă
z naczelnikiem Gminy p. Zenonem
Jóęwickim i trzema wójtami, kolejno:
p. Piotrem Jankowskim, p. Jerzym
Cabajem i p. Jakubem Kochowiczem. –
Choă kaýdy z Nich byů innŕ osobowoúciŕ,
kaýdy miaůinny styl zarzŕdzania i co innego
dla kaýdego z Nich byůo priorytetem, to
wspóůpracaz kaýdym z Wójtów ukůadaůasić
bardzo dobrze – wspomina p. Halina.
Niespodziewane odejście p. Piotra
Jankowskiego spowodowało, że

p. Chrzanowska, decyzj¹ Rady Gminy
Lisewo, na pó³ roku objź³a funkcjź wójta.
Do teraz wspomina ten trudny czas, kiedy
prócz ú mierci kolegi, musia³a mierzyę siź
z zarz¹ dzaniem gmin¹ , organizacj¹ spisu
powszechnego ludnoú ci i wyborami
samorz¹ dowymi. – Szczerze mówiąc, do tej
pory nie wiem jak udało mi się pogodzić tyle
zadań. To zapewne też zasługa pozostałych
pracowników, którzy bardzo mi wtedy
pomogli – dodaje.
Pani Halina pe³ni³a funkcjź
Sekretarza Gminy Lisewo ³¹ cznie aæ30 lat!
– Szmat czasu. Tak, to prawda. Ale prawd¹
jest takæe to, æe by³ to naprawdź bardzo
wartoú ciowy czas – ú mieje siź. Zapytana, co
ze swojej pracy zapamiźta najbardziej, bez
c h w i l i n a m y s ³ u o d p o w i a d a , æe
niespodzianki na jej 50-te i 60-te urodziny. –
Za każdym razem byłam w szoku. Urzźdnicy
to bardzo kreatywny zespó³. Za kaædym
razem przechodzili samych siebie. Nie
zapomnź nigdy ich obecnoú ci, kiedy moja
córka wychodzi³a za m¹æ. Nie zapomnź,
jakiego podstźpu uæyli na moja 50-tkź,
æe b y m t y l k o s p ó ü n i ³a s i ź c h w i l ź
i wesz³a odpowiednimi drzwiami. Nie
zapomnź teæ jak z okazji moich 60-tych
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urodzin na imprezź rodzinn¹ wpad³a grupa
p r z e b i e r a ń c ó w … D z i a d y ? Tu t a j ?
P o m y ú l a ³a m . D o p i e ro p o c h w i l i
rozpozna³am moich wspó³pracowników. To
by³ hit wieczoru, gwóü dü programu!
Wszystkim æyczź takich koleæanek
i kolegów – deklaruje.

Po chwili jednak dodaje, æe jej najbliæsze
otoczenie by³o z ni¹ nie tylko, jak by³o
kolorowo – Kiedy odeszli moi rodzice
otrzyma³am od wielu ludzi mnóstwo
wsparcia. Tak samo by³o kiedy dotyka³y
mnie inne problemy – zaznacza.

Przewodniczący Rady Gminy p. Piotr Goliński dziękuje p. Halinie Chrzanowskiej za jej pracę

Pożegnalne wystąpienie podczas
ostatniej sesji Rady Gminy Lisewo Pani
Halina skierowała do wszystkich których
spotkała na swojej drodze zawodowej, ale
nie tylko.
- Dziękuję Wam mieszkańcy Gminy
Lisewo – to dla Was miałam możliwość,
zaszczyt i przyjemność pracować, Dziękuję
wszystkim współpracownikom za wsparcie,
pomocne głowy i dłonie, okazywaną
sympatię, życzliwość i pomoc kiedy jej
potrzebowałam. Zawsze mogłam na
Państwa liczyć, nie tylko w sprawach
zawodowych, ale też i w sprawach
prywatnych – mówiła wzruszona.
My również serdecznie dziękujemy
za te lata służby jaką pełniła Pani działając
na rzecz mieszkańców i rozwijając naszą
gminę. Życzymy zdrowia, szczęścia,
pomyślności i dalekich podróży, o których
wiemy, że Pani marzy. Wierzymy, że
nadrobi Pani czas z wnukami, obejrzy
wreszcie wszystkie zaplanowane filmy
i przeczyta kupione książki.
Mamy też nadzieję, że czasem
wpadnie do nas Pani na kawę. Wszak wciąż
mieszka Pani w Lisewie i pełni funkcję
radnej Rady Powiatu Chełmińskiego.
Dlatego dziękujemy i do zobaczenia!
Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz
wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Lisewie

Rozpoczęło się wykuwanie nowych liderów
Z końcem czerwca ruszyły zajęcia
dla seniorów w ramach projektu „Wzrost
aktywności społecznej i odkrycie wśród
mieszkańców nowych liderów – edycja I”.
Działania animujące lokalną społeczność
zaplanowane były początkowo od marca
br. Niestety ze względu na wprowadzony
w tym miesiącu stan epidemii w Polsce
zaistniała konieczność zawieszenia
realizacji projektu. Na szczęście większość
osób rekrutowanych do udziału
w projekcie podtrzymało swój udział i po
rekrutacji uzupełniającej z końcem
czerwca mogliśmy rozpocząć oficjalnie
działania merytoryczne.
Pierwsze zajęcia 29 czerwca br.
poprowadziła psycholożka p. Joanna
Jarocka. Uczestników projektu na
spotkaniu inauguracyjnym przywitał Wójt
Gminy Lisewo Jakub Kochowicz.
Powiedział, że ma nadzieję iż udział
w projekcie będzie nie tylko możliwością
do spotkania, ale przede wszystkim
podniesie ich kompetencje, co
zaprocentuje ciekawymi inicjatywami z ich
strony w przyszłości.
W lipcu uczestnicy odbyli cykl
zajęć z certyfikowanym trenerem
mentalnym – Martą Gargas. Dzięki temu
udoskonalili planowanie obowiązków oraz
rozdzielanie ich pomiędzy domowników
tak, aby znaleźć czas dla siebie na relaks
i realizację swoich pasji. Poza tym poznali
sposoby wyciszenie i radzenie sobie

Uczestnicy projektu podczas spotkania inauguracyjnego
z bezsennoú ci¹ . Odkryli swoje mocne
i s³abe strony oraz kolor swojego mózgu
wg structogramu. Powrotem do lat
m³odoú ci by³o szkolenie z technik animacji
æ³obkowej, przedszkolnej oraz czasu
wolnego. Jednak najbardziej wyczekiwane

by³y zajźcia z pierwszej pomocy, gdzie
seniorzy podczas inscenizacji zdobyt¹
wiedzź mogli od razu przeęwiczyę
w praktyce.
Trzeba przyznaę, æe seniorzy do
kolejnych spotkań podchodz¹ z ogromnym

Wiadomości Lisewskie

Strona 9
entuzjazmem i skrupulatnie wykonuj¹
zadania powierzone przez trenerów.
Bardzo teæ czekaj¹ na dwa wyjazdy
studyjne, gdzie z bliska przyjrz¹ siź
dzia³alnoú ci Klubów Seniora w P³uænicy
i w Æalinowie. Niestety ze wzglźdu na
wzrost zachorowań na COVID- 19
wyjazdy te nie mog³y siź odbyę
w zaplanowanych wczeú niej terminach.
Jesteú my pewni, iæ przez
zaplanowane w projekcie dzia³ania
uczestnicy zdobźd¹ motywacjź i nabior¹
chźci do dalszego dzia³ania. Wierzymy, æe
dziźki temu bźd¹ korzystaę z æycia
garú ciami wiedz¹ c, æe stanowi¹ waæne
ogniwo w æyciu naszej wsi.
Przypominamy, æe ú rodki na ten
cel pozyskane zosta³y w konkursie
organizowanym przez Lokaln¹ Grupź
Dzia³ania „Vistula-Terra CulmensisRozwój przez Tradycjź”
wspó³finansowanym z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Osi
priorytetowej 11 Rozwój Lokalny
Kierowany przez Spo³ecznoúę , Dzia³ania
11.1 W³¹ czenie spo³eczne na obszarach
objźtych LSR Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
E.P. i M.M.

Starościna roku - Elżbieta Kolek

Gmina Lisewo walczy z bezdomnościŕ zwierzŕt!
W dniu 9 czerwca br. w Urzędzie
Gminy w Lisewie odbyło się krótkie
spotkanie podsumowujące gminną akcję
czipowania zwierząt właścicielskich.
Prócz Wójta Gminy Lisewo Jakuba
Kochowicza uczestniczyły w nim:
inspektor ds. ochrony zwierząt Fundacji
Siedem Życzeń w Grudziądzu p. Agata
Saja, lek. wet. p. Anna Sargalska oraz
pracownicy urzędu koordynujący zadania
związane ze zmniejszaniem populacji
zwierząt bezdomnych.
Spotkanie było okazją również do
wymiany doświadczeń i zaplanowania
dalszych działań mających na celu
zapobiegania bezdomności zwierząt. Wójt
podkreślił, że pomoc, jaką zawdzięczamy
obu paniom, traktujemy jako wyraz
dobroci i chęci wspierania czworonogów z
terenu naszej gminy. Następnie w ramach
podziękowania za wykonaną pracę
gościom wręczono kosze z lokalnymi
produktami. Gmina Lisewo otrzymała
także pamiątkową statuetkę „Firma
przyjazna zwierzętom”.
Podczas tegorocznej akcji w 8
sołectwach oznakować udało się 57 psów i
4 koty. W dalszym ciągu naszym głównym
zadaniem jest edukacja społeczeństwa w
celu uzmysłowienia, że im mniejsza
bezdomność zwierząt w gminie, tym
więcej pieniędzy zostanie w naszym
gminnym budżecie.
Pozytywnie zaskoczyli nas
mieszkańcy Krusina i Kornatowa, którzy
tłumie zgromadzili się w miejscu, gdzie
odbywało się znakowanie. Kochani,
jesteście wzorem dla innych sołectw!!
Dziękujemy sołtysce wsi Tytlewo Pani
Annie Modzelewskiej, która swoją
postawą i oznakowaniem swoich dwóch
psów i kota dała przykład mieszkańcom
swojego sołectwa, zachęcając tym samym
innych do oznakowania swoich
czworonogów. Kolejny raz to podkreślamy
i dziękujemy wszystkim mieszkańcom,

którzy zrozumieli, æe bezdomnoúę bierze
siź z domnoú ci i jednym ze sposobów jej
ograniczenia jest czipowanie!!!
Zestawienie liczby chipów na
poszczególne miejscowoú ci: Drzonowo –
7; Kamlarki – 5; Kornatowo – 12; Krusin –
14; Lipienek – 4; Lisewo – 2; Mgoszcz – 1;
Pniewite – 3; Strucfoń – 6; Tytlewo 7 razem 61.
Na ogromne podziźkowania za
pomoc i zaangaæowanie w akcjź zas³uguj¹ :
pani doktor Anna Sargalska; pani doktor
Anna Kawska pani inspektor Agata Saja;
pan doktor Jerzy Kukowski; w³adze Gminy
Lisewo, które zabezpieczy³y
w tegorocznym budæecie ú rodki na ten cel;
so³tysi i so³tyski z Gminy Lisewo, którzy
swoj¹ postaw¹ daj¹ dobry przyk³ad swoim
mieszkańcom; wszyscy mieszkańcy,
którzy ú wiadomie podchodz¹ do opieki nad
zwierzźtami.
Pamiźtaę naleæy, æe w tym roku
Gmina Lisewo wygra³a grant w wysokoú ci
6000 z³ na zmniejszanie bezdomnoú ci
zwierz¹ t poprzez ograniczenie ich
populacji i trwa³e znakowanie. Dodatkowe
ú rodki przekazane zosta³y nam przez
Fundacja KARUNA – Ludzie dla Zwierz¹ t.
Ponadto kastracja w czźú ci finansowana
by³a równieæ budæetu Gminy Lisewo. Do
Urzźdu Gminy wp³ynź³o 55 wniosków
o przyznanie dofinansowania zabiegu
sterylizacji lub kastracji czworonogów.
Koszty utrzymania psów i kotów
w schronisku to kilka tysiźcy z³otych za
1 sztukź rocznie. Cieszymy siź, æe coraz
wiźcej mieszkańców to dostrzega i bierze
odpowiedzialnoúę za swoje zwierzźta.
My nie odpuszczamy i walczymy dalej.
å ledü cie wiźc nasz profil i czekajcie na
informacje!
M.M. i E.P.

Gabinet Rehabilitacji
i Fizykoterapii
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.

Współpraca z Fundacją Siedem Życzeń pozwala nam na ograniczać bezdomność zwierząt
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Pożegnanie maluszków w Punktach Opieki Dziennej
Wietrzna, pochmurna pogoda
towarzyszyła nam w czwartek, tj. 27
sierpnia 2020 roku podczas gorącego,
oficjalnego pożegnalnego maluszków
i rodziców w Punktach Opieki Dziennej
w Lisewie. Rozpoczął się nowy rok
szkolny. Dwójka dzieci powróciła do nas
we wrześniu, ale kilkoro maluszków
rozpoczęło zupełnie nową przygodę
w przedszkolu. Chcąc podarować
wszystkim jak najwięcej radosnych
wspomnień z ostatnich chwil w „żłobku”,
Ciocie przygotowały wspaniałe upominki,
mające osłodzić im zbliżające się rozstanie.
W trakcie prezentacji multimedialnej
Ciocie obserwowały z dumą powierzone
ich opiece dzieci, które w ciągu roku
niesamowicie urosły i rozwinęły się.
Nie brakło również momentów
wzruszeń, kiedy Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz wraz z Inspektorem ds.
pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Agnieszką Dalke złożyli podziękowania na
ręce opiekunek, tj. pani Karoliny Świs,
pani Ewy Gołębiewskiej oraz pani Edyty
Figurskiej. Dziękujemy wszystkim
dzieciom za wspólne zabawy, za Wasze
uśmiechy i całusy, za każde spontaniczne
„Kocham Ciocię” i za to, że każdego dnia
pozwalałyście opiekunkom na nowo
zachwycać się pięknem świata.

Zainteresowanie upominkami było ogromne
Drodzy Rodzice, dziękujemy Wam za
zaufanie, którym obdarzyliście nas,
powierzając naszej opiece Wasze Skarby.
Prędko zawojowały serca naszych
opiekunek, stając się i dla nas bardzo
drogie. Mamy nadzieję, że spełniliśmy

Państwa oczekiwania, a przede wszystkim,
że udało nam się stworzyć dzieciom drugi
dom.
Agnieszka Dalke
Koordynator projektu pn. „Gminne Punkty Opieki
Dziennej- wsparcie dla rodziców małego dziecka”

Dane statystyczne Gminy Lisewo za 2019 rok
Ewidencja Ludnoú ci i Urząd
Stanu Cywilnego w Lisewie podają do
publicznej wiadomości dane
statystyczne za 2019 rok.
Liczba urodzeń - 43, w tym płeć męska
- 28
Liczba zgonów - 75.
Liczba zawartych małżeństw - 14, (w
tym śluby cywilne oraz konkordatowe)
- liczba malejąca.
Liczba osób, które zmieniły stan
cywilny - 78.
Liczba osób, które zawarły w 2019
związek małżeński - 40.
Najczęściej nadawane imiona w
Gminie: Jan, Stanisław, Wojciech,
Karol, Paweł, Tomasz, Natalia, Helena,
Agnieszka, Ewa, Katarzyna, Krystyna.
Liczba osób, które w roku 2019
ukończyły 80 lat i więcej - 177.
Liczba par małżeńskich, które w 2019

roku obchodziły Jubileusz „Złotych
Godów”, tj. 50 lecia Pożycia
małżeńskiego - 6.
Liczba par małżeńskich, które w 2019
roku obchodziły Jubileusz:
- 20 - lecia Pożycia małżeńskiego - 27,
- 25 - lecia Pożycia małżeńskiego - 18,
- 30 - lecia Pożycia małżeńskiego - 31,
- 35 - lecia Pożycia małżeńskiego - 26,
- 40 - lecia Pożycia małżeńskiego - 19,
- 45 - lecia Pożycia małżeńskiego - 21,
-55 - lecia Pożycia małżeńskiego - 5,
- 60 - lecia Pożycia małżeńskiego - 3,
- 61 - rocznicy Pożycia małżeńskiego 3,
- 62 - rocznicy Pożycia małżeńskiego 1,
- 67 - rocznicy Pożycia małżeńskiego 2.
Wykaz ilościowy mieszkańców
zameldowanych na pobyt stały - 5044:
- Bartlewo - 261,
- Błachta - 100,
- Chrusty - 109,
- Drzonowo - 134,

- Kamlarki - 201,
- Kornatowo - 328,
- Krajęcin - 80,
- Krusin - 278,
- Linowiec - 187,
- Lipienek - 322,
- Malankowo - 260,
- Mgoszcz - 398,
- Piątkowo - 114,
- Pniewite - 330,
- Strucfoń - 74,
- Tytlewo - 118,
- Wierzbowo - 99.
Lisewo - 1651, w tym:
- ul. Chełmińska - 360,
- ul. Długa - 33,
- ul. Gen.J.Hallera - 238,
- ul. Kolejowa- 9,
- ul. Krucza - 25,
- ul. Ks.A.Łebińskiego - 358,
- ul. M. z Ryńska - 151,
- ul. Polna - 10,
- ul. Spacerowa - 13,
- ul. Toruńska - 99,
- ul. W.Witosa - 100,
- ul. Wyb. Wąbrzeskie - 255.
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Inwestycje w gminie
W Piątkowie jeżdżą wyremontowaną
drogą
Zakończono przebudowę drogi
gminnej w Piątkowie. Prace polegały na
utwardzeniu powierzchni masą
bitumiczną, utwardzeniu poboczy,
powstała również zatoczka autobusowa
z nową wiatą, zamontowano lampę
hybrydową. Długość remontowanego
odcinka to 950 metrów.
Wykonawcą inwestycji było
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„Drobud” Sp.z.o.o. z Wąbrzeźna, koszt
przedsięwzięcia wyniósł 348 050,72 zł
z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych 174 025 zł.
Odnawialne źródła energii
Instalację solarną pompę ciepła oraz
25 sztuk instalacji fotowoltaicznych
zyskali mieszkańcy Gminy Lisewo.
Zamontowano również 2 instalacje
fotowoltaiczne na budynkach użyteczności
publicznej (Urząd Gminy i Pawilon
wielofunkcyjny).
Fotowoltaika i solary służyć będą
między innymi do podgrzewania wody.
Koszt inwestycji realizowanego ramach
projektu "Budowa instalacji OZE
w Gminie Lisewo II" wyniósł 944 512,20 zł
z czego dofinansowanie w wysokości 472
256,10 zł pochodziło ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2014-2020.

Nowa nawierzchnia drogi w Piątkowie
Rewitalizacja jordanek
Już w październiku br. rozpocznie się
rewitalizacja terenu Ogródka
jordanowskiego w Lisewie. W ramach
zadania zaplanowani przebudowę ogródka
jordanowskiego, polegająca na wykonaniu
ścieżki edukacyjnej, placu zabaw, siłowni
zewnętrznej, montażu wiaty rowerowej,
mini sceny - altany i dodatkowych kamer.
Nastąpi również przebudowa oświetlenia,

nasadzenie roślinności oraz wymiana
nawierzchni na placu targowym i zatoczce
autobusowej.
Koszt inwestycji ogółem to 1 051
389,02 zł., dofinansowanie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2014-2020 wyniesie 998 819,56 zł.
Realizacja projektu będzie trwała do
kwietnia 2021 roku.
M.L.

Lisewskie historie serem pisane
Czy wiecie, że historia powstania
Spółdzielni Mleczarskiej w Lisewie sięga
aż 1866 roku? To już około 150 lat nasza
mała mleczarnia nieprzerwanie, mimo
różnych zawirowań losu prowadzi swoją
działalność.
Mamy SERce do sera
Świetną okazją do poznania historii i
tradycji lisewskiej mleczarni była
przygotowana w ramach realizacji projektu
dofinansowanego ze środków Działaj
Lokalnie „Mamy SERce do sera” wystawa,
na której zaprezentowane były nieznane
dla większości osób fakty, a także nigdy nie
publikowane zdjęcia i dokumenty.
Bardzo ciekawym elementem
wystawy były zdjęcia przedstawiające
tradycyjny, przekazywany z pokolenia na
pokolenie rzemieślniczy sposób
wytwarzania prawdziwych lisewskich
serów.
Zwiedzający mogli spróbować
smaków naszych niepowtarzalnych serów
podczas przygotowanych degustacji oraz
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mi³o spździę czas przy kawie i cieú cie.
Na wystawie mia³ miejsce równieæ
pokaz prac nagrodzonych w ramach
przeprowadzonych konkursów "Mleczniewiejsko-czarodziejsko" oraz w skarbnicy
wspomnień „Nasze Sery Lisewskie”.
Wydarzenie to było również świetną
okazją do dokonania podsumowań
ostatnich działań realizowanych
w lisewskiej mleczarni.
Rozwijamy się
Rozszerzyliśmy asortyment
wytwarzanych serów o nowe sery
podpuszczkowe niedojrzewające
z przyprawami. Bierzemy aktywny udział
w organizowanych targach, imprezach
plenerowych, turniejach, na których
podczas degustacji prezentujemy walory
naszych serów.
Jest nam niezmiernie miło, że
starania te zostały zauważone i docenione,
czego dowodem jest otrzymane
wyróżnienie w kategorii „Orły Polskiego
Rolnictwa” wręczone podczas uroczystej

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem

gali Or³y Wprost 2020 województwa
kujawsko-pomorskiego.
Kolejnym bardzo radosnym
i waænym dniem w historii naszej mleczarni
by³ 15.09.2020 roku, kiedy to odebraliú my
„Certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego”
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gali Or³y Wprost 2020 województwa
kujawsko-pomorskiego.
Kolejnym bardzo radosnym
i waænym dniem w historii naszej
mleczarni by³ 15.09.2020 roku, kiedy to
odebraliú my „Certyfikat Dziedzictwa
Kulinarnego”, a nasza Spó³dzielnia
Mleczarska w Lisewie wraz z jej serami
została wpisana na listę członków
Europejskiej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego.
Bardzo dziękujemy za wszystkie
przejawy życzliwości, wsparcia i zaufanie
do naszych wyrobów, które produkowane
są z pasją i miłością zgodnie
z wielopokoleniową tradycyjną sztuką
l i s e w s k i c h s e r o w a r ó w. J e s t e ś m y
szczęśliwi, że ludzi doceniających nasze
sery, mających SERce do naszych serów
jest coraz więcej.
Dziękujemy również wszystkim
osobom pracującym na rzecz spółdzielni
obecnie, jak również tym, którzy pracowali
w przeszłości. To, że jesteśmy tu i teraz jest
efektem pracy wielu pokoleń, bo w ten
sposób tworzy się tradycje.
Lokalni SERomaniacy
Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie

Certyfikat z dumą prezentuje pan Maciej Bartoszewski

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!
Trwa Powszechny Spis Rolny, który
zakończy się 30 listopada br.
Rachmistrzem na terenie gminy
Lisewo jest Pani Patrycja Grek, która
bździe kontaktowaę siź z rolnikami z nr
telefonu 22 66 66 662 lub 571 505 789.
Warto spisaę siź samemu przez
Internet lub umówię siź na spis
telefoniczny.
Dla rolników, którzy nie posiadaj¹
komputera lub telefonu z dostźpem do
Internetu, w Urzździe Gminy w Lisewie
zosta³ przygotowany na czas spisu Gminny
Punkt Spisowy, w którym bździe moæna siź
spisaę samodzielnie.
W przypadku chźci skorzystania ze
stanowiska, proszź o wczeú niejszy kontakt
telefoniczny pod nr telefonu: 56 676 86 14
wew. 13
Jakie bźd¹ pytania?
W spisie rolnym bźd¹ zbierane dane
dotycz¹ ce m.in.: po³oæenia i powierzchni
gospodarstwa, produkcji ekologicznej,
rodzaju uæytkowanych gruntów, upraw,
zuæycia nawozów, pog³owia zwierz¹ t
gospodarskich, rodzaju budynków
gospodarskich, a takæe wk³adu pracy
w gospodarstwo rolne uæytkownika
i cz³onków jego gospodarstwa domowego
oraz pracowników najemnych. Warto
zawczasu przygotowaę niezbźdne
dokumenty i mieę je przy sobie podczas
wype³niania formularza.
Formularz spisowy ma formź
elektroniczn¹ i liczba pytań bździe zaleæeę
od dzia³alnoú ci gospodarstwa. Jeú li dany
rolnik ogranicza siź do produkcji na w³asne
potrzeby i ma niewiele upraw czy
inwentarza æywego, to bździe musia³
odpowiedzieę na mniej pytań niæ

uæytkownik duæego gospodarstwa
o zróænicowanej strukturze produkcyjnej.
POWIERZCHNIA UÆYTKÓW
ROLNYCH ZNAJDUJE SIŹ
W NAKAZIE P£ ATNICZYM!!!
W razie w¹ tpliwoú ci co do treú ci czy
zakresu pytań naleæy siź skontaktowaę
z infolini¹ spisow¹ : 22 279 99 99
Zachowaj list od Prezesa GUS!
Kaædy uæytkownik gospodarstwa
rolnego otrzyma list podpisany przez
Prezesa G³ównego Urzźdu Statystycznego.
Oprócz informacji skierowanej do odbiorcy
o ci¹æ¹cym na nim obowi¹ zku spisania siź,
list zawiera waæne informacje potrzebne do
logowania siź w aplikacji spisowej. Dlatego
pismo Prezesa GUS naleæy zachowaę –
przynajmniej do momentu pomyú lnego
zakończenia samospisu internetowego.
Samospis internetowy to kluczowa
metoda spisowa i o niej w pierwszej
kolejnoú ci powinni pomyú leę rolnicy. Jest
to metoda wygodna, poniewaæ spisaę siź
moæna samodzielnie w domu przez
komputer lub telefon z dostźpem do
Internetu, w dogodnym dla siebie
momencie. W obecnej sytuacji samospis
internetowy ma tź wielk¹ przewag¹ nad
bezpoú redni¹ rozmow¹ z rachmistrzem, æe
nie wymaga kontaktu z osobami
z zewn¹ trz.
Samospis internetowy
https://psr2020.spis.gov.pl/#/login
Jeú li rolnik z jakichú waænych
powodów nie moæe lub nie chce spisaę siź
przez Internet, powinien zadzwonię na
infoliniź spisow¹ i spisaę siź przez telefon.
Jeú li rolnik nie skorzysta z æadnej
z obu wspomnianych opcji (Internet lub
telefon), moæe spodziewaę siź telefonu
rachmistrza terenowego. Rolnicy powinni
pamiźtaę, æe w takim przypadku nie bźd¹
juæmogli odmówię udzielenia odpowiedzi i
prze³oæyę spisu na inny termin.
Spis rolny waæny dla nas wszystkich
Spis rolny jest wydarzeniem o duæym
znaczeniu, równieædla osób nie maj¹ cych z
rolnictwem czy wsi¹ wiele wspólnego.
Epidemia koronawirusa przypomnia³a nam,
jak waæne jest zapewnienie bezpieczeństwa
æywnoú ciowego. To przecieæ w g³ównej
mierze rola rolnictwa. Warto wiźc wspieraę
spis rolny, nawet jeú li nie jesteú my
rolnikami i nie bierzemy udzia³u w spisie.
Moæna to zrobię chociaæby poprzez
udostźpnianie informacji o Powszechnym
Spisie Rolnym 2020 na swoim profilu
w mediach spo³ecznoú ciowych.
Główny Urząd Statystyczny
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Krótko z gminy Lisewo

W poniedziałkowy poranek,
1 września odbyło się
symboliczne
złożenie kwiatów na grobach mieszkańców
pomordowanych przez reżim hitlerowski
i NKWD.
W uroczystościach brały udział
poczty sztandarowe i delegacje: władz
Gminy Lisewo, Ochotniczych Straży
Pożarnych, Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Lisewie, Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” oraz
Spółdzielni Mleczarskiej.

W dniu 29 września odbyło się walne
zebranie członków KujawskoPomorskiego Samorządowego
Stowarzyszenia „Salutaris”, na którym
wójt Gminy Lisewo, Jakub Kochowicz,
został wybrany na jako członek zarządu na
kolejną kadencję.

Pan Tomasz Chmarzyński został
wybrany w wyborach uzupełniających
zarządzonych na dzień 6 września 2020
roku (do Rady Gminy Lisewo). Na
stanowisku zastąpił Radnego Pana Jacka
Mikowskiego

18 sierpnia Pani Joanna Przybylska
złożyła ślubowanie nauczyciela
mianowanego Serdecznie gratulujemy
i życzymy sukcesów w dalszej pracy
zawodowej oraz realizacji wszelkich
planów.

Na początku sierpnia w Kornatowie
odbyły się zawody wędkarskie o „Puchar
Wójta Gminy Lisewo”. Pogoda tego dnia
dopisała, ryby również. W zawodach I
miejsce zajął Grzegorz Leśniewski, II
Jacek Krauza z kolei III miejsce wywalczył
Łukasz Lampert.

15 września Wójt Gminy Lisewo
gościł Burmistrzów miasta Złocieniec Krzysztofa Zacharzewskiego oraz
burmistrza Drawska Pomorskiego Krzysztofa Czerwińskiego. Nieodzownym
elementem wizyty w Lisewie były
odwiedziny Spółdzielni Mleczarskiej,
w której to goście otrzymali torby
pysznych serów.
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Wyjątkowa chwila dla druhów OSP
Strucfoń! Po wielu latach starań, w końcu
zakupiony został ich wymarzony Wóz
Strażacki.

W piątek 28 sierpnia br. odbyło się
oficjalne zakończenie piłkarskich
wakacyjnych zajęć. Grupy U-8 oraz U-12
rozegrały pokazowe mecze, którym bacznie
przyglądali się kibice. Po meczach
zawodnicy zostali nagrodzeni
pamiątkowymi statuetkami i dyplomami za
udział w zajęciach, które trwały niemal
2 miesiące.

W lipcu piłkarska reprezentacja
Gminy Lisewo w składzie: Jakub
Kochowicz, Paweł Bartoszewski, Paweł
Kowal, Rafał Dobek, Michał
Lewandowski, Michał Szpręglewski,
Wojtek Wanatowski oraz Kamil Antolak
uczestniczyła w turnieju charytatywnym w
Stolnie, gdzie zajęła III miejsce. Turniej
wygrała drużyna z Unisławia, z kolei II
miejsce zajęło Miasto Chełmno. W turnieju
uczestniczyło 8 drużyn.

W dniu 11.07.2020 r. przy Strażnicy
OSP Lipienek odbyła się akcja
krwiodawstwa dla poszkodowanego
w wypadku Rafała Pudlewskiego. Łącznie
mieszkańcy oddali 22 litry krwi. Serdecznie
dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli
akcję i pokazali swoje wielkie serca.
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Wójt Gminy Lisewo Jakub
Kochowicz w dniu 11 sierpnia uczestniczył
w zakończeniu klas IV w Zespole Szkół Nr
2 im Adama Mickiewicza w Chełmnie,
gdzie wyróżnił za wysokie wyniki w nauce
oraz pracę na rzecz szkoły mieszkankę
Lisewa - Oliwię Figurską. Serdecznie
gratulujemy Oliwii oraz jej rodzicom
wyników w nauce oraz życzymy dalszych
sukcesów.

W połowie czerwca w naszej gminie
ekipa TVP Bydgoszcz wraz
z przedstawicielami Głównego Urzędu
Statycznego w Bydgoszczy gościła
w dwóch gospodarstwac, gdzie nagrywała
program „Spiszmy się jak na rolników
przystało”.
W programie wystąpili mieszkańcy
naszej gminy: Państwo Karolina i Marcin
Wysoccy z Drzonowa oraz Pan Marcin
Radgowski z Malankowa.
Program promuje Powszechny Spis
Rolny, który trwa do 30 listopada, dotyczy
wszystkich rolników i jest obowiązkowy.

dla mieszkańców. Uczestnicy smakowali
pysznych kiełbasek pieczonych nad
ogniskiem oraz uczestniczyli w zabawach
integracyjnych.

Tegoroczne Dożynki Gminno
Parafialne w Lisewie były zupełnie inne niż
zwykle. Mieszkańcy uczestniczyli
w uroczystej mszy świętej, która odbyła się
30 sierpnia 2020 r. w tutejszym kościele.
Starostami dożynek byli Katarzyna
i Grzegorz Kołodziejek z Bartlewa.

Wcześniej Wójt Gminy Lisewo
zachęcił Sołectwa do wspólnej zabawy
i stworzenia w miejscowościach witaczy
dożynkowych. W rezultacie powstało 8
pięknych witaczy w Bartlewie, Tytlewie,
Lipienku, Strucfoniu, Wierzbowie,
Kornatowie, Malankowie oraz Mgoszczu.

W dniu 11 lipca 2020 r. została
utworzona Lodziarnia „Bonano”, która
zlokalizowana jest przy Restauracji „Nad
Stawem”. Na ten piękny i ważny dzień
przybyło wielu mieszkańców Lisewa, całej
gminy, ale też gości z dalszych okolic.
Lodziarnia oferuje swoim klientom szeroki
wybór lodów oraz miejsca siedzące
w pięknym ogródku. Serdecznie
zapraszamy wszystkich smakoszy!

25 września br. w Domu Pomocy
Społecznej w Mgoszczu odbył się piknik

Ruszył VII rok działalności
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lisewie.
Pierwszy Cyklad dotyczył Psychologii
szczęścia, które w tym trudnym czasie jest
nam szczególnie potrzebne.

8 września Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz wziął udział w VIII
Kujawsko-Pomorskim Forum
Samorządowym. Na spotkaniu obecni byli
przedstawiciele wszystkich szczebli
samorządów z terenu całego województwa.
Gościem specjalnym wydarzenia był prof.
Jerzy Stępień, współtwórca reformy
administracyjnej z 1990 roku, której
trzydziestolecie było tematem przewodnim
spotkania.

Przedstawiciele gmin należących do
Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy
i Rozwoju Wsi spotkali się w dniach 28-29
września w gminie Postomino. W spotkaniu
uczestniczył Wójt Gminy Lisewo.

W połowie lipca zmodernizowany
został parking przy Urzędzie Gminy
w Lisewie, dzięki temu zwiększono ilość
miejsc dla klientów urzędu.

V zawody o "Puchar Sołtysa" za
nami. Tym razem trofeum trafiło do Karola
Muzalewskiego (wygrał wszystkie mecze),
drugi był Rafał Pudlewski, a trzecie miejsce
dla Roberta Lewandowskiego. Wszyscy
otrzymali medale i drobne upominki.
Dziękuję wszystkim zawodnikom za
uczestnictwo i grę fair Play. Podziękowanie
dla "Gospody Przy Piecu "za ufundowane
pizzy dla uczestników zawodów. Do
zobaczenia za rok !
M.L. N.S. B.K.
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#30latsamorządnościchallenge
Po zawirowaniu związanym
z wirusem, przyszedł czas…no
własnie…na prawdziwy hit internetu,
w którym wzięło udział mnóstwo osób.
Mowa rzecz jasna od akcji
#30latsamorządnościchallenge, która
towarzyszyła obchodom 30 lecia
samorządności w Polsce.
Zaczęło się niewinnie…Pomysł
pojawił się już jakiś czas temu. Pierwotnie,
w sposób symboliczny chcieliśmy uczcić
30 lat samorządności w Polsce poprzez
organizację niewielkich wydarzeń
skierowanych do mieszkańców, jednak
pandemia nieco pokrzyżowała nam plany.

Ważne numery telefonów

tylu artystów z potencjałem!
Z opublikowanych nagrań można stworzyć
całkiem niezłą listę przebojów, a inwencja
t w ó r c z a u c z e s t n i k ó w
#30latsamorządnościchallenge nie zna
granic. Każde nagranie było cenne. To
mieszkańcy tworzą samorząd lokalny,
poprzez możliwość decydowania o swoim
otoczeniu. Żaden reżyser lepiej nie
zobrazowałby tego, czym jest
Samorządność dla mieszkańców, niż oni
sami, poprzez słowa, które przekazują
w nagraniach.
B.K.

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2, tel./fax 56 676-86-14,
56 676-86-03
Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie
ul. Generała Józefa Hallera 33,
tel. 56 676-86-08
Urząd Pocztowy w Lisewie
ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 2,
tel. 56 676-87-91, 537 387 830
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676-85-10
Biblioteka - Pracownia Kultury
w Lisewie
ul. Toruńska 15, tel. 56 676 88 52;
721 368 141
Gminne Usługi Wodno Kanalizacyjne w Lisewie
ul. Boczna 13, tel. 56 676-88-54
Posterunek Policji w Lisewie, ul.
Toruńska 15
tel. 56 677 43 20, fax. 56 677 43 24
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

Grupa Aktywne Lisewo podczas swojego challeng'u
Nie chcieliśmy zaprzepaścić
koncepcji, które wówczas powstały,
dlatego postanowiliśmy zmodyfikować
formę. Poprosiliśmy mieszkańców by
nagrali krótkie hasło: "30 lat
samorządności w Polsce! Gmina Lisewo moja mała ojczyzna". Z nadesłanych
nagrań chcieliśmy stworzyć filmik
i opublikować go w internecie.
Zastanawialiśmy się jaki będzie odbiór
tego pomysłu przez mieszkańców więc
zmieniliśmy nieco formę bazując na
popularnym wówczas "Hot16challenge2".
Jako Biblioteka-Pracownia Kultury
w Lisewie nagraliśmy pierwszy materiał,
nominowaliśmy pierwsze
osoby...odpowiedź mogła być tylko jedna
Nastąpił swoisty efekt domino...jedna
osoba angażuje do zabawy drugą, trzecią
itd. Dzięki temu akcja przekroczyła
granice gminy, a nawet powiatu. Do akcji
włączali się mieszkańcy, nauczyciele,
dyrektorzy szkół, jak i władze gmin, radni
sejmiku wojewódzkiego, organizacje
pozarządowe czy też inne podmioty.
Nie wiedzieliśmy, że wśród nas jest
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Moje bezpieczne wakacje
2 października 2020 r. komisja
w składzie: Karolina Sadowska, Monika
Kierzkowska i Piotr Goliński
zadecydowała o zwycięskich miejscach
w konkursie „Moje bezpieczne wakacje”,
który odbył się w ramach projektu „Działaj
Lokalnie 2020”.
Komisja miała trudne zadanie,
ponieważ wszystkie prace przeszły ich
najśmielsze oczekiwania. Zgłoszenia
konkursowe były kreatywne, ale przede
wszystkim przedstawiały najważniejsze bezpieczne wakacje.
Wszystkim dzieciom, które złożyły
prace bardzo dziękujemy i gratulujemy!
Każda praca była warta nagrody,
dlatego każde dziecko, które dostarczyło
zgłoszenie konkursowe otrzyma nagrodę.
Wręczenie nagród i zwieńczenie projektu
„Działaj Lokalnie 2020” odbędzie się 16
października w Świetlicy środowiskowej
w Pniewitem.
A.K.

Gminne Przedszkole w Lisewie
ul. Toruńska 15,
sekretariat: tel. 56 676-86-50
Szkoła Podstawowa w Lisewie
ul. Toruńska 16, tel. 56 676-86-50
Szkoła Podstawowa w Krusinie
tel. 56 676-80-22
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lisewie
ul. Księdza Augustyna Łebińskiego
tel. 56 676-87-66
G.S. Samopomoc Chłopska,
ul. Chełmińska 11, tel. 56 676 86 15
Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie
ul. Chełmińska 49, tel. 56 676-86-16
Zakład Aktywności Zawodowej
w Drzonowie
Drzonowo 42, tel. 56 675-89-28
Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
Mgoszcz 54, tel. 56 676-86-13
Kuźnia Inicjatyw Lokalnych
w Lisewie
ul. Toruńska 13, tel. 500-047-389

Wiadomości Lisewskie

Strona 16

Krzyżówka dla dzieci do lat 12
A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu:
- Łukasz Nowakowski,
- Amelia Rutkowska,
- Zuzanna Pokorska.

1.

Po odbiór nagród zapraszamy od 26.10.2020 r.
Gratulujemy!

2.
3.

Imię: .............................................
Nazwisko: .....................................
Miejscowość:.................................
Wiek:..............................................

4.
5.

x
6.
7.
8.
9.

1. Miejsce w szkole, w którym jest dużo książek.
2. Sklep z lekami.
3. Po niej piszesz kredą.
4. Miesiąc ze Świętem Niepodległości.
5. Uczy w szkole.
6. Jesienią, mienią się różnymi kolorami na drzewie.
7. Towarzyszki księżyca.
8. Owoce drzewa, ukryte w kolczastej łupince.
9. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię.

Rozwiązania prosimy przynosić do Biblioteki - Pracowni Kultury w Lisewie do dnia 30.10.2020 r. Wśród prawidłowych rozwiązań
rozlosujemy trzy nagrody niespodzianki. Zwycięzców poznamy w następnym numerze gazety.
Regulamin konkursu oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie www.bip.lisewo.com
W przypadku nadesłania prac organizator uznaje, że uczestnik zapoznał się i akceptuje znajdujące się tam postanowienia.

Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
Podczas pandemii ciężko jest
działać, aczkolwiek my pokazaliśmy,
że można. Z zachowaniem wszystkich
obostrzeń sanitarnoepidemiologicznych stworzyliśmy dla
najmłodszych mieszkańców Gminy
Lisewo odlotową ofertę wakacyjną!
23 lipca odbył się wyjazd do
Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa
w Grębocinie. Tam 20-osobowa grupa
dzieci i młodzieży przeniosła się w
czasy rzemiosł średniowiecznych,
poznała technikę wytwarzania papieru,
pisania gęsim piórem oraz druku przy
użyciu zabytkowej prasy i starodawnej
lakownicy.
24 lipca spotkaliśmy się na
boisku wielofunkcyjnym w Lipienku
gdzie na chwilę zamieniliśmy się w
INDIAN, przy uprzejmości sołtysa wsi
Lipienek- Tomasza Chmarzyńskiego
stworzyliśmy iście indiańską wioskę.
Było strzelanie z łuku, tropienie
zwierząt, wywoływanie deszczu. Nie
zabrakło oczywiście malowania TIPI, a
każdy z uczestników zabawy na koniec
otrzymał certyfikat nadania

indiańskiego imienia.
18 sierpnia odbył się wyjazd do
Oceanarium w Gdyni. Dzieci
zwiedziły obiekt, odkrywając
tajemnice fauny i flory środowiska
wodno-lądowego.
Oczywiście
odwiedziliśmy również nadmorską
plaże, udaliśmy się do Sopotu, gdzie
nasi milusińscy poczuli nadmorską
bryzę, pozbierali muszelki
i oczywiście nie zabrakło wizyty
w McDonaldzie:)
Natomiast 25 sierpnia odbył się
wyjazd do Młyna Wiedzy w Toruniu,
dzieci mogły oglądać wystawy
poświęcone różnym tematykom np:
,,O Obrotach'', ,,Rzeka'', ,,IDEE'',
,,Mechaniczny Plac Zabaw''.....to tylko
niektóre z wielu ciekawych wystaw.
Nie mogliśmy w tym dniu zapomnieć
o odwiedzinach Mikołaja Kopernika
i Toruńskiej starówki:) Wyjazdy był
finansowany przez Kuźnie Inicjatyw
oraz Urząd Marszałkowski
Wo j e w ó d z t w a K u j a w s k o Pomorskiego.
Wakacyjna "laba" niestety

dobiegła końca. Życzymy wszystkim
dzieciaczkom spokojnego powrotu do
szkoły, wielu sukcesów i nowych
wspaniałych przyjaźni.
Mamy nadzieję, że jeszcze się
spotkamy!
M.K.
Gminne Centrum Informacji
w Lisewie finansowane
jest ze środków budżetu
Gminy Lisewo
Uwaga:
Redakcja nie zwraca nie zamieszczonych
tekstów, zastrzega sobie prawo
ich skracania i zmian tytułów.
Nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczone artykuły.
Za treść ogłoszeń odpowiada
zleceniodawca.
Materiały przyjmujemy do 10 dnia
każdego miesiąca
Skład komputerowy:
Michał Lewandowski

Korekta:
MonikaMaćkowska

Wydawca: Urząd Gminy w Lisewie,
Biblioteka-Pracownia Kultury
w Lisewie
Nakład: 1300 egz.
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ul.Toruńska 15, 86 - 230 Lisewo
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