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Drodzy Mieszkańcy Gminy Lisewo!
å wiźta Boæego Narodzenia to piźkna tradycja, czas radoúci, mi³oúci i pojednania.
Pragniemy z³oæyę Państwu æyczenia spokojnych å wi¹t Boæego Narodzenia,
wolnych od codziennego poúpiechu i niepok oju.
Æyczymy Państwu szczźúcia, pogod y ducha, spe³nienia marzeń
oraz przeæycia niepowtarzalnych úwi¹t ecznych chwil w rodzinnej atmosferze.
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Lisewo æyczymy å wi¹t,
które wype³ni¹ nasze serca pokojem i wzajemn¹ æyczliwoúci¹.
Niech blask Betlejemskiej Stajenki bździe ür ód³em wielu ³ask Boæy
ch,
radoúci i pom yúlnoúci w Nowym 20 21 Roku!
Niech Nowy Rok przyniesie wszystkim Mieszkańcom naszej gminnej wspólnoty to,
co jest najcenniejsze: zdrowie, szczźúcie, mi³oú ę najbliæszych,
wiernych przyjació³ oraz radoúę, optymizm
i ufnoúę w dobr ¹ przysz³oúę dla nas i naszy ch rodzin!
Z wyrazami g³źbokiego szacunku
Piotr Goliński
Przewodniczący
Rady Gminy Lisewo

Jakub Kochowicz
Wójt Gminy Lisewo
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Agnieszka Dalke Zastępcą Wójta Gminy Lisewo
1 grudnia 2020 roku na podstawie
art. 26a ustawy o samorządzie gminnym, na
stanowisko zastępcy Wójta Gminy Lisewo
powołana została pani Agnieszka Dalke.
- Zdecydowałem się na powołanie swojego
zastępcy, ponieważ zależy mi na
w y k o r z y s t a n i u o g ro m n e j w i e d z y
i doświadczenia Agnieszki w celu
wzmocnienia działań gminy w zakresie
pozyskiwania inwestorów oraz współpracy
z przedsiębiorcami i organizacjami
pozarządowymi. Nowy zastępca przejmie
również nadzór nad działalnością
Biblioteki- Pracowni Kultury - podkreśla
wójt Jakub Kochowicz.
Decyzję o powołaniu zastępcy była
również podyktowana obecną sytuacją
epidemiologiczną. Zgodnie z art. 28 g
ustawy o samorządzie gminnym,
w przypadku niemożności pełnienia
funkcji przez wójta przez okres dłuższy niż
30 dni, osobę pełniącą jego funkcję
(komisarza) wskazuje Prezes Rady
Ministrów. Zapewnienie ciągłości władzy
jest jednym z kluczowych elementów
stabilnego rozwoju.
Pani Agnieszka poza obowiązkami
zastępcy, jak do tej pory zajmować się
będzie pozyskiwaniem i rozliczaniem
środków zewnętrznych oraz promocją
gminy. Od urodzenia mieszka w gminie

Uroczyste przekazanie obowiązków odbyło się na sali ślubów
Lisewo.
Ma ogromne doświadczenie
w pracy w samorządzie. Do tej pory
pracowała w Urzędzie Miejskim
w Grudziądzu, Urzędzie Gminy w Płużnicy
oraz Urzędzie Gminy Chełmża, gdzie
zajmowała się realizacją projektów
unijnych oraz realizacją działań
kulturalnych. Ukończyła studia wyższe na
kierunku pedagogika oraz studia

podyplomowe na kierunkach: Zarządzanie
projektami oraz Prawo Zamówień
Publicznych. W roku 2020 została
absolwentką Program Liderzy PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności. Od
kilkunastu lat aktywnie działa
w o rg a n i z a c j a c h p o z a r z ą d o w y c h ,
wzmacniając społeczeństwo obywatelskie
w naszej gminie.
M.L.

Projekt obwodnicy Lisewa gotowy!!!
W dniu 30 listopada 2020 r.
wykonawca złożył gotowy projekt
budowlany i wykonawczy inwestycji.
- Podpisując w październiku 2017 roku
umowę na wykonanie dokumentacji
Obwodnicy Lisewa (już rok wcześniej
w 2016 roku rozpoczęliśmy
przygotowanie Decyzji Środowiskowej)
wiedzieliśmy, że sprawa będzie długa
i s k o m p l i k o w a n a . P o d ro d z e
pokonaliśmy wiele trudności,
uzyskaliśmy masę pozwoleń
i uzgodnień. Największą przeszkodą
okazała się Decyzja Pozwolenie
Wodnoprawne, wydane dziś po 960
dniach od dnia złożenia wniosku – mówi
wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz.
O skali inwestycji może świadczyć
ilość potrzebnych dokumentów,
złożonych w dniu dzisiejszym
w Urzędzie Gminy.
- Wykonaliśmy kolejny, bardzo ważny
krok, w celu realizacji tej ważnej dla
naszej Gminy inwestycji. Jest to
największe wyzwanie, z jakim lisewski
samorząd mierzy się od początku
swojego istnienia. Nie poddajemy się,
pracujemy dalej. Jeszcze ogrom pracy
przed nami, w tym pozyskanie
Pozwolenia na Realizację Inwestycji

D ro g o w e j , a c o n a j w a ż n i e j s z e
finansowania budowy – dodaje
Kochowicz.
Potrzeba jeszcze wielu miesięcy
pracy, aby wybudować obwodnicę.
Wyprowadzenie ruchu z centrum
Lisewa, poprawi bezpieczeństwo
i polepszy jakość życia mieszkańców
całej gminy. Da również możliwość
dalszego rozwoju Lisewskiej Strefy

Inwestycyjnej “Węzeł Lisewo”,
pozyskania kolejnych inwestorów
i stworzenia miejsc pracy.
- Dziś nie określę, kiedy droga będzie
gotowa, zbyt wiele jest niewiadomych
i spraw niezależnych od nas. Jednak
zrobię wszystko by stało się to możliwie
najszybciej – kończy Jakub Kochowicz.
M.L.

Wójt nie kryje zadowolenia z realizacji kolejnego etapu zadania
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Zakupiono ciągnik
wraz z osprzętem
W listopadzie zakupiony został
ciągnik komunalny wraz z osprzętem do
koszenia i odśnieżania.
- Dziękuje Państwu Radnym, za to, że na
sesji 21 września pozytywnie
zaopiniowaliście wniosek dotyczący
zakupu. Sprzęt został przetestowany
i działa bez zarzutu. Po raz pierwszy
gmina dysponuje swoim sprzętem, co
pozwoli na częstsze prace i wygeneruje
oszczędność - mówi Jakub Kochowicz
Wójt Gminy Lisewo.
W ramach zakupu osprzętu
pozyskano piaskarkę, służącą do
usuwania oblodzenia oraz kosiarkę,
dzięki której możliwe będzie miedzy
innymi wykaszanie rowów i poboczy.
Ponadto ciągnik będzie również
wykorzystywany przy innych różnych
pracach komunalnych.
Na ten cel przeznaczono 100 000
zł. W przyszłości planuje się zakup
kolejny osprzętu.
M.L.
Nowy sprzęt został przetestowany i działa bez zarzutu

Rozbudowa ośrodka zdrowia coraz bliżej
Na wiosnę 2021 roku rozpocznie
się rozbudowa Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Lisewie. Podczas ostatniej
sesji Rada Gminy przyjęła projekt
budżetu na 2021 rok, w którym
zabezpieczono środki na tą inwestycję
- Na inwestycje posiadamy niezbędną
dokumentację i pozwolenie budowlane.
Otrzymaliśmy również pozytywną
decyzję o przyznaniu dofinansowania
w kwocie 800 000,00 zł z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych - mówi
Jakub Kochowicz Wójt Gminy Lisewo.
Rozbudowa polegać będzie na
dobudowaniu nowej części budynku (od
strony szkoły) o powierzchni ok. 130 m.
kw. W skład nowego przęsła wejdą:
poczekalnia, toalety oraz gabinety:
stomatologiczny, pediatry i szczepień,
lekarski i zabiegowy.
Poza pracami budowlanymi
planowany jest zakup dodatkowego
sprzętu, w tym wyposażenia gabinetu
stomatologicznego oraz
rehabilitacyjnego, na ca staramy się
o kolejne dofinansowanie.
Jest to jedna z najważniejszych
inwestycji w historii Gminy Lisewo.
Z Ośrodka oraz gabinetu rehabilitacji
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korzysta kilka tysięcy osób, zarówno
mieszkańców naszej, jak i okolicznych
gmin.
- Bardzo dziękuję Radnym oraz
mieszkańcom za współpracę
i solidarność w przygotowaniu
i współfinansowaniu inwestycji. Dzięki
decyzji mieszkańców prawie 30%
Funduszu sołeckiego (138 000 zł) na
przyszły rok przeznaczono na rozbudowę
i wyposażenie. To dowód dobrej
współpracy i wzajemnego zrozumienia.
Bardzo dziękuję kierownikowi doktorowi
Jackowi Gbiorczykowi - kierownikowi
GOZ za pomoc w tym zakresie kontynuuje Jakub Kochowicz.

Rozbudowa jest bardzo ważna,
w połączeniu z pozyskaniem dodatkowej
kadry lekarskiej, która nastąpiła w lipcu
tego roku, znacząco przyczyni się do
podniesienia poziomu opieki zdrowotnej
w naszej gminie.
-Wierzę, że po zakończeniu pandemii,
będziemy mogli w pełni skorzystać
z wprowadzanych zmian! Planujemy, że
cała inwestycja: budowa oraz
wyposażenie potrwa od 12 do 16 miesięcy
- kończy Kochowicz.
M.L.

Wizualizacja projektowanego budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia
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Pierwsza rocznica śmierci Ks. Prałata Gromowskiego
11 p a ź d z i e r n i k a 2 0 2 0 r.
obchodziliśmy pierwszą rocznicę śmierci
śp. ks. prał. dr Gerarda Gromowskiego,
emerytowanego proboszcza parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Lisewie.
W związku z obchodami, uczniowie
Zespołu Szkolno
Przedszkolnego
w Lisewie: Kacper Wojnowski, Nataniel
Dulski, Kinga Orczyk, Karolina
Sabatowska, Amelia Gwizdała oraz Igor
Płatek przygotowali prace konkursowe,
które miały na celu uczczenie pamięci
zmarłego księdza. Ponadto w kruchcie
kościoła została także przygotowana mini
wystawa fotografii przedstawiająca
księdza Gerarda.
W uroczystości z okazji I rocznicy
śmierci wzięła udział najbliższa rodzina,

przedstawiciele władz gminy, delegacje,
a także mieszkańcy tutejszej parafii.
Po mszy świętej wszyscy
zgromadzeni udali się do grobu zmarłego
księdza, aby tam złożyć kwiaty oraz
w chwili ciszy pomodlić się za duszę
zmarłego.
Śp. Ks. prałat Gerard Gromowski był
wyjątkowym człowiekiem, który swoją
mądrością, wiedzą, empatią wnosił wiele
radości, humoru oraz pozytywnego
nastawienia do otaczającego nas świata.
Uczył nas jak żyć, jak postępować. Zmarł
w 78 roku życia i 53 roku kapłaństwa.
Liczna obecność na uroczystości
świadczy o tym, że Ksiądz Gerard wciąż
pozostaje w naszej pamięci i sercach.
N.Sz.

Złożenie wieńca poprzez delegację strażaków z Gminy Lisewo

Szukamy młodych liderów!
W połowie grudnia ruszyła rekrutacja
do II edycji projektu pn. „Wzrost
aktywności społecznej i odkrycie wśród
mieszkańców nowych liderów”. Tym razem
działania skierowane będą głównie do
młodych mieszkańców wsi Lisewo w wieku
18-30 lat. Umowę na realizację zadania
Gmina Lisewo podpisała w grudniu.
Działania animujące lokalną społeczność
zaplanowano na kolejne miesiące, ale
rozpoczęcie realizacji uzależnione jest od
sytuacji epidemicznej w kraju.
Oferta projektowa jest bardzo
różnorodna. W ramach zajęć prowadzone
będą m. in. warsztaty integracyjne, trening
umiejętności społecznych, czy coaching
rozwojowy. Zostanie zorganizowany
wyjazd na spotkanie z osobą znaną
i profesjonalny warsztat fotograficzny.
Każdy z uczestników otrzyma też
pamiątkową statuetkę i gadżety
promocyjne. A to nie wszystko!
Chętnych do projektu zapraszamy do
kontaktu telefonicznego pod numerem 667
832 542 lub osobistego w Urzędzie Gminy
w Lisewie. Dokumenty rekrutacyjne
dostępne są m. in. na stronie
w w w. l i s e w o . c o m i b e z p o ś r e d n i o
w urzędzie.
Przypominamy, że środki na ten cel
pozyskane zostały w konkursie
organizowanym przez Lokalną Grupę
Działania „Vistula-Terra CulmensisRozwój przez Tradycję”
współfinansowanym z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej 11 Rozwój Lokalny
Kierowany przez Społeczność, Działania
11.1 Włączenie społeczne na obszarach
objętych LSR Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
M.M.

Mieszkaniec Lisewa Aniołem Powiatu Chełmińskiego
12 listopada br. Zarząd Powiatu
Chełmińskiego rozstrzygnął konkurs pn.
Nagrody Starosty Chełmińskiego dla osób
wyróżniających się w działalności pomocy
społecznej oraz w wolontariacie.
Ty t u ł „ A n i o ł a P o w i a t u
Chełmińskiego” w kategorii osób
wyróżniających się w działalności
wolontariackiej otrzymał mieszkaniec
naszej gminy Pan Wojciech Cabaj. Obok
niego tytuł i statuetkę w tej samej kategorii
zdobyli: pani Ewa Kichler i pan Dominik
Brzezicki.
Podczas spotkania w Starostwie
nagrody wręczyli: Wicestarosta Wojciech
Bińczyk, Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Chełmińskiego Magdalena Pudło
oraz Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Chełmnie Ewa
Wirosławska.
Natomiast 2 grudnia br. w Urzędzie
Gminy w Lisewie odbyło się przekazanie
gratulacji przez Wójta Gminy Lisewo Pana
Jakuba Kochowicza. Wójt podkreślił, że
działania realizowane przez Pana
Wojciecha Cabaja wykraczają daleko poza
standardowy wolontariat. W imieniu
swoim i Przewodniczącego Rady Gminy
Lisewo Piotra Golińskiego życzył dalszych
sukcesów zarówno na płaszczyźnie
zawodowej, jak i w pracy społecznej oraz
pomyślności w życiu osobistym.
- Cenię Wojtka za jego zaangażowanie,
pracę i poświęcenie na rzecz drugiego
człowieka. Dzięki takim ludziom budujemy
pozytywny wizerunek naszej gminy -

powiedział wójt na spotkaniu.
Pan Wojciech Cabaj zapytany o to,
jak udaje mu się robić tak wiele dla innych
w harcerstwie, dodatkowo pracować
zawodowo i być jeszcze strażakiem
ochotnikiem odpowiada: - Wszystko to nie
byłoby możliwe bez kadry, która wspiera
mnie w każdym momencie działalności.
Jeszcze raz dziękuję więc pełnoletniej
kadrze: Małgorzacie Kolek, Agacie
Kołodziej, Miłoszowi i Łukaszowi
Ostałowskim oraz Kazimierzowi
Borkowskiemu - mówi laureat Wojciech
Cabaj i od razu dodaje: - Podziękowania
należą się też kadrze młodzieżowej
w składzie: Kacper Cabaj, Dominika
Kowalska, Natalia Piotrowicz, Natalia
Radgowska, Dawid Kowalik oraz Mikołaj
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Treichel.
Pan Wojciech Cabaj na co dzień
pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Chełmnie, Dodatkowo bardzo aktywnie
udziela się w jednostce Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lisewie - tam wykonuje pełną
poświęcenia społeczną służbę na rzecz
mieszkańców. Ponadto jest członkiem
Komisji ds. Zarządzania Organizacją
w Radzie Naczelnej ZHP, gdzie czynnie
uczestniczy we wszystkich pracach
związanych z zakresem zadań Rady
Naczelnej. Aktywnie włącza się w prace
Rady Chorągwi inicjując w niej rozmaite
tematy do dyskusji. Jest także:
Kwatermistrzem w Komendzie Hufca ZHP
Chełmża i drużynowym 5
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej
z Lisewa im. Franciszka Bielińskiego.

Druh Wojciech Cabaj wraz z harcerzami
z Lisewa uczestniczy w wielu
przedsięwzięciach i wydarzeniach takich
jak np. biwaki i rajdy harcerskie, obchody
świąt narodowych, przekazywanie
Betlejemskiego Światła Pokoju,
organizacja koncertów świątecznych. To
z jego inicjatywy przy Głównej Kwaterze
ZHP powstał Zespół do Spraw
Bezpieczeństwa w ZHP, który przygotował
on poradnik pt: „Bezpieczeństwo w ZHP”,
który ma na celu przedstawienie
organizatorom wypoczynku,
wychowawcom, instruktorom i wszystkim
innym osobom wskazówek dotyczących
bezpiecznego zorganizowania pracy
i zajęć.
M.M. i Starostwo Powiatowe w Chełmnie

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

Wójt złożył gratulacje i wyraził podziw dla działalności p. Wojciecha Cabaja

Gmina bez przemocy
W lipcu 2020 r. Gmina Lisewo
przystąpiła do realizacji projektu „Gmina
bez przemocy” w ramach Programu
Osłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w tworzeniu
systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie” Edycja 2020
współfinansowanego ze środków
M inis ters tw a Rodziny i P olityki
Społecznej.
Całkowity koszt projektu 21 700 zł,
kwota dofinansowania- 14 671 zł.
Projekt ten nastawiony był na rozwój
działań profilaktycznych mających na celu
podniesienie świadomości społecznej na
temat przemocy w rodzinie.
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Przeprowadzenie działań w ramach
projektu miało na celu uświadomienie
mieszkańcom skutków takich zachowań,
pokazanie alternatywnych metod
wychowawczych i wskazanie syndromów
które mogą wskazywać na występowanie
przemocy w rodzinie.
W ramach projektu zostały
zrealizowane następujące działania:
1 . Wa r s z t a t y d l a u c z n i ó w s z k ó ł
podstawowych, klas 1-3 w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Lisewie oraz
Szkole Podstawowej w Krusinie.
Prowadząca przekazywała dzieciom
w formie zabawy treści związane
z wartościami, emocjami oraz

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
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wzmacnianiem pozytywnych relacji
w rodzinie.
2. Konkurs plastyczny. Klasy, które brały
udział w warsztatach przystąpiły do
konkursu w formie plakatu
profilaktycznego „Dom bez przemocy”.
3. Pogadanki dla rodziców. Psycholog
podczas spotkania z rodzicami
przekazywał wiedzę o metodach
wychowawczych pozbawionych
przemocy, sposobach na wzmacnianie
pozytywnych relacji, emocji i wartości
w rodzinie. Rodzice mogli uzyskać poradę
czy też wskazówki rodzicielskie.
W d n i u 3 . 1 2 . 2 0 2 0 r. j a k o
zwieńczenie wszystkich
przeprowadzonych działań zorganizowano
konferencję ”Gmina bez przemocy” dla
specjalistów bezpośrednio pracujących
z rodziną i dziećmi, członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz przedstawicieli
samorządu, organizacji pozarządowych
i Policji. Podczas konferencji obecne były
także władze samorządowe: Pan Jakub
Kochowicz Wójt Gminy Lisewo, Pan Piotr
Goliński Przewodniczący Rady Gminy
oraz Pani Beata Brzozowska- Radna Rady
Gminy Lisewo. Z uwagi na sytuację
epidemiologiczną konferencja odbyła się
w systemie hybrydowym.
Konferencja oprócz treści
merytorycznych dla specjalistów
rozdzielonych na 3 bloki tematyczne
„Diagnozowanie ofiary przemocy”, „Praca
ze sprawcą przemocy”, „Nie bądź
obojętny, reaguj” połączona była
z rozstrzygnięciem konkursu na plakat
profilaktyczny i wystawą prac
konkursowych. Komisja konkursowa
w składzie Wójt Gminy Lisewo Pan Jakub
Kochowicz, Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie
Pani Monika Kowal, Pracownik Biblioteki

Pracowni Kultury w Lisewie Pani Natalia
Szpręglewska jako laureatów wyróżniła
klasę 3 a. Nagrodę dla zwycięzców
odebrała wychowawczyni Pani Elżbieta
Jankowska. Wygrany plakat stał się
symbolem realizowanego projektu i został
umieszczony na ulotkach informacyjnych

oraz banerze, który promował projekt
podczas konferencji.
Zrealizowany projekt przyczynił się
do wzmocnienia pozytywnych wzorców
i relacji w rodzinie, co przekłada się na
profilaktykę przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
M.M.

Dziękujemy
Druhom z OSP Lisewo,
OSP Lipienek i OSP Pniewite
za ofiarną postawę, odwagę,
sprawność w działaniu
i zaangażowanie podczas
akcji gaśniczej w Raciniewie
w dniach 13 - 16 listopada 2020 r.

Komendant
ZOG ZOSP RP w Lisewie

Prezes
ZOG ZOSP RP w Lisewie

Przewodniczący
Rady Gminy Lisewo

Wójt
Gminy Lisewo

dh Paweł Adamczyk

dh Kazimierz Jankowski

Piotr Goliński

Jakub Kochowicz

Druhowie walczyli z pożarem w Raciniewie
W p i ą t e k 1 3 l i s t o p a d a b r.
w Raciniewie na składowisku opon
wybuchł pożar. Po godzinie 18-tej strażacy
z OSP Lisewo i OSP Lipienek zostali
zadysponowani do działań gaśniczych
w Raciniewie na teren składowiska
odpadów głównie tworzyw sztucznych
przeznaczonych do utylizacji.
Do ich zadań należało gaszenie
pożaru składowiska opon
i niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się
ognia na sąsiadujące budynki oraz
zabezpieczenie w wodę poprzez
dowożenie jej.
Strażacy zgodnie mówią, że to nie
była prosta akcja gaśnicza - pożar objął cały
teren
około 1,5 ha. Akcje gaśniczą
utrudniał gęsty trujący dym palonej gumy.
Sobotni wpis druhów z OSP Lisewo: „Po
36 godzinach walki z pożarem wracamy do
bazy. Okrutnie zmęczeni, ale bez żadnych
strat. Niestety ta walka jeszcze trwa. Na

Druhowie OSP podczas działań pożarniczych
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miejsce ściągane są kolejne jednostki”.
Prezes OSP Lipienek pisze na FB: „Po
długich godzinach akcji gaśniczej
w Raciniewie, odpoczywamy i nabieramy
sił do działania. Zdobyliśmy kolejne
doświadczenie i pokazaliśmy że tworzymy
zgraną drużynę”.
W niedziele z rana (15.11) do działań
związanych z dogaszaniem dysponowane
jest OSP Pniewite. Ich działania trwają tego
dnia prawie 15 godzin.
Natomiast w poniedziałek znów na
teren palącego się składowiska
dysponowane są jednostki OSP Lipienek
i OSP Lisewo, których to nie pierwszy
wyjazd do działań tego dnia. W godzinach
nocnych gasili także palący się budynek
gospodarczy na terenie naszej gminy.
Warto dodać, że w akcji gaśniczej
w Raciniewie udział brały jednostki PSP
i OSP z powiatów: chełmińskiego,
bydgoskiego, toruńskiego, wąbrzeskiego,
grudziądzkiego, świeckiego, tucholskiego,
sępoleńskiego, nakielskiego, żnińskiego,
inowrocławskiego, aleksandrowskiego,
radziejowskiego i włocławskiego.
Całe zdarzenie opisuje Naczelnik
OSP Lipienek dh Radosław Lewandowski:
„13 listopada zostaliśmy zadysponowani

Akcja dogaszania pożaru
(na zdjęciu dh Wojciech Cabaj)

względu na parametry pojazdu skierował
nasz ciężki samochód do działań na
p i e r w s z e j l i n i i w a l k i
z rozprzestrzeniającym się pożarem. Od
pierwszych minut po rozpoczęciu działań
na froncie pożaru przy użyciu działka
gaśniczego podawaliśmy prąd wody na
palące się składowisko oraz broniliśmy
zagrożony pożarem budynek przyległej
stolarni. Średni samochód gaśniczy
dostarczał przez całą noc wodę do cystern
i kolejnych pojazdów, jednocześnie nasi
druhowie zbudowali stanowisko czerpania
wody za pomocą pomp pływających. Po 10
godzinach pracy średni samochód uległ
awarii i zjechał do bazy. Natomiast ciężki
samochód gaśniczy KERAX działał bez
przerwy przez ok. 35 godzin, zmieniały się
tylko obsady po czym zjechał do bazy.
Następnego dnia, a był to już 16 listopad,
zostaliśmy zadysponowani kolejny raz
i obsada GCBA (KERAX) pracowała ok. 3
godzin po czym awarii uległa skrzynia
biegów. Łącznie nasi strażacy pracowali ok
40 godzin”.

dwoma zastępami GBA, GCBA. Po
przybyciu na miejsce kierujący działaniami
Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie

K.C.

Nowy sprzęt dla strażaków

Poseł Mariusz Kałużny skierował do druhów słowa uznania

W dniu 8 grudnia 2020 r. w Wójt
Gminy Lisewo Jakub Kochowicz wraz
z posłem Mariuszem Kałużnym
przekazali strażakom zakupiony sprzęt
i umundurowanie.
Do druhów z Lisewa trafiły 4 kpl.
umundurowania bojowego,
a druhowie z Lipienka doposażeni
zostali w piłę szablastą do cięcia szyb,
wspornik progowy, zestaw klinów
uniwersalnych oraz zestaw narzędzi
akumulatorowych.
Kwota całkowita na realizację
zadania wynosiła 20.873,20 zł, z tego
kwota pozyskanych środków
z Funduszu Sprawiedliwości to
20.000,00 zł.
Pozyskując sprzęt
i umundurowanie podnosimy poziom
bezpieczeństwa na terenie gminy
Lisewo, poziom wyposażenia
jednostek OSP, a także profesjonalizm
podejmowanych działań przez
strażaków ochotników.
K.C.

“Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

Do strażaków trafiły ubrania bojowe nowego typu
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Rodzicu! Zgłoś dziecko do „żłobka”
Projekt „Gminne Punkty Opieki
Dziennej - wsparcie dla rodziców małego
dziecka”, którego Liderem jest Gmina
Płużnica, a partnerami Gmina Lisewo,
Gmina Chełmża oraz Towarzystwo
Rozwoju Gminy Płużnica
współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Rodzicu ! Zgłoś dziecko do „żłobka”
Dnia 20 września 2020 roku Gmina
Lisewo zakończyła realizację
partnerskiego projektu "Gminne Punkty
Opieki Dziennej - wsparcie dla rodziców
małego dziecka" realizowanego
w partnerstwie z Gminą Płużnica, Gminą
Chełmża oraz Stowarzyszeniem
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.
Od 1 października funkcjonuje
osiem miejsc świadczenia usług opieki nad
dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3
w następujących lokalizacjach:
- Punkt opieki dziennej znajdujący się przy
GOPS'ie w Lisewie;
- Punkt opieki dziennej znajdujący się przy
Posterunku Policji w Lisewie
(pomieszczenie byłej świetlicy
środowiskowej)
Opieka świadczona jest w godzinach
7:20 - 15:20 od poniedziałku do piątku
przez wykwalifikowane opiekunki.
Miesięczny koszt pobytu dziecka
w Punkcie Opieki Dziennej to 600 zł oraz
wyżywienie dziecka w kwocie 6,50 zł / 1
dzień.
Gmina Lisewo dysponuje obecnie 2
wolnymi miejscami. Zapraszamy do
współpracy. Szczegółowych informacji
udziela: Agnieszka Dalke, e-mail:
a.dalke@lisewo.com, nr tel: 535-031-583.
A.D.

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.

Zajęcia w "żłobku" rozwijają kreatywność dzieci i pobudzają wyobraźnię

Nowości w gospodarce odpadami
W związku ze zmianą interpretacji
przepisów dotyczących metod naliczania
opłat za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych konieczne jest
wprowadzenie zmian również w naszej
gminie. Podczas XXIII Sesji Rady Gminy
Lisewo Radni podjęli uchwałę w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zgodnie z którą od stycznia 2021 r. opłata za
odpady będzie naliczana od liczby osób
zamieszkałych na nieruchomości, a nie jak
dotychczas „od gospodarstwa domowego”.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/149/2020
opłata za jedną osobę miesięcznie wynosić
będzie 25,00 zł, natomiast w przypadku
kompostowania bioodpadów we własnym
zakresie - 23,00 zł od osoby.
W związku z powyższymi zmianami
zachodzi konieczność złożenia nowej
deklaracji. Większość mieszkańców już
dopełniła obowiązku, natomiast tym,
którzy jeszcze tego nie zrobili
przypominam, że deklaracja winna być
złożona na nowych drukach, które
obowiązują na podstawie Uchwały Nr
XXIII/150/2020 Rady Gminy Lisewo
z dnia 21 października 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości
(druki są dostępne w Urzędzie Gminy).
Właściciele lokali mieszkalnych,
znajdujących się w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej oraz tworzących
Wspólnoty Mieszkaniowe nie są
zobowiązani do złożenia deklaracji.
Formularz składa zarządca lub
administrator nieruchomości.
Zmiana naliczenia dotyczy
wyłącznie nieruchomości zamieszkałych.

Właściciele nieruchomości
niezamieszkałych (m.in. przedsiębiorcy),
nie składają nowych deklaracji
o wysokości nowej opłaty zostaną
powiadomieni listownie.
Kolejną zmianą czekającą nas
w styczniu będzie zmiana częstotliwości
odbioru odpadów zmieszanych i BIO.
Odpady zmieszane będą odbierane od
wszystkich mieszkańców 2 razy
w miesiącu. Odbiór bioodpadów w okresie
od kwietnia do października będzie
następował co 2 tygodnie, a od listopada do
marca raz w miesiącu. W niniejszym
wydaniu Wiadomości lisewskich znajduje
się harmonogram odbioru odpadów na
2021 rok. Harmonogram zostanie też
dostarczony właścicielom nieruchomości
listownie wraz z zawiadomieniami
o opłacie.
Ponadto przypominam, że w każdy
czwartek roboczy czynny jest Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, znajdujący się na terenie
Oczyszczalni ścieków w Lisewie. Punkt
w okresie od listopada do marca czynny jest
w godzinach 11.30 16.00, a w pozostałych
miesiącach od 12.00 do 17.00. Na PSZOK
obowiązują zapisy pod nr telefonu: 608064-247.
Na koniec chciałabym serdecznie
podziękować Sołtysom i wszystkim
osobom zaangażowanym w zbieranie
deklaracji od mieszkańców gminy. Praca,
którą wykonaliście w ogromnym stopniu
usprawniła cały proces "rewolucji
śmieciowej". Wprowadzane zmiany
przypadły w trudnym dla nas wszystkich
czasie, dlatego tym bardziej kieruję do
Państwa ogromne podziękowania.
N.S.
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w roku 2021 z terenu Gminy Lisewo
Miejscowość

Lisewo

Odpady

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Zmieszane

9,22

Bio

9

5

5

Papier

5

1

1,29

26

24

Szkło

5

1

1,29

26

5

1

4

1, 29

Tworzywa
sztuczne

Miejscowość

Odpady
Zmieszane

Chrusty
Malankowo
Mgoszcz
Pniewite
Drzonowo
Strucfoń

Miejscowość

Miejscowość

Bartlewo
Błachta
Kamlarki
Kornatowo
Tytlewo

11,25

9,23

6,20

3,17

1,15,29

13,26

10,24

2,16,30 14, 28 11,25

9,23

6,20

3,17

1,15,29

26

24

21

19

16

13

11

8

6

24

21

19

16

13

11

8

6

24

21

19

16

13

11

8

6

2,16,30 14, 28

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

2,15,29

12,
26 12,26

10,23

8,21

5,18

2,16,
13,27
30

10,24

8,22

6,19

3,17,31

Bio

2, 29

26

26

10,23

8,21

5,18

2,16,
30

13,27

10,24

8,22

19

17

Papier

15

12

12

10

8

5

2,30

27

24

22

19

17

Szkło

15

12

12

10

8

5

2,30

27

24

22

19

17

Tworzywa
sztuczne

15

12

12

10

8

5

2,30

27

24

22

19

17

Odpady
Zmieszane

Krajęcin
Krusin
Linowiec
Lipienek
Piątkowo
Wierzbowo

5,19 5, 19

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

13,27

10, 10,24
24

8,21

6,19 2,16,30

14,
28

11,25

8,22

6,20

4,17

1,15,29

6,19 2,16,30

14,
28

11,25

8,22

6,20

17

15

Bio

27

24

24

8,21

Papier

20

17

17

14

12

9

7

4

1,29

27

24

22

Szkło

20

17

17

14

12

9

7

4

1,29

27

24

22

Tworzywa
sztuczne

20

17

17

14

12

9

7

4

1,29

27

24

22

Odpady

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Zmieszane

7,20

Bio

7

3

3,31

Papier

4,29

26

26

23

Szkło

4,29

26

26

Tworzywa
sztuczne

4,29

26

26

Wiadomości Lisewskie

3,17 3,17,31 14, 28 12,26

9, 23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

14, 28 12,26

9, 23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

24

22

21

18

16

13

10

8

6

3,31

23

21

18

16

13

10

8

6

3,31

23

21

18

16

13

10

8

6

3,31
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Kluby Seniora w Gminie Lisewo
Projekt pn. „Kluby Seniora
w Gminie Lisewo” zakłada utworzenie 5
klubów seniora w miejscowościach:
Błachta, Lipienek, Lisewo, Pniewite
i Tytlewo, w których będą realizowane
usługi społeczne od 1 kwietnia 2021 roku
do 31 stycznia 2023 roku.
Projekt jest adresowanych do 100
mieszkańców Gminy Lisewo po 60 roku
życia potrzebujących wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu. Celem
projektu jest ułatwienie dostępu osobom
w wieku senioralnym do usług
społecznych, a tym samym poprawa ich
stanu zdrowia oraz zaradzenie trudnej
sytuacji życiowej w jakiej się znaleźli.
W ramach projektu seniorzy będą
mogli wziąć udział w spotkaniach ze
specjalistami, do których mają utrudniony
dostęp. Dowiedzą się czym jest
wolontariat, samopomoc sąsiedzka, Bank
czasu. Seniorzy będą uczestniczyć
w cotygodniowych spotkaniach w ramach
Caffesenior, czyli niecodzienne spotkania
seniorów z udziałem zaproszonych
prelegentów. Odbędą się warsztaty
kulinarne, zdobnicze, wyjazdy kulturalne
(do opery, kina, teatru i planetarium) oraz
doradztwo specjalistyczne.
Rekrutacja do projektu odbywać się
będzie w okresie od 1 lutego do 31 marca
2020 roku. Osoby uczestniczące
w projekcie muszą spełnić następujące
kryteria rekrutacyjne (obligatoryjne):
- Osoby potrzebujące wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu.
- Ukończone 60 lat na dzień złożenia
dokumentów weryfikowane na podstawie
formularza zgłoszeniowego.
- Osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym -weryfikowane
na podstawie zaświadczenia lub
oświadczenia w przypadku, gdy uzyskania
zaświadczenia jest niemożliwe.
- Miejsce zamieszkania lub przebywania na
terenie gminy Lisewo -weryfikowane na
podst. oświadczenia.
Preferencje w kryteriach rekrutacji
uczestników projektu dla osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym dla wszystkich wymienionych
kategorii osób:
a) doświadczających wielokrotnego
wykluczenia społecznego - waga pkt 1;
b) ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności - waga pkt 1;
c) z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz
osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym
osób z niepełnosprawnością intelektualną i
osób z całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym
z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób
i Problemów Zdrowotnych) - waga pkt 1;
d) korzystających z PO PŻ (indywidualnie
lub jako rodzina), o ile zakres wsparcia

Projekt pokazał jak potrzebne w naszej gminie są działania skierowane do seniorów
w projekcie nie jest tożsamy z zakresem
wsparcia w PO PŻ - waga pkt 1;
e) zamieszkujących na obszarach objętych
programem rewitalizacji uwzględnionych
w wykazie programów rewitalizacji
prowadzonym przez IZ RPO zgodnie
z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 20142020 - waga pkt 1.

f) osoby, których dochód nie przekracza
150% właściwego kryterium dochodowego
(na osobę samotnie gospodarującą lub na
osobę w rodzinie), o którym mowa
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej -waga pkt 10.
Projekt współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
A.D.
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Godzina

12:15-15:15

pediatra

DPS

8:00-14:00

chirurg urolog

Dr
Zdzisław
Falkiewicz

15:00-18:00

15:00-17:00

lekarz
ginekolog

8:00-14:00

8:00-14:00

lekarz chorób
wewnętrznych

chirurg urolog

lekarz chorób
wewnętrznych

Dr
Marek
Bałąmącek

Dr
Zdzisław
Falkiewicz

Dr
Katarzyna
Piątkowska

Dr
Cezary
Bilewicz

Wtorek

8:00-14:00

lekarz chorób
wewnętrznych

Dr
Katarzyna
Piątkowska

12:15-15:15

pediatra

15:00-18:00

lekarz
internista

Dr
Karol
Mątlewski

8:00-14:00

9:00-13:00

12:00-18:00

chirurg urolog

Dr
Zdzisław
Falkiewicz

Czwartek

8:00-12:00

lekarz chorób
wewnętrznych

Dr
Cezary
Bilewicz

8:00-14:00

chirurg urolog

Dr
Zdzisław
Falkiewicz

8:00-14:00

lekarz chorób
wewnętrznych

Dr
Katarzyna
Piątkowska

Piątek

Dr Jacek Gbiorczyk - Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia

pediatra

Dr
Marta
Stolarczyk

lekarz
ginekolog

Dr
Marek
Bałąmącek

Dr Karol Mątlewski, lekarz internista (w trakcie specjalizacji z kardiologii)

Dr Marek Bałąmącek, lekarz ginekolog

Dr Cezary Bilewicz, lekarz chorób wewnętrznych

Środa

Dr
Marta
Stolarczyk

Dr Katarzyna Piątkowska, lekarz chorób wewnętrznych

Dr Marta Stolarczyk, pediatra

Dr Zdzisław Falkiewicz, chirurg - urolog

11:00-18:00

chirurg urolog

Dr
Zdzisław
Falkiewicz

Dr
Marta
Stolarczyk

Poniedziałek

Harmonogram pracy lekarzy
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lisewie
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Nowe rozwiązania na trudne czasy
W cieniu pandemii odbyły się
obchody 75. urodzin lisewskiego GS-u.
Zarząd planował zorganizowanie ważnych
akcentów tego jubileuszu, ale sytuacja
epidemiczna pokrzyżowała większość
z nich. Udało się jednak wyróżnić
pracowników i członków spółdzielczych
gremiów odznakami spółdzielczymi. Na
wniosek zarządu GS-u, odznaczenia
otrzymali także samorządowcy
wspierający spółdzielczość - Wójt Gminy
Lisewo Jakub Kochowicz i Starosta
Chełmiński Zdzisław Gamański.
- Największym wyzwaniem jest codzienne
mierzenie się z funkcjonowaniem w czasie
pandemii. Nie jest to łatwe, bo firma nie
może działać w systemie pracy zdalnej.
Piekarnia, sklepy, plac handlowy,
restauracja, stacja paliw. Kontrahenci
wymagają bycia na posterunku, pracy
prawie przez całą dobę i bez dni
świątecznych dla wielu pracowników.
Składam wyrazy uznania dla całej załogi za
wytrwałość i zaangażowanie - mówi prezes
Marek Błaszkiewicz.
Wiosenny lockdown doprowadził do
zamknięcia restauracji „Nad Stawem", co
powtórzyło się także jesienią. Nie odbyło
się wiele imprez - przyjęć komunijnych,
wesel i innych uroczystości, nie można
przyjmować gości. By zachować miejsca
pracy, zorganizowano system dowozu
potraw, a także wydawania na wynos.
Kuchnia zaczęła produkować nowe
potrawy - pierogi, naleśniki, a przede
wszystkim pizzę „Geeskę".
- Z a n a m i t r u d n y ro k , g ł ó w n i e
z uwagi na pandemię. Nie brakowało w nim
jednak radości z jubileuszu 75-lecia
spółdzielni, z otwarcia pierwszej w Lisewie
lodziarni, ze znaczącego remontu stacji
paliw - podsumowuje prezes Marek
B ł a s z k i e w i c z . - W p ro w a d z i l i ś m y
nowatorską usługę, jaką jest GS-HOME,
czyli zakupy na telefon z dostawą do domu.
Nasza restauracja produkuje garmaż, który
cieszy się uznaniem klientów, a piekarnia
piecze nowe rodzaje chleba i wyroby
z ciasta drożdżowego. Rozwijamy się, nie
zmniejszamy zatrudnienia, co jest dla nas
powodem do dumy - dodaje Błaszkiewicz.
Wielkim sukcesem zarządu okazało
się otwarcie przy restauracji Lodziarni
Bonano. Od 12 lipca, przez wiele tygodni,
okno i ogródek lodziarni były pełne
amatorów pysznych lodów, deserów,
szejków.
Okres jesienno-zimowy znów jest
trudny dla Restauracji. Jednak załoga,
której przewodzi nowy menedżer - szef
kuchni, podejmuje się nowych wyzwań.
Od kilku tygodni na półkach 9 sklepów GSu można znaleźć produkty z kuchni
restauracji „Nad Stawem", promowane
jako „Lisewski garmaż". Prawie 40
pysznych dań trafiło w gusta klientów.

Podczas jubileuszu 75 - lecia wyróżniono pracowników i członków spółdzielczych. Na zdjęciu prezes G.S.
Pan Marek Błaszkiewicz wraz z z przewodniczącym rady nadzorczej Panem Ryszardem Adamczykiem

- Warto też wspomnieć o wsparciu
udzielonym przez radnych i wójta, którzy
zmniejszyli wymiar podatku od
nieruchomości, co nie było powszechnym
d z i a ł a n i e m s a m o r z ą d ó w. J e d n a k
Restauracja wciąż jest w niełatwej sytuacji
finansowej i gdyby nie pozyskanie przez
zarząd środków z Urzędu
Marszałkowskiego (granty covidowe),
byłoby jeszcze gorzej. Oby nowy rok był dla
nas łaskawszy - podkreśla Błaszkiewicz.
Największym przedsięwzięciem
ostatnich miesięcy, zarówno pod względem
finansowym, jak i logistycznym, była
modernizacja stacji paliw w Lisewie.
Pierwsze działania przeprowadzono
już w ubiegłym roku (informatyzacja,
poprawa warunków sprzedaży), jednak
kompleksową zmianę przeprowadzono
w okresie od czerwca do września 2020 r.
Zmodernizowano cały budynek stacji,
utworzono atrakcyjną powierzchnię
handlową, zbudowano parkingi,
zamontowano kompresor, wymieniono
oświetlenie, a całość podkreślono
świetlnym logo GS-u, by nikt już nie dziwił
się, że spółdzielnia może prowadzić
nowoczesną stację paliw z najlepszymi
paliwami.
W przyszłym roku na terenie stacji
pojawi się Miejsce Przyjazne
Rowerzystom, a także tablica promocyjnoinformacyjna sfinansowana wspólne przez
urząd gminy i spółdzielnię.
P re z e s w s k a z u j e z n a c z e n i e
pozyskanych w roku 2020 środków
zewnętrznych na różne działalności GS-u.
To nie tylko pieniądze unijne z Urzędu
Marszałkowskiego i Toruńskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego, ale również

Modernizacja stacji paliw
dofinansowanie tworzenia nowych miejsc
pracy w spółdzielni przez urzędy pracy.
Z PUP w Chełmnie pozyskano 125 tys. zł na
5 stanowisk pracy (restauracja, piekarnia,
plac handlowy, sklep w Chełmnie, sklep na:
stacji paliw), piec do pizzy i inne sprzęty do
restauracji, wózek widłowy, komorę
garowniczą do piekarni, kompletne
w y p o s a ż e n i e d w ó c h s k l e p ó w.
Z PUP w Golubiu-Dobrzyniu pozyskano 20
tys. zł na utworzenie stanowiska pracy
w otwartym w grudniu sklepiew
Kowalewie Pomorskim.
- Otwieranie sklepów poza terenem gminy
Lisewo (Chełmno, Kowalewo) to dla GS-u
nowe doświadczenie i wielkie wyzwanie
biznesowe. Uznaliśmy wspólnie z Zarządem
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i Radą Nadzorczą, że warto działać w tym
kierunku, by poprawić nasze wyniki
w handlu detalicznym - wyjaśnia prezes.
Nowe sklepy promują Lisewo swą
nazwą, a dla lokalnego rynku mają tworzyć
jednoznaczne skojarzenie z lisewską
i ogólnie spółdzielczością. Koncept
zakłada sprzedawanie w nich lokalnych
i regionalnych produktów (pieczywo ze

spółdzielczej piekarni, lisewski garmaż,
lisewskie sery, wędliny z Pruszcza
i przyszłościowo produkty od kolejnych
dostawców regionalnych). Wygląda to
obiecująco.
Spółdzielnia poprawia też wizerunek
i standard sklepów na terenie gminy
Lisewo (Kornatowo, Lipienek, Mgoszcz).
Te działania będą kontynuowane.

Pan Mateusz jednym z dziesięciu
Mieszkaniec Gminy Lisewo
Mateusz Wyczyński wystąpił w 19 odcinku
120 serii programu „Jeden z dziesięciu”.
Pan Mateusz już od dawna chciał zgłosić
się do programu. Zawsze jednak był strach
przed występem w telewizji i myśl "co
ludzie powiedzą".
1 kwietnia 2019 roku podczas
przerwy w pracy na nocnej zmianie Pan
Mateusz postanowił wysłać zgłoszenie do
programu. Wszyscy uznali to za żart. Po
kilku dniach nadeszła odpowiedź, że
najbliższe eliminacje odbędą się jesienią
2019 roku.
Pan Wyczyński tak relacjonuje
swoją przygodę:
- Powoli zaczynałem zapominać
o zgłoszeniu i we wrześniu dostałem
zaproszenie na eliminacje, które odbywały
się 19 października 2019 r. w Poznaniu.
Pojechałem. Przeraziłem się gdy
zobaczyłem kolejkę chętnych do udziału
w programie. Po ok. 4 godzinach
oczekiwania nadeszła moja kolej. Krótki
formularz z danymi osobowymi i zaczął się
test. 20 pytań i trzeba było odpowiedzieć na
co najmniej 16 dobrze, że zakwalifikować
się do udziału w programie. Udało się, 18
dobrych odpowiedzi i miałem czekać na
zaproszenie na nagranie. Wstępnie miało
się to odbyć na wiosnę, jednak epidemia
koronawirusa wszystko wstrzymała.
W końcu w lipcu dostałem telefon, że

zapraszają mnie na nagrania odcinka. 23
lipca wsiadłem w pociąg i pojechałem do
Lublina. Już na dworcu PKP zaopiekowała
się mną osoba z TVP i zostałem odwieziony
do siedziby TVP3. Na miejscu szybkie
losowanie numeru stanowiska, podpisanie
umów, make-up i zaprosili nas do studia
nagraniowego. Nagrywaliśmy 19 odcinek
120 serii. Każdy zajął swoje stanowisko,
podpięto nam mikroporty i rozpoczęło się
nagranie wizytówek. Później przyszedł
p ro w a d z ą c y, P a n Ta d e u s z S z n u k
i rozpoczęło się nagranie. Stres był
ogromny!
W pierwszym etapie udało mi się
odpowiedzieć na oba pytania i trochę się
uspokoiłem (pytanie z mitologii egipskiej
oraz z wiedzy o gotowaniu jajek).
W drugim etapie byłem pytany
pięciokrotnie jednak zabrakło wiedzy
i szczęścia, i ostatecznie udało się zająć 6
miejsce. Mimo to uznaję swój występ jako
udany. Zupełnie inaczej ogląda się
program i odpowiada na pytania siedząc
w fotelu przed telewizorem, a inaczej
siedząc w studiu nagraniowym. Udało mi
się spełnić jedno ze swoich marzeń
i z pewnością, po upływie karencji, zgłoszę
się jeszcze raz do programu.
Jeszcze raz chciałbym bardzo
serdecznie podziękować wszystkim za
trzymanie kciuków i za słowa wsparcia.
N.Sz.

Pan Mateusz podczas prezentacji wizytówki
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GS zaczął wygrywać także przetargi na
dostawy pieczywa, artykułów
spożywczych, gazu LPG i usług. Ich
obsługa jest często dużym wyzwaniem
logistycznym, ale firma daje radę. Od
listopada GS dostarcza pieczywo do
Szpitala Regionalnego w Grudziądzu, ale
także do DPS-u w Mgoszczu.
- Wielkim wyzwaniem jest wprowadzenie
spółdzielczej piekarni na jeszcze wyższy
poziom. Na rynku brakuje piekarzy, a nie
brakuje konkurencji. Dlatego zarząd
inwestuje w piekarnię, by zachęcić
fachowców do pracy u nas. Naszym
priorytetem jest jak najlepsza kooperacja
z lokalnymi przedsiębiorcami: musimy
nawzajem dawać sobie pracę, by się
wzmacniać do konkurowania na zewnątrz mówi Marek Błaszkiewicz.
Prezes chwali współpracę ze
Spółdzielnią Mleczarską w Lisewie,
z firmą Wolski Meble, z firmą Roberta
Szpręglewskiego, z firmą Granit, z panem
Rutkowskim, Krauze i innymi. Te relacje to
nie tylko biznes, ale szacunek, chęć pomocy
i wzajemne trzymanie kciuków za siebie.
W roku 2020 nie wszystko się udało,
ale skala inwestycji i napraw tworzy dobre
warunki na przyszłość i szansę na lepsze
finanse oraz rozwój lisewskiego GS-u. To
wszystko jest możliwe dzięki dobrej, ciągłej
współpracy organów spółdzielni - zarządu,
rady nadzorczej i wspólników. Ważna jest
także życzliwość lokalnych samorządów,
a tej nie brakuje i ze strony gminy, i powiatu
- kończy Marek Błaszkiewicz.
M.L.

Gramy już 29 lat!
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Jak
wszystkim wiadomo Lisewo w latach
ubiegłych nie próżnowało. W tym roku
również napędzamy WOŚP-ową machinę
do przodu!
Biblioteka - Pracownia Kultury
t w o r z y s z t a b Wi e l k i e j O r k i e s t r y
Świątecznej Pomocy. Mimo pandemii
i wiążących się z nią zmian, Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy ponownie
rozbrzmi na całym świecie, a także
w Lisewie by zbierać środki na zakup
najnowocześniejszych urządzeń
medycznych.
Gramy razem już 29 lat! A 10
stycznia 2021 roku zagra najgłośniejsza
orkiestra świata!
Finał z głową - takie jest hasło
przewodnie naszej zbiórki. Tym razem
skupiamy się na zakupie sprzętu dla
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki
głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP
dedykowany laryngologii.
Prosimy Was abyście otworzyli
swoje serca podczas zbiórki. Pamiętajmy,
Siema!
Sztab WOŚP Lisewo
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Krótko z gminy
W ostatnim czasie udało się
zakończyć prace związane z ociepleniem
świetlicy wiejskiej w Linowcu. Zadanie
zostało zrealizowane z funduszu
sołeckiego.
Zostały także wycięte kraty
w drzwiach i oknach. Za sprawą
przeprowadzonych prac świetlica
zyskała nowy wygląd. W przyszłym roku
z funduszu sołeckiego zaplanowano
wykończenie elewacji budynku.
Na początku listopada odbyło się
sprzątanie terenu przy świetlicy oraz
krzyża, zostały także przesadzone tuje.
- Dziękuję mieszkańcom za pomoc mówi Sołtys wsi Justyna Śmigielska.

W Lipienku dobiega końca
wydatkowanie funduszu sołeckiego na
rok 2020.
Jednym z ostatnich zadań było
ułożenie kostki brukowej
w wybudowanej w tym roku altanie.
Po zmianie w funduszu sołeckim
zostały wygenerowane środki na kostkę
brukową, którą została ułożona
w ostatnich dniach października.
- Mam pomysł, aby okresie Świąt pod
altaną powstała Szopka
Bożonarodzeniowa, będzie to fajne
miejsce do odwiedzenia - mówi Sołtys
wsi Tomasz Chmarzyński.
N.Sz.

Akcja Szlachetna Paczka
W tym roku już po raz trzeci
Sołectwo Wierzbowo przystąpiło do
ogólnopolskiej akcji niesiania pomocy
rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej Szlachetna Paczka.
W tegorocznej edycji wsparciem została
objęta rodzina pana Tomasza z terenu
naszego powiatu, w której choroba
nowotworowa i utrata pracy spowodowały
znaczne pogorszenie warunków życia.
Dzięki zaangażowaniu
w o l o n t a r i u s z y, d a r c z y ń c ó w
i dobroczyńców nie tylko z Wierzbowa, ale
z niemal całej Polski, na dwa tygodnie
przed świętami Bożego Narodzenia,
rodzina Pana Tomasza i jego chorej na
nowotwór żony otrzymała paczkę
odpowiadającą jej
indywidualnym
potrzebom, a także marzeniom.
W akcję zaangażowało się wiele
osób i instytucji z terenu naszej Gminy.

Wśród społeczności lokalnej, a także
przyjaciół spoza regionu odbyła
się
zbiórka żywności, środków czystości oraz
artykułów dziecięcych. Dzięki licytacjom
na portalu społecznościowym
Facebook.com udało się zebrać środki
finansowe na zakup najpotrzebniejszych
produktów, których zapas pomoże rodzinie
w normalnym funkcjonowaniu przez kilka
najbliższych miesięcy.
Dziękujemy serdecznie wszystkim,
którzy zaangażowali się w organizację
naszej paczki za pomoc, przekazane
przedmioty na licytacje, zbiórki żywności
w sołectwach, wśród sąsiadów
i znajomych, za udostępnianie informacji,
poświęcony czas i okazane serce.
Pamiętajmy, że taka pomoc
podkreśla godność obdarowanych. Oprócz
rzeczy materialnych, rodzina otrzymała
sygnał, że nie jest sama.
A.P.

Utwardzenie terenu pod altaną
w sołectwie Lipienk

Życzenia
Na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia
życzymy Wszystkim Mieszkańcom
aby radość, szczęście i dostatek zagościły
w Waszych domach.
Niech ten piękny, rodzinny czas,
w blasku świec i przy dźwiękach
kolęd, po tym trudnym dla wszystkich
roku, będzie okazją do
wytchnienia i dobrych refleksji.
Tradycyjnie życzymy również
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2021 roku.
Oby Nowy Rok spełnił pokładane
w nim nadzieje i przyniósł sukcesy
w realizacji osobistych i zawodowych
planów.
Dużo optymizmu i wiary w lepsze jutro,
Wszystkiego Najlepszego!
Sołtys Wierzbowa Anna Pawlak wraz
z Radą Sołecką.

Garść dowodów zebranych w ramach wierzbowskiej akcji
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Konkurs 1000 powodów, by czytać!
W tym roku szkolnym nasza
szkoła po raz pierwszy przystąpiła do
ogólnopolskiego konkursu
czytelniczego organizowanego przez
EMPIK „1000 powodów, by czytać”,
którego wygraną było 1000 książek
do szkolnej biblioteki .
Do konkursu zgłosiło się aż 550
szkół. Naszym zadaniem było
wykonanie pracy plastycznej na wyżej
podany temat, wysłanie jej na stronę
konkursową Empiku.
Dzięki uczniom naszej szkoły
nie powstydziliśmy się pracy
konkursowej, ale wygrana zależała od
ilości oddawanych głosów. Na naszą
pracę przez 30 dni od 2 listopada do 2
grudnia zagłosowało 3400 osób i w ten
sposób szkoła zajęła 22 miejsce
w kategorii: szkoły powyżej 150
uczniów. To zbyt niska nota, aby
wygrać i zaliczyć się do grona 5
najbardziej "głosujących" szkół. Taka
pozycja w tym konkursie, to efekt
zaangażowania uczniów, rodziców
oraz nauczycieli, społeczności
lokalnej i poza lokalnej, którzy
przyłączyli się do głosowania. W tym
roku nie udało nam się sięgnąć po
wygraną.
Wiemy jednak, że spróbujemy
w przyszłym roku, bo warto. Mamy
duże szanse jeśli zaangażują się
wszyscy nasi uczniowie. Dowodem na
to, że można wygrać jest wygrana
w dodatkowym konkursie akcji.
Filmik nawołujący do głosowania
bardzo się spodobał komisji „W imieniu Empiku z całego serca
gratuluję wygranej w konkursie na
materiał video 1000 powodów, by
czytać! Jesteśmy pod wielkim
wrażeniem przygotowania filmiku
zachęcającego do głosowania. Rap w
wykonaniu Państwa uczniów
będziemy wspominać jeszcze
baaardzo długo. Proszę pozdrowić od
nas uczniów!”
Jesteśmy bardzo dumni.
Wszyscy wywiązali się z tego zadania
na 6.Brawo!!!
W styczniu dotrą do nas nagrody
w postaci czytników i książek. Myślę,
że ten fakt zmobilizuje bardziej
naszych uczniów do głosowania
w przyszłym roku. Mam nadzieję, że
uda się nam zawalczyć i wygrać.
Bożena Taglewska
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Uczniowie z plakatem promującym akcję

Ślub w czasie pandemii? Czemu nie.
Od jakiegoś czasu do Urzędu Stanu
Cywilnego w Lisewie napływają telefony
z pytaniami czy podczas panującej w kraju
pandemii możliwe jest zawarcie związku
małżeńskiego w lokalu USC. Odpowiadam
wówczas, że oczywiście, jednak są pewne
ograniczenia związanie z liczbą osób na
uroczystości oraz z zasadami higieny
i bezpieczeństwa.
Dzisiejsze prawo dopuszcza
złożenie zapewnień oraz zawarcie związku
małżeńskiego w każdym Urzędzie Stanu
Cywilnego w Polsce. Także nic nie stoi na
przeszkodzie, aby osoby z gmin czy miast
ościennych złożyły dokumenty właśnie
w Lisewie.
Konieczne jest jednak zachowanie
kilku procedur:
1. Na początku najlepiej skontaktować się
z Kierownikiem USC telefonicznie lub
nawet e-mailowo w celu ustalenia terminu
oraz potrzebnych dokumentów,
2. Następnym krokiem jest umówienie się
na spisanie zapewnień o braku
okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa,
3. W dniu składania zapewnień konieczne
jest uiszczenie opłaty skarbowej
w wysokości 84 zł za sporządzenie aktu
małżeństwa. Wtedy również składa się
oświadczenie o nazwiskach, jakie
narzeczeni będą nosić po zawarciu związku
małżeńskiego,
4. Po podpisaniu zapewnień nupturienci
podają również dane świadków.

Tak prezentuje się sala ślubów
w lisewskim urzędzie
Oczywiście zarówno narzeczeni, jak
i świadkowie muszą być
pełnoletni.
Wszyscy w dniu ślubu muszę mieć przy
sobie dokumenty tożsamości.
To są najważniejsze punkty ,które
należy spełnić aby zawrzeć ślub cywilny.
Podsumowując
ślub podczas
pandemii jest możliwy. Jedynym minusem
jest chyba tylko to, że na uroczystości
oprócz kierownika USC mogą być tylko
narzeczeni i świadkowie.
P.G.
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Strona 16

Krzyżówka dla dzieci do lat 12
autor: Jadwiga Leśnik
1. Odprawiana o północy w Wigilię
1.
2. Element świątecznej dekoracji domu, wieszany pod sufitem..
2.
3. Śpiewamy je przy wigilijnym stole.
4. W tę magiczną noc mówią ludzkim głosem.
3.
5. Pod białym obrusem na stole.
4.
6. Pod nią znajdziesz prezenty.
7. Ciągną sanie z Mikołajem.
8. Obchodzi imieniny 24 grudnia.
6.
9. Na długo przed Świętami możesz je lepić w kuchni z mamą lub babcią.
10. Ilośc potraw tradycyjnie podawanych w Wigilię.
11. Niesie worek z podarkami.
12. Ryba na wigilijnym stole.
13. Pora roku, w której obchodzimy Swięta Bożego Narodzenia.
14. Czas oczekiwania na Pana Jezusa.
9.
15. Jeden z trzech króli.
16. Dzielimy się nim, składając sobie życzenia w Wigilię.

5.
7.
8.
X

10.
11.

A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu:
- Agata Kowalska,
- Adrian Muchewicz,
- Julia Adamowicz.

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

Po odbiór nagród zapraszamy od 04.01.2021 r.
Gratulujemy!

12.
13.
14.
15.

16.
Rozwiązania prosimy przynosić do Biblioteki - Pracowni Kultury w Lisewie do dnia 30.01.2021 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.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
mamy przyjemność złożyć Druhom,
sympatykom Ochotniczego Pożarnictwa
oraz mieszkańcom Gminy Lisewo
serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiego dobra
a także pogody ducha.
W tym najbardziej radosnym okresie
życzymy Państwu także spełnienia
marzeń, aby wszystkie dni w roku były
tak piękne i szczęśliwe, jak ten wigilijny
wieczór, a Nowy 2021 Rok niósł ze sobą
szczęście i pomyślność .
Zarząd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Lisewie
wraz z Bracią Strażacką Gminy Lisewo

Składamy również podziękowania rodzinom i bliskim strażaków ochotników za wyrozumiałość
i cierpliwość, jaką wykazują, gdy druhowie oddając się służbie pozostają poza domem.

Gminne Centrum Informacji
w Lisewie finansowane
jest ze środków budżetu
Gminy Lisewo
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