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Gdy łamiemy się opłatkiem
przy żłóbku betlejemskim,
gdy z radością w oczach składamy sobie życzenia,
wtedy otwierają się nasze serca
i lepiej rozumiemy, że droga do szczęścia
to droga przez dobroć i miłość.
Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy
- z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
Życzymy wszystkim dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności
i serdecznych kontaktów z drugą osobą.
A Nowy Rok, żeby dodawał otuchy
i pozwolił z nadzieją patrzeć w przyszłość.
Radosnych Świąt!
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Goliński

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz
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KOMUNIKATY
I WAŻNE INFORMACJE

Dystrybucja tabletek jodku potasu
Informujemy, że na terenie Gminy
Lisewo planuje się uruchomienie 4
punktów wydawania preparatu jodku
potasu.
Jodek potasu jest wskazany do
stosowania w przypadku katastrof
nuklearnych, podczas których nastąpiło
uwolnienie radioaktywnych izotopów
jodu, w celu zapobiegania wychwytowi
radioaktywnego jodku przez tarczycę po
spożyciu lub inhalacji substancji
radioaktywnej.
Wy z n a c z o n y m i p u n k t a m i
wydawania jodku potasu na terenie Gminy
Lisewo będą:
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie,
ul. Toruńska 14.
- Szkoła Podstawowa w Lisewie,
ul. Toruńska 17.
- Szkoła Podstawowa w Krusinie, Krusin
53.
- Świetlica Wiejska w Bartlewie,
Bartlewo 49.
Na chwilę obecną nie występuje
zagrożenie powodujące konieczność

uruchamiania dystrybucji tabletek jodku
potasu dla osób przebywających na terenie
naszej gminy.
Ponadto informujemy, że w razie
potrzeby tabletki zostaną wydane każdemu
mieszkańcowi naszej gminy bez żadnej

konieczności okazywania jakiegokolwiek
dokumentu.
Dawkowanie tabletek jodku
potasu dla poszczególnych grup
wiekowych przedstawia poniższa tabela:

Grupa ryzyka

Ilość stabilnego jodku

Liczba podawanych tabletek

Noworodki i niemowlęta
młodsze niż 1 miesiąc

12,5 mg jodku

¼ tabletki

Dzieci od miesiąca do 3 lat

25 mg jodku

½ tabletki

50 mg jodku

1 tabletka

Osoby od 12 do 60 roku życia

100 mg jodku

2 tabletki

Kobiety w ciąży i karmiące piersią
(w każdym wieku)

100 mg jodku

2 tabletki

Dzieci od 3 do 12 lat

!!!Wydawanie preparatu nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Obecnie punkty
wydawania pozostają nieczynne!!!
K.B.

Węgiel w preferencyjnej cenie
Transporty węgla (groszek oraz
orzech) dotarły do punktów sprzedaży
o łącznej ilości 650 ton. Pracownicy
Urzędu Gminy kontaktują się
z mieszkańcami zgodnie z kolejnością
składania wniosków. Aktualnie sprzedano
już 550 ton towaru co oznacza, że ponad
360 gospodarstw domowych nabyło węgiel
po preferencyjnej cenie.
Odbiór z punktów sprzedaży
będzie możliwy po zapłaceniu za towar na
konto urzędu i zaksięgowaniu wpłaty.
Następnie z wystawioną fakturą,
mieszkaniec uda się do jednego z trzech
punktów w celu omówienia szczegółów
dostawy. Gmina posiada podpisaną umowę
z następującymi punktami:
1. Spółką Budowlano-Handlową
„Smolbud” Smolny Grzegorz, Smolna
Alicja, ul. Wybudowanie Wąbrzeskie 1,
Lisewo.
2. Gminną Spółdzielnią "Samopomoc
Chłopska", ul. Chełmińska 11, Lisewo.
3. Firmą Handlowo-Usługową Janusz
Pieniążek, Paparzyn 45.
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Ostateczna cena zarówno groszku jak
węgla typu orzech to 1860 zł brutto za tonę.
Cena obejmuje jedynie towar luzem.
Punkty będą pobierały dodatkową opłatę za
transport.
- Jest to dla nas duże wyzwanie,
jeszcze nigdy nie prowadziliśmy tego typu
s p r z e d a ż y. Z a l e ż y n a m n a j a k

najsprawniejszym procesie i dlatego
angażujemy w to wielu pracowników
Urzędu. Cieszę się również z faktu, że
ostateczna cena jest znacznie poniżej
2000,00 zł - mówi wójt Jakub Kochowicz.
Na tą chwilę do urzędu wpłynęło
ok. 530 wniosków, które są systematycznie
weryfikowane.
K.B.

Aktualnie sprzedano już 650 ton węgla
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Obowiązek meldunkowy nadal aktualny!
Ewidencja Ludności Urzędu
Gminy w Lisewie przypomina, iż wbrew
panującej opinii obowiązek
meldunkowy nie został zniesiony.
W dalszym ciągu istnieje konieczność
zgłaszania pobytu w danym miejscu
zamieszkania - regulują to przepisy ustawy
z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności.
Meldunek to zgłoszenie urzędowi
gminy stałego lub czasowego adresu

pobytu danej osoby. Gdy pod danym
adresem mamy zamiar mieszkać na stałe,
powinniśmy zgłosić chęć zameldowania na
pobyt stały. Krótszy pobyt, np. związany
z aktywnością zawodową, oznacza
konieczność zadeklarowania pobytu
czasowego (na co najmniej 3 miesiace).
Wspomniana wyżej ustawa
określa konkretne formy i tryby dokonania
meldunku. Zameldowanie możliwe jest
poprzez dostarczenie do urzędu

Lisewskie Jordanki wyróżnione
To w a r z y s t w o U r b a n i s t ó w
Polskich wyróżniło projekt rewitalizacji
Jordanek w kategorii Wiejska Przestrzeń
Publiczna (TUP). Nagrodę odebrano
w Łodzi podczas uroczystej gali w dniu
15.11.2022 r. Jest ona szczególnie ważna,
gdyż przyznawana przez specjalistów
zrzeszonych w TUP.
Rewitalizacje Jordanek to bardzo
w a ż n y p ro j e k t i n f r a s t r u k t u r a l n y
i społeczny, skierowany do mieszkańców
całej gminy. Udało nam się stworzyć
unikatową i wielowymiarową przestrzeń,
która służy mieszkańcom w każdym wieku.
Jestem dumny, że nasza inicjatywa znalazła
uznanie w oczach ekspertów. Szczególnie
docenione zostało zaangażowanie

mieszkańców w proces konsultacji
i przygotowanie projektu. W gronie
laureatów byliśmy najmniejszą gminą, tym
b a rd z i e j j e s t t o d l a n a s d u ż y m
wyróżnieniem i docenieniem pracy wielu
osób - mówi Jakub Kochowicz wójt gminy
Lisewo.
- Realizacja tego projektu, nie byłaby
możliwa bez zaangażowania wielu osób,
w tym moich współpracowników Agnieszki
Dalke, Moniki Maćkowskiej, Rafała
Dobka. Dziękuję również Firmie PASA
DESIGN Magdalena Balińska za
wykonanie świetnego projektu oraz Firmie
Konar Świecie za realizację - kończy
Kochowicz.
J.K.

Nagrodę odebrano w Łodzi podczas uroczystej gali
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dokumentu w postaci papierowej lub
elektronicznej (na stronie gov.pl). Przepisy
określają, kto może zameldować osobę
w domu lub mieszkaniu. Warto pamiętać,
że nasz pobyt w danym miejscu powinien
być potwierdzony przez jego właściciela
lub inny podmiot dysponujący tytułem
prawnym do lokalu.
Obowiązek przemeldowania się
dotyczy również osób, które w ostatnich
tygodniach dokonywały nadawania
numeru
budynkom lub lokalom
w związku z otrzymaniem dodatku
węglowego.
Druki oraz niezbędne informacje
w zakresie spełnienia obowiązku
meldunkowego dostępne są w urzędzie
gminy w biurze nr 5 oraz na stronie
www.bip.lisewo.com.
N.S.

Młodzieżowa
Rada Gminy
29 września 2022r odbyły się
wybory uzupełniające do Młodzieżowej
Rady Gminy Lisewo. W skład
Młodzieżowej Rady 2022/23 weszły
następujące osoby: Adamczyk Sebastian,
Dalke Sandra, Drzewiecki Aleksander,
Dziubak Maja, Figurska Marika,
Gostkowska Laura, Kocioł Igor, Ocińska
Emilia, Santarek Maja, Wojnowski Cyryl,
Zeh- Nowak Magdalena
19 października 2022 młodzież
uczestniczyła w sesji Rady Gminy. Nowo
wybrani radni otrzymali z rąk pana wójta
Jakuba Kochowicza nominacje na Radnych
Młodzieżowej Rady.
Swoją pracę radni rozpoczęli od
szkolenia w Starogrodzie. Młodzież
spotkała się tam z Młodzieżowymi Radami
z gmin w Jabłonnej, Gruty i Klembowa.
Szkolenie dotyczyło metod i zakresu pracy
społecznej oraz planów działania
poszczególnych rad w obecnej kadencji.
Obecnie młodzież pracuje nad
projektem obejmującym działania pt.:
“Kino plenerowe”. Realizacja projektu
odbędzie się w maju i czerwcu. Już teraz
serdecznie zapraszamy.
A.U.

Swoją pracę radni rozpoczęli
od szkolenia w Starogrodzie
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OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gmina Lisewo jednym z liderów wdrażania
programu Czyste Powietrze
W dniu 18.11.2022 r. Wójt Gminy
Lisewo Jakub Kochowicz otrzymał z rąk
pełnomocnika premiera ds. Programu,
lokalnych parlamentarzystów oraz
wojewody dyplom i nagrodę finansową
(dodatkowe 25 600 zł) za wzorowe
wdrażanie programu w gminie Lisewo.
Nasza gmina znalazła się w gronie
najlepszych 600 gmin w Polsce.
Do tej pory do WFOS w Toruniu
z Gminy Lisewo wpłynęło 136 wniosków,
zrealizowano 83 na kwotę dofinansowania
1 124 120 zł. Znaczną część zrealizowano
we współpracy z funkcjonującym
w urzędzie punktem informacyjnym.
Pozyskane przez mieszkańców
środki zostały przeznaczone na wymianę
źródeł ciepła (piece), termomodernizację
oraz OZE. Jest to szczególnie ważne
w kontekście rosnących cen za ogrzewanie.
- Dziękuję szczególnie Pawłowi Kowalowi
za duże zaangażowanie w pomoc
mieszkańcom. Wiem jak trudno jest
wypełniać wnioski o dofinansowanie
i orientować się w gąszczu przepisów
i wytycznych. Jednocześnie zdaję sobie
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Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz otrzymał dyplom i nagrodę finansową
sprawę jak wiele jest wciąż do zrobienia,
dlatego zachęcam Państwa do kontaktu
z panem Kowalem w celu uzyskania

pomocy w pozyskaniu dofinansowania
- mówi wójt Kochowicz.
J.K.
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie w roku 2023 z terenu Gminy Lisewo
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Odpady

7, 20

3,
3,17,31 15, 28 12, 26 10, 23
17

7, 20

3,
3,17,31 15, 28
17

Papier, szkło,
tworzywa
sztuczne

2, 30

27

Odpady

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

Zmieszane
Lisewo

Miejscowość
Chrusty
Malankowo
Mgoszcz
Pniewite
Drzonowo
Strucfoń

Miejscowość
Krajęcin
Krusin
Linowiec
Lipienek
Piątkowo
Wierzbowo

Miejscowość
Bartlewo
Błachta
Kamlarki
Kornatowo
Tytlewo

Miejscowość

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

Bio

27

24

7, 21

12, 26 10, 23 7, 21
22

19

17

4, 19

1, 15, 29

13, 27

10, 24

8, 22

4 ,19 1, 15, 29

13, 27

10, 24

8, 22

9

6

4

14

11

Zmieszane

13, 27

10,
24 10, 24

7, 21

6,19 2,16,30

14,
28

11,25

8,22

6,20

4,17

1,15,30

Bio

13, 27

10,
24 10, 24

7,21

6,19 2,16,30

14,
28

11,25

8,22

6,20

4,17

1,15,30

Odpady

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

Zmieszane

11,25

8,
22

8,22

5,19

4,17, 14,28
31

12,
26

9, 23

6,20

4,18

2,15,29

13,28

11, 25

8,
22

8,22

5, 19

4,17,
31

12,
26

9, 23

6,20

4,18

2,15,29

13, 28

Bio

Odpady

14,28

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

Zmieszane

4, 18

1, 1,15,29 13, 26 10,24
15

7, 21

5, 19 2,17,30 13, 27

11, 25

8, 22

6, 20

Bio

4, 18

1, 1,15,29
15

7, 21

5, 19 2,17,30 13, 27

11, 25

8, 22

6, 20

Odpady

Chrusty
Papier, Szkło,
Malankowo Tworzywa
Mgoszcz
sztuczne
Pniewite
Miejscowość

Odpady

Krajęcin
Krusin
Linowiec
Piątkowo
Wierzbowo

Papier, Szkło,
Tworzywa
sztuczne

Miejscowość

Odpady

Kornatowo Papier, Szkło,
Drzonowo
Tworzywa
Strucfoń
sztuczne

13, 26 10,24

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

13

10

10

7

6

2, 30

28

25

22

20

17

15

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

18

15

15

13

10

7

5

2, 30

27

25

22

20

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

4

1

1,29

26

24

21

19

17

13

11

8

6

Lipienek

Miejscowość

Odpady

Bartlewo
Błachta
Kamlarki
Tytlewo

Papier, Szkło,
Tworzywa
sztuczne

Strona 5

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

27

24

24

21

19

16

14

11

8

6

4

1, 30

Wiadomości Lisewskie

Strona 4

SPRAWY
SPOŁECZNE
I KULTURALNE
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Blisko lisewskiej biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna
w Lisewie zorganizowała cykl spotkań
edukacyjno - animacyjnych. Inicjatywy
odpowiadały na potrzeby kulturalne
i czytelnicze mieszkańców naszej gminy,
które wynikały z przeprowadzonej
wcześniej diagnozy.
Pierwszą były warsztaty komiksu
zorganizowane dla dzieci z klas 4 -8
w Szkole Podstawowej
w Lisewie i Szkole Podstawowej
w Krusinie. Spotkanie przeprowadził
malarz i rysownik Szymon Teluk, który
specjalizuję się w komiksie, ilustracji
i karykaturze. Dzieci nauczyły się jak
stworzyć kreacje bohatera fikcyjnego, jak
narysować postać, stworzyć krótki komiks
i karykaturę. Dzieci z zajęć wyniosły wiele
cennych uwag, które pomogą rozwijać ich
pasje.
Spotkanie z podróżnikiem to
następna inicjatywa Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lisewie w ramach
realizowanego projektu dedykowana
szerokiej grupie odbiorców: dzieci,
młodzieży i seniorów. Spotkanie
przeprowadził autor trzech książek
podróżniczych, wokalista, podróżnik
i dziennikarz Michał Szulim. Była to
podróż w zupełnie egzotyczny zakątek
świata. Madagaskar to niedoszła polska
kolonia, wyspa znana z lemurów
i niesamowitej wręcz przyrody. Podczas
spotkania uczestnicy posłuchali
o najtańszych owocach, fatalnych drogach i
tajemniczej klątwie kameleona. Autor
zaprezentował też zdjęcia, które
przybliżyły klimat tej niesamowitej wyspy.
Po spotkaniu była możliwość zakupu
książek z autografem autora.
Kolejną inicjatywą w ramach
projektu „Blisko lisewskiej biblioteki” był
koncert zespołu PLATEAU pt.: „Od
Grechuty do Cohena”. .W kompozycjach
Plateau od początku słychać było
zainteresowanie poezją śpiewaną.
Wo k a l i s t a z e s p o ł u c u d o w n i e
zaprezentował swoją wrażliwość,
umiejętność trafnego wyrażania uczuć
metaforami i poetyckimi krajobrazami
poprzez kompozycje Marka Grechuty.
Podczas koncertu oprócz romantycznych
dźwięków usłyszeliśmy również ostre
brzmienie gitary elektrycznej oraz
zaskakujące dźwięki wydobyte z piły
budowlanej.
W odpowiedzi na potrzeby
społeczności lokalnej w ramach projektu
zorganizowaliśmy kolejny koncert:
Thomasa i Angeliki Grotto. Thomas to
rodowity Włoch, który swoim
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Karykatury dzieci uczestniczących w warsztatach komiksu
niekwestionowanym talentem
i oryginalnością zagwarantował, iż koncert
był niepowtarzalnym i wyjątkowym
zdarzeniem. Thomas to żywiołowy,
bezpośredni i serdeczny człowiek. Od
pierwszych chwil koncertu publiczność
śpiewała i tańczyła razem z nim. Wokalista
świetnie posługuje się językiem polskim.
Zebrana publiczność delektowała się
największymi przebojami muzyki włoskiej
i zaskakującymi aranżacjami
kilku
polskich przebojów.
Ostatnia inicjatywa edukacyjno animacyjna była zorganizowana dla dzieci
z Zespołu Szkolnego - Przedszkolnego
w Lisewie i Szkoły Podstawowej
w Krusinie w przedziale wiekowym 7 - 9
lat. Zaprosiliśmy do Lisewa Kino
Sferyczne. Celem zajęć było
zainteresowanie uczniów nową,
nietradycyjną formą kształcenia, jaką jest
Kino Sferyczne - kino w kopule. Dzieci
znacznie lepiej rozumieją i zapamiętują
przekazywaną im wiedzę, poprzez
atrakcyjne widoki, niesamowite efekty
dźwiękowe i przekonywujące głosy
lektorów. W trakcie pokazu uczniowie
oglądali trójwymiarową przestrzeń, która
zmieniła u nich wizualne i fonetyczne
odczucia.
Przestrzeń kosmiczna, spadające
gwiazdy, głębia oceanu, a do tego
obracający się obraz, tworzyły realistyczne
widowisko. W wydarzeniu wzięło udział
ok. 120 dzieci z terenu całej gminy.
Wydarzenia są realizowane
w ramach projektu „Blisko lisewskiej

Kino sferyczne dla dzieci

Koncert Thomasa i Angeliki Grotto
biblioteki” dofinasowanego w ramach
Programu BLISKO ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach realizacji Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 20212025.
A.W.
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Kluby Seniora jeszcze dłużej!!!
W Klubach Seniora czas płynie
przyjemnie, lecz bardzo szybko. Właśnie
dobiega koniec zaplanowanego projektu.
Mamy bardzo dobrą wiadomość dla
uczestników i sympatyków wszystkich
klubów seniora. Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu wyraził zgodę na wydłużenie
projektu w ramach zaoszczędzonych
środków finansowych do 31 maja 2023 r.
W tym okresie planujemy
wyjazdy na basen, do kina oraz wycieczki
na terenie województwa kujawskopomorskiego. Odbywać się też będą zajęcia
z animatorem, terapeutą i instruktorem
zajęć ruchowych. Zakupimy materiały na
te warsztaty oraz zapewnimy serwis
kawowy.
Z zakupionych produktów
seniorzy będą mogli gotować i spożywać
ciepłe posiłki, tak jak dotychczas.
W ostatnim okresie seniorzy byli
bardzo aktywni: kiszenie kapusty,
pieczenie pasztecików, rogali i bułeczek,
wykonywanie wiązanek, makramy,
obrazów techniką powertexu, to tylko
n i e k t ó r e z w a r s z t a t ó w. Z a j ę c i a
usprawniające tężyznę fizyczną rówież
były bardzo przydatne. Pokazały to
zorganizowane w każdym klubie
„Andrzejki”. Były tańce, poczęstunek,
wróżby, lanie wosku, śpiewy, a nawet
zaproszony muzyk.
Przed nami na uczestników
klubów seniora czekają kolejne
przyjemności. W dniach od 12 do 16
grudnia 2022r. seniorzy będą uczestniczyć
w wigilii. Już zaczynają przygotowania:
pieczenie pierników, lepienie pierogów,
wykonywanie ozdób świątecznych itp. Ten
rok zakończymy też mocnym akcentem
sylwestrowym! W dniu 30 grudnia
seniorów czeka prawdziwa uczta
melomana - wyjazd do Opery Nova
w Bydgoszczy na Koncert sylwestrowonoworoczny.

Projekt „Kluby Seniora w Gminie Lisewo” realizowany jest przez Gminę Lisewo w partnerstwie z Kuźnią Inicjatyw Lokalnych,
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku
w imieniu biura i opiekuna klubów
pragniemy złożyć Państwu życzenia:
Aby wszyscy z Was znaleźli miejsce przy
świątecznym stole. By spełniły się Wasze
najskrytsze marzenia. Aby każdy kolejny
dzień był lepszy od poprzedniego.
Bądźmy dla siebie bardziej serdeczni
i wyrozumiali. Patrzmy na to co dobre, a nie
na to co nas dzieli. Wszystkiego
najlepszego na Święta i Nowy Rok!
Danuta Bober, Jolanta Skonieczka,
Anna Wojnowska

Lanie wosku podczas Andrzejek

Wyjazd do opery sprawił dużo radości wszystkim uczestnikom

Wizyta studyjna z Wielkopolski
W dniach od 30 września
do 1 października gościliśmy
przedstawicieli samorządu, radnych oraz
sołtysów z Gminy Krzywiń w ramach
wizyty studyjnej, której celem była
wymiany doświadczeń, informacji
w zakresie budowania społeczeństwa
obywatelskiego, a także prezentacja
dobrych praktyk dotyczących partycypacji
społecznej.
Podczas pierwszego dnia wizyty
goście odwiedzili świetlicę w Lipienku,
gdzie spotkali się z radnym,
ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych
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Wójt Gminy Lisewo- Jakub Kochowicz
oraz radny Tomasz Chmarzyński
przedstawili proces konsultacji
z mieszkańcami dotyczący
zagospodarowania terenu w centrum
miejscowości „Planowanie na polanie”
oraz zapoznali się z procesem budowy
remizy strażackiej w czynie społecznym.
Pierwszego dnia wizyty goście
z gminy Krzywiń uczestniczyli również
w uroczystości przekazania samochodu
bojowego dla OSP Lipienek. Były
uroczyste przemówienia zaproszonych
gości, oficjalne przekazanie samochodu

ratowniczo- gaśniczego marki Mercedes
Atego oraz wiele podziękowań za
skuteczną współpracę.
Zwieńczeniem pierwszego dnia
wizyty był wspólny poczęstunek
w restauracji „Nad stawem” oraz
prezentacja Miasta i Gminy Krzywiń
przedstawiona przez Burmistrza Jacka
Nowaka, a także prezentacja Gminy
Lisewo przedstawiona przez Wójta Jakuba
Kochowicza. Następnego dnia uczestnicy
wizyty poznali „Smaki Lisewa”, tzn.
odwiedzili Spółdzielnię Mleczarską
w Lisewie oraz poznali proces przemiany

Wiadomości Lisewskie

lisewskiego Ogródka Jordanowskiego.
Kolejnym elementem wizyty było
pokazanie modelu przywództwa opartego
na 4 filarach w małych miejscowościach:
samoświadomości i wiarygodności,
umiejętności jednoczenia i angażowania
mieszkańców do działania, a także wizji
zmiany w środowisku lokalnym oraz
umiejętności jej wprowadzania. Sołtyska
Kornatowa Maria Adamczyk
zaprezentowała działania mieszkańców
wokół boiska „Baraka”, następnie Anna
Pawlak sołtyska z Wierzbowa i kierownik
biura LGD „Zakole Dolnej Wisły”
opowiedziała o źródłach finansowania
inicjatyw oraz przedstawiła aktywność
mieszkańców Wierzbowa - jak mały może
wiele. „Spacer po gminie Lisewo” został
zakończony w Pniewitem, gdzie
mieszkańcy zaprezentowali teren
„Małpiego Gaju” i przedstawili proces
konsultacji tego terenu.

Sołtys wsi Tomasz Chmarzyński przyblizych historię zamku w Lipienku...

...następnie zebrani udali się w stronę remizy strażackiej

- Zależało mi by goście z zaprzyjaźnionej
gminy Krzywiń mieli możliwość
zaobserwowania na żywo, w jaki sposób
p r z e b i e g a j ą p ro c e s y k u n s u l t a c j i
z mieszkańcami. Cieszę się, że kolejny
samorząd zdecydował się na przyjazd do
Lisewa i skorzystania z naszych
doświadczeń – podkreśla wójt Jakub
Kochowicz.
Następnie zaprosiliśmy gości do
pobliskiego Chełmna, gdzie
przedstawiliśmy współpracę Gminy
Lisewo z Miastem Chełmno w zakresie
r e h a b i l i t a c j i
o s ó b
z niepełnosprawnościami. Uwieńczeniem
wizyty był spacer z przewodnikiem po
Chełmnie - Mieście zakochanych oraz
poznanie najpiękniejszego widoku „na
Świecie” na chełmińskich plantach.
A. Dalke

Święto Niepodległości w Gminie Lisewo
W piątek, 11 listopada
o godz.15.00, społeczność, poczty
sztandarowe z ZOSP Lisewo i SP Krusin,
a także władze naszej gminy zebrały się na
uroczystej Mszy Świętej „W intencji
Ojczyzny”, którą odprawił ks. Proboszcz
Henryk Łoziński.
Z kościoła, w towarzystwie
harcerzy z 5 Wielopoziomowej Drużyny
Harcerskiej z Lisewa im. Franciszka
Bielińskiego, przeszliśmy do sali
widowiskowej, gdzie czekał na wszystkich
bufet z grzańcem, barszczykiem,
pasztecikami i rogalikami oraz scena pełna
naszych śpiewających dzieci i nasz
rodzimy zespół „Lisewianie” pod
kierownictwem p. Jakuba Mówki.
Po hymnie, który wybrzmiał pod
wodzą naszych „Lisewian” oraz ciepłych
i mądrych słowach przekazanych przez
Wójta Gminy – Jakuba Kochowicza,
Przewodniczącego Rady Gminy – Piotra
Golińskiego i Gości, którzy chcieli zabrać
głos, na scenę wyszły „Sówki” z naszego
przedszkola, które pod czujnym okiem p.
Dominiki Cieślik pięknie śpiewały,
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Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej „W intencji Ojczyzny”
mówiły wiersze oraz pokazały układ
choreograficzny z flagą Polski.
Po przedszkolakach wystąpiła
„Szkolna Grupa Wokalna” z ZSP
w Lisewie pod opieką p. Żanety Gwizdała

przy pomocy p. Kingi Wacławskiej
a następnie uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Krusinie udzielili nam
wspaniałej lekcji historii przeplecionej
pięknym śpiewem i recytacją. Grupę

Wiadomości Lisewskie

z Krusina przygotowały panie Izabela
Wróblewska oraz Joanna Gardzisz. Później
mogliśmy posłuchać i zobaczyć naszych
harcerzy i zespół „Lisewianie” w swoim
nowym repertuarze.
Na piętrze sali odbywały się
animacje i zajęcia plastyczne dla
najmłodszych mieszkańców. Prowadziła je
p. Agnieszka Waszczuk z Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lisewie.
Dziękujemy Wam wszystkim za
obecność i wszystkim, którzy pomagali
przy organizacji gminnego święta naszej
małej Ojczyzny.
K.G.
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Wernisaż fotografii artystycznej
W sobotę 19 listopada spotkała nas
przyjemność i zaszczyt zorganizowania
wernisażu fotografii pochodzącego
z Lisewa Dariusza Grożyńskiego.
Dziękujemy wszystkim za przybycie
i Tobie Darku, za serce, którego
niewątpliwie jakaś część została w naszej
gminie. Dzięki uprzejmości Autora prac,
możecie Państwo oglądać je w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Lisewie.
M.Szpręglewska

Kolejny Anioł w Gminie Lisewo
8 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 pomocy
społecznej otrzymała Pani Monika Kowal
Kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lisewie!
Podczas spotkania w Starostwie,
które odbyło się 25 listopada br. Starosta
Chełmiński Zdzisław Gamański oraz
Dyrektorka Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Chełmnie Ewa
Wirosławska wręczyli nagrody laureatom
konkursu. Pogratulowali oni wszystkim
jednocześnie wyrażając uznanie dla ich
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Laureaci oraz organizatorzy tytułu „Anioła Powiatu Chełmińskiego”
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niezwykłego zaangażowania,
profesjonalizmu i trudu włożonego
w służbę na rzecz drugiego człowieka.
Życzyli laureatom, by podejmowane przez
nich działania były źródłem radości
i satysfakcji, ale także powodem do dumy
i ludzkiej wdzięczności.
Jako uzasadnienie wyróżnienia
podniesiono następujące argumenty: „Pani
Monika Kowal pracuje w pomocy
społecznej od 23 lipca 2018 roku. Jest
kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lisewie. Laureatkę wyróżnia
kreatywność i wielka aktywność
wykazywana przy współpracy z innymi
jednostkami. Bierze czynny udział
w wprowadzaniu nowych programów dla
seniorów, podejmowaniu inicjatyw na
rzecz przeciwdziałania przemocy
i
w
p o m o c y
o s o b o m
z niepełnosprawnościami. Podnosi swoje
kwalifikacje, kładąc nacisk na zdobywanie
wiedzy i integrację zespołu, którym
kieruje. Pani Monika ma indywidualne
podejście do każdego podopiecznego
i świadczy usługi najwyższej jakości. Jej
zaangażowanie uwidoczniło się w sposób
szczególny przy pomocy rodzinom
z Ukrainy, które trafiły do gminy Lisewo.
Jest postrzegana jako osoba
z ponadprzeciętną empatią i wrażliwością
na krzywdę drugiego człowieka, skromną,
ale ambitną. Jej działalność powinna
stanowić wzór, dlatego zasługuje na
wyróżnienie.”
Nasza laureatka zapytana o to, jak
udaje jej się robić tak wiele dla innych na
tak wysokim poziomie, odpowiada:
- Wszystko to nie byłoby możliwe bez kadry,
która wspiera mnie w każdym momencie
działalności. Mowa oczywiście
o pracownicach GOPS'u i Urzędu Gminy w
Lisewie, ale także pozostałych jednostek na
szczeblu gminy i powiatu. Jeszcze raz
wszystkim bardzo dziękuję.
Zdobycia wyróżnienia p. Monice
pogratulowali także lisewscy urzędnicy.
Wójt podkreślił, że działania realizowane
przez kierowniczkę wykraczają daleko
poza standardowo rozumianą pomoc
społeczną: - Cenię Monikę Kowal za jej
przygotowanie merytoryczne, które nie
budzi nigdy zastrzeżeń i za ogromne
zaangażowanie gwarantujące skuteczność
oraz powodzenie realizowanych działań.
Dzięki takim ludziom budujemy pozytywny
wizerunek naszej gminy - powiedział wójt
na spotkaniu.
Pozostali laureaci konkursu:
Anioł Powiatu Chełmińskiego dla
wyróżniających się w pomocy społecznej:
Marcin Pétr. Anioł Powiatu Chełmińskiego
dla wyróżniających się w wolontariacie:
Paulina Bargiel, Piotr Rzeźnikowski,
Bartłomiej Raś.

Zdobycia wyróżnienia p. Monice pogratulowali także lisewscy urzędnicy

Charytatywny maraton zumby w Lisewie
W niedzielę, 04.12.2022 r.
w Lisewie miała miejsce cudowna akcja
charytatywna na rzecz mieszkanki naszej
gminy pani Żanety, chorującej na
stwardnienie rozsiane.
Pani Żaneta jest osobą leżącą,
którą na co dzień zajmuje się mama. Aby
ułatwić tą codzienną i niełatwą pielęgnację
potrzebny jest elektryczny podnośnik dla
osób niepełnosprawnych. Koszt takiego
podnośnika przekracza możliwości
finansowe rodziny dlatego wspaniali ludzie
o wielkich sercach zdecydowali się
zorganizować wydarzenie, dzięki któremu
wspomogli potrzebujące kobiety.
Organizatorem była
licencjonowana instruktorka zumby
Monika Adamczyk wraz z zaproszonymi
gośćmi - instruktorami tj., Tomaszem
Florją, Kamilą Kowalską i Bartkiem
Rasiem, przygotowali dla przybyłych osób
2,5 godzinny maraton w rytmach
latynoskich utworów.
Dzięki wypiekom pań: Asi
Zielinskiej, Marzeny Czerwińskiej
i Justyny Cyrana mogliśmy doładować
energię pysznymi kawałkami ciasta.
Jak zawsze mogliśmy też liczyć na
ludzi dobrej woli bo tego dnia na salę
w szkole przybyło wiele osób.

W wydarzeniu uczestniczyła
również pani Żaneta, którą udało się
dowieźć na miejsce, a dla której było to
ogromne przeżycie. Za okazaną dobroć
i wsparcie, rodzina i instruktorzy
serdecznie dziękują wszystkim, którzy tego
dnia dołożyli swoją cegiełkę.
Anna Wojnowska

W wydarzeniu uczestniczyła również
pani Żaneta

Zdjęcia: Anita Styczeń Starostwo
Powiatowe w Chełmnie oraz Monika
Maćkowska Urząd Gminy w Lisewie
M.M. i Starostwo Powiatowe w Chełmnie
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Tego dnia na salę gimnastyczną w szkole przybyło wiele osób
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OCHRONA
ZWIERZĄT
Partnerstwo i wzajemne zaufanie pozwalają
osiągać wspaniałe efekty
Wspólnie dla zwierząt
24 października 2022 r. Wójt
Jakub Kochowicz oraz insp. Monika
Maćkowska uczestniczyli w spotkaniu
podsumowującym dotychczasową
współpracę w zakresie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi.
Spotkanie odbyło się w Centrum
Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu
i było także okazją do przekazania karmy
dla gminnych zwierząt, na którą środki
przekazali lisewscy urzędnicy.
Najpierw kilka słów do zebranych
skierował Wiceprezydent Grudziądza
Szymon Gurbin. Następnie na prezentacji
przybliżono najważniejsze fakty
o schronisku i wyświetlono krótki filmik
o procedurze adopcyjnej. Potem głos zabrał
Prezes Zarządu MZK w Grudziądzu Paweł
Maniszewski omawiając ofertę dla
zainteresowanych gmin. Zorganizowano
również spacer wokół boksów z psami oraz
oprowadzono gości po całym obiekcie.
Przedstawiciele Gminy Lisewo
podzielili się swoim doświadczeniem
z gminami, które rozważają zawarcie
porozumienia i nie podjęły jeszcze w tej
kwestii ostatecznej decyzji. Dyskutowano
także o metodach zapobiegania
bezdomności oraz o finansowaniu tych
przedsięwzięć. Dyrektorka COZ Katarzyna
Majewska przedstawiła szczegółowo
organizacje schroniska, a p. Monika
Lewandowska omówiła opiekę
z perspektywy wolontariuszy.
Prezes Paweł Maniszewski
wręczył na ręce Wójta Gminy Lisewo
podziękowanie za wyróżniające się
zaangażowanie lisewskich urzędników.
Wyróżnienia za współdziałanie otrzymały
także: Gmina Płużnica i Gmina Rogóźno.
- Partnerstwo i wzajemne zaufanie
pozwalają osiągać wspaniałe efekty. Tak
jest i w tym przypadku. Zawsze możemy na
Was liczyć oraz uczyć się od Was. W imieniu
całego zespołu bardzo za to dziękuję powiedział wójt Jakub Kochowicz.
Na zakończenie miała miejsce
sesja pytań i odpowiedzi. Jednym
z tematów były obowiązujące
niewystarczające przepisy w zakresie
ograniczania bezdomności zwierząt.
Schronisko podkreśliło również, że jest
bardzo otwarte na realizacje działań
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Prezes Zarządu MZK w Grudziądzu Paweł Maniszewski przedstawił ofertę dla zainteresowanych gmin

profilaktycznych np. zajęcia dla dzieci
zarówno wyjazdowe (w COZ), jak
i stacjonarne (w szkołach).
- Moim zdaniem COZ Grudziądz to jedno
z najlepszych schronisk w Polsce. Cieszę
się, że wyniki naszej współpracy są tak
dobre. Zwierzęta znajdują nowe, bardzo
dobre domy. Tutaj liczby mówią same za
siebie - dodaje Monika Maćkowska.
Autorzy zdjęć: p. Mirosław Kowalewski,
COZ Grudziądz oraz własne
M.M.
Spotkanie on-line
14 listopada br. w Bibliotece Pracowni Kultury w Lisewie odbyło się
spotkanie on-line z p. Dorotą Sumińską.
Uczestniczyły w nim: Natalia
Szpręglewska, Monika Maćkowska oraz
oczywiście Dyrektorka Biblioteki
p. Marzenna Szpręglewska.
Pani Dorota Sumińska to lekarka
weterynarii, publicystka, autorka książek
i propagatorka dobrego traktowania
zwierząt. Na co jest dzień bardzo zajęta
zawodowo, ale i prywatnie - stąd
możliwość porozmawiania z nią
szczególnie nas ucieszyła. Tym bardziej, że
poświeciła na konwersację dużo więcej

Podziękowanie za wyróżniające się
zaangażowanie lisewskich urzędników.

czasu niż pierwotnie zaplanowano.
Spotkanie podzielone było na dwie części.
W pierwszej dyskutowałyśmy
o zapobieganiu i ograniczaniu
bezdomności psów i kotów w gminach.

Wiadomości Lisewskie

Świadome tego, jak wygląda sytuacja
czworonogów utwierdziłyśmy się
w przekonaniu, że przepisy powinny być
zmienione w kierunku większej ochrony
zwierząt przed człowiekiem. Poza tym dr
Sumińska zwracała uwagę na konieczność
kastracji i czipowania zwierząt
właścicielskich oraz likwidacji pseudo
hodowli.
Kolejnym tematem był wpływ
działalności człowieka na Ziemię (w tym
m. in. przemysłu odzieżowego,
wytwarzania odpadów, konsumpcjonizmu,
czy produkcji mięsa). Zgodziłyśmy się też,
że brakuje rzetelnej edukacji w temacie
dobrostanu zwierząt i ich ochrony.
Pani Dorota przyjęła nasze
zaproszenie i zapewniła, że w przyszłym
roku przyjedzie do Lisewa na spotkanie
autorskie oraz wykłady dla dzieci
i młodzieży! Będziemy Państwa
informować o szczegółach, kiedy tylko
ustalimy terminy i miejsce.
Spotkanie udało się zorganizować
dzięki p. Marzennie Szpręglewskiej, która
w jednym z konkursów wygrała możliwość
rozmowy z wybraną sławną osobą.
Pani Doroto, Pani Marzenno - jeszcze raz
OGROMNIE DZIĘKUJEMY!
Nie możemy się już doczekać
spotkania i wspólnych projektów!

którzy będą je kochać i o nie dbać. Problem
bezdomności zwierząt na terenie naszej
gminy jest coraz większy. Prosimy,
pomóżcie nam z nim walczyć. Każde
z naszych zwierząt wydawane jest do
nowego domu zaszczepione, odrobaczone,
odpchlone i co ważne – wykastrowane
i zaczipowane.
Kontakt i więcej informacji:
Schronisko: 56 450 42 28.
Zadzwoń i zapytaj o psy z Gminy Lisewo!
Zdjęcia: COZ
M.M.

Pani Dorota Sumińska to lekarka weterynarii,
publicystka, autorka książek i propagatorka
dobrego traktowania zwierząt.

M.M. i N.S.

Przygarnij czworonoga
Szanowni Państwo, Mieszkańcy i nasi
Goście!
W Centrum Opieki nad
Zwierzętami w Grudziądzu przebywa
obecnie 1 bezdomny pies i 2 koty z terenu
Gminy Lisewo.
Zwracamy się do Państwa
z apelem o pilną adopcję tych zwierząt.
Zasługują one na dobre domy i kochające
rodziny. Nasze psy nie są rasowe, ani
wyjątkowej urody jak te prezentowane na
wystawach. Mimo to w tej swojej
niedoskonałości są urocze. Wierzymy, że
wreszcie uśmiechnie się do nich los i będą
mogły żyć spokojnie u boku właścicieli,
Garfield – ok. 4-letni samiec,
kocha ludzi, dogaduje się z kotami
i z psami

Staś, starszy, już kilkunastoletni kocurek,
niesamowicie przyjazny w stosunku do ludzi
Kaskader – ok. 7-letni samiec, bardzo przyjazny, dogaduje się z psami
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OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Z życia ochotniczych straży
Wylajkowaliśmy to!
Lokalna Grupa Działania
”Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez
Tradycję „ ogłosiła na Facebooku konkurs
dla jednostek OSP ze swojego terenu
działania. Warunkiem udziału w konkursie
było zamieszczenie zdjęcia prezentującego
daną OSP wraz z krótka formułką, że jest to
najlepsza jednostka.
Swój udział zgłosiło kilka
jednostek z Gminy Lisewo tj. OSP
Bartlewo, OSP Lipienek, OSP Krajęcin,
OSP Lisewo. Największą liczbę „lajków”
(ponad 1000) - zdobyło OSP Lisewo.
Nagrodę w imieniu jednostki w Lisewie
odebrali Prezes dh Kazimierz Jankowski
oraza dh Wojciech Cabaj.
Dziękujemy za aktywność i za
kliknięcia pod zdjęciami!
Zjazd Weteranów Pożarnictwa
Dnia 17 listopada w Restauracji
„Nad Stawem” w Lisewie odbył się Zjazd
We t e r a n ó w P o ż a r n i c t w a P o w i a t u
Chełmińskiego.
Wśród zaproszonych gości byli:
Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz,
Wójt Gminy Chełmno Krzysztof Wypij,
Wójt Gminy Stolno Jerzy Rabeszko,
Komendant Komendy PSP w Chełmnie
st.kpt. Tomasz Guzek, mł.kpt. Kasper
Korczak, Prezes ZOP ZOSP RP dh
Jarosław Kuzioła, Prezes ZOG ZOSP RP
w Lisewie dh Kazimierz Jankowski,
Komendant Gminny ZOG ZOSP RP
w Lisewie dh Paweł Adamczyk,
Przewodniczący Rady Gminy Lisewo Piotr
Goliński, seniorki oraz seniorzy OSP
z naszego powiatu.

Nagrodę w imieniu jednostki w Lisewie odebrali Prezes dh Kazimierz Jankowski oraza dh Wojciech Cabaj

Zaproszeni goście dziękowali
weteranom za niesienie przez wiele lat
pomocy swoim mieszkańcom, za wierność
strażackiej tradycji oraz za to, że zawsze
można na nich liczyć.
Wójt Jakub Kochowicz, dh
Tomasz Guzek, dh Kazimierz Jankowski,
i dh Paweł Adamczyk złożyli
podziękowania oraz wręczyli upominki
pani Elżbiecie Majewskiej, pani Agnieszce
Graszek oraz panu Jerzemu
Maszkiewiczowi za pomoc przy
podpisywaniu oświadczeń druhom
emerytom, którym przysługuje dodatek
w kwocie 200 zł za wieloletnia czynną

służbę w OSP.Następnie Komendant PSP
w Chełmnie w imieniu Starosty Powiatu
Chełmińskiego Pana Zdzisława
Gamańskiego wręczył prezenty dla
najstarszych seniorów OSP z powiatu.
Wśród nich byli: dh Kazimierz Kruczek
z OSP Lisewo, dh Stanisław Grzyb z OSP
Kijewo Królewskie, dh Jerzy Szmelc
z OSP Bieńkówka.
Coroczne zjazdy weteranów
pożarnictwa z powiatu chełmińskiego to
wspaniała okazja do spotkania oraz do
wspomnień naszych seniorów w miłej
atmosferze. Wszystkim dziękujemy za
obecność oraz życzymy Wam dużo zdrowia
i siły na kolejne lata. Do zobaczenia za rok.
K.B.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Zjazd Weteranów Pożarnictwa Powiatu Chełmińskiego.
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Podziękowania oraz upominki otrzymali:
pani Elżbieta Majewska, pani Agnieszka Graszek
oraz pan Jerzy Maszkiewicz
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SZKOLNE
WIEŚCI
Co słychać u naszych uczniów?
Z Przyrodą za pan brat
W ramach Unijnych Projektów
Edukacyjnych uczniom klasy 8a Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie oraz
uczniom klasy 8 Szkoły Podstawowej
w Krusinie, udało się zakwalifikować do
realizacji projektu POWER „Z Przyrodą za
pan brat”. Projekt był kierowany do
uczniów, których szkoły znajdują się na
terenie województwa kujawskopomorskiego.
W związku z tym, w dniach
27 października i 3 listopada 2022 r. zostały
przeprowadzone zajęcia na Wydziale Nauk
Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, których
zagadnienia dotyczyły realizacji podstawy
programowej z biologii i chemii. Młodzież
wraz z nauczycielami: panią A. Dulską,
panią V. Wolter i panią E. Łuczak
uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych,
wykładach oraz zajęciach terenowych
w Ogrodzie Botanicznym UKW. W ten
sposób wzbogacała swoją wiedzę
i doskonaliła umiejętności z zakresu
mikrobiologii, fizjologii zwierząt,
genetyki, botaniki, zoologii, hydrobiologii.
Poznała również „Złoty podział matematyczna definicja piękna”, który był
tematem realizacji treści z matematyki.
A. Dulska

Klub pożeraczy książek
Czytamy, zachęcamy i wciągamy!
Książka to niewyczerpane źródło
wiedzy, wrażeń, przeżyć i wzruszeń. Uczy
mowy ojczystej, sprzyja wzbogacaniu
słownictwa, rozwija zainteresowania,
pomaga w przyswajaniu różnych treści.
Uczniowie teraz żyją w świecie rozmaitych
mediów, znakomicie posługują się nowymi
technologiami, posiadają wysokie
kompetencje cyfrowe.Jednak
zdecydowanie mniej dzieci i młodzieży
spędza wolny czas z książką.
Czytanie i słuchanie, a także
rozwijanie zdolności rozumienia utworów
literackich, innych tekstów kultury oraz
rozwijanie szacunku dla wiedzy,
wyrabianie pasji poznawania świata
i zachęcanie do praktycznego zastosowania
zdobytych wiadomości to główne cele
nauczania języka polskiego wymieniane
w podstawie programowej i realizowane
podczas bieżącej nauki tego przedmiotu.
Postanowiłam założyć w szkole
Podstawowej imienia Janusza Korczaka
„Klub pożeraczy książek”. Nowatorstwo
innowacji polega na zastosowaniu
niestandardowych metod dydaktycznych,
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l a p b o o k , d y w a n i k p o m y s ł ó w,
charakterystyka oraz opis postaci w formie
plakatu, prezentację, metody i formy
problemowe oraz słowne (z przewagą
aktywizujących.
T. Jaworska

Zajęcia laboratoryjne na
Wydziale Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

nietypowej organizacji lekcji i innych
spotkań, aby zachęcić uczniów do czytania
nie tylko obowiązkowych
i uzupełniających lektur szkolnych, ale
także wybranych przez dzieci pozycji
książkowych. Jednakże, aby realizowane
przedsięwzięcie pedagogiczne okazało się
efektywne, do programowych treści
obowiązkowych zostaną dodane
rozszerzające - nadobowiązkowe w postaci
zadań dla chętnych uczniów i prezentacji
dodatkowych dokonań na forum klasy
i szkoły oraz w gazecie lokalnej, stronie
internetowej szkoły, a także biblioteki
szkolnej. Niniejsza innowacja ma na celu
szerzenie zamiłowania do czytania,
pisania, rozumienia tekstów kultury.
A przede wszystkim zachęcenie jak
najwięcej uczniów do samokształcenia
poprzez czytanie, rozwijanie swoich pasji,
aktywizowanie do kreatywnego wysiłku.

Wieści ze Szkoły Podstawowej
w Krusinie
W szkole działają prężnie koła
zainteresowań, dzięki którym uczniowie
pogłębiają swoją wiedzę z różnych
dziedzin. Uczniowie uczestniczą
w zajęciach przyrodniczych,
informatycznych, muzycznych
i plastycznych.
Uczniowie z Młodzieżowej Rady
Gminy oraz Szkolnego Koła Caritas pod
opieką pani Lidii Ocińskiej biorą udział
w akcji ,,Słodka babeczka dla Ukrainy”.
W listopadzie dochód ze
sprzedaży słodkości został przeznaczony
na wsparcie dla ogarniętej wojną Ukrainy
oraz na zakup karmy dla zwierząt, którymi
opiekują się pracownicy Urzędu Gminy
w Lisewie.
Dzięki staraniom pani Teresy
Malinowskiej co miesiąc odbywają się
spotkania z artystami z Filharmonii
Bydgoskiej.
Jak co roku uczciliśmy też
rocznicę Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Był to wyjątkowy dzień,
który rozpoczął się uroczystym apelem.
O godzinie 11:11 zgodnie z kilkuletnią już
tradycją wszyscy odśpiewaliśmy hymn
państwowy. W listopadzie też przypada
rocznica urodzin Marii SkłodowskiejCurie, która jest patronką naszej szkoły.
Cała brać uczniowska chętnie
uczestniczyła w Święcie Szkoły. W tym
roku motywem przewodnim była ,,Zabawa
w kolory”.
Nasi uczniowie chętnie angażują
się w uroczystości pozaszkolne. Podobnie
jak w ubiegłym roku wzięliśmy udział
w gminnych obchodach Święta
Niepodległości.
J. Rynkowska-Gardzisz

Klub pożeraczy książek
W działaniach „Klubu pożeraczy książek”
stosuję wielokierunkowość rozwiązań
metodycznych, które zapewnią integrację
kształcenia literackiego, językowego
i kulturowego. Wykorzystuję metody
i formy, które wspomagają rozwój
samodzielnego docierania do informacji
i prezentowania efektów kształcenia przez
uczniów (sonda, projekt czytelniczy,

Uczniowie z Młodzieżowej Rady Gminy oraz
Szkolnego Koła Caritas pod opieką pani Lidii Ocińskiej
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1.

Krzyżówka dla dzieciautor:
doJadwiga
latLeśnik
12
1. Czas przygotowań na przyjście Pana Jezusa.
2. Jak nazywa się miesiąc, w którym ostatni liść opadł?
3. Nazwa miesiąca, w którym obchodzimy Boże Narodzenie.
4. Świąteczne drzewko.
5. Obchodzi imieniny 24 grudnia.
6. Czego wypatrujesz na niebie przed Wigilijną kolacją?
7. Pod białym obrusem na stole.
8. Tradycyjna ilość potraw na kolację wigilijną.
9. Karp to…
10. W nim Święty Mikołaj niesie prezenty.
11. Czerwony z uszkami.
12. Dzielimy się nim składając sobie życzenia.
13. Odprawiana o północy.
14. Śpiewamy je przy świątecznym stole.
15. Zimą sypie z nieba.
16. Kogo wiozą renifery?
17. Jeden z trzech króli.
18. Świąteczny element zdobiący wnętrze mieszkania
(zawieszony pod sufitem).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
X

10.
X

11.
A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu:
1. Małgorzata Artwik - Kamlarki.
2. Amelia Stronikowska - Chrusty.
3. Julia Reyes - Piątkowo.

12.
13.
14.
15.

Po odbiór nagród zapraszamy od 09.01.2023 r.
Gratulujemy!

16.
17.

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

18.

Rozwiązania prosimy przynosić do Biblioteki - Pracowni Kultury w Lisewie do dnia 31.01.2023 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.

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

6:40 - 18:00
7:40 - 18:00
6:40 - 14:15
6:40 - 14:15
6:40 - 14:15

Przyjęcia w gabinecie rehabilitacji pacjentów
ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz prywatnie.
Wizyty muszą być poprzedzone wcześniejszą rejestracją, którą należy
wykonać osobiście.
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UWAGA:
Redakcja nie zwraca nie
zamieszczonych tekstów,
zastrzega sobie prawo do ich
skracania i zmiany tytułów.
Nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczone artykuły.
Materiały przyjmujemy do 10 dnia
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Skład komputerowy:
Michał Lewandowski

Korekta:
Monika Maćkowska
Jadwiga Leśnik

Wydawca: Urząd Gminy w Lisewie,
Biblioteka-Pracownia Kultury
w Lisewie
Nakład: 1 400 egz.

Adres Redakcji:
ul.Toruńska 15, 86 - 230 Lisewo
tel.: 56 676 88 52
e-mail: biblioteka.kultura@lisewo.com

Wiadomości Lisewskie

