
WIADOMOŚCI LISEWSKIE

Nr  8/2010                                                                   ROK VIII                                                            Listopad 

ISSN: 1730-752X 

W numerze: •
• •

•

,,Pro Bono Hominis - Dla Dobra Człowieka”  Gminny Przegląd Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesoła Nutka”  Dary dla powodzian  Taki „Grzeczny projekt”  

Ocalić wspomnienia od zapomnienia  Jaszczur Music Festiwal

 
Bartlewo, Błachta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krajęcin, Krusin, Linowiec, Lipienek, 

Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Piątkowo, Pniewite, Strucfoń, Tytlewo, Wierzbowo, 

                       Wydana: 15.11.2010

11 listopada - Dzień Niepodległości
Odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 r. stanowi 

przełomowe wydarzenie w dziejach narodu polskiego. Po wiekowej 
niewoli, po kilkakrotnych nieudanych próbach wyzwolenia nastał 
wreszcie czas wolności. 

Po 120 latach prysły kordony! Nie ma „ich”! Wolność! 
Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Kto dni te nie przeżył, 
kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna 
w swym życiu najwyższego szczęścia. „Cztery pokolenia czekały 
nadaremnie na tę chwilę, piąte doczekało” - wykrzyknął wówczas 
premier pierwszego rządu wyzwolonej Polski Jędrzej Moraczewski. 

Polska wyłoniła się jak wyspa z rozległego oceanu. Zarysy jej nie 
były początkowo wyraźne, dopiero stopniowo określony został kształt 
państwa, mającego granice rozległe, choć może nadmiernie 
rozciągnięte.

Pierwszy krok ku wolności był bardzo udany. Wielka
w tym była zasługa Józefa Piłsudskiego. Polacy dali dowody, iż potrafią 
sprostać najtrudniejszym wyzwaniom, co więcej, wykazali, iż mimo 
nurtujących sprzeczności, są zdolni do wspólnego działania w imię 
celów nadrzędnych. Istniało początkowo rozbicie na kraj i emigrację, ale 
potrafiono je przezwyciężyć. Znaleziono kompromis wyłaniając rząd 
Ignacego Paderewskiego, który wielce się zasłużył w pierwszym okresie 
niepodległości. 

„Półtora wieku walk, krwawych i ofiarnych znalazło swój 
triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy Wielkie Święto 
Narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień!!!”

Józef Piłsudski

Dnia 10 listopada 2010 roku w przeddzień 92. rocznicy odzyskania niepodległości uczniowie naszej szkoły 
wraz z opiekunami p. I. Stanisławską, p. J. Rynkowską - Gardzisz i p. A. Nogaj, przygotowali część artystyczną 
upamiętniającą ten dzień. 

Na wstępie wszyscy odśpiewaliśmy hymn państwowy. Potem nasi „artyści” w wierszach i piosenkach 
przypomnieli co wydarzyło się 11 listopada 1918 roku. Po wielu latach walk Polska odzyskała wolność. Granice 
naszej Ojczyzny znów pojawiły się na mapie Europy i Świata. Ten dzień był obchodzony przed wojną
jako największe święto narodowe, po wojnie święta tego nie obchodzono, przywrócono je dopiero w 1990 roku jako 
polskie święto państwowe i dzień wolny od pracy.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał dyrektor szkoły Grzegorz Zalewski dziękując młodzieży za tę lekcję 
historii naszego kraju. I.P.

Święto Niepodległości w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Lisewie
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,,Pro Bono Hominis - Dla Dobra Człowieka”

Powstanie Stowarzyszenia
Początki Stowarzyszenia ,,Pro Bono Hominis - Dla Dobra 

Człowieka” w Mgoszczu sięgają przełomu kwietnia i maja 2004 roku. 
Wówczas to zawiązała się grupa inicjatywna, zmierzająca do powołania 
lokalnego ruchu społecznego w Mgoszczu, bazującego na doświadczeniu
i wiedzy aktywnych pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu. 
Formalna działalność rozpoczęła się dnia 27 lipca 2004 roku. Data 
powyższa związana jest z osiągnięciem statusu prawnego i wpisem do 
rejestru pod nr KRS 0000213662. Prowadzone konsekwentnie prace 
rozwojowe Stowarzyszenia, przyczyniły się do osiągnięcia statusu 
organizacji pożytku publicznego, co do tej pory określa charakter i duch 
pracy w „Pro Bono Hominis - Dla dobra człowieka”.

Cele i zadania realizowane przez Stowarzyszenie
Głównymi celami Stowarzyszenia „Pro Bono Hominis - Dla 

Dobra Człowieka” jest niesienie wszechstronnej pomocy dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych, a także prowadzenie działalności 
humanitarnej i charytatywnej.

Swoje cele Stowarzyszenie ,,Pro Bono Hominis - Dla Dobra 
Człowieka” realizuje poprzez:
- organizowanie i prowadzenie pomocy prawnej, psychologicznej
i pedagogicznej dla grup objętych celami statutowymi;
- niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym;
- pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od podmiotów 
krajowych i zagranicznych z przeznaczeniem na realizowanie celów 
Stowarzyszenia;
- organizowanie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej
i rewalidacyjnej;
- nawiązywanie, kontynuowanie i inicjowanie współpracy z jednostkami 
admin i s t rac j i  pub l i czne j ,  o rgan izac jami  pozarządowymi
i międzynarodowymi w zakresie realizowania celów Stowarzyszenia;
- prowadzenie i organizowanie szkoleń w zakresie zagadnień objętych 
działalnością statutową;
- prowadzenie oddziaływań integracyjnych wobec osób i środowisk 
niepełnosprawnych;
- organizację imprez integrujących środowisko rodzin niepełnosprawnych 
dzieci, młodzieży  i osób dorosłych;
- psychoedukację członków rodzin niepełnosprawnych dzieci, młodzieży
i osób dorosłych.

Utrzymywanie bliskich kontaktów Stowarzyszenia ,,Pro Bono 
Hominis - Dla Dobra Człowieka” z Domem Pomocy Społecznej
w Mgoszczu, Urzędem Gminy w Lisewie, Gminnymi Ośrodkami Pomocy 
Społecznej w Lisewie i Papowie Biskupim, stanowi bazę wspierania osób 
niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji, poprzez nową 
część pracy Stowarzyszenia - działalność projektową. 

Stowarzyszenie realizowało wraz z partnerem strategicznym 
Domem Pomocy Społecznej w Mgoszczu wiele zadań. Najważniejsze
z nich to:
1. Program „Cykl imprez integracyjnych Praca i Zabawa” 
współfinansowany m.in. przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie
w ramach konkursu na „Wspieranie osób niepełnosprawnych w roku 
2007”;
2. Program „Aktywizacji i Integracji Praca i zabawa” w ramach realizacji 
zadania publicznego „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 
2008”, ogłoszonego konkursem przez Starostwo Powiatowe
w Chełmnie;
3. Program „PARIS” Program Aktywizacji, Rehabilitacji i Integracji 
Społecznej w 2009 roku w  ramach konkursu pod nazwą „Rehabilitacja 
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”; 
4. Poddziałanie w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Chełmnie „Programu wsparcia i promocji 
rodzicielstwa zastępczego w powiecie chełmińskim w 2009 oraz 2010 
roku”  dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
Departament Świadczeń Rodzinnych; 
5. Program „Pan Piotruś” realizowany w 2009 i 2010 roku w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.5 „Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach wiejskich”;
6.  „Jesteśmy mistrzami” Program Aktywności  Sportowej
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od 01.05.2010 r. do 
31.07.2010 roku;
7. Program „Coś dla Ciała - Coś dla Ducha” w ramach projektu „Pokonaj 
Bariery - Wykorzystaj Szansę edycja 2010 r.” koordynowanego przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.

Stowarzyszenie „Pro Bono Hominis - Dla Dobra Człowieka”
było również współorganizatorem V, VI, VII, VIII, IX i X Pikniku 
Integracyjnego w Mgoszczu (2005, 2006, 2007, 2008, 2009 oraz 2010 roku) 
oraz Międzynarodowych Dni Dziecka w 2005 i 2006 roku.

Stowarzyszenie uczestniczyło w projekcie tworzenia
i dystrybucji płyty z kolędami i pastorałkami „Kto stanie przy Nim?”, 
propagującej potencjał artystyczny osób niepełnosprawnych 
współpracujących z zawodowymi muzykami. 

Stowarzyszenie aktywnie przyczyniło się do powstania
w Domu Pomocy Społecznej nowej Sali Dziennego Pobytu
w formie Sali Edukacyjno-Stymulacyjnej. Wraz z partnerem Domem 
Pomocy Społecznej w Mgoszczu, członkowie Stowarzyszenia brali udział 
w opracowywaniu merytorycznym założeń funkcjonowania w/w sali. 
Udzielono również wsparcie finansowe na zakup specjalistycznego sprzętu, 
dzięki czemu sala wykorzystywana jest do zajęć stymulacyjnych, 
edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dorosłych osób 
niepełnosprawnych intelektualnie.

Obszary działalności
Przez ostatnie 5 lat kontynuowano opiekę nad 40 rodzinami

z terenu Gminy Lisewo, o najniższym statusie materialnym, zaopatrując je 
w odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, meble, środki piorące, zabawki. 

Organizacjami i podmiotami wspartymi przez działanie 
Stowarzyszenia ,,Pro Bono Hominis - Dla Dobra Człowieka”są m.in.: 
Stowarzyszenie „Amazonki” w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa
w Lisewie, Szkoła Podstawowa w Wielkich Łunawach, Zakład Opiekuńczo 
- Leczniczy w Chełmnie, NZOZ w Chełmnie, Towarzystwo Opieki Nad 
Bezdomnymi im. Św. Brata Alberta w Grudziądzu, Urząd Gminy
w Lisewie, Dom Pomocy Społecznej w Pruszczu Pomorskim, Dom Pomocy
Społecznejw Gołuszycach, Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, Dom 
Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, 
Remiza Strażacka w Mgoszczu, Dom Dziecka w Chełmnie, Ośrodek 
Zdrowia w Lisewie, GS ,,Samopomoc Chłopska” w Lisewie,  Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie, Szpital Psychiatryczny w Świeciu 
n/Wisłą, Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu, Ludowy Klub Sportowy 
„Victoria” Lisewo.

B i o r ą c  p o d  u w a g ę  ś c i s ł y  p a r t n e r s k i  z w i ą z e k
ze Stowarzyszeniem STICHTING „ZEELAND HELPT POLEN”
z Holandii, granice realizacji działań są sprawą umowną. Uznane jest, że 
dominujące działania Stowarzyszenia zawierają się na terenie powiatu 
chełmińskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Lisewo i Papowo 
Biskupie.

Skład osobowy i wolontariat
Aktualnie wśród członków zwyczajnych „Pro Bono Hominis - 

Dla Dobra Człowieka” znajduje się 40 osób. Spotkać można wśród nich 
specjalistów z zakresu pomocy społecznej, pedagogiki, terapii, psychologii 
jak i prywatnych przedsiębiorców, przedstawicieli administracji publicznej. 
Cechą charakterystyczną Stowarzyszenia jest to, że wśród członków, 
wszystkie osoby są aktywne zawodowo. O zasięgu działania „Pro Bono 
Hominis” i jego współpracy wymownie świadczy obecność czterech osób 
spoza Polski, obywateli Królestwa Holandii. 

Zagadnienie Wolontariatu jest osobnym elementem
w bieżącej pracy Stowarzyszenia. Powołana została komórka organizująca 
pracę wolontariacką. W wyniku jej działania i dzięki wysiłkowi osób 
wchodzących do wolontariatu, szóstka młodych ludzi, przez okres trzech lat 
systematycznie uczestniczyło w pracach Stowarzyszenia. W sposób mniej 
systematyczny, lecz również długotrwały ze Stowarzyszeniem związało się 
już 12 osób, biorąc udział w okresowych pracach wspierających. 

Plany na przyszłość dotyczące poszerzenia obszarów działań
Plany na przyszłość Stowarzyszenia zawarte są w kilku 

kierunkach oddziaływania. 
Pierwszym z nich jest utrzymanie dotychczasowej pracy 

wspierającej: osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, podmioty
i organizacje zajmujące się szeroko pojętą pracą społeczną i edukacyjną. 

Drugim elementem pracy będzie działanie projektowe 
odpowiadające na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych
z terenu gminy Lisewo oraz Papowo Biskupie. Dotychczasowe 
doświadczenia wskazują na priorytetowe traktowanie procesu integracji
i rehabilitacji społecznej prowadzonej na rzecz tego środowiska.

Trzecim zagadnieniem jakim będzie się zajmowało 
Stowarzyszenie jest organizowanie systematycznego wolontariatu. 
Potrzeby „Pro Bono Hominis” zawierają się w pracach informatycznych, 
opiekuńczych w stosunku do koni uczestniczących w hipoterapii, pomocy
w dystrybuowaniu pozyskiwanych środków materialnych oraz wsparcia
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Zdjęcie z projektu Coś dla iała - oś dla ucha  realizowanego prze  
Stowarzyszenie. Na zdjęciach między innymi Taczyńska, Różycka i Pyra

„ C C D ” z
 p.  p.  p. 

Zdjęcie z wręczenia skutera pani Żanecie Żywickiej z Lipienka przez Prezesa 
Stowarzyszenia p. Sziming

Zdjęcie z projektu „Coś dla Ciała - Coś dla Ducha” realizowanego przez
„Pro Bono Hominis - Dla Dobra Człowieka” w Mgoszczu

Wręczanie nagród na Pikniku Integracyjnym w Mgoszczu.
Na zdjęciu: p. Szyming, p. Kwiatkowska oraz p. Kościński

Wręczenie skutera studentowi z Gminy Świedziebnia w Urzędzie 
Marszałkowskim w Toruniu przez p. Sziming

w organizacji plenerowych spotkań integracyjnych. Kolejną częścią 
planowanych działań Stowarzyszenia jest przygotowywanie
i wejście na drogę ekonomii społecznej. Oczywiście, jak każde 
plany rozwoju, te również obarczone są ryzykiem trudności w ich 
realizacji. Wyrazem takich sytuacji, była rezygnacja 
Stowarzyszenia z propozycji zostania koordynatorem 
wojewódzkim w zakresie organizacji wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego, złożonej przez Urząd Województwa Kujawsko -
Pomorskiego. Przyczynami rezygnacji z tej funkcji była trudność
w podjęciu się nowego działania w obliczu chęci rzetelnego 
dotrzymania dotychczasowych zobowiązań partnerskich. Do nich 
zalicza się piąty element planowanych oddziaływań 
Stowarzyszenia - utrzymanie i rozwijanie kontaktów
z organizacjami zagranicznymi. Wśród nich priorytetem jest relacja 
partnerska ze STICHTING „ZEELAND HELPT POLEN”
z Holandii, która będzie stanowiła bazę do współpracy 
międzynarodowej w zakresie wymiany kulturowej, edukacyjnej
i szkoleniowej oraz działalności charytatywnej.

Szczególne osiągnięcia
Za swoją działalność w 2008 roku, realizację „Programu 

Aktywizacji i Integracji Praca i Zabawa” Stowarzyszenie 
otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko -  
Pomorskiego w konkursie na najlepsze inicjatywy organizacji 
pozarządowych „Rodzynki z Pozarządówki”(11 grudnia 2008r.). 
Stowarzyszenie stało się znaczącym partnerem dla innych 
organizacji pozarządowych oraz organów administracji publicznej  
z terenu gmin: Lisewo, Papowo Biskupie jak i Powiatu 
Chełmińskiego. Dostrzeżone znaczenie działań „Pro Bono 
Hominis” zaowocowało m.in. uczestnictwem jego przedstawiciela 
w pracach organu opiniująco - konsultacyjnego przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, jakim jest Społeczna Rada ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 

Poza nagrodami oficjalnymi, niezmiernie ważne są dla 
Stowarzyszenia zwykłe wyrazy wdzięczności, uśmiech i radość 
malująca się na twarzach osób, których udało się wesprzeć. 
Szczególne znaczenie mają wyrazy podziękowania Wójta
i Społeczności Gminy Świedziebnia, za wsparcie udzielone 
jednemu z Mieszkańców w roku 2009. Niezmiernie istotnym 
osiągnięciem Stowarzyszenia była również możliwość wsparcia 
dwóch uczestników projektu „Coś dla Ciała - Coś dla Ducha” w roku 
2010 w specjalistyczne pojazdy elektryczne, umożliwiające im 
samodzielne poruszanie się w przestrzeni publicznej. Pomoc 
powyższa stanowiła wartość  dodaną i nieplanowaną w realizacji 
w/w zadania. G. Sz.
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Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej „Wesoła Nutka” w Lisewie

Dnia 4 listopada 2010 roku w sali widowiskowej przy 
Gminnym Gimnazjum w Lisewie odbył się Przegląd Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesoła Nutka”. 

Celem przeglądu jest prezentacja amatorskiej twórczości 
artystycznej dzieci i młodzieży w dziedzinie muzyki, promocja 
uczestników oraz wzbogacenie oferty naszej gminy. W zabawie 
wzięło udział 25 uczestników z Gminnego Gimnazjum w Lisewie, 
Szkół Podstawowych w Lisewie i Krusinie oraz Świetlic 
Środowiskowych w Lisewie i Pniewitem. Do naszej zabawy 
dołączyli się rodzice, nauczyciele i opiekunowie. Konkurs odbył się 
w dwóch kategoriach: soliści 7-12 lat i soliści 13-18 lat. Nasze jury 
w skład, którego wchodzili: pan Erwin Regosz z Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury i Animacji w Toruniu, pani Alicja Nogalska i pani 
Marzena Szpręglewska oceniało: dobór repertuaru, emisje głosu, 
interpretacje utworu i ogólny wyraz artystyczny. Po naradzie jury 
postanowiło wyróżnić 5 osób: Natalię Zielińską, Ksenie 
Napieralską, Annę Liszaj, Martynę Rydzińską i Dawida 
Okońskiego, którzy otrzymali nagrodę w postaci rekomendacji na 
XVI Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Wesoła Nutka” w Chełmnie. Komisja postanowiła również 
wyróżnić Adriannę Blok i Natalię Kachniarz. 

Organizatorem zabawy była Świetlica Środowiskowa
w Lisewie przy współudziale środków finansowych Urzędu Gminy. 

W imieniu Świetlicy i własnym serdecznie dziękuje                
za pomoc panu Wójtowi Jerzemu Cabaj, panu Adamowi Jurzyście, 
opiekunom solistów i naszym uczestnikom za bardzo dobre 
prezentacje.

Agata Łepek 

Dary dla powodzian
Wyjazd zorganizowałem wspólnie z panem Jerzym 

Cabajem - Wójtem Gminy Lisewo i jednostką OSP w Strucfoniu. 
Była to już trzecia akcja pomocy zorganizowana przez nas dla 
miejscowości Świniary w gminie Słubice.

Wójt przygotował pięćdziesiąt paczek ze słodyczami dla 
dzieci, a także zapewnił nam paliwo i samochód dostawczy
z Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie. Pracownicy 
Urzędu Gminy w Lisewie przeprowadził zbiórkę artykułów 
spożywczych, plantator z Dubielna przekazał na rzecz powodzian 
trzydzieści worków ziemniaków (wspierał on nas we wszystkich 
tego typu akcjach i łącznie podarował około osiemdziesiąt 
worków). Natomiast inny plantator z Dubielna podarował ogórki, 
marchew i kapustę. Nawiązałem również kontakt z rolnikiem
z Gołot, który ofiarował marchew oraz cebulę. Dwóch sponsorów 
przekazało pieniądze, za które kupiłem mąkę i cukier. Mieszkańcy 
wsi Lipienek niezawodnie przygotowali owoce i warzywa, a Radny 
Kazimierz Komorowski zorganizował 100 kg wędlin z Zakładu 
Mięsnego „Ritter”. Samochód z darami załadowany był po same 
brzegi.

Do miejscowości Świniary pojechaliśmy w trójkę - Wójt,

naczelnik z OSP Strucfoń i ja. Trafiliśmy do wszystkich dzieci
i rodzin, które nie otrzymały żadnej pomocy. Ludzie przywitali nas 
serdecznie i byli bardzo wzruszeni naszą wizytą. Wszyscy 
proponowali poczęstunek i odpoczynek.

Jeśli się uda, a myślę że tak będzie, to zrobimy 
niespodziankę i udamy się z transportem mebli do rodziny, która ma 
pusty dom, ponieważ wszystko uległo zniszczeniu w wyniku 
powodzi.

Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy 
pomóc potrzebującym w ten sposób . Radosław Lewandowski

Taki „Grzeczny projekt”
Pamiętacie państwo - w wiosennej edycji powiatowego 

konkursu - cyklicznie organizowanego przez starostwo chełmińskie 
z cyklu „kulturowe dziedzictwo naszego sołectwa”, Chrusty 
otrzymały - grant w wysokości 900 zł na realizację projektu 
„Uchwycone w kadrze - zapisane w pamięci”.

Co prawda kwota, którą nam przyznano była niższa od 
zakładanej w projekcie, to jednak elastyczność regulaminu oraz 
możliwość oszczędności cięć czy przesunięć i tak pozwoliła nam na 
realizację wszystkich podstawowych celów i założeń projektu.

Zatem z przyjemnością informuję, że dnia 31 października 
2010 roku w naszej „magicznej dziupli” odbyło się sympatyczne 
spotkanie (przy małej czarnej i słodkościach) mieszkańców wsi 
Chrusty, wieńczące pomyślnie zrealizowany projekt. Zebrani 
życzliwie ocenili rezultaty i z przyjemnością przeglądali kronikę,
w której to zgodnie z projektowymi założeniami umieszczono 
wszelkie materiały będące pokłosiem wcześniej zrealizowanego
z powodzeniem pomysłu renowacji Krzyża. Doceniono również 
dbałość o realizację innych celów projektu, staranność
w wydatkach, zasadność zakupów, konieczność przesunięć lub 
oszczędnych cięć. Dzięki temu oprócz kroniki, mogliśmy na 
potrzeby naszej świetlicy kupić dobrej klasy aparat fotograficzny
z osprzętem. Przyda nam się bardzo - teraz dużo łatwiej będzie nam 
dokumentować i utrwalać inne nasze działania.

To był taki „grzeczny projekt” - prosty, przejrzysty, ale 
niebanalny. Jego realizacja wymagała oczywiście zarówno środków 
finansowych, jak i pracy sporej grupki ludzi.

Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
realizacji projektu. Szczególnie ciepło - dziękuję pani A. Dalke za 
opiekę merytoryczną i monitoring.

koordynator projektu - R. Poraszka

„DO NAS PO POMOC”
W gminie Lisewo działa Punkt Konsultacyjny, 

z  k t ó r e g o  m o g ą  k o r z y s t a ć  o s o b y
uzależnione od alkoholu i innych używek. Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Lisewo pozyskała na 
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działalność tego punktu dofinansowanie z  Urzędu 
Marszałkowskiego ze środków Wojewódzkiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w ramach 
konkursu „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych 
uzależnień”. 

Od 15 marca bieżącego roku w każdą środę czynny był 
punkt konsultacyjny, w którym porad udzielał terapeuta uzależnień 
wspierając i motywując osoby uzależnione do podjęcia leczenia
i utrzymania się w trzeźwości.

Dzięki działaniom Punktu zawiązała się grupa wsparcia 
dla osób z problemem alkoholowym, która spotyka się raz
w miesiącu. Grupę stanowią trzeźwi alkoholicy i osoby
z problemami korzystające aktualnie z punktu. Ich celem jest 
utworzenie grupy samopomocowej AA na terenie gminy Lisewo.

Punkt Konsultacyjny mieści się w ŚWIETLICY  
ŚRODOWISKOWEJ w Lisewie przy ul. Toruńskiej 15. 
Obecnie spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu

00 00w pierwszą i trzecią środę miesiąca od godz. 15  do 17 .
Z pomocy terapeuty w rozwiązaniu problemów 

uzależnień może skorzystać każdy mieszkaniec naszej gminy. 
ZAPRASZAMY. A.N

budżetu gminy sfinansowano

„ ”

 remont świetlicy w Malankowie. 
Naprawiono przeciekający dach, wymieniono stolarkę okienną oraz 
zrobiono nowe wejście od strony ulicy. Został utworzony
i wyposażony aneks kuchenny i sanitariat. W głównej sali wykonano 
nową podłogę, odnowiono i wymalowano ściany oraz wstawiono 
nowy piec kominkowy. Dzięki wsparciu prezesa stowarzyszenia 
Pro Bono Hominis  Grzegorza Szyming wyposażono świetlicę

w stoliki i krzesła.
Sołtys Iwona Tyburska wraz z Radnym Gminy Lisewo 

Andrzejem Nogalskim i przedstawicielem Rady Sołeckiej Jerzym 
Papierowskim, przywitali zaproszonych gości i mieszkańców. 
Głównym punktem programu był występ najmłodszych 
mieszkańców Malankowa, którzy zaprezentowali przedstawienie
o staropolskiej gościnności i zwyczajach. Po występie nadszedł czas 
na podziękowania władzom samorządowym za osiągnięcie 
wspólnego celu jakim był ten remont dla mieszkańców, a także 
gospodarzom za zorganizowanie uroczystości w miłej atmosferze. 
Całą ceremonię uświetniała obecność zaproszonych gości, czyli 
sędziwych mieszkańców Malankowa oraz władz samorządowych: 
Wójta Gminy Lisewo Jerzego Cabaja, przedstawiciela Zarządu 
Powiatu Radnego Powiatowego Grzegorza Zalewskiego, Skarbnika 
Gminy Lisewo Henryki Świątkowskiej i Sekretarza Gminy Lisewo 
Haliny Chrzanowskiej. Należą się podziękowania Sołtysowi Wsi 
Malankowo p. Iwonie Tyburskiej oraz mieszkankom Malankowa, 
które w szczególny sposób zaangażowały się w przygotowanie
i sprawny przebieg całej uroczystości. Mieszkańcy dziękują Pani 
Agnieszce Dalke za zrealizowanie i pilotowanie projektu „Ocalić 
wspomnienia od zapomnienia”, na który pozyskała środki
w wysokości 1500 zł ze Starostwa Powiatowego. Projekt zakładał 
wywiady z najstarszymi mieszkańcami wsi. Zebrane informacje 
dotyczące dziejów wsi wraz ze zdjęciami seniorów zebrano
w jednym pięknym albumie, który będzie pamiątką dla przyszłych 
pokoleń i swoistą kroniką Malankowa.          Krzysztof Nogalski

Bezpiecznie na drodze
Dnia 5 listopada 2010 r. w Szkole Podstawowej im. 

Janusza Korczaka w Lisewie odbyło się spotkanie z dyrektorem 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu - 
panem Andrzejem Grossem oraz panią Agnieszką Sobieralską 
rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Policji
w Chełmnie, Wójtem Gminy Lisewo panem Jerzym Cabajem 
oraz dyrekcją szkoły. Uczniowie lisewskiej placówki otrzymali  
kamizelki odblaskowe.
-Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa
w Toruniu opracowała program poprawy bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży, szczególnie uczniów wiejskich, dochodzących
i dojeżdżających do szkół wyjaśnia Wójt Gminy Lisewo Jerzy 
Cabaj. Program obejmuje całe województwo kujawsko - 
pomorskie, w tym również naszą gminę. Zależy nam szczególnie na 
tym, aby dzieci całe i zdrowe dotarły do domu.

Pani Agnieszka Sobieralska przypomniała zasady 
poruszania się na drogach. Zwróciła również uwagę na sposoby 
spędzania czasu wolnego oraz na niewłaściwe zachowania uczniów 
i grożące kary za różne przewinienia.

Odbyła się także projekcja filmu pt. „Bezpiecznie ze 
Sznupkiem”.             Tatiana Jaworska

Nowa świetlica w Malankowie
Dnia 29 października 2010 r. we wsi Malankowo 

mieszkańcy  uroczyśc ie  świę towal i  o twarc ie  nowo 
wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Dzięki przychylności Rady 
Gminy Lisewo i Wójta Jerzego Cabaja ze środków własnych

Ocalić wspomnienia od zapomnienia
Dnia 5 listopada 2010 roku w naszej wsi Malankowo 

odbyło się otwarcie świetlicy, która została nowo wyremontowana. 
Otwarcie połączyliśmy razem z opracowaniem projektu, który 
nasza wieś otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie na 
sumę 1.200 zł. Projekt pt. „Ocalić wspomnienia od zapomnienia”. 
Razem z młodzieżą przeprowadziliśmy wywiad z najstarszymi 
mieszkańcami Malankowa, którzy wspominali dawne dzieje
i zwyczaje w naszej wsi. Sporządziliśmy notatki i na tej podstawie 
utworzyliśmy kronikę Malankowa oraz małe muzeum dawnych 
przedmiotów. Zrobiliśmy także gazetkę ścienną w naszej nowej 
świetlicy. Muszę powiedzieć, że mamy w Malankowie bardzo 
chętną młodzież i dzieci z którymi przygotowaliśmy krótkie 
przedstawienie pt.: „Ocalić wspomnienia”. Było bardzo miło
i wesoło. Nasze panie najpierw zaangażowały się przy upiększaniu 
naszej świetlicy. Na dzień otwarcia każda upiekła ciasto. W otwarciu 
uczestniczyli Ci najstarsi, jak i najmłodsi mieszkańcy naszej wsi. 
Naszą kronikę młodzież będzie systematycznie uzupełniać.

Na koniec chciałabym podziękować wszystkim tym,



Jaszczur Music Festiwal
 Dwudniowy Festiwal Muzyczny został 
 zorganizowany przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Lisewie pod patronatem Wójta Gminy Lisewo przy 
współudziale Sołectwa Lisewo.

00W pierwszym dniu festiwalu (20 ) gościliśmy dwa 
zespoły rockowe: „Mr Lajt” i „Mordercy P”.

„Mr Lajt” to energetyczny i melodyjny rock z Torunia. 
Granie „na żywo” to ich największy atut. Z powodzeniem 
występują w klubach muzycznych całej Polski.

„Mordercy P.” z Bydgoszczy to mieszanka rocka, reggae i 
ska. To bardzo rozgrzewający i częstujący pozytywną energią 
zespół.

00Drugi dzień festiwalu rozpoczął się już o godzinie 15  
warsztatami, które poprowadził nasz honorowy gość Sławek 
Wierzcholski z „Nocną Zmianą Bluesa”. Wymiana doświadczeń,              
a przede wszystkim spotkanie z niekwestionowaną gwiazdą 
polskiego bluesa była wielkim przeżyciem dla młodzieży, która 
pojawiła się u nas z oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów 
miejscowości. Oczywiście nasza lisewska, zdolna młodzież też nie 
zawiodła. 

00 O godz. 18 rozpoczęło się przesłuchanie zespołów 
konkursowych. W skład jury konkursowego weszli:
- Sławek Wierzcholski  (lider Nocnej Zmiany Bluesa)
- Marcin Dąbrowski (ChDK Chełmno)
- Adam Jurzysta (dobra muzyczna dusza i przedstawiciel młodych i 
zdolnych z Lisewa).
Do konkursu przystąpiło 6 zespołów:
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- „Zagadka” - Toruń
- „Roller Coaster” - Rypin
- „Brams” - Gostycyn
- „Good Way” - Lisewo
- „Off The Cuff” - Grudziądz
- „Arytmia” - Bydgoszcz

Nasza publiczność ochoczo dopingowała wszystkim 
młodym artystom.

Zwycięzcą festiwalu został zespół „Arytmia”
z Bydgoszczy, II miejsce zajęli „Good Way” z Lisewa oraz 
„Zagadka” z Torunia. Zespół „Good Way” otrzymał również 
nagrodę publiczności.

Następnie przyszedł czas na długo wyczekiwany koncert 
Sławka Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa. Nikt nie gra tak 
bluesa na harmonijce jak Sławek. Swoją energią zaraził całą 
publiczność. „Nocna Zmiana” wprowadziła cudowny nastrój do 
naszej auli, a młodzież chętnie odwdzięczała się oklaskami
i wspólnym śpiewem. Wśród publiczności było również wielu 
starszych miłośników dobrej muzyki. I niech ktoś powie, że to nie 
prawda, że blues łączy pokolenia. Teraz wiemy, że łączy, że mieszka 
w Polsce (jak to śpiewał Sławek) i że zamieszkał w Lisewie za 
sprawą naszej WSPANIAŁEJ MŁODZIEŻY. Cudownie się 
bawiliście kochani! Aż chce się organizować kolejne podobne 
imprezy dla WAS. Szacunek dla Was za wielką kulturę.

Po koncercie Sławka Wierzcholskiego młodzież bawiła się 
przy dźwiękach dj ,,Dual'a”.

Nad organizacją imprezy pracowali (ciężko i szybko):
- Alicja Nogalska -  nagłośnienie, reklama, logistyka.
- Marzena Szpręglewska - rekrutacja i kontakt z zespołami, kontakt
z gwiazdą festiwalu, logistyka, prasa.
- Anna Piasecka - opieka nad zespołami, głosowanie na gwiazdę 
publiczności, logistyka.
- Barbara Moch - przygotowanie sali, opieka nad zespołami, 
czuwanie nad cateringiem.
- Adam Jurzysta - prowadzenie festiwalu, kontakt z zespołami, 
członek jury i wszechpomocny człowiek.
A teraz podziękowania:

Dziękujemy LGD ,,Vistula - Terra Culmensis”, za 
pośrednictwem, której otrzymaliśmy dotację na organizację 
„Jaszczura”.

Dziękujemy Wójtowi, który zaufał nam i objął swoim 
patronatem nasz lisewski festiwal oraz Radzie Gminy za 
umożliwienie organizacji imprezy.

Dziękujemy Zarządowi Starostwa Powiatowego
w Chełmnie za wsparcie finansowe.

Dziękujemy p. Andrzejowi Murawskiemu i p. Robertowi 
Piaseckiemu, miłośnikom bluesa za dyskretne czuwanie nad 
bezpiecznym przebiegiem imprezy.

Dziękujemy naszym druhom z OSP Lisewo za czuwanie 
nad porządkiem podczas imprezy.

Dzięki dla Julki Szpręglewskiej za stworzenie wspaniałego 
logo festiwalu za darmochę!

Wielkie dzięki dla Rafała Sączawy z GCI, który również 
nam bardzo pomógł w przepływie informacji.

Dzięki dla Kostka Szpręglewskiego i Jakuba 
Kalinowskiego za pomoc przy przygotowaniu auli do festiwalu
i pomoc ekipie nagłośnieniowej.

Mamy nadzieję, że festiwal zintegrował młodzież
z różnych stron naszego województwa, że wśród zespołów 
prezentujących swoją twórczość nawiązały się przyjaźnie i częściej 
będziemy spotykać się przy dobrej muzyce, a nasze Lisewo będzie 
znane z organizacji fajnych imprez dla młodzieży.

Do zobaczenia za rok! Organizatorzy

którzy przyczynili się w jakiś sposób do remontu świetlicy. Nie będę 
wymieniać nazwiskami, aby nikogo nie pominąć. Główne 
podziękowanie należy się Panu Wójtowi, od którego to zależało to 
ostatnie słowo „remont”. Krótko powiedziawszy warto było czekać.

Iwona Tyburska - Sołtys wsi Malankowo
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DJ DualZwycięzcy - „Arytmia” ze Statuetką „Jaszczura”

Publiczność nie czekała na zaproszenie do zabawy

„Good Way” - Lisewo

„Zagadka” - Toruń Sławek Wierzcholski - wirtuoz harmonijki

Sławek i „Nocna Zmiana Bluesa”

Czas na wręczenie nagród

Wiadomości Lisewskie
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Materiały  przyjmujemy  do  10  dnia  każdego  miesiąca.  
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Marzenna Szpręglewska

Nakład: 1200 egz.

Skład komputerowy

PODZIĘKOWANIA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie pragnie 

złożyć serdeczne podziękowania Darczyńcom Państwu Annie
i Keith Adkins zam. Wielka Brytania za ofiarowaną pomoc
w postaci przyborów szkolnych. Dary w formie plecaków 
szkolnych z wyposażeniem (długopisów, kredek, ołówków, 
zeszytów, farb, bloków, wycinanek, kolorowanek, przyborów 
geometrycznych, piórników itp.) przekazaliśmy dzieciom
z najbardziej potrzebujących rodzin wielodzietnych z terenu 
Gminy Lisewo.

Za okazane serce w imieniu dzieci serdecznie 
dziękujemy. GOPS w Lisewie

PODZIĘKOWANIA
Wójt Gminy Lisewo oraz Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lisewie pragną serdecznie podziękować Sołtysowi 
wsi Strucfoń oraz jej mieszkańcom za przekazaną pomoc 
finansową na rzecz rodziny, która straciła dorobek swego życia
w wyniku pożaru we wsi Krusin.

Wójt Gminy Lisewo wraz z Kierownikiem GOPS w Lisewie

INFORMACJA
Zapraszamy mieszkańców gminy na zajęcia sportowe 

(tenis stołowy i piłka nożna). Zajęcia odbywają się we wtorki
i czwartki na obiektach Szkoły Podstawowej w Lisewie od godz. 

0017 . Prowadzącym zajęcia jest Bogdan Taczyński. 
Zapraszam wszystkich chętnych.

Bogdan Taczyński

Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu 
terytorialnego

Gmina Lisewo jest jednym z partnerów projektu: „Nowa 
jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego” 
realizowanego przez Gminę Stolno. Pozostałymi jednostkami 
uczestniczącymi w projekcie są: Gmina Chełmno, Gmina Grudziądz 
oraz Powiat Chełmiński. Władze tych jednostek, rozumiejąc wagę 
ciągłego doskonalenia kompetencji i podnoszenia kwalifikacji przez 
pracowników własnych urzędów, wymuszanego  nieustannie 
zmieniającym się prawem, przystosowaniem się do wymogów Unii 
Europejskiej,  wzrostem liczby interesantów, świadczonych usług
i coraz to nowych zadań, stwierdziły potrzebę profesjonalizacji 
działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz konieczność 
wdrożenia nowych rozwiązań usprawniających pracę i jakość 
zarządzania. Te argumenty zdecydowały, że powstał projekt a pomysł 
przerodził się w konkretne działania.

Celami projektu są m.in. :
- poprawa zdolności monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju 
jednostek samorządu terytorialnego (JST),
- podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadr  JST przez szkolenia, 
kursy i studia podyplomowe,
- budowa kultury wymiany informacji i dobrych praktyk dla JST,
- wzmocnienie JST w realizacji polityki bezpieczeństwa,
- usprawnienie obiegu dokumentów w JST,
- upowszechnienie informacji o funkcjonujących NGO w powiecie 
chełmińskim i w Gminie Grudziądz wśród lokalnych społeczności,
- poprawa dostępu mieszkańców z terenu JST do informacji 
zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej,
- wzrost jakości świadczonych usług.

Prawie 100 pracowników z wyżej wymienionych jednostek 
samorządu terytorialnego uczestniczyć będzie w różnego rodzaju 
kursach informatycznych, l ingwistycznych, szkoleniach 
interpersonalnych, a także ogólnych i specjalistycznych z zakresu 
wykonywanych zadań oraz studiach podyplomowych. 
W miesiącu październiku zakończyło się szkolenie„Księgowość
w projektach UE" obejmujące m.in. podstawy prawne krajowe i unijne 
dot. prowadzenia księgowości, zasady księgowania kosztów
w projektach unijnych, opis i dekretację dokumentacji finansowej 
projektu, zasady rozliczania projektów, archiwizację, tryb 
wnioskowania o zmiany w realizacji projektu. Wzięło w nim udział 24 
pracowników. 

Aktualnie trwa jeszcze kurs „Excel w zarządzaniu". Jest to 
szkolenie praktyczne przy komputerze, mające na celu naukę 
wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego w tworzeniu baz danych, 
badaniach potrzeb, zarządzaniu, raportowaniu, w tworzeniu prezentacji 
multimedialnych, itp. W szkoleniu bierze  udział 36 pracowników
z 5 JST. 

Do końca 2010 r. odbędzie się jeszcze szkolenie z Zamówień 
Publicznych oraz „Public Relations”. 

Osiągnięty został już jeden z zakładanych rezultatów projektu. 
Nastąpiła poprawa dostępu do przepisów prawa. Zakupiono dodatkowe 
moduły do systemu Informacji prawniczej LEX oraz zwiększono ilość 
stanowisk wyposażonych w ten program. W miesiącu wrześniu 
pracownicy zostali przeszkoleni z obsługi modułów systemu LEX.

Został już także wybrany wykonawca zadania „Wdrożenie 
Elektronicznego Obiegu Dokumentów w 5 JST”. Zgodnie z umową, 
prace wdrożeniowe rozpoczną się jeszcze w tym roku a zakończą
w sierpniu 2011 r. W tym samym czasie rozpoczną się prace związane
z realizacją zadania „Zarządzanie polityką bezpieczeństwa w 5 JST”.

Innymi efektami i rezultatami projektu będzie m.in.:
- 240 godzin kursów informatycznych w ramach, których wydanych 
zostanie 72 certyfikatów, 
- 100 godzin kursów lingwistycznych w ramach, których wydanych 
zostanie 12 certyfikatów, 
- 320 godzin szkoleń interpersonalnych i wiedzy, w ramach których 
wydanych zostanie 186 certyfikatów, 
- ukończenie studiów podyplomowych przez 9 pracowników,
- opracowanie mapy NGO i wydanie 5000 szt. biuletynów z mapami 
NGO, usprawnienie procedury aktualizowania danych w Biuletynie

Podziękowanie
Wszystkim, którzy podczas choroby syna Krzysztofa wspierali 

nas na różny sposób, a po śmierci modlili się za jego duszę i odprowadzili 
na miejsce wiecznego spoczynku serdecznie dziękujemy.

Szczególne podziękowanie kierujemy do:
- Dyrekcji i pracowników ZSO w Lisewie,
- Dyrekcji i pracowników PKP Cargo w Toruniu,
- oraz Kierownictwa i pracowników „POLIESTER PRODUKTY”
w Kornatowie.

Barbara i Grzegorz Wojnowscy

Gmina Grudziądz
86-300 Grudziądz
ul.Wybickiego 38

www.grudziadz.ug.gov.pl
tel. 56/451 11 11

Gmina Lisewo
86-230 Lisewo

ul. Chełmińska 2
www.lisewo.com
tel. 56/676 86 03

Gmina Stolno
86-212 Stolno

www.stolno.com.pl
tel. 56/677 09 00
Lider projektu

Powiat Chełmiński
86-200 Chełmno
ul. Harcerska 1

www.powiat-chelmno.pl
tel. 56/677 24 10

Gmina Chełmno
86-200 Chełmno
ul.Dworcowa 1

www.gmina-chelmno.pl
tel. 56/686 15 40

Projekt Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego„ ”

 Informacji Publicznej,
- wdrożenie systemu monitorowania i ewaluacja strategii rozwoju JST, 
- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. 

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2010 roku i potrwa do 
31 grudnia 2011 roku.
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Kontakt:
tel.: 518 895 797

e-mail: sklep@juflot.pl
www.juflor.pl
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OFERUJEMY SZEROKI ASORTYMET TOWARÓW:

- MAT. BUDOWLANE   
- MAT. HYDRAULICZNE 
- MAT. ELEKTRYCZNE
- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, OKNA RABAT - 18 %
- DACHY
- NARZĘDZIA I ELEKTRONARZĘDZIA
- MAT. WYKOŃCZENIOWE

ul. Hallera 20 A, 86-230 Lisewo
056-676-70-88; 0501-789-897

W OFERCIE POSIADAMY SZEROKI WYBÓR FARB
 EMULSYJNYCH I OLEJNYCH, AKCESORIÓW 

ŁAZIENKOWYCH, PANELI PODŁOGOWYCH, ROLET 
OKIENNYCH, OKLEINY MEBLOWEJ.

W OFERCIE POSIADAMY SZEROKI WYBÓR FARB
 EMULSYJNYCH I OLEJNYCH, AKCESORIÓW 

ŁAZIENKOWYCH, PANELI PODŁOGOWYCH, ROLET 
OKIENNYCH, OKLEINY MEBLOWEJ.


