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- 23 IV 1867 roku założono parafialne kółko rolnicze, którego celem działalności było szerzenie
wiedzy rolniczej i jej praktyczne zastosowanie;
- 18 III 1873 roku założono Bank Ludowy. Bank lisewski był pierwszym tego rodzaju bankiem
w powiecie chełmińskim;
- że w Lisewie znajduję się kilka klubów sportowych m.in. Ludowy Klub Sportowy "Victoria",
Uczniowski Klub Sportowy "Jaszczury oraz drużyna siatkarska "Kropelka";
- wieża kościoła w Lisewie pochodzi z XVI wieku i jest jedną z niewielu budowli o takim
kształcie na Pomorzu Gdańskim i w ziemi chełmińskiej;
- w sierpniu 1831 r. na Lisewo spadła epidemia cholery, która pochłonęła 94 osoby;
- od połowy XIX wieku w Lisewie, za sprawą miejscowego proboszcza ks. Stanisława
Machorskiego, rozwijała się Polska działalność kulturalno- społeczna. Jej celem było
przeciwstawienie się germanizacji;
- Kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie pochodzi z
końca XIII wieku;
- w Pniewitem przez 10 lat, aż do swej śmierci, majątkiem i Zgromadzeniem Sióstr Pasterek
od Opatrzności Bożej kierowała jego założycielka błogosławiona Matka Maria Karłowska;
- kościele lisewskim odbywały się zjazdy Towarzystwa Jaszczurczego w czasie jednego z
ostatnich zjazdów w 1453 roku zrodziła się tu myśl poddania Pomorza Gdańskiego, Prus i Ziemi
Chełmińskiej królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi;
- w Lipienku znajdował się zamek Krzyżacki z XIII w. Do dziś zachowały się jedynie ruiny;
- w Lipienku wydano wiele ważnych dokumentów m.in. przywilej lokacyjny Grudziądza z 1291
roku;
- dwóch wójtów z Lipienka: Paul von Russdorf i Erich von Erlichhausen pełniło funkcję
wielkiego mistrza zakonu;
- pierwsze pisane wzmianki o Lisewie pochodzą z 1293 r.;
- gmina znajduje się w centralnej części województwa Kujawsko- Pomorskiego w powiecie
Chełmińskim;
- w Lisewie został zlokalizowany jeden ze zjazdów z autostrady A1 z Gdańska do Cieszyna;
- w Lisewie działa Gminny Punkt Informacji Europejskiej, którego siedzibą jest Gminne
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Gimnazjum przy ul. Toruńskiej;
- w gminie znajduje się 18 sołectw;
- Lisewo jako siedziba władz gminnych posiada znakomicie rozbudowaną sieć sklepów,
zakładów usługowych m.in. stację diagnostyczną samochodów, punkty obsługi rolnictwa i
ludności wiejskiej, kwiaciarnię, cukiernię, aptekę;
- wśród zakładów przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego na uwagę zasługują m.in.
Zakład Mleczarski, Zakład Mięsno-Wędliniarski - Kazimierz Ritter, Piekarnia Kazimierz
Sankiewicz, wytwórnia wyrobów z włókien poliestrowych. Znakomitym przykładem lokalnej
gospodarności jest wciąż dobrze prosperująca Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska";
- według danych GUS liczba ludności oscyluje wokół 5500 mieszkańców, w samym Lisewie
mieszka ok. 1800 osób;
- Gmina Lisewo jest w 100 % zwodociągowana, posiada również własną oczyszczalnie
ścieków;
- w Lisewie został zlokalizowany najnowocześniejszy w Polsce i jeden z nowszych w Europie
Główny Punkt Zasilania (oznaczenie GPZ 110/15 kV);
- w 1997 jeden z rolników z Lisewa Stanisław Nowak został mistrzem Agroligi w byłym
województwie toruńskim; compare side effects cialis generica cialis cialis pills discussion cialis
online canadian pharmacy
order cialis online not fake
cialis pills online
argaiv1482
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