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„XI Spotkania Rodzinne”
W niedzielę o godzinie 16.00 na stadionie lisewskim odbyły się „XI Spotkania Rodzinne”. Festyn 

integracyjny zorganizowany został przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo, Urząd Gminy Lisewo i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego oraz Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Wszyscy przybyli goście zostali powitani przez Pana Wójta Jerzego Cabaja. Następnie przedstawiono nam 
program imprezy. W jej trakcie trwała loteria fantowa, której główną nagrodą był rower. Świetlica Środowiskowa 
przygotowała pyszne gofry, a nasi sponsorzy zadbali o degustację kiełbasek z grilla oraz chleba ze smalcem 
i ogórkiem. Darmowe lody sprawiły, że na twarzach najmłodszych mieszkańców pojawiły się uśmiechy. Fani 
jednośladów mogli nacieszyć oczy pięknymi motocyklami, którymi przybyli mieszkańcy naszej gminy. Odbyła się 
również wystawa prac Kółka Rękodzieła oraz pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej. Mogliśmy 
uczestniczyć w różnych konkurencjach m.in. w rzucie beretem. Na tegorocznym festynie mogliśmy podziwiać 
występy: dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Lisewie, zespołu emerytów „Jak oni śpiewają”-
- prowadzonego przez pana Jana Łukaszewskiego, zespołu „Mozaika” ze Szkoły Podstawowej w Krusinie, występu 
zespołu wokalnego z ZSO w Lisewie pod opieką pani Aleksandry Uchacz oraz grupy młodzieży gimnazjalnej  Disco 
- polo „EFEKT”. Dużą uwagę przyciągnął pokaz tańca Break Dance w wykonaniu „SZTEWITE” oraz występ 
zespołu „KASJOPEA”. Wieczorem zaś odbyła się zabawa taneczna, którą uprzyjemnił zespół „TRANS”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji naszych Spotkań Rodzinnych. 
Dziękujemy dyrekcji szkół, nauczycielom i młodzieży za przygotowanie części artystycznej, Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Gminy Lisewo, pracownikom Urzędu Gminy a także sponsorom: Ks. Prałatowi 
G. Gromowskiemu, państwu R. T. Tomaszewskim, dr Z. Falkiewiczowi, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” oraz Zakładowi Mięsnemu „Ritter”. 

Izabela Foj i Agnieszka Mazur
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Z działalności OSP
W dniu 24 maja 2009 r. na stadionie sportowym KS 

„Victoria” w Lisewie odbyły się tradycyjne Gminne Zawody 
Sportowo - Pożarnicze.

W zawodach uczestniczyło łącznie 14 drużyn:
 - seniorzy: Lisewo, Lipienek, Linowiec, Mgoszcz, Strucfoń, 
Pniewite oraz Drzonowo,
 - młodzieżowa drużyna męska: Mgoszcz, Malankowo, Lipienek, 
Linowiec, Lisewo oraz Drzonowo,
 - młodzieżowa drużyna dziewcząt reprezentowała Lisewo.

Zawody przeprowadzono w dwóch konkurencjach, tj. tor 
przeszkód i ćwiczenia bojowe. Łączny wynik był wyznacznikiem 
zajętych miejsc. Komisja sędziowska z Państwowej Straży 
Pożarowej z Chełmna pod przewodnictwem mł. bryg. Tomasza 
Zbilskiego ustaliła następującą kolejność miejsc zdobytych podczas 
zawodów:
Seniorzy:
 1. OSP Strucfoń
 2. OSP Drzonowo
 3. OSP Lipienek

MDP - chłopcy:
1. OSP - Lipienek
2. OSP - Linowiec
3. OSP - Drzonowo

MDP- dziewczęta:
1. OSP- Lisewo.

Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Wójta 
Gminy Lisewo oraz dyplomy. Nagrody rzeczowe dla najlepszych 
drużyn zostały sponsorowane przez: Firmę „Tworzywa sztuczne
 - Rafał i Henryk Adamczyk z Kornatowa” - serdecznie dziękujemy. 
Składamy także gratulacje wszystkim zwycięzcom. 

RP.

Straż pożarna w Domu Pomocy Społecznej

W dniu 4.06.2009 r. w Domu Pomocy Społecznej
w Mgoszczu przeprowadzono gminne ćwiczenia, zgrywające 
jednostki OSP naszej Gminy z udziałem PSP Chełmno na wypadek 
zagrożenia pożarowego w tym zakładzie. W ćwiczeniach brały udział 
jednostki: PSP Chełmno, OSP Papowo Biskupie, OSP Lisewo, OSP 
Mgoszcz, OSP Strucfoń. Należy wyróżnić działania załogi DPS 
Mgoszcz w przeprowadzeniu ewakuacji podopiecznych z rejonów 
zagrożenia a także ekipy straży pożarnych za profesjonalne 
przeprowadzenie akcji ratunkowo - gaśniczych.
 Na zakończenie dyrekcja DPS Mgoszcz poczęstowała 
strażaków bardzo smaczną grochówką.
Serdecznie dziękujemy. R.P.

Mała wieś a potrafi !
W Wierzbowie drewniany Krzyż po 15 latach uległ 

zniszczeniu. Rozważano możliwość jego naprawy ale po dokładnym 
obejrzeniu okazało się, że drewno zupełnie zmurszało a zatem trzeba 
było podjąć decyzję o postawieniu nowego. Pomysł zbudowania 

Krzyża metalowego podsunął p. Ryszard 
Więckowski, który opracował i zrealizował 
projekt. Zbiórką pieniędzy wśród 
mieszkańców wsi zajęła się sołtys
p. Elżbieta Lewandowska. Pozostałą 
brakującą kwotę dopłacono z Urzędu 
Gminy Lisewo, za którą mieszkańcy 
serdecznie dziękują. Pięknie wykonany 
Krzyż stanął na dawnym miejscu, a 

0 024.05.2009 r. o godz. 15  został 
poświęcony przez proboszcza parafii 
Wabcz  Ks .  Kanonika  Grzegorza  
Grabowskiego, który odprawił przy

Krzyżu uroczystą Mszę Świętą. We mszy uczestniczył Wójt Gminy 
Lisewo Jerzy Cabaj oraz mieszkańcy Wierzbowa. Dziękuję. 
wszystkim, którzy zaangażowali się w postawienie Krzyża
i w przygotowanie uroczystości oraz za udział we Mszy Świętej.

Sołtys Wierzbowa - Elżbieta Lewandowska
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Port Piracki w Mgoszczu.
W poniedziałek 01.06.2009 r. Zespół Pałacowo - Parkowy

w Mgoszczu przybrał formę Portu Piratów. Wszystko to za sprawą
Międzynarodowego Dnia Dziecka, w którym poza mieszkańcami 
Domu Pomocy Społecznej wzięły także udział dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Lisewie oraz Mini Przedszkola. 

Dzień Dziecka jest pierwszą z cyklu sześciu imprez 
integracyjnych wchodzących w skład programu „PARIS” - Program 
Aktywizacji, Rehabilitacji i Integracji Społecznej, który 
współfinansowany jest ze środków PFRON - u. Środki te zostały 
pozyskane w ramach konkursu otwartego na realizację zadania: 
„Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w powiecie chełmińskim w 2009 roku”, 
ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie. Głównym 
organizatorem cyklu jest Stowarzyszenie Pro Bono Hominis - Dla 
Dobra Człowieka w Mgoszczu we współpracy z tutejszym Domem
Pomocy Społecznej.

Pomimo deszczowej pogody milusińscy nie zawiedli. 
Przybyli do Mgoszcza przebrani za piratów, gdzie czekało na nich 
sporo atrakcji. Jedną z nich była Szkoła Piratów. Dzieci musiały 
nauczyć się pieśni żeglarskiej, wiązać węzły marynarskie, przejść 
pasowanie na pirata oraz skosztować smakołyków z kuchni 
pirackiej. Uczyły się rozpoznawać różne rodzaje statków, a także 
musiały się wykazać umiejętnością poznawania po dotyku 
przedmiotu związanego z tematyką morską w tzw. skrzynce 
tajemnic. Po przejściu wszystkich szczebli edukacji w tej 
dziedzinie, kolejnym zadaniem było sprawdzenie swoich 
umiejętności na szlaku. Każda załoga otrzymała mapę żeglugi
i wraz z piratem - przewodnikiem ruszyła w trasę, by zmierzyć się
z czekającymi tam zadaniami. Odnajdując kolejne punkty nasi 
goście musieli przejść po balu drewna, odgadnąć nazwę statku, 
który spotkali na swojej drodze i wymienić zwierzęta 
zamieszkujące morskie głębiny. Wysyłali wiadomości w butelce
a także wymyślali okrzyk dla swojej załogi. Na końcu czekał na nich 
skarb w postaci kufra pełnego maskotek. Jeszcze tylko kilka pytań 
ze strony pirata pilnującego skarbu i każdy mały korsarz stał się 
posiadaczem wybranej przez siebie maskotki. Dodatkową atrakcją, 
którą dzieci przyjęły z wielkim zainteresowaniem była salwa 
wystrzelona z armaty, będącej wraz z eksponatami dawnej broni 
białej i palnej, kolejną atrakcją mgoskiej przystani. Po 
wyczerpującym teście wiedzy i sprawności dzieci mogły posilić się 
kiełbaską z grilla. Przygotowany został także deser w postaci ciastek 
i lodów. Chętni, których nie brakowało, mogli skorzystać
z przejażdżki bryczką z zaprzęgiem konnym. Przez cały czas 
trwania imprezy rozbrzmiewały pieśni żeglarskie, którym 
towarzyszyły liczne zabawy integracyjne. Dzieciom przybyłym na 
nasze zaproszenie serdecznie dziękujemy za udział i wspaniałą 
zabawę. Mamy nadzieję, że udało nam się sprostać oczekiwaniom 
naszych małych przyjaciół. Przecież każdy z nas kiedyś był 
dzieckiem. Wszystkiego najlepszego. R.K.

Dzień Dziecka w Lipienku
Dnia 30.05.2009 r. Rada Sołecka wraz z jednostką OSP 

Lipienek, przy pomocy funduszu ofiarowanego przez Wójta Gminy 
Lisewo, zorganizowała Dzień Dziecka. Na zabawę przybyło dużo 
dzieci wraz z rodzicami. Na pociechy czekały różne konkursy
i zabawy tj. skoki w worku, rzut piłką do opony i inne atrakcje. Dla 
wszystkich uczestników czekały upominki. Panowała wyśmienita 
atmosfera. Zostało zorganizowane ognisko, na którym dzieciaki 
mogły upiec kiełbaski podarowane przez Pana Kazimierza Ritter.
W trakcie zabawy jednostka OSP Lipienek zademonstrowała pokaz 
ugaszenia paleniska, przygotowanego przy pomocy środka 
pianotwórczego. To była dla dzieciaków ogromna frajda. Wszyscy 
mogli obejrzeć sprzęt strażacki, a także spróbować swoich sił podczas 
zabawy, która polegała na jak najszybszym strąceniu pieńka przy 
pomocy „sikawki”.
Dziękujemy organizatorom i wszystkim dzieciakom za przybycie
i wspaniałą zabawę.

Rada Sołecka i OSP Lipienek
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Z przyrodą za pan brat!
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krusinie po raz drugi 

uczestniczyli w akcji organizowanej przez Leśną Szkołę na 
Barbarce: „Posadź drzewa dla przyszłych pokoleń”. 
Zagadnienia związane z drzewami realizowane były na różnych 
lekcjach. Miały one na celu motywowanie uczniów do działań na 
rzecz ochrony przyrody. W tym roku na terenie szkoły posadzono 70 
sztuk buków i jarząbów. Drzewom „klasowym” nadano imiona 
znanych poetów i pisarzy. Akcję zorganizowano w Dniu Święta 
Ziemi.

Wiosna to również czas wyjazdów i wycieczek. Uczniowie 
klas młodszych wyjechali do miejscowości Brzoza koło Torunia. 
Czekało tam na nich wiele atrakcji i niespodzianek. Uczniowie 
wędkowali w stawie, korzystali ze zjeżdżalni oraz mieli możliwość 
strzelania z wiatrówek na strzelnicy. Wielkim zainteresowaniem 
cieszyły się przejażdżki konne, trampoliny i huśtawki, pływanie 
łódkami po stawie oraz powożenie zaprzęgami konnymi. Pobyt ten 
był czasem relaksu i odpoczynku oraz stworzył możliwości 
doskonalenia różnorodnych sprawności i umiejętności. Chętnie 
pojedziemy tam jeszcze raz! 

T. M.

Podziękowanie
Chcielibyśmy serdecznie podziękować w organizacji 

zabawy z okazji Dnia Dziecka. W szczególności za wsparcie 
finansowe Panu Wójtowi Jerzemu Cabajowi oraz Paniom: 
Kazimierze Pudlewskiej, Danucie Wiśniewskiej, Grażynie 
Jasińskiej, Halinie Lewandowskiej. Dziękujemy także druhom 
OSP z Lipienka za pokaz ćwiczeń bojowych i całego sprzętu 
dzieciom. 

O efekcie najlepiej świadczy reakcja dzieci.
Ich uśmiechy to najwyższa zapłata za Państwa dobroć.

Serdecznie dziękują: 
Sołtys Dziubak Teodor, Radny Komorowski Kazimierz.

DZIEŃ DZIECKA W ODDZIALE 
PRZEDSZKOLNYM W LISEWIE

Dzień Dziecka to święto, na które z niecierpliwością czekają 
wszystkie dzieci, a zwłaszcza na to, jakie niespodzianki i zabawy 
zostaną im w tym dniu przygotowane. Nasze dzieci uczestniczące
w projekcie: „Przedszkole otwiera świat II” zostały zaproszone do 
wspólnego świętowania do Domu Opieki Społecznej w Mgoszczu. 
Dzięki pomysłowości organizatorów, co roku dzieci znajdują się
w innym świecie zabaw, bajek i przygód. Tym razem wcieliły się
w rolę piratów, a bycie piratem to naprawdę niełatwe zadanie. 
Pomimo deszczowej pogody nasze dzieci świetnie się bawiły, 
rozwijały swoją wiedzę, ciekawość o statkach i łodziach, a także 
poznawały życie i zwyczaje piratów.

Wcielając się w ich role złożyły przysięgę, poznały pieśni, 
bawiły się w rytm pirackiej muzyki. Przeszły cały szlak, pokonując 
wszystkie przeszkody by znaleźć ukryty skarb. Jako mali piraci 
dzielnie się spisały i wszystkie zadania sprawnie i z humorem 
wykonały.
Zabawy ze śpiewem rozweselały nas, a okrzyk: „ hej ho, hej ho, po 
skarby by się szło…” śpiewany jest do dzisiejszego dnia.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za miłą, kształcącą, 
pełną przygód i wrażeń zabawę. Zabawę, która cieszy, bawi
i integruje, kształci, i wychowuje. Dzięki Waszym wysiłkom,
w przepięknej scenerii i wielkim zaangażowaniu w przygotowanie
w przepięknej scenerii, tak wielkiej i budzącej podziw imprezy, nasze 
dzieci mogły choć przez chwilę znaleźć się w innym świecie.
Dziękujemy za poczęstunek (słodycze, napoje, lody i gorącą 
kiełbaskę). Niech to wspólne przeżywanie na długo w naszej i Waszej 
pamięci pozostanie.
Jeszcze raz za wszystko z serca dziękujemy.

Poza wspaniałą imprezą w Mgoszczu, w tym dniu spotkała 
dzieci kolejna niespodzianka. W dwóch torbach z logo „Bank 
Spółdzielczy w Chełmnie” coś się kryło i znowu zagościła wielka 
radość i uśmiech na twarzach dzieci. To dla nas były te kredki, 
odblaski, miniaturowe maskotki i żółto - zielone piłki plażowe w sam 
raz do zabawy na dni czerwcowe. 

Dziękujemy Panu kierownikowi Arkadiuszowi 
Bukowskiemu i wszystkim pracownikom BS w Chełmnie - oddział 
Lisewo, za okazane serce i pamięć o najmłodszych. W zamian 
przyjmijcie od nas dziecięcy uśmiech i słowa wdzięczności.

Wdzięczne za wszystko - dzieci z Ośrodka Przedszkolnego
w Lisewie wraz z nauczycielką Anną Michalczyk - Marzec.

ZAPRASZAMY NA WAKACJE
Świetlica Środowiskowa w Lisewie zaprasza dzieci na 

wspólne wakacje. Przewidujemy dużo atrakcji i zabaw takich jak: 
ogniska, rajdy rowerowe (trasami sąsiednich wiosek), konkursy, 
wspólne posiłki (pieczenie gofrów, smażenie frytek), zabawy 
w plenerze,gry planszowe oraz dyskoteki i siłownie.

Zapraszamy serdecznie od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 - 15:00. Agata Łepek
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Pióro Wójta zdobyte
Niedawno w Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Lisewie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „O Srebrne 
Pióro Wójta”, w którym wzięło udział 38 miłośników ortografii.

Celem konkursu jest dbałość o poprawne posługiwanie się 
językiem polskim. Bardzo ważne we współczesnym życiu każdego 
człowieka jest dobre opanowanie ortografii i interpunkcji.  
Posługiwanie się językiem pisanym spełnia tylko wtedy swą 
podstawową funkcję komunikowania się, kiedy jest on całkowicie 
poprawny, zarówno pod względem rzeczowym, gramatycznym, 
ortograficznym, a także interpunkcyjnym. Co roku przybywa  
miłośników ortografii, którzy dzięki systematycznej, wytrwałej
i intensywnej pracy stają się najlepsi.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: klas 
III, klas IV - VI oraz gimnazjum. Dyktanda opracowały panie: 
Grażyna Mielnikiewicz i Beata Podlewska - doradcy metodyczni
z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z Grudziądza. Koperty
z dyktandami otwarto w obecności uczniów.

Pierwsze miejsce, Pióro Wójta i tytuł Mistrza Ortografii 
zdobyły:
Agata Jaworska (SP Lisewo) - w kategorii klas trzecich,
Martyna Wyczyńska (SP Lisewo) - w kategorii klas IV - VI oraz 
Magdalena  Łapczyńska - z Gminnego Gimnazjum w Lisewie.
W kategorii klas trzecich drugie miejsce zajęła Michalina 
Miraszewska (SP Lisewo), a trzecie miejsce Karolina Pyra
(SP Krusin) i Oliwia Lewandowska (SP Lisewo). W kategorii klas 
IV - VI na drugiej pozycji uplasował się Radek Ostałowski 
(SP Lisewo) a trzecie miejsce zajął Damian Frisch (SP Lisewo). 
Wyróżniono również Oliwię Kolek oraz Martę Trzpil. Przyznano 
także równorzędne drugie miejsca uczennicom gimnazjum: Darii 
Frisch oraz Nikoletcie Smolny. Nagrody ufundował Wójt Gminy 
Lisewo Jerzy Cabaj.

Tatiana Jaworska

Wakacje niekoniecznie światowe
Tak brzmiał tytuł dyktanda na VI edycję konkursu  

ortograficznego dla gimnazjów naszego powiatu O SREBRNE 
PIÓRO STAROSTY. Konkurs odbył się 10 czerwca. Wzięli w nim 

udział uczniowie z siedmiu gimnazjów powiatu chełmińskiego. 
Został zorganizowany przez Gminne Gimnazjum w Lisewie, gdyż 
według regulaminu i wewnęrznych ustaleń organizatorem konkursu 
jest ta szkoła, której uczeń zdobywa tytuł Mistrza Ortografii - a w roku 
ubiegłym była to uczennica naszego gimnazjum. W przyszłym roku 
szkolnym również lisewskie gimnazjum będzie organizatorem, gdyż 
Mistrzem Ortografii została Nikoletta Smolny, drugie miejsce 
zdobyła Daria Frisch - także nasza gimnazjalistka, a trzecie miejsce 
Aleksandra Cieślewicz, uczennica Gimnazjum nr 1 w Chełmnie. 
Przyznano jedno wyróżnienie i otrzymała je Aleksandra Stefaniak 
z Gimnazjum nr 4 w Chełmnie. Nagrody ufundowało Starostwo 
Powiatu Chełmińskiego a wręczał je Starosta Chełmiński - Zdzisław 
Gamański. Wiele ciepłych słów do uczestników konkursu  skierował 
Wójt Gminy Lisewo - Jerzy Cabaj, a gospodarz potyczek 
ortograficznych, dyrektor gimnazjum - Grzegorz Zalewski, zaprosił  
wszystkich na VII konkurs ortograficzny do Gminnego Gimnazjum
w Lisewie.

Ideą zmagań ortograficznych jest motywowanie uczniów do 
bezbłędnych i poprawnych wypowiedzi pisemnych oraz budzenie 
szacunku dla czystości i poprawności języka ojczystego. Choć 
dyktando najeżone było wieloma pułapkami ortograficznymi
i interpunkcyjnymi, to uczestnicy poradzili sobie z nimi 
doskonale.Życząc udanych wakacji gratulujemy i dziękujemy 
wszystkim uczestnikom. Lidia Szczutkowska

Zakończenie roku szkolnego
„Chcemy dzisiaj podziękować 
za trud wielki  miłość Waszą,
Więc przyjmijcie od nas w darze
Najprawdziwszą wdzięczność naszą”

Atmosfera podziękowań, wzruszeń i gratulacji 
zdominowała uroczyste zakończenie roku szkolnego 2008/2009. 
Szczególne słowa uznania kierowane były przez dyr. Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących - Grzegorza Zalewskiego i Wójta Gminy Lisewo 
- Jerzego Cabaja do uczniów klas trzecich, którzy tego dnia, tj. 
19.06.2009 r. stali się absolwentami Gminnego Gimnazjum
w Lisewie. Napawają nas dumą tym bardziej, że egzaminy
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gimnazjalne wypadły bardzo dobrze - matematyczno  przyrodniczy 
w staninie wyżej średni, humanistyczny w staninie średni. 
Potwierdzeniem tego były liczne świadectwa z wyróżnieniem, które 
otrzymali: Agata Malinowska, Renata Frąckiewicz - uczennice 
klasy III a Marceli Jakimowski - uczeń klasy III b, Agata 
Przeperska, Paulina Makowska, Ilona Górczyńska, Natalia 
Długosz, Marta Brzozowska i Miłosz Dobracki - uczniowie klasy 
III c, Nikoletia Smolny, Magdalena Pałczyńska, Kamila Puczyńska 
- uczennice III d. Najwyższe średnie ocen powyżej 5,0 miały: 
Nikoletia Smolny, Magdalena Łapczyńska - obie otrzymały 
nagrody Wójta. Miłym akcentem były również listy gratulacyjne 
dla rodziców uczniów wyróżnionych.

Życzymy Wszystkim absolwentom dalszych sukcesów
w nauce i przede wszystkim udanych oraz bezpiecznych 
wakacji. Wychowawcy klas trzecich

Chełmno, ul. Młyńska 5, tel. (056)6920700, 0-606341039

Ogłoszenie

W kwiaciarni u p. Jaworskiej
w Lisewie przy ul. Chełmińskiej 26 
można zamawiać podręczniki na rok 

szkolny 2009/2010.

Oferujemy również:

 - przybory szkolne, plecaki,

 - wiązanki, wieńce,

 - bukiety ślubne oraz okolicznościowe.

Serdecznie zapraszamy!
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KRZYŻÓWKA DLA DZIECI

1. Puszczane na wodę w noc świętojańską.
2. Zrobiona własnoręcznie na „Dzień Taty”.
3. W dal lub wzwyż. 
4. Pora roku na wakacje.
5. Mały zbiornik wodny w ogródku.
6. Armia.
7. Sprzęt na plażę.

6.
Rozwiązania prosimy przynosić do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Lisewie do dnia10 lipca
2009 r. Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy 
trzy nagrody niespodzianki. Zwycięzców poznamy
w następnym numerze gazety.

M.Szpręglewska 
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odpowiedzialności za umieszczone artykuły. Za treść ogłoszeń 

odpowiada zleceniodawca.

Marzenna Szpręglewska

Kącik kulinarny

Kalafior zapiekany z pomidorami.

Czas przygotowania oprócz czasu na zapiekanie - 25min.
Składniki: duży kalafior, sól, cukier, łyżeczka 

masła, 2 cebule, 2 łyżki oliwy, filiżanka utartego, żółtego 
sera, 3 dorodne pomidory, sól, tymianek, sól czosnkowa, 
szczypta przyprawy gałki muszkatałowej, tłuszcz do 
wysmarowania formy, tarta bułka do posypania formy.

Do gorącej wody z dodatkiem soli, cukru i masła 
wkładamy wymoczony w wodzie z solą (aby wypłynęły 
muszki) dokładnie wypłukany, podzielony na różyczki 
kalafior i gotujemy nie dłużej niż przez 8 min. Wyjmujemy 
łyżką cedzakową na sito do odsączenia. Pokrojone w cienkie 
piórka cebule podsmażamy na oliwie, często mieszając i nie 
dopuszczając, by się zrumieniły. Obrane ze skórki pomidory 
kroimy w plasterki, usuwając z nich pestki. Na spód 
wysmarowanego tłuszczem, posypanego tartą bułką 
naczynia do zapiekania wykładamy zeszkloną cebulę, 
posypujemy solą czosnkową i roztartymi w dłoniach 
ziołami, na cebuli rozkładamy krążki pomidorów, na nich  
różyczki kalafiora. Całość oprószamy przyprawami, 
wierzch posypujemy utartym serem, wstawiamy do 
nagrzanego do temp. 200 stopni piekarnika i zapiekamy nie 
dłużej niż 20 min. Podajemy gdy ser się roztopi i lekko 
zrumieni. Smacznego.
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BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
mgr inż. Michał Jagodziński ul. Łabędzia 37 87-200 Wąbrzeźno 

kom. 692 422-983 tel/fax 056-687-16-65

PROJEKTUJE:
-budynki jednorodzinne,wielorodzinne,
gospodarcze

-budynki związane z produkcją rolniczą
  i przemysłową
-obiekty magazynowe
-hale produkcyjne
-obiekty o złożonej konstrukcji stalowej
-rozbudowy
-przebudowy
-inwentaryzacje
-ekspertyzy budowlane
-doradztwo w zakresie budowlanym

www.jagodzinskiprojekt.pl

WYKONUJE WYSOKIEJ JAKOŚCI MEBLE NA WYMIAR:

•KUCHENNE (MDF, FORNIR, LAKIER, DREWNO)
•BIUROWE, POKOJOWE

•SZAFY, GARDEROBY Z DRZWIAMI SUWANYMI TYP KOMANDOR, 
SEVROLL ,LAGUNA

•DO APTEK, SKLEPÓW, HOTELI, STACJI PALIW ITP.

Zakład Produkcyjny:   Sklep Firmowy:
ul. Cisowa 2            ul. Grudziądzka 56
87-213 Ryńsk    87-200 Wąbrzeźno
tel/fax-056-688-50-60    tel//fax-056-687-16-65

www.jagstol.pl e-mail: meble@jagstol.pl biuro@jagstol.pl


