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UCHWAŁA Nr XXVI/188/09
RADY GMINY LISEWO
z dnia 4 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2010 r.

Na podstawie art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, 
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585,  Nr 116, poz. 
730 Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458), art. 18 ust. 2 
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz.  717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17,  poz. 128  i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 
327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwala się, 
co następuje:

    § 1. Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntówi 

2budynków - 0,45 zł od 1 m  powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych 4,04 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

2pożytku publicznego - 0,15 zł od 1 m  powierzchni;
2) od budynków lub ich części:

2a) mieszkalnych - 0,26 zł od 1 m  powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

2działalności gospodarczej 14,32 zł od 1 m  powierzchni 
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

2obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,96 zł od 1 m  
powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

2udzielania świadczeń zdrowotnych - 1,86 zł od 1 m  powierzchni 
użytkowej,
e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

2pożytku publicznego 3,62 zł od 1 m  powierzchni użytkowej;

XXVI Sesja Rady Gminy
4 grudnia 2009 roku w Lisewie odbyła się XXVI sesja 

Rady Gminy. Przed rozpoczęciem sesji zostały wręczone złote 
medale „Za zasługi dla obronności kraju” dla Państwa Agnieszki
i Czesława Rohde zamieszkałych w miejscowości Pniewite. Złoty 
medal został nadany w celu okazania wysokiego uznania za 
wychowanie pięciu synów na wzorowych i ofiarnych żołnierzy, 
którzy pełnili nienaganną czynną służbę wojskową. Aktu wręczenia 
dokonał komendant WKU w Grudziądzu ppłk Ryszard Jasik.

W czasie sesji przyjęto uchwały w sprawie:

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2010 r.,
b) określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych,
c) wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2010 r.,
d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki budżetowej 
Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne,
e) przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej
w Sołectwie Strucfoń,
f) sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie 
wieczyste (we wsi Mgoszcz),
g) sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie 
wieczyste (we wsi Lisewo),
h) sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie 
wieczyste (we wsi Bartlewo),
i) zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na 
rzecz użytkownika wieczystego (dotyczy Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”,
j) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa 
(grunty wchodzące w skład drogi gminnej oznaczonej numerem 
060316C Kornatowo - Błachta),
k) nabycia nieruchomości (grunt pod budowę garażu dla OSP
w Lipienku),
l) Programu współpracy w 2010 r. Gminy Lisewo z organizacjami 
pozarządowymi ,  osobami  prawnymi  i  jednos tkami  
organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli 
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego. E.P.
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Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

 
nie mniej niż 

 

 
mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

        Dwie osie 
12 13 706 729 
13 14 729 751 
14 15 751 775 
15  775 1.279 

      Trzy osie 
12 17 797 819 
17 19 819 842 
19 21 842 865 
21 23 865 1.037 
23 25 1.037 1.612 
25  1.037 1.612 

     Cztery osie i więcej 
12 25 888 910 
25 27 910 1.065 
27 29 1.065 1.691 
29 31 1.691 2.506 
31  1.691 2.506 

 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2010 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 pkt 2 uchwały

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton.

ZAŁĄCZNIK Nr 2
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 pkt 4 uchwały
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 
wyższej niż 12 ton.

Liczba osi  i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik  balastowy + 
przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

 
nie mniej niż 

 

 
mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

        Dwie osie 
12 18 854 910 
18 25 910 967 
25 31 967 1.024 
31  1.444 1.981 

        Trzy osie 
12 40 1.274 1.762 
40  1.762 2.605 

 ZAŁĄCZNIK Nr 3
Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 pkt 6 uchwały
Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita zespołu 

pojazdów: 
naczepa/przyczepa +  pojazd  

silnikowy (w tonach) 

Stawka podatku  (w złotych) 

 
nie mniej niż 

 

 
mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
1 2 3 4 

          Jedna oś 
12 18 263 295 
18 25 295 328 
25  328 573 

         Dwie osie 
12 28 295 316 
28 33 627 868 
33 38 868 1.320 
38  1.174 1.738 

         Trzy osie 
12 38 692 963 
38  963 1.308 

 

3)  od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/189/09
RADY GMINY LISEWO

z dnia 4 grudnia 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, 
poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 
2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 
121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 
1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz.1847, z 2008 r. Nr 93, poz.585, 
Nr 116, poz.730 i Nr 223, poz.1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz.458) 
uchwala się, co następuje:

§1.Określa się wysokość stawek podatku od środków 
transportowych:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 
ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 364 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 604 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 683 zł;

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 
ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 
niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek 
określonych w załączniku Nr 1 do uchwały;

3)  od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 
8 pkt 3 ustawy, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 604 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 729 zł,
c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton - 797 zł;

4)  od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 
8 pkt 4 ustawy, przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do 
uchwały;

5)  od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy, 
które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego - 228 zł;

6)  od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych
w załączniku Nr 3 do uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy
w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 854 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.080 zł.

Informacja
Podatek rolny naliczany jest według średniej ceny 

skupu żyta, która wynosi 34,10 zł za 1 dt.
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II Edycja PO KL zakończona pomyślnie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie w ramach 

projektu systemowego współfinansowanego ze środków EFS
w ramach PO KL Priorytet VII ,,Promocja integracji 
społecznej” Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji” pt. ,,Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, 
bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej”, w okresie 
od czerwca do listopada 2009 r. przeprowadził szkolenia, których 
celem było zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji 
mających na celu ułatwienie poruszania się po otwartym rynku 
pracy.

W miesiącu czerwcu odbył się cykl 4 spotkań z doradcą 
zawodowym mających na celu wskazanie aktywnych form 
poszukiwania pracy, przygotowanie listu CV i motywacyjnego, 
przygotowanie i stymulację rozmowy kwalifikacyjnej, a także 
poznanie słabych i mocnych stron każdego z uczestników.
W spotkaniach udział wzięło 8 osób.

Kolejnym etapem działań było przeprowadzenie kursu pn. 
,,ABC Komputerów”, którego zakres przewidywał min. obsługę 
systemu MS Windows, obsługę programu MS Word, a także prace
w Internecie. Kurs ukończyło 8 osób uzyskawszy zaświadczenia
o ukończeniu kursu.

,,Planowanie budżetu domowego” to kolejne szkolenie, 
które zaplanowano na miesiąc lipiec, udział wzięło 8 beneficjentów 
projektu. Dzięki szkoleniu uczestnicy mogli zapoznać się min.
z tworzeniem i kontrolą budżetu domowego, ze sposobami 
zarządzania własnym czasem, planowaniem dochodów
i wydatków, czym jest rachunek bankowy i czy i jak korzystać
z kredytów. 8 uczestników szkolenia uzyskało zaświadczenia
o ukończeniu kursu.

Następnym kursem jaki zorganizował Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Lisewie był kurs ,,Obsługi kas fiskalnych”, 
który zaplanowano na miesiąc sierpień. Kurs ten ukończyło 8 osób 
uzyskując zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabywając wiedze
z zakresu budowy i zasad działań kas fiskalnych oraz umiejętności  
praktycznej obsługi urządzeń fiskalnych.

Kolejne szkolenie przewidziane harmonogramem działań 
w ramach PO KL odbyło się w miesiącu październiku. Było to 
szkolenie pn. ,,Opiekunka dziecięca”. Uczestniczki nabyły wiedzę 
teoretyczną dotycząca psychologii rozwojowej dziecka, 

INFORMACJA
Urząd Gminy w Lisewie informuje, że Rada Powiatu 
Chełmińskiego w dniu 4 listopada 2009 r. podjęła uchwałę
w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu chełmińskiego. Rozkład 
czasu pracy wyżej wymienionych aptek będzie się kształtować 
następująco: 

Informacja

Wójt Gminy Lisewo informuję, iż w dniu 
24.12.2009 r. (Wigilia) Urząd Gminy w Lisewie oraz 
jednostki organizacyjne będą nieczynne.

APTEKA DZIEŃ TYGODNIA GODZINA PRACY 
poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00 

 
Apteka „Pod Rycerzem” 
ul. Rynek 24, Chełmno 

tel. 056-6861501 sobota 8.00 – 14.00 

poniedziałek - piątek 9.00 – 18.00 Apteka „Słoneczna” 
ul. Dworcowa 18, Chełmno 

tel. 056-6861725 
sobota 9.00 – 13.00 

poniedziałek - piątek 8.00 – 20.00 Apteka „Panaceum” 
ul. Grudziądzka 14 

Chełmno 
tel. 056-6864775 

sobota 8.00 – 14.00 

poniedziałek - piątek 8.00 – 21.00 Apteka „U Aptekarzy” 
ul. Młyńska 7, Chełmno 

tel. 056-6920005 
Sobota 9.00 – 15.00 

poniedziałek – piątek 8.00 – 19.00 Apteka „Asklepios” 
ul. Dworcowa 4a 

Chełmno 
tel. 056-6860013 

sobota 8.00 – 14.00 

„Twoja Apteka” 
ul. Łunawska1, Chełmno 

tel. 056-6762057 

codziennie 7.30 – 20.00 

poniedziałek - piątek 8.00 – 18.00 Apteka „Remedium” 
ul. Parkowa 17a, Unisław 

tel. 056-6867073 
sobota 8.00 – 11.00 

poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 13.00 
i 15.00 – 17.00 

Apteka „Antidotum” 
Kijewo Królewskie 
tel. 056-68666010 wtorek, piątek 7.30 – 13.00 

 

Natomiast dyżury nocne aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu pełnione są na zasadzie „pogotowia pracy” - rotacyjnie 
przez okres tygodnia, licząc od poniedziałku do niedzieli,
w następujących godzinach: 
 - w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) od godziny 21.00 
do godziny 24.00,
 - w soboty, niedziele i święta od godziny 20.00 do godziny 24.00. 
wg następującej kolejności (od dnia 9 listopada 2009 r.)
1. Apteka Panaceum”, ul Grudziądzka 14, 86-200 Chełmno;
2. Apteka „Asklepios”, ul. Dworcowa 4a, 86-200 Chełmno;
3. Apteka „U Aptekarzy”, ul. Młyńska 7, 86-200 Chełmno;
4. Apteka Pod Rycerzem”, ul. Rynek 24, 86-200 Chełmno;
5. Apteka „Słoneczna”, ul. Dworcowa 18, 86-200 Chełmno. 

Informację, która apteka pełni dyżur danego dnia można uzyskać 
dzwoniąc na numer telefonu 609-166-221.

Wójt Gminy Lisewo 
     Jerzy Cabaj

„

„

UCHWAŁA Nr XXVI/190/09
RADY GMINY LISEWO

z dnia 4 grudnia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów w 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z  2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568,  z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 
2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f  ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 
245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 
93, poz. 585,  Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 
56, poz. 458) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się na terenie gminy Lisewo opłatę od 
posiadania psów w wysokości  38,00  zł za każdego  psa 
posiadanego przez osobę fizyczną.

2. W przypadku nabycia psa po dniu 30 czerwca 2010 r. opłatę 
ustala się w wysokości 19,00 zł.

§ 2. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo,bez 
wezwania do dnia 31 marca 2010 r. a w przypadku powstania 
obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia 
powstania tego obowiązku.

§ 3. Wpłaty opłaty od posiadania psów należy dokonywać 
bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczym
w Lisewie lub przekazem na konto 52 9486 0005 0012 0043 2003 
0001.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Kujawsko -  Pomorskiego i  wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2010.
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wychowania i pielęgnacji dziecka. Zajęcia praktyczne, które 
odbywały się w przedszkolu ,,Brzdąc” w Chełmnie pozwoliły 
uczestniczkom nabyć praktyczne umiejętności w pracy z dziećmi. 
Kurs z wynikiem dobrym i bardzo dobrym złożyły wszystkie 
odbiorczynie szkolenia uzyskawszy zaświadczenie o ukończeniu 
kursu.

Ostatnim działaniem zaplanowanym w ramach PO KL 
było działanie pt. ,,Kurs stylizacji paznokci z elementami wizażu”, 
dzięki któremu 8 osób podniosło swoją samoocenę i nauczyło się jak 
stosownie wyglądać podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Beneficjentami wszystkich szkoleń były osoby 
pozostające bez zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej.

Informujemy, że w przyszłym roku po raz trzeci 
przystępujemy do real izacj i  projektu systemowego 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL Priorytet 
VII ,,Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 ,,Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji” pn. ,,Aktywizacja rodzin 
dysfunkcyjnych, bezrobotnych korzystających z pomocy 
społecznej”. Podczas doboru uczestników realizowana będzie 
zasada równych szans w związku z tym wszystkie chętne 
pełnoletnie osoby korzystające z pomocy społecznej prosimy
o zgłaszanie swoich potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych (w jakich szkoleniach chcieliby Państwo wziąć 
udział) w tut. Ośrodku do końca grudnia br.

Zgłoszone przez państwa potrzeby będą podstawą do 
opracowania projektu na rok 2010 r.

GOPS

Informacja
Wójt Gminy Lisewo informuje, że w dniu 07 grudnia

2009 r. podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 
28.12.2009 r. wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz ten obejmuje  następujące nieruchomości:
1) Zabudowaną budynkiem byłej zlewni mleka dz. nr 67/1 o pow. 

2 700 m  położoną we wsi Mgoszcz, objętą księgą wieczystą Nr 
11020, wycenioną na kwotę 3.903,00 zł plus 22% podatek VAT, 
będącą w użytkowaniu wieczystym Pana Marcina Zakierskiego;
2) Zabudowaną budynkami byłej masarni działkę nr 144/6 o pow. 

2292 m  poł. we wsi Lisewo, objętą księgą wieczystą Kw. Nr 19054 
wycenioną na kwotę 1,671,00 zł. plus 22 % podatek VAT, będącą
w użytkowaniu wieczystym Henryka i Kazimiery małż. Bogusz;
3) Zabudowaną budynkiem byłej zlewni mleka dz. nr 21/16 o pow. 

2600 m  poł. we wsi Bartlewo objętą księgą wieczystą Kw. Nr 8960  
wycenioną na kwotę 3.345,00 zł plus 22 % podatek VAT będącą
w użytkowaniu wieczystym Pani Małgorzaty Urbańskiej;

2 4) Zabudowaną dz. nr 271/2 (magazyny GS) o pow. 2.962 m poł. 
we wsi Lisewo, objętą Kw. Nr 16970 wycenioną na kwotę 
17.340,00 zł plus 22 % podatek VAT, oddaną w użytkowanie 
wieczyste Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Lisewie;

2 5) Zabudowaną dz. nr 273/21 (siedziba GS) o pow. 10.308 m  poł. 
we wsi Lisewo, objęta Kw. Nr 16970 wyceniona na kwotę 
60.345,00 zł plus 22 % podatek VAT, oddaną w użytkowanie 
wieczyste Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Lisewie;

26) Zabudowaną dz. nr 110/5 (piekarnia) o pow. 267 m  poł. we wsi 
Lisewo, objętą Kw. Nr 14211 wycenioną na kwotę 1.503,00 zł plus 
22 % podatek VAT oddaną w użytkowanie wieczyste Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lisewie.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lisewo  
pokój nr 1 pod numerem telefonu (056) 676-86-14 lub 03 wew. 18

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży dostępna 
jest na stronie internetowej www.bip.lisewo.com.

„Wesoła Nutka”
Dnia 27.10.2009 r. w Sali Widowiskowej przy Gminnym 

Gimnazjum w Lisewie odbył się Przegląd Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej. W zabawie wzięło udział ponad 40 uczestników.
Celem przeglądu jest prezentacja amatorskiej twórczości 
artystycznej dzieci i młodzieży w dziedzinie muzyki, promocja 
najlepszych uczestników oraz wzbogacenie oferty naszej gminy.
W zabawie uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej w Lisewie, Szkoły Podstawowej w Krusinie oraz 
Świetlicy Środowiskowej w Lisewie. Dzieci zaprezentowały swoje 
możliwości na wysokim poziomie, pokazały przepiękne stroje
i rekwizyty. Był to nie tylko konkurs ale przede wszystkim wspaniała 
zabawa, w której brali udział również nauczyciele, opiekunowie 
oraz rodzice.

Jury w składzie: pan Adam Jurzysta, pani Danuta 
Motylewska i pani Alicja Nogalska oceniało dobór repertuaru, 
emisje głosu, interpretacje utworu i ogólny wyraz artystyczny. 

Nagrodę w postaci rekomendacji na XV Powiatowy 
Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesoła Nutka”
w Chełmnie otrzymali: Natalia Zielińska i Agata Jaworska ze Szkoły 
Podstawowej w Lisewie, zespół „Mozaika” i Ksenia Napieralska ze 
Szkoły Podstawowej w Krusinie oraz Dawid Okoński z Gimnazjum 
w Lisewie. 

Organizatorem Gminnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej jest Świetlica Środowiskowa w Lisewie przy 
współudziale środków finansowych Urzędu Gminy. 
W imieniu Świetlicy Środowiskowej serdecznie dziękuje: Urzędowi 
Gminy, panu Adamowi Jurzyście, opiekunom zespołów i solistów 
oraz młodym artystom za bardzo udane wystąpienia. 

Agata Łepek

BYŁYŚMY W TEATRZE
Świetlica Środowiskowa w Pniewitem zorganizowała

w dniu 24.10.2009 roku w sobotę wyjazd do Teatru
w Grudziądzu. Chęć wyraziły panie z Pniewitego. Dołączyły do 
nas także mieszkanki Lisewa. Wybrałyśmy spektakl w ramach 
Spotkań Teatrów Województwa Kujawsko Pomorskiego. W ten 
wieczór Teatr im. Wiliama Horzycy z Torunia wystawiał sztukę 
„Pakujemy manatki. Komedia na osiem pogrzebów”. Była to 
ciepła historia z życia mieszkańców małego miasta, ich marzeń, 
lęków i próby oswajania ze śmiercią. Podczas jej oglądania 
miałyśmy powody do poważnej zadumy nad obecnym szybkim 
tempem życia. Migawki z tego rozpędzonego życia dały nam 
wiele do myślenia, ale też rozweseliły nas. Wszystkie kobiety 
(gdyż tylko panie wybrały się do teatru) były bardzo zadowolone. 
Oderwały się od codziennych obowiązków, po drugie doznały 
pięknego spotkania z kulturą. Niektóre planowały już następny 
wyjazd. Może do operetki?

Janina Klafczyńska
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Angielski z Funduszy Unijnych w Gimnazjum
w Lisewie

W Gminnym Gimnazjum w Lisewie trwa „Kurs języka 
angielskiego przygotowujący uczniów z Gimnazjum w Lisewie do 
egzaminu gimnazjalnego z języka obcego” współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Wykonawcą projektu jest Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych w Toruniu, które uzyskało dofinansowanie na ten 
cel w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych, od roku szkolnego 
2008/2009 egzamin gimnazjalny został poszerzony o część 
dotyczącą języków obcych nowożytnych.

Dzięki inicjatywie Dyrektora Gminnego Gimnazjum
w Lisewie  Grzegorza Zalewskiego i Rady Rodziców oraz
w wyniku starań Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Toruniu, uczniowie klas trzecich Gimnazjum uczestniczą
w bezpłatnym pięćdziesięciogodzinnym kursie języka 
angielskiego, przygotowującym do napisania testu gimnazjalnego 
w części dotyczącej języka obcego w kwietniu 2010 r. 

Kurs prowadzony jest w całości w języku angielskim, tak 
aby uczniowie mogli rozwijać umiejętność rozumienia informacji 
słuchanych. Zajęcia prowadzone są przy  zastosowaniu 
nowoczesnych metod aktywizujących, jednocześnie typy zadań 
wykonywanych przez uczniów zbliżone są do tych, które występują 
w teście  gimnazjalnym, tak aby uczniowie potrafili posługiwać się 
technikami i strategiami egzaminacyjnymi.

Uczniom życzymy powodzenia i osiągnięcia jak najlepszych 
wyników!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

ANDRZEJKOWE TRADYCJE W PNIEWITEM
Oprócz codziennych zajęć w świetlicy są imprezy, które na 

stałe wpisane są w harmonogram naszej działalności. Należą do 
nich między innymi „ANDRZEJKI”. Obchodziliśmy je wspólnie
z naszymi mamami 27 listopada 2009 roku. By dowiedzieć się co 
nas czeka w bliższej i dalszej przyszłości wróżyliśmy sobie na różne 
sposoby. Tańczyliśmy także przy naszych ulubionych płytach
i bawiliśmy się w kole w zabawy ze śpiewem. Wróżby, tańce
i zabawy dostarczyły nam wszystkim wiele emocji. Żeby umilić 
dzieciom andrzejkowe spotkanie, pani E. Cymerman obdarowała je 
słodkościami. Pod wrażeniem ciekawych wróżb rozeszliśmy się do 
domów, myśląc o tym aby wszystkie dobre nam się spełniły.

Te r a z  p l a n u j e m y  W I G I L I Ę ,  W I E C Z O R E K  
KARNAWAŁOWY, a także FERIE ZIMOWE. Zapraszamy do 
świetlicy na codzienne zajęcia oraz na nasze uroczystości.

Niedługo święta, koniec starego roku oraz początek 
nowego. Z tej okazji składam wszystkim mieszkańcom Pniewitego 
oraz tym wszystkim, którzy uczestniczą w naszych świetlicowych 
przedsięwzięciach bardzo serdeczne życzenia: NIECH ŚWIĘTA 
BOŻEGO NARODZENIA BĘDĄ DLA WAS WSZYSTKICH 
PEŁNE CIEPŁA I RADOŚCI A NADCHODZĄCY NOWY ROK 
SPEŁNI WSZYSTKIE WASZE MARZENIA I OCZEKIWANIA.

Janina Klafczyńska

„Projekt zakończony”
12 listopada 2009r. zakończony został projekt

pt. „Rękodzieło dawniej i dziś na terenie gminy Lisewo”.
Projekt był finansowany z budżetu Starostwa Powiatowego
w Chełmnie w ramach konkursu „Dziedzictwo Kulturowe naszego

ŚWIĘTO BRACI STRAŻACKIEJ
OSP w Pniewitem doczekała się remontu swojej remizy, 

który był już naprawdę konieczny. Zrobiono nowy dach, 
pomalowano ściany i zmodernizowano syrenę. Wykonano go ze 
środków gminnych. W ceremonii jej otwarcia uczestniczył Wójt 
Gminy Jerzy Cabaj, Prezes Zarządu Gminnego OSP Kazimierz 
Jankowski oraz Lech Wysocki z Komisji Rewizyjnej a także brać 
strażacka i chętni mieszkańcy Pniewitego. Przybyłe władze mocno 
podkreślały zasadność remontu strażackiego obiektu. To uroczyste 
spotkanie zorganizowali nasi strażacy. Bawiono się do późnych 
godzin nocnych przy suto zastawionych stołach i wspaniałym 
zespole muzycznym, który zafundował Wójt Gminy. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak świetną 
zabawę, a władzom gminy za to potrzebne przedsięwzięcie.

Strażacy OSP Pniewite

PODZIĘKOWANIE
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej składa serdeczne 
podziękowanie za wsparcie finansowe firmom: „SŁAFPOL” - 
Sławomir Kwiatkowski, „Tworzywa Sztuczne” - Henryk 
i Rafał Adamczyk, ”WULKANIZACJA” - Piotr Smaga, „Punkt 
Apteczny” - Jerzy Muzalewski, ”Zakład Usługowo - Produkcyjny” 
- Genowefa i Anton Bulsink, „Skup Złomu”-Dawid Miraszewski, 
„MALBUD” - Marek Szpręglewski, „Bar u Ilony” - Ilona Sączawa 
oraz panu Ryszardowi Sętkowskiemu i panu Markowi 
Kochowiczowi.
 Wszystkim sponsorom, przyjaciołom oraz mieszkańcom 
Lipienka z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, 
spokoju i pogody ducha oraz niech nadchodzący Nowy Rok 
przyniesie państwu spełnienie marzeń, szczęście i pomyślność.

OSP Lipienek

Firma Handlowo - Usługowa
Smaga Piotr

Lisewo, ul. Chełmińska 52 a, 
tel. 607-234-390

Oferuje usługi w zakresie wulkanizacji 
samochodów osobowych i dostawczych.

 sołectwa”.
Od września do listopada odbywały się warsztaty 

rękodzielnicze, które zakończono wystawą prac wykonanych na 
zajęciach. Celem projektu było zagospodarowanie wolnego czasu 
mieszkańców, nauka rękodzieła oraz integracja środowiska.
Wiedza i umiejętności przekazane na zajęciach stały się inspiracją 
do twórczej realizacji własnych talentów uczestników.

Serdeczne podziękowania dla Starostwa Powiatowego 
Chełmnie, Urzędu Gminy w Lisewie oraz wszystkich osób 
zaangażowanych realizacje projektu.

Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Lisewie
       Barbara Moch
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 Terminarz rozgrywek - Runda I

Zgłoszone drużyny:

1. Rozwścieczone Buciory
2. Z Nikim
3. Sun Kids
4. Vegas Super Game
5. Bad Boys
6. Ursus Team
7. OSP Lisewo
8. Wojownik Wabcz

Mecze odbywają się w hali sportowej przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Lisewie.

Puchar Ligi rozegrany zostanie 10.01.2010 (Niedziela)
Runda rewanżowa odbędzie się w dniach 15.01.2010 - 26.02.2010

I kolejka - 20.11.09
Z Nikim - Rozwścieczone Buciory 5:3
Bramki: Z Nikim: Szymon Marks-4, Grodzicki Mateusz;
Rozwścieczone: Pieniążek Mateusz, Frankiewicz Tomasz, 
Frankiewicz Patryk;

Vegas Super Game - Sun Kids 5:2
Bramki: Vegas: Krauza Przemysław-3, Smolny Jakub, Szymański 
Łukasz;
Sun Boys: Kamycki Kamil, Przemysław Simson;

Ursus Team - Bad Boys 0:8
Bramki: Bad Boys: Żak Maciej-2, Zakrzewski Mateusz-2, Szpejna 
Kamil, Wyżykowski Maciej, Soroka Dawid,Goral Paweł;

OSP Lisewo - Wojownik Wabcz 2:3
Bramki: OSP: Goral Radosław-2;Wojownik: Filarski Łukasz, 
Filipek Radosław, Łinowski Damian;

II kolejka - 27.11.09
OSP Lisewo - Bad Boys 4:2
Bramki: OSP: Wanatowski Wojciech, Goral Radosław, 
Lewandowski Łukasz, Maciej Żak (sam.)
Bad Boys: Zakrzewski Mateusz, Żak Maciej;
Żółta kartka: Paweł Goral (Bad Boys)

Rozwścieczone Buciory - Sun Kids 2:3
Bramki: Rozwścieczone: Kacper Korczak-2; Sun Boys: Liszaj 
Tomasz-2, Socha Damian;

Wojownik Wabcz - Ursus Team 10:1
Bramki: Wojownik: Bugajski Piotr-3, Lewandowski Michał, 
Filipek Radosław-3, Krzywdziński-3;
Ursus Team: Lewandowski Łukasz;

Z Nikim - Vegas Super Game 7:4
Bramki: Z Nikim: Bartoszewski Adam, Majeski Robert-2,
Władek Dragun, Majewski Filip, Grodzicki Mateusz-2Vegas: 
Biernatowski Karol, Smolny Jakub-3
Żółta kartka: Murawski Paweł (Vegas)

Tabela:

1. Z Nikim 3 7 pkt. 15   -  10
2. Bad Boys 3 6 pkt. 15   -    6
3. Wojownik Wabcz 3 6 pkt. 15   -    8
4. OSP Lisewo 3 6 pkt. 11   -    5
5. Sun Kids 3 4 pkt.   8   -  10
6. Vegas Super Game 3 3 pkt. 10   -  14
7. Rozwścieczone Buciory 3 3 pkt. 10   -    9
8. Ursus Team 3 0 pkt.   1   -  23

kolejno: liczba rozegranych meczy, punkty, bramki strzelone, bramki stracone.

III kolejka 04.12.09

Z Nikim - Sun Kids 3:3
Bramki: Z Nikim: Dragun Władysław-2, Grodzicki Mateusz;
Sun Kids: Liszaj Tomasz, Simson Przemysław-2;

Wojownik Wabcz - Bad Boys 2:5
Bramki: Wojownik: Krzywdziński Adam, Szpejna Kamil(sam.)
Bad Boys: Paweł Goral, Stachewicz Radosław-2,Maciej Żak, 
Szpejna Kamil;
Żółta kartka: Roman Strupowski

Vegas Super Game - Rozwścieczone Buciory 1:5
Bramki: Vegas: Łukasz Kolasa;
Rozwścieczone: Frankiewicz Tomasz

OSP Lisewo - Ursus Team 5:0
Bramki: OSP Lisewo: Damian Bajek (sam.), Goral Radosław,
Sławomir Gros, Kruk Tomasz, Lewandowski Michał;

OGŁOSZENIE

W SKLEPIE AGD GS „SCH” LISEWO
UL. HALLERA

(OBOK SKLEPU „AGROMA - GRENE”)

ZAKUPISZ:
DOŁADOWANIE PRĄDU NA LICZNIK

PRZEDPŁATOWY - PROWIZJA  2,99 ZŁ;

OPŁACISZ RACHUNKI ZA PRĄD -  
PROWIZJA 0,99 ZŁ,

ZA TELEFON, TELEWIZJE I INNE - 
PROWIZJA OD 0,89 ZŁ DO 1,99 ZŁ

DOŁADUJESZ TELEFON - BEZ 
PROWIZJI

ZAPRASZAMY!
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ul. Toru   
86-230   
tel./fax:   
e-mail:                                                       
                      

               

Uwaga: Redakcja nie zwraca nie zamieszczonych tekstów, 
zastrzega sobie prawo ich skracania i zmian tytułów. Nie ponosi 
odpowiedzialności za umieszczone artykuły. Za treść ogłoszeń 

odpowiada zleceniodawca.

Marzenna Szpręglewska

Sprzedam drewno 
opałowe, dobre 

gatunkowo, suche, 
pocięte lub
w całości.

Dowóz w cenie!

Tel. 667 341 299

Informacja
Gabinet Stomatologiczny ul. Toruńska15 

przyjmuje pacjentów ubezpieczonych w NFZ w:
 - poniedziałki:13:00 - 17:00,
 - wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:30 - 13:00.

Do leczenia obowiązuje rejestracja telefoniczna 
pod nr 56 676 88 06 lub osobiście na dzień przed 
planowaną wizytą tj. w poniedziałek rejestracja na 
wtorek itd.

4.

1.

5.

3.

2.

7.

6.

8.

  1. Pierwsi złożyli pokłon Dzieciątku w Betlejem
  2. Warzywo na bigos
  3. Okres oczekiwania na Boże Narodzenie Imię: .............................................
  4. Święty z prezentami Nazwisko: .....................................
  5. Obchodzi imieniny 31 grudnia Adres: ............................................
  6. Ubrana w łańcuchy i bombki Wiek:..............................................
  7. Dzielimy się nim przy wigilijnym stole
  8. Pojazd w kuligu

Rozwiązania prosimy przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie do dnia 15 stycznia 2010 r. Wśród prawidłowych 
rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody niespodzianki. Zwycięzców poznamy w następnym numerze gazety.

M. Szpręglewska

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA

A oto zwycięzcy poprzedniego 
konkursu:
1. Miłosz Olszewski - Lisewo,
2. Dominika Kowalska - Lisewo,
3. Amelia Snoch - Bartlewo.

Gratulujemy!

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lisewie pragną złożyć wszystkim Czytelnikom 
życzenia spokojnych i zdrowych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz samych dobrych dni w nadchodzącym 
Nowym Roku.

Chcemy także serdecznie podziękować 
wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do 
wzbogacenia naszego księgozbioru. 

Kierownik GBP w Lisewie
Marzenna Szpręglewska
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TOMASZ STAŃSKI
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
ul. Witosa 18
86-230 Lisewo
Tel. 0509 848186
NIP: 8751172349 REGON 870494534

> opracowanie indywidualnych projektów budynków: inwentarskich, gospodarczych i usługowych

> prowadzenie nadzoru inwestorskiego

> adaptacja i przystosowanie projektów typowych

> projekty budowli: zbiorniki, płyty obornikowe itp...

> kosztorysowanie robót budowlanych

> wykonywanie ocen technicznych budynków i budowli
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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


