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W Lisewie WOŚP grała całą parą!
Od rana 25 wolontariuszy kwestowało z puszkami na ulicach Lisewa. Byli to uczniowie szkoły podstawowej,

gimnazjum oraz absolwenci pod opieką nauczycieli.
W godzinach przedpołudniowych odbywały się rozgrywki amatorskiej ligi piłki halowej. Od godz. 16.00 do 20.00

trwała impreza w auli przy gminnym gimnazjum, która tego dnia szczególnie pięknie wyglądała dzięki dekoracjom
wykonanym przez dzieci z Gminnego Przedszkola oraz z Przedszkola Unijnego z Drzonowa.
Można śmiało powiedzieć, że wspólny cel jednoczy pokolenia, gdyż swymi występami uświetnili imprezę seniorzy, dorośli,
młodzież i maluchy.

W barwnych strojach, tańcach i piosenkach pokazali się przedszkolacy, wystąpili też laureaci przeglądu piosenki
„Wesoła nutka”, czyli młodzież z podstawówki i gimnazjum. Gościnnie wystąpił zespół z Chełmży „Blues Band Japidos” oraz
nasze gminne zespoły „Kasjopea”, „Józwy”, grupa teatralna „Maska”. Swój repertuar zaprezentował także zespół seniorów
”Jak oni śpiewają”. Salwy śmiechu wywołał wśród zebranych występ grupy kabaretowej z Mgoszcza. Wszystkim
występującym serdecznie dziękujemy.
W przerwach pomiędzy występami licytowano gadżety orkiestrowe oraz przedmioty podarowane przez sponsorów.
Przez cały czas czynna była kawiarenka, w której serwowano kawę, herbatę oraz ciasto upieczone przez nauczycielki,
uczennice i mamy.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim sponsorom - Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Lisewo,
GS Lisewo, państwu Tomaszewskim, Leśnik, Behrendt oraz piekarni „Jarząb”.
Duża grupa lisewskiej społeczności włączyła się w tym roku do akcji zarówno współorganizatorzy, jak
i występujący oraz publiczność każdy ma swój wkład w pomoc innym. Wszyscy pokazali, jak ogromne mają serca, jeśli chodzi
o pomoc chorym dzieciom.

Udało się zebrać w tym roku rekordową dla Lisewa kwotę . Lisewo może być z siebie dumne!5092,50 zł
Beata Słowińska, Małgorzata Górska, Adam Jurzysta
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UCHWAŁA Nr XIX/146/08
RADY GMINY LISEWO

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2009 r.

Rada Gminy uchwala budżet Gminy Lisewo na 2009 r.
§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

z dnia 30 grudnia 2008  r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d i lit. i pkt. 10 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, oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1111), art. 82 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 165,
art. 165 a, art. 173, art.174, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.
1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) oraz
art. 403 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865 i Nr 154, poz. 958 ) uchwala się, co następuje:

Dochody budżetu gminy w wysokości 12.757.183 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 Dochody budżetu gminy na 2009 r.
- dochody bieżące 12.693.183 zł w tym:
1) dochody własne 4.161.116 zł;
2) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.742.559 zł;
3) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.951.052 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami1.943.136 zł;
5) dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej 1.000 zł;
6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 244.700 zł;
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 62.700 zł;
8) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 587.020 zł;
-dochody majątkowe 64.000 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.537.183 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2009 r.
-wydatki bieżące 13.000.183 zł w tym:
1) wynagrodzenia 5.072.797 zł;
2) pochodne od wynagrodzeń 971.264 zł;
3) dotacje 297.395 zł;
4) wydatki na obsługę długu 300.000 zł;
-wydatki majątkowe 2.537.000 zł.
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w 2009 r.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.780.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.659.300 zł, rozchody w wysokości 879.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 Przychody
i rozchody budżetu gminy w 2009 r.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości130.000 zł w tym:
- rezerwa ogólna 100.000 zł,
- rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 30.000 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie
z załącznikiem Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2009 r. w wysokości 1.952.419 zł.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r. w wysokości 1.000 zł.
Dochody w wysokości 62.700 zł i wydatki w wysokości 212.700 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Ustala się dochody w kwocie 57.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.476 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie w kwocie 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Dotacje podmiotowe
w 2009 r.
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 10.000 zł dla Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Lisewie oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie 77.395 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 Dotacje podmiotowe
w 2009 r.
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną
kwotę 50.000 zł zgodnie załącznikiem Nr 9 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące
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do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody - 11.200 zł,
- wydatki - 13.400 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ustala się plan dochodów budżetu państwa na 2009 r. w wysokości 16.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 Plan dochodów budżetu państwa
na 2009 r.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 55.250 zł; wydatki
56.550 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów
i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.509.000 zł. w tym:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000 zł;
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 529.000 zł;
3) na zaciągnięcie planowanego deficytu 2.780.000 zł.

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000 zł;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
gminy i termin zapłaty upływa w 2009 r. ;
3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
5) udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek w ciągu 2010 r. Łącznie do kwoty150.000 zł;
6) spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13 Prognoza kwoty
długu i spłat na 2009 i lata następne.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

§ 14

§ 15

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z późn. zm. / i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr
261 poz. 2603 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Przeznacza się do sprzedaży zabudowaną nieruchomość gminną
stanowiącą byłą bazę Kółka Rolniczego oznaczoną w ewidencji
grunt ów i budynków numerem działki 21/19 o pow. 4.600 m
położoną we wsi Bartlewo, objętą księgą wieczystą KW. Nr
13940, wycenioną na kwotę 45.493,00 zł plus 22 % podatek Vat.

N o w o n a b y w c a p o n o s i k o s z t y z w i ą z a n e
z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, a także opłaty
związane z przeniesieniem prawa własności nabywanej
nieruchomości.

Niniejszy wykaz ogłasza się na okres 21 dni licząc od
dnia podania do publicznej wiadomości tj. do dnia 22 stycznia
2009 roku.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie
można uzyskać w Urzędzie Gminy Lisewo -
pokój nr 1

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

Wójt Gminy  Lisewo

(tel. /056/ 676-86-14 lub 03 wew. 18.)

2

XIX Sesja Rady Gminy
30 grudnia 2009 roku w Lisewie odbyła się XIX sesja Rady Gminy.
Sesję rozpoczęto od stwierdzenia prawomocności obrad oraz ustalenia
ich porządku. Po wyznaczeniu sekretarza narad został przyjęty protokół
z Sesji z dnia 28.11.2008 r.

Następnie podjęto uchwały w sprawie:
1) Zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2008 r.;
2) Uchwalania budżetu gminy Lisewo na 2009 r.:
a) przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2009 r. Wraz
z uzasadnieniem,
b) przedstawienie uchwały Nr 10/2008 Składu Orzekającego Nr 5
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Gminy Lisewo na
2009 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Lisewo;
c) przedstawienie uchwały Nr 10a/2008 Składu Orzekającego Nr 5
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu
budżetu Gminy Lisewo na 2009 r. oraz prawidłowości dołączonej do
projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Lisewo;
d) przedstawienie przez Komisję Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego opinii oraz wniosków Komisji Rady, o których mowa
w § 9 (uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy
Lisewo) oraz opinii Komisji Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego do projektu uchwały budżetowej;
e) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii i wniosków
Komisji Rady oraz zmian w projekcie uchwały budżetowej
wynikających z wniosków Komisji Rady i autopoprawek Wójta;
f) głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej
zgłoszonych przez Wójta wynikających z wniosków komisji przyjętych
Przez Wójta i autopoprawek Wójta;
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g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Lisewo na 2009 rok.
3) Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w 2009 r.;
4) Programu współpracy w 2009 r. Gminy Lisewo
z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi
i jednostkami 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 oraz stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują
prowadzenie działalności pożytku publicznego;
5) Zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za świadczenia
Gminnego Przedszkola w Lisewie prowadzonego przez gminę
Lisewo;
6) Zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczebności stałych
komisji Rady Gminy Lisewo.
Sesję zakończyły odpowiedzi Wójta Jerzego Cabaja na pytania
oraz wnioski zgromadzonych.

I.Ch.

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie

numeru konta
bankowego

26 cyfr

prawo do świadczeń rodzinnych
wygasa

informuje, że ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich
wypłata następuje na wniosek uprawnionego. Świadczenie
rodzinne za dany miesiąc wypłaca się

za pośrednictwem Banku
Spółdzielczego w Lisewie.

W celu ułatwienia otrzymywania środków pieniężnych
istnieje możliwość podania przez osobę

, na który świadczenia mają być przekazywane.
Prawidłowy numer konta powinien składać się z .
Wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych jeżeli osoba nie
podejmuje świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.
Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń nie nastąpi
do końca okresu zasiłkowego

.

wyłącznie
w wyznaczonych terminach

GOPS

INFORMACJA

GABINET STOMATOLOGICZNY
UL. TORUŃSKA15
LISEWO

-
POZOSTAŁE DNI 8 - 12

PACJENCI LECZENI SĄW RAMACH UBEZPIECZENIA
NFZ

GODZINY PRZYJĘĆ
PONIEDZIAŁEK 13 17

REJESTRACJA OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE
056 676 88 06

DO LECZENIA MOŻLIWOŚĆ REJESTRACJI
Z JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM

(NP. NA WTROREK MOŻNA REJESTROWAĆ SIĘ
W PONIEDZIAŁEK ITD.)

00

00 30

00

To był rok w naprawdę dobrym stylu. Gdzie?
W Chrustach.

Właśnie go pożegnaliśmy, był niezwykły, kipiał energią,
zaskakiwał pomysłami, niósł niespodzianki, odkrył w nas nowe
pokłady współdziałania, entuzjazmu, zaufania, pozwolił wsi
Chrusty rozwinąć skrzydła, czasem dawał radość ciężkiej pracy

a czasem chwile wytchnienia.Był to ROK 2008. Wierzcie mi był
naprawdę intensywny, bo przecież mimo licznych obowiązków
i codziennych trudów zarówno na roli jak i w pracy zawodowej, udało
nam się wespół zrealizować mnóstwo pomysłów. Samych pomysłów
u nas dostatek, a jednak kto ma klasę to ma kasę! dla przykładu zatem

było uprzejme docenić nasz pomysł na chrusty w Chrustach
i sfinansowała chruścikowe szaleństwo w tłusty czwartek, o którym
szeroko pisała G.P.

- wyłuskała spośród ogromnej liczby projektów nasz pomysł,
który powstał pod skrzydłami SPGL i przyznała grant na przeobrażenie
świetlicy w magiczną dziuplę ten temat wzbudził zainteresowanie
TVB.

- uznało za godny dofinansowania pomysł na
renowację Krzyża Męki Pańskiej, o czym również informowała prasa.

- zauroczona „dziuplą” doceniła nasze wysiłki drugi raz i dotują
realizowaną wciąż dobudowę aneksu wg projektu U.G.

- jak na prawdziwych przyjaciół przystało zawsze przyjaźnie
odnosi się do naszych poczynań, wspierając nas zarówno
merytorycznie jak i finansowo. Dzięki temu udało się zrealizować
„Jesienne spotkanie seniorów”, „Mini - mikołajki”, „Wiejski opłatek”.
Arecepta jest prosta wystarczy:
- mieć pomysł i sensownie go uzasadnić,
- przekonać innych, że w realizację zawsze wkładamy całe serce
i mnóstwo pracy własnej,
- pokazać, że z dotacji potrafimy wyczarować oszczędności,
a z oszczędności zrealizować następny pomysł, a czasem zadziwić
projektem bezbudżetowym. Dlatego „dziupla” ma coraz to inne
oblicze. Czasem pęka w szwach (chruściki i zakończenie renowacji
Krzyża), czasem pachnie tortem, szarlotką i dobrym słowem wójta (sp.
seniorów), a czasem w połowie służy za praking dla dziecięcych
wózków („Mini - mikołajki”), albo migocze blaskiem świec, pachnie
siankiem i wzrusza kolędą na wiejskim opłatku. Pomocników jest
zawsze tyle ile trzeba, a jeśli ktoś z jakichś powodów nie jest
zainteresowany to przynajmniej nie przeszkadza. Zawsze mogę
polegać na moich rówieśnikach, oraz dorosłej młodzieży, a także
Radzie Sołeckiej składającej się z młodzieży właśnie i choć sołtysem
jestem od dawna, muszę przyznać iż odkąd jako wieś przestaliśmy
przepraszać cały świat, że mamy potrzeby i marzenia jest dużo prościej,
ale nie łatwo. Przyszło mi bowiem podjąć nowe wyzwania, nowe
obowiązki (pisanie projektów, wniosków, faktury, rozliczenia), co
oczywiście daje satysfakcję, ale jest praco i czasochłonne, jednak
zdobyte doświadczenia nieraz pewnie jeszcze zaowocują.

Miniony rok przyniósł nie tylko wytężoną pracę, ale
i przecudne niespodzianki, nasze dzieci powychodziły za mąż
i obdarowały nas wnuczętami, babcie i dziadkowie odmłodnieli
i z radością przypominają sobie pieluchowe doświadczenia i tylko
boćka Wojtka trochę żal, tak był zaabsorbowany noszeniem do wsi
dzieci, że w jego gnieździe nie wylęgło się żadne pisklę. Jeśli oddzielić
marzenia prywatne to jako sołtys marzę o służbowym rowerze i o tym
aby pamiętać, że pracujemy społecznie. Może więc pora nagradzać za
wyniki!

W NOWYM ROKU 2009
Mojej wsi życzę cierpliwości do pomysłów sołtysa, życzliwości niebios
w codziennych zmaganiach i dumy z tego, że Chrusty to nie jest wieś
idealna tylko niezwykła, a paniom i panom sołtysom Gminy Lisewo
życzę, aby udało im się dosięgnąć poprzeczki, którą mam nadzieję
unieśliśmy wysoko.

LGD

FWW

Starostwo Powiatowe

FFW

SPGL

SOŁTYS WSI CHRUSTY
R. PORASZKA

W świątecznym nastroju w Pniewitem.
Mikołajki i wigilia wpisały się już na stałe do kalendarza imprez

świetlicowych w Pniewitem. Są to piękne dni, na które czekamy
wszyscy z niecierpliwością.

Mikołajki obchodziliśmy w czwartek, 4 grudnia 2009 r. pod hasłem
konkursów. Po lekcjach zostaliśmy w świetlicy. W związku z tym
opiekunki przygotowały dla nas gorącą herbatkę i ulubione kanapki
z nutellą, ponieważ przewidziały, że będzie doskwierał nam głód. Po
konsumpcji odbyliśmy krótką pogadankę oraz odczytaliśmy kilka
wierszy o świętym uśmiechniętym. Następnie odbył się konkurs
rysunkowy na najładniejszego Mikołaja. Prace były piękne, więc do
dziś wiszą na wystawie. Podczas naszego rysowania, melodie
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ulubionych kolęd na dobre wprowadziły nas w świąteczny nastrój.
Potem braliśmy z wielką ochotą udział w różnorodnych
konkursach. Było przy tym sporo śmiechu i zabawy. Każdy chciał
zostać zwycięzcą, więc staraliśmy się wypaść jak najlepiej. Na
zakończenie mikołajkowych zmagań otrzymaliśmy maskotkę,
ołówek i gumę do żucia od opiekunki świetlicy, a od pani Ewy
Cymerman słodycze i napoje. DZIĘKUJEMY! Było to bardzo miłe
popołudnie.

W czwartek, 18 grudnia zorganizowaliśmy uroczyste
SPOTKANIE WIGILIJNE w świątecznie ustrojonej sali.
Uczestniczyły w nim dzieci, młodzież i dorośli z Pniewitego
z sołtysem wsi Andrzejem Grędzickim. Przygotowaliśmy na ten
dzień wiersze i życzenia o tematyce świąteczno noworocznej.
Miłym akcentem było wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek tych
starych i nowych. Niektórzy z nas odważyli się zaśpiewać nawet
fragmenty kolęd w języku angielskim i niemieckim. BRAWO!
Wszyscy uczestnicy naszego wspólnego kolędowania zadbali o to,
by na stole wigilijnym znalazły się słodkości, chleb, owoce, kawa
i herbata. Opiekunka zaś postarała się by Gwiazdor wręczył
każdemu czekoladę. Doznaliśmy wtedy wielu miłych wrażeń,
które wprowadziły nas w świąteczny nastrój.

W związku z tym, że jest to jeszcze ciągle czas składania
życzeń noworocznych, więc życzę wszystkim: wszelkiej
pomyślności w życiu, sukcesów oraz spełnienia marzeń. Niech
NOWY 2009 ROK przyniesie wszystko to, co jest w życiu
najpiękniejsze i najważniejsze: zdrowie, radość, szczęście, miłość.

Serdecznie zapraszamy do naszej świetlicy na codzienne
zajęcia, a także na organizowane przez nas różnorodne imprezy.
Mile widziani są także mieszkańcy pobliskich wsi.

Janina Klafczyńska

Boże Narodzenie w Gminnym Przedszkolu
w Lisewie

W okresie Świąt Bożego Narodzenia w każdej grupie
wiekowej odbywały się zajęcia, podczas których dzieci poznawały
tradycje świąteczne.

Rozmawialiśmy o symbolice świąt, strojeniu choinki,
tradycji obdarowywania się prezentami, spożywaniu kolacji
wigilijnej, symbolu Gwiazdy Betlejemskiej i kolędowaniu.
Tradycje bożonarodzeniowe były inspiracją do zaproszenia
rodziców dzieci na spotkania wigilijne, które odbyły się
w grupach „Biedronki” i „Motylki”.

Okres poprzedzający ten magiczny czas był niezwykle
pracowity. W przygotowaniach świątecznych zaangażowany był
cały personel przedszkolny oraz rodzice naszych kochanych
dzieci.

Naszą tradycją jest organizowanie Wigilii dla całej
społeczności przedszkolnej oraz zaproszonych gości
i zaprezentowania Jasełek, przygotowanych w tym roku przez
grupę „Biedronki” wraz z p. Liszaj. Dzieci wprowadziły nas
w okres najpiękniejszych i najbardziej rodzinnych świąt.
Po przedstawieniu odbyła się Wigilia z udziałem zaproszonych
gości. Mieliśmy zaszczyt przywitać przedstawiciela Urzędu
Gminy, p. Kolek, prezesa Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska, p. Wiśniewskiego, kierownika Spółdzielni
Mleczarskiej, p. Jankowskiego, ks. prałata Gromowskiego oraz
dzieci z oddziału przedszkolnego w Świetlicy Środowiskowej.
Wigilia przebiegała w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej
życzliwości i pojednania.

Ilona Smolny

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowanie składam pani Małgorzacie

Piecyk za uszycie i podarowanie dla przedszkola strojów do
Jasełek.

Kolejne podziękowania składam na ręce pani Beaty Mucha i
firmie „Nitex” z Płużnicy za nieodpłatne uszycie strojów dla grupy
muzyczno tanecznej „Mali artyści” z Gminnego

Przedszkolaw Lisewie.
Wielkie podziękowania za aktywny udział należą się także

dzieciom, które uczęszczały na zajęcia muzyczno taneczne
Dziękuję również dzieciom z grupy „Biedronki” i ich

rodzicom za życzenia świąteczne.
Z poważaniem
mgr Justyna Liszaj

Wigilia w Oddziale Przedszkolnym w Lisewie
Dnia 19 grudnia 2008r. w Oddziale Przedszkolnym

w Lisewie prowadzonym przez Fundację odbyła się
uroczysta Wigilia dzieci z udziałem rodziców. Dzieci do tej
uroczystości przygotowywały się poprzez własnoręcznie wykonaną
piękną dekorację sali (płatki śniegu, mikołaje, gwiazdy) oraz
upominki, które potem zostały wręczone rodzicom. Od samego rana
wykonywały sałatkę z wcześniej zakiszonych przez siebie ogórków,
przygotowywały również stroiki świąteczne oraz nakrywały do stołu.

Gościem w tym wigilijnym dniu była Pani Marzena
Wierzbicka- koordynator metodyczny projektu „Przedszkole otwiera
świat” edycja II. Koordynator zachwyciła się naszym przedszkolem
mówiąc, że to: …” najpiękniejsza placówka ze wszystkich, które
mam pod sobą…”. Obdarowała dzieci słodkościami, jednocześnie
dziękując pani Annie Michalczyk-Marzec za tak wspaniałą, ciepłą
atmosferę oraz niepowtarzalny charakter Ośrodka Przedszkolnego.
Była zachwycona warsztatem pracy Pani Ani, który przejawia się w
umiejętnościach i wiedzy dzieci. Należy zaznaczyć, iż grupa
przedszkolna jest zróżnicowana pod względem wiekowym, co
dodatkowo wymaga większego zaangażowania i myśli twórczej
pedagoga w pracy.

Uroczystość wigilijną uświetnił repertuar artystyczny

„Ziemia Gotyku”
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zaprzyjaźnionej grupy z Przedszkola Gminnego prowadzonej
przez Panią Justynę Liszaj, przedstawiający Jasełka oraz występ
naszych małych przedszkolaków.

Rodzice oraz dzieci pragną podziękować Pani Annie
Michalczyk - Marzec za wkład włożony w pracę z naszymi
pociechami, za poświęcanie im szczególnej uwagi oraz
stworzenie niepowtarzalnej atmosfery, która powoduje, że dzieci
z radością idą do przedszkola. Rodzice

Radość i satysfakcja
Niedawno zakończono rea l izac ję pro jek tu

w ramach Rządowego Programu Wyrównywania
Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2008 roku:

ktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych , na który uzyskano dotację z budżetu wojewody

„Niepełnosprawni są wśród nas integracja poprzez naukę
i zabawę”,

„A
”

Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 90.658,00 zł. Na realizację
zadań z projektu gmina Lisewo dołożyła 39.890,00 zł, jako wkład
własny.

1. „Nie taka straszna woda  zdrowia nam doda” - wyjazdy na basen
(zajęcia w dwóch grupach).
2. Zajęcia muzyczno  plastyczno  taneczne „Mali artyści”.
3. Dwie grupy - trening zachowań społecznych „ Inni, a jednak tacy
sami”
4. Terapia zajęciowa „ Jestem wśród was...”

1. „Zielono mam w głowie'  zajęcia z pedagogiki zabawy.
2. „ Żyjmy w zgodzie z przyrodą”- warsztaty ekologiczne.
3. „Mały twórca” zajęcia plastyczne.
4. „ Pływać każdy może” zajęcia na pływalni.
5 .Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.
6. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z poważniejszymi wadami
wymowy.
7. Zajęcia językowe  język angielski.

1.”Mistrz kuglarstwa czyli gimnastyka ciała i umysłu”- zajęcia
cyrkowe.
2. „Mały żongler” zajęcia cyrkowe.
3. Folklor w tańcu”
4.”Ortografia na serio i na wesoło”
5. „Bardzo się cieszymy, gdy sztukę ludową tworzymy”.
6. Zajęcia rewalidacyjne.

1. „Miłośnicy i obserwatorzy przyrody”- zajęcia koła biologicznego.
2 „ Kim będę w przyszłości” zajęcia z preorientacji zawodowej.
3.Zajęcia wyrównawcze z matematyki.
4.Zajęcia z fizyki dla klas trzecich.

Analizując dzienniki i frekwencję na zajęciach można
stwierdzić, że wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Włączono do zajęć dzieci niepełnosprawne, które poprzez zabawę
uczyły się i twórczo integrowały z grupą rówieśniczą. Szkoła jest jedyną
instytucją kulturalno- oświatową, która stwarza możliwość
uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnych formach zajęć dodatkowych
i pozalekcyjnych . Rodzice naszych uczniów są słabo sytuowani
materialnie, rzadko angażują się w edukację dzieci i dlatego zajęcia były
tak popularne. O czym świadczy większa , niż planowana w projekcie
liczba osób uczestniczących w zajęciach.

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszyły się wyjazdy,
wycieczki, zajęcia w terenie, w pracowni komputerowej, wyjazdy do
teatru, do muzeów i na basen. Dzieci i młodzież z terenu naszej gminy
z wielu powodów, także z powodu braku środków finansowych, nie
bierze udziału w wyjazdach czy wycieczkach, za które rodzice muszą
płacić. Niektóre dzieci wyjechały do teatru po raz pierwszy( i nie
chodzi tu tylko o dzieci w wieku przedszkolnym, ale przede wszystkim
o starsze i młodzież). Podczas warsztatów teatralnych mieli oni również
okazję zapoznania się z pracą aktora. Wyjazdy na basen cieszyły się
również bardzo dużym zainteresowaniem.

Uczniowie klas trzecich bardzo chętnie zapoznali się z ofertą
edukacyjną szkół średnich na naszym terenie. Dzieci w różnym
przedziale wiekowym bardzo chętnie brały udział w zajęciach
plastycznych, tanecznych (miały możliwość poznania tańców
regionalnych i nowoczesnych), cyrkowych i muzycznych..

Nie brakowało też chętnych na zajęcia wyrównawcze
i przygotowujące do egzaminu z przedmiotów ścisłych. Uczniom klas
pierwszych gimnazjum zajęcia z matematyki, pomogły w pokonaniu
trudności związanych z przejściem na wyższy poziom edukacji.
Natomiast dla trzecioklasistów były ważne, ponieważ chcą oni jak
najlepiej napisać egzamin gimnazjalny. W zajęciach brali udział
zarówno uczniowie „słabi” i ci „lepsi”. Drobne nagrody rzeczowe,
materiały potrzebne do pracy i pomoce naukowe, motywowały do pracy
i były dla uczniów miłą niespodzianką, sprawiły im również ogromną
radość.Bardzo ważnym elementem były zajęcia rewalidacyjne,

Projekt realizowały następujące zespoły:
I. Gminne Przedszkole w Lisewie:

II. Szkoła Podstawowa w Lisewie:

IV. Szkoła Podstawowa w Krusinie

V. Gminne Gimnazjum w Lisewie:



Strona 7

Wiadomości Lisewskie

wyrównawcze, logopedyczne i rozwijające umiejętności
językowe. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach mających na
celu bezinteresowną pomoc, z czym wiąże się idea wolontariatu.

Na zakończenie projektu grupy prezentowały
sprawozdanie z poszczególnych zadań dla społeczności szkolnej
i środowiska lokalnego w różnych formach. Były to:
przedstawienia, wystawy, prezentacje multimedialne,
zredagowane informatory z preorientacji zawodowej, zielniki,
publikacje na stronach internetowych przedszkola i szkół.

Dzieci i młodzież z wielkim zaangażowaniem
prezentowały na zewnątrz swoje osiągnięcia. Sprawiło im to
ogromną radość i satysfakcję.

Tatiana Jaworska i Violetta Wolter

dzięki pomocy Wójta Jerzego Cabaja oraz SPONSORÓW zakupiliśmy
STARA A29/200, który jest bogato wyposażony i gotowy do działań
ratowniczo - gaśniczych. Udało nam się również wyremontować świetlicę
wiejską, która była w opłakanym stanie. Dzięki pomocy sponsorów
zakupiliśmy umundurowanie wyjściowe, koszarowe specjalne oraz drabinę
8 metrową. Prezes Zarządu Powiatowego podarował nam osiem
nowoczesnych hełmów bojowych i wiele innego sprzętu, co pozwala nam
sprawniej działać w akcjach pożarniczych. W roku bieżącym czeka nas
jeszcze więcej pracy. Mamy w planach zbudować boks garażowy do wozu
bojowego, ponieważ obecnie garażujemy na posiadłości pana Kazimierza
Ritter. W tej sprawie pomoc obiecał nam Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj.
Wierzymy, że mieszkańcy wsi Lipienek jak zawsze okażą się chęcią
pomocy przy tej budowie. Liczymy również na sponsorów, że w tym roku
także pomogą w realizacji celów OSP w Lipienku. Mamy nadzieję, że
dzięki waszej pomocy będziemy mogli nabyć jeszcze więcej sprzętu i ubrań
specjalnych typu „NOMEX”. Z podziękowaniem Strażackim OSP
Lipienek. R.L.

Podsumowanie pracy OSP Lipienek
Dnia 9 stycznia 2009 r. odbyło się uroczyste zebranie

sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipienku, na
które przybyli: na które przybyli: Wójt Jerzy Cabaj,Prezes
Zarządu Powiatowego Dh Bogdan Utrata, Opiekun OSP Kapitan
Hieronim Saran,Komendant Gminny Dh Ryszard Płomiński,
Prezes Zarządu Gminnego Dh Kazimierz Jankowski, Radny
Kazimierz Komorowski oraz szefowie firm„SŁAFPOL”, „Skup
Surowców Wtórnych”, „ABC Behrendt”, „GRAWIT”,
„Tworzywa Sztuczne”. W trakcie zebrania zostały wręczane

. Otrzymały je następujące osoby: Wójt
Jerzy Cabaj, Prezes Dh Bogdan Utrata, Opiekun OSP Kapitan
Hieronim Saran, Komendant Gminny Ryszard Płomiński
i Kazimierz Jankowski, Kazimierz Komorowski oraz ze
szczególnym uznaniem szefowie firm: Sławomir Kwiatkowski,
Dawid Miraszewski, Witold Makowski, Marian Behrendt i Rafał
Adamczyk. Ustne Podziękowanie za całoroczną pomoc
w nabywaniu sprzętu otrzymała jednostka OSP w Lisewie. Rok
2

Podziękowania Imienne

008 był bardzo pracowity w OSP Lipienek. Na początku marca

Amatorska Liga Piłki
Halowej

III kolejka - 12.12.08

Cyber Ekipa - Nikim 1:3

Poliester Produkt - Magic Team 3:3

Bramki: Szymański Łukasz Bartoszewski Adam,
Grodzicki Mateusz, Kozłowski Dawid;

Bramki: Chiliński Dawid-2, Kraska Marcin;
Flis Paweł-2, Żak Maciej;

Cyber Ekipa: Nikim:

Poliester:
Magic Team:



Magic Team - Nikim 1:7

Wojownicy - Ursus Team 3:0 w.o.

2
3.
4.
5
6.
7.
8

Bramki: Flis Paweł;
Wyżykowski Maciej-3, Dragun Władysław, Mateusz Grodzicki,

Majewski Filip-2;

Magic Team:
Nikim:

Tabela:

1 Nikim 6 18 pkt. 41 - 2
. Wojownicy 6 18 pkt. 42 - 12
Cyber Ekipa 6 12 pkt. 40 - 13
Planet Car 6 9 pkt. 38 - 21
.Seco Wieldządz 6 7 pkt. 22 - 44
Poliester ProduktAdamczyk 6 4 pkt. 27 - 23
Magic Team 6 2 pkt. 17 - 34

. Ursus Team 6 0 pkt. 4 - 75

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

W ramach 17 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Lisewie rozegrano Puchar Ligi drużyn
uczestniczących w rozgrywakach Amatorskiej Ligi Piłki
Halowej. Oto wyniki:

PUCHAR LIGI - 11.01.2009

Poliester Produkt - Planet Car 4:1

Seco Wieldządz - Magic Team 4:5

Cyber Ekipa - Ursus Team 13:0

Wojownicy - wolny los

Wojownicy - Poliester Produkt 5:1

Magic Taem - Cyber Ekipa 2:3

Wojownicy - Magic Team 7:0

Cyber Ekipa - Poliester Produkt 6:0

Poliester Produkt  Magic Team 6:1

Eliminacje:

Rozgrywki grupowe:

Bramki: Gros Sławomir, Kraska Marcin, Chyliński Dawid;

Bramki: : Zarzeczny Rafał-4;
Flis Paweł, Marzec Paweł, Żak Maciej, Ziemkiewicz

Marcin;

Bramki: Mateusz Budzyński-2, Goral Radosław-2,
Przemysław Krauza-3, Smolny Jakub-3, Szymański Łukasz-2,
Pieniążek Karol;

Bramki: Pieniążek Mateusz-3, Szymon Marks,
Ziółkowski Przemysław;

Kraska Marcin;

Bramki: Ziemkiewicz Marcin, Marzec Paweł;
Szymański Łukasz, Krauza Przemysław-2;

Bramki: Ziółkowski Przemysław-3, Pieniążek Mateusz-
2, Marks Tomasz, Marks Szymon;

Bramki: Budzyński Mateusz, Goral Radosław-
3,Smolny Jakub, Piątek Karol;

Bramki: Kraska Marcin-2, Kraska Tomasz, Chyliński
Dawid-3;

Żak Maciej,

Poliester:

Seco
Magic Team:

Cyber Ekipa:

Wojownicy:

Poliester:

Magic Team:
Cyber Ekipa:

Wojownicy:

Cyber Ekipa:

Poliester:

Magic Team:
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Ursus Team - Planet Car 0:14

Seco Wieldządz - Wojownicy 1:11

Planet Car - Magic Team 4:2

Nikim - Seco Wieldządz 9:0

Wojownicy - Cyber Ekipa 6:2

Poliester Produkt - Ursus Team 16:4

Seco Wieldządz - Ursus Team 10:0

Planet Car - Wojownicy 2:7

Magic Team - Cyber Ekipa 1:4

Poliester Produkt - Nikim 2:5

Seco Wieldządz - Planet Car 1:17

Cyber Ekipa - Poliester Produkt 7:2

Bramki: Chmielewski Krzysztof-3, Frankiewicz
Tomasz-3, Boniecki Rafał-2, Gimiński Michał, Gimiński Adrian-
2, Frankiewicz Patryk-2, Paweł Płatek (sam.)

Bramki: Witkowski Marcin;
Ziółkowski Przemysław-2, Prowandzki Mariusz,

Murawski Paweł, Szymon Marks-4, Strupowski Łukasz, Marks
Tomasz, Prowandzki Dawid;

Bramki: Frankiewicz Patryk, Kacper Korczak-
2,Frsnkiewicz Tomasz;

Flis Paweł;

Bramki: Komorowski Adam, Maewski Robert, Grodzicki
Mateusz-3, Majewski Filip-3, Simson (sam.)

Bramki: Tomasz Marks, Ziółkowski
Przemysław-3,Szymon Marks;

Przemysław Krauza-2;

Bramki: Kraska Tomasz-4,Kraska Marcin-3,
Cyklaf Dariusz, Dawid Chiliński-4, Sławomir Gros-3, Paweł
Płatek (sam.);

Łukasz Lewandowski-2, Przemysław Szpręglewski,
Sławomir Gros (sam).

Bramki: Mateusz Simson-6, Dubiela Marcin-2,
Topolewski Grzegorz, Marcin Witkowski;

Bramki: Frankiewicz Tomasz,
Krzysztof Chmielewski;

Pieniążek Mateusz-2, Marks Szymon-2,
Ziółkowski Przemysław-2, Biernatowski Karol;

Bramki: Flis Paweł;
Smolny Jakub, Gefeld Łukasz,

Piątek Karol, Goral Karol;

Bramki: Kraska Tomasz, Dawid Chiliński;
Dawid Kozłowski, Adam Bartoszewski,

Majewski Filip, Komorowski Adam, Grodzicki Mateusz;

Bramki: Zarzeczny Rafał;
Frankiewicz Patryk-4, Boniecki Rafał-3

Frankiewicz Tomasz-4,Gimiński Michał-2, Sadzikowski Tomasz-
2, Chmielewski Krysztof-2;

Bramki: Szymański Łukasz, Piątek Karol-3,Krauza
Przemysław-2, Gefeld Łukasz;

Chyliński Dawid, Sławomir Gross;

Planet Car:

Seco:
Wojownicy:

Planet Car:

Magic Team:

Wojownicy:

Cyber Ekipa:

Poliester:

Ursus Team:

Seco:

Planet Car:

Wojownicy:

Magic Team:
Cyber Ekipa:

Poliester:
Nikim:

Seco:
Planet Car:

Cyber Ekipa:

Poliester:

IV kolejka - 19.12.08

V kolejka - 29.12.08

VI kolejka - 09.01.09
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Marzenna Szpręglewska

Wojownicy - Cyber Ekipa 4:2

Tabela:

.

Bramki: Pieniążek Mateusz-2, Szymon Marks-2;
Mateusz Budzyński, Krauza Przemysław;

1. Wojownicy 3 9 16-  3
2  Cyber Ekipa 3 6 11-  6
3. Poliester Produkt 3 3 7-12
4. Magic Team 3 0 3-16

Wojownicy:
Cyber Ekipa:

Puchar Ligi ALPHa zdobyła drużyna Wojownicy.
Najlepszym strzelcem został Mateusz Pieniążek.

Puchar i nagrodę rzeczową dla najlepszego strzelca
ufundował Urząd Gminy w Lisewie.

A.J.

Zaproszenie

VI KUJAWSKO POMORSKI TURNIEJ HOKEJA
HALOWEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH

Lisewo 2009

24 stycznia 2009 r. (sobota)

Hala sportowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Lisewie

Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu

Stowarzyszenie Pro Bono Hominis - Dla Dobra Człowieka
w Mgoszczu

Sekcja Olimpiad Specjalnych KACZORYw Chełmnie,

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo,

Urząd Gminy w Lisewie,

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lisewie

Sekcje Olimpiad Specjalnych z terenu województwa kujawsko
pomorskiego (Świecie, Chełmno, Bydgoszcz, Mgoszcz)

Termin:

Miejsce:

Organizatorzy:

Współorganizatorzy:

Uczestnicy:

Początek imprezy godz. 9.30
Serdecznie zapraszamy do kibicowania drużyną biorącym

udział w VI Kujawsko  Pomorskim Turnieju Hokeja
Halowego Olimpiad Specjalnych Lisewo 2009 r.

Ze sportowym pozdrowieniem Komitet Organizacyjny

-

KĄCIK KULINARNY
Ptysie Nadziewane pieczarkami

- 8 gotowanych dużych ptysi bez kremu (można kupić w cukierni)
- masło do wysmarowania blachy
- 50 dag pieczarek
- 2 posiekane cebule
- 10 dag szynki lub ogonówki
- 10 dag startego sera gouda
- łyżka masła, łyżeczka mąki pszennej, 2 łyżki śmietany 30-
procentowej, sól, pieprz.

Oczyszczone i umyte pieczarki pokroić w cienkie
plasterki. Szynkę pokroić w kostkę. Cebulę zeszklić na
rozgrzanym maśle, dodać pieczarki, szybko podsmażyć,
przyprawić pieprzem oraz solą, oprószyć mąką i wymieszać.
Następnie połączyć z szynką oraz tartym serem, podsmażyć

i zdjąć z ognia. Dolać śmietanę i wymieszać. Ptysie przekroić w 2/3
wysokości, wypełnić nadzieniem, przykryć odciętą częścią i ułożyć
w brytfannie wysmarowanej masłem. Piec 10 min w piekarniku

INFORMACJA
Wójt Gminy Lisewo oraz Biuro Dowodów Osobistych w

Lisewie informuje, że zgodnie z art. 55 Ustawy z dnia 10 kwietnia
1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn.
Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.):

W naszej gminie wymiany starego książeczkowego dowodu na nowy
nie dokonało jeszcze . Dlatego namawiamy osoby
posiadające stare dowody osobiste, aby składały w Urzędzie Gminy
(pokój nr 5) wnioski o wymianę dowodu osobistego.

„Kto uchyla się od
obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega
karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny”.

28 osób

INFORMACJA
Urząd Stanu Cywilnego oraz Biuro Ewidencji Ludności

informuje, że w 2008 roku na terenie naszej gminy urodziło się
dzieci: 50 chłopców i 35 dziewczynek. 70 osób zmieniło stan cywilny
poprzez zawarcie małżeństwa, natomiast osób zmarło.
Liczba mieszkańców gminy na koniec 2008 roku wynosiła .
W poszczególnych wsiach liczba ta wynosiła:
Błachta - 113 osób, Bartlewo - 284 osoby, Chrusty - 102 osoby,
Drzonowo - 158 osób, Kamlarki - 220 osób, Kornatowo - 381 osób,
Krajęcin - 95 osób, Krusin - 319 osób, Linowiec - 194 osoby,
Lipienek - 361 osób, Lisewo - 1850 Malankowo - 275 osób, Mgoszcz -
390 osób, Piątkowo - 122 osoby, Pniewite - 485 osób, Strucfoń - 83
osoby, Tytlewo - 131 osób, Wierzbowo - 99 osób.

85

59
5670
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BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
mgr inż. ul. Łabędzia 37 87-200 WąbrzeźnoMichał Jagodziński

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


