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Nie zawiedliśmy pełnoletniej już Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
Mimo mrozu i dużej ilości śniegu serca mieszkańców Gminy Lisewo były gorące i szczodre. 10 stycznia odbył się 

XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zbiórka pieniędzy odbywała się na rzecz dzieci
z chorobami onkologicznymi i na doposażenie klinik onkologicznych w sprzęt specjalistyczny.

W tym roku, jak i w latach ubiegłych, Lisewski Sztab WOŚP wraz z sponsorami i ludźmi dobrej woli przygotował 
szereg atrakcji. Od rana liczne grono wolontariuszy kwestowało z puszkami na ulicach Lisewa i Krusina. Tę zaszczytną 
rolę pełnili uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum wraz z nauczycielami. Kochający sport, uczestniczyli
w „orkiestrowych” rozgrywkach w piłkę halową. Od godz. 16.00 do 19.00 było muzycznie i kabaretowo - mieszkańcy 
naszej gminy brali udział w kolejnym etapie XVIII Finału WOŚP na auli przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie, gdzie 
zaprezentowali swoje umiejętności seniorzy, dorośli, młodzież i niezawodni uczniowie szkoły podstawowej. Nie można 
było oprzeć się uroczemu występowi zespołu seniorów „Jak oni śpiewają”. Uśmiech na twarzy pojawiał się także podczas 
występu laureatów przeglądu piosenki „Wesoła nutka”, a dzięki Agacie Jaworskiej, która grała na organach, można było 
poczuć magię koncertu muzyki klasycznej. Kabarety: „Maciej i smok” i „Golf” zaprezentowane przez Szymonów -
 - Rydzińskiego i Brzozowskiego, którzy zasilają szeregi koła teatralnego „Żak”, rozbawił widownię do łez. Klamrą 
orkiestrowego spotkania był występ grupy blusowej „Good Way”, w skład której wchodzi między innymi uczeń naszego 
gimnazjum Kostek Szpręglewski. W przerwach pomiędzy występami licytowano gadżety orkiestrowe oraz przedmioty 
podarowane przez sponsorów. Przez cały czas czynna była kawiarenka, w której serwowano kawę, herbatę oraz 
przepyszne ciasto upieczone przez uczennice i kochane mamy naszych uczniów - DZIĘKUJEMY! Na trzeci etap finału 
powędrowaliśmy do baru „Autsajder” do Drzonówka - dziękujemy właścicielowi za gościnność. Tam widownię do 
czerwoności rozgrzały występy zespołów: „Japidos” i „Józwy”. Została również zlicytowana gitara elektryczna 
(podarowana przez zespół „Japidos”) oraz inne orkiestrowe dary.

Podsumowując, podziękowania składamy wszystkim występującym, biorącym udział w licytacjach i widowni. 
Głębokie ukłony czynimy w stronę naszych sponsorów: Wójta J. Cabaja, GS Lisewo, Państwa:Tomaszewskich, 
Kochowicz, Leśnik, Behrendt, p. R. Gajewskiego, p. A. Nogalskiej, p .M. Jóźwickiej, piekarni „Jarząb”,właściciela  
„Baru u Ilony”, salonu fryzjerskiego p. E. Chojnackiej, salonu odnowy biologicznej „Amelia”,  oraz pizzerii „U Jędrusia.”
Dziękujemy Samorządowi Uczniowskiemu naszego Gimnazjum oraz „Żakom” za udekorowanie auli, a kochanym 
przedszkolaczkom z Przedszkola Gminnego i Unijnego za wykonanie elementów dekoracyjnych - cudownych, 
różnorodnych serc i serduszek! Pozostałym osobom, które choć w najmniejszy sposób wspomogły organizatorów, 
kłaniamy się nisko!

Udowodniliśmy, że kochamy dzieci i zdaliśmy egzamin z wrażliwości, ponieważ zebraliśmy kwotę 
6.264,00zł!  Szczytny cel i Szlachetni Mieszkańcy Gminy Lisewo!
Organizatorami XVIII Finału WOŚP byli: p. Adam Jurzysta, p. Robert Kościński, p.Marcin Daroń, p. Małgorzata 
Górska, p. Beata Słowińska, p. A. Szatkowska, p. A. Dulska, p.M. Cichecka, p. W. Chojnicka.
Występy uczniów przygotowała p. Alina Nogaj i p. Lidia Szczutkowska. Oj się działo! Lidia Szczutkowska
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Co nas boli?
Nas - czyli, Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne

w Lisewie, a tym samym wszystkich uczciwych odbiorców wody 
i dostawców ścieków korzystających z gminnych sieci wodno -
- kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Powiedziałem 
„uczciwych” - są to Ci, którzy rozumieją, że za pobrany towar,
w tym przypadku towar pierwszej potrzeby - jakim jest czysta, 
zdrowa, dostarczona do domostw i zakładów woda, oraz odbierane 
nieczystości płynne - trzeba zapłacić. Zapłacić trzeba jak za chleb, 
mąkę, artykuły przemysłowe czy wreszcie energię elektryczną 
regulując rachunki za wodę i ścieki wystawione przez Gminne 
Usługi Wodno - Kanalizacyjne w Lisewie, a co więcej, regulując je 
terminowo na konto dostawcy usług, którym jest jednostka 
budżetowa: Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne w Lisewie. 

Niestety część odbiorców naszych usług uważa, że woda 
należy się im za darmo. Ci nieuczciwi odbiorcy (a jest ich około 
60-ciu w gminie) cudzym kosztem próbują korzystać z usług 
dostarczenia wody i odbioru ścieków „okradając” w ten sposób 
Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne. Bezpośrednio zaś tych, 
którzy regularnie partycypują w kosztach utrzymania urządzeń 
wodnych i kanalizacyjnych - w końcowym rozrachunku. Jak 
nazwać człowieka, który pobierze towar i nie ureguluje należności? 
Na to pytanie niech każdy „cwaniak” uchylający się od płacenia 
należności na rzecz Gminnych Usług Wod. - Kan. w Lisewie 
odpowie sobie sam. Z tymi ludźmi będziemy postępować 
radykalnie. Będziemy walczyć i użyjemy wszelkich dostępnych 
środków mających na celu pozbawienie tych ludzi dostaw naszych 
usług. Nie podarujemy ani jednego metra sześciennego wody i nie 
zrezygnujemy z zapłaty za jeden nawet kubik ścieków. Tych, którzy 
nie płacą nie chcemy widzieć w gronie odbiorców naszych usług.

Ostrzegam zatem wszystkich dłużników: nie zwlekajcie
z uregulowaniem zadłużeń z tyt. korzystania z naszych dostaw bo 
będziecie ich pozbawieni. A odcięcie i ponowne podłączenie do 
sieci będzie kosztowało kilkaset złotych dodatkowo.

W gminie Lisewo mamy 3 stacje wodociągowe, około 190 
km sieci wodociągowej, 13,4 km kanalizacji sanitarnej, 
5 przepompowni ścieków oraz gminną oczyszczalnię ścieków. 
Znając coroczne potrzeby, już w trzecim kwartale roku bieżącego 
budujemy budżet na rok następny. Na podstawie planu potrzeb 
określamy taryfy opłat za korzystanie z gminnych sieci wod. - kan. 
Realizacja budżetu, a tym samym wytyczonych zadań, opiera się 
wyłącznie na opłatach jakie za wodę i ścieki ponoszą odbiorcy 
naszych usług. Taryfy mogą być zmieniane raz w roku. Dlatego dnia 
1 stycznia wchodzą w życie obowiązujące w roku 2010 nowe taryfy 
opłat. Taką uchwałę o zatwierdzeniu taryfy oraz taryfy dla 
poszczególnych grup odbiorców podaje się niniejszym do 
wiadomości odbiorców. mgr inż. Tomasz Krajewski

Kierownik Gminnych Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Lisewie

Uchwała nr XXVI/191/09
RADY GMINY LISEWO

z dnia 4 grudnia 2009

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki 
budżetowej Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 
1033 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) na wniosek jednostki budżetowej 
Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla jednostki 
budżetowej Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne na okres 
od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Taryfy stanowią 
załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja z działalności Urzędu Stanu Cywilnego
i Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 

Gminy Lisewo za 2009 rok.
W 2009 roku na terenie naszej Gminy urodziło się 64 

dzieci, w tym 31 płci żeńskiej, a 33 płci męskiej, 58 osób zmarło. 
Liczba zawartych małżeństw przez naszych mieszkańców wyniosła 
71.

Liczba mieszkańców Gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku 
wyniosła ogółem 5393 osoby.
W poszczególnych miejscowościach liczba ludności przedstawia się 
następująco:
Błachta - 113 osób, Bartlewo - 276 osób, Chrusty - 98 osób, 
Drzonowo - 152 osoby, Kamlarki - 211 osób, Kornatowo - 354 
osoby, Krajęcin - 93 osoby, Linowiec - 190 osób, Lipienek - 357 
osób, Lisewo - 1770 osób, w tym:
 - ul. Boczna - 91 osób,
 - ul. Chełmińska - 367 osób,
 - ul. Generała Józefa Hallera - 223 osoby,
 - ul. Księdza Augustyna Łebińskiego - 395 osób,
 - ul. Mikołaja z Ryńska - 182 osoby,
 - ul. Toruńska - 115 osób,
 - ul. Wincentego Witosa - 115 osób,
 - ul. Wybudowanie Wąbrzeskie - 282 osoby,
Malankowo - 270 osób, Mgoszcz - 390 osób, Piątkowo - 120 osób, 
Pniewite - 383 osoby, Strucfoń - 82 osoby, Tytlewo - 126 osób, 
Wierzbowo - 95 osób.
Liczba wydanych dowodów osobistych - 275

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, stanowiące 
nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim otrzymały:
 - w 2007 roku 5 par,
 - w2008 roku 12 par,
- w 2009 roku 8 par.

Dnia 24 lutego 2010 roku nasza mieszkanka Pani Józefa 
Pleskot będzie obchodzić 103 urodziny. W związku z tym, Wójt 
Gminy Lisewo wraz z pracownikami składa najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, pomyślności i wszystkiego dobrego.

NOWE TARYFY OP ŁAT ZA WODĘ Z 
WODOCIĄGU GMINNEGO I ŚCIEKI 

DOSYŁANE DO GMINNEJ OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW

TARYFY NETTO:

Woda
Dla mieszkańców gminy 2,00:1,07 = 1,87 zł/m3
Dla inwestorów obcych/SKANSKA 2,41:1,07 = 2,25 zł/m3 

Ścieki   brutto           netto
Zakład Mięsny „Ritter” 6,53:1,07 = 6,10 zł/m3
Spółdzielnia Mleczarska 6,30:1,07 = 5,89 zł/m3
Ścieki socjalno - bytowe 2,52:1,07 = 2,35 zł/m3
Ścieki dowożone spoza gminy Lisewo 6,37:1,07 = 5,95 zł/m3
Ścieki dla inwestorów obcych / SKANSKA 3,37:1,07 = 3,15 zł/m3

Pomóżmy strażakom ochotnikom z naszej gminy!!!
Trwa okres rozliczeń podatkowych. Do 30 kwietnia 2010 roku 
musimy rozliczyć się z fiskusem z dochodów uzyskanych
w minionym roku. Od kilku lat składając zeznania podatkowe, 
możemy jednocześnie wspomóc organizacje spełniające ważną rolę
w społeczeństwie, nie ponosząc z tego tytułu dodatkowych kosztów. 
Po prostu, 1 % podatku należnego budżetowi państwa

WODA 
2,00 zł/m3 – dla mieszkańców i inwestorów gminy Lisewo 

2,41 zł/m3 – dla inwestorów spoza gminy Lisewo / SKANSKA 

ŚCIEKI 
Ritter 

6,53zł/m3 
Mleczarnia 
6,30zł/m3 

Soc-byt. 
2,52zł/m3 

Dowożone 
6,37zł/m3 

SKANSKA 
3,37zł/m3 
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możemy przeznaczyć na wybraną organizację pożytku 
publicznego. 

Uproszczona jest procedura przekazania tej darowizny. 
Wystarczy wypełniając zeznanie podatkowe, tzw. PIT, 
od należnego podatku obliczyć 1 % i wpisać w odpowiednią 
pozycję, następnie wpisać nazwę organizacji, której chcemy 
przekazać pieniądze i co bardzo ważne - podać numer wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej wpisany jest w KRS pod numer 

0000116212.

Jeśli chcesz wspomóc Ochotniczą Straż Pożarną 
z terenu naszej Gminy w deklaracji podatkowej należy wypełnić 
co najmniej niżej wskazane pozycje:

Uwaga!
1. Nazwę Związku i numer KRS wpisano kolorem czerwonym jako 
informację stałą dla wszystkich darczyńców.
2. Nazwę jednostki, adres i kod pocztowy wpisano kolorem 
zielonym jako informację zmienną, ponieważ każdy darczyńca 
będzie mógł w tej pozycji wpisać cel szczegółowy tj. w naszym 
przypadku podać nazwę i dokładny adres (włącznie z kodem 
pocztowym) jednostki OSP, której chce przekazać swój 1% 
podatku. 

Naczelnik urzędu skarbowego, w którym złożymy 
zeznanie podatkowe, w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu 
złożenia rocznego PIT-u, wpłaci pieniądze na rachunek wskazanej 
organizacji.
Wpłaty czynione na rzecz Związku OSP RP przyczyniają się do 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Mając dobre samochody 
i sprzęt gaśniczy, strażacy, w razie pożaru, mogą skuteczniej 
ratować domy, gospodarstwa, zakłady pracy. Wyposażeni 
w odpowiednie urządzenia są w stanie lepiej pomagać ofiarom 
wypadków drogowych czy budowlanych, nieść pomoc rannym. 
To są powody, dla których warto 1 % swojego podatku 
przeznaczyć dla strażaków.

OGŁOSZENIE

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 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603
 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Lisewo
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych 
przeznaczonych do sprzedaży.

Przeznacza się do sprzedaży 
nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków 

2numerem działki 101/12 o pow. 26 m  wycenioną na kwotę 410,00 zł 
plus 22% podatek VAT, 
zajętą pod garaż typu blaszak.
Wyżej wymieniona nieruchomość położona jest we wsi Krusin, gm. 
Lisewo.

Dla przedmiotowej  działki Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział 
K s i ą g  Wi e c z y s t y c h  p r o w a d z i  k s i ę g ę  w i e c z y s t ą  
KW. Nr TO1C/00007846/5

Nowonabywca ponosi wszystkie koszty związane ze sprzedażą 
w/w nieruchomości.
 
Niniejszy wykaz ogłasza się na okres 21 dni licząc od dnia podania 
do publicznej wiadomości tj. do dnia 24 lutego 2010r.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Lisewo - pokój nr 1 (tel. /56/ 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

Kto sieje - ten zbiera
Tytułowa maksyma ma szczególne odniesienie 

do całorocznej znojnej pracy rolnika. Jednak nie samym chlebem 
żyje człowiek. Często przenosi się ją na grunt społeczny, czego wieś 
Chrust, mam nadzieję, jest chlubnym przykładem.

Cenimy sobie bardzo, że Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Lisewo zasiało we wsi ziarenko nadziei na zmiany. Zaszczepiło 
ziarenko wiary, że tak mała społeczność jest w stanie udźwignąć 
wiele. Intensywnie pielęgnowało rosnącą potrzebę prac na rzecz 
dobra wspólnego, by wreszcie wspólnie z nami cieszyć się z dobrze 
zapowiadających się plonów, co szczególnie ciepło skomentował 
prezes SPGL - Jakub Kochowicz. Na spotkaniu wieńczącym 
pomyślnie zrealizowany pomysł na przeobrażenie Dziupli 
powiedział - „w doborowym towarzystwie zaczęliśmy projekt
i w takim go kończymy”. Oficjalnie projekt się skończył ale my 
wciąż zbieramy jego drobne owoce. Dziupla ma się dobrze - działa 
na zasadzie wzajemnego zaufania, dysponuje nie tylko 
nowoczesnym wyposażeniem, ale również stażystą i opiekunem 
świetlicy. Przyciąga swoją atmosferą, dostępem do Internetu - 
czasem szkoleniem i choć nie ma listy obecności frekwencje łatwo 
oszacować po ubywającym zapasie kawy.

Sukces, jakim jest dla nas Dziupla, utwierdził nas 
w przekonaniu, że warto mieć marzenia a zdobywanie środków 
pozarządowych może być krokiem ku ich realizacji. Dobrym 
duchem takich inicjatyw jest zwykle Agnieszka Dalke i sołtys wsi 
Chrusty. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że czasem trzeba 
napisać wiele projektów, by zabłysnąć choć jednym, bo i wszelkie 
fundacje pozarządowe coraz wyżej podnoszą poprzeczkę. 
Pomysły zawarte w projektach są coraz śmielsze, a tym samym 
bardziej konkurencyjne, tym niemniej zawsze z emocją oczekujemy 
konkursowych rozstrzygnięć. Na chwilę obecną ważą się losy 
projektu Pani Agnieszki na „mini - przedszkole”. Podjęte zostały też 
próby przebrnięcia przez formularze projektowe fundacji 
wspierającej aktywność lokalną, inne zaś pomysły dojrzewają, 
by zaistnieć we właściwym momencie. 

Trud pracy twórczej włożony w przenoszenie pomysłów na 
papier warty jest zachodu. Uczy, rozwija, mobilizuje a czasem 
słodko nagradza dając tytuł „rodzynka z pozarządówki”. Otóż taki 
słodko brzmiący konkurs organizuje Gabinet Marszałka 
Województwa, gdzie nasi przyjaciele z SPGL zgłosili zrealizowany 
już projekt dotyczący naszej Dziupli, bo takie są właśnie założenia 
tego konkursu. Już dziś możemy się cieszyć - pomysł na Dziuplę 
zajął III miejsce wśród wielu nominowanych i równie ciekawych 
projektów.

Dziękując SPGL za szyld i opiekę merytoryczną, szczerze 
gratulujemy Stowarzyszeniu i sobie również. Wyróżnienie dla 
Stowarzyszenia jest też naszą radością, ponieważ oprócz 
dokumentów potwierdzających pomyślnie zrealizowany projekt 
trzeba było przejść dodatkową weryfikację. Dziupla zastała 
zwizytowana przez przedstawicieli Gabinetu Marszałka w osobach: 



Podziękowanie
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipienku składa 

serdeczne podziękowanie za wsparcie finansowe i pomoc
w działalności w roku 2009. Firmy i instytucje, które nam 
pomagają to: Urząd Gminy w Lisewie, Prezes Zarządu 
Powiatowego dh Bogdan Utrata, Zarząd Gminny OSP, 
„SŁAFPOL”, „TWORZYWA SZTUCZNE” Rafał i Henryk 
Adamczyk, „GRAWIT”, Spółdzielnia Mleczarska Lisewo, GS 
Lisewo, „MALBUD”, Zakład Usługowo - Produkcyjny, 
„WULKANIZACJA” Piotr Smaga, „Skup złomu” Dawid 
Miraszewski, „Bar u Ilony”, Piekarnia Kazimierz Sankiewicz, 
PUNKT APTECZNY Jerzy Muzalewski, Panowie: Stanisław 
Nowak, Mariusz Kruczek, Ryszard Senkowski, Krzysztof Blok, 
Marek Kochowicz, Państwo Marian i Iwona Behrendt, 
Genowefa Radomska i Antoon Bulsink oraz mieszkańcy wsi 
Lipienek.

Dzięki Państwa pomocy zakupiliśmy sporo sprzętu, 
a nasza jednostka bardzo dobrze się rozwija. Nabyliśmy 
agregat prądotwórczy, motopompę półszlamową, kompresor 
powietrzny, piłę spalinową firmy Stihl. W styczniu tego roku 
Prezes Utrata podarował nam niezawodną motopompę. Rok 
2010 będzie dla nas bardzo pracowity. Mamy wiele planów 
i pomysłów a pomoże nam w tym współpraca z sąsiednią 
jednostką OSP Strucfoń. Z podziękowaniem strażackim OSP LIPIENEK
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OGŁOSZENIE
W niedzielę 14 marca 2010 r. (niedziela) , w godzinach 

od 9.00 do 13.00, na parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Lisewie, po raz kolejny stanie ambulans z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, 
w którym będzie można oddać krew. 

Przychodząc do ambulansu, należy być po lekkim 
Śniadaniu (nie na czczo) oraz okazać się dowodem osobistym 
bądź innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
Przed oddaniem krwi każdy chętny przejdzie kwalifikację 
laboratoryjną tj. oznaczenie poziomu Hb oraz badanie lekarskie. 

Kto może być dawcą krwi?
- ten, kto jest pełnoletni i ma nie więcej niż 65 lat,
- nie chorował na żółtaczkę zakaźną, chorobę wirusową 
przenoszoną drogą krwi, chorobę wieńcową serca, choroby 
nowotworowe, łuszczycę, oraz nie przebył zawału i udaru 
mózgu,
- nie przyjmuje w sposób ciągły leków poza witaminami bądź 
środkami antykoncepcyjnymi, 
- nie wykonywał tatuażu, oraz nie przekłuwał uszu w ostatnich 
6 miesiącach.
Przeciwwskazaniem do oddania krwi jest także narkomania. 

E. Głodowska - Morawska-pełnomocnik, A. Jakubowska - 
podinspektor, P. Chrustowski - podinspektor. Goście z dużą 
uwagą słuchali o przebiegu realizacji projektu, zadali mnóstwo 
szczegółowych pytań, zachwycając się jednocześnie pysznymi 
chruścikami Pani Agnieszki, którymi zostali poczęstowani i 
obdarowani. 

Wypieki te stają się znakiem rozpoznawczym wsi 
Chrusty- my je lubimy i zasmakowały też innym. Za namową 
LGD zaprezentowaliśmy je w Przysieku na krajowych 
dożynkach, co również zostało poprzedzone pisemnym 
zgłoszeniem i weryfikacją pod kontem „produktu lokalnego”. 
Jako, że wykorzystano w opisie zabawne odniesienia do nas 
samych i posłużono się doskonałym przepisem na nasze ciastka 
mogły zaistnieć na szerszym forum. Absolutnie nie liczyliśmy na 
laury- spróbowaliśmy tylko swoich sił, jakież więc było nasze 
zdumienie, kiedy TVP Bydgoszcz zapragnęła utrwalić na taśmie 
i wyemitować na antenie proces pieczenia chruścików. 
Zapewniam- ciastka udały się znakomicie, ich autorką była Pani 
Lucyna Stawicka, która bez cienia tremy doskonale spisała się 
przed kamerą-gratulujemy. 

W grudniową niedzielę mieszkańcy wsi Chrusty 
spotkali się na wiejskim opłatku - spotkanie było bezbudżetowe, 
pachnące świerkiem i siankiem, otulone blaskiem migocących 
lampek i okraszone wspólnym kolędowaniem. Nie zabrakło też 
wzruszających chwil przy łamaniu się opłatkiem i pięknym 
szczerych życzeń świąteczno  noworocznych.

Na plus odnotowuję też spotkanie sylwestrowe naszej 
młodzieży. Dziupla pękała w szwach- naprawdę bez obaw 
oddałam do dyspozycji Dziuplę. Młodzi bawili się świetnie, 
dotrzymali umowy oddając świetlicę w takim samym stanie
w jakim dostali. Mają przyzwolenie sołtysa na takie spotkanie za 
rok. Dla mnie jest to również osobista satysfakcja - w naszym 
przypadku doskonale sprawdza się zasada wzajemnego 
zaufania, a na takiej działa Dziupla na co dzień. Warto było 
ją wdrożyć i wypracować kompromisy dla dobra wspólnego.

Dnia 27 stycznia 2010 roku w zimowej scenerii, 
w cieplutkiej świetlicy z udziałem przedstawicieli UG oraz 
zainteresowanych mieszkańców, przy symbolicznym ciasteczku 
i pysznej herbatce omówiono wszystkie ważkie problemy 
dotyczące samych mieszkańców wsi Chrusty jak 
i naszej  gminy.

Sołtys wsi Chrusty  Renata Poraszka 
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Informacja
Gabinet Stomatologiczny w Lisewie przyjmuje pacjentów 

objętych ubezpieczeniem Narodowego Funduszu Zdrowia w dniach :
- Poniedziałek: 13.00 -17.00
- Wtorek:   8.30 - 13.00
- Środa:   8.30 - 13.00
- Czwartek:   8.30 - 13.00
- Piątek:   8.30 -13.00

Rejestracja osobiście lub pod numerem nr. tel. (56)676-88-06
Od dnia 16 lutego 2010 r. zapisy pacjentów na bezpłatne 

protezowanie.
Tomasz Żary

Zachęcam do zgłoszenia się do ambulansu wszystkich, którym 
tylko stan zdrowia na to pozwala i mają świadomość ile znaczy 
krew, jak bardzo jest cenna i pomocna w ratowaniu zdrowia lub 
życia drugiego człowieka.

Wójt Gminy Lisewo - mgr Jerzy Cabaj 

LUTY W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
W LISEWIE

Świetlica Środowiskowa przedstawia plan zajęć na nadchodzące 
dni bieżącego  miesiąca:
 - 19.02. (piątek) od godziny 15:00 - konkurs karaoke,
 - 23.02. (wtorek) od godziny 15:00 - turniej gry w warcaby,
 - 25.02 (czwartek) - zajęcia kulinarne,
 - 26.02. (piątek) -  „Zima nie jest taka zła” - zajęcia na dworze.

Dla  wszys tk ich  uczes tn ików a t rakcyjne  upominki
i nagrody. W przyszłym miesiącu czekają na dzieci równie ciekawe 
propozycje zajęć.Serdecznie zapraszam! 

Agata Łepek 

Informacja
Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie przyjmuje pacjentów w 

dniach:
- Poniedziałek: 7:30 - 15:30
- Wtorek: 7:30 - 15:30
- Środa: 7:30 - 15:30
- Czwartek: 7:30 - 17:00
- Piątek: 7:30 - 15:00
- Sobota: 9:00 - 10:00
- Niedziela - dyżur pielęgniarski: 9:00 - 10:00

Lek. Bożena Leks:
- Poniedziałek: 13:30 - 15:00
- Środa:   9:00 - 11:30
- Czwartek:   9:00 - 11:00

Lek. Ginekolog Piotr Kłosowicz:
- Środa: od 15:30 

Kierownik GOZ Zdzisław Falkiewicz

XXVIII Sesja Rady Gminy Lisewo

Dnia 5. 02.2010r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy 
Lisewo. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad sesji zostały 
przedstawione sprawozdania o następującej tematyce:
1) Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie 
w 2009 roku.
2) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w 2009 roku. 
3) Działalność OSP .
Na sesji Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:
1. Likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej;
2. Zmiany budżetu Gminy Lisewo na rok 2010;
3. Zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo 
na 2010 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 
i pożyczek;
4. Przyjęcia Gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2010  
2013;
5. Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w 2011;
6. Zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planów odnowy 
miejscowości: Bartlewo, Kornatowo, Linowiec, Lisewo, 
Malankowo, Mgoszcz i Tytlewo w latach 2009 - 2020;
7. Zmiany Wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Lisewo 
w latach 2008 - 2011;
8. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad 
wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla 
r adnych ,  p rzewodn iczących  komis j i  Rady  Gminy,  
wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady 
Gminy;
9. Ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla 
przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej 
sołectwa;
10. Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lisewo;
11. Uchylenia uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego;
12. Uchylenia uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Sesję zakończyły odpowiedzi Wójta Pana Jerzego Cabaja 
na pytania oraz wnioski zgromadzonych

Joanna Grabowska

Wyróżnienie dla Pana Edmunda Szymborskiego
Przed rozpoczęciem obrad XXVIII Sesji Rady Gminy, 

Wójt Gminy Lisewo Pan Jerzy Cabaj poinformował wszystkich 
zebranych, że w dniu 18 grudnia 2009 roku podczas uroczystego 
posiedzenia Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność”
w Pułtusku z okazji 20 - lecia Sekcji Krajowej Kolejarzy
i ustanowienia roku 2009 Rokiem Niepodległości i Solidarności 
został wręczony medal dla Pana Edmunda Szymborskiego za 
dotychczasową, wieloletnią pracę na rzecz NSZZ „Solidarność”, 
duże zaangażowanie w działanie Sekcji Krajowej Kolejarzy, 
odwagę i serce darowane innym, wierność ideałom Solidarności. 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Wiesława Chojnicka

i Wójt Gminy Pan Jerzy Cabaj złożyli gratulacje, oraz wręczyli 
upominek radnemu Edmundowi Szymborskiemu.

Joanna Grabowska

 INFORMACJA
Wójt Gminy Lisewo informuje mieszkańców gminy 

Lisewo, że popiół pochodzący ze spalania węgla stanowi odpad 
i tak jak inne odpady powinien  być składowany na składowisku 
odpadów komunalnych. W związku z powyższym przypomina się 
o bezwzględnym zakazie wysypywania popiołu na drogi. Działanie 
takie oprócz tego, że stwarza uciążliwości użytkownikom dróg, to 
jest także zagrożone karą. 
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Amatorska Liga Piłki Halowej
LISEWO 2009/2010

IV kolejka - 11.12.09
Vegas Super Star-  Wojownik Wabcz 0:3

Bramki:Wojownik: Bugajski Piotr, Krzywdziński Adam, 
Lewandowski Michał;

Z Nikim - Ursus Team 10:1 
Bramki: Z Nikim: Grodzicki Mateusz-2, Majewski Robert-2, 
Majewski Filip-5, Murawski Piotr;
Ursus Team: Łukasz Lewandowski

OSP Lisewo - Sun Kids 3:3
Bramki: OSP Lisewo: Lewandowski Michał, Goral Radosław, 
Matowski Rafał;
Sun Kids: Adrian Bytner-2, Przemysław Simson; 

Rozwścieczone Buciory - Bad Boys 3:6
Bramki: Rozwścieczone: Korczak Kacper-2,Frankiewicz Patryk;
Bad Boys: Szpejna Kamil, Zakrzewski Mateusz-5;

V kolejka - 18.12.09
Sun Kids - Wojownik Wabcz 4:5
Bramki: Sun Kids: Bytner Adrian-2, Liszaj Tomasz, Simson 
Przemysław 
Wojownik: Bugajski Piotr-2, Filarski Łukasz-2,Strupowski 
Roman,
Żółta kartka: Patryk Kaptejna

OSP Lisewo - Vegas Super Game 5:2
Bramki: OSP Lisewo: Goral Radosław-2, Dobracki Damian, 
Lewandowski Michał-2;
Vegas: Przemysław Krauza, Karol Biernatowski;
Żółta kartka: Karol Biernatowski

Ursus Team - Rozwścieczone Buciory 0:3 w.o

Z Nikim - Bad Boys 6:2
Bramki: Z Nikim: Majewski Robert, Murawski Piotr-3, 
Szymon Marks, Wyrzykowski Maciej(sam.)
Bad Boys: Goral Paweł, Żak Maciej;

VI kolejka - 28.12.09
Vegas Super Game - Ursus Team 12:0
Bramki: Vegas: Szymański Łukasz-3, Krauza Przemysław-5, 
Szczutkowski Dawid, Smolny Jakub-3, Czerwiński 
Przemysław(sam.);

Bad Boys - Sun Kids 4:1
Bramki: Bad Boys: Żak Maciej-2, Szpejna Kamil, Goral Paweł;
Sun Kids: Tomasz Liszej;
Żółta kartka: Goral Paweł (Bad Boys)

Z Nikim - Wojownik Wabcz 3:4
Bramki: Z Nikim: Majewski Robert, Szymon Marks-2;
Wojownik: Filarski Łukasz, Bugajski Piotr, Filipek Radosław, 
Szymon Marks(sam.)
Żółta kartka: Grodzicki Mateusz (Z Nikim)

OSP Lisewo - Rozwścieczone Buciory 4:4
Bramki: OSP Lisewo: Dobracki Damian, Kruk Tomasz, 
Lewandowski Michał-2;
Rozwścieczone: Frankiewicz Patryk, Korczak Kacper,
Frankiewicz Tomasz, Pieniążek Mateusz;
Żółta kartka: Frankiewicz Patryk (Rozwścieczone Buciory),
Goral Radosław (OSP Lisewo)

 

 VII kolejka - 08.01.10
Z Nikim - OSP Lisewo 8:0 
Bramki: Z Nikim: Adam Bartoszewski-2, Murawski Piotr,
Majewski Filip-2, Szymon Marks-3;

Bad Boys - Vegas Super Game 5:4
Bramki: Bad Boys: Stachewicz Radosław, Szpejna Kamil-3, 
Zakrzewski Mateusz;
Vegas: Biernatowski Karol-2, Szczutkowski Dawid,
Szymański Łukasz;

Rozwścieczone Buciory - Wojownik Wabcz 7:0
Bramki: Rozwścieczone: Frankiewicz Tomasz, 
Korczak Kasper-2, Frankiewicz Patryk, 
Pieniążek Mateusz, Gimiński Adrian;

Sun Kids - Ursus Team 14:2
Bramki: Sun Kids: Liszaj Tomasz-4, Bytner Adrian-3,
Simson Mateusz-2, Sączawa Rafał, Damian Socha-2,
Kamil Kamycki-2;
Ursus Team: Lewandowski Łukasz, Bajek Damian;

VIII kolejka - 15.01.10
OSP Lisewo - Wojownik Wabcz 3:0 w.o.

Bad Boys - Ursus Team 7:0
Bramki: Bad Boys: Stachewicz Radosław-2, Żak Maciej,
Zakrzewski Mateusz-3, Wiśniewski Karol,

Sun Kids - Vegas Super Game 1:2
Bramki: Sun Kids: Simson Przemysław,
Vegas Super Game: Włodarczyk Dominik, Foj Michał
Żółta kartka: Damian Socha (Sun Kids)
Czerwona Kartka: Murawski Pawel (Vegas) za dwie żółte - kara 
pauzowania w dwóch meczach

Rozwścieczone Buciory - Nikim 1:5
Bramki: Rozwścieczone: Frankiewicz Tomasz;
Nikim: Marks Szymon-3, Grodzicki Mateusz-2

IX kolejka - 22.01.10
Nikim - Vegas Super Game 0:5
Bramki: Vegas: Krzysztof Biernatowski-3, Michał Foj,
Biernatowski Karol;

Wojownik Wabcz - Ursus Team 5:0
Bramki: Wojownik: Filipek Radosław-2, Kaptejna Patryk, 
Więckowski-2,
Żółta kartka: Filarski Łukasz (Wojownik),
Bajek Damian (Ursus Team)

Sun Kids - Rozwścieczone Buciory 2:5
Bramki: Sun Kids: Litnerski Bartek, Bytner Adrian;
Rozwścieczone: Kasper Korczak-2, Gefeld Łukasz-2,
Frankiewicz Patryk;
Żółta kartka: Dawid Bojarski (Rozwścieczone Buciory),
Adrian Bytner (Sun Kids)

Bad Boys - OSP Lisewo 4:4
Bramki: Bad Boys: Żak Maciej, Wyżykowski Maciej, Goral Paweł, 
Stachewicz Radosław,
OSP Lisewo: Adam Jurzysta-2, Goral Radosław, Sławomir Gros;

X kolejka  29.01.10

OSP Lisewo  Ursus Team 7:1
Bramki: OSP Lisewo: Wojciech Wanatowski-3, 
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Krzysztof Chmielewski, Damian Dobracki, Michał Lewandowski, 
Adam Jurzysta;
Ursus Team: Artur Walendowski

Rozwścieczone Buciory - Vegas Super Game 3:2
Bramki: Rozwścieczone: Gmiński Michał, Kacper 
Korczak,Tomasz Frankiewicz,
Vegas: Jakub Smolny, Michał Foj;

Wojownicy - Bad Boys 3:2
Bramki: Wojownicy: Filarski Łukasz-2, Więckowski
Bad Boys: Szpejna Kamil, Dawid Soroka;

Sun Kids - Nikim 2:4
Bramki: Sun Kids: Literski Bartek, Liszaj Tomasz;
Nikim: Szymon Marks, Adam Bartoszewski,
Grodzicki Mateusz, Dragun Władysław;

PUCHAR LIGI - 10.01.2010 r.
W ramach 18 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy w Lisewie rozegrano Puchar Ligi drużyn uczestniczących 
w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Halowej. Oto wyniki:

Eliminacje:
OSP Lisewo - Ursus Team 6:1
Bramki: OSP Lisewo: Goral Radowsław-4,
Sadzikowski Tomasz-2;
Ursus Team: Lewandowski Łukasz;

Nikim - Vegas Super Game 6:1
Bramki: Nikim: Szymon Marks-2, Dragun Władysław;
Grodzicki Mateusz-2, Majewski Filip;
Vegas: Smolny Jakub;

Rozwścieczone Buciory - Sun Kids 5:3
Bramki: Rozwścieczone: Pieniążek Mateusz-2, Korczak Kacper-2, 
Frankiewicz Tomasz;
Sun Kids: Kamycki Kamil, Tomasz Liszaj-2;

Bad Boys - wolny los

Rozgrywki grupowe:
Bad Boys - OSP Lisewo 4:2
Bramki: Bad Boys: Żak Maciej, Szpejna Kamil, Goral Paweł, 
Wyżykowski Maciej;
OSP Lisewo: Adam Jurzysta, Chmielewski Krzysztof;

Nikim - Rozwścieczone Buciory 5:2
Bramki: Nikim: Tomasz Marks-3, Szymon Marks-2;
Rozwścieczone: Frankiewicz Patryk, Gefeld Łukasz;

Nikim - OSP Lisewo 4:1
Bramki: Nikim: Michał Foj-2, Grodzicki Mateusz-2;
OSP Lisewo: Goral Radosław;

Bad Boys - Rozwścieczone Buciory 2:1
Bramki: Bad Boys: Zakrzewski Mateusz-2;
Rozwścieczone: Gefeld Łukasz;

OSP Lisewo - Rozwścieczone Buciory 1:4
Bramki: OSP Lisewo: Goral Radosław;
Rozwścieczone: Tomasz Frankiewicz, Michał Gimiński-2, Kacper 
Korczak;

Nikim - Bad Boys 3:2
Bramki: Nikim: Grodzicki Mateusz, Marks Tomasz,
Bad Boys: Szpejna Kamil, Wyżykowski Maciej;

Tabela

1. Nikim 3 9 12  -   5
2. Bad Boys 3 6   8  -   6
3. Rozwścieczone Buciory 3 3   7  -   8
4. OSP Lisewo 3 0   4  - 12

Puchar Ligi ALPHa ufundowany przez Urząd Gminy w Lisewie 
zdobyła drużyna Nikim.

Tabela:
1. Z Nikim 9    19 pkt.     47 - 23
2. Bad Boys 9    19 pkt.     43 - 24
3. Wojownik Wabcz 9    18 pkt.     31 - 25
4. OSP Lisewo 9    15 pkt.     30 - 26
5. Rozwścieczone Buciory 9    13 pkt.     33 - 16
6. Vegas Super Game 9    12 pkt.     35 - 28
7. Sun Kids 9      8 pkt.     33 - 31
8. Ursus Team 9      0 pkt.       4 - 74

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

BĄDŹ FIT W NOWYM ROKU!!!
Nowy rok to doskonały pretekst do rozpoczęcia 

ćwiczeń, które zapewnią Ci doskonałą sylwetkę i kondycję!
Fitness jest uprawiany przede wszystkim przez ludzi 

dbających o zdrowie i pragnących utrzymać odpowiednią 
sp rawność  f i zyczną .  To  ak tywny  wypoczynek
o zróżnicowanym charakterze zajęć. Ma pozytywny wpływ na 
wydolność układu sercowo - naczyniowego, wzmacnia 
mięśnie, pozwala zachować zgrabną sylwetkę ciała. Jest to 
najbardziej popularna forma treningu grupowego. Fitness 
pomaga schudnąć, odreagować, wymodelować sylwetkę i na 
chwilę oderwać się od codziennych obowiązków. Jest to 
doskonały sposób na walkę ze szkolnym stresem i dobrą 
zabawę. W Lisewie na takich zajęciach spotykamy się już od 11 
lat. Dwa razy w roku rezygnujemy z ćwiczeń ze względu na to, 
że na nasze zajęcia chodzą same kobiety organizujemy sobie 
„Dzień kobiet”, oraz tzw. „Rocznicę aerobiku”.

Wszystkich miłośników sportu i rekreacji, którzy cenią 
sobie ruch i widzą w nim źródło zdrowia, zapraszamy na 
aerobik. Zajęcia odbywają się w sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Lisewie w każdy poniedziałek i czwartek
o godz. 19:00. 
Serdecznie zapraszamy! Emilia Piasecka



Sprzedam drewno 
opałowe, dobre 

gatunkowo, suche, 
pocięte lub
w całości.

Dowóz w cenie!

Tel. 603 166 678, 
667 341 299

Materiały  przyjmujemy  do  10  dnia każdego miesiąca.  
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Korekta:

Michał Lewandowski
Bartosz Kącki

  
Gminne  

   

   
Adres   
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.

Halina Chrzanowska

Nakład: 1200 egz.

1.    Stolica Rosji,
2.    Pływający zawód,
3.    Aura,
4     „Urwanie się” z lekcji,
5.    Dumny ptak
6.    Zygmunt III… lub naczynie na zupę,
7.    Zimowy ptaszek,
8.    Smakołyk Kubusia Puchatka,
9.... Dziwaczka.

A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu:
1. Wiktoria Antolak - Lisewo,
2. Przemysław Sadzikowski - Lisewo,
3. Julka Klimczak - Malankowo.

Gratulujemy!

4.

1.

5.

3.

2.

7.

6.

8.

9.

Rozwiązania prosimy przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie do 
dnia 5 marca 2010 r. Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody 
niespodzianki. Zwycięzców poznamy w następnym numerze gazety.

M. Szpręglewska

Imię: .............................................
Nazwisko: .....................................
Adres: ............................................
Wiek:..............................................

Krzyżówka dla dzieci

Żeberka panierowane 
 Składniki:
- 1 kg mięsnych żeberek (z tzw. młodej sztuki), 
- duży pęczek włoszczyzny,
- liść laurowy,
- kilka ziaren pieprzu,
- kilka ziaren ziela angielskiego,
- cebula,
- sól,
- mąka krupczatka,
- 2 jajka,
- tarta bułka do panierowania,
- olej i smalec (pół na pół).

W dużym naczyniu zagotowujemy wodę, dodajemy oczyszczoną 
włoszczyznę, przyprawy, sól. Oczyszczone żeberka dzielimy na 8 zgrabnych 
kawałków. Opłukane wrzucamy do gotującej się włoszczyzny, zagotowujemy, 
stawiamy na średnim ogniu, gotujemy w odkrytym naczyniu do czasu, aż mięso 
będzie miękkie (czas gotowania zależy od jakości mięsa). Miękkie żeberka 
wyjmujemy łyżką cedzakową na deskę i usuwamy wszystkie kostki i chrząstki, 
pozostawiamy do lekkiego przechłodzenia. Na 20 min przed podaniem każdą część 
mięsa lekko oprószamy solą, panierujemy w mące, jajku i tartej bułce. Smażymy na 
gorącym tłuszczu, rumieniąc z obu stron. Podajemy bardzo gorące, bezpośrednio 

z patelni na wygrzany talerz, wspaniale chrupiące, z dodatkiem frytek lub z zapiekanym ziemniaczanym puree. Z wywaru można 
przygotować doskonałą esencjonalną zupę. Smacznego.
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Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” 
ogłasza konkurs na wykonanie Pisanki Wielkanocnej.

CELE KONKURSU
- Zachowanie tradycji wykonywania pisanek wielkanocnych 
- Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.

ZADANIE UCZESTNIKA KONKURSU
Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej pisanki wielkanocnej (wydmuszki) dowolną techniką,  z wykorzystaniem dowolnych surowców 
i materiałów.
Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, poziom trudności wykonania, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.
Pisanka powinna być wykonana samodzielnie, z uwzględnieniem kryteriów oceny.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie z terenu Lokalnej Grupy Działania   „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”, tj. gmin: Stolno, 
Chełmno, Grudziądz oraz Lisewo.
Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
Pisankę należy opatrzyć w metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, gminę oraz miejscowość oraz odpowiednio zabezpieczyć celem uniknięcia 
uszkodzeń. 

OCENA KONKURSOWA
Kryteria oceny:
- ogólne wrażenie artystyczne
- oryginalność pomysłu
- wkład pracy
- walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki)

Prace będą oceniane przez specjalnie powołaną czteroosobową Komisję Konkursową (po jednym przedstawicielu z każdej gminy).
Zostaną wyłonione oraz nagrodzone 4 najlepsze prace po jednej na każdą gminę.
Wszystkie prace zostaną zgłoszone do udziału w Wojewódzkim Konkursie Pisanek Wielkanocnych organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku, 87-134 Zławieś Wielka, gdzie dnia 27 marca 2010 r. podczas „Jarmarku Wielkanocnego” około godz. 
11:00 nastąpi rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników.

TERMIN ZŁOŻENIA PRAC DO 10 marca 2010 r.
Prace oddajemy do Koordynatorów Gminnych:
- Gmina Grudziądz - Sławomir Piernicki - pracownik Urzędu Gminy
- Gmina Chełmno - Marcin Pilarski - pracownik Urzędu Gminy
- Gmina Lisewo - Halina Chrzanowska - pracownik Urzędu Gminy
- lub do biura LGD - Gmina Stolno (przy Urzędzie Gminy).

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 19 marca 2010 r. o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wabcz (Gmina Stolno).
Informacje związane z konkursem można uzyskać w biurze LGD ( Urząd Gminy Stolno), na stronie internetowej www.lgdvistula.org oraz pod numerem telefonu: 
(056) 677 09 07.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy oddali 1% swojego 

podatku na konto Adasia serdecznie 
dziękujemy. Z uzbieranych pieniędzy Adaś 
s k o r z y s t a ł  j u ż  z  d w ó c h  t u r n u s ó w  
rehabilitacyjnych. Prosimy o dalsze wsparcie
w tym roku. Serdecznie DZIĘKUJĘ!

Aleksandra Ronowska - Schumachewicz
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

ul. Łomińska 5, 01-685 Warszawa
nr Konta 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 

dop. Darowizna na leczenie i rehabilitację
 Adama Schumachewicza

KRS 0000037904
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Kurs prawa jazdy kat B w Lisewie

Spotkanie organizacyjne 25.02.2010 r. (czwartek) godz. 18.00.
Gminne Gimnazjum w Lisewie ul. Toruńska, sala na parterze

 

Teoria w Lisewie - jazdy spod Twojego domu!
Najlepsza kadra instruktorska - najwyższa zdawalność!

Raty bez zaświadczeń i wpłaty! Nowe samochody!
Informacja tel: 607 896 440

Najbardziej Przyjazna Szkoła Jazdy w Lisewie!
www.prema.net.pl

Kurs prawa jazdy kat B w Lisewie

Teoria w Lisewie - jazdy spod Twojego domu!
Najlepsza kadra instruktorska - najwyższa zdawalność!

Raty bez zaświadczeń i wpłaty! Nowe samochody!
Informacja tel: 

Najbardziej Przyjazna Szkoła Jazdy w Lisewie!

607 896 440
www.prema.net.pl

 

 

TOMASZ STAŃSKI
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
ul. Witosa 18
86-230 Lisewo
Tel. 0509 848186
NIP: 8751172349 REGON 870494534
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OFERUJEMY SZEROKI ASORTYMET TOWARÓW:

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

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

W OFERCIE POSIADAMY SZEROKI WYBÓR FARB
 EMULSYJNYCH I OLEJNYCH, AKCESORIÓW 

ŁAZIENKOWYCH, PANELI PODŁOGOWYCH, ROLET 
OKIENNYCH, OKLEINY MEBLOWEJ.

W OFERCIE POSIADAMY SZEROKI WYBÓR FARB
 EMULSYJNYCH I OLEJNYCH, AKCESORIÓW 

ŁAZIENKOWYCH, PANELI PODŁOGOWYCH, ROLET 
OKIENNYCH, OKLEINY MEBLOWEJ.


