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Uroczyste otwarcie Zak adu Aktywno ci Zawodowej w Drzonowieł ś
Od 15 grudnia 2008 roku Gmina Lisewo jest bogatsza o jedną instytucję - Zakład Aktywności Zawodowej,

który powstał w Drzonowie. Znalazło w nim zatrudnienie 47 osób z terenu powiatu chełmińskiego: z czego 35 osób
niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i 12 pracowników działalności
obsługowo - rehabilitacyjnej. Pomimo wielu przeciwności i bardzo krótkiego czasu na realizację zadania (3 m-ce)
wójt gminy Lisewo - Jerzy Cabaj, pracownicy UG oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia Ludzie - Ludziom
z Chełmna nie dosyć, że podjęli się jego realizacji, to jeszcze zadanie zrealizowali w terminie. Pomieszczenia po
Szkole Podstawowej przeszły gruntowny remont za ponad 1,5 mln zł i zostały zaadoptowane na potrzeby Zakładu.
ZAZ w Drzonowie to instytucja dotowana przez Urząd Marszałkowski ze środków PFRON w 90% oraz 10%
środków własnych Urzędu Gminy Lisewo.

W dniu 4 lutego 2009 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej
w Drzonowie. Uroczystość zaszczycili swą obecnością m.in. Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego
Piotr Całbecki, Pełnomocnik Zarządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Maria Dreszer, Starosta Powiatu
Chełmińskiego Zdzisław Gamański, Burmistrz Miasta Chełmna Mariusz Kędzierski, Wójtowie Gmin Powiatu
Chełmińskiego, członkowie Zarządu Stowarzyszenia Ludzie Ludziom z Chełmna, radni Gminy Lisewo.

Po poświęceniu obiektu przez księdza prałata Gerarda Gromowskiego wójt gminy Lisewo Jerzy Cabaj
przedstawił zaproszonym gościom Kierownika Zakładu, którym została pani Katarzyna Lubańska. W dalszej części
uczestnicy uroczystości mieli okazję zwiedzić zakład, na który składają się 4 pracownie: pracownia produkcji
kartonu, pracownia obróbki drewna, pracownia rękodzieła i dział gospodarczy.

W dobie obecnego kryzysu gospodarczego na świecie i w Polsce na pewno o rynek zbytu nie będzie łatwo ale

kierownictwo ZAZ zapewnia, że spływają już pierwsze zamówienia. K.L.
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Informacja
Wójt Gminy Lisewo informuje, że w dniu 09 lutego 2009 r.

podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 02. 03.
br. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten
obejmuje następujące nieruchomości:
nieruchomość gruntową oddaną w użytkowanie wieczyste
oznaczoną numerami działek: dz. nr 141/10 o pow. 0,0079 ha i dz. nr
141/11 o pow. 0,5180 ha poł. we wsi Lisewo, objętą księgą wieczystą
Kw. Nr 22019 wycenioną na kwotę 30.361,00 zł. plus
22 % podatek Vat oraz dz. nr 138/16 o pow. 0,1083 ha poł. we wsi
Lisewo objętą księgą wieczystą Kw. Nr 21927 wycenioną na kwotę
6.386,00 zł plus 22 % podatek Vat.

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.

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJACYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -
w Lisewie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy

o świadczeniach rodzinnych nastąpiły m.in. poniższe zmiany:

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje

. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli
dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do
urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
- 24 miesięcy kalendarzowych;
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej

niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
-72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad

dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności
albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przys ługujący za niepe łne miesiące
kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego
za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc
zaokrągla się do 10 groszy w górę. W przypadku równoczesnego
korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub
opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu
wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez

;
-

-

- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku
macierzyńskiego.

Jeżeli osoba w okresie od wydania
orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo
do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca,
w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub
stopnia niepełnosprawności.

Świadczenia
Rodzinne

Okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 1 września
2008 roku, na który ustala się prawo do świadczeń rodzinnych
przedłuża się do dnia 31.10.2009 r.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego

w wysokości
400 zł miesięcznie

Dodatek , jeżeli osoba uprawniona:

podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę
zarobkową, która

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej

całodobową opiekę przez, w tym w specjalnym ośrodku
szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki

, z wyjątkiem dziecka
przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych
przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem

nie przysługuje

okres
krótszy niż 6 miesięcy

uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki
nad dzieckiem

przez więcej niż 5 dni w tygodniu

UWAGA! Dotyczy osób korzystających ze

świadczeń rodzinnych związanych z

niepełnosprawnością.

trzech miesięcy

W p r z y p a d k u u t r a t y w a ż n o ś c i o r z e c z e n i a
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego
ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do
świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala
się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli
osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń
oraz złożyła wniosek o ustalenie:niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności w od dnia utraty
ważności poprzedniego orzeczenia i prawa do świadczeń

terminie miesiąca

rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w
od dnia wydania orzeczenia.

W celu ułatwienia otrzymywania środków pieniężnych
istnieje możliwość podania przez osobę

, na który świadczenia mają być przekazywane.
Prawidłowy numer konta powinien składać się z .

.

terminie
trzech miesięcy

wyłącznie w wyznaczonych terminach, tj. 22, 23 dnia każdego
miesiąca,

numeru konta
bankowego

26 cyfr

prawo do świadczeń rodzinnych
wygasa

Świadczenia rodzinne przysługują tylko wówczas, jeżeli
osoby do nich uprawnione zamieszkują na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym
otrzymują świadczenia rodzinne, chyba ze przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie rodzinne za dany miesiąc wypłaca się

(o ile dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy wypłata
nastąpi w ) za pośrednictwem Banku
Spółdzielczego w Lisewie.

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

pierwszy dzień roboczy

GOPS

Informacja
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603 z późn. zmianami, Urząd Gminy w Lisewie informuje, że
w dniu 26 stycznia 2009 roku podano do publicznej wiadomości
ogłoszenie o I wszym nieograniczonym przetargu ustnym na

sprzedaż działki nr 21/19 o pow. 4600m stanowiącą byłą bazę
Kółka Rolniczego w Bartlewie.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod nr
telefonu: (056) 676-86 - 14 lub 03 wew. 18.

Przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2009r. (Piątek)
o godz. 10-tej w budynku Urzędu Gminy Lisewo sala narad.

2

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

Wójt Gminy Lisewo
mgr Jerzy Cabaj

XX Sesja Rady Gminy
6 lutego 2009 roku w Lisewie odbyła się XX sesja Rady

Gminy. Sesję rozpoczęto od stwierdzenia prawomocności obrad
oraz ustalenia ich porządku. Po wyznaczeniu sekretarza narad został
przyjęty protokół z Sesji z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Następnie podjęto uchwały w sprawie:
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1) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Lisewo
w 2009 r.;
2) nabycia nieruchomości gruntowej;
3) zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na
rzecz użytkownika wieczystego;
4) uzgodnienia wartości punktów w tabelach punktowych
rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
Gminy Lisewo;
5) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział
członków ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę;
6) zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości i zasad
wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla
radnych , p rzewodniczących komis j i Rady Gminy,
wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczącego Rady
Gminy;
7) ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla
przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej
sołectwa;
8) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lisewo;
9) dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Lisewo za
2008r.

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

I.Ch.

Z Gminnego Przedszkola w Lisewie...
Bale karnawałowe są tradycją prawie każdego

przedszkola. Bal karnawałowy to okazja do stworzenia dzieciom
niezapomnianych przeżyć i miłych wspomnień z lat dziecięcych.

Aby wykorzystać tę okazję, trzeba dołożyć wszelkich
starań, aby wszystko, co wydarzy się podczas balu, było wyjątkowe:
strój dziecka, wygląd sali balowej, zaplanowane atrakcje, orkiestra.

Tak też było i w naszym przedszkolu. Od samego rana do
sal wchodziły przepiękne, bajkowe postacie. Nasze przedszkole
zamieniło się w zaczarowaną Krainę Bajek. Dzieci
z poszczególnych grup wiekowych wspaniale tańczyły, bawiły się
przy piosenkach wykonywanych przez zespół wokalny. Nie
zabrakło również różnorodnych konkursów, a wraz z nimi
ogromnej rywalizacji.

Bal był udaną i niezapomnianą przygodą.
21 i 22 stycznia to dni niezwykle ważne dla kochanych babć i
dziadków naszych przedszkolaków. Poprzez wiersze i piosenki
udowodniliśmy, że są oni dla nas nie tylko najbliższymi osobami,
które nas rozpieszczają, pocieszają, ale także ludźmi, dzięki którym
jesteśmy. W czasie tych spotkań, występów i konkursów na
twarzach babć i dziadków zagościły zarówno gorące uśmiechy, jak
i łzy wzruszenia.

W ramach ogólnopolskiego Programu Nauczania
Początkowego IBM KidSmart nasze przedszkole stało się

szczęśliwym posiadaczem nowego zestawu komputerowego Young
Explorer wraz z oprogramowaniem edukacyjnym.

Uroczystego przekazania komputera dokonał marszałek
Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki.

W ramach podziękowania grupa Biedronki pod kierunkiem
Justyny Liszaj przygotowała program artystyczny, w którym to
dzieci wyraziły swą wdzięczność za tak cenny podarunek.
Uwiecznieniem wizyty było złożenie wpisu do naszej przedszkolnej
Kroniki.

Dziękujemy!
Ilona Smolny

Uroczystości w naszym małym przedszkolu
24.01.09 r. - DZIEŃ BABCI I DZIADKA
„Babciu, Babciu, Babciu mała wnuczka Twa życzeń sto najlepszych
dziś dla Ciebie ma. Dziadku, Dziadku, Dziadku mały wnuczek Twój
serduszko Ci daje Dziadku Mój.”

To słowa, które usłyszeli dziadkowie od swoich wnucząt
w tym najpiękniejszym „Dniu Babci i Dziadka”.

Jest to jedyny i niepowtarzalny pełen miłości, radości
i wdzięczności dzień. Dzieci zaprezentowały piosenki, wiersze
i tańce, a taniec z Babcią to prawdziwa frajda i fajna zabawa. Złożyły
z serca płynące życzenia a wraz z nimi wręczyły własnoręcznie
wykonane laurki i kwiatki.

Przy wspólnym poczęstunku przygotowanym przez dzieci
i rodziców czas szybko upływał. Szkoda, że takie miłe
i niecodzienne spotkanie musiało się skończyć.
Dziadkowie mogli zobaczyć salę i podziwiać swoje portrety pięknie
narysowane przez dzieci.

Wszystkim Babciom i Dziadkom jeszcze raz życzymy
Wszystkiego Najlepszego.
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30.01.09 r - Bal Karnawałowy
Bal Karnawałowy w Naszym małym Przedszkolu to już

tradycja. Dzieci wcześniej zastanawiały się, kogo można na ten bal
zaprosić? Zaprosiły grupę dzieci 6 - letnich z Gminnego
Przedszkola, w której jest sześcioro kolegów i koleżanek, którzy
w roku ubiegłym uczęszczały do naszego przedszkola.

Wybór przebrania, wykonanie maseczek karnawałowych,
pomysłowe udekorowanie sali to prace wcześniej wykonane
z udziałem dzieci. Natomiast, aby tradycji stało się zadość od
samego rana dzieci robiły karnawałowe pączki.

W prześlicznej scenerii sali i uroku przebierańców
rozpoczął się prawdziwy bal. Kto kim jest? - zgadywały dzieci
i zarazem przedstawiały się nawzajem. A były to przecudne postaci
bajkowe - wróżki, aniołki, księżniczki, motylki, piraci, kowboje,
pieski, rycerze, królewicze, bałwanki i batmany.

Zabawę uprzyjemnił poczęstunek. Wszystkim wszystko
smakowało, ale najsmaczniejsze były świeże i ciepłe pączki.

Wrażeń i radości było co nie miara, bo była to naprawdę
zabawa udana. Takie fajne wspólne zabawy nie tylko cieszą i bawią,
ale są wielkim przeżyciem i integrują dzieci.

Wszystkim przebierańcom dziękujemy za wspólną
zabawę i tańce. Anna Marzec - Michalczyk

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Lisewie
W Piątek - 23 stycznia uczniowie kl.II a i kl. II b z Lisewa

zaprosili swoje babcie i swoich dziadków na uroczysty apel z okazji
ich święta. Przygotowali wierszyki i piosenki pod kierunkiem
swoich wychowawczyń pani G. Szymańskiej i E. Janowskiej.
Babcie i dziadków zaprosili również do swoich klas na słodki
poczęstunek i wręczyli im upominki wykonane na lekcjach. W ten
sposób okazali im wdzięczność, miłość oraz szacunek.

G.Szymańska

Mamy wicemistrza Europy!
Czy wiecie Państwo, że na terenie naszej gminy,

a dokładnie w Lisewie mieszka brązowy medalista Mistrzostw
Europy ? Ciekawi pewnie jesteście kto to jest ? To Patryk Preis który
29 listopada 2008 roku na Mistrzostwach Europy Polskiej Federacji
Karate Kyokushinkan w Gdańsku zdobył brązowy medal.

Mistrzostwa poprzedzały bardzo trudne i ciężkie
przygotowania, które odbywały się na 4 zgrupowaniach kadry
Polski. Patryk na Mistrzostwach występował w kategorii powyżej
70 kg. W kategorii tej było 12 zawodników z takich krajów jak
Rosja, Serbia, Niemcy, Polska. Walki odbywały się w systemie
pucharowym /kto przegra odpada z zawodów/.

W drodze do brązowego medalu stoczył 4 walki
z reprezentantami Serbii, Rosji, w półfinale przegrał
z reprezentantem Rosji, a w walce o brązowy medal pokonał Polaka.
Trzeba wspomnieć, że Patryk w swojej kategorii był najlżejszym
zawodnikiem.

Partryk Preis swoją przygodę z karate rozpoczął w wieku
14 lat za sprawą Pana Michała Okońskiego, który otworzył sekcje
karate kyokushinkan w Lisewie. Przez trzy lata uczęszczał na zajęcia
prowadzone w miejscowej szkole, a następnie kontynuował naukę w
chełmińskim klubie karate. Prezentował coraz wyższy poziom więc
trener postanowił, że wystąpi w marcu 2008 roku na Mistrzostwach
Polski Juniorów w Łysomicach w kategorii do 75 kg. Na
mistrzostwach Patryk zdobył pierwsze miejsce co tym samym
zaowocowało powołaniem do kadry Polski, której trenerem jest
Artur Wilento 3 dan.

Obecnie Patryk skończył wiek juniora i został seniorem
walczy w full contact do 75 kg i otrzymał powołanie na Mistrzostwa
Polski Seniorów które odbędą się w kwietniu 2009 w Radomiu. W
związku z tym obecnie przygotowuje się pod względem fizycznym
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oraz psychicznym do walki z zawodnikami z dużo większym
doświadczeniem w walce.

W 2007 roku został wyróżniony jako sportowiec roku
w kategorii junior powiatu chełmińskiego, a w tym roku
w plebiscycie Czasu Chełmna na sportowca powiatu
Chełmińskiego roku 2008 zajął 4 miejsce.

Na co dz i eń Pa t ryk j e s t uczn i em Liceum
Ogólnokształcącego w Chełmnie, w tym roku będzie zdawał
maturę. Trenuje 3 razy w tygodniu w sekcji karate w Chełmnie oraz
prowadzi zajęcia karate kyokushinkan w Lisewie we wtorki
i czwartki o godz. 17.00 . W imieniu Patryka zapraszam wszystkich
zainteresowanych na trening, wiek nie gra roli, ważne są chęci.

Adam Jurzysta

VI KUJAWSKO - POMORSKI TURNIEJ
HOKEJA HALOWEGO OLIMPIAD

SPECJALNYCH W LISEWIE - 24.01.2009
Turniej odbył się na hali sportowej przy Zespole Szkół

Ogólnokształcących w Lisewie. Brało w nim udział 5 drużyn, dwie
żeńskie (sekcje Potrafimy Świecie i Kaczory Chełmno do której
należą Mieszkanki DPS Mgoszcz) oraz trzy męskie (sekcje
Trzynastka Grudziądz, Potrafimy Świecie, Tacy Sami Bydgoszcz).
Mecze poprzedziła uroczysta ceremonia otwarcia podczas, której
wysłuchano hymnu Olimpiad Specjalnych, wniesiono flagę
Olimpiad. Otwarcia turnieju dokonał dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Lisewie Pan Grzegorz Zalewski. Przysięgę
olimpijską w imieniu wszystkich uczestników złożyła Agnieszka
Śmigielska zawodniczka z DPS Mgoszcz.

Po ceremonii otwarcia przystąpiono do rozgrywek.
Drużyny rozegrały mecze systemem każdy z każdym. I tak w grupie
żeńskiej Potrafimy Świecie dwa razy ograły Kaczory Chełmno
(DPS Mgoszcz) 13:0 i 15:1. W grupie męskiej po bardzo zaciętej
rywalizacji zwyciężyła drużyna Tacy sami Bydgoszcz ale trzeba
przyznać że mecze w grupie męskiej były wyjątkowo wyrównane.

Po meczach nastąpiła ceremonia zamknięcia imprezy
wręczenia medali podczas, której każdy z uczestników odznaczony
został medalem, dekoracji dokonywał dyrektor DPS Mgoszcz
Grzegorz Sziming. Po zakończeniu imprezy zawodnicy udali się na
ciepły posiłek.

Turniej organizowany był przez Dom Pomocy Społecznej,
Stowarzyszenie Pro Bono Hominis Dla Dobra Człowieka
w Mgoszczu, Sekcje „Kaczory” Chełmno. Współorganizatorami
byli Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo, Urząd Gminy
w Lisewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Organizatorzy dziękują serdecznie Dyrektorowi ZSO
w Lisewie za udostępnienie hali sportowej i stołówki, Wójtowi
Gminy Lisewo, panu Jerzemu Cabajowi za ufundowanie medali dla
uczestników, klubowi LKS Victoria Lisewo za udostępnienie
bramek oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Lisewo za

ufundowanie drożdżówek i napoi dla uczestników turnieju.
Szczególne podziękowania kierowane są dla wolontariuszy bez
pomocy, których nie było by możliwe tak sprawne przeprowadzenie
turnieju.

Adam Jurzysta

Amatorska Liga Piłki Halowej
LISEWO 2008/200

VII kolejka - 16.01.09

VIII kolejka - 23.01.09

Nikim - Wojownicy 3:4

Planet Car - Poliester Produkt 5:1

Magic Team - Ursus Team 15:0

Cyber Ekipa - Seco Wieldządz 6:0

Magic Team - Wojownicy 4:4

Planet Car - Cyber Ekipa1:3

Seco Wieldządz - Poliester Produkt 3:8

Bramki: Wyżykowski Maciej, Kozłowski Dawid,
Grodzicki Mateusz;

Biernatowski Krzysztof, Marks Szymon
Ziółkowski Przemysław, Prowancki Mariusz;

Bramki: Kacper Korczak-2, Boniecki Rafał,
Gimiński Michał, Gimiński Adarian;

Cyrklaf Dariusz;

Bramki: Flis Paweł-6, Żak Maciej-3,
Marzec Paweł-2, Ziemkiewicz Marcin-3,
Preis Łukasz (sam.)

Bramki: Krauza Przemysław-2,
Piątek Karol,Szymański Łukasz-2, Smolny Jakub;

Bramki: Maciej Żak, Kamil Szpejna-2,Paweł Flis;
Mateusz Pieniążek, Marks Szymon-2,

Ziółkowski Przemysław,

Bramki: Kacper Korczak;
Przemysław Krauza, Radosław Goral Mateusz

Budziński;

Bramki: Chmiel Dariusz, Partyka Paweł,
Borkowski Przemysław;

Kraska Marcin-2, Chyliński Dawid-3, Cyrklaf Dariusz-2,
Grochala Dawid;

Nikim:

Wojownicy: ,

Planet Car:

Poliester:

Magic Team:

Cyber Ekipa:

Magic Team:
Wojownicy:

Planet Car:
Cyber Ekipa:

Seco:

Poliester:
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Nikim - Ursus Team 7:0

Nikim - Planet Car 3:3

Magic Team - Seco Wieldządz 5:2

Cyber Ekipa - Ursus Team 8:0

Wojownicy - Poliester Produkt 5:0

Wojownicy - Seco Wieldządz 5:2

Planet Car - Ursus Team 12:0

Poliester Produkt - Magic Team 7:5

Cyber Ekipa - Nikim 1:1

Bramki: Kozłowski Dawid-4, Grodzicki Mateusz,
Komorowski Adam, Bartoszewski Adam;

Bramki: Dawid Kozłowski-2, Robert Majewski;
Kacper Korczak;

Bramki: Ziemkiewicz Arkadiusz, Flis Paweł,
Żak Maciej-2, Dobracki Miłosz,

Borkowski Przemysław-2;

Bramki: Przemysław Krauza-3, Goral Radosław-3
Budziński Mateusz-2

Bramki: Szymon Marks-2, Tomasz Marks,
Prowancki Mariusz-2;

Bramki: Ziółkowski Przemysław-2,
Szymon Marks, Mateusz Pieniążek, Prowancki Mariusz

Borkowski Przemysław-2;

Bramki: Kacper Korczak-4, Gimiński Michał-2,
Frankiweicz Tomasz-2, Chmielewski Krzysztof, Boniecki Rafał-3;

Bramki: Chyliński Dawid-3, Gros Sławomir-3,
Cyrklaff Dariusz;

Paweł Marzec, Flis Paweł-2,
Ziemkiewicz Marcin, Dobracki Miłosz;

Bramki: Piątek Karol;
Kozłowski Dawid

Nikim:

Nikim:
Planet Car:

Magic Team:

Seco Wieldządz:

Cyber Ekipa:

Wojownicy:

Wojownicy:

Seco:

Planet Car:

Poliester:

Magic Team:

Cyber Ekipa:
Nikim:

IX kolejka - 30.01.09

X kolejka - 06.02.09

Tabela:

2
3.
4.
5
6.
7.
8

1. Wojownicy 10    28 pkt.    63-  21
. Nikim 10    23 pkt.    55-  10
Cyber Ekipa 10    22 pkt.    58-  15
Planet Car 10    16 pkt.    59-  28

. Poliester Produk 10    10 pkt.    43-  41
Magic Team 10 9 pkt.    46-  47
Seco Wieldządz 10 7 pkt.    29-  67

. Ursus Team 10 0 pkt. 4-117

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

INFORMACJA
Pacjenci chcący otrzymać protezę w ramach NFZ mogą

zapisywać się na listę oczekujących w gabinecie stomatologicznym
w Lisewie

Tomasz Żary
Zapisy po osobistej wizycie w gabinecie.

UWAGA RODZICE!!!
ZAPISY DZIECI URODZONYCH W ROKU 2003 i 2004

DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W LISEWIE TRWAJĄ DO
15 KWIETNIA2009 ROKU.

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Lisewie

Zebrania wiejskie
W dniach od 17 lutego do 2 marca br., Zgodnie

z zamieszczonym poniżej harmonogramem, odbędą się coroczne
zebrania wiejskie,. Oprócz zaprezentowania zadań wykonanych
w 2008 roku i przedstawienia zamierzeń budżetowych Gminy
Lisewo na rok 2009, dodatkowo w dziesięciu wsiach naszej gminy
zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie nazw części tych
wsi, funkcjonujących w zwyczajowym, potocznym nazewnictwie.

Konsultacjami zostaną objęte wsie: Bartlewo, Drzonowo,
Krusin, Linowiec, Lipienek, Lisewo, Mgoszcz, Pniewite, Tytlewo i
Wierzbowo. Podyktowane to jest koniecznością ujednolicenia nazw
tych miejscowości. Uporządkowanie występujących rozbieżności
pomiędzy wykazem urzędowych nazw miejscowośc w Polsce

OGŁOSZENIE
W niedzielę na

parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lisewie, ponownie
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.

Zachęcam każdego, kto wie ile znaczy krew, jak bardzo jest
cenna i pomocna w ratowaniu zdrowia lub życia drugiego człowieka
do zgłoszenia się do ambulansu.

22 lutego, w godzinach od 9.00 do 13.00,

Wójt Gminy Lisewo
Jerzy Cabaj

Z 1980 r. a rejestrem GUS poleciło Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Jest to zasadne, ponieważ nazwy te
nie znajdują potwierdzenia w dokumentach znajdujących się
w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pod wymienionymi nazwami
miejscowości nie są meldowane osoby ani też nie używa się ich do
celów urzędowych. Konsultacje rozpoczną procedurę zmiany nazw
miejscowości w sposób formalny, tj. wydanie rozporządzenia
ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

1. 17.02.2009 r. 10 Błachta Świetlica

2. 17.02.2009 r. 15 Lipienek Świetlica

3. 18.02.2009 r. 10 Kamlarki U sołtysa

4. 18.02.2009 r. 13 Tytlewo Świetlica

5. 19.02.2009 r. 10 Strucfoń Świetlica

6. 19.02.2009 r. 13 Drzonowo Remiza OSP

7. 23.02.2009 r. 10 Krajęcin Świetlica

8. 23.02.2009 r. 13 Piątkowo U sołtysa

9. 24.02.2009 r. 10 Malankowo Świetlica

10. 24.02.2009 r. 13 Chrusty Świetlica

11. 25.02.2009 r. 10 Kornatowo Świetlica

12. 25.02.2009 r. 13 Pniewite Świetlica

13. 26.02.2009 r. 10 Mgoszcz Świetlica

14. 26.02.2009 r. 13 Krusin Szkoła
15. 27.02.2009 r. 13 Bartlewo Świetlica

16. 27.02.2009 r. 17 Lisewo Sala Sesyjna

17. 02.03.2009 r. 10 Linowiec Świetlica

18. 02.03.2009 r. 13 Wierzbowo w b y ł y m
sklepie GS

L.p.. Data zebrania Godz. Miejscowość Lokal
00

30

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Halina Chrzanowska

OGŁOSZENIE
W ośrodku przedszkolnym, przeniesionym z Drzonowa do

Szkoły Podstawowej w Lisewie są wolne miejsca dla dzieci
w wieku od 3 do 5 lat.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się do
nauczyciela w Szkole Podstawowej w sali nr 5, w godz. 8:15 - 12:00

Anna Gołębiewska
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odpowiada zleceniodawca.

Marzenna Szpręglewska

INFORMACJA
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

w Chełmnie organizuje w dniu 5 marca br. o godz. 10.00
w Sali Sesyjnej w Lisewie szkolenie:

.
Temat ten omówi M. Sikora z Oddziału

w Przysieku, natomiast Z. Kwiatkowski z PDO Falęcin
zaprezentuje przegląd odmian zbóż. Zapraszamy
zainteresowanych rolników.

„Biopaliwa - szansa na lepsze jutro. Kompleksowa
technologia uprawy rzepaku ”

Cecylia Tomaszewska

Podziękowania
dla: mieszkańców Strucfonia, Henryka

Adamczyka, Rafała Adamczyka ,Wojciecha Kurzeji,
Marka Kochowicza, Wojskowego Koła Łowieckiego,
dla Druha OSP Lipienek Radosława Lewandowskiego
za pomoc w sprzedaży wysłużonego żuka i nabyciu
nowego wozu.

Serdeczne podziękowania dla Sołtysa
Krajęcina Antoniego Kowalskiego oraz Elżbiety
Kowalskiej za szczególne wsparcie i pomoc.

OSP Strucfoń.

K.K.Kocioł

Podziękowania

Ferie w Bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie zaprasza dzieci,

które w czasie ferii zimowych pozostają w domach na zajęcia
plastyczne do naszej czytelni. Zajęcia odbywać się będą
w godzinach 11 - 13  .

W ofercie mamy również czytanie ciekawych książek,
dyskusją nad ich treścią oraz konkursy i zabawy literackie.
Serdecznie Zapraszamy!

00 00

Kierownik GBP w Lisewie
Marzenna Szpręglewska

KĄCIK KULINARNY
Faworki nadziewane czekoladą i wiśniami
w likierze.

2 łyżki mąki
750g masy czekoladowej ganasz.
36 wiśni w likierze
1 jajko + 1 żółtko
1 l oleju do smażenia
3 łyżki cukru pudru
Ciasto na faworki:
500 g mąki
2 malutkie łyżeczki soli
3 łyżki cukru
1 torebka proszku do pieczenia
6 jajek

Przygotowanie:
1. Ciasto przygotować dzień przed podaniem deseru.

Wymieszać mąkę, sól cukier i proszek do pieczenia. Kolejno
dodawać jajka, wyrabiać 5 min. Wystawić do lodówki na 12
godz.

2. Ciasto podzielić na 2 nierówne części. Większą

włożyć do lodówki. Na wysypanej mąką stolnicy
rozwałkować mniejszy kawałek na placek o grubości 5mm.
Wyżłobić spodeczkiem koła średnicy 7 cm Na środku każdego
ułożyć po jednej kulce masy czekoladowej o średnicy 3cm
oraz po jednej wiśni w likierze.

3. Rozwałkować pozostałe ciasto. Wyciąć koła
większe od poprzednich. Roztrzepać jajko z żółtkiem
i wysmarować czekoladowe kulki za pomocą pędzelka. Każdą
z nich przykryć delikatnie ciastem, starając się usunąć
pęcherzyki powietrza i możliwie dokładnie skleić obie części.
Wyciąć koła, wstawić do lodówki na 30 min.

4. Rozgrzać olej. Wrzucić kawałek ciasta dla
sprawdzenia temperatury: gdy olej będzie mocno rozgrzany,
smażyć faworki przez 6 - 7 minut na jasno - złoty kolor, aż do
chwili kiedy będą dobrze wyrośnięte. Osączyć, posypać
cukrem pudrem.
Ganasz:
250g czekolady
50g masła
200ml świeżej gęstej śmietany

Przygotowanie:
1. Pokruszyć czekoladę na kawałki, włożyć do naczynia
w gorącej kąpieli wodnej.
2. Dodać śmietanę. Wymieszać, aż czekolada roztopi się
i masa będzie miała konsystencję maści.
3. Dodać masło i całość zmiksować.
Smacznego.
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ZAPRASZA
NA PROFESJONALNY KURS

PRAWA JAZDY kat. “B”

L

Rozpoczęcie kursu
26.02.2009 r. godz. 18.00

GMINNE GIMNAZJUM W LISEWIE - sala na parterze

lub całodobowo poprzez

Cena kursu

To tylko

1250 zł

Zapisy telefoniczne 607 896 440

* 30 godzin zajęć teoretycznych

* 30 godzin zajęć praktycznych

* Bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych
* Badania lekarskie

prowadzonych w nowoczesnej
Multimedialnej formie

samochodami Chevrolet Aveo oraz
TOYOTA YARIS!

(podręczniki, testy, CD)

na miejscu

* Raty bez wpłaty nawet do 12 miesięcy!

* BEZSTRESOWE JAZDY

Podpisano umowę w ramach projektu „Akademia sołtysów”
W dniu 26 stycznia br. w biurze LGD podpisano umowę pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój

przez Tradycję” reprezentowanym przez Prezesa Stowarzyszenia Sławomira Piernickiego oraz Skarbnika Stowarzyszenia Halinę Chrzanowską a
Akademią Kształcenia Zawodowego reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Szomburga oraz V-ce Prezesa Jacka Fopke dotyczącą realizacji
projektu „Akademia sołtysów”.

Projekt „Akademia sołtysów” dotyczy realizacji cyklu szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.
W szkoleniach weźmie udział 60 osób, głównie sołtysi ale również liderzy, którzy aktywnie działają i udzielają się na rzecz swojego sołectwa.

Listę uczestników ustalono na podstawie wpływających deklaracji o uczestnictwie w projekcie (decydowała kolejność zgłoszeń).
Szkolenia rozpoczną się w miesiącu lutym i potrwają do kwietnia.

W Gminie Stolno spotkania odbywać będą się we wtorki w budynku Urzędu Gminy Stolno począwszy od dnia 3 lutego, w Gminie Chełmno Gminne
Centrum Informacji w Podwiesku w środy począwszy do dnia 4 lutego, w Gminie Lisewo Sala Sesyjna oraz budynek szkoły w Lisewie w czwartki
począwszy od dnia 5 lutego oraz w Gminie Grudziądz Urząd Gminy Grudziądz sala nr 214 począwszy od dnia 6 lutego. W każdej gminie zostanie
przeprowadzonych 12 spotkań po 6,7 i 8 godzin, co razem daje 80 godzin szkoleń.
Przypominamy program szkoleń:

1. Omówienie programów operacyjnych na lata 2007 - 2013, możliwości pozyskiwania funduszy.
2. Budowanie projektów unijnych.
3. Dokumentacja merytoryczna i finansowa projektu.
4. Warsztaty z praktycznego przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
5. Praca z generatorem wniosków.

1. Podstawy tworzenia biznes planu.

1. Moduł aktywizacyjny - zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem.

1. Ogólne zasady rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Dokładany harmonogram szkoleń (dzień, godziny, temat szkolenia, wykładowca) umieszczony jest na stronie internetowej
oraz został wysłany pocztą wraz z powiadomieniem o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie do sołtysów i liderów poszczególnych sołectw. Ponadto
informacje dotyczące projektu można uzyskać u Koordynatora projektu - Ilony Figury pod numerem telefonu 056 677 09 07 lub osobiście w biurze LGD
mieszczącym się w budynku Urzędy Gminy Stolno.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu numer 2/6.3/2008 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu współfinansowanego
przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na
obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program szkoleń- 80 godzin kursu.
Moduł I - 55 godzin

Moduł II - 5 godzin

Moduł III - 15 godzin

Moduł IV - 5 godzin

www.lgdvistula.org

Ilona Figura
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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


