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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.
Życzymy, aby święta Wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie
napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Przewodnicząca Rady Gminy Lisewo Wójt Gminy Lisewo
Wiesława Chojnicka Jerzy Cabaj

ZŁOTE GODY - 50-lecie pożycia
małżeńskiego

Tradycyjnie, jak co roku obchodziliśmy w naszej
gminie uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie
małżeńskie. Odbyła się ona 20 lutego 2009 roku w Sali
Sesyjnej Urzędu Gminy w Lisewie.

W tym roku medale z okazji jubileuszu 50 - lecia
otrzymały następujące pary:

1. Karolina i Jan Kucybała z Krusina,
2. Janina i Jan Matyjasik z Malankowa,
3. Helena i Jan Mądrzy z Linowca,
4. Regina i Marian Rosińscy z Mgoszcza,
5. Urszula i Edmund Sarneccy z Kamlarek,
6. Eryka i Edmund Słowińscy z Lisewa,
7. Maria i Mieczysław Stróżyńscy z Kamlarek,
8.Zofia i Józef Szpręglewscy z Pniewitego,
9. Teresa i Henryk Tomaszewscy z Strucfonia,
10. Łucja i Witold Kazanieccy z Lisewa,

11.Aleksandra i Roman Grązka z Krusina,
12. Zofia i Stanisław Jurkowscy z Mgoszcza.

Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości
rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku
małżeńskiego. Jest to piękny wzór i przykład dla młodych
pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Jubilaci zostali
odznaczeni medalem Prezydenta RP. Aktu dekoracji dokonał
Wójt Gminy Lisewo Pan Jerzy Cabaj, który podziękował
jubilatom za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy
i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed
pięćdziesięcioma laty oraz na rzecz społeczności Gminy
Lisewo.

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze.
Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy, życzenia oraz
tradycyjna lampka szampana. Po części oficjalnej Dostojni
Jubilaci zostali zaproszeni przez Wójta na wspólny
poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień.

Niestety z różnych przyczyn w uroczystości osobiście
nie mogło uczestniczyć kilka par.

P.S.
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Maria i Mieczysław Stróżyńscy z Kamlarek Karolina i Jan Kucybała z Krusina

Eryka i Edmund Słowińscy z Lisewa Janina i Jan Matyjasik z Malankowa ( pan Jan ze względu
na stan zdrowia nie mógł przybyć na uroczystość)

Helena i Jan Mądrzy  z Linowca Regina i Marian Rosińscy z Mgoszcza
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ZAKAZ WYPALANIA
Wójt Gminy Lisewo informuje, że art. 124 ustawy z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880
z późn. zm), zabrania wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów,
pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk
i szuwarów. Sankcją za nieprzestrzeganie tego zakazu jest kara
grzywny albo aresztu (art. 131 pkt 12 ustawy).

INFORMACJA
Wójt Gminy Lisewo przypomina, że zgodnie z § 4

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lisewo, przyjętego Uchwałą Nr V/35/07 Rady Gminy Lisewo
z dnia 4 kwietnia 2007 r., właściciele nieruchomości są zobowiązani
do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, polegającej na
oddzielnym gromadzeniu surowców wtórnych w odpowiednio
oznakowanych pojemnikach, rozstawionych na terenie własnej
posesji lub specjalnie oznakowanych workach. Dotyczy to
następujących odpadów:
- szkła,
- tworzyw sztucznych,
- papieru i tektury,
- odpadów organicznych, które można kompostować na terenie

własnej posesji. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), właściciele
nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez
zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJACYCH

ŚWIADCZENIA RODZINNE
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

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

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, 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

. 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 przysługujący za niepełne 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

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie
przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że

nie przysługuje

okres krótszy niż 6 miesięcy

uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki
nad dzieckiem

przez
więcej niż 5 dni w tygodniu

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia

dziecka

.
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INFORMACJA
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia

3 października 2008 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności

matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co
najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu

terminie miesiąca

terminie trzech miesięcy

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

numeru konta bankowego

26 cyfr

prawo do świadczeń rodzinnych
wygasa.

1. niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
w od dnia utraty ważności poprzedniego
orzeczenia i

2. prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od
niepełnosprawności w od dnia wydania
orzeczenia.

Świadczenia rodzinne przysługują tylko wówczas, jeżeli

osoby do nich uprawnione zamieszkują na terytorium

RzeczypospolitejPolskiej 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.

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

. Minister właściwy do
spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia,
formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia.
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka
i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg
ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada
2009 r.

Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6
grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).

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.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub
s topniu niepe łnosprawnośc i i ponownego us ta lenia
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:

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.

jeżeli osoba nie
podejmuje świadczeń przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.
Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń nie nastąpi do
końca okresu zasiłkowego

trzech miesięcy

pierwszy dzień roboczy

GOPS

UWAGA! Dotyczy osób korzystających ze świadczeń
rodzinnych związanych z niepełnosprawnością.

i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195,
poz. 1198) Urząd Gminy informuje, że zgodnie z art. 40. 1.
posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten
dokument w razie:

1) zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
2) uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej
okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
3) upływu terminu ważności dowodu osobistego.

2. O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 w terminie do 14 dni
od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu
osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego
orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia
sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska,
a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem
zagranicznym od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa;
2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 niezwłocznie;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie później niż na 30
dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

3. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą
termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi 3 miesiące.”

W myśl art. 43. 1. Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
1) z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem
przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;

) z d n i e m z g o n u j e g o p o s i a d a c z a ;
4) z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce
poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt 1i
6 ;
5) po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których
mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, w przypadku niezłożenia przez
posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę;
6) z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

2. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą
termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wynosi 4 miesiące.
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Paulina Stachewicz

LGD zdobyła kolejne środki z UE - będą szkolić
w zawodzie kosmetyczki

Pod koniec lutego nastąpiło długo oczekiwane
rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski,
którego celem było wyłonienie podmiotów chcących wspierać
rozwój kwalifikacji zawodowych osób pracujących. Oferta
przedłożona przez LGD Vistula - Terra Culmensis na naukę zawodu
kosmetyczki oraz stylizacji paznokci została bardzo dobrze
oceniona przez komisję i otrzyma dofinansowanie w wysokości
ponad 80. tys. zł.

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw to nazwa podddziałania 8.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ten skomplikowany zapis odnosi się
do udzielania dotacji tym wszystkim podmiotom, które mają pomysł
na wsparcie osób pracujących. LGD Vistula - Terra Culemsnis
dostrzega, że w obecnym czasie posiadanie wielu kwalifikacji jest
szansą na utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia czy awans
zawodowy. Jest też często kartą przetargową w poszukiwaniu nowej
pracy lub czynnikiem umożliwiającym skłonienie się ku założeniu
własnej firmy. Jako, że LGD na co dzień jest bardzo blisko
mieszkańców, zna ich potrzeby, stąd pojawił się pomysł na wsparcie
osób chcących zdobyć nowe kwalifikacje z zakresu stylizacji
paznokci oraz zabiegów kosmetycznych.

Projekt, który otrzymał dofinansowanie przewiduje objęcie
takim kursem 23 osoby pracujące, z terenu LGD. Przewidziane jest
40 godzin zajęć, w tym m.in. zasady i organizacja salonu
kosmetycznego, pielęgnacja skóry twarzy, dekoltu, szyi, depilacja
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oraz manicure, pedicure, zdobienie i przedłużanie paznokci.
Każdy kursant otrzyma zestaw do stylizacji paznokci oraz materiały
niezbędne do przeprowadzenia kursu.

Nabór uczestników szkolenia rozpocznie się na przełomie
kwietnia i maja.

Więcej informacji na temat kursu można zdobyć
w siedzibie LGD w Stolnie (budynek UG Stolno) lub telefonicznie
(tel. 677 09 07).

Świetlica Środowiskowa w Lisewie
Dnia 27 lutego świetlica środowiskowa zorganizowała

zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Dzięki uprzejmości
ratownika medycznego - p. Dawida Rzydóch, dzieci mogły zapoznać
się z zasadami udzielania pierwszej pomocy w wypadkach nagłych.
Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 11:00. Uczestniczyło w nich 15
dzieci ze świetlicy środowiskowej w Lisewie. Osoba prowadząca
omawiała zasady zabezpieczenia ratownika, zasady zastosowania
pozycji bocznej ustalonej, ocenę stanu poszkodowanego,
zatrzymanie krążenia i oddechu, wyposażenie apteczki, krwawienia,
amputacje, zmiażdżenia, oparzenia, porażenia prądem
elektrycznym, złamania atak serca, omdlenia wstrząs, rodzaje ran,
krwotoki. Zajęcia miały na celu pokazanie dzieciom zachowań
sprzyjających bezpieczeństwu ludzi, kształtowanie zachowań
sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu, nabycie umiejętności
niesienia pierwszej pomocy przy niektórych urazach. Efektem było
wzbogacenie warsztatu pracy, umiejętność adaptacji poznanych
metod udzielania pierwszej pomocy. Chciałabym podziękować Panu
Dawidowi za obecność oraz wszystkim dzieciom za czynny udział w
zajęciach.

Agata Łepek

Koncert jakiego jeszcze nie było.
W miesiącu styczniu dzięki Fundacji Ziemia Gotyku odbył

się w naszym przedszkolu niecodzienny koncert, pt. „Cymbały to
instrument wirtuozalny” w wykonaniu muzyków z Ukrainy.
Usłyszeliśmy pięknie wykonane utwory Straussa i Vivaldiego.
Dzieci uczyły się nie tyko słuchać muzyki, ale również przeżywać
i odgadywać, o czym mówi. Zdobywały wiedzę o kompozytorach,
rozpoznawały brzmienie instrumentów, a także miały możliwość
zobaczenia instrumentów z bliska, dotknięcia i poznania ich budowy.
Największą radość sprawiło dzieciom granie na cymbałach.
Chętnych było wielu, lecz ze względu na ograniczony czas koncertu
nie wszystkim udało się zagrać. Jesteśmy wdzięczni Fundacji Ziemia
Gotyku za ten piękny koncert, który dostarczył naszym dzieciom
wiele niezapomnianych przeżyć i wprowadził ich w świat muzyki
klasycznej. Na ten koncert zaprosiliśmy dwie grupy dzieci 6 letnich
z Gminnego Przedszkola w Lisewie, żeby wspólnie poznawać
i przeżywać piękno wyrażone w muzyce oraz słuchać i podziwiać

tak wspaniałych artystów i wykonawców.

zostaliśmy zaproszeni do Gminnego
Przedszkola w Lisewie na teatrzyk pt. „Kłamstwa Kozy”. Bogata
oprawa bajki i perfekcjonalne wykonanie artystów zachwyciło
dzieci. Była to dobra lekcja, że kłamstwo to brzydka cecha, która
może krzywdzić ludzi, a prawdziwych przyjaciół można spotkać
wszędzie nie tylko wśród zwierząt, lecz także wśród ludzi.
Dziękujemy Pani Dyrektor za zaproszenie, a dzieciom za kolejne
wspólne tym razem w świecie bajek i opowiadań przeżywanie.

Dnia 9 marca już od samego rana dzieci składały życzenia,
śpiewały piosenki i słynne 100 - lat przemiłym Paniom
pracującym w instytutach najbliżej naszego Małego Przedszkola.
Wykonane przez dzieci i wręczone Paniom kwiatki były dowodem
uznania i wdzięczności za to, co robią dla naszej społeczności.

Wszystkim Paniom zdrowia, wszelkiej pomyślności jak
najmniej kłopotów i dużo radości życzą dzieci z małego Przedszkola
w Lisewie.

„Kłamstwa Kozy”

„Tyle kobiet dookoła, że nie wszystkim osobiście
złożyć życzenia się zdoła.”

12.02.2009 r.

Anna Marzec - Michalczyk

„ ”

Ferie w Pniewitem
Tradycji stało się już zadość, że co roku w ferie zimowe

świetlica codziennie tętni życiem. Przed rozpoczęciem ferii planuje
się wspólnie to, co chciałaby dziatwa robić podczas zimowego
wypoczynku. Wykonuje się wówczas harmonogram zajęć i wręcza
dzieciom i młodzieży. Oczywiście szuka się również sponsorów, bo
bez nich wykonanie zaplanowanych zajęć nie byłoby możliwe.

Pierwszy tydzień upłynął u nas pod hasłem turniejów,
zgaduj - zgaduli i konkursu. Zainteresowanie turniejem tenisa
stołowego i grą o nazwie Piłkarzyki było dość duże. Tym razem
większą inicjatywę wykazali młodsi. Chętnie mierzyli swoje siły
nawet ze starszymi kolegami. Była więc ostra walka o zwycięstwo.
Do zgaduj - zgaduli uczestnicy przystąpili według kategorii
wiekowych: przedszkolaki, uczniowie młodsi i gimnazjaliści. W tej
materii wszyscy wykazali bardzo dużą wiedzę bez względu na wiek.
Tak właściwie to nie było przegranych. Każdemu zależało na tym,
by jak najlepiej wypaść przed przeciwnikami.W konkursie
rysunkowym dziatwa była oceniana także wiekowo. Wszyscy
wykazali się taką dokładnością, starannością i wyobraźnia, iż trudno
było wybrać najładniejsze prace, ponieważ wszystkie były ciekawe.
Do dziś wiszą one wszystkie na świetlicowej wystawie. Nagrody do
wszystkich konkursów ufundował Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj.
W czwartek 19.02.2009 r. podtrzymaliśmy tradycję, lecz nie
piekliśmy pączków, gdyż nie ma u nas na to odpowiednich
warunków, ale w zamian za to upiekliśmy faworki, czyli potocznie
mówiąc chruściki. Było ich razem około 120 sztuk. Pomagały nam
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szczególnie interesujące dla osób chcących otworzyć lub
zmodernizować gospodarstwo agroturystyczne, świadczyć usługi
z zakresu doradztwa, turystyki, transportu, rzemiosła, wytwarzania
produktów z biomasy itd. Zainteresowane osoby mogą liczyć nawet
na 50% wsparcie, do . Termin naboru
rozpoczyna się .

Drugie działanie, skierowane jest do osób prowadzących
lub chcących otworzyć działalność na terenach wiejskich.
Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji jest posiadanie

(zarówno jako osoba
fizyczna, jak i prawna np. spółka z.o.o.). Celem konkursu jest
stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, a co za tym idzie wzrost
zatrudnienia na wsiach. Podobnie jak w poprzednim działaniu,
przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie między innymi na budowę,
przebudowę i remont obiektów, zakup maszyn i urządzeń, zakup
komputerów i oprogramowania, zagospodarowanie terenu,
przygotowanie dokumentacji itd. Wysokość dofinansowania wynosi
50% kosztów kwalifikowalnych, a jej kwota uzależniona jest od
ilości nowo powstałych miejsc pracy. Podmioty mogą liczyć na
wsparcie . Termin składania
wniosków rozpocznie się . Ze względu na bardzo duże
zainteresowanie, przewiduje się, że nabór wniosków na oba
konkursy może zakończyć się już pierwszego dnia.

Prowadzone w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich konkursy, pozwalają na szybszą modernizację i rozwój
polskiej wsi. Dlaczego mieszkańcy gminy Lisewo nie mieliby
skorzystać z takiej okazji? Dlatego zachęcamy Państwa do składania
wniosków i starania się o dodatkowe fundusze na rozwój
prowadzonej działalności.

wysokości 100 000 zł
już 15 kwietnia

zarejestrowanej działalności gospodarczej

od 100 do 300 tysięcy złotych
5 maja

Jakub Kochowicz

w tym Panie W.Wojdyła i E.Cymerman. Wszyscy nie mogliśmy się
doczekać, kiedy będzie można je jeść. Gdy były już upieczone,
zajadaliśmy się z apetytem. Zostało tylko kilka na poczęstunek na
drugi dzień.

W drugim tygodniu odbyło się u nas spotkanie seniorów, bal
przebierańców i wyjazd do kina. W spotkaniu seniorów
uczestniczyło mało chętnych z trzech powodów: pogrzeb we wsi,
brzydka pogoda oraz choroba niektórych. Jednak chociaż było nas
mało, to atmosfera była wspaniała. Gdyby nie późna pora,
moglibyśmy jeszcze dłużej razem pobyć, pogawędzić, posłuchać
dobrej muzyki przy kawie i słodkościach ufundowanych przez
Gminną Spółdzielnię w Lisewie. Na bal przebierańców przybyły
dzieci w różnym wieku i rodzice. Wszyscy bawiliśmy się świetnie.
Były zabawy ze śpiewem, z piłkami. Tańczyliśmy z ochotą przy
wspaniałej muzyce. Oczywiście nie odbyło się bez konkursu tańca,
w którym wszyscy chętni popisywali się swoimi tanecznymi
umiejętnościami. Gdy dzieci były już mocno zmęczone, to niektóre
z nich znalazły sobie zajęcie w postaci gier, by trochę odpocząć.
Najwięcej jednak emocji wywołał u naszych milusińskich gwiazdor,
który przyniósł im słodycze ufundowane przez sklepy sieci TOM
z Lisewa, państwo E. i J. Cymermanowie z Pniewitego i świetlicę.
Gdy dziatwa hasała, to w tym czasie ich mamy z uśmiechem na
twarzy obserwowały swoje pociechy i popijały kawę.Atmosfera cały
czas była bardzo miła.

Dzięki Urzędowi Gminy i Bankowi Spółdzielczemu
z Lisewa udało nam się urządzić darmowy wyjazd do kina Wrzos do
Świecia na film pt. MADAGASKAR II , który dzieciakom bardzo
podobał się. Wybraliśmy to kino, gdyż bilety były o połowę tańsze
i było bliżej. Po przyjeździe z kina chętnie jeszcze uczestniczyliśmy
w naszych zajęciach świetlicowych. Każdego feryjnego dnia, mimo
planowanych zajęć, zostało nam jeszcze trochę czasu na nasze
ulubione gry. Podobnie jak w roku ubiegłym nie odbył się u nas kulig,
ponieważ zabrakło śniegu.Aszkoda!

Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że ferie zimowe w naszej
świetlicy były atrakcyjne, udane, wesołe i bezpieczne. Okazuje się
bowiem, że w swojej miejscowości też można ciekawie spędzić czas
wolny od nauki, nie nudzić się, a także miło wypocząć. Ci, którzy
brali w nich udział będą mieli co wspominać. Należy dodać, że
uczestniczyła w nich nie tylko dziatwa z Pniewitego. Tym razem, jak
zresztą w każdych naszych przedsięwzięciach, byli z nami także
dorośli.

NALEŻY SIĘ WIĘC SERDECZNE PODZIĘKOWANIE
WSZYSTKIM SPONSOROM, BO TO DZIĘKI NIM MOGLIŚMY
Z R E A L I Z O WA Ć N A S Z H A R M O N O G R A M Z A J Ę Ć
FERYJNYCH. SŁOWA PODZIĘKOWANIA KIERUJĘ TAKŻE
DO TYCH RODZICÓW, KTÓRZY UCZESTNICZYLI
W NASZYCH ZAJĘCIACH I NAM POMAGALI. WIDAĆ, ŻE
WSZYSTKIM LEŻYNASERCU DOBRO DZIECI.

„ ”

„ ”

Janina Klafczyńska

Kolejne fundusze dla rolników i przedsiębiorców.
Po długim okresie oczekiwania przez rolników

i mikroprzedsiębiorców działających na terenach wiejskich, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków
na działania:

.
O pomoc w pierwszym konkursie może ubiegać się

w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika. Celem działania
jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania
lub rozwijania przez rolników (lub domowników) działalności
nierolniczej lub związanej z rolnictwem. Podejmowane działania
mają wpływać na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz
dodatkowe zatrudnienie poza rolnictwem. Rolnicy uzyskać mogą
wsparcie między innymi na budowę, przebudowę i remont obiektów,
zakup maszyn i urządzeń, zakup komputerów i oprogramowania,
zagospodarowanie terenu, przygotowanie dokumentacji itd.
Wszystkie te działania muszą być związane z prowadzoną
działalnością lub zamiarem rozpoczęcia jej. Działanie to może być

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

rolnik
lub jego domownik,

„Wszyscy chcą kochać…”
Dnia 13.02.2009 r. o godz. 9.50 na auli przy Gminnym

Gimnazjum w Lisewie aktorzy z gimnazjalnego koła teatralnego
„Żak” wystąpili z okazji dnia Św. Walentego. Scenariusz był
oryginalny i interesujący tym bardziej, że wplecione w sens były
znane, miłosne utwory muzyczne, np. „Do zakochania jeden krok”
A. Dąbrowskiego, które w wykonaniu szczególnie utalentowanych
aktorów nadawały profesjonalności i niepowtarzalności
przedstawieniu.

Dekoracje dodawały romantycznego nastroju, a kwestie
wypowiedziane przez aktorów wywołały uśmiech na twarzach
widzów. Po zakończeniu przedstawienia aktorzy otrzymali gromkie
brawa a oglądający głośno domagali się bisu!

Joanna Binkowaka

Kto jest moim przyjacielem?!
Na to pytanie próbowali odpowiedzieć członkowie

gimnazjalnego koła teatralnego „Żak” w scence dramowej
przygotowanej na IX Wojewódzki Przegląd Scenek Dramowych,
który odbył się 12 marca b. r. w Książkach. Udział w przeglądzie
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Bramki: Jakub Smolny-3, Przemysław Krauza-2,
Budziński Mateusz;

Ziemkiewicz Marcin-2, Flis Paweł;

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

Frankiewicz Tomasz-2, Frankiewicz Patryk,
Gimiński Michał, Gimiński Adrian;

-
Bramki: Lewandowski Łukasz;

Bramki: Szymon Marks-6, Pieniążek Mateusz,
Ziółkowski Przemysław-5, Biernatowski Krzysztof;

Bramki: Adam Komorowski-2, Majewski Robert, Grodzicki
Mateusz-5, Wyżykowski Maciej;

Flis Paweł;

Bramki: Budziński Mateusz, Piątek Karol;
Kraska Marcin, Chyliński Dawid;

Bramki: Frankiewicz Patryk, Frankiewicz Tomasz;
Dariusz Dubiela;

Bramki: Lewandowski Łukasz, Taglewski Damian
Flis Paweł-5, Szpejna Kamil-3, Żak Maciej-2,

Ziemkiewicz Arkadiusz,

Bramki: Kacper Korczak;
Kraska Marcin, Chyliński Dawid,

Gros Sławomir, Dudziński Marek;

Bramki: Adam Komorowski, Tomasz Marks -sam
Biernatowski Karol-2, Szymon Marks-2,

Biernatowski Krzysztof, Pieniążek Mateusz,

Adam Jurzysta

Cyber Ekipa:

Magic Team:

Wojownicy:

Planet Car:

Ursus Team:
Seco Wieldządz:

Wojownicy:

Nikim:

Magic Team:

Cyber Ekipa:
Poliester:

Planet Car:
Seco Wieldządz:

Ursus Team:
Magic Team:

Planet Car:
Poliester:

Nikim:
Wojownicy:

Wojownicy Planet Car 6:5

Ursus Team Seco Wieldządz 1:5

Wojownicy Ursus Team 13:0

Nikim Magic Team 9:1

Cyber Ekipa Poliester Produkt 2:2

Planet Car Seco Wieldządz 3:1

Cyber Ekipa Seco Wieldządz 3:0 w.o.
Ursus Team Magic Team 2:11

Planet Car Poliester Produkt 1:4

Nikim Wojownicy 2:6

Wojowników

XIII kolejka 23.02.09

XIV kolejka 27.02.09

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

Zakończyła rozgrywki Amatorska Liga Piłki Halowej
w Lisewie. Mecze odbywały się na hali sportowej przy Gimnazjum
w Lisewie. Zwycięzcą tegorocznych rozgrywek została drużyna

, która otrzymała okazały puchar oraz nagrody
ufundowane przez Urząd Gminy w Lisewie. Zwycięzka drużyna
grała w składzie Szymon Marks, Tomasz Marks, Przemysław
Decker, Przemysław Ziółkowski, Karol Biernatowski, Krzysztof
Biernatowski, Pieniążek Mateusz, Strupowski Łukasz, Karol
Wiśniewski, Karol Rygielski, Prowandzki Mariusz, Prowandzki
Dawid. Organizator dziękuje serdecznie sędziemu Panu Maciejowi
Bartoszewskiemu, Jakubowi Smolnemu, dyrektorowi Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Lisewie Panu Grzegorzowi
Zalewskiemu, Urzędowi Gminy w Lisewie oraz wszystkim
drużynom biorącym udział w rozgrywkach oraz kibicom.
Serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w kolejnej edycji
rozgrywek ALPHa w Lisewie które rozpoczną się w listopadzie
2009 roku.

Tabela:
1 Wojownicy 14 38 pkt. 92 - 32
2. Nikim 14 32 pkt. 77 - 21
3. Cyber Ekipa 14 30 pkt. 73 - 24
4. Planet Car 14 22 pkt. 73 - 41
5. Poliester Produkt 14 17 pkt. 58 - 51
6. Magic Team 14 12 pkt. 63 - 69
7. Seco Wieldządz 14 10 pkt. 38 - 79
8.Ursus Team 14      0 pkt.     8 - 146

.

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

Amatorska Liga Piłki
Halowej

LISEWO 2008/2009

X kolejka 06.02.09-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

Wojownicy Seco Wieldządz 5:2

Planet Car Ursus Team 12:0

Poliester Produkt Magic Team 7:5

Cyber Ekipa Nikim 1:1

Ursus Team Poliester Produkt 1:8

Cyber Ekipa Wojownicy4:4

Nikim Seco Wieldządz 5:3

Magic Team Planet Car 2:5

Poliester Produkt Nikim 6:1

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

Borkowski Przemysław-2;

Bramki: Kacper Korczak-4, Gimiński Michał-2,
Frankiewicz 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

Bramki: Kraska Marcin-2, Kraska Tomasz, Cyrklaf
Dariusz, Dudziński Marek, Mucha Krzysztof; (2xsam. Ursus)

Taglewski Damian;

Bramki: Jakub Smolny, Radosław Goral, Przemysław
Krauza, Karol Piątek;

Mateusz Pieniążek, Szymon Marks, Prowandzki
Mariusz;

Bramki: Dawid Kozłowski-4, Wyżykowski Maciej;
Borkowski Przemysław, Partyka Mateusz, Witkowski Michał;

Bramki: Paweł Marzec, Żak Maciej;
Kacper Korczak - 2, Gimiński Michał, Chmielewski

Krzysztof

Bramki: Kraska Tomasz,
Dragun Władysław, Adam Komorowski-2, Filip Majewski,

Wyżykowski Maciej, Bartoszewski Adam;

Wojownicy:

Seco:

Planet Car:

Poliester:

Magic Team:

Cyber Ekipa:
Nikim:

Poliester:

Ursus Team:

Cyber Ekipa:

Wojownicy:

Nikim:
Seco:

Magic Team:
Planet Car:

Poliester:
Nikim:

XI kolejka 13.02.09

XII kolejka 20.02.09

Cyber Ekipa Magic Team 6:3

-
-

-

okazał się kolejnym sukcesem Żaków! Zdobyli tytuł Laureata
i otrzymali specjalną nagrodę Wójta Gminy Książki. Nikoletta
Smolny grała w tej scence rolę córki alkoholika i za tę kreację
otrzymała wyróżnienie! Serdeczne podziękowania i ogromne
gratulacje dla wszystkich.

Lidia Szczutkowska
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POŻYCZKA

Autoryzowany Punkt Sprzedaży
BIURO KREDYTOWE

86-200 Chełmno, ul. Młyńska 5
tel. 056/692 07 00

lub kom. 0 - 606 341 039

• Decyzja w 15 minut

• osobistyWystarczy dowód

• Bez zabezpieczeń i zgody
współmałżonka

• Na dowolny cel

• Bez zaświadczeń
(wystarczy Pit 11 lub własne)
oświadczenie o dochodach)

W ofercie tak e kredyty hipoteczne i kredyty na
dzia alno gospodarcz .
ż

ł ść ą

OGŁOSZENIE
Młode małżeństwo z dzieckiem poszukuje

mieszkania do wynajęcia
w Lisewie lub okolicy.

Nr tel. 504 179 221 lub 517 665 647.

INFORMACJA
Od dnia 1 września 2009 roku przy Zespole

Szkół Ogólnokształcących w Lisewie utworzony
zostanie oddział dzieci 6 cio letnich. „Zerówka” będzie
pracowała w podstawowej ilości godzin po 4 - 5
dziennie.

Wszyscy rodzice dzieci urodzonych w roku
2003, a chcących zapisać je do tego oddziału, proszeni
są o zgłaszanie do sekretariatu szkoły podstawowej.

-

Dyrektor:
Gminnego Przedszkola,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Materiały przyjmujemydo 10 dnia każdego miesiąca.

CentrumInformacjiw Lisewie

Redakcji:
ńska 6
Lisewo
(0-56) 676-85-43

gcilisewo@wp.pl

Wydawca:Urząd GminyLisewo
GminneCentrumInformacji

.

finansowane ze środków budżetu Gminy Lisewo

Korekta:

Michał Lewandowski

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.

Marzenna Szpręglewska

Skład komputerowy:

Nakład: 1 300 egz

KĄCIK KULINARNY

„

Sandacz w śmietanowym sosie

Składniki:

Sos:

- sandacz o wadze do 2 kg
- porcja włoszczyzny bez kapusty
- 2 cebule
- liść laurowy
- kilka ziaren czarnego pieprzu
- kilka ziaren ziela angielskiego
- sól
- sok z całej, dużej cytryny
- posiekany koperek

- śmietana
- cebula

1. Oczyszczonego, wypatroszonego sandacza dokładnie
płuczemy pod bieżącą wodą, usuwamy oczy, delikatnie
wycinamy skrzela, płuczemy raz jeszcze i układamy na
suszarce, by spłynęła cała woda.

2. Przygotowujemy wywar: obraną, lekko rozdrobnioną
włoszczyznę zalewamy 1,5 I wody, dodajemy wszystkie
przyprawy i gotujemy, aż wywar stanie się aromatyczny
i esencjonalny.

3. Osuszonego sandacza układamy w specjalnej rynience do
gotowania ryb, zalewamy przecedzonym przez gęste sito
wywarem, stawiamy na niewielkim ogniu i gotujemy 30-40
min (czas zależy od wielkości ryby). W czasie gotowania
wywar powinien tylko lekko mrugać”. Ugotowaną rybę
trzymamy, dokładnie przykrytą, w ciepłym miejscu.

4. Przygotowujemy sos: śmietanę łączymy z drobno
posiekaną cebulą.

5. Gorącego sandacza wyjmujemy z wywaru na wygrzany
półmisek, kropimy obficie sokiem z cytryny, polewamy
sosem śmietanowym, oprószamy koperkiem.



Spłacasz kilka kredytów na raz?
Tracisz orientację?

Mam dla Ciebie rozwiązanie:

Zamiast wielu - jedna rata

wystarczy jeden kredyt do konsolidacji
- możliwość konsolidacji kart kredytowych
- bardzo wysokie kwoty nadwyżki
(na dowolny cel)

- długi okres kredytowania

-

WYGODNY KREDYT
KONSOLIDACYJNY

Kontrolujesz spłatę swoich kredytów i wiesz ile płacisz
bo jest tylko
jedna rata.

Autoryzowany Punkt Sprzedaży
BIURO KREDYTOWE

86 - 200 Chełmno, ul. Młyńska 5
tel. 056/692 07 00 lub kom. 0-606 341 039

P.U.H. Piotr Karaś

Usługi w zakresie stolarstwa
i ciesielstwa.

Zakres usług stolarskich:
- schody,
- zabudowy wnętrz pomieszczeń,
- prace wykończeniowe, itp.

Kornatowo 35
tel. 509 417 042

lub 056 676 89 38
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Dorfin Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
zaprasza rolników i przedsiębiorców

do współpracy w zakresie:

Przygotowania wniosków o dotacje, dodatkowych
dokumentów i załączników,
Pomocy w uzyskaniu kredytu lub leasingu
dla działań w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, w tym
Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej,
Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw i in.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
oraz osobistego w siedzibie, na

e-mail: , www:

56 65755 91
w Toruniu

ulicy Głowackiego 20.

•

•

•
•

Gwarantujemy atrakcyjne ceny i fachowe
doradztwo!!!

sekretariat@dorfin.pl www.dorfin.pl



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
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