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Złote gody
Tradycyjnie, jak co roku obchodziliśmy w  naszej gminie uroczystość wręczenia medali 

za  długoletnie pożycie małżeńskie. Odbyła się ona 19 lutego 2010 roku w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy w Lisewie.

W tym roku medale z okazji jubileuszu 50 - lecia otrzymały następujące pary:
1. Jadwiga i Kazimierz Lewandowscy z Lipienka,
2. Zdzisława i Mieczysław Różyccy z Lisewa,
3. Teresa i Mieczysław Kachniarz z Lisewa,
4. Henryka i Tadeusz Czerwińscy z Kornatowa,
5. Gertruda i Roman Miraszewscy z Mgoszcza,
6. Wacława i Jan Rękawek z Lisewa,
7.Felicja i Jan Banaszek z Kornatowa,
8. Anna i Jan Konopińscy z Kornatowa.

Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego  zrozumienia
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 Jerzy Cabaj, który pogratulował jubilatom zgodności w pożyciu małżeńskim, 
podziękował za trud i wyrzeczenia dla dobra swych rodzin założonych przed pięćdziesięcioma laty.

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.

USC
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Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Chełmińskiego „Internet pod strzechą”
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo 18 czerwca

2010 r, gościć będzie przedstawicieli organizacji pozarządowych
z terenu powiatu chełmińskiego. Dzięki dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (5 000 zł) 
zorganizujemy Forum Organizacji Pozarządowych „Internet pod 
strzechą”. 

Organizacje pozarządowe stają się z roku na rok coraz 
większą i coraz bardziej wyrazistą siłą w kształtowaniu otoczenia 
małych miejscowości i gmin. Powiat chełmiński jest bardzo dobrym 
przykładem takiego rozwoju. W ostatnich kilku latach zawiązało się  
na jego terenie wiele nowych organizacji, które działają dla dobra 
mieszkańców. Działania te mają różnorodny charakter, lecz zawsze 
służą poprawie jakości życia mieszkańców. Nasze stowarzyszenie 
prowadzi działalność od początku 2003 roku. Przez ten okres 
przeszło długą drogę budowania swojej pozycji zarówno 
organizacyjnej, jak i finansowej.

Przed dwoma laty spotkaliśmy się na terenie naszej gminy 
z problemem dostępu do internetu. Był on wyłącznie w Lisewie 
i najbliższych okolicach, a pozostali mieszkańcy zmuszeni byli 
korzystać ze zwykłego gniazdka telefonicznego. Problem ten 
w naszej gminie, dzięki inicjatywie naszego stowarzyszenia jest już 
w większości rozwiązany. Niestety w pozostałej części powiatu 
wciąż występuje. Mieliśmy wiele sygnałów od mieszkańców 
ościennych gmin o zainteresowaniu podłączeniem do naszej sieci. 
Niestety tylko kilku osobom ze względu na ograniczony zasięg 
nadajników mogliśmy pomóc. Z tej diagnozy wynika problem jakim 
chcielibyśmy przede wszystkim zająć się w trakcie organizowanego 
forum. Chcielibyśmy przekonać zaproszone organizacje, że we 
współpracy z własnymi samorządami lub innymi organizacjami 
mogą stworzyć coś na wzór naszej sieci. Dlatego tematem 
przewodnim Forum będzie budowa przez organizacje pozarządowe 
sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo będzie 
realizowało kolejne projekty dofinansowanie ze 

środków Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu za 
łączna sumę 7000 zł.

Pierwszym z realizowanych działań będzie projekt Do nas 
po pomoc, który zakłada utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla 
osób uzależnionych oraz ich rodzin. Punkt będzie znajdował się 
przy Świetlicy Środowiskowej w Lisewie, który będzie czynny 
w każdą środę od godziny 15:00 do 17:30 od dnia 15 marca do 30 
października 2010 roku. Dyżury pełnić będzie terapeuta 
uzależnień. Oferta punktu konsultacyjnego skierowana jest do osób 
uzależnionych i  ich rodzin. Ma na celu udzielanie, wspieranie, 
motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych 
i współuzależnionych, kierowanie do leczenia specjalistycznego, 
udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu 
odwykowym (rozmowy podtrzymujące, wzmacniające, 
motywujące), przeprowadzanie ankiet wśród osób uzależnionych 
i współuzależnionych, itp.

Kolejnym projektem nagrodzonym przez Urząd 
Marszałkowski jest wniosek Żyjmy lepiej, który zakłada 
aktywizację środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień. W ramach tego 
projektu będzie realizowany tydzień profilaktyki w szkołach. 
Odbędą się pokazy teatrów profilaktycznych oraz warsztaty 
taneczne na przełomie kwietnia i maja, odbędzie się również festyn  
,,Spotkania Rodzinne”, wyjazd dzieci na kolonie do Tlenia, 
wakacyjne zajęcia w świetlicach środowiskowych oraz  prelekcje 
dla rodziców.

Wyżej wymienione projekty są dofinansowane ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Urzędu Gminy 
w Lisewie. Agnieszka Dalke

 W czasie forum poruszone zostaną również kwestię 
pozyskiwania środków z funduszy europejskich, w szczególności 
z POKL oraz programu LEADER realizowanego przez 3 LGD 
działające na terenie powiatu. Wynika to z faktu, iż organizacje 
wciąż cierpią z jednej strony na brak funduszy, z drugiej na brak 
umiejętności ich pozyskiwania.

   Uczestnikami projektu będzie grupa ok. 80 osób,  działających 
w organizacjach pozarządowych powiatu chełmińskiego (gminy: 
Lisewo, Stolno, Papowo Biskupie, Unisław oraz Kijewo 
Królewskie). Zdecydowana większość to małe organizacje, 
nie posiadające większego majątku. Chcemy by w forum 
uczestniczyli również przedstawiciele organizacji nieformalnych 
oraz przedstawiciele organizacji z sąsiednich gmin, z powiatu 
toruńskiego i wąbrzeskiego. Do uczestnictwa zachęcimy także tych 
uczniów z miejscowego gimnazjum, którzy angażują się w życie 
szkoły i pomagają przy realizowanych przez stowarzyszenie 
projektach. Jakub Kochowicz

WIEŚCI ZE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ
W PNIEWITEM.

Nasze zamierzenia na ferie zimowe były, jak co roku 
bardzo ambitne. Jednakże przez kapryśną aurę plany poszły 
w niwecz. Ponieważ dziatwa przychodziła do świetlicy 
niezbyt licznie nie można było przeprowadzić zamierzonych 
grupowych zajęć. Mimo to udało nam się zorganizować na 
zakończenie ferii Zimowy Bal Karnawałowy, który odbył się 
w sobotę 30.01.2010 r. Był to wspólny bal dla dzieci, młodzieży, ich 
rodziców oraz babć i dziadków. Chociaż frekwencja niezbyt 
dopisała, to wszyscy bardzo dobrze się bawili. Główną atrakcją było 
przybycie gwiazdora, który wręczył dzieciom słodycze 
zafundowane przez Sklep Spożywczy ,,TOM”, Spółdzielnię 
Mleczarską i Gminną Spółdzielnię ,,Samopomoc Chłopska” 
w Lisewie. Dziękujemy! W zamian za otrzymane słodycze dzieci 
zobowiązane były zaśpiewać piosenkę lub powiedzieć wiersz 
o tematyce świąteczno - zimowej. Odbyły się też tańce i różne 
konkursy. Dorośli podziwiali przy kawie i słodkościach popisy 
dzieci. W wielkiej śnieżycy, zadowoleni z imprezy, rozeszliśmy się 
do swoich domów. 

Tradycją stało się już, że co roku obchodzimy walentynki. 
W tym roku przypadły one akurat w niedzielę . Zorganizowaliśmy 
w ten dzień Bal Walentynkowy, na który przybyły osoby w różnym 
wieku. Wszak był to jeszcze karnawał, więc najmłodsi ubrali się
w piękne stroje karnawałowe. Do tańca przygrywał nam pan Adam 
Jurzysta. Oprócz tańców zorganizowaliśmy również zabawy ze 
śpiewem. Atrakcją była wspólna kawa dla dorosłych, a dla dzieci 
słodycze. Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z tej walentynkowej 
niedzieli.

Stowarzyszenie było już kilkakrotnie organizatorem konferencji 
i spotkań, na zdjęciach konferencja: KPSI w Gminach.
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Tak, jak co roku zebraliśmy się dość licznie 6.03.2010 r. by uczcić 
święto kobiet. W spotkaniu uczestniczyły nie tylko panie 
z Pniewitego. Wielką niespodziankę zrobił nam sołtys wsi 
A. Grędzicki, ponieważ przybył z bukietem róż i życzeniami dla 
wszystkich pań, które złożył na ręce opiekunki. Impreza została 
urozmaicona pięknym wspólnym śpiewem kilku piosenek przy płytach 
o tematyce związanej z tym miłym dniem. Przy kawie 
i słodkościach czas minął szybko i wesoło. Na koniec opiekunka 
świetlicy zaproponowała wspólny wyjazd do teatru w Grudziądzu na 
sztukę o kobietach. Niektóre Panie już od razu wyraziły chęć 
uczestniczenia w wyjeździe.

W  Z W I Ą Z K U  Z  B U D Z Ą C Ą  S I Ę  W I O S N Ą  
I ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI 
ŻYCZYMY ZDROWIA, POGODY DUCHA, RADOŚCI, SPOKOJU 
I  M I Ł O Ś C I  O R A Z  S E R D E C Z N Y C H  S P O T K A Ń
W GRONIE RODZINY I PRZYJACIÓŁ.

Opiekunka Janina Klafczyńska
Stażystka Anna Wieczorkowska

Słodka chwila przyjemności
My - na codzień zabiegane i zapracowane matki, babcie, 

żony, gospodynie w jednej osobie - postanowiłyśmy wziąć sobie 
„godzinkę” urlopu od obowiązków, wnucząt, dzieci, mężó
 i sprawić sobie „słodką godzinkę przyjemności”. Przysłowiowy 
Dzień Kobiet był tylko pretekstem . Dnia 7 marca spotkałyśmy się
w ,,Dziupli”. ,,Słodka godzinka” zamieniła się w cztery a my same 
nie jesteśmy do końca pewne co sprawiło nam większą frajdę - 
wspólne pogaduchy czy odświętna atmosfera. Prawda leży zapewne 
po środku .Tak samo wiele radości przyniosły nam żarty, 
wspomnienia jak i stół nakryty białym obrusem z piękną prymulką 
na znak rychłej wiosny, domowe pyszne ciasto i garść słodyczy do 
małej czarnej.

Sołtys wsi Chrusty - R. Poraszka

Co słychać w Świetlicy Środowiskowej w Lisewie?
Dnia 12.02.2010 roku w naszej świetlicy odbył się Bal 

Karnawałowo - Walentynkowy. Zabawa przebiegała
w atmosferze konkursów takich jak:
–,,taniec na gazecie”,
–,,wygibasy z jabłkiem”,
– ,,skojarzenia”,
– ,,szczupak”,
–,,marchewki”,
– ,,bitwa morska”,
–,,państwa i miasta”.

W każdej wymienionej zabawie dzieci wykazały się 
dużymi zdolnościami, sprytem i wiedzą. W przerwie między 
konkursami bawiliśmy się przy muzyce.

Dnia 23.02.2010 roku odbył się Turniej gry
w warcaby, w którym wzięło udział 6 osób. Dla każdego 
uczestnika w zależności od zajętego miejsca przygotowano 
nagrodę. W naszej świetlicy odbyły się również zajęcia 
kulinarne.

Celem tych zajęć jest promowanie zdrowego stylu 
życia, kształtowanie pozytywnych zachowań, rozwijanie 
zainteresowań twórczych, nauka pracy w zespole, 
umożliwianie dzieciom aktywnego spędzania wolnego czasu, 
wykorzystanie możliwości dzieci poprzez powierzanie 
im zadań.

Obecnie w świetlicy przygotowujemy się do 
nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Robimy pisanki. 
Najładniejsze zostaną wysłane na konkurs do Chełmińskiego 
Domu Kultury. W bieżącym miesiącu zaplanowane są zajęcia 
z udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadzi ratownik 
medyczny. Zapraszamy do świetlicy wszystkich chętnych 
codziennie po lekcjach. 

Agata Łepek

Informacja
Zapisy dzieci do Gminnego Przedszkola w Lisewie na rok 

szkolny 2010/2011 trwają od  1 marca do 14 maja 2010 r. 
Kartę Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola można odebrać 
w przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej: 
przedszkolelisewo.edupage.org 

Podziękowania
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Lisewie pragnie podziękować wszystkim, dzięki którym została 
zorganizowana tegoroczna zabawa karnawałowa. 

Serdeczne podziękowania składamy dyrekcji ZSO
w Lisewie, Wójtowi Gminy Lisewo, osobom organizującym 
całość imprezy oraz firmom. Środki pozyskane z zabawy będą 
przeznaczone na potrzeby uczniów ZSO w Lisewie.

Rada Rodziców 

Promocja na Internet!!!
Przez pierwsze trzy miesiące abonament tylko za 1,22 zł (z VAT).

Lisewska Bezprzewodowa Sieć Informacyjna już od trzech 
lat dostarcza Internet do domów w gminie Lisewo. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy Lisewo wzięło na siebie odpowiedzialność 
za budowę odpowiedniej infrastruktury, tam gdzie żaden inny 
operator nie chciał zainwestować własnych pieniędzy. Obecnie 
na terenie gminy znajduje się 10 nadajników (w tym nowy nadajnik 
w Kamlarkach), kolejne będą powstawać w najbliższych 
miesiącach. Rozbudowa infrastruktury służy poprawie jakości 
odbioru Internetu oraz dotarcia do osób, które wciąż pozostają poza 
zasięgiem sieci. Od początku bieżącego roku istnieje możliwość 
wyboru przepustowości łączy (od 396 kbps do 1 Mbps). Oferujemy 
jako jedyni na terenie gminy łącza symetryczne (prędkość odbioru 
i wysyłania jest taka sama). Dzięki temu możliwe jest dobranie 
prędkości i ceny do indywidualnych potrzeb odbiorców. Najtańsza 
oferta to tylko 30 zł !!! W naszym biurze można również naprawić
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swój komputer, wgrać oprogramowanie, itd.  bez konieczności 
zawożenia go do oddalonych miast.

Jako jedyny operator w gminie część przychodów 
z działalności przeznaczamy na wspieranie inicjatyw mieszkańców 
(w tym sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP). Realizujemy 
również własne projekty, na które pozyskujemy dodatkowe 
fundusze. To dzięki temu, że użytkownicy zaufali naszemu 
Stowarzyszeniu i opłacają abonament, w naszej gminie dzieje się 
bardzo wiele. 

Od początku bieżącego roku prowadzimy również 
doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy. Od poniedziałku do 
piątku istnieje możliwość spotkania się w biurze Stowarzyszenia 
przy ulicy Chełmińskiej 11 (budynek GS) i zapoznania 
z możliwościami pozyskania środków na inicjatywy mieszkańców 
gminy. Można się również kontaktować telefonicznie: 500 047 389, 
501781 069 oraz na stronę www.lbsi.xt.pl

 Serdecznie  zapraszamy do  współpracy  ze  
Stowarzyszeniem.

Jakub Kochowicz - Prezes SPGL

 

       Amatorska Liga Piłki Halowej
LISEWO 2009/2010 

XI kolejka - 05.02.10
Rozwścieczone Buciory - Bad Boys 4:3
Bramki: Rozwścieczone: Patryka Frankiewicz, Michał Gimiński, 
Tomasz Frankiewicz, Mateusz Pieniążek;
Bad Boys: Maciej Wyżykowski, Kamil Szpejna, Maciej 
Wyżykowski;

Sun Kids - OSP Lisewo 2:2
Bramki: Sun Kids: Bartosz Literski-2;
OSP Lisewo: Radosław Goral-2;

Nikim - Ursus Team 16:1
Bramki: Nikim: Szymon Marks-6, Filip Majewski,
Tomasz Marks-3, Adam Bartoszewski-2, Mateusz Grodzicki-2, 
Władysław Dragun, Robert Majewski;
Ursus Team: Artur Walendowski;

Wojownik Wabcz - Vegas Super Game 4:9
Bramki: Wojownik: Roman Strupowski-2, Więckowski-2;
Vegas: Przemysłąw Krauza-2, Michał Foj-2,
Karol Biernatowski, Paweł Murawski, Jakub Smolny, Dominik 
Włodarczyk;
Żółta kartka: Michał Foj (Vegas)

XII kolejka - 12.02.10
Nikim - Bad Boys 4:2
Bramki: Nikim: Szymon Marks-2, Piotr Murawski-2;
Bad Boys: Kamil Szpejna, Goral Michał

Rozwścieczone Buciory - Ursus Team 15:1
Bramki: Rozwścieczone: Kacper Korczak-6, 
Tomasz Frankiewicz-3, Michał Gimiński-3, 
Adrian Gimiński, Patryk Frankiewicz, Robert Urbański (sam.)
Ursus Team: Łukasz Lewandowski

Vegas Super Game - OSP Lisewo 5:5
Bramki: Nikim: Przemysław Krauza, Paweł Murawski,
Karol Biernatowski, Krzysztof Biernatowski,
Michał Foj;
OSP Lisewo: Paweł Adamczyk-2, Damian Dobracki,
Michał Lewandowski - 2;

Wojownik Wabcz - Sun Kids 2:4
Bramki: Wojownik: Łukasz Filarski-2;
Sun Kids: Tomasz Liszaj, Kamil Kamycki-2, Bartosz Literski

XIII kolejka - 19.02.10
Rozwścieczone Buciory - OSP Lisewo 4:4
Bramki: Rozwścieczone: Michał Lewandowski(sam.), 
Mateusz Pieniążek, Patryk Frankiewicz, 
Kasper Korczak;
OSP Lisewo: Michał Lewandowski, Radek Goral, Łukasz 
Gefed(sam.), Wojciech Wanatowski;

Nikim - Wojownik Wabcz 10:6
Bramki: Nikim: Piotr Murawski-4, Szymon Marks-3, 
Adam Bartoszewski, Mateusz Grodzicki-2;
Wojownik: Roman Strupowski-3, Łukasz Filarski, Więckowski-2;

Sun Kids - Bad Boys 6:3
Bramki: Sun Kids: Bartosz Literski-2, Tomasz Liszaj-2;
Adrian Bytner-2;
Bad Boys: Maciej Wyżykowski, Paweł Goral, Kacper Nitubitz;

Vegas Super Game - Ursus Team 7:0
Bramki: Vegas: Przemysław Krauza-2, Michał Foj, 
Łukasz Szymański-2, Jarosław Dobosz, Dawid Szczutkowski; 

XIV kolejka - 26.02.10
Sun Kids - Ursus Team 13:3
Bramki: Sun Kids: Tomasz Liszaj-7, Kamil Kamycki-2,Adrian 
Pawłowski-3, Adrian Bytner;
Ursus Team: Artur Walendowski-2, Adrian Pawłowski(sam.);

Rozwścieczone Buciory - Wojownik Wabcz 3:4
Bramki: Rozwścieczone: Michał Gimiński, Mateusz Pieniążek-2;
Wojownik: Roman Strupowski-3, Więckowski;

Vegas Super Game - Bad Boys 7:2
Bramki: Vegas: Paweł Murawski-2, Michał Foj-2, 
Łukasz Kolasa, Karol Biernatowski, Jakub Smolny;
Bad Boys: Kamil Szpejna-2;

Nikim - OSP Lisewo 7:1
Bramki: Nikim: Piotr Murawski-3, Władysław Dragun -2,
Szymon Marks, Mateusz Grodzicki;
OSP Lisewo: Adam Jurzysta

Tabela:

1. Nikim 14    34 pkt.    88 -  35
2. Wojownik Wabcz 14    24 pkt.     50 -  53
3. Rozwścieczone Buciory 14    23 pkt.     62 -  30
4. Vegas Super Game 14    22 pkt.     65 -  42
5. OSP Lisewo 14    21 pkt.     49 -  45
6. Bad Boys 14    19 pkt.     55 -  48
7. Sun Kids 14    18 pkt.     60 -  45
8. Ursus Team 14      0 pkt.     10 -132

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

Zakończyła rozgrywki Amatorska Liga Piłki Halowej
w Lisewie. Była to już szósta edycja tych rozgrywek. Trzeba 
przyznać, że poziom ligi w tym roku był bardzo wyrównany. Co 
prawda zespół ,,Nikim” zapewnił sobie mistrzostwo na dwie kolejki 
przed końcem rozgrywek ale walka o pozostałe miejsca była do 
końca bardzo zacięta i dopiero ostatnia kolejka wyjaśniła ostateczny 
układ tabeli. Dodam tylko, że w ostatniej kolejce aż cztery drużyny 
miały szanse na drugie miejsce. Ostatecznie mistrzostwo ALPHa
w sezonie 2009/2010 zdobyła drużyna ,,Nikim” w składzie: Robert 
Majewski, Filip Majewski, Marcin Grodzicki, Mateusz Grodzicki, 
Adam Bartoszewski, Adam Drzyzga, Władek Dragun, Szymon 
Marks, Piotr Murawski, Tomasz Marks. ,,Nikim” zdobyła również 
Puchar Ligi który rozegrany był 10 stycznia br. Drugie miejsce 
zajęła drużyna ,,Wojownik Wabcz” a trzecie ,,Rozwścieczone
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Buciory”. Kolejne miejsca zajęli: ,,Vegas Super Game”, ,,OSP 
Lisewo”, ,,Bad Boys”, ,,Sun Kids”, ,,Ursus Team”. Nagrody 
w postaci pucharów i piłek ufundwał Urząd Gminy w Lisewie. 
Najlepszym piłkarzem Ligi został Piotr Murawski. 
Organizator serdecznie dziękuje Urzędowi Gminy
z ufundowanie nagród, Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Lisewie p. Grzegorzowi Zaleskiemu 
za udostępnienie hali  sportowej,  p.  Maciejowi 
Bartoszewskiemu za profesjonalne sędziowanie meczów. 
Wielkie podziękowania dla wszystkich drużyn i zawodników 
którzy brali udział w rozgrywkach oraz dla kibiców za gorący 
doping w każdym meczu. Do zobaczenia za rok podczas 
kolejnej edycji Amatorskiej Ligi Piłki Halowej w Lisewie.

Adam Jurzysta

I Turniej o Puchar Wójta Gminy Lisewo w 
kategorii młodzik rocznik 1997

W niedziele 28 lutego 2010 roku odbył się I Turniej 
o Puchar Wójta Gminy Lisewo w kategorii młodzik rocznik 1997. 
W turnieju wzięły udział drużyny z Lisewa, Chełmna oraz 
Grudziądza. Mecze odbywały się w hali sportowej w Lisewie. 
Organizatorem był p. Krzysztof Chmielewski trener młodzików 
Victorii Lisewo. Gospodarze turnieju byli bardzo gościnni. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Chełmna drugie z Grudziądza 
a trzecie z Lisewa. Najlepszym bramkarzem turnieju został Miłosz 
Moch z Lipienka. Pozostałe indywidualne nagrody przypadły dla 
zawodników z Chełmna i Grudziądza. Nagrody dla drużyn wręczył 
Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj. Jak zapewnia organizator 
w przyszłym roku również planowany jest podobny turniej, 
w którym będą mieli okazje rywalizować młodzi piłkarze.

Adam Jurzysta

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy Lisewo
Urząd Gminy w Lisewie informuje, iż od 1 kwietnia 

b.r. LGD „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”
w partners twie z  Centrum Kształcenia  Ustawicznego 

w Toruniu rozpocznie realizację dwóch projektów 
szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Działanie 6.3. Projekty będą skierowane do mieszkańców 
czterech gmin tj.: Stolna, Lisewa, Chełmna i Grudziądza. 

W ramach projektów będą realizowane następujące 
nieodpłatne szkolenia:
1. Szkolenie z zakresu: zawód fryzjer oraz makijaż i wizaż,
a także elementy podstawy prowadzenia działalności 
gospodarczej, kas fiskalnych, wykorzystania funduszy unijnych 
(180 godzin szkoleniowych w okresie 45 dni).
2. Szkolenie z zakresu: zawód florysta oraz dekoracja wnętrz 
i stołów, a także elementy podstawy prowadzenia działalności 
gospodarczej, kas fiskalnych, wykorzystania funduszy unijnych 
(180 godzin szkoleniowych w okresie 45 dni).

Obydwa szkolenia będą odbywały się w okresie od 
kwietnia do lipca b.r. na terenie działania Lokalnej Grupy
Działania „Vistula - Terra Culmensis” (prawdopodobnie
w świetlicy wiejskiej w Wabczu). W ramach obydwu projektów 
przewidziano dofinansowanie kosztów dojazdu na miejsce 
szkolenia.

Szkolenia skierowane są głównie do osób młodych 
w wieku 15 do 24 lat oraz rolników a także w niewielkim 
stopniu do osób pracujących poza rolnictwem 
i bezrobotnych. Projekty zakładają także udział mężczyzn 
(będą to osoby preferowane).

Mając powyższe na względzie, osoby chcące wziąć 
udziałw szkoleniach proszone są do zgłoszenia swojego udziału 
w Urzędzie Gminy w Lisewie poprzez wypisanie wstępnej 
deklaracji udziału (deklaracja dostępna jest w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Lisewie lub u Sekretarza Gminy Lisewo). 
Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 25 marca 2010 r. Liczba 
miejsc na szkolenia ograniczona. Jednocześnie informuję, iż jest 
to nabór wstępny, a ostateczna rekrutacja odbędzie się 
w miesiącu kwietniu b.r.. Szczegółowych informacji udziela 
Sekretarz Gminy Lisewo Halina Chrzanowska (tel. 56 676-89-66).
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Materiały  przyjmujemy  do  10  dnia każdego miesiąca.  

       
          

       

.  

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

Nakład: 1200 egz.

1. WITAMY JĄ 21 MARCA
2. KWIAT KTÓRY PRZEBIJA ŚNIEG
3. WIELKANOCNY, ZWYKLE JEST ZROBIONY Z CUKRU 
4. ŚWIĘCIMY JE W NIEDZIELĘ PALMOWĄ
5. PTAK SYMBOLIZUJĄCY WIOSNĘ 
6. KUKŁA, PALONA I TOPIONA NA WIOSNĘ
7. MALOWANE JAJKO
8. LANY... (CZYLI DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT)
9. WYSIEWA SIĘ JĄ NA WIELKANOC 

A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu:
1. Dominika Moch - Lipienek,
2. Dominika Szczutkowska - Lisewo,
3. Sara Juścikiewicz - Lipienek.

Gratulujemy!

Rozwiązania prosimy przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie do dnia 10 kwietnia 2010 r. Wśród prawidłowych rozwiązań 
rozlosujemy trzy nagrody niespodzianki. Zwycięzców poznamy w następnym numerze gazety.

E. Piasecka

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

Krzyżówka dla dzieci

4.

1.

5.

3.

2.

7.

6.

8.

9.

Kącik kulinarny
Jajka faszerowane rzeżuchą

Składniki:
- 5 jajek ugotowanych na twardo,
- kopiasta łyżka majonezu, 
- łyżka musztardy,
- duża parówka lub 10 dag kiełbasy parówkowej albo szynki,
- sól,
- pieprz, 
- 2 kopiaste łyżki posiekanej rzeżuchy, 
- gęsty majonez, 
- liście sałaty.

Obrane ze skorupek jajka kroimy wzdłuż na połowę, delikatnie 
wyjmujemy żółtka, białka układamy na deseczce. Drobno 
pokrojoną parówkę lub szynkę ucieramy z żółtkami, posiekaną 
rzeżuchą, łyżką majonezu i musztardą, dodajemy przyprawy, 
wyrabiamy (farsz powinien być pulchny i lekko pikantny). 
Nadziewamy białka, formując zgrabne kopczyki. Porcje układamy 
na półmisku wyłożonym liśćmi sałaty, przybieramy papryką, porcją 
majonezu i posypujemy rzeżuchą. Podajemy zaraz po 
przygotowaniu, wtedy rzeżucha nie traci świeżości i wygląda 
apetycznie. Smacznego. 
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Józefkowo 53
87 - 214 Płużnica
tel. 691 473 420
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Kurs prawa jazdy kat B w Lisewie.
Spotkanie organizacyjne 08.04.2010 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

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: 607 896 440

www.prema.net.pl

L

 

 

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



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.
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