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Gminne uroczystości obchodów „Dnia Strażaka” 
w Gminie Lisewo

Zarząd Gminy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lisewie zorganizował w dniu 02.05.2010 r. tradycyjny capstrzyk 
z okazji „Dnia Strażaka”. W uroczystości uczestniczyli:
- Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP druh Bogdan Utrata,
- Opiekun Gminy  mł. bryg. Hieronim Saran,
- Wójt Gminy Lisewo  mgr Jerzy Cabaj,
- Kapelan Gminy OSP  ks. Prałat Gerard Gromowski oraz ponad 120 strażaków z wszystkich 10 jednostek OSP z Gminy Lisewo. Oprawę 
muzyczną naszego święta zabezpieczyła Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury wraz z mażuretkami.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia związkowe, które otrzymali:
- Bronisław Nogalski - „Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza”,
- Roman Dłużewski - „Srebrny Medal Zasługi dla Pożarnictwa”,
- Henryk Adamczyk - „Brązowy Medal Zasługi dla Pożarnictwa”,
- Krzysztof Dąbrowski - „Brązowy Medal Zasługi dla Pożarnictwa”,
- Marcin Pilewski - „Wzorowy Strażak”.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Lisewo, który z okazji Dnia Strażaka złożył Druhom wyrazy uznania i szacunku. Dziękował 
za trudną i odpowiedzialną, pełną poświęceń służbę, w której jako cel nadrzędny stawia się ratowanie ludziom życia, zdrowia i mienia, 
w której dobro Ojczyzny i społeczeństwa stanowi wartość najwyższą. W tym uroczystym dniu, życzył Druhom wiele satysfakcji 
z wykonywanych obowiązków społecznych, szczęśliwych powrotów ze wszystkich akcji ratowniczych oraz wszelkiej pomyślności.

Podziękowania i upominki z rąk Wójta otrzymali:
- dh Kazimierz Jankowski - Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, 
- dh Ryszard Płomiński - Komendant Gminny ZOSP RP,
- dh Jan Wanatowski - Prezes OSP Lipienek,
- dh Wojciech Wanatowski - kierowca OSP Lisewo,
- dh Lech Wysocki - Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej,
- dh Roman Wojnowski - Prezes OSP Pniewite,
- dh Cezariusz Cieślik - kierowca OSP Mgoszcz,
- dh Mieczysław Papieroski - Prezes OSP Malankowo,
- dh Eugeniusz Goral - Naczelnik OSP Lisewo,
- dh Henryk Gabryś - Prezes OSP Bartlewo,
- dh Kazimierz Dąbrowski - Prezes OSP Strucfoń.
Podziękowania za wsparcie i działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gminie Lisewo odebrała firma Słafpol.
Mszę świętą w intencji strażaków oraz ich rodzin odprawił Kapelan Gminny OSP Ks. Prałat Gerard Gromowski.
Przemarsz ulicami Lisewa strażaków, pocztów sztandarowych, przejazd wozów strażackich w towarzystwie orkiestry dętej ChDK uświetnił 
całą uroczystość.

Następnym punktem programu imprezy był koncert orkiestry Chełmińskiego Domu Kultury i mażuretek na placu targowym. Uroczystości 
zakończyła wspólna grochówka, ognisko oraz zabawa taneczna do późnych godzin nocnych. Serdeczne podziękowania za sponsoring dla 
Zakładów Mięsnych Ritter.

W dniu 03.05.2010 r. podczas uroczystości Powiatowych „Dnia Strażaka”, które odbyły się w Unisławiu, odznaczenia otrzymali nasi 
druhowie: Tadeusz Chojnicki - ,,Złoty Znak Związku” - najwyższe odznaczenie pożarnicze, Zenon Dądelski - ,,Złoty Medal Zasługi 
dla Pożarnictwa”.
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Rada Gminy udzieliła absolutorium

23 kwietnia br. w Sali Narad prz Gminnym Gimnazjum
w Lisewie odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy, na której Radni 
Gminy jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium 
Wójtowi Gminy Panu Jerzemu Cabajowi z wykonania budżetu 
za 2009 rok.

Zanim na sali sesyjnej zabrzmiały oklaski, uczczono 
minutą ciszy pamięć ofiar tragedii z 10 kwietnia. 

Sesję rozpoczęto od stwierdzenia prawomocności obrad 
oraz ustalenia ich porządku. Po wyznaczeniu sekretarza narad został 
przyjęty protokół z Sesji z dnia 05.02.2010 r. Poza tym Wójt Gminy 
udzielił informacji z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wykonanie budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane 
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Lisewo oraz Regionalną 
Izbę Obrachunkową. Sprawozdanie z wykonania budżetu 
zreferował Wójt. Obie opinie oraz wniosek o udzielenie 
absolutorium zostały przedstawione Radzie Gminy przez radnego 
Edmunda Szymborskiego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Przewodnicząca RG Wiesława Chojnicka wręczyła kwiaty 
Wójtowi i pogratulowała udzielenia absolutorium.

Jerzy Cabaj podziękował pracownikom za właściwą 
realizację obowiązków służbowych, podziękował też radnym
i sołtysom za harmonijną i efektywną współpracę umożliwiającą 
prawidłowe wykonanie zadania. Podkreślił, że pozytywna opinia 
RIO świadczy o tym, iż wszelkie działania były wykonane w sposób 
prawidłowy i zgodny z literą obowiązującego prawa.

Ponadto podjęto uchwały w następujących sprawach:
a) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2010 r.,
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo na 
okres 3 lat,
c) sprzedaży udziału Gminy Lisewo we współwłasności 
nieruchomości położonych we wsi Bzówki, Gmina Nowe Ostrowy ,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Lisewie za 2009 r.,
e) uchylenia uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji 
statutowej.

Zebrani radni zapytali o bieżące sprawy. Poruszono 
między innymi kwestie budowy hali sportowej w Krusinie, 
parkingu przy GBP oraz złego stanu dróg po zimie. Rozmawiano 
także o chodniku w Bartlewie, garażu dla OSP i zniszczonych 
przystankach autobusowych. Dyskutowano o braku świetlic 
w niektórych wsiach. Dodatkowo zgłoszono wnioski o doposażenie 
placów zabaw.

XXIX Sesje Rady Gminy zakończyły odpowiedzi Wójta  
Jerzego  Cabaja na pytania i wnioski zgromadzonych. Szczegółowe 
informacje oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania będzie 
można znaleźć niebawem na stronie: www.bip.lisewo.com.

Monika Maćkowska

Numer  

obwodu  

Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej  

1 Sołectwa: 
             Bartlewo, Kamlarki, Krusin,  
             Tytlewo, Wierzbowo 

Szkoła Podstawowa w Krusinie,  
Krusin 53, 86-230 Lisewo 
tel. (056) 676-80-22 
 

2 Sołectwo: Lisewo 
  ulice:  Boczna 
             Chełmińska 
             Generała Józefa Hallera 
             Ks. Augustyna Łebińskiego 
             Mikołaja z Ryńska 
             Toruńska 
             Wybudowanie Wąbrzeskie 
             Wincentego Witosa 

Szkoła Podstawowa w Lisewie, 
ul. Toruńska 16, 86-230 Lisewo 
tel. (056) 676-86-50, 
 
„lokal dostosowany do potrzeb wyborców    
  niepełnosprawnych” 

3 Sołectwa: 
              Błachta, Drzonowo, Kornatowo,  
              Lipienek, Mgoszcz, Strucfoń 

Gminne Gimnazjum w Lisewie,  
ul. Toruńska 17, 86-230 Lisewo 
tel. (056) 676-79-16, 
 
„lokal dostosowany do potrzeb wyborców  
  niepełnosprawnych” 

4 Sołectwa: 
              Chrusty, Krajęcin, Linowiec,  
               Malankowo, Piątkowo, Pniewite 

Świetlica Środowiskowa 
w Pniewitem,  
Pniewite 1, 86-230 Lisewo 
tel. (056) 676-87-07 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 7 maja 2010 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 
r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 47, poz. 544 z późn. zm.),w związku z uchwałą Rady Gminy 
Lisewo Nr XXVIII/205/2002 Gminy Lisewo z dnia 6 czerwca 
2002 r. w sprawie podziału gminy Lisewo na obwody głosowania, 
podaję do wiadomości publicznej informację o numerach
i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone 
głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej odbędzie się w dniu 20 czerwca 2010 r.

w godz. 6.00 - 20.00.
Wójt Gminy Lisewo- Jerzy Cabaj

Konferencja „Pod strzechą”
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo zaprasza 

organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz animatorów 
lokalnych (Koła Gosdpodyń Wiejskich, Sołtysów, OSP, Seniorów, 
młodzież gimnazjalną) z powiatu chełmińskiego, wąbrzeskiego 
i toruńskiego do uczestnictwa w konferencji pt. „Forum Organizacji 
Pozarządowych Internet pod Strzechą”. Spotkanie odbędzie się dnia 
18 czerwca o godz. 9:00 w sali widowiskowej przy Gminnym 
Gimnazjum w Lisewie.

W czasie forum poruszone zostaną kwestie pozyskiwania 
środków z funduszy europejskich, w szczególności z POKL oraz 
programu LEADER realizowanego przez LGD, prezentacja 
Lisewskiej Bezprzewodowej Sieci Informatycznej i Płużnickiej 
Bezprzewodowej Sieci Komputerowej, jako przykładów, w których 
organizacje rozwiązały problem dostępu do Internetu na terenie gmin 
oraz zostanie przedstawiona oferta  możliwości nawiązania 
współpracy z Kujawsko - Pomorską Siecią Informacyjną, która 
udostępnia łącza na terenie całego województwa.

Osoby zainteresowane będą mogły również uczestniczyć
w warsztatach tematycznych dotyczących budowy sieci 
bezprzewodowych, podejmowanie działalności gospodarczej oraz 
księgowość w organizacji, pisanie projektów o dotacje z funduszy 
krajowych, warsztaty z pisania projektów POKL oraz Małych 
Projektów, itd.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie 
fo rmu la r za  zg ło szen iowego ,  dos t epnego  na  s t ron i e  
www.blogsoltysa.europa.pl i przesłanie go na adres spgl@lisewo.com 
lub wypełnienie formularza osobiście w biurze SPGL, ul. Chełmińska 
11 (Budynek GS).

Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Dalke (tel. 
500-047-389).

Zadanie dofinansowane przez 
Województwo Kujawsko-Pomorskie  



Kolorowo w Mgoszczu
Od 19 do 23 maja Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 

tętnił kolorami. Co roku wiosną, obchodzimy tu bowiem Tydzień 
Kolorów. Jest to forma aktywizacji mieszkańców poprzez 
edukację i zabawę, ciesząca się dużym zainteresowaniem z ich 
strony. I nic dziwnego, bo plan zajęć na ten tydzień przewidywał 
moc atrakcji. Tradycyjnie w ubiorze każdego z mieszkańców 
jak i pracowników domu, nie mogło zabraknąć elementów 
garderoby w kolorze, jaki „panował” w danym dniu. Ta sama 
zasada dotyczyła dekoracji domu.

W poniedziałek zrobiło się zielono, a że na dworze, jak 
przystało na wiosnę zieleni nie brakuje, dlatego po łamigłówkach
i zadaniach związanych z tym kolorem wyszliśmy na spacer po 
terenie naszego parku, żeby cieszyć się urokami budzącej się do 
życia przyrody. Galaretka agrestowa z owocami kiwi zamknęła 
dzień w kolorze nadziei.

Wtorek był dniem czerwonym. Jego główną atrakcją był 
przyjazd strażaków z OSP w Lisewie. Panowie strażacy 
zaprezentowali wyposażenie bojowego wozu strażackiego, 
a wszyscy chętni mogli przekonać się jak trudno jest lać wodę 
z węża strażackiego. Siła armatki wodnej również zrobiła na nas 
ogromne wrażenie. Na zakończenie dnia serwowano kisiel 
truskawkowy, oczywiście czerwony. 

Dzień Biały - środa, przyniósł nam ciekawostki z zakresu 
służby zdrowia. Dzięki życzliwości Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital” w Wąbrzeźnie, mogliśmy 
zapoznać się z pracą jednostki ratownictwa medycznego. 
Ratownicy tamtejszej placówki przyjechali, aby zaprezentować 
nam sprzęt znajdujący się na wyposażeniu karetki pogotowia, 
opowiedzieć jak wygląda praca ratownika medycznego i jak działa 
system ratownictwa, a także przeprowadzić pokaz z zakresu 
pierwszej pomocy. Wyjaśnili nam, jak rozpoznać sytuacje, 
w których należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe, 
i jak krok po kroku postępować w takich przypadkach. Była to dla 
nas bardzo ciekawa lekcja. Tego dnia nie zabrakło również 
poczęstunku w białym kolorze - kasza manna na gęsto - palce lizać.

Dzień niebieski był niemniej atrakcyjny, jeśli chodzi 
o wrażenia. Tego dnia mieliśmy przyjemność spotkać się 
z Policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie. Stróże 
prawa przyjechali do nas z niespodzianką. Przywieźli ze sobą psa 
patrolowo - tropiącego. Przewodnik zaprezentował umiejętności 
swojego towarzysza i trzeba przyznać, że mimo, iż pies na 
pierwszy rzut oka nie wyglądał zbyt groźnie to po odpowiedniej 
komendzie spotkanie z nim na pewno nie należałoby do 
najprzyjemniejszych. Pies policyjny jest bardzo silny, odważny 
i nie poddaje się dopóki nie otrzyma takiego polecenia. Policjanci 
przekazali nam w trakcie spotkania wiele interesujących 
informacji na temat swojej pracy, nie tylko z użyciem psa. Było to 
bardzo ekscytujące spotkanie. Kulinarną niespodzianką w tym 
dniu był koktajl mleczno - jagodowy.

Tydzień zakończył dzień tęczy. Podsumowaliśmy 
wszystkie informacje zdobyte w trakcie Kolorowego Tygodnia. 
Miłym punktem programu dnia był występ Chóru „Arka” 
z Lubicza Dolnego. Goście przyjechali do nas z programem 
artystycznym, który został przez wszystkich przyjęty bardzo 
entuzjastycznie.
Chór zaprezentował utwory folku kujawskiego i biesiady polskiej. 
Nogi same rwały się do tańca, dlatego nie obyło się bez bisów. 
Kuchenka terapeutyczna Domu Pomocy Społecznej przez cały 
tydzień starała się, aby każdy dzień zaskakiwał nas kolorowym 
poczęstunkiem. W Dniu Tęczy królowała sałatka warzywna. 

Wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji założeń 
Kolorowego Tygodnia poświęcając swój czas i dzieląc się z nami 
swoim doświadczeniem, jak też za życzliwość instytucji, dzięki 
którym mogliśmy poznać tylu interesujących ludzi bardzo 
serdecznie dziękujemy.

Robert Kościński

Pielgrzymka do figurki św. Józefa
Pierwszego maja z Domu Pomocy Społecznej

w Mgoszczu wyruszyła piesza pielgrzymka do figurki św. Józefa
w Józefkowie. Chętnych do udziału we mszy świętej przy figurce 
patrona ludzi pracy, jak co roku nie brakowało. Tym razem grupa 
pielgrzymów z Mgoszcza liczyła ponad dwadzieścia osób. 
Punktualnie o godzinie 14 - tej, ks. Proboszcz z parafii 
św. Małgorzaty w Płużnicy rozpoczął mszę świętą w intencji 
mieszkańców Józefkowa. Po ceremonii mszy św. gospodarze 
zaprosili wszystkich przybyłych na piknik przy ognisku. Wspólne 
rozmowy przy pieczeniu kiełbasek umiliły to majowe popołudnie.

Robert Kościński
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COSINUS
TYLKO BEZPŁATNE SZKOŁY!!!

Kształcimy w kierunkach:
Technik Organizacji Reklamy

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia
Technik Informatyk

Technik Prac Biurowych
Technik Usług Kosmetycznych

Technik Usług Fryzjerskich
Technik Rachunkowości

Technik Obsługi Turystycznej
Technik Hotelarstwa
Technik Handlowiec

Technik Administracji
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące

Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

Toruń ul. Piekary 33
Tel. 56 651 00 65
www.cosinus.pl

torun@cosinus.pl



Masz wybór
W dniach od 19 do 23 kwietnia w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Lisewie realizowano plan Tygodnia 
Profilaktycznego, który na stałe wpisał się do harmonogramu zajęć 
szkolnych.

Impreza rozpoczęła się w poniedziałek dialogiem 
młodzieży z pedagogiem szkolnym panią Aleksandrą Przeperską na 
temat profilaktyki. 

 Młodzież trafnie określiła, że jest to wspomaganie 
człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 
prawidłowemu rozwojowi, a także likwidowanie czynników 
niekorzystnych dla zdrowia.

-Staramy się uświadomić uczniom , jak ważny jest zdrowy 
styl życia oraz  wiedza na temat szkodliwości palenia tytoniu, picia 
alkoholu, czy brania narkotyków- powiedziała pani Przeperska
 - a przede wszystkim pokazać, że są atrakcyjniejsze formy spędzania 
wolnego czasu i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Następnie odbył się pokaz tańca break dance w wykonaniu 
grupy „Sztewite”. Młodzi tancerze również przekazywali istotne 
treści, że trzeba szanować swój organizm, być sobą 
i mądrze decydować o swoim życiu.

 Wcześniej ta tematyka była poruszana na wielu godzinach 
wychowawczych, przede wszystkim problem asertywności 
i radzenia sobie z presją grupy. 

 Uczniowie ze szkoły podstawowej wykonywali gazetki 
promujące zdrowy styl życia. Konkurs wygrała klasa VIb, 
a wyróżnienie otrzymały: kl. IIIb i Vb. Jednak należy podkreślić, że 
wszystkie klasy bardzo zaangażowały się w to przedsięwzięcie.

Natomiast w gimnazjum został ogłoszony konkurs na  
hasło wykonane techniką graffiti. Nagrodą było wykonanie go 
w specjalnie wydzielonym przez dyrektora miejscu w budynku 
szkoły, pod nadzorem grupy „Sztewite”. Najlepsze w tej dziedzinie 
okazały się uczennice z klasy III: Karolina Janowska, Dominika 
Ritter i Klaudia Klafczyńska.
- Zorganizowano również dla młodzieży spotkanie z kuratorem 
pracującym w Sądzie Rejonowym w Chełmnie - dodała pani 
pedagog Anna Szcząchor.
- Niezwykłą atrakcją był również spektakl teatralny pt. „Magiczny 
labirynt” i pokaz samoobrony - uzupełniła pani Małgorzata Górska.

Trzeba też dodać, że bardzo wielu uczniów uczy się tańca 
break dance, warsztaty prowadzone są przez członków grupy 
„Sztewite” w godzinach popołudniowych.
 Sukcesem byłoby wyrobienie u dzieci i młodzieży przekonania, że 
nie należy ulegać złym nawykom, wzmocnienie umiejętności 
dokonywania właściwego wyboru.
- Cały czas, wspólnie z dyrekcją i wychowawcami, staramy się 
podejmować działania profilaktyczne, by eliminować
z obyczajowości dzieci i młodzieży sięganie po różne szkodliwe 
używki, wskazujemy również miejsca, w których uczeń może uzyskać 
informacje, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu swych trudnych 
problemów - powiedziała pani Aleksandra Przeperska. 

Tydzień profilaktyczny w naszej szkole ma zwiększyć 
odporność uczniów na zagrożenia społeczne i zdrowotne, zanim się 
one pojawią. Ma ugruntować przekonanie, że każdy jest panem 
swej woli, że sam może podjąć decyzję, co robić i czego unikać, by 
zdrowo żyć. 

Nad całością imprezy czuwały panie: Aleksandra 
Przeperska, Małgorzata Górska oraz Anna Szcząchor.

Tydzień profilaktyki udało się zorganizować dzięki 
finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 
w ramach programu: „Aktywizacja środowisk wiejskich 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, 
i uzależnień” oraz Gminnej Komisji do sp. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Tatiana Jaworska

Co mówią uczniowie ZSO o tygodniu 
profilaktycznym ?

Moim zdaniem tydzień profilaktyczny jest dobrym pomysłem, 
oderwaniem się od nauki, chwilą, w której można pomyśleć nad 
sobą, o tym, co jest dla nas dobre, a co złe. Spotkaliśmy się 
z doświadczonymi ludźmi, grupą taneczną oraz prokuratorem. 
Ci ludzie pokazali ciekawe pomysły na wykorzystanie wolnego 
czasu.

Monika Trzpil kl. V SP 
Uważam, że tydzień profilaktyczny pokazuje dobre sposoby na 
zajęcie się czymś innym, niż siedzenie cały czas przed komputerem. 
Taniec i muzyka mogą odciągnąć od nałogów.

Mariola Kowalik kl. V SP
Sadzę, że tydzień profilaktyczny jest bardzo potrzebny, ponieważ 
pokazuje wiele opcji spędzania wolnego czasu. Niektórym ludziom 
naprawdę to może pomóc, jeżeli ktoś wpadł w jakiś nałóg, np. 
oglądanie telewizji, gry komputerowe, używki, wtedy może znaleźć 
inne rozwiązanie.

Arek Zakrzewski kl. V SP
Uważam, że tydzień profilaktyczny jest wspaniałym pomysłem, 
ponieważ nałogi, to bardzo złe nawyki, a te zajęcia pokazują, jak 
można im przeciwdziałać.

Mariusz Kościński kl.V SP
Moim zdaniem potrzebne są takie zajęcia, żeby spotkać się 
z fajnymi ludźmi, którzy mogą nas czegoś nauczyć i pokazać, że nie  
można palić, pić alkoholu, nie można się bić, by zaimponować 
innym.

Roksana Sadzikowska kl. V SP
Sądzę, że tydzień profilaktyczny dla naszej szkoły jest bardzo 
przydatny, ponieważ dużo młodych ludzi wpada w różnego rodzaju 
nałogi. Myślę, że tego rodzaju zajęcia, w których uczestniczyliśmy, 
przemówią niektórym do rozsądku.

Anna Kubina kl. V SP
Moim zdaniem taki tydzień jest potrzebny, ponieważ pokazuje wiele 
fajnych form spędzania wolnego czasu, uczula, że nie należy palić, 
pić. Można też uczestniczyć w pokazach i warsztatach tanecznych.

Przemysław Sadzikowski kl. V SP
Takie spotkania promują zdrowy tryb życia: „Nie palisz, nie pijesz, 
to zdrowo żyjesz”.

Szymon Galczak kl. V SP
Sądzę, że tydzień profilaktyki jest udanym pomysłem. Można 
dowiedzieć się wiele różnych rzeczy, aby nie popaść w nałóg palenia 
papierosów lub picia alkoholu. Od doświadczonych ludzi możemy 
się wiele nauczyć. Spotkanie z grupą taneczną pomoże niektórym 
uczniom aktywnie spędzić czas popołudniowy. Spotkanie z 
kuratorem nauczy nas, aby nie popełniać błędów w swoim życiu.

Dawid Rydziński kl. V SP
W tym tygodniu najbardziej podobał mi się pokaz tańca break dance 
i samoobrony. Jednak wszystkie apele były interesujące. Myślę, że 
wniosły one dużo dobrego w zachowanie uczniów. Dowiedzieliśmy 
się wielu ciekawych rzeczy. Zapoznaliśmy się także
z konsekwencjami złego postępowania. Tydzień profilaktyki 
uważam za bardzo udany. Szczególnie cieszą mnie warsztaty tańca, 
na które uczęszczam.

 Agata Jaworska kl. IV SP
W czasie trwania tygodnia profilaktycznego najbardziej podobał mi 
się występ grupy tanecznej break dance, ponieważ lubię tego rodzaju 
muzykę i różne takie triki, np. stanie na głowie, rękach i tym 
podobne. Uważam, że tańcząc bardzo miło można spędzić wolny 
czas. Chciałbym, żeby takie spotkania odbywały się częściej. 

Mariusz Walendowski kl. IV SP
Według mnie tydzień profilaktyczny jest bardzo potrzebny, 
ponieważ możemy dowiedzieć się o skutkach nałogów oraz jak 
spędzać wolny czas. Moim zdaniem organizowanie tygodnia 
profilaktycznego jest dobrym pomysłem.

Dominika Ritter  kl. III GG
Moim zdaniem pomysł organizowania tygodnia profilaktycznego 
jest bardzo dobry. Uczniowie dzięki tym zajęciom mogą się 
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rozerwać, odpocząć od nauki i dowiedzieć się o skutkach zażywania 
narkotyków, palenia papierosów oraz picia alkoholu. Możemy 
również uczestniczyć w warsztatach tanecznych i samoobrony oraz 
spotkać ciekawych ludzi. 

Emilia Szpręglewska kl. III GG
Tydzień profilaktyczny to dla mnie na pewno oderwanie od nauki, 
ale także w tym czasie mogę się dowiedzieć, jak rozwijać swoje 
zainteresowania. Nauczyciele i inni zaproszeni goście przekazują 
nam wiele informacji, jak zapobiegać paleniu papierosów czy 
braniu narkotyków.

Małgorzata Miraszewska kl. III GG
Moim zdaniem tydzień profilaktyki jest bardzo przydatny w naszej 
szkole. Dzięki niemu możemy poznać tajniki prawa (spotkania 
z prokuratorem) oraz zobaczyć, jak ciekawie można wykorzystać 
wolny czas nie tracąc go na błahostki. Warsztaty, na które większość 
z nas będzie uczęszczała, pozwolą nam zdobyć nowe umiejętności, 
a co niektórym mogą nawet otworzyć drzwi do nowej pasji.

Klaudia Kolasa kl. III GG

,,Ile jest warta - myśl jedna uparta w Chrustach”
Uparte myśli mają to do siebie, że skutecznie zaprzątają 

uwagę, więc już dawno nauczyłam się takie myśli ubierać w słowa, 
przypinać do jakiegoś tematu i odkładać, żeby dojrzały. Zwykle 
wyrasta z tego scenariusz, bajka, mruczanka, kołysanka dla wnusia 
lub pomysł na środki pozarządowe. Taki ,,uparciuch” może być 
niezłą podstawą do opracowania projektu. Tak było i tym razem - 
jedna uparta myśl pozwoliła mi stworzyć projekt ,,Uchwycone 
w kadrze - Zapisane w pamięci”.
 Dzięki opiece merytorycznej - SPGL - i fachowym 
wskazówkom pani A. Dalke projekt nabrał blasku i stanął
w konkursowe szranki z 29 innymi projektami zgłoszonymi do III 
edycji powiatowego konkursu z cyklu ,,Dziedzictwo kulturowe 
naszego sołectwa”.
 Z największą przyjemnością informuję, że 22.04.2010 r. 
w chełmińskim starostwie, w towarzystwie pana wójta i pani 
Agnieszki odebrałam symboliczny czek wart 900 zł, pozwalający 
zrealizować nasz projekt. Jako sołtys cieszę się podwójnie, bo 
Chrusty nie tylko znalazły się w gronie wsi, którym nieobce są 
pomysłowość, skuteczność działania, aktywność i odważne 
pomysły, ale i zostawiły w pokonanym polu wiele ambitnych 
i wartościowych projektów z dużo większych wsi całego powiatu. 
Na realizację całego projektu mamy sporo czasu, więc o jego 
zawartości usłyszą państwo jeszcze nie raz - dziś jednak nawiąże 
raz jeszcze do owocnej współpracy z - SPGL.
 W imieniu mieszkańców wsi dziękuję za to, że SPGL 
podzieliło się z nami nie tylko prestiżem z nagrody marszałka ale 
i jego materialnym wymiarem, dzięki czemu w ,,dziuplowym” 
aneksie kuchennym pyszni się nowoczesna mikrofalówka .

sołtys wsi Chrusty - R. Poraszka

Psy widzą świat inaczej niż my!
Niedawno w naszej szkole odbył się pokaz tresury psów. 

Prowadzący zaprezentowali nie tylko umiejętności swojego 
czworonoga. Powiedzieli także, jak należy rozwijać jego wrodzone 
talenty, ale przede wszystkim uświadomili uczniom, jak należy 
zachowywać się podczas niebezpiecznego spotkania z agresywnym 
psem. Przypomnieli także zasady właściwego zachowania
w kontaktach ze zwierzętami.

Tatiana Jaworska
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Serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy połączyli się z nami 

w bólu pożegnania 
śp. Józefy Pleskot

Ks. Prałatowi G. Gromowskiemu, 
Ks. Wikariuszowi M. Zielinskiemu, rodzinie, 
sąsiadom, znajomym, delegacjom za okazaną 
zmarłej pamięć, modlitwę, złożone wieńce 
i kwiaty serdeczne Bóg Zapłać”. 

        składa Rodzina

„

INFORMACJA!
Przy Urzędzie Gminy w Lisewie na ul. Chełmińskiej 2 

mieszkają młode szczeniaczki. Osoby mające wielkie serce, chcące 
zaopiekować  s ię  k tórymś z  ps iaków proszone  są
o kontakt z biurem nr 5 (Urząd Stanu Cywilnego,
tel. 56 676 86 14).

Są to 4 szczeniaczki, które prawdopodobnie będą średniej 
wielkości. Pieski są słodziutkie i czekają na to, aż ktoś się nimi 
zaopiekuje.

Oprócz szczeniąt, są jeszcze 4 dorosłe psy (średniej 
wielkości), które również czekają na to, aby ktoś zabrał je do domu.
 Zapraszamy do obejrzenia!



MAJ MIESIĄCEM BIBLIOTEK
„Spotkajmy się w bibliotece…” - mówi do nas reklama 

telewizyjna. Jest to reklama „Programu Rozwoju Bibliotek”, do 
którego dostała się Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie. 
Program ten jest długofalowym i nowatorskim przedsięwzięciem 
o ogólnopolskim zasięgu. Ma pomóc bibliotekom w małych 
miejscowościach przekształcić się w centra wiedzy i aktywności 
lokalnej. Zaplanowany na 5 lat program dysponuje grantem
w wysokości 28 mln dolarów, przekazanym Polsko  Amerykańskiej 
Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates  
(właścicieli Microsoftu.) Fundusze zostaną przekazane na szkolenia 
bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmacnianie 
całego systemu bibliotecznego oraz pakiet działań informacyjnych 
i promocyjnych. Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności 
powołała do życia Fundację Rozwoju Informacyjnego na potrzeby 
realizacji Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce (więcej 
informacji: www.frsi.org.pl).

Nasza biblioteka przechodzi prawdziwe oblężenie 
młodych czytelników. Przychodzą do nas całe grupy dzieci
z Gminnego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej wraz
z wychowawcami na lekcje biblioteczne. Cieszymy się, że słowo 
drukowane jest tak bliskie młodym ludziom pomimo tego, iż 
konkuruje z atrakcyjnym internetem i innymi elektronicznymi 
nowinkami, na które biblioteka wcale się nie zamyka. W naszej 
placówce można skorzystać z dostępu do internetu oraz 
wypożyczyć „audiobooki” (książki na płytach CD), w które mamy 
zamiar dobrze się zaopatrywać. Dziękujemy wychowawcom za 
zaangażowanie się w popularyzację czytania wśród najmłodszych.

27.05.2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie 
będzie gościć ok. 20 bibliotekarzy naszego regionu, należących do 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Będzie to seminarium 
poświęcone pracy bibliotekarzy oraz dyskusją na temat udziału 
bibliotek w „Programie Rozwoju Bibliotek”. Planowane jest także 
zwiedzanie naszego Sanktuarium oraz Lisewkiej Kalwarii, którą 
przedstawi nam kustosz naszego Sanktuarium ks. Prałat dr Gerard 
Gromowski. W ten sposób pragniemy uczcić przypadający w maju 
Dzień Bibliotekarza.

               Marzenna Szpręglewska - kierownik GBP w Lisewie
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Z życia świetlicy środowiskowej w Pniewitem
W naszej świetlicy życie kwitnie codziennie w każdej 

porze roku. Włączają się w nie nie tylko dzieci, ale także młodzież 
i dorośli. Oprócz zajęć codziennych, staramy się naszą działalność 
urozmaicić i wzbogacić o nowe formy.

Tej wiosny kilkunastu mieszkańców naszej wsi brało 
udział w FESTIWALU GRUDZIĄDZKIEJ WIOSNY 
TEATRALNEJ, który rozpoczął się sztuką „Tajemnicza Irma Vep” 
w sobotę 20 marca 2010 r. Ta sztuka, a także wszystkie pozostałe, 
wystawione w ramach wspomnianego festiwalu, cieszyły się 
ogromną popularnością ze względu na tematykę poświęconą 
kobietom. Na uwagę zasługuję gra wszystkich aktorów, ich 
poczucie humoru i kunsztu. Niektórzy z nich wcielili się w kilka
 

bohaterek i bohaterów. Było to dla nich duże wyzwanie. Sztuka, 
którą obejrzeliśmy bardzo się nam podobała, chociaż grało w niej 
tylko dwóch aktorów teatru z Gdańska. Wszyscy byliśmy pod 
wrażeniem fabuły i gry tych bardzo sympatycznych aktorów, ich 
wcielenia się w innych bohaterów i umiejętności nawiązywania 
kontaktów z widownią. Obiecaliśmy sobie, że to nie będzie nasz 
ostatni kontakt z teatrem. Należy nadmienić, że w tym wyjeździe 
brali udział tylko dorośli.

23 kwietnia 2010 r. pojechały do ŚWIETLICY 
ŚRODOWISKOWEJ w Lisewie nasze dzieci Celem było 
nauczenie się, a dla niektórych rozszerzenie wiadomości 
z dziedziny udzielania PIERWSZEJ POMOCY w różnych 
sytuacjach życiowych. Wszyscy z ciekawością śledziliśmy na 
ekranie wiadomości, które przekazywał nam ratownik medyczny 
prezentacją multimedialną, a także praktycznie. W tym miejscu 
należy się serdeczne podziękowanie Pani Agacie Łepek 
za zaproszenie nas do swojej świetlicy, ugoszczenie dzieci 
napojami i słodyczami, umożliwienie nam uczestnictwa w tym 
szkoleniu i stworzenie miłej atmosfery dla wszystkich 
uczestników i integracji z dziećmi z Lisewa.

30 kwietnia 2010 r. zorganizowaliśmy ZGADUJ-
ZGAULĘ o tematyce wiosennej. Pytania były różnorodne, 
dopasowane do wieku dzieci. Emocji przy tym było bardzo wiele. 
Dziatwa zasób wiadomości miała duży, a każdy chciał zdobyć jak 
największą ilość punktów i być najlepszym. W nagrodę uczestnicy 
otrzymali czekoladowe upominki. Popołudniu bawiliśmy się 
wesoło w sali w fanty, a na boisku piłkami. Wszyscy byli bardzo 
zadowoleni ze zgaduj - zgaduli i zabaw, ponieważ miło spędzili 
ostatni kwietniowy dzień.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ ŚWIETLICY
Janina Klawczyńska

Wieści z Gminnego Przedszkola w Lisewie

Dzieci z poszczególnych grup naszego przedszkola 
uczestniczyły w projekcie poświęconym twórczości Jana 
Brzechwy. Projekt realizowany był od lutego do kwietnia pod 
kierunkiem Pani A. Szymańskiej. Podczas zajęć dydaktycznych 
i zabaw przedszkolacy słuchali, wierszy uczyły się ich na pamieć. 
Krótkie wiersze posłużyły jako dodatkowe elementy edukacji 
językowej, bowiem każdy kolejny zapamiętany wierszyk 
zachęcał dzieci do własnych poszukiwań w świecie rymu i rytmu, 
rozwijał świadomośc językową, wzbogacał słownictwo a tym 
samym przygotowywał do nauki czytania. Dzieci z wielką ochotą 
i zaangażowaniem wykonywały ilustracji oraz własne książeczki 
do wybranych utworów Brzechwy, w każdej sali zorganizowany 
został kącik z książkami popularnego autora. 28 kwietnia dzieci 
brały udział w przedstawieniu ,,W krainie wierszy Jana 
Brzechwy”. Podczas uroczystej prezentacji nasi milusińscy oraz 
Panie zachwyciły wszystkich swoją recytacją, śpiewem i tańcem. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody niespodzianki.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
uczestniczymy w projekcie ,,Dajmy Szansę Dzieciom”. Dzieci 
biorą udział w bezpłatnych zajęciach z języka angielskiego
i rytmiki, a także mają okazję oglądać różne przedstawienia 
teatralne. 7 maja dzięki tej współpracy grupy Elfy i Biedronki 
wraz z Panią Kamilą Wolską i Panią Justyną Liszaj wyjechały 
autokarem do Baja Pomorskiego na sztukę teatralną 
pt.: ,,Kopciuszek”. Żywiołowo rozegrane wątki baśni
z humorystycznym dystansem ukazały klęskę zła i zwycięstwo 
dobra.

Trwają zapisy dzieci 3-5 letnich, które nie są objęte 
wychowaniem przedszkolnym do oddziału popołudniowego,
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 objętego projektem „Dajmy Szansę Dzieciom”. Zapisów 
dokonuje dyrektor przedszkola.

Koncert w Lisewie
W piątek 30 kwietnia 2010 r. w restauracji „Nad 

stawem” w Lisewie odbył się koncert rockowy, podczas którego 
zagrały zespoły: „Hounsis” (Chełmno), „Tarpno Alternative” 
(Grudziądz), oraz „The Lollipops” (Olsztyn). Trzeba przyznać, 
że publiczność dopisała, bowiem cały lokal został wypełniony 
po brzegi przez fanów dobrej zabawy. Jako pierwszy wystąpił 
zespół „Hounsis”, który zaprezentował mocne i ciężkie 
brzmienie z gatunku hard core metal.

Gmina Lisewo też biega
Polska Biega” to największa w Polsce akcja promująca 

zdrowy, sportowy styl życia. Kilka lat temu zrodziła się
w głowach biegowych zapaleńców: Piotra Pacewicza - wice-
naczelnego „Gazety Wyborczej” i Roberta Korzeniowskiego, 
mistrza olimpijskiego w chodzie. Polska Biega” to akcja daleka 
od rywalizacji. Chodzi o to, by przy dobrej zabawie uświadomić 
uczniom, mieszkańcom gminy, pracownikom, rodzicom, że 
bieganie to sposób na dobre i zdrowe życie.

Nasza szkoła już po raz trzeci włączyła się w tę akcję.
W sobotni poranek do szkoły przyszli uczniowie, nauczyciele
i rodzice aby wspólnie pobiec ulicami Lisewa. Rozpiętość 
wiekowa uczestników mieściła się w granicach od 7 do 50 roku 
życia. Trasa wynosiła około 3 km. Ukończyli ją wszyscy 
uczestnicy biegu. Mamy nadzieję, że w naszej gminie 
popularność akcji „Polska Biega” w przyszłym roku wzrośnie
i będzie nas jeszcze więcej niż w tym roku.

Aleksandra Uchacz

„

„

Po nich wystąpiła formacja „Tarpno Alternative”, która 
w swojej muzyce łączy to, co dobre z lat sześciedziątych 
z dzisiejszym alternatywnym brzmieniem. Podczas ich 
koncertu nie brakowało energii zarówno na scenie jak i przed 
nią. Ostatnim zespołem jaki się zaprezentował był „The 
Lollipops”, który charakteryzuje rock'n'rolowe brzmienie. 
Zespół na swoim koncie ma już kilka sukcesów m.in. ich 
utwór „Good Girl” utrzymywał się na Liście Przebojów 
Programu Trzeciego Polskiego Radia przez 10 tygodni. Mają 
również na koncie koncerty na terenie całego kraju 
(Warszawa, Kraków, Poznań, Sopot). Występ „The 
Lollipops” porwał wszystkich do zabawy. Zespół dawał
z siebie wszystko na scenie, a publiczność pod sceną. 
Muzyka, którą grali można śmiało powiedzieć, że łączyła 
pokolenia bowiem bawili się zarówno młodsi jak i starsi. 
Oczywiście nie obyło się bez bisów. Koncert zakończył się 
o godz. 24.00 i trzeba przyznać, że odbywał się w kulturalnej 
atmosferze, za co serdecznie dziękuję uczestnikom koncertu. 

Do koncertu mogło dojść dzięki wsparciu i pomocy: 
Urzędu Gminy Lisewo (Alicja Nogalska), Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy Lisewo (Jakub Kochowicz), OSP Lisewo 
(Wojciech Wanatowski, Kazimierz Jankowski), Restauracja 
„Nad stawem”, firma „Magtex” z Płużnicy, Bar „Autsajder” 
Drzonówko, Grzegorz Sziming, Wojciech Cabaj, Sławomir 
Gołębiewski,  Lubomir Lamparski,  Przemysław 
Włodarczyk, Łukasz Mochol, Bartek Kącki, Łukasz 
Kleszczyński. Dla wszystkich tych osób i instytucji wielkie 
dzięki.

Adam Jurzysta 

Zespół The Lollipops  z Olsztyna„ ”

Zespół Hounsis  z Chełmna„ ”
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finansowane ze środków budżetu Gminy Lisewo

Korekta:

Michał Lewandowski
Bartosz Kącki
Łukasz Gefeld
Marek Górecki

  
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

Nakład: 1200 egz.

Kącik kulinarny 
Indyk z boczkiem na grillu.

Czas przygotowania: 75 minut.
Składniki:
- kg piersi z indyka (może być kurczak)
- 15 dag boczku,
- 4 czerwone cebule, 
- duży strąk czerwonej papryki, 
- duży strąk żółtej papryki, 
- sól,
- pieprz.
Indyka i boczek pokroić na jednakowej średniej wielkości 
kwadraty. Oprószyć solą i pieprzem. Odstawić na godzinę do 
lodówki. Cebule obrać, pokroić w ósemki. Papryki umyć, oczyścić 
z nasion i pokroić na kawałki. Na szpadki nabijać kolejno: mięso, 
paprykę i cebulę. Szaszłyki oprószyć przyprawami, skropić olejem 
i położyć na mocno nagrzanym grillu. Piec ok. 15 minut. Podać 
z ulubionym sosem na bazie jogurtu.

Smacznego.

Skład komputerowy

ZAPRASZA
- kebab, pierogi, lody, desery, dania obiadowe

- koncerty na żywo
- ogródek piwny

- sportowe i muzyczne wydarzenia na wielkim ekranie
- niepowtarzalny klimat

ORGANIZUJEMY:
 18-tki, przyjęcia, uroczystości

www.autsajderbar.strona.pl

CODZIENNIE
16.00 - 22.00

PIĄTEK, SOBOTA
16.00 - 24.00

poniedziałki - nieczynne

P.H.U. DARCOM MARCIN DAROŃ / DRZONÓWKO 1 / 87-140 CHEŁMŻA - tel. 507 195 735

INFORMACJA

     Uprzejmie informujemy zgłaszających się do 
Gminnego Centrum Informacji po zaświadczenia 
dla osób bezrobotnych z Powiatowego Urzędu 
Pracy, aby zabierały ze sobą numer PESEL. Jest 
on niezbędny do wystawienia takiego 
zaświadczenia.

Gminne Centrum Informacji



L
Kurs prawa jazdy kat B w Lisewie

Spotkanie organizacyjne 10.06.2010 r. (czwartek) godz. 18.00.
Gminne Gimnazjum w Lisewie ul. Toruńska, sala na parterze

 

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

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

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

Kurs prawa jazdy kat B w Lisewie

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

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

Najbardziej Przyjazna Szkoła Jazdy w Lisewie!

607 896 440
www.prema.net.pl

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

M. Szpręglewska

1. Nadchodzi po zmroku.
2. Znak zodiaku po Koziorożcu.
3. Ptak podobny do wrony.
4. Wypożyczysz ją w bibliotece.
5. Leży na tapczanie w wierszu J. Brzechwy.
6. Zimny deser.
7. Listek trawy lub zboża.
8. Mama mamy.
9. Wysyłany na poczcie.
10. Automat, może być kuchenny.
11. Tam wypożyczysz książkę.
12. Rudy chytrus z lasu.
13. Przejedziesz po nim na drugą stronę rzeki.
14. Wiosenne rabatowe kwiatki.
15. Krzew kwitnący w maju.
16. Okrągła na boisku.
17. Kończyna górna, podajesz ją na przywitanie.

1.

2. 3. 4.

5.

6. 7. 8.

9.

10.

11.

12. 13.

14.

15.

16.

17.

A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu:
- Remigiusz Pudlewski - Lisewo,
- Karol Kozdrój - Kornatowo,
- Julia Milewska - Lisewo.

Gratulujemy!
Odbiór nagród od 28.05 w GBP Lisewo

Krzyżówka dla dzieci

Imię: .............................................
Nazwisko: .....................................
Adres: ............................................
Wiek:..............................................
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BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
mgr inż. Michał Jagodziński ul. Łabędzia 37 87-200 Wąbrzeźno 

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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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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