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Old - Boys Zwycięscy! 
Dnia 03.05. 2009 r. na boisku w Lisewie odbył się doroczny turniej piłkarski o „Puchar Wójta Gminy 

Lisewo”. O godz. 10.00 rozpoczęły się zmagania, które jako sędzia główny prowadził Pan Marcin 
Sadowski. W turnieju wystąpiły drużyny: Lipienek, Chrusty, Pniewite, „Old - Boys” Lisewo, Lisewo 
„Bloki”, „Darcom/MM Kurier/OSP” Drzonowo.

Zespoły podzielone zostały na dwie grupy. Po czterech godzinach rozgrywek zostały wyłonione 
drużyny, które miały walczyć o cztery pierwsze miejsca. I tak w spotkaniu o 3 miejsce wystąpiły drużyny: 
Lipienek - Pniewite, który zakończył się zwycięstwem piłkarzy z Pniewitego 1:0.

W finale wystąpiły drużyny: Lisewo „Old - Boys” - „Darcom/MM Kurier/OSP” Drzonowo. Mecz 
finałowy po równej walce zakończył się wynikiem 2:0.
I tak oto prezentuje się końcowa kolejność:
1. Miejsce: „Old - Boys Lisewo, 3. Miejsce: Pniewite,
2. Miejsce: „Darcom/MM Kurier/OSP” Drzonowo, 4. Miejsce: Lipienek.

Na koniec rozdane zostały liczne nagrody i upominki, które ufundował i osobiście wręczył Wójt 
Gminy Lisewo Pan Jerzy Cabaj. 

Serdeczne podziękowania należą się organizatorom i sponsorom turnieju oraz wszystkim jego 
uczestnikom.Do zobaczenia za rok!

Marek Miraszewski



Wiadomości Lisewskie

Strona 2

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 
r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 
25, poz. 219 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 do Parlamentu Europejskiego:

Numer obwodu: 1
Granice obwodu: Sołectwa: Bartlewo, Kamlarki, Krusin, 
Tytlewo, Wierzbowo.
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Szkoła Podstawowa w Krusinie, Krusin 53, 86 - 230 Lisewo,
tel. (056) 676-80-22.

Numer obwodu: 2
Granice obwodu:Sołectwo Lisewo, ulice:
Boczna, Chełmińska, Generała Józefa Hallera, Ks. Augustyna 
Łebińskiego, Mikołaja z Ryńska, Toruńska, Wybudowanie 
Wąbrzeskie, Wincentego Witosa
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Szkoła Podstawowa w Lisewie,
ul. Toruńska 16, 86 - 230 Lisewo, tel. (056) 676-86-50,
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Numer obwodu: 3
Granice obwodu:Sołectwa:Błachta, Drzonowo, Kornatowo, 
Lipienek, Mgoszcz, Strucfoń
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Gminne Gimnazjum w Lisewie, 
ul. Toruńska 17, 86 - 230 Lisewo, tel. (056) 676-79-16,
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Numer obwodu: 4
Granice obwodu:
Sołectwa:Chrusty, Krajęcin, Linowiec, Malankowo, Piątkowo, 
Pniewite.
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Świetlica Środowiskowa w Pniewitem, 
Pniewite 1, 86-230 Lisewo, tel. (056) 676-87-07

Głosowanie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2009 r.
00 00w godz. 8  - 22  .

Wójt Gminy Lisewo

Informacja dla osób pobierających świadczenia 
rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie 
Świadczenia Rodzinne - prosi o stawienie się rodziców dzieci 
rozpoczynających w 2009 r. roczne przygotowanie przedszkolne 
(ur. 2003 r.) w celu złożenia wniosku o przyznanie dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

GOPS

Świadczenia rodzinne związane z urodzeniem 
dziecka

1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka  zależy 
od dochodu rodziny i prawa do zasiłku rodzinnego;

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  
przysługuje niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny.
Świadczenia rodzinne przysługują:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów 
dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia 
na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 
1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 
70, poz. 416), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej 
Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli 
zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

3. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, 
w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 
dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 
społecznym stanowią inaczej.

Ad 1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka.

To świadczenie jest wypłacane jednorazowo w wysokości 1000 zł.

Jak stanowi art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych dodatek
z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo 
opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje także 
opiekunowi faktycznemu dziecka  do ukończenia przez to dziecko 
pierwszego roku życia, jeżeli nie został on przyznany rodzicom lub 
opiekunowi prawnemu dziecka. Należy pamiętać, że ustawa
o świadczeniach rodzinnych podaje następującą definicję opiekuna 
faktycznego  jest to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, 
jeżeli wystąpiła z wnioskiem  do sądu rodzinnego
o przysposobienie tego dziecka. Nie jest, zatem opiekunem 
faktycznym babcia dziecka pozostawionego pod jej opieką przez 
rodziców, którzy np. wyjechali za granicę do pracy sezonowej. 

Aby uzyskać dodatek z tytułu urodzenia dziecka, należy 
być uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Nie ma możliwości 
otrzymania samego dodatku bez zasiłku rodzinnego. Dlatego trzeba 
najpierw złożyć wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
w którym należy zaznaczyć: dodatek z tytułu urodzenia dziecka. 
Jeżeli rodzina jest uprawniona do zasiłku rodzinnego, czyli przede 
wszystkim jej dochód netto uzyskany w roku 2007 nie przekracza 
kwoty 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie albo 583 zł 
miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, to 
przysługuje tej rodzinie prawo do zasiłku rodzinnego. 
Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do 
ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:
- uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość
   osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny, 
 - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka 
 - zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość
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 dochodu rodziny. 
W zależności od sytuacji rodzinny mogą być też wymagane inne 
dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki 
Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach
o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r., Nr 105, poz. 881, z późn. 
zm.).

Ad 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, niezależnie od 
uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowa 
zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości
1000 zł na jedno dziecko.
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, 
opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka 
niezależnie od wysokości dochodów.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 
12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek 
dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo 
dziecka przysposobionego  w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia 
dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia 
przez dziecko 18 roku życia. Wiosek złożony po terminie organ 
właściwy pozostawia bez rozpoznania. 

Do wniosku o zapomogę powinny być dołączone następujące 
dokumenty:

1. Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się
o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
2 . S k r ó c o n y  o d p i s  a k t u  u r o d z e n i a  d z i e c k a  
3. Pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana 
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

Wniosek należy złożyć w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lisewie ul. Toruńska 15.

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 (potocznie 
BECIKOWE), wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia 
lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała 
pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia 
ciąży do porodu. 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.

GOPS

Będziemy szkolić

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie 
informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej realizuje projekt systemowy 
współfinansowany ze środków EFS pn. ,,Aktywizacja rodzin 
dysfunkcyjnych, bezrobotnych korzystających z pomocy 
społecznej”.

W okresie od czerwca do listopada 2009 r. 
przeprowadzony zostanie szereg szkoleń („Opiekunka dziecięca”, 
,,ABC Komputerów”, Warsztaty z doradcą zawodowym, 
,,Planowanie budżetu domowego”, „Stylizacja paznokci
z elementami wizażu” , ,,Obsługa kas fiskalnych”), których celem 
będzie zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji mających 
na celu ułatwienie poruszania się po otwartym  rynku pracy osób 
korzystających z pomocy społecznej tut. Ośrodka. Szkolenia 
realizowane będą nieodpłatnie, w Sali Sesyjnej w Lisewie.

GOPS

Sesja Absolutoryjna.
22 kwietnia 2009 roku w Sali Sesyjnej przy Gminnym 

Gimnazjum w Lisewie odbyła się XXII Sesja Rady Gminy. Sesję 
rozpoczęto od stwierdzenia prawomocności obrad oraz ustalenia ich 
porządku. Po wyznaczeniu sekretarza narad został przyjęty protokół 
z Sesji z dnia 18.03.2009 r. Ponadto Wójt Gminy udzielił informacji 
z działalności w okresie międzysesyjnym, oprócz tego znalazło się 
również miejsce na zapytania, interpelacje i oświadczenia obecnych 
na sesji. Następnie Wójt Gminy Jerzy Cabaj przedstawił 
sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lisewo za 
2008 r, po czym Radni odbyli dyskusję rozpatrującą sprawozdanie 
Wójta, oraz wysłuchali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy. Nastąpiło również przedstawienie opinii oraz 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu za 2008 rok, oraz 
odczytano uchwalę Składu Orzekającego regionalnej Izby 
Obrachunkowej w powyższej sprawie. Ważnym punktem było 
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta 
Gminy z przebiegu wykonania budżetu.
Podjęto również uchwały w sprawie:
a) „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo.”;
b) zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach  prowadzonych 
przez gminę Lisewo.

XXII Sesję Rady Gminy zakończyły odpowiedzi Wójta 
Jerzego Cabaja na pytania i wnioski zgromadzonych. Miłym 
akcentem zakończenia sesji było wręczenie kwiatów i życzeń na 
ręce Wójta Gminy przez Przewodniczącą Rady Panią Wiesławę 
Chojnicką z okazji uzyskanego absolutorium.

A.Z.

Dzień Strażaka
Tradycyjnie obchody „Dnia Strażaka” w Gminie Lisewo 

zaplanowano na dzień 2 maja 2009 r. W uroczystościach wzięło 
udział ponad 100 druhów z wszystkich jednostek naszej gminy. 
Uroczystości nasze zachwycili swoją obecnością: Wójt Gminy 
Lisewo  Jerzy Cabaj, Prezes zarządu Powiatowego OSP dh. Bogdan 
Utrata, Opiekun naszej Gminy ST. Kapitan Hieronim Saran, kapelan 
Gminny OSP  prałat Gerard Gromowski. Najlepsze życzenia dla 
całej braci strażackiej przekazał Wójt Jerzy Cabaj.



Strona 4

Wiadomości Lisewskie

W towarzystwie orkiestry dętej CH.D.K w Chełmnie strażacy udali 
się na uroczystą Mszę Świętą. Następnie przemaszerowano ulicami 
Lisewa, pod remizę OSP w Lisewie. Tu na strażaków czekało 
ognisko i kiełbaski. W międzyczasie orkiestra CH.D.K dała krótki 
koncert. W dalszej części zaproszono wszystkich obecnych do 
wspólnej zabawy tanecznej przy muzyce zespołu „Trans”
z Wąbrzeźna. 

R.P.

Konkurs OTWP
W dniu 03.04.2009 r. odbyły się Eliminacje Gminne 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu Gminy 
Lisewo. W turnieju w Lisewie uczestniczyły dwie grupy wiekowe tj. 
szkoły podstawowej i gimnazjum.

W grupie podstawowej najlepsi okazali się:
1) Zofia Jóźwicka
2) Patrycja Moskal
3) Ola Wroniecka

W grupie gimnazjum zwyciężyli:
1) Paulina Cieślik
2) Dominika Młynarska
3) Anna Kaźmierska 

Najlepszych nagrodzono dyplomami oraz nagrodami 
rzeczowymi ufundowanymi przez Urząd Gminy Lisewo. Po dwie
osoby z każdej grupy wiekowej uzyskały prawo startu
w Eliminacjach Powiatowych, które odbyły się w dniu 07.04.2009 r. 
w Remizie OSP Lisewo, ponieważ w tym roku to strażacy z Lisewa 
byli gospodarzami turnieju. Tu też odniesiono bardzo duży sukces, 
ponieważ w gronie szkół podstawowych najlepszą okazała się 
przedstawicielka naszej Gminy Patrycja Moskal uzyskując tym 
samym prawo startu w Eliminacjach Wojewódzkich, które odbyły 
się w dniu 25.04.2009 r. w OSP Kłobia pow. Radziejów. Tam 
Patrycja uzyskała bardzo dobry wynik zajmując 11 pozycję
w swojej grupie wiekowej. 
Gratulujemy!

R.P.

TYDZIEŃ KOLORÓW W DPS MGOSZCZ
W okresie od 20 do 24 kwietnia w Domu Pomocy 

Społecznej w Mgoszczu obchodziliśmy tak zwany „Kolorowy 
Tydzień”. Jest to forma aktywności edukacyjnej oraz ruchowej, 
która od kilku lat na stałe wpisała się do kalendarza imprez naszego 
domu i cieszy się dużym zainteresowaniem Mieszkańców.

W trakcie tych kilku dni w odzieży każdego uczestnika 
znaleźć można było elementy odpowiadające obowiązującemu 
kolorowi, i taki sam charakter przybrała dekoracja Domu. Do 
codziennych zadań należało rozwiązanie różnego rodzaju 
krzyżówek, łamigłówek, których hasło było ściśle związane
z kolorem danego dnia. 

Jako pierwszy obchodziliśmy Dzień Zielony - kolor 
wiosny. Obchodom dnia towarzyszyło wyjście Mieszkańców do 
parku, gdzie zajęliśmy się wiosennymi porządkami. 
Kolejny dzień był Kolorem Niebieskim. Motywem przewodnim 
była oczywiście woda  jako pierwsze skojarzenie tego koloru. 
Mieszkańcy mieli okazję posłuchać pieśni żeglarskich oraz oglądali 
bajkę o „Małej Syrence”. 
Trzecim kolorem był Żółty. Jest to kolor kojarzący się z latem
i jednocześnie z zabawą, a także z wypoczynkiem. Ten dzień 
zdominowały zabawy integracyjne i tańce. 
W czwartek przyszła pora na Kolor Czerwony. W tym dniu 
odwiedzili nas Strażacy z OSP Lisewo, którzy zaprezentowali 
wyposażenie bojowego wozu strażackiego, a także zainscenizowali 
akcję gaszenia pożaru.
Tydzień zakończył Dzień Tęczy. Tego dnia przeprowadziliśmy 
zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem chusty 
animacyjnej. 

Następny Kolorowy Tydzień dopiero za rok, ale do tego 
czasu życzymy sobie i Państwu samych słonecznych i tęczowych 
dni. 

R.K.
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Z pielgrzymką u św. Józefa
Tradycją Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu jest 

udział w pielgrzymce do figurki Św. Józefa w Józefkowie, której 
obchody przypadają na dzień pierwszego maja. I w tym roku 
tradycji stało się zadość. Pielgrzymi podzielili się na dwie grupy. 
Część osób postanowiła piechotą przebyć drogę dzielącą Dom od 
figurki Świętego. Druga grupa została dowieziona na miejsce 
samochodem. Ci pierwsi wyruszyli o godz. 13.00, pełni 
entuzjazmu, zaopatrzeni w napoje chłodzące zamierzali dotrzeć 
punktualnie do celu. I tak też się stało. Liczna, bo dwudziesto jedno 
osobowa pielgrzymka z Mgoszcza pomimo doskwierającego słońca 
przybyła do Józefkowa, gdzie o godzinie 14.00 odbyła się uroczysta 
msza święta oraz nabożeństwo majowe. Po ceremonii i udzieleniu 
dyspensy przez Księdza Proboszcza z parafii św. Małgorzaty
w Płużnicy wszyscy udali się na przygotowane przez mieszkańców 
wsi ognisko. Wspólnie z gospodarzami oraz pielgrzymami
z okolicznych miejscowości Mieszkańcy Domu piekli kiełbaski
i biesiadowali korzystając ze słonecznej majowej pogody.
Po wspólnym pikniku, napełnieni duchowym optymizmem 
Mgoszczanie wyruszyli w drogę powrotną. Mieszkańcom 
Józefkowa dziękujemy za ciepłe przyjęcie, mamy nadzieję, że 
spotkamy się za rok na kolejnej pielgrzymce do figurki patrona ludzi 
pracy. R.K.

PO PIERWSZE : POMAGAĆ
Wiemy jak ważną rolę w niesieniu pomocy potrzebującym 

odgrywają organizacje pozarządowe a w szczególności te, które
w swoje działania mają wpisaną wszechstronną pomoc dla osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W gminie Lisewo 
jednym z podmiotów prowadzących tego typu działalność jest 
Stowarzyszenie Pro Bono Hominis - Dla Dobra Człowieka
z Mgoszcza. Stowarzyszenie to dzięki trwającej od kilku lat 
współpracy z zaprzyjaźnionym Stowarzyszeniem z Holandii może 
wspierać potrzebujących z naszej gminy i nie tylko. Dzięki 
pozyskanym darom możemy udostępnić cenny i często trudny do 
zdobycia sprzęt. W ostatnim czasie wsparciem takim objęta została 
jedna z mieszkanek wsi Lipienek. Kobieta ta będąca osobą 
niepełnosprawną otrzymała od Stowarzyszenia Pro Bono Hominis 
elektryczny wózek inwalidzki. Oficjalne przekazanie darowizny 
odbyło się przy udziale przedstawicieli Stowarzyszenia Zeeland 
Helpt Polen z Holandii. 

Wieści świetlicowe z Pniewitego
Wiosna w tym roku nie zgrała się z wiosną kalendarzową. 

Pierwszy dzień wiosny zaskoczył nas zimową aurą i musieliśmy 
odłożyć nasze zamierzenie powitania tej długo oczekiwanej pory 
roku na późniejszy termin. Wybraliśmy 03.04.2009 r., ale w tym dniu 
pogoda nie spłatała nam figla, lecz była wręcz przepiękna. Najpierw 
wybraliśmy się, więc w okolice świetlicy (w pole, nad jezioro), by 
poszukać jej śladów. A było ich już bardzo dużo. Po powrocie do 
świetlicy wzięliśmy udział w konkursie rysunkowym. Ponieważ 
święta wielkanocne były tuż, tuż, więc tematyka jego była
wiosenno - świąteczna. Pracę były bardzo pomysłowe i jak zwykle 
trudno było wybrać najładniejszą, dlatego prawie wszystkie znalazły 
się na naszej wystawie i były ozdobą świetlicy. Następnie odbył się 
konkurs o wiośnie wg. kategorii wiekowych. Dziatwa posiadała 
dużo wiadomości na ten temat. Wszyscy w nagrodę otrzymali 
słodycze. Największą jednak frajdę sprawiło wszystkim szukanie 
pudełek ze słodyczami schowanych na boisku. Przyniósł je podobno 
ZAJĄCZEK. Ten dzień zakończyliśmy zabawami na boisku. Było 
bardzo miło, bo towarzyszyły nam tak jak zwykle nasze mamy.

Ostatni dzień kwietnia upłynął nam też inaczej. 
Zaplanowaliśmy ognisko z pieczonymi ziemniakami i kiełbaską. 
Ponieważ było bardzo ciepło odłożyliśmy to przedsięwzięcie na 
późniejszy termin. Kiełbaski zaś upiekliśmy na patelni na dworze 
wg. Przepisu grillowego i z apetytem pałaszowaliśmy je z chlebem, 
ketchupem i napojami. Oczywiście było to poprzedzone konkursami 
i zabawami na boisku. W ten dzień uporządkowaliśmy i ustroiliśmy 
również figurkę, wszak nazajutrz rozpoczynał się miesiąc maj,
w którym mieszkańcy lubią się spotykać w tym miejscu kultu. Czas 
spędzony przed długim majowym weekendem spędziliśmy bardzo 
przyjemnie.
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ZAPRASZAMY DO NASZEJ ŚWIETLICY. W GROMADZIE 
JEST MILEJ I POŻYTECZNIEJ BAWIĆ SIĘ I DZIAŁAĆ!

Janina Klafczyńska

„Nie palę, nie piję, lecz zdrowo żyję”.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lisewie

w dniach  27.04.2009 - 30.04.2009 odbył się Tydzień 
Profilaktyczny pod hasłem „Nie palę, nie piję lecz zdrowo żyję”.

Ogłoszony został konkurs  na wykonanie pracy 
plastycznej oraz na przygotowanie prezentacji multimedialnej.
W poniedziałek młodzież z dużym zainteresowaniem przyglądała 
się pokazom tańca Break Dance w wykonaniu grupy 
„SZTEWITE”, dla której podkład muzyczny przygotował DJ 
Stosunkowo Dobry Pokaz tej grupy miał na celu wskazanie 
alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. 
Rozstrzygnięty został wcześniej ogłoszony konkurs, osoby 
wyróżnione brały udział w warsztatach tanecznych.  Grupę 
„SZTEWITE” mogliśmy gościć w naszej szkole dzięki wsparciu 
uzyskanemu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz środkom pozyskanym  z Urzędu 
Marszałkowskiego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy 
Lisewo w ramach Konkursu Aktywizacja środowisk wiejskich
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 
narkomanii i uzależnień. Dzięki tym środkom młodzież 
gimnazjalna oglądała również spektakl profilaktyczny „Nie kuś 
losu”, który odbył się wcześniej.

Kolejnego dnia odbyło się spotkanie z oficerem prasowym 
Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie panią Agnieszką 
Sobieralską. W ZSO zaczęła działać „NIEBIESKA 
SKRZYNKA”, do której uczniowie mogą anonimowo wrzucać 
listy z trapiącymi ich problemami, o których boją się powiedzieć. 
Problemy te będą w miarę możliwości na bieżąco rozwiązywane  
raz w tygodniu pedagodzy szkolni  zapoznają się z informacjami 
wrzucanymi do niebieskiej skrzynki i podejmą odpowiednie 
działania, aby w naszym środowisku działo się lepiej.
 W środę z uczniami spotkał się sędzia Sądu Rejonowego
w Toruniu pan Jędrzej Czerwiński. Rozmawiał z nimi na temat 
konsekwencji prawnych zachowań ryzykownych - wagary, 
zachowania agresywne w relacjach z otoczeniem, spożywanie 
środków psychoaktywnych.

Ostatniego dnia miała odbyć się prezentacja filmu 
„Epitafium dla narkomana”, opowiadającego trzy historie, które 
łączy ta sama postawa bohaterów: nieumiejętność stawiania czoła 
problemom. Jackie, Kevin i Alan zamykają się w sobie zamiast 
szukać pomocy u szkolnego pedagoga, czy w specjalistycznych 
przychodniach. Ich ucieczka w narkotyki i alkohol kończy się 
tragicznie.  Film został nagrodzony Pucharem MEN na Targach 
Edukacyjnych 1998. Zdaniem psychologów "Epitafium dla 
narkomana" to doskonały materiał do dyskusji z młodzieżą
i rodzicami nastolatków o groźbie uzależnienia. Program zalecany 
jest zwłaszcza jako punkt wyjścia do rozmowy o problemach 
młodzieży na lekcjach wychowawczych, psychologii i innych 
poświęconych praktyce uzależnień.

Warsztaty taneczne cieszyły się tak dużym 
zainteresowaniem uczestników, że prezentacja filmu ”Epitafium 
dla narkomana” odbędzie się w innym terminie. Finałowym 
elementem Tygodnia Profilaktycznego był występ grupy 60 
uczniów ZSO biorących udział w warsztatach wraz z zespołem 
„SZTEWITE”. 

Dziękujemy panu dyrektorowi ZSO G. Zalewskiemu za 
zaangażowanie i pomoc w organizacji Tygodnia Profilaktycznego
w szkole. 

Dziękujemy również Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Lisewie oraz Samorządowi  
Uczniowskiemu S.P. za wsparcie finansowe.

Organizatorzy:
Ola Przeperska, Anna Szcząchor, Małgorzata Górska

Teatralnie w gimnazjum
„Teatr zdobyczą ludzkości jak koło i ogień” pod takim hasłem 
obchodzono w Gminnym Gimnazjum w Lisewie Dzień Teatru .

Międzynarodowy Dzień Teatru został uchwalony w 1961 
r., na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu, które miało 
miejsce 27 marca 1957 roku. Od tego momentu obchodzi się 
teatralne święto. W tym roku w teatrach w całej Polsce odbywały się 
różnego typu spotkania z młodą publicznością, w trakcie których 
aktorzy czytali fragmenty książek  z kanonu lektur dla dzieci
i młodzieży, odbywały się też premiery teatralne, wystawy i inne 
spotkania.

Obchodom Międzynarodowego Dnia Teatru przyświecało 
hasło „Teatr zdobyczą ludzkości  jak koło i ogień”. Wygłoszone 
zostało orędzie autorstwa Ludwika Flaszena (krytyka, pisarza, 
człowieka teatru). Ludwik Flaszen zwrócił uwagę, że w naszych 
czasach mówi się o kryzysie teatru, że jest on wyręczany przez film
i telewizję. Ale jednocześnie autor zwraca uwagę na to, że widz 
wpatrzony w ekran jest sam, nawet gdy jest w kinie, zanurzony
w tłum. Teatr jest żywą więzią międzyludzką. Dlatego nie wygra
z teatrem ani film, ani telewizja.

W Gminnym Gimnazjum  w Lisewie obchody Dnia Teatru 
stały się już tradycją. W tym roku zmieniliśmy nieco formę tego 
spotkania. Obok spektakli teatralnych można było
zobaczyć ukryte uczniowskie talenty. Dzień Teatru połączony został 
z prezentacją „ Mam talent”.  Nad całością imprezy czuwały: Tatiana 
Jaworska, Lidia Szczutowska, Dorota Pycela i Romualda 
Łapczyńska.

Można było podziwiać następujące prezentacje: 
1) „Hamlet na wesoło” - przedstawienie przygotowane pod 
kierunkiem p. Tatiany Jaworskiej przez klasę IIc,
2) „Jasnowidz” - skecz kabaretowy wykonany przez klasę Ia pod 
kierunkiem p. Doroty Pyceli,
3) „Cindrella” („ Kopciuszek”) - spektakl wystawiony w języku 
angielskim pod kierunkiem pań: Tatiany Jaworskiej i Kingi 
Kukulskiej,
4) Kwartet cyrkowy w składzie: Natalia Szpręglewskaz kl. Ia, Ania 
Metera z kl. IIa, Ania Młynarczyk i Ewelina Metera z kl. IIId,
5) „ Co mi w duszy gra…” - mini koncert gitarowy Kostka 
Szpręglewskiego i jego siostry Julii ( opiekun p.D. Pycela)
6) „Sąsiedzkie porachunki” - spektakl przygotowany pod 
kierunkiem p. L. Szczutkowskiej,
7) Spotkanie z poezją Karola Wojtyły - dla uczczenia zbliżającej 
się rocznicy urodzin Papieża  Polaka ( pod kierunkiem p. D. Pyceli).

Tatiana Jaworska
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Realizacja projektu „Edukacja kulturalna
w przedszkolu”

Dzięki projektowi „Przedszkole otwiera świat” nasze 
dzieci korzystają z wielu domowych dobrodziejstw. Opieka
i wychowanie to jedno, a zdobywanie wiedzy, rozwój 
zainteresowań i troska o wszechstronny rozwój to drugie.

Trudno nie docenić tego, co daje dzieciom pobyt
w przedszkolu i jak ważny jest w życiu małego dziecka. W ostatnim 
czasie Fundacja „Ziemia Gotyku” wraz ze Stowarzyszeniem 
„Homo Homini” opracowały kolejny projekt „Edukacja kulturalna 
w przedszkolu”, która wzbogaca oferty przedszkolne skierowane 
dla naszych dzieci i ich rodziców.

W ramach tego działania dzieci z wszystkich Ośrodków 
Przedszkolnych uczestniczyły w dwóch spektaklach teatralnych
w „Baju Pomorskim” w Toruniu.
Ośrodki nasze odwiedzą i zaprezentują się Teatrzyk „Trójka”
z Bydgoszczy oraz „Bębniści Ziemi Gotyku” tj. młodzieżowa grupa 
grająca na bębnach.
Tak, więc czeka nasze dzieci wiele ciekawych i atrakcyjnych 
występów, a z tym związanych sporo kształcących, rozbudzających
i ciekawych przeżyć.

27.04.2009 r. autokarami wyjechaliśmy do Baju 
Pomorskiego w Toruniu na spektakl „Kopciuszek”. Sam wyjazd to 
już atrakcja a zobaczenie prawdziwego teatru to dopiero przeżycie. 
Przepięknie urządzone wnętrze, korytarze, ogród z różnymi 
postaciami bajkowymi i figurkami zwierząt wzbudziły zachwyt. 
Sam moment wejścia na salę widowiskową, scena, kurtyna, światła 
to kolejne nowe wrażenia.

Dzieci z zaciekawieniem oglądały występ i udowodniły, że potrafią 
wesoło i kulturalnie zachować się, w czasie trwania spektaklu.
Zadowolone, radosne, pełne wrażeń i przeżyć wracały do domów. 
To, co zobaczyły i przeżyły stało się odbiciem zajęć i zabaw
w kolejnych dniach pobytu w przedszkolu. Dzieci opowiadały, co im 
się w tej bajce najbardziej podobało, omawiały cechy charakteru 
występujących postaci, nauczyły się odróżniać dobro od zła. 
Bawiły się w teatr, wcielały się w rolę aktorów, wykorzystywały 
lalki jako rekwizyty a sceną był wieszak nakryty kotarą. 

Przebierały się w stroje zgromadzone w przedszkolu
i grały fajne przedstawienia. W pracach plastycznych dotyczących 
oglądanej bajki dominowały postacie: dobra wróżka, kopciuszek 
jadący karetą na bal i królewicz szukający kopciuszka. Nasze dzieci 
bardzo lubią, kiedy im się opowiada różne opowiadania i czyta bajki. 
Wysłuchały trzech wersji „Kopciuszka”, a z jednej z nich 
dowiedziały się, że córki macochy miały na imię: Kornelia i Amelia, 
a kopiuszek to przezwisko dziewczynki o imieniu Blanka. 

Czekając na kolejne atrakcje chcielibyśmy wspomnieć
o minionej, ale na długo pozostającej w pamięci naszych dzieci 
niespodziance związanej z tradycjami wielkanocnymi. Dzieci 
otrzymały z Fundacji „Ziemia Gotyku” upominki, za które im w ich 
imieniu składamy serdeczne podziękowania. 

Miesiąc maj jest poświęcony książce, bibliotekarzom i ich 
pracy. Książka jest źródłem, wiedzy, ona nie tylko uczy, lecz także 
wychowuje, wprowadza w świat zdarzeń, wierszy opowiadań
i komedii. Praca z książką od najmłodszych lat inspiruje dzieci do 
dobrych zachowań, więc wspólnie dbajmy o to, by nie była ona tylko 
symbolem. Za pomocą książki poznajemy odległy świat, życie 
roślin, zwierząt, ptaków, ludzi ich obyczaje, obrzędy, zachowania
i kulturę.

Miło jest posłuchać wspólnie czytanej bajki czy 
opowiadania. Jak wiemy można to robić na różne sposoby: „Bajka 
na dobranoc”, czytanie bajek w przedszkolu a nawet w bibliotece, 
gdzie mieliśmy możliwość wysłuchania czwartej wersji bajki 
„Kopciuszek”.

Dziękujemy paniom za przekazanie nam wielu cennych 
wskazówek, pokazanie swojego warsztatu pracy, miłą i ciepłą 
atmosferę oraz zachętę do częstszego odwiedzania biblioteki wraz
z rodzicami. A z okazji święta bibliotekarzy życzymy paniom dużo 
zdrowia, wytrwałości, samych słonecznych dni, sukcesów, 
zadowolenia i wiele radości.

Wdzięczne dzieci z Ośrodka Przedszkolnego w Lisewie
wraz z nauczycielką - Anna Marzec - Michalczyk
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Bezpłatne szkolenia
Pracujesz w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie? 

Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje z zakresu obsługi 
komputera i Internetu? Weź udział w projekcie Internet w pracy, 
praca w Internecie!  Centrum Technologi Informacyjnych e-Misja 
zaprasza osoby pracujące z powiatu grudziądzkiego - ziemskiego, 
chełmińskiego i wąbrzeskiego na 60 - godzinne, bezpłatne 
szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Podczas zajęć praktycznych, uczestnicy poznają następujące 
zagadnienia:

- obsługa pakietu biurowego Microsoft Office (poziom średnio - 
zaawansowany); 
- wykorzystanie Internetu w pracy i w działalności gospodarczej; 
- tworzenie i promowanie stron internetowych. 

Sześć edycji szkoleń zorganizowanych zostanie w następujących 
miejscowościach:

- Lisewo - od 1 czerwca 2009 r. do 9 lipca 2009 r., 
- Nowa Wieś Królewska - od 13 lipca 2009 r. do 20 sierpnia 2009 r., 
- Wąbrzeźno  sierpień-wrzesień 2009, 
- Wąbrzeźno - wrzesień-paździenik 2009, 
- Łasin - październik-listopad 2009, 
- Unisław - listopad-grudzień 2009. 

Zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu, w godzinach od 16 
do 20. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu 
prosimy o kontakt z biurem, tel. 056 688 74 52. Dodatkowe 
informacje i formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie 
www.e-misja.org.pl pod linkiem Rekrutacja. 

Organizatorzy

„
”

Zapraszamy na Festyn „XI Spotkania Rodzinne”
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo oraz Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza 
wszystkich mieszkańców gminy Lisewo i ich gości z sąsiednich 
gmin na festyn bezalkoholowy, który odbędzie się w Lisewie w dniu 

0014 czerwca br. od godz. 16 . W trakcie festynu odbędą się liczne 
konkurencje. Dla  zwycięzców przewidziano ciekawe nagrody, dla 
przegranych nagrody pocieszenia. Nagrodę w konkursie
„Rodzinne Muzykowanie” ufunduje jak co roku Proboszcz naszej 
parafii Ks. prałat G. Gromowski. Program imprezy przewiduje 
występy dzieci i młodzieży naszych szkół i przedszkola oraz pokaz 
tańca Break Dance w wykonaniu grupy „SZTEWITE”. Cała 
impreza zorganizowana zostanie przy współudziale środków 
uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego - Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Opieką akustyczną 
festynu zajmie się profesjonalnie Radio GRA z Torunia. Na 
zakończenie przewidujemy zabawę taneczną do późnych godzin 
nocnych. A.N.

Podziękowania
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipienku składa 

serdeczne podziękowania za finansowe wsparcie firmie 
 - , firmie „Tworzywa 

Sztuczne” - Rafał Adamczyk, Henryk Adamczyk, firmie 
„GRAWIT” - Witold Makowski, firmie „Skup Złomu” - Dawid 
Miraszewski, firmie „Malbud” - Marek Szpręglewski, „Zakład 
Usługowo - Produkcyjny”, Spółdzielni Mleczarskiej Lisewo, G.S. 
Lisewo, firmie „POLIESTER” - Jacek Adamczyk; Stanisławowi 
Nowak, Ryszardowi Sękowskiemu, Marianowi Behrent, Markowi 
Kochowiczowi oraz państwu Genowefie i Antonowi Bulsink
z Dubielna.

„SŁAFPOL” Sławomir Kwiatkowski„SŁAFPOL” Sławomir Kwiatkowski

OSP DRZONOWO
Jednostka OSP w Drzonowie skůada serdeczne podzićkowania wszystkim SPONSOROM i zarazem 
przyjacioůom. To dzićki WAM przez szeúă lat tworzyliúmy cykl imprez Powitanie Lata. To dzićki Wam 
organizowaliúmy zajćcia dla můodzieýy, spůywy kajakowe i zawody sportowe. Dzićki waszej pomocy 

pozyskujemy nowy sprzćt poýarniczy i rozwijamy jednostkć.

Zapraszamy na 

 ZAKŮAD MECHANICZNY JANUSZ KOÚCIOŮEK - BRZEZINKO
MARKET BUDOWLANY TOMASZ LIPSKI - LISEWO

 “DARCOM” MARCIN DAROŃ - DRZONÓWKO  ** SZKOŮA PODSTAWOWA W DRZONOWIE 
URZŔD GMINY W LISEWIE ** STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŮ GMINY LISEWO 

 “MM KURIER” ZDZISŮAWA NOWAKOWSKA - TORUŃ ** SKLEP ART.RÓÝNE ZENON LEÚNIK - LISEWO
 BANK SPÓŮDZIELCZY W CHEŮMNIE o/LISEWO ** “MALBUD” SZPRĆGLEWSKI MAREK-  LISEWO

 “ROLNICZE BIURO HANDLOWE” SZPRĆGLEWSKI ZENON - LISEWO ** ERGUM KRZYSZTOF RUTKOWSKI 
 ” MIŮODEX” MISIEWICZ ZENON - LISEWO ** “SŮAFPOL” KWIATKOWSKI SŮAWOMIR - JÓZEFKOWO

 “AUTO - KOMIS” MONIKA  BOGUSZ - LISEWO ** ZAKŮAD MIĆSNY “RITTER” - LISEWO
 PIEKARNIA SANKIEWICZ - LISEWO **  LODY HELA  FHD WOJCIECHOWSKI - WŔBRZEĘNO

 HURTOWNIIA ROWERÓW "STELA-MAR” WĄBRZEŹNO **  “GRAWIT” MAKOWSKI WITOLD - LISEWO 
CMP*RIAL SYSTEMY OGRODZEÑ - TORUÑ ** FIRMA PROJEKTOWA MAKOWSKI WIESÙAW PÙUÝNICA 
SMOL-BUD MATERIAÙY BUDOWLANE - LISEWO ** DAMKRYS KWIATKOWSKI MIROSŮAW - LIPIENEK 

NOWAKOWSKI KRZYSZTOF - DRZONOWO ** KAZIMIERA BOGUSZ - MGOSZCZ 
KAZIMIERZ ZARĆBA - DRZONOWO ** PUDLEWSCY EWELINA ROBERT - DRZONOWO **

“POLIESTER PRODUKT” - JACEK ADAMCZYK

Dziękujemy !

Do grona naszych partnerów należą:

www.ospdrzonowo.webpark.pl
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„Akademia sołtysów”
Projekt „Akademia sołtysów” realizowany był przez Lokalna Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój 

przez Tradycję”. Projekt realizowany był w ramach konkursu numer 2/6.3/2008 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w 
Toruniu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.3. „Inicjatywy lokalne 
na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Dotyczył realizacji cyklu szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. W dniu 26 stycznia br. podpisano umowę z 
Akademią Kształcenia Zawodowego z Gdańska w sprawie organizacji szkoleń w ramach projektu „Akademia sołtysów”. 
Szkolenia rozpoczęły się w miesiącu lutym a zakończyły w maju. Spotkania odbywały się jeden raz w tygodniu w 
poszczególnych grupach. Zostały utworzone cztery grupy, po jednej na każdą gminę: Lisewo, Stolno, Chełmno i Grudziądz 
(gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”).

Program szkoleń obejmował: 
Program szkoleń - 80 godzin kursu.

Moduł I - 55 godzin
 1. Omówienie programów operacyjnych na lata 2007-2013, możliwości pozyskiwania funduszy.
 2. Budowanie projektów unijnych.
 3 .Dokumentacja merytoryczna i finansowa projektu.
 4. Warsztaty z praktycznego przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
 5. Praca z generatorem wniosków.

Moduł II - 5 godzin
1. Podstawy tworzenia biznes planu

Moduł III - 15 godzin
1. Moduł aktywizacyjny - zajęcia z doradca zawodowym i psychologiem.

Moduł IV - 5 godzin
1. Ogólne zasady rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
W szkoleniach wzięło udział 60 osób, głównie sołtysi ale również liderzy, którzy aktywnie działają i udzielają się na rzecz 
swojego sołectwa.
Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej skutkującej wzrostem zatrudnienia,  podniesienie poziomu 
wiedzy na temat dostępnych środków z funduszy unijnych, wzrost aktywności zawodowej mieszkańców wsi, przeciwdziałanie 
marginalizacji mieszkańców wsi, podniesienie świadomości z zakresu korzyści płynących z pozyskiwania środków z funduszy 
unijnych, poprawa poziomu wykształcenia mieszkańców wsi.
Po rozmowach z uczestnikami szkoleń okazało się, że założone cele przez LGD zostały osiągnięte. Uczestnicy szkoleń potrafią 
już sami napisać wniosek, wiedzą, gdzie szukać informacji na temat dostępnych środków, wiedzą do kogo się udać po pomoc. 
Uczestnicy nabyli umiejętność posługiwania się fachowym nazewnictwem używanym podczas ubiegania się ośrodki unijne. 
Dla większości były to wyrazy obce, niezrozumiałe. Zdobyta wiedza dała im wiary we własne siły. 
Podczas realizacji projektu (Gmina Lisewo) odwiedziła nas telewizja bydgoska. Został przeprowadzony wywiad
z uczestnikami projektu z Panią Jadwigą Łepek z sołectwa Kornatowo i Panem Andrzejem Grędzickim z sołectwa Pniewie. Na 
temat realizowanego projektu wypowiedział się członek naszego Zarządu-Pan Marcin Pilarski (Gmina Chełmno). 
Oto zdjęcia zrobione podczas realizacji szkoleń:
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VICTORIA LISEWO

W obecnym sezonie Victoria/Nitex  Lisewo za główny cel wyznaczyła sobie zajęcie miejsca w środkowej 
strefie tabeli. Z drużyny ubył najlepszy strzelec Piotr Gross. Niestety podkupił nam go lokalny rywal Chełminianka  
Chełmno. W rundzie wiosennej wzmocnił nas Łukasz Drozd. Również w tym sezonie trenerem naszej drużyny jest 
Maciej Bartoszewski.

Rundę wiosenną zespół z Lisewa rozpoczął od remisu na własnym stadionie z drużyną Victorii  Śliwice 4:4. 
Stroną przeważającą w tym meczu była drużyna miejscowych. Niestety indywidualne błędy zniszczyły cały wysiłek 
pozostałych zawodników.

Kolejny mecz to sromotna porażka z Flisakiem  w Złotorii (obecnie jest to zespół kandydujący do awansu do 
wyższej klasy rozgrywkowej) aż 1:6. Niestety u naszych zawodników widoczna była słaba kondycja. Bramki drużyna 
gospodarzy zdobywała głównie po błędach w obronie. 

4. kwietnia Lisewska Victoria  podjęła u siebie Gryf  Sicienko. Na boisku podzielono się punktami ponieważ 
padł remis 1:1. Mecz był wyrównany, momentami przewagę osiągali gospodarze, ale niestety nie potrafili jej 
udokumentować zdobytymi bramkami.

Następne spotkanie to mecz z Cyklonem  Kończewice. Mecz rozgrywany był w Chełmży z powodu remontu 
stadionu w Kończewicach. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla gospodarzy. Sam rezultat nie oddaje tego, co 
działo się na boisku. Zdecydowaną przewagę mieli goście, niestety nie potrafili pokonać bramkarza gospodarzy.  
Tydzień później Victoria  Lisewo na własnym stadionie odniosła zwycięstwo nad Wisłą  Nowe. Szymon Marks
i spółka wbili gościom aż cztery bramki nie tracąc żadnej. Kolejne spotkanie to wyjazdowy mecz ze Startem Eco-Pol  
Pruszcz Pomorski. Mecz zakończył się porażką Lisewian 2:0. Był to mecz niewykorzystanych sytuacji, ponieważ 
piłkarze Victorii mieli kilka stuprocentowych okazji do strzelenia gola.

Mecz Victoria  Lisewo - Pomorzanin  Toruń zakończył się wynikiem 0:2. Drużyna gości posiadała wyraźną 
przewagę. Przyjezdni z Torunia byli zdecydowanie lepsi i skuteczniejsi. W kolejnym meczu lisewianie przegrali 
Tucholanką  Tuchola 6:3. Była to porażka bolesna, ponieważ piłkarze z Lisewa nie zasługiwali na takie upokorzenie. 

Tydzień później na własnym stadionie Victoria  podejmowała Drwęcę  Golub - Dobrzyń. Mecz zakończył się 
podziałem punktów. Padł remis 2:2, który stworzył coraz bardziej napiętą sytuację w dole tabeli. Ostatni mecz jaki odbył 
się do tej pory z udziałem lisewskich piłkarzy to Polonia  Bydgoszcz - Victoria  Lisewo. Spotkanie zakończone 
wynikiem 3:3 nie pokazuje tego, jak Lisewianie byli blisko zwycięstwa. Na podsumowanie zakończonych pojedynków 
należy wyróżnić cały zespół za ambicję i wolę walki. Indywidualne wyróżnienie należy się Piotrowi Murawskiemu
i Szymonowi Marksowi. Pierwszy z wymienionych piłkarsko dojrzał i szybko stał się liderem drugiej linii. Pomogło mu 
w tym na pewno półroczne wypożyczenie do wyższej ligi. Szymon Marks to marka w V lidze już uznana. Stanowi o sile 
ofensywnej lisewskiej drużyny.
Zapraszamy na spotkanie derbowe Chełminianka  Chełmno - Victoria  Lisewo dnia 30 maja na stadionie w Chełmnie. 
Mecze derbowe dla Lisewian to zawsze ważne spotkania. Zapraszamy!! 

Marek Miraszewski
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Materiały  przyjmujemy  do  10  dnia  każdego miesiąca.  
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Marzenna Szpręglewska

Komputery nowe i używane
Akcesoria, Serwis
Instrumenty muzyczne 
Sprzęt nagłaśniający
Efekty świetlne, oświetlenie
Usługi Foto - Video w
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P.H.U. „DARCOM” Marcin Daroń
Drzonówko 1   87-140 Chełmża

Kom. 507 195 735
darcom@wp.pl

gg# 4410653

Wiosenny kiermasz książek

Wszystkich mieszkańców naszej gminy 
serdecznie zapraszamy na kiermasz książek, który 
organizuje Gminna Biblioteka Publiczna w Lisewie.
W ofercie mamy dużo ciekawych pozycji
w promocyjnych cenach.

Kiermasz potrwa do 16.06.2009 r.  
Zapraszamy w godzinach otwarcia biblioteki. Bliższe 
informacje pod numerem 056 676 - 88 - 52.

Kierownik GPB w Lisewie
Marzenna Szpręglewska
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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


