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Rolnicy - rolnikom
Od ponad miesiąca cała Polska walczy

z największą tragedią, jaka spotkała nas w ostatnich 
k i lkunas tu  la tach .  W wyniku  powodzi  
poszkodowanych zostało tysiące rodzin, setki 
tysięcy hektarów ziemi uprawnej zostało zalanych. 
Tragedia ta dotknęła również mieszkańców Gminy 
Chełmno, a w szczególności mieszkańców 
miejscowości Ostrów Świecki, Łęg i Dorposz 
Chełmiński. Na skutek wysokiego stanu Wisły, 
na polach uprawnych w tych miejscowościach 
zaczę ł a  s i ę  po jawiać  woda  g run towa .  
Utrzymywanie się jej przez kilkanaście dni 
spowodowało, że większość z upraw zaczęła gnić, 
powodując ogromne straty w gospodarstwach 
rolnych.

Obserwując tę sytuację, podjęliśmy wspólnie 
decyzję o pomocy dla rolników z Gminy Chełmno 
zorganizowanej przez rolników z Gminy Lisewo 
(do zbiórki włączyło się również kilku rolników 
z Gminy Płużnica). Przez 10 dni przy udziale 
sołtysów namawialiśmy znajomych gospodarzy do 
przekazywania pomocy w formie zboża, otrąb, 
paszy, kiszonek, czy słomy. Nasz apel spotkał się 
z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony 
rolników, za co chcielibyśmy Państwu bardzo 
gorąco podziękować. Dary zbierane były 
w indywidualnych gospodarstwach, bądź odbierane 
od soł tysów. W akcj i  zbierania  darów 
wykorzystaliśmy prywatny samochód, którym 
natychmiast po załadowaniu zawoziliśmy towar
do potrzebujących miejscowości. Tam na miejscu 
sołtys rozdzielał dary pomiędzy potrzebujących. 
Wszystkie zebrane dary zostały spisane, a listy 
przekazane do sołtysów z miejscowości 
uczestniczących w zbiórce. Łącznie zebraliśmy ok. 
20 ton zbóż (pszenicy, jęczmienia, pszenżyta) oraz 
otrąb pszennych i paszy. Dodatkowo mieszkańcy 
przekazali duże ilości kiszonek, siana oraz słomy. 
Ten sukces możliwy był dzięki Państwa 
szczodrości. Jest to również kolejny dowód na to, że 
mieszkańcy Gminy Lisewo zawsze odpowiadają na 
potrzeby innych, za co wszystkim bardzo 
dziękujemy.       Jakub i Marek Kochowicz
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Związek gmin autostradowych
Dnia 26 maja w naszej gminie odbyło się Walne 

Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz Budowy 
Autostrady A-1.

Na spotkanie przybył Marszałek Województwa Kujawsko 
- Pomorskiego Piotr Całbecki. Zgromadzenie Stowarzyszenia, 
do którego należą gminne samorządy z terenu województwa 
kujawsko - pomorskiego odbyło się w Sali Sesyjnej przy Gminnym 
Gimnazjum.

Podczas zgromadzenia przyjęto nowych członków, a także 
podjęto uchwały. Wykonawca przedstawił aktualny stan pracy na 
placu budowy. Gdańsk Transport Company szacuje, że wykonał już 
około jednej trzeciej robót. Planowane ukończenie budowy 
przewidziane jest w 2011 roku.

O s t a t n i m  p u n k t e m  s p o t k a n i a  b y ł  p r z e j a z d
12-kilometrowym odcinkiem budowanej autostrady A-1, gdzie 
goście mogli zobaczyć kolejne etapy budowy.

Marek Górecki

Budujemy halę
27 maja br. w Przysieku koło Torunia wicemarszałek 

Michał Korolko oraz przedstawiciele samorządów lokalnych 
spotkali się w celu podpisania umów na rzecz dofinansowań 
obiektów sportowych. W spotkaniu tym brali udział także Wójt 
Gminy Lisewo Pan Jerzy Cabaj oraz skarbnik Pani Henryka 
Świątkowska, którzy podpisali umowę na realizację budowy hali 
sportowej w Krusinie.

Łączna kwota rozdysponowanego wsparcia to 33 miliony 
złotych. Większość środków została przekazana do 45 miast.
Nasza gmina jako jedna z nielicznych w powiecie chełmińskim 
otrzymała dofinansowanie - jest to kwota wynosząca 389 000 zł.

Od dawna w Krusinie zajęcia wychowania fizycznego 
odbywają się w zwykłych salach i na korytarzu szkoły. Nowa sala 
pozwoli na przeprowadzanie normalnych zajęć w - f. Obiekt ten 
pozwoli młodzieży rozwijać swoje sportowe pasje i umiejętności.
Planowany termin ukończenia inwestycji to 16 sierpnia 2011 r.

          Łukasz Gefeld

Wizyta Marszałka Województwa w ZAZ-ie
W środę 26 maja placówkę Zakładu Aktywności 

Zawodowej w Drzonowie odwiedził Marszałek Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki. Celem wizyty było 
zapoznanie się z wyrobami oferowanymi przez ZAZ, które 
wykonują osoby niepełnosprawne.

ZAZ - jest to miejsce, które daje niepełnosprawnym 
możliwość integracji ze społeczeństwem, rozwijania umiejętności, 
jednocześnie prowadząc rehabilitację. Marszałek, Pan Piotr 
Całbecki był pod wielkim wrażeniem pracy, którą wykonują 
zatrudnione tam osoby. Nie skrywał satysfakcji z prężnej 
działalności placówki nie tylko w ujęciu usług, które oferują ale 
także miejsca, gdzie osoby niepełnosprawne dostają pracę i czują 
się potrzebne, co w znacznym stopniu wpływa na ich rehabilitację.

Bartek Kącki
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Inwestycje w kulturę i bezpieczeństwo
Gmina Lisewo korzysta ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Dzięki dofinansowaniu z tego programu przeprowadzono 

remont pięciu świetlic w naszej gminie. W świetlicach w Bartlewie, 
Kornatowie, Linowcu, Mgoszczu i Tytlewie wymieniono m.in. 
stolarkę okienną i drzwiową. Pomalowano ściany, wyremontowano 
podłogi, a także zmodernizowano zaplecze sanitarno - gospodarcze.

Z tego samego programu powstały dwa nowe chodniki, 
którymi dzieci i młodzież każdego ranka chodzą do szkoły. 
Wcześniej uczniowie poruszali się po ulicy, gdzie istniało poważne 
zagrożenie ze strony poruszających się pojazdów.
Pierwszy chodnik powstał wzdłuż boiska. Jego długość wynosi 170 
metrów. Natomiast drugi deptak wybudowano przy ulicy Hallera
 o długości 147 metrów.Całość inwestycji wynosila .......... Z czego 
............. pochodzilo z dofinansowania.

Przy stadionie klubu sportowego „Victoria Lisewo” 
powstaje właśnie nowy budynek. Będzie to szatnia z prawdziwego 
zdarzenia, o pełnym zapleczu sanitarno - gospodarczym. W nowym 
obiekcie powstaną też sanitariaty dla publiczności, pomieszczenie 
administracyjno-biurowe oraz osobny sanitariat i biuro 
sędziowskie. Budynek posiada własną kotłownię olejową. Łączna 

2powierzchnia szatni wynosi 234 m , z czego powierzchnia 
2użytkowa to 197 m . Koszt inwestycji wynosi 721,300 zł, całość 

została pokryta z budżetu gminy.
              Marek Górecki
              Łukasz Gefeld

Turniej tenisa stołowego zakończony
Rozegrany został turniej tenisa stołowego o puchar 

Przewodniczącej Rady Gminy Lisewo. W kategorii 
indywidualnej uczestniczyło 20 zawodników. W pierwszej 
rundzie turnieju uzyskano następujące wyniki:

Dariusz Piasta  Dariusz Lewandowski 2:1
Stanisław Kachniarz  Adam Jurzysta - walkower Kachniarz
Remigiusz Lewandowski  Jakub Smolny 2:0
Kamil Lewandowski  Szymon Marks 0:2
Radosław Gorał  Krzysztof Chmielewski 2:0
Piotr Murawski  Damian Taglewski 2:0
Cezary Chmielewski  Tomasz Kraska 0:2
Piotr Blangiewicz  Maciej Bartoszewski 2:0
Artur Walendowski  Marcin Kocik Waszczuk 0:2
Arkadiusz Waszczuk  Mateusz Górski 2:0

II runda:
Remigiusz Lewandowski  Stanisław Kachniarz 0:2
Szymon Marks  Radosław Gorał 2:0
Tomasz Kraska  Piotr Murawski 2:0
Piotr Blangiewicz  Marcin Kocik 2:0
Dariusz Piasta  wolny los
Arkadiusz Waszczuk  wolny los

III runda:
Stanisław Kachniarz  Dariusz Piasta 0:2
Szymon Marks  Tomasz Kraska 0:2
Arkadiusz Waszczuk  Piotr Blangiewicz 0:2

Finał:
Dariusz Piasta  Tomasz Kraska 2:0
Piotr Blangiewicz  Tomasz Kraska 1:2
Dariusz Piasta  Piotr Błangiewicz 2:0

Klasyfikacja końcowa:
1. Dariusz Piasta, 2. Tomasz Kraska, 3. Piotr Blangiewicz
W grze podwójnej uczestniczyło 5 par zawodników - 
klasyfikacja końcowa
1. Dariusz Lewandowski, Adam Mucha
2. Tomasz Kraska, Jakub Kachniarz
3. Maciej Bartoszewski, Remigiusz Lewandowski
Młodzicy - klasyfikacja końcowa
1. Jakub Kachniarz, 2. Paweł Bartoszewski, 3. Kamil 
Lewandowski
Zawody zorganizował i sędziował - Bogdan Taczyński

     Bogdan Taczyński

Stacja wodociągowa w Kamlarkach
Dnia 8.06.2010 r. zamknieto przetarg na rozbudowę 

i przebudowę gminnej stacji wodociągowej we wsi Kamlarki. 
Przy stacji wykonany będzie nowy odwiert. W ogłoszonym 
przetargu oferty złożyło pięć firm. Obecnie trwa procedura 
wyłonienia wykonawcy. Przewidziane środki na realizację to
1 320 000 złotych. Termin realizacji 30.06.2011 r.

Marek Górecki
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Dzień Matki w Szkole Podstawowej w Lisewie.
28 maja 2010 r. uczniowie klas trzecich Szkoły 

Podstawowej w Lisewie przygotowali uroczysty apel z okazji 
Dnia Matki. Pod kierunkiem swoich wychowawczyń E. Janowskiej 
i G. Szymańskiej  wystawili baśń H. CH. Andersena  pt. „ Brzydkie 
Kaczątko”, w której chcieli podkreślić, że każda mama kocha 
wszystkie swoje dzieci. Były również wiersze, śpiewy i życzenia 
dla mam. Po apelu dzieci zaprosiły swoje mamy do klas, w których 
otrzymały upominki wcześniej przygotowane oraz wspólnie 
zasiadły do słodkiego poczęstunku.

G. Szymańska

Hokus pokus, chyżo, haft…
2 czerwca 2010 r. w Gminnym Gimnazjum w Lisewie 

odbył się już VII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Srebrne 
Pióro Starosty Powiatu Chełmińskiego”. 

W potyczkach ortograficznych wzięło udział 16 uczniów
z 8 gimnazjów naszego powiatu. Uczestnicy wykazali się obszerną 
znajomością zasad ortografii i interpunkcji. To liczba błędów 
interpunkcyjnych zadecydowała o pierwszym miejscu. Mistrzynią 
ortografii i zdobywczynią Srebrnego Pióra Starosty Powiatu 
Chełmińskiego została Zuzanna Sierosławska z Gimnazjum nr 2
w Chełmnie.

Koleje miejsca zajęły uczennice lisewskiego gimnazjum. 
Drugie- Daria Frisch, trzecie - Klaudia Kolasa. Gratulujemy 
wszystkim „perłom ortografii”.

Nagrody konkursowe ufundowało Starostwo Powiatowe 
w Chełmnie, a o ich wręczenie poproszono Starostę Zdzisława 
Gamańskiego.

Lidia Szczutkowska

„Którędy do nieba?”
„Którędy do nieba?” - to tytuł kolejnego przedstawienia 

koła teatralnego „Żak”, które obejrzeli nauczyciele i uczniowie 
lisewskiego gimnazjum. Tą inscenizacją młodzi artyści złożyli hołd 
Janowi Pawłowi II. Wzruszające było przesłanie płynące 
z widowiska- czas, który został nam podarowany tu na ziemi, trzeba 
wykorzystać na miarę człowieka.

Lidia Szczutkowska

„Czuję, dotykam, widzę”
To motto zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach 

projektu„Wyrównywanie szans edukacyjnych w powiecie 
Chełmińskim” wspólnie ze Starostwem Powiatowym.

Zajęcia odbywają się cyklicznie. Grupa uczniów pod 
kierunkiem pani Anny Dulskiej wykonuje doświadczenia 
botaniczne, obserwuje zjawiska przyrodnicze, wykonuje preparaty, 
bawi się i pracuje wykorzystując w tym celu gry dydaktyczne.

 Niezwykłą atrakcją są zajęcia terenowe. Uczniowie 
zwiedzają fascynujące zakątki o unikalnych walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych. 

Młodzi przyrodnicy uczestniczyli w zajęciach w Ośrodku 
Edukacji Przyrodniczej w Szkole Leśnej na Barbarce. Pojechali 
również do Borów Tucholskich. W Muzeum Borów Tucholskich 
zapoznali się z historią ziemi tucholskiej, dowiedzieli się wielu 
ciekawych rzeczy związanych z życiem codziennym dawnych 
Borowiaków. Zwiedzili Park Dendrologiczny oraz przebyli ścieżkę 
przyrodniczą - „Jelenia Wyspa”. Niecodzienną atrakcją okazała się 
wystawa „Kultura indiańska w Wymysłowie koło Tucholi.

Tatiana Jaworska, Anna Dulska
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Piknik „Mama, Tata i Ja”
9 czerwca - najpierw odbył się koncert dzieci dedykowany 

rodzicom. Potem, gdy wyszło słońce, przy zastawionych stołach, 
wszyscy wesoło się bawili.

Żartobliwe rodzinne konkurencje, popisy dzieci oraz 
sportowa rywalizacja ojców i synów, a na koniec wspólne pieczenie 
kiełbasek przy ognisku.

Koordynatorem imprezy była pani Dorota Strupowska.

B.Ż.

Projekt Sołectwa Malankowo
Zachować od zapomnienia nasze wspomnienia

Mieszkańcy wsi Malankowo będą realizowali swój 
pierwszy projekt dofinansowany ze środków Strostwa 
Powiatowego w Chełmnie od dnia 1 lipca do 31 sierpnia 2010 roku. 
Działania te mają na celu inspirowanie mieszkańców Malankowa 
do aktywności w zakresie ochrony tradycji, obyczajów ludowych 
poprzez spisanie historii sołectwa do kroniki i na płytach CD.

Projekt  „Zachować od zapomnienia nasze wspomnienia” jest 
inicjatywą oddolną mieszkańców. Przed rozpoczęciem pisania 
wniosku odbyło się spotkanie w wiejskiej świetlicy na którym 
mieszkańcy Malankowa opowiadali o bogatym dziedzictwie 
kulturowym swojej wsi. Dobrym przykładem tego jest to, iż kiedyś 
na skraju wsi był cmentarz choleryczny, powstały po epidemii 
cholery w 1831 roku, Nieco dalej znajdowała się stara oberża, 
następnie przedwojenny budynek w którym znajdowała się szkoła. 
Przez wieś Malankowo prowadził również trakt krzyżacki, dlatego 
mieszkańcy wyszli z inicjatywą stworzenia kroniki ze spisaną 
historią sołectwa- mówi pani Iwona Tyburska, sołtys wsi. 

Pierwszym działaniem będzie spotkanie organizacyjne 
w świetlicy wiejskiej, zakup apataru cyfrowego dla sołectwa 
i kroniki. Następnie młodzież pod nadzorem osób dorosłych będzie 
przeprowadzać wywiady z najstarszymi mieszkańcami 
Malankowa, którzy wywodzą się z tej miejscowości, pamiętają 
dzieje i kulturę lat odległych. W trakcie spotkań młodzież będzie 
wykonywała zdjęcia osobom wypowiadającym się, jak również 
fotografowane będzie rękodzieło, dawne przedmioty użytkowe 
i wszystkie przedmioty prezentujące dziedzictwo kulturowe 
Malankowa. Wywiady będą przeprowadzane z panią Władysławą 
Wojnowską, Janiną Wojnowską, Stefanią Wojnowską, Felicją 
Rutkowską i panem Józefem Kossowskim oraz osobami, które 
pamiętają historyczne dzieje naszej wsi. Spotkania te będą miały 
walor edukacyjny, ponieważ w trakcie realizacji projektu młodzież 
będzie się uczyła- poznawała historię swojego sołectwa. 
Realizowany projekt pozwoli na poznanie, uporządkowanie 
i spisanie historii wsi Malankowo w kronice.

Po przeprowadzonych rozmowach młodzież uporządkuje 
wszystkie zapiski, zdjęcia i wydrukuje je w GCI. Kolejnym etapem 
realizacji projektu będzie tworzenie kroniki sołectwa- wklejanie 
zdjęć, spisanie historii, urządzenie wystawy tematycznej 
w świetlicy, przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz 
nagranie tej prezentacji na płyty CD. 

Na zakończenie projektu zorganizowane zostanie 
spotkanie w świetlicy dla całego sołectwa pod koniec sierpnia, na 
którym honorowymi gośćmi będą najstarsi mieszkańcy 
Malankowa. Zaproszeni zostaną również sąsiedzi z ościennych 
wsi. Wszyscy uczestnicy spotkania będą mieli możliwość 
obejrzenia wystawy tematycznej, kroniki sołectwa oraz prezentacji 
multimedialnej z realizacji projektu, co pozwoli na ukazanie 
różnorodności działań- połączenie tradycyjnej kroniki i wystawy 
tematycznej z nowoczesną projekcją multimedialną, ukazującą te 
same działania. Każdy mieszkaniec Malankowa otrzyma płytę CD 
z nagraną prezentacją multimedialną. W/w prezentacja będzie 
wykorzystywana do promocji miejscowości na lokalnych 
i regionalnych imprezach, np. Dożynki Gminne, Festiwal Smaku 
w Grucznie, itp.

Planowana jest kontynuacja projekt. Kronika będzie nadal 
prowadzona przez młodzież pod nadzorem sołtysa. Umieszczane 
będą w niej wszelkie inicjatywy, które będą się odbywać w naszym 
sołectwie- mówi p. Iwona Tyburska.

Agnieszka Dalke
Koordynator projektu

     Zadanie dofinansowane przez 
  Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Dzieci dzieciom
Szkolna grupa cyrkowa „Circolo” działająca przy Szkole 

Podstawowej w Krusinie już 11 lat, 1 czerwca tego roku czyli 
w Dzień Dziecka, wystąpiła dla chorych dzieci ze Szpitala 
Dziecięcego w Toruniu. Transport zapewnił nam Urząd 
Marszałkowski, a Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa 
oklaskiwał umiejętności cyrkowców, siedząc wśród małych 
widzów. Nasi cyrkowcy żonglowali, a następnie zaprezentowali 
swoim chorym rówieśnikom rekwizyty cyrkowe. Wspólnie 
z Fundacją ,,Dr Klown” sprawiali radość małym pacjentom. 
Życzymy dzieciom, które zmagają się z chorobą dużo zdrowia !

B.Ż.

Reprezentacja Domu Pomocy Społecznejw Moszczu 
na Plenerze Fotograficznym w Chełmnie.

28 i 29 maja bieżącego roku trójka mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Mgoszczu wzięła udział w Plenerze 
Fotograficznym organizowanym przez Stowarzyszenie ,,Ludzie  
Ludziom” z Chełmna. W imprezie wzięli także udział reprezentanci 
WTZ z Chełmna, Inowrocławia i Świecia. Pierwszego dnia Pleneru 
Agnieszka Śmigielska, Małgorzata Królik i Dariusz Lewandowski, 
reprezentujący naszą placówkę, wraz z innymi uczestnikami wzięli 
udział w krótkim „szkoleniu” z zakresu sztuki fotografowania. Po 
instruktażu przeprowadzonym przez mistrza fotografii Sławomira 
Sawinę wszyscy ruszyli w miasto. Chełmno, jego zabytki 
i architektura były głównym celem uczestników pleneru. Podczas 
spaceru zbierali oni materiał, z którego w studiu wybrali dwie 
najlepsze ich zdaniem fotografie. Następnego dnia mieszkańcy 
Chełmna mogli podziwiać wywołane już i wyeksponowane na 
sztalugach wzdłuż murów obronnych zdjęcia. Jury wybrało trzy 
najlepsze fotografie i z dumą możemy poinformować, że 
reprezentant naszej placówki Dariusz Lewandowski zajął 
zaszczytne trzecie miejsce. Jemu i wszystkim uczestnikom bardzo 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Gratulacje 
należą się również instruktorom, którzy przygotowywali naszych 
reprezentantów do udziału w plenerze i towarzyszyli im podczas 
jego trwania: Agnieszce Waszczuk i Przemysławowi 
Kwiatkowskiemu.

Robert Kościński
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Pióro wójta zdobyte
Niedawno w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Lisewie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „O Srebrne 
Pióro Wójta”, w którym wzięło udział 24 miłośników ortografii.

Celem  konkursu jest dbałość o poprawne posługiwanie się 
językiem polskim. Bardzo ważne i nieodzowne we współczesnym 
życiu każdego człowieka jest dobre opanowanie ortografii 
i interpunkcji. Posługiwanie się językiem pisanym spełnia tylko 
wtedy swą podstawową funkcję komunikowania się, kiedy jest on 
całkowicie poprawny, zarówno pod względem rzeczowym, 
gramatycznym, ortograficznym, a także interpunkcyjnym. Co roku 
przybywa miłośników ortografii, którzy dzięki systematycznej, 
wytrwałej i intensywnej pracy stają się najlepsi.

 Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: klas 
II - III, klas IV - VI oraz gimnazjum. Dyktanda opracowali 
nauczyciele spoza Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz doradcy 
metodyczni z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Grudziądzu.  
Koperty z dyktandami otwarto w obecności uczniów.

Pierwsze miejsce, „Srebrne Pióro Wójta” i tytuł Mistrza 
Ortografii otrzymały:
Kamila Mazur ( SP Lisewo) w kategorii klas młodszych,
Agata Jaworska( SP Lisewo) w kategorii klas IV - VI oraz Daria 
Frisch z Gminnego Gimnazjum w Lisewie.

W kategorii klas młodszych drugie równorzędne miejsca 
zajęli: Natalia Zielińska ( SP Lisewo) oraz Patryk Dejewski( SP 
Lisewo), a trzecie miejsce - Magdalena Waszczuk( SP Krusin). 
W kategorii klas IV - VI na drugiej pozycji uplasowała się Martyna 
Wyczyńska( SP Lisewo), a trzecie miejsce zajął Damian Frisch( SP 
Lisewo). W gimnazjum - drugie miejsce zajęła Klaudia Kolasa, 
a trzecie - Anna Lewicz.
Nagrody ufundował Wójt Gminy Lisewo Jerzy Cabaj.

Tatiana Jaworska

Z wizytą w Brukseli
W maju część grupy pojechała do Belgii na zaproszenie  

Szkoły Cyrkowej w Brukseli, przygotowującej pedagogów cyrku 
do pracy z dziećmi. Jedną ze studentek-jedyną Polką - jest pani 
Agnieszka Kwiatkowska współpracująca z „Circolo” od 2 lat. 

Od rana, w Brukseli nasi cyrkowcy wzięli udział w 
warsztatach doskonalących umiejętności żonglerskie. Po południu 
odbywały się spektakle grup cyrkowych. Grupa „Circolo” 
przedstawiła etiudy do utworów granych przez duet fortepianowy 
„Marek i Wacek”, w tym ich interpretacje muzyki Chopina i 
Moniuszki, bowiem motywem  miała być muzyka klasyczna. 
Dzieci otrzymały gromkie brawa od belgijskiej publiczności. 
Wieczorem Dyrektor Szkoły Cyrkowej zaprosił polskich uczniów 
na występy w prawdziwym namiocie cyrkowym. Prezentowali się 
studenci, nauczyciele i ich podopieczni, jak również osoby 
niepełnosprawne w różnym wieku to były piękne pokazy i dużo 
dobrej zabawy. 

W niedzielę 9 maja 2010 r. znaleźliśmy czas na zwiedzenie 
stolicy Belgii: spacer po Wielkim Placu wśród przepięknej 
architektury, odwiedzenie gotyckiej Katedry św. Michała i św. 
Guduli oraz obowiązkowo spotkanie z najsłynniejszym chłopcem 
w Belgii, czyli fontanną z figurką siusiającego chłopca.

W Poniedziałek 10 maja wzięliśmy udział w ostatnich już 
warsztatach-ćwiczeniach na trapezie, balansowaniu na dużych 
piłkach-kulach oraz chodzeniu po linie. Z żalem żegnaliśmy się z 
naszymi gospodarzami. Za piękną gościnę wręczyliśmy 
prowadzącym zajęcia oraz Dyrektorowi Szkoły pamiątkowe 
albumy: „Pomorze i Kujawy”, „Toruń” oraz foldery na temat 
pięknej ziemi chełmińskiej i naszej gminy Lisewo. Dzieci 
belgijskie otrzymały puzzle z widokami Torunia, kartki z widokami 
Lisewa oraz słodkie drobiazgi przywiezione dla nich z Polski. 
Żonglerzy z Krusina otrzymali kolorowe plecaczki z emblematem 
belgijskiej szkoły oraz zaproszenie do dalszej współpracy. Po 
południu byliśmy zaproszeni na spotkanie w Biurze Woj. Kujawsko 
- Pomorskiego w Brukseli, czekał na nas Dyrektor pan Tomasz

Kamila Mazur kl. III SP

Agata Jaworska kl. IV SP

Daria Frisch kl. III GG
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a ożywianie gotowych lal dało nam dużo satysfakcji. Mieliśmy 
swój udział w malowaniu Wielkiej Łodzi Podwodnej, którą 
wodowano pod koniec projektu przy bulwarach. Na zakończenie 
odbyła się Parada Uliczna Lalek Wielkoformatowych - bohaterów 
legend. Górował nad orszakiem 6 metrowy Flisak, grający na 
skrzypkach. Dookoła znalazły się żaby, wykonane i zagrane przez 
uczennice klasy piątej z Krusina. Uczniowie wcielili się w pszczoły 
z orszaku królowej pszczół, która wyjawiła sekretny przepis na 
pierniki. Przy pomocy wirującej żonglerki na diabolo imitowali 
ruch.

Solidna praca i twórcza energia naszych uczniów została 
doceniona.Organizatorzy oraz pan Dyrektor „Domu Muz” złożyli 
naszym opiekunkom pani Bożenie Ciechanowskiej i Wiesławie 
Chojnickiej gratulacje i serdeczne podziękowania oraz wyrazy 
podziwu dla wytrwałości i pracowitości uczniów. B.Ż.

Wicemistrzyni w karate klasycznym w Krusinie
Gościem w naszej szkole była pani Anna Kulczyńska, 

wicemistrzyni świata w karate klasycznym (czarny pas), która 
prowadzi zajęcia ze sztuk walki i samoobrony w szkołach toruńskich.

Podopieczni Wicemistrzyni Polski - dziewczęta i chłopcy 
w wieku od 9 do 16 lat również mistrzowie w swoich kategoriach, 
pokazali podstawowy trening karate, chętnie odpowiadali na pytania 
uczniów z Krusina. Pani Anna w rozmowie z uczniami 
z grupy projektowej opowiedziała o filozofii karate, najważniejszych 
zasadach, pokazała ciekawe ćwiczenia. Zachęcała do rozwoju swoich 
zainteresowań i wytrwałości w ich pogłębianiu i pielęgnowaniu. 
W zamian uczniowie zademonstrowali żonglerkę na diabolo 
i flowerstic k- bardzo się gościom podobała i chętnie spróbowali 
swoich sił. 

Grupa instruktorów pod czujnym okiem mistrzyni prowadzi 
również wakacyjne zajęcia dla chętnych dzieci.

             B.Ż.

Co w Krusinie?
W środku wiosny uczniowie klas IV i V Szkoły 

w Krusinie brali udział w arcyciekawym projekcie prowadzonym 
przez panią Joannę Sakowicz z „Domu Muz” w Toruniu. Były to 
warsztaty w tworzeniu i animacji lalek wielkoformatowych. 
Blisko dwa tygodnie  tworzyliśmy z bloków styropianowych 
bohaterów legend toruńskich. Powstawały wielkie lalki, które 
trzeba było odpowiednio okleić płótnem, pomalować, umocować. 
Potem uczyliśmy się animować je zgodnie z fabułą kolejnych 
legend. Praca nad tworzeniem była bardzo ciekawa choć cieżka,

Borczuch. Opowiedział nam o ważnych zadaniach, które realizuje 
biuro, a po smacznym „lunchu” i słodkościach  razem z nami 
żonglował na diabolo i flowerstick-u . Ogródek przy biurze zapełnił 
się wesołymi pokrzykiwaniami żonglerów. Był to mały pokaz ich 
umiejętności. Pan Tomasz nas pożegnał serdecznie, pozując 
dzieciom do pamiątkowych zdjęć i oddał w ręce pani Moniki 
Jagiełło z biura europosła PO pana Tadeusza Zwiefki. Pani Monika 
zabrała nas na spacer po dzielnicy Brukseli związanej z Unią 
Europejską  pokazała nam siedzibę Parlamentu Europejskiego, 
Komisji Unijnych oraz biur naszych europosłów. Opowiedziała 
również ciekawie o Belgii i jej historii. Na koniec dnia mieliśmy 
okazję zwiedzić słynne Atomium, a z góry obejrzeć mini Europę - 
park miniatur. Atomium dostarczyło dzieciom wiele emocji - z 
żalem opuszczaliśmy  budowlę wraz z zamknięciem zwiedzania. 

Naszą edukacyjną wyprawę pełną pracy, ale i wrażeń 
zawdzięczamy sponsorom, na których nigdy się nie zawiedliśmy: 
panu Wójtowi Gminy Lisewo - Jerzemu Cabajowi, panu Staroście 
Chełmińskiemu - Zdzisławowi Gamańskiemu, Marszałkowi 
Województwa - panu Piotrowi Całbeckiemu, Kanclerzowi Wyższej 
Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi - panu 
Zbigniewowi Domżałowi. Bezpiecznie przewiozła nas firma 
Pro-line z Torunia.

Dziękujemy - grupa cyrkowa „CIRCOLO” ze Szkoły 
Podstawowej w Krusinie, a także Dyrektor Szkoły pani Alfreda 
Furmaga oraz Bożena Ciechanowska opiekun grupy i organizator 
wyjazdu. B.Ż.



INFORMACJA
Uprzejmie informuję, że w dniach 16- 27 sierpnia 2010 r. 

Gabinet Stomatologiczny będzie nieczynny.
           Tomasz Żary
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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 

odpowiada zleceniodawca.
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PODZIĘKOWANIA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie składa 

serdeczne podziękowania Wszystkim Mieszkańcom Gminy 
Lisewo, którzy nie pozostali obojętni na nasz apel dotyczący 
zbiórki dla powodzian w dniu 27 maja 2010 r. 

Wykazaliście się Państwo ogromną empatią, 
zrozumieniem dla tragicznej sytuacji Powodzian czego dowodem 
były licznie przekazywane przez Państwa artykuły. Pragniemy 
poinformować, iż zgromadziliśmy pomoc rzeczową w formie 
artykułów spożywczych (makarony, płatki, słodycze, kasze, ryż, 
przetwory własne, mąka, cukier, olej, konserwy, herbata, kawa, 
woda pitna itp.) chemicznych (pampersy, chusteczki, ręczniki 
toaletowe, przybory toaletowe, różnego rodzaju środki 
czyszczące, piorące) a także koce, ręczniki, pościele wszystko 
o masie łącznej 588,24 kg. (szczegółowy protokół zebranych 
darów został umieszczony na stronie internetowej 
www.lisewo.com )

W dniu 28 maja 2010 r. zgromadzona pomoc  przekazana 
została do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który w dalszej 
kolejności przekaże ją bezpośrednio do najbardziej 
poszkodowanych Gmin tj. Gmina Wilków (woj. lubelskie, powiat 
Opole Lubelskie), Gmina Gąbin (woj. mazowieckie, powiat 
płocki), Gmina Słubice (woj. mazowieckie, powiat płocki).

Serdecznie dziękujemy,
Kierownik GOPS wraz z pracownikami

„PRZEDSZKOLE OTWIERA ŚWIAT III”
 Dodatkowe zapisy do ośrodków przedszkolnych w gminie 

Lisewo
W gminie Lisewo od 1 września 2009 r. realizujemy projekt 
„Przedszkole otwiera świat III”, dzięki któremu najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy w czterech pięknie wyposażonych 
ośrodkach przedszkolnych zdobywają pierwsze umiejętności 
manualne, artystyczne, pracy w grupie, itp. Przedszkola do których 
uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat prowadzone są  przez 
Fundację „Ziemia Gotyku” LGD z Chełmży, która pozyskała środki 
na prowadzenie 39 ośrodków przedszkolnych w dziewięciu 
gminach  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W naszej gminie znajdują 
się one w miejscowościach Krusin ( przy szkole podstawowej), 
Pniewite (świetlica w OSP) oraz  dwa w Lisewie ( w świetlicy 
środowiskowej i szkole podstawowej). Grupy przedszkolne liczą do 
15 dzieci. Ośrodki funkcjonują przez 5 dni w tygodniu po 
4 godziny przez cały rok, również w okresie wakacji tj. lipcu. 
i sierpniu 2010 r. Są to ośrodki bezpłatne, rodzice nie ponoszą 
żadnych kosztów. Projekt ten będzie realizowany do 31 lipca 2011 r. 
W roku bieżącym część dzieci osiągnęło wiek przedszkolny 
(kończą 6 lat) i przechodzi z dniem 1 września 2010 r.

do obowiązkowych oddziałów przedszkolnych znajdujących się  
w szkołach i Gminnym Przedszkolu w Lisewie. W związku 
z powyższym, będą wolne miejsca dla przyszłych  przedszkolaków 
(od dnia 1 września). Chętni rodzice mogą zapisywać dzieci do 
w/wym. ośrodków przedszkolnych bezpośrednio u nauczycielek 
prowadzących zajęcia z dziećmi. Ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc w przedszkolach, o przyjęciu do w/wym. ośrodków  będzie 
decydować kolejność zgłoszeń. 

Alicja Nogalska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PODZIĘKOWANIE
Dzięki uprzejmości Urzędu Gminy w Lisewie mogliśmy 

zrealizować wyjazd do Lednicy. Chcielibyśmy serdecznie 
podziękować za dofinansowanie tej wycieczki.

Lisewska młodzież

Z pomocą dla powodzian
Chcielibyśmy bardzo gorąco podziękować wszystkim 

mieszkańcom Gminy Lisewo za okazane serce i pomoc materialną 
dla osób poszkodowanych w powodzi. Jesteśmy pod ogromnym 
wrażeniem skali okazanej pomocy, w postaci liczby zebranych 
darów. Mieszkańcy przekazali nam ok. 765 kg produktów, w tym 
artykułów spożywczych ok. 154 kg (m.in. makaron, ryż, olej, 
herbata, kawa, zupy instant, płatki, cukier, itp.), artykułów 
chemicznych ok. 137 kg (płyny, proszki, mydła, pieluchy, 
szampony, pasty, szczoteczki, itp.), wody - 455 l. Dodatkowe 19 kg 
to poszwy, koszule, buty gumowe, ścierki, opatrunki, plastry, folie, 
kołdry, koce itp. Bardzo gorąco chcielibyśmy podziękować 
wszystkim wolontariuszom: Agnieszce Dalke, Agnieszce Jurzysta, 
Monice Kochowicz, Monice Paradowskiej, Przemysławowi 
Wyciechowskiemu, Markowi Góreckiemu, Edwardowi Wrzoskowi 
oraz Michałowi Lewandowskiemu. Wszyscy włożyli ogromny 
wysiłek w sprawne przeprowadzenia całej akcji i do późnych godzin 
nocnych liczyli i pakowali zgromadzone produkty.

Od poniedziałku zeszłego tygodnia trwały gorączkowe 
przygotowania do zbiórki. Należało zdobyć pozwolenie z Gminy na 
przeprowadzenia zbiórki, zebrać wolontariuszy, nagłośnić akcje 
oraz uzyskać zgodę właścicieli sklepów. Całość przygotowań 
przebiegła bardzo sprawnie, żaden sklep nie odmówił nam swojej 
pomocy, za co gorąco chcielibyśmy wszystkim podziękować. 
W piątek wieczorem odbyła się ostatnia odprawa, opisaliśmy 
wszystkie kartony, roznieśliśmy do sklepów oraz podzieliliśmy 
zadania pomiędzy wolontariuszy. W sobotę od godziny 8.00 do 
20.00 wszystkie zainteresowane pomocą osoby mogły przekazywać 
dary do kartonów w sklepach, bądź przynieść bezpośrednio do biura 
Stowarzyszenia. Po zakończeniu i zwiezieniu wszystkich kartonów 
do późnej nocy liczyliśmy i pakowaliśmy dary. W poniedziałek 
przewieźliśmy je do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, gdzie 
pracownicy nie mogli uwierzyć jak dużo udało nam się zebrać. 
Jedna z Pań, poddała w wątpliwość, „czy posiadają wystarczająco 
duży magazyn”.

Przekazane przez nas dary Urząd Marszałkowski 
rozdysponuje wśród osób najbardziej poszkodowanych w wyniku 
powodzi. Będą to w szczególności gmina Raciechowice i Gąbin, do 
których w najbliższych dniach zostanie przekazana pomoc.
           Z poważaniem

Jakub Kochowicz - Prezes zarządu SPGL
Agnieszka Dalke - Sekretarz zarządu



Dzień dziecka w Lipienku
Dnia 05.06.2010 r. odbył się Dzień Dziecka 

w Lipienku.
Dzięki pomocy Pana Wójta, Radnego, Sołtysa 

i jednostki OSP na dzieci czekało wiele atrakcji. Sołtys powitał 
wszystkie zgromadzone dzieci i rozpoczęła sie wspólna zabawa. 
Konkurencje - skakanie w worku, rzut piłka, biegi na czas, 
konkurencje strażackie w rozwijaniu węży.

W trakcie zabawy jednostka OSP przygotowała przejazd 
wozem strażackim i pokaz gaszenia pojazdu. Na zakończenie dzieci 
miały wspólne ognisko, gdzie mogły upiec kiełbaski i otrzymały 
sporo słodyczy i lodów. Szczególne podziękowanie należy się 
wszystkim paniom, które prowadziły zabawy i pomagały
w organizacji. Sołtys - Teodor Dziubak, 

Radny - Kazimierz Komorowski
Ochotnicza Straż Pożarna w Lipienku

Spacerki po Chełmnie 2010
Zbiórka uczestników pieszych wycieczek o godz. 10.30 

przed Ratuszem.
Wycieczki rowerowe (raz w miesiącu) zbiórka o godz. 10.00 
przed Ratuszem. Na wycieczki rowerowe prosimy zabrać: latarki, 
picie, okrycie przed deszczem, okulary słoneczne, jedzenie.

Udział w zwiedzaniu jest bezpłatny poza wejściem na 
wieżę kościoła farnego (5 zł), wejściem na taras Ratusza podczas 
„Nocy Muzeów” (2 zł) oraz ofiara za zwiedzanie krypty ksieni 
Magdaleny Mortęskiej.
.
CZERWIEC
1.   6 czerwca 2010 r. godz. 10.30 - m.in. zabudowa Rynku, dzieje 

ulicy Grudziądzkiej, Brama Grudziądzka, Urząd Miasta, ulica 
Dworcowa i Plac Wolności - przewodnik Anna Grzeszna 
Kozikowska

2. 13 czerwca 2010 r. godz. 10.30 - m.in. Ratusz, kościół św. 
Ducha, cmentarz, mury obronne, Akademia Chełmińska - 30 
przewodnik Jadwiga Alaba Wesołowska 

3. 20 czerwca 2010 r. godz. 10.00 - wycieczka rowerowa - 
przewodnik Sławomir Grabowski - pierwsza wycieczka "Dwa 
ujścia" Chełmno - Głogówko - Świecie - Chełmno; ok. 25 km, 
czas ok. 3,5 godz.

4. 20 czerwca 2010 r. godz. 10.30 koszary fryderycjańskie przy 
ul. 22-go Stycznia, kościół garnizonowy, koszary przy Al. 3 
Maja, Baszta Panieńska, Pomnik Żołnierzy Armii Czerwonej, 
kościół podominikański - przewodnik Władysław Flieger

5. 27 czerwca 2010 r. godz. 10.30 - Brama Grudziądzka, Fara 
jakiej nie znamy, kościół pofranciszkański - przewodnik 
Jadwiga Alaba Wesołowska

LIPIEC
6.         4 lipca 2010 r. godz. 10.30 - przewodnik Władysław Flieger

7. 11 lipca 2010 r. godz. 10.30 - „Pamięci Małgorzaty 
Kowalskiej” - przewodnik Jadwiga Alaba - Wesołowska

8. 18 lipca 2010  godz. 10.30  przewodnik Władysław Flieger
9. 25 lipca 2010 r. godz. 10.00 - wycieczka rowerowa - 

przewodnik Tomasz Budzyński - szlakiem komturii 
krzyæackich w naszym rejonie. Trasa z Che³mna do 
Starogrodu, poprzez Kie³p i zbocza p³utowskie, Unis³aw 
(wzgórze zamkowe i ko ú cio³), Kijewo. Trasa oko³o 35-37 km.

10. 25 lipca 2010 r. godz. 10.30 - przewodnik Sławomir 
Grabowski

SIERPIEŃ
11. 1 sierpnia 2010 r. godz. 10.30 - przewodnik Sławomir 

Grabowski
12. 8 sierpnia 2010 r. godz. 10.30 - przewodnik Sławomir 

Grabowski
13. 15 sierpnia 2010 r. godz. 10.30 - Jadwiga Alaba - 

Wesołowska
14. 22 sierpnia 2010 r. godz. 10.00 - wycieczka rowerowa - 

przewodnik Tomasz Budzyński - szlakiem mennonitów - trasa 
zwi¹ zana z festiwalem smaku w Grucznie, Che³mno, 
Chrystkowo, wa³ wiú lany, Gruczno, ok. 25 km, trasa lekka, 
³atwa i przyjemna.

15. 22 sierpnia 2010 r. godz. 10.30 - przewodnik Władysław 
Flieger

16. 29 sierpnia 2010 r. godz. 10.30 - przewodnik Anna Grzeszna 
Kozikowska

WRZESIEŃ
17. 5 września 2010 r. godz. 10.30 - przewodnik Jadwiga Alaba 

Wesołowska
18. 12 września 2010 r. godz. 10.30 - przewodnik Anna 

Grzeszna - Kozikowska 

Strona 9

„Taaa...ka ryba!”
Dnia 13. 06. 2010 r. w miejscowości Krusin na Jeziorze 

Parówka koła Gminne P.Z.W. w Lisewie zorganizowało zawody 
wędkarskie dla dzieci członków Naszego Koła związane 
z obchodzonym kilka dni wcześniej Dniem Dziecka. Udział brało 
23 dzieci, w tym 13 chłopców i 10 dziewcząt.

Oto zwycięzcy zawodów:
1. Natalia Zielińska 0,86 kg
2. Katarzyna Jaworska 0,82 kg
3. Remigiusz Pudlewski 0,40 kg

Prezes Koła G. Ignaczak składa podziękowania sponsorom:
Wójt Gminy Lisewo - Jerzy Cabaj
Piekarnia  Ciastkarnia Bogdan Jarząb
Zakład Mięsny Ritter - Jacek Ritter
Poliester - Jacek Adamczyk
Sklep spożywczy - J. M. Behrendt
ART - MIX Dawid Chrapiński

Grzegorz Ignaczak

Wiadomości Lisewskie
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
Rozwiązania prosimy przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie do dnia 10 lipca 
2010 r. Wśród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy trzy nagrody niespodzianki. Zwycięzców 
poznamy w następnym numerze gazety.

M. Szpręglewska

1. Mąż mamy.
2. Zwierzę z długą szyją.
3. Mieszkanie ślimaka.
4. Wszechświat.
5. Znosi jajka.
6. Dumny ptak.
7. Nie miasto.
8. Mała, czarna lub z mleczkiem.
9.Pora wakacji
9. Czworonożny przyjaciel człowieka.

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

VII KUJAWSKO  POMORSKI TURNIEJ 
HOKEJA HALOWEGO OLIMPIAD 

SPECJALNYCH W LISEWIE 22.05.2010
Turniej odbył się w hali sportowej przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Lisewie i brało w nim udział 7 drużyn  trzy 
żeńskie (sekcje: Potrafimy Świecie i Kaczory Chełmno, do której 
należą Mieszkanki DPS Mgoszcz oraz Trzynastka Grudziądz) oraz 
cztery męskie (sekcje: Potrafimy Świecie, Tacy Sami Bydgoszcz, 
Kaczory Chełmno, Grud Grudziądz).  Mecze poprzedziła uroczysta 
ceremonia otwarcia, podczas której wysłuchano hymnu Olimpiad 
Specjalnych, wniesiono flagę Olimpiad. Po oficjalnym otwarciu 
zawodów, przysięgę olimpijską w imieniu wszystkich uczestników 
złożyła Bogumiła Konwińska, zawodniczka z DPS Mgoszcz. Po 
ceremonii otwarcia przystąpiono do rozgrywek. Drużyny rozegrały 
mecze systemem każdy z każdym. I tak w grupie żeńskiej Potrafimy 
Świecie ograły Kaczory Chełmno (DPS Mgoszcz) 8:2 
i wygrały z Trzynastką Grudziądz również 8:2. W meczu Trzynastki 
Grudziądz z  Kaczorami Chełmno (DPS Mgoszcz) padł remis 0:0.
O drugim miejscu decydowała dogrywka, w której wygrały 
zawodniczki z Grudziądza 1:0.  W grupie męskiej po bardzo zaciętej 
rywalizacji zwyciężyła drużyna Tacy Sami Bydgoszcz, ale trzeba 
przyznać, że mecze w grupie męskiej były wyjątkowo wyrównane. 
Turniej był kwalifikacją na zawody ogólnopolskie, które odbędą się 
w grudniu. Oddział regionalny województwa Kujawsko  
Pomorskiego Olimpiad Specjalnych będą reprezentować 
zawodniczki  ze Świecia i zawodnicy z Bydgoszczy. Po meczach 
nastąpiła ceremonia zamknięcia imprezy, podczas której wręczono 
medale dla uczestników zawodów. Po zakończeniu imprezy 
zawodnicy udali się na ciepły posiłek. 

Turniej organizowany był przez Dom Pomocy Społecznej, 
Stowarzyszenie Pro Bono Hominis Dla Dobra Człowieka 
w Mgoszczu, Sekcje „Kaczory” Chełmno. Współorganizatorami 
byli Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo, Urząd Gminy 
w Lisewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących. Organizatorzy 
dziękują serdecznie Dyrektorowie ZSO w Lisewie za udostępnienie 
hali sportowej i stołówki, Wójtowi Gminy Lisewo za ufundowanie 
medali dla uczestników, klubowi LKS Victoria Lisewo za 
udostępnienie bramek oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy 
Lisewo za ufundowanie drożdżówek i napoi dla uczestników 

turnieju. Szczególne podziękowania kierowane są dla wszystkich 
wolontariuszy, bez pomocy których, nie byłoby możliwe tak 
sprawne przeprowadzenie turnieju. 

          Adam Jurzysta

Żywe Posągi z Mgoszcza
W Dzień Dziecka 01.06 w Chełmnie Stowarzyszenie 

„Ludzie Ludziom” wraz ze SOSZW w Chełmnie zorganizowali 
Festiwal Żywych Posągów. Tradycyjnie nie mogło tam zabraknąć 
przedstawicieli Domu Pomocy Społecznej w Mgoszczu. Już na 
długo przed udziałem w Festiwalu trwały przygotowania, które 
koordynowały Ewa Owczarek i Paulina Makowska instruktorki 
mgoskiej placówki. Anna Wiśniewska i Agnieszka Śmigielska 
reprezentowały naszą placówkę w scenie szachowej. Wcieliły się 
w rolę Króla i Królowej. Wysiłek mieszkanek, jaki włożyły 
w przygotowania oraz sam występ został nagrodzony. Agnieszka 
Śmigielska za statułę czarnej królowej otrzymała drugie miejsce. 
Natomiast Anna Wiśniewska - biała królowa - otrzymała 
wyróżnienie. Bardzo serdecznie gratulujemy.

     Robert Kościński

A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu:
- Ola Kurzeja - Lisewo,
- Ewa Szpręglewska - Lisewo,
- Weronika Włodarczyk - Lisewo.

Gratulujemy!
Odbiór nagród od 28.06 w GBP Lisewo



Stypendia dla zdolnych uczniów
Urząd Gminy w Lisewie informuje, iż termin składania 

wniosków o stypendium naukowe dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2010/2011 zamieszkałych 
na terenie gminy Lisewo należy złożyć do 30 lipca 2010 r. 
za wyjątkiem uczniów klas I, dla których termin składania 
wniosków ustalono po pierwszym półroczu do 28 lutego 2011 r. 
Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Lisewie. 
Poniżej drukujemy regulamin przyznawania stypendiów dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych.

§ 1. 1. O stypendium ubiegać mogą się uczniowie, którzy 
łącznie spełniają następujące warunki:

1) pobierają naukę w szkołach  ponadgimnazjalnych;
2) zamieszkują w Gminie Lisewo;
3) uzyskali co najmniej ocenę dobrą z zachowania oraz uzyskują 
wyniki w nauce określone w regulaminie.”;
2. Stypendium otrzymać mogą uczniowie począwszy od 
pierwszego roku nauki.

§ 2. Środki przeznaczone na stypendia tworzyć będą:
1)środki wyodrębnione w budżecie gminy;
2)darowizny osób fizycznych, prawnych i dotacje;
3)środki pochodzące ze zbiórek publicznych, aukcji, loterii, 
festynów itp..

             § 3.1. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku 
szkolnego i wypłacane jest 
od września do czerwca, z wyjątkiem stypendium dla uczniów klas 
pierwszych, które przyznawane jest na pół roku szkolnego 
i wypłacane  od lutego do czerwca.
2. Wysokość przyznanego stypendium ustala Wójt Gminy. 
Maksymalna wysokość nie może przekraczać kwoty 500 zł 
miesięcznie.

§ 4. 1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, których 
średnia ocen za ostatni rok nauki wynosi co najmniej 4,75, natomiast 
uczniom klasy pierwszej oblicza się wymaganą średnią ocen 
z pierwszego  półrocza. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium składa w imieniu 
ucznia rodzic (opiekun prawny), pedagog szkolny lub wychowawca 
klasy. Do wniosku należy dołączyć opinię wychowawcy klasy 
potwierdzoną przez dyrektora szkoły oraz zaświadczenie o średniej 
ocen za ostatni rok nauki lub pierwsze półrocze dla ucznia klasy 
pierwszej.

3. Opinia o której mowa w ust. 2 powinna zawierać 
krótką charakterystykę ucznia ze szczególnym uwzględnieniem 
jego zainteresowań i osiągnięć.

4. Komisja, o której mowa w § 6 może wystąpić
o uzupełnienie danych zawartych we wniosku lub przedstawienie 
innych dokumentów i zaświadczeń.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja 
może przyznać stypendium uczniowi, który nie spełnia warunku 
określonego w § 4  ust. 1.

§ 5. Podania wraz z wymaganymi regulaminem 
załącznikami określonymi w § 4 ust. 2, składać należy w Urzędzie 
Gminy w Lisewie do dnia 30 lipca natomiast uczniowie klas  
pierwszych po zakończonym  pierwszym półroczu  do 28 lutego.”

§ 6. 1. Stypendium przyznaje Komisja, którą tworzą:
1) Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona;
2) Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lisewie lub 

osoba przez niego upoważniona;
3) przedstawiciel sponsorów środków stypendialnych;

 

4)Przewodniczący Rady Gminy Lisewo lub osoba przez niego 
upoważniona;
5)Przewodniczący Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw 
Socjalnych i Młodzieży Rady Gminy Lisewo

2. Komisja w przypadku zaistnienia wątpliwości w trakcie 
rozpatrywania wniosku może zasięgnąć opinii:
1)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 
2)dyrektora szkoły w której uczy się uczeń któremu ma być 
przyznane stypendium;
3)Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych 
i Młodzieży; 
4)innych organów.
3. O przyznaniu stypendium zawiadamia się pisemnie ucznia .
4. Stypendium może być przyznawane temu samemu uczniowi w 
kolejnych latach nauki.

§ 7. 1. Wypłaty stypendium dla ucznia - stypendysty wstrzymuje się 
w przypadkach:

1) przerwania nauki w szkole; 
2) negatywnej oceny zachowania w szkole lub poza nią; 
3) innych ważnych przyczyn powstałych z winy ucznia.

2. Decyzję o wstrzymaniu wypłaty stypendium podejmuje 
Komisja.

§ 8. Stypendium wypłaca się z dołu w kasie Urzędu Gminy 
pierwszego dnia następnego miesiąca za który przysługuje 
stypendium lub w pierwszym dniu pracy przypadającym po tym 
dniu.

.

CIASTO CYTRYNOWE Z RABARBAREM
Przygotowanie: 35 min.
Pieczenie: 30 min.

Składniki dla 6 osób:
190 g masła
125 g świeżych malin
3 jajka 
20 g cukru pudru
170 g cukru
Skórka z jednej cytryny
Sparzona i drobno pokrojona
190 g mąki
sok z 1 cytryny
Marmoladka z rabarbaru:
200 g rabarbaru
80 g cukru
sok z jednej cytryny

1. Nagrzać piekarnik do 170 stopni C
2. Roztopić 170 g masła w kąpieli wodnej. Odstawić.
3. Ubić energicznie jajka z cukrem i skórką cytrynową aż do 
zbielenia. Gdy masa podwoi objętość, dodać partiami 170 g mąki. 
Dodać stopione masło, następnie sok z cytryny. Wymieszać. 
Przełożyć masę do wysmarowanej masłem i oprószonej mąką 
formy. Wstawić do piekarnika na 30 min.
4. Przez ten czas przygotować marmoladkę z rabarbaru: obrać 
rabarbar, pokroić na kawałki wielkości 5 cm. W garnku o grubym 
denku podgrzać na małym ogniu cukier z jedną łyżką wody, aż do 
otrzymania karmelowej barwy. Dodać rabarbar, następnie sok 
z cytryny. Gotowa na małym ogniu pod przykryciem ok. 10 min. 
Zachować kilka kawałków rabarbaru do dekoracji.
5. Wyjąć ciasto z formy tuż po wyjęciu z piekarnika i położyć na 
kratce do lekkiego wystygnięcia.
6. Przekroić ciasto na dwa blaty, przełożyć marmoladką 
rabarbarową. Udekorować malinami i zachowanymi kawałkami 
rabarbaru, następnie oprószyć przez sitko cukrem pudrem.

Smacznego.

Wiadomości Lisewskie
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usługi na rzecz społeczności wiejskich, usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usługi komunalne, transportowe, roboty i 
usługi budowlane oraz instalacyjne, usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna, rzemiosło i rękodzielnictwo, przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowanie 

lub przechowywanie towarów, wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy, rachunkowość, doradztwo lub usługi 
informatyczne, bazy noclegowe, pola namiotowe 

i kempingowe, mała gastronomia, przedszkola, szkoły dla dorosłych, rozwój rzemiosła związanego z dziedzictwem Ziemi 
Chełmińskiej

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję informuje o możliwości składania wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznania 
pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

Celem działania jest różnicowanie działalności nierolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, 

domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł 

dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Pomoc finansową może uzyskać: osoba fizyczna będąca producentem rolnym, któremu w roku poprzedzającym złożenie 

wniosku w ramach tego działania przyznano płatności bezpośrednie albo osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy dnia 20 

grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako małżonek rolnika albo domownik, będąca odpowiedni małżonkiem producenta 

rolnego albo pracująca w gospodarstwie producenta rolnego, któremu w roku poprzedzającym z łożenie wniosku przyznano płatności 

bezpośrednie.
Forma pomocy  pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej 

jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. złotych. Poziom pomocy 
finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz: wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, 

wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, kryteria 

wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się w siedzibie oraz na stornie internetowej LGD 

 na stronie Urzędu Marszałkowskiego 

Miejsce składania wniosków: Planowany Termin składania wniosków:

1 egzemplarz wniosku wraz załącznikami w  wersji papierowej od 19 lipca 2010 r. do 18 sierpnia 2010 r.

Biuro LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00

Stolno 112, 86-212 Stolno

www.lgdvistula.org, www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl 

 www.arimr.gov.pl

Limit środków dostępnych w konkursie:  200 000,00 zł 

oraz na stronie Agenecji 

Restruktryzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacje można uzyskać w biurze LGD osobiście, pod numerem 

telefonu 056 677-09-07, gdzie informacji udziela Ilona Figura,

u poszczególnych Koordynatorów Gminnych:

Główny Koordynator -Anna Bochen 056 677-09-04

Koordynator Gminy Stolno Agnieszka Ziółkowska 056 677-09-13

Koordynator Gminy Lisewo Halina Chrzanowska 056 686-89-66

Koordynator Gminy Chełmno Marcin Pilarski 056 686-15-40

Koordynator Gminy Grudziądz Sławomir Piernicki 056 451-11-01

oraz na stronie internetowej LGD 

Pytania można kierować również na adres e-mail LGD 

sekretariat@lgdvistula.org.

www.lgdvistula.org

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach działania
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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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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