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„ XII Spotkania Rodzinne”

W niedzielę o godzinie 15.00 odbyły się coroczne Spotkania Rodzinne. Festyn integracyjny zorganizowany 
został przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo, 
Urząd Gminy, Stowarzyszenie Ludzie Ludziom z Chełmna oraz Zakład Aktywności Zawodowej.

Wszyscy przybyli goście zostali powitani przez Pana Wójta Jerzego Cabaja. Następnie został przedstawiony 
program imprezy. W trakcie festynu odbyły się liczne konkurencje sprawnościowe oraz loteria fantowa, której główną 
nagrodą był rower. Można było skosztować chleba ze smalcem i ogórkiem oraz zakupić kiełbaskę z grilla za symboliczną 
złotówkę. Natomiast Świetlica Środowiskowa przygotowała pyszne gofry. Wielką niespodzianką dla najmłodszych były 
darmowe lody. Podczas imprezy można było zmierzyć sobie ciśnienie. Odbyła się również wystawa prac pracowników 
Zakładu Aktywności Zawodowej. Na tegorocznym festynie mogliśmy podziwiać występy: dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Krusinie oraz z Zespołu Szkółw Lisewie. Wystąpił również amatorski zespół „Bartlewiacy” oraz zespół 
seniorów „Jak oni śpiewają”. Ponadto odbyły się pokazy walk rycerskich, tresury psów policyjnych, prezentacja 
najnowszego sprzętu Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum mieli 
okazję wziąć udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dużą uwagę przyciągnęły 
występy zespołów „Goodway” oraz „The Old Ganders”. Wieczorem zaś odbyła się zabawa taneczna, którą uprzyjemnił 
zespół „Kosmiczni Chłopcy”. 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji imprezy. Sponsorami 
Spotkań Rodzinnych byli: ks. Prałat G. Gromowski, dr Zdzisław Falkiewicz, Cecylia i Marek Kochowicz, Renata 
i Tadeusz Tomaszewscy, Zakład Mięsny „Ritter” Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Market Budowlany 
Lipski Tomasz, Marek Szpręglewski „Malbud”, Marker Chełmno, „Apteka pod Arniką”, Inter Cars Chełmno, Euro AGD 
Chełmno Beker, Sklep Wielobranżowy Anna Leśnik oraz Piekarnia „ Jarząb”. Cała impreza zorganizowana została przy 
współudziale środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień. 

Marzena Mucha
Alicja Nogalska
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Bezinteresowna pomoc naszych strażaków
Druhowie z terenu gminy Lisewo czynnie włączyli się 

w tegoroczną akcję przeciwpowodziową. W dniu 22 maja br. 
21 strażaków uczestniczyło w akcji ładowania piasku do worków 
oraz rozwożeniu ich po wale przeciwpowodziowym. Natomiast 
w dniach 25 i 26 maja br. przez ponad 24 godziny 18 strażaków 
i 3 pojazdy bojowe uczestniczyły w zabezpieczaniu przecieków 
w wale przeciwpowodziowym w miejscowości Łęg Gm. Chełmno.

Powódź, która nawiedziła Polskę oszczędziła powiat 
chełmiński jednak ogrom zniszczeń w kraju jest duży, a pomoc 
potrzebna jest wszędzie, gdzie wielka woda przedarła się przez 
wały. Druhowie OSP z gminy Lisewo wraz ze strażakami OSP 
Papowo Biskupie zaangażowali się w pomoc powodzianom. 
W dniach 19 - 20 czerwca, 20 strażaków - ochotników wraz ze 
sprzętem bojowym pomagało w sprzątaniu na terenach dotkniętych 
tegoroczną powodzią. Strażacy zostali przydzieleni przez jednostkę 
JRG w Płocku do miejscowości Świniary w gminie Słubice. 
Zadaniem ochotników było wypompowywanie wody, 
porządkowanie domów i ich obejść. Praca nie była łatwa ze względu 
na odór zalanych domów, dlatego strażacy musieli zakładać 
specjalne maski i ubrania ochronne. Dodatkowym obowiązkiem 
druhów było wynoszenie z domów błota, zniszczonych mebli, 
a także zdzieranie podłóg. Praca ta była ryzykowna i nie należała do 
lekkich ze względu na hałdy błota utrudniające poruszanie się po 
posesjach. Dwa tygodnie później, w dniach 3 - 4 lipca strażacy 
z wyżej wymienionych jednostek ratowniczo - gaśniczych 
ponownie pośpieszyli z pomocą. Tym razem przydzieleni zostali do 
gminy Gąbin. Ochotnicy przekazali również dary w postaci koców, 
pościeli, ręczników oraz artykułów chemicznych i higienicznych. 
Mieszkańcy zalanych gmin byli niezmierni wdzięczni za okazane 
dary oraz bezinteresowną pomoc.

Marek Górecki, Bartek Kącki

X Zjazd Rodzin
Jubileuszowy Dziesiąty Zjazd Rodzin odbył się 26.06 na 

terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Mgoszczu. Z tej okazji 
do Mieszkańców Naszego Domu przybyli bliscy z terenu całego 
kraju. Oficjalnego rozpoczęcia imprezy dokonał Dyrektor DPS 
w Mgoszczu Grzegorz Sziming. To już dziesięć lat…, dlatego nie 
mogło się obyć bez niespodzianek. Wielki jubileuszowy tort, na 
którym widniały „słodkie” fotografie z minionych Zjazdów zrobił 
niemałe wrażenie. Zanim został pokrojony, goście podziwiali ten 
wspaniały wypiek i robili pamiątkowe zdjęcia. Następnie 
Mieszkańcy Domu zaprezentowali swoje osiągnięcia z minionego 
roku. Wszyscy chętni mogli oglądać prezentację multimedialną 
„Od Zjazdu do Zjazdu”, przedstawiającą najważniejsze 
wydarzenia z tego okresu, a także dwa filmy z działalności Klubu 
Pieszego Pasażera. Prezentacje wyświetlane były w sali 
edukacyjno  multimedialnej gdzie również można było podziwiać 
wystawę prac Mieszkańców. Zespół „Stokrotki”, składający się 
z Mieszkańców Domu, wystąpił z autorskim przedstawieniem pt. 
„Jak sprytny Rycerz smoka pokonał”. Występ został nagrodzony 
gromkimi brawami. Dodatkową atrakcją był występ kabaretowy 
przygotowany przez pracowników należących do grupy „Drama”. 
Przez cały czas trwania imprezy można było korzystać 
z przejażdżek bryczką po terenie parku, próbować szczęścia 
w loterii fantowej, w której każdy los wygrywał. Uruchomiony 
został również Punkt Konsultacyjny gdzie wszyscy 
zainteresowani mogli zasięgnąć porad rehabilitantów i pod ich 
kierunkiem poćwiczyć na specjalistycznym sprzęcie 
rehabilitacyjnym, skorzystać z konsultacji psychologa oraz 
pracownika socjalnego. Najmłodsi uczestnicy X Zjazdu Rodzin 
najwięcej czasu spędzali pod namiotem, w którym znajdowała się 
konsola do gier Wii. Rywalizacja sportowa na ekranie telewizora 
wymaga sporego wysiłku a potwierdzić to mogą ci, którzy mieli 
okazję zagrać w tę bardziej aktywizującą odmianę gier 
telewizyjnych. Przygotowane zostały również konkurencje 
rodzinne, w których główną zasadą była „Dobra Zabawa”. 
Atrakcji nie brakowało i mamy nadzieję, że ten jubileuszowy 
Dziesiąty Zjazd Rodzin wszyscy zapamiętamy na długo. 
Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za obecność 
i zapraszamy za rok.

      Robert Kościński

INFORMACJA

Szanowni Państwo w dniu 7 września 2010 roku 
(wtorek) gabinet stomatologiczny w Lisewie, rozpocznie zapisy 
na bezpłatne protezy zębowe (w ramach ubezpieczenia w NFZ), 
na IV kwartał 2010 roku oraz tok 2011. Zapisy po osobistym 
zgłoszeniu się do gabinetu. Proszę o zabranie dowodu osobistego
 i dokumentu ubezpieczeniowego.

Lek. Stom. T. Żary
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POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010

Droga Gospodyni! Szanowny Gospodarzu!
Od 1 września do 31 października 2010 r. odbędzie się 

w naszym kraju Powszechny Spis Rolny. Będzie to pierwszy spis 
realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 
i jednocześnie pierwszy przeprowadzony w tym samym terminie 
i w tym samym zakresie tematycznym  we wszystkich 
27 państwach członkowskich UE.

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą 
o udział w tym historycznym badaniu i życzliwe przyjęcie 
odwiedzających Państwa rachmistrzów spisowych.

Powszechny Spis Rolny odbędzie się wprawdzie dopiero 
jesienią br., jednak badanie dotyczyć będzie stanu w dniu 
30 czerwca 2010 r. (czyli umownego roku gospodarczego).

Zanotowanie przez Państwa najważniejszych informacji 
o stanie gospodarstwa na dzień 30 czerwca 2010 r. zdecydowanie 
ułatwi i przyśpieszy przeprowadzenie właściwego spisu.

W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa niniejszą 
broszurę informacyjną. Zawiera ona wykaz podstawowych 
zagadnień, o które zapyta rachmistrz. Zachęcamy Państwa do jej 
wypełnienia.

I. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów.
1. Jaka była powierzchnia gruntów ogółem w gospodarstwie 
(w ha, a):

a) użytków rolnych ogółem?

b) lasów i gruntów leśnych?

c) pozostałych gruntów?

2. Jaka była w gospodarstwie powierzchnia użytków rolnych 

w dobrej kulturze rolnej (w ha, a):
a) zasiewów?

b) łąk trwałych?

c) pastwisk trwałych?

d) sadów?

e) ogrodów przydomowych?

f) gruntów ugorowanych?
3. Jaka była powierzchnia uprawy zbóż na ziarno (w ha, a):

a) pszenicy ozimej i jarej?

b) żyta?

c) jęczmienia ozimego i jarego?

d) owsa?

e) pszenżyta ozimego i jarego?

f) mieszanek zbożowych ozimych i jarych?

g) kukurydzy na ziarno?

h) gryki?

i) prosa?

j) pozostałych zbożowych?

4. Jaka była powierzchnia uprawy roślin oleistych na ziarno:
a) rzepaku i rzepiku?

b) słonecznika?

c) soi?

d) lnu oleistego?

e) innych oleistych?

5. Jaka była powierzchnia uprawy roślin strączkowych na ziarno:
a) grochu?

b) fasoli?

c) bobu?

d) peluszki?
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e) wyki?

f) bobiku?

g) łubinu?

h) innych strączkowych?

6. Jaka była powierzchnia upraw:
a) ziemniaków?

b) buraków cukrowych?

c) warzyw gruntowych?

d) truskawek i poziomek gruntowych?

e) roślin pod osłonami?

f) strączkowych i motylkowych na zielonkę?

g) okopowych pastewnych?

h) nasiennych?

i) ziół i przypraw?

j) tytoniu?

k) chmielu?

l) z przeznaczeniem na cele energetyczne?

m) pozostałych upraw?

II. Zużycie nawozów.

7. Jaką ilość nawozów zużyto w gospodarstwie na użytki rolne 

(w dt masy towarowej):
a) azotowych?

b) fosforowych?

c) potasowych?

d) wieloskładnikowych?

e) wapniowych?

8. Jaką ilość nawozów organicznych zużyto w gospodarstwie 

na użytki rolne:

a) obornika (w dt)?
3b) gnojówki (w m )?

3c) gnojowicy (w m )?
III. Zwierzęta gospodarskie.
9. Jakie było pogłowie bydła:

a) byczków i jałówek w wieku poniżej 1 roku?

b) byczków i jałówek w wieku 1 - 2 lat?

c) samców i jałówek w wieku 2 lat i więcej?

d) krów mlecznych?

e) krów mamek?

10. Jakie było pogłowie trzody chlewnej:

a) prosiąt o wadze do 20 kg?

b) warchlaków o wadze 20 - 50 kg?

c) knurów i knurków o wadze 50 kg i więcej?

d) loch prośnych o wadze 50 kg i więcej?

e) loch pozostałych o wadze 50 kg i więcej?

f) tuczników na ubój o wadze 50 kg i więcej?
11. Jakie było pogłowie:

a) owiec?

b) kóz?

c) koni?
12. Jakie było pogłowie drobiu:

a) brojlerów kurzych?

b) kur i kogutów dorosłych na rzeź?

c) niosek kurzych do produkcji jaj?

d) indyków?

e) gęsi?

f) kaczek?

g) pozostałego drobiu?
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Dofinansowanie zakupu podręczników 
w roku szkolnym 2010/2011

Urząd Gminy informuje, że rodziny , w których dochód na osobę nie 
przekracza 351 zł mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów 
zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających 
w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I - III szkoły 
podstawowej, klasie II gimnazjum, uczniów niepełnosprawnych 
klas I - III gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV - VI 
szkoły podstawowej. 
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

1) dla uczniów klas I - III do kwoty 170 zł,
2) dla uczniów klas II gimnazjów do kwoty 310 zł,
3) dla uczniów niepełnosprawnych klas I - III gimnazjów do 

kwoty 310 zł,
4) dla uczniów niepełnosprawnych klas IV - VI szkół 

podstawowych do kwoty 200 zł.
Wniosek o zwrot kosztów zakupu podręczników należy składać po 
20 sierpnia w szkole, do której uczeń będzie uczęszczać od 
1 września 2010 r. Druki wniosków można pobrać w wyżej 
wymienionych placówkach oraz w Urzędzie Gminy w Lisewie. 
Termin składania wniosków upływa z dniem 7.09.2010 r.

zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej 

w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 

Rusza projekt Biuro Wsparcia nie do zdarcia.
Realizacja projektu polega na stworzeniu w biurze 

Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo (SPGL) - Biura Wsparcia 
Projektowego, którego zadaniem jest świadczenie usług 
doradczych z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na 
działalność statutową przez organizacje pozarządowe  (zarówno 
formalne, jak i nieformalne) z terenu Gminy Lisewo, Stolno 
i Papowo Biskupie. Utworzone Biuro Wsparcia Projektowego 
stworzy organizacjom lepszy dostęp do informacji na temat 
pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych, zaktywizuje 
organizacje pozarządowe i działające grupy nieformalne. Będzie 
również realizowało zadania poprzez organizację kursu dla 
młodzieży w wieku 15  30 lat, działającej w grupach nieformalnych 
z terenu trzech gmin pod nazwą Szkoła Młodych Liderów oraz 
organizację Szkoły Liderów Trzeciego Wieku dla osób powyżej 30 
roku życia (tj. sołtysów, strażaków, Kół Gospodyń Wiejskich, 
rolników i innych osób działających społecznie w grupach 
formalnych i nieformalnych). Projekt ten ma przyczynić się do 
zwiększenia świadomości społeczności lokalnej na temat 
możliwości aplikowania o środki z funduszy zewnętrznych poprzez 
marytoryczne wparcie przeszkolonych liderów.

Weekendowe szkolenie dla 15 - osobowej grupy młodzieży 
odbywać się będzie w Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży 
w Starogrodzie w terminie 15 - 17 październik 2010 r. SPGL 
zapewnia bezpłatny transport, wyżywienie i nocleg dla uczestników 
warsztatów. Szkoła Liderów Trzeciego Wieku odbędzie się na 
przełomie października i listowada b.r. Odbędą się trzy  bezpłatne 
szkolenia dla 10 - osobowej grupy w każdej gminie osobno. Jedno 
szkolenie będzie trwało 3 dni w godzinach popołudniowych.

Ponadto będą realizowane dodatkowe spotkania z księgową, 
prawnikiem, specjalistą do spraw pozyskiwania funduszy 
strukturalnych. Spotkania te będą miały na celu zapoznanie 
uczestników z kwestiami prowadzenia księgowości  
w organizacjach, aspektów prawnych oraz kwestii gdzie i w jaki 
sposób pozyskać dotacje z Unii Europejskiej.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowanie do Biura 
Wsparcia Projektowego  od poniedziałku do piątku, na ul. 
Chełmińskiej 11 (budynek GS) od lipca do grudnia 2010 roku. 

Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Dalke  pod nr 
tel: 500 - 047 - 389.

Projekt ten na łączną sumę 39120 zł współfinansowany jest ze 
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zapraszamy!!!
           Zarząd SPGL

"Teatr - jak ogień: olśniewa i oświeca”
24 czerwca 2010 r., w przeddzień zakończenia roku szkolnego, 
w Gminnym Gimnazjum w Lisewie po raz kolejny teatr był 
źródłem rozrywki i natchnienia. Uczniowie przygotowali pięć 
inscenizacji i w ten sposób obchodziliśmy Dzień Teatru.  
Obejrzeliśmy parafrazę „Małego Księcia”, opowieść z morałem 
pt.: ”Kolonie”. Przypomnieliśmy sobie cudowną przemianę 
Ebenezera z „Opowieści wigilijnej”, rozbawiła nas zabawna 
historia wyborów najlepszego wokalisty w pewnej wsi, a także 
stworzony „Atlas uczniów”, w którym królują m.in. Maruda 
lekcyjny, Odpisywacz zaciekły, Strachlak nauczycielski. Te 
cudowne przedstawienia były efektem zbiorowego wysiłku klas: 
IA ,IB, IC, IIA, IIC i pań: L.Szczutkowskiej i D.Pyceli .

Lidia Szczutkowska

„Kuchnia z rodowodem”
Muzeum Etnograficzne w Toruniu wspólnie 

z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu planuje wydanie książki 
kucharskiej pt. Kuchnia z rodowodem. Potrawy i produkty 
tradycyjne z województwa kujawsko - pomorskiego. Zamiarem 
„autorów” jest umieszczenie w publikacji jak największej liczby 
dawnych przepisów na potrawy i produkty ze wszystkich 
regionów etnograficznych województwa kujawsko - 
pomorskiego. W książce zostanie wykorzystany materiał 
archiwalny Muzeum oraz dokumentacja Departamentu 
Rolnictwa. Realizatorzy projektu mają nadzieję, że do współpracy 
włączą się również środowiska lokalne i pomogą wzbogacić 
posiadane zbiory. Zależy im na zachowaniu i popularyzowaniu 
naszego regionalnego dziedzictwa kulinarnego, które jest 
nieodłącznym elementem historii i tradycji regionu Pomorza 
i Kujaw.

W związku z tym pracownicy Muzeum Etnograficznego 
zwracają się z prośbą o współpracę i pomoc przy realizacji 
projektu. Szukają przepisów na następujące potrawy 
i produkty z regionu ziemi chełmińskiej: „Jarmuż”, Wino
z chabru, Wino z głogu, „Gomółki”, Żur, „Barszcz” 
z czerwonych buraków, „Kwas”, Zupa z brukwi, Groch 
prażony, „Zagraj”, „Spółka”, „Parzybroda”, Kluski 
„rejbowane”, „Breja”, „Kubelty”, Kluchy skubane, „Muza” 
(zupa z suszonych owoców), „Fjut”, Powidła śliwkowe, 
Klopsy na kwaśno, sok z wiśni, Suszone owoce, „Zaklepańce”, 
„Szurane kartofle”, „Ślepy śledź”, Rogale, „Pomelki”, 
„Prucle”,  Placki  na siarze,  Drożdżówka, Miód 
z maślanki, Syrop z mniszka, Serek smażony. Smalec 
domowej roboty, Pieczona kaczka, „Fałszywy zając”, Ciastka 
na smalcu, Ciastka na skwarkach, Czernina, Chleb 
z dodatkiem ziemniaków, Chleb tradycyjny na zakwasie, 
Chleb na drożdżach, „Prażucha”.

Jeśli w Państwa w domu czy rodzinie robi się którąś 
z wymienionych wyżej potraw i zechcielibyście Państwo 
udostępnić swój przepis, proszę o przybycie do Urzędu Gminy 
w Lisewie w terminie do końca września br. i wypełnienie  
krótkiego  kwestionariusza (do pobrania w sekretariacie UG lub 
u Sekretarza Gminy, pokój nr 13). Jak zapewniają „autorzy”, 
nazwiska osób czy organizacje, które zechciałyby poświęcić swój 
czas na pomoc w przygotowanie publikacji zostaną w niej 
wymienione.

Halina Chrzanowska



OGŁOSZENIE

W niedzielę 8 sierpnia 2010 r. (niedziela), 
w godzinach od 9.00 do 13.00, na parkingu przy Gminnym 
Ośrodku Zdrowia w Lisewie, po raz kolejny stanie 
ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, w którym będzie można 
oddać krew. 

Przychodząc do ambulansu, należy być po lekkim 
śniadaniu (nie na czczo) oraz okazać się dowodem 
osobistym, bądź innym  dokumentem tożsamości ze 
zdjęciem.

Przed oddaniem krwi każdy chętny przejdzie 
kwalifikację laboratoryjną tj. oznaczenie poziomu Hb oraz 
badanie lekarskie.

Zachęcam do zgłoszenia się do ambulansu 
wszystkich, którym tylko stan zdrowia na to pozwala i mają 
świadomość ile znaczy krew, jak bardzo jest cenna 
i pomocna w ratowaniu zdrowia lub życia drugiego 
człowieka.

        Wójt Gminy Lisewo

INFORMACJA
Gminny Ośrodek Zdrowia w Lisewie zawiadamia: 

powtórki leków w rejestracji będą powtarzane raz 
w miesiącu.

         GOZ

INFORMACJA

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

Gminne Centrum Informacji
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INFORMACJA
Gminne Centrum Informacji zaprasza do 

korzystania ze swoich usług.
 Oferujemy m.in.:

*ksero formatu A4,
*druk czarny i kolorowy,
*skanowanie dokumentów
*laminowanie, bindowanie,
*nagrywanie płyt CD i DVD,
*możliwość nadania faksu,
Osoby bezrobotne mają możliwość bezpłatnego 

wydrukowania CV oraz listów motywacyjnych do 10 
egzemplarzy miesięcznie. GCI udostępnia także 
stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu
w celach związanych z poszukiwaniem pracy.

Gminne Centrum Informacji
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KĄCIK KULINARNY
Mus czekoladowy z bananami.

Składniki dla 6 osób:

- 200 g ciemnej czekolady

- 1 łyżka cukru

- 2 łyżeczki płynnej śmietanki

- 1 łyżka kakao

- 50 g masła

- 1 szczypta wanilii

- 3 banany

1. Czekoladę połamać na kawałki i przesypać do miski.

2. Śmietankę doprowadzić do wrzenia i wlać do czekolady. 

Mieszać aż do uzyskania jednolitej masy. Dodać masło, 

kolejno żółtka, dokładnie mieszając przed dodaniem 

następnego

3. Białka z solą ubić na sztywną pianę, stopniowo 

dodawać cukier, kakao, wanilię. Całość delikatnie 

wymieszać z masa czekoladową.

4. Zmiksować 2 banany. Puree dodać do przygotowanej 

masy. Całość przelać do foremki. Wstawić do lodówki na 2 

godziny. Przed podaniem lekko zanurzyć w musie pokrojone 

w plasterki banany.

SMACZNEGO!!!
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finansowane ze środków budżetu Gminy Lisewo

Korekta:

Bartosz Kącki
Łukasz Gefeld
Marek Górecki

  
Gminne  

   

   
Adres   
ul. Toru   
86-230   
tel./fax:   
e-mail:                                                       
                      

               

Halina Chrzanowska

Nakład: 1200 egz.

Skład komputerowy

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.

       
          

       

.  

Materiały  przyjmujemy  do  10  dnia  każdego  miesiąca.  

A oto zwycięzcy poprzedniego 
konkursu:
- Artur Zając - Bartlewo,
- Alicja Lewicz - Linowiec,
- Marcin Antolak - Lisewo.

Gratulujemy!
Odbiór nagród od 10.08. w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Lisewo

Krzyżówka dla dzieci

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Film rysunkowy
2. Czas upałów i częstych wycieczek
3. Miasto z Wawelem
4. Mknie w mieście po szynach
5. Dziwaczka z wiersza Brzechwy
6. Smażona na bekonie
7. Kapuśniaczek albo ulewa

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

M.. Szpręglewska
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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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