
WIADOMOŚCI LISEWSKIE

Nr 7/2010                                                                   ROK VIII                                                            Wrzesień 

ISSN: 1730-752X 

W numerze: Docenili Holendrów•Nowy plac zabaw•GOPS w Lisewie szkoli w ramach PO 
KL• 65 lat istnienia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”•Pomoc dla powodzian •Piknik 

rodzinny w ZAZ-ie•Teatralny Krajęcin•Jaszczur Music Festiwal

 
Bartlewo, Błachta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krajęcin, Krusin, Linowiec, Lipienek, 

Lisewo, Malankowo, Mgoszcz, Piątkowo, Pniewite, Strucfoń, Tytlewo, Wierzbowo, 

                       Wydana: 25.09.2010

Dożynki gminno - parafialne w Drzonowie 2010
Uroczystości rozpoczęto mszą polową, podczas której starostowie dożynkowi Jadwiga 

Rozwadowska i Józef Makowski wręczyli chleb z tegorocznych zbiorów Wójtowi Jerzemu Cabajowi 
i ks. Prałatowi Gerardowi Gromowskiemu. Wójt Gminy Lisewo podziękował rolnikom za ich ciężka pracę 
i zebrane tegoroczne plony.

Następnie zostały ogłoszone wyniki konkursu „Piękna zagroda” - szczebel gminny. Wręczono 
nagrody laureatom i wyróżnionym. Pierwsze miejsce w kategorii „Zagroda wiejska” zdobyli państwo 
Elżbieta i Ryszard Rutkowscy z Piątkowa, natomiast w kategorii „Działka siedliskowa” pierwszą nagrodę 
zdobyła pani Elżbieta Złotucha z Linowca.

Zostały zaprezentowane wieńce dożynkowe poszczególnych wsi, po czym czas umilał występ 
emerytów i rencistów „Jak Oni Śpiewają” w trakcie którego komisja w składzie: Cecylia Tomaszewska, 
Marzenna Szpręglewska i ks. Prałat Gerard Gromowski, wybrała najładniejszy wieniec. Zostały wręczone 
nagrody, a na dożynkach powiatowych, które odbędą się w Unisławiu w dniu 11.09.2010 r. gminę Lisewo 
będzie reprezentował zwycięski wieniec ze wsi Malankowo.

Na festynie wystąpiły również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krusinie. Grupa „Circolo” pokazała 
swoje umiejętności cyrkowe. Wystąpiła także młodzież z ZSO w Lisewie wprowadzając widzów w klimat 
cygańskiej biesiady. 

Jednym z zaproszonych gości był zespół tańca młodzieżowego „Darling” z Białorusi, który swoimi 
umiejętnościami akrobatycznymi zachwycał licznie przybyłą widownię. Po pokazie został rozstrzygnięty 
konkurs z nagrodami w którym główną nagrodą był rower. Szczęście uśmiechnęło się do pani Danuty 
Wysockiej.

Wystąpił także duet ,,Mix” i przypomniał przybyłym stare szlagiery. Po nim na scenę wszedł 
obiecująco zapowiadający się zespół bluesowo - rockowy „GoodWay”. Grał covery ,,Dżemu” i własne 
utwory, które zapewne staną się hitami. Na koniec do późnych godzin nocnych ludzie bawili się przy 
tanecznych przebojach granych przez zespół ,,Kosmiczni Chłopcy”.

W trakcie trwania festynu można było skosztować darmowej grochówki oraz chleba ze smalcem 
i ogórkiem kiszonym, a także kupić za symboliczną złotówkę kiełbaskę z grilla. Można było także nabyć 
wyroby produkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie oraz wyroby lokalnych 
producentów współpracujących z Lokalną Grupą Działania Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez 
Tradycję, bedącą współorganizatorem dożynek.

Organizatorzy dziękują Zakładowi Mięsnemu Ritter za sponsoring. 
Krzysztof Nogalski
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Docenili Holendrów
Rada Gminy w Lisewie postanowiła, na wniosek Wójta 

Gminy, wyróżnić 18 Holendrów nadając im tytuł „Honorowy 
Obywatel Gminy Lisewo”. Uchwały podjęto jednogłośnie na 
posiedzeniu Rady najpierw 1 lipca, a następnie 25 sierpnia. 
Uroczystość wręczenia odbyła się już 23 lipca w Sali sesyjnej przy 
Gminnym Gimnazjum w Lisewie.

Laureaci nie kryli zadowolenia za docenienie ich ciężkiej 
pracy. Stowarzyszenie Stichting Zeeland Help Polen, w którym 
działają, bezinteresownie niesie wsparcie instytucjom
i potrzebującym mieszkańcom gminy od 2002 roku. Nieodpłatnie 
przekazuje sprzęty, odzież, elementy wyposażenia pokoi i sal 
terapeutycznych Domowi Pomocy Społecznej w Mgoszczu. Ten zaś 
rozszerza zakres pomocy na okoliczne wsie. Z darów SZHP 
skorzystały też m.in.: Wąbrzeźno, Chełmża, Chełmno, Grudziądz, 
Wielkie Łunawy, a nawet Bydgoszcz.

- „Ci Holendrzy to ludzie starsi o wielkim sercu. Cieszę się, 
ze radni nie mieli uwag. Wszyscy zgodziliśmy się z faktem, że po tylu 
latach pracy na rzecz lokalnej społeczności w pełni zasłużyli oni na 
wyróżnienie” - mówi Wójt Gminy Jerzy Cabaj.

Monika Maćkowska

z podstawami prawa pracy i przepisów BHP na stanowisku pracy,
a przede wszystkim nabyli umiejętności wykonywania wyrobów 
cukierniczych, półproduktów oraz elementów dekoracyjnych. 
,,Kurs Cukiernika wzbogacił moje umiejętności z dziedziny 
wypieku ciast. Myślę, że przebyte szkolenie pomoże mi
w znalezieniu pracy. Poznałam wiele sposobów dekorowania
i pieczenia ciast” - mówi jedna z uczestniczek. Kurs zakończony 
został egzaminem, który wszyscy uczestnicy zdali pomyślnie.

Kurs Prawa jazdy Kat. ,,B” działanie to przewidziane było 
harmonogramem projektu na okres od lipca do września 2010 r. 
Udział w kursie wzięło 5 uczestników odbywając zajęcia 
teoretyczne jak i praktyczne. Kurs zakończony zostanie 
egzaminem. Również w m - cu lipcu ruszył Program Aktywności 
Lokalnej w ramach, którego 1 rodzina objęta została działaniami 
asystenta rodzinnego, natomiast 5 uczestniczek brało udział 
w warsztatach Klubu Wsparcia Społecznego dzięki, którym mogły 
podwyższyć swoje kompetencje społeczno - życiowe. W ramach 
tego wsparcia uczestniczki wraz ze swoimi dziećmi wyjechały na 
jednodniową wycieczkę do Myślęcinka. Uczestnicy działaniami 
w ramach PAL - KWS objęci będą przez okres kolejnych miesięcy 
tj. do listopada br.

Beneficjentami wszystkich szkoleń są osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym pozostający bez zatrudnienia w wieku 
aktywności zawodowej.

GOPS

65 lat istnienia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”

Dnia 3 lipca 2010 r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” w Lisewie obchodziła 65 rocznicę istnienia. 

W okresie 65 - letniej działalności spółdzielnia zaopatruje 
społeczność gminy w artykuły żywnościowe, przemysłowe, opał 
oraz wszelkiego rodzaju towary do produkcji rolnej, produkuje 
pieczywo, skupuje płody rolne, a także świadczy usługi 
gastronomiczne. Spółdzielnia zapewnia rynek pracy 60 - ciu 
pracownikom, 25 uczniom, których szkoli w  zawodzie: sprzedawcy, 
piekarza, kucharza

Obchody 65 - lecia Gminnej Spółdzielni “SCH” rozpoczęto 
od wprowadzenia pocztu sztandarowego. Przywitanie w imieniu 
Rady Nadzorczej i Zarządu dokonał prowadzący obchody święta 
Władysław Flieger. Udział w obchodach wzięli zaproszeni goście: 
Przewodniczący Rady Powiatu w Chełmnie - Janusz Wojtaszewski, 
V-ce Starosta Powiatu Chełmińskiego - Wojciech Bińczyk, 
Przewodnicząca Rady Gminy w Lisewie - Wiesława Chojnicka, Wójt 
Gminy Lisewo - Jerzy Cabaj. Dyrektor Krajowego Związku 
Rewizyjnego ,,SCH” w Warszawie Odział Okręgowy w Bydgoszczy 
- Ryszard Weronis, Dyrektor BS Brodnica O/Świecie - Aleksander 
Mikołajczak, kierownik BS Chełmno O/Lisewo Arkadiusz 
Bukowski, prezesie Gminnych Spółdzielni ,,SCH” ze Stolna, 
Świecia, Kijewa Królewskiego, Łubianki, Ciechocina oraz 
przedstawiciele współpracujących firm: Spółdzielnia Mleczarska
w Lisewie, ,,TOREC” z Torunia, ,,Posejdon” z Grudziądza, ,,Tradis”  
z Brodnicy, ,,Presto” z Torunia, Prezes Zarządu Gminnego OSP, byli 
V-ce prezesi Gminnej Spółdzielni - Krystyna Damrath, Roman 
Grabowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Czerwiński 
oraz członkowie i pracownicy spółdzielni. Okolicznościową 
prezentację historii 65 lat działalności spółdzielni przedstawił Prezes 
Zarządu Andrzej Wiśniewski.

Nowy plac zabaw

W miejscowości Drzonowo przy świetl icy 
środowiskowej obok Zakładu Aktywności Zawodowej 
powstał nowy plac zabaw sfinansowany ze środków

urzędu marszałkowskiego. Plac dostępny jest dla dzieci w wieku
3 - 12 lat. Dzieci będą mogły korzystać miedzy innymi z huśtawek, 
konika na sprężynce i z zestawu wieloczynnościowego ze 
zjeżdżalnią.

Krzysztof Nogalski

GOPS w Lisewie szkoli w ramach PO KL
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, w ramach 

projektu systemowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach 
PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pn. ,,Aktywizacja rodzin 
dysfunkcyjnych, bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej”,
w okresie od kwietnia do maja 2010 r. przeprowadził szkolenia, których 
celem było zdobycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji mających 
na celu ułatwienie poruszania się po otwartym rynku pracy.

W miesiącu kwietniu odbył się cykl 13 spotkań z doradcą 
zawodowym mających na celu wskazanie aktywnych form poszukiwania 
pracy, przygotowanie listu CV i motywacyjnego, przygotowanie
i stymulacja rozmowy kwalifikacyjnej, a także poznanie słabych
i mocnych stron każdego z uczestników. W spotkaniach udział wzięło
12 osób.

Kolejnym etapem realizacji działań projektu było 
zrealizowanie w m-cu maju 2010 r. kursu ,,Stylizacja i przedłużanie 
paznokci metodą akrylową z elementami wizażu”, w którym udział 
wzięło 10 uczestniczek projektu ,, Na szkoleniu dowiedziałam się jaki 
mam typ urody, w jaki sposób powinnam się ubierać, jak robić makijaż 
żeby pasował do mojego typu urody. Również w jaki sposób dbać
o paznokcie i jak je przedłużać. Szkolenie dodało mi dużo pewności siebie 
„- mówi jedna z uczestniczek.

Kolejnym etapem realizacji działań projektu było 
zrealizowanie w m - cu maju 2010 r. Kursu Cukiernika, którego miejscem 
realizacji był Zakład Cukierniczy ,,ELWA”w Laskowicach Pomorskich. 
Uczestnikami kursu byli 3 beneficjenci projektu, którzy zapoznali się



Strona 4

Wiadomości Lisewskie

Obchody 65. rocznicy były uroczyste. Odznaczono 
wyróżniających się pracowników i działaczy spółdzielni 
odznaczeniem Zasłużony dla Spółdzielczości ,,Samopomoc 
Chłopska”: 
- Jerzy Cabaj - Wójt Gminy Lisewo,
- Jerzy Erdmann - były Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Kazimierz Darnicki - członek Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Kowal - członek Zarządu Spółdzielni,
- Stefan Lampert - członek Rady Nadzorczej,
- Małgorzata Ciechowska - długoletni pracownik Spółdzielni,
- Wiesława Taczyńska - długoletni pracownik Spółdzielni,
- Kazimiera Preis - długoletni pracownik Spółdzielni,
- Ryszard Fiałkowski - długoletni pracownik Spółdzielni,
- Jerzy Przeperski - długoletni pracownik Spółdzielni.

Wyróżniono także społecznie działających na rzecz 
Spółdzielni członków Rady Nadzorczej odznaczeniem „Zasłużony 
Działacz Ruchu Spółdzielczego”:
- Mieczysława Chrzanowskiego,
- Sławomira Góreckiego,
- Franciszka Bąka,
- Zofię Papierowską,
- Bogumiłę Przybylską,
- Zdzisława Szpręglewskiego,
- Jana Pachtę.

Zarząd wyróżnił z okazji 65 - lecia spółdzielni nagrodami 
rzeczowymi pracowników Spółdzielni:
- Teresę Bobowiak,
- Wiesławę Jankowską,
- Marka Pabiana,
- Ryszarda Fiałkowskiego,
- Jerzego Przeperskiego.

Uroczystość uświetnił tort urodzinowy. Zabawa trwała do 
białego rana.

    Wiśniewski Andrzej

Nowa „Victoria”
Na stadionie „Victorii” - Lisewo dnia 21 sierpnia 2010 r. 

odbyło się otwarcie nowo wybudowanego ośrodka sportowego. 
Znajdować się w nim będzie ogólno dostępna siłownia oraz będzie 
pełnił rolę siedziby Klubu Sportowego „Victoria” z szatniami dla 
drużyn i toaletami publicznymi dla kibiców. Ośrodek powstał 
dzięki przychylności Rady i Wójta Gminy Lisewo. W trakcie 
uroczystości zostały wręczone pamiątkowe statuetki dla 
sponsorów klubu: Prezesa Spółdzielni Mleczarskiej p. Bogdana 
Jankowskiego, Prezesa GS „SCH” p. Andrzeja Wiśniewskiego,
p. Stanisława Nowaka, p. Janusza Kościołka oraz p. Damiana 
ip. Michała Mikołajczak właścicieli firmy MIKBUD. Wójt Gminy 
Lisewo - Jerzy Cabaj - uhonorował także Lucjusza Kardasia za 
zdobycie mistrzostwa polski w kolarstwie torowym. Ksiądz prałat, 
proboszcz parafii Lisewo - Gerard Gromowski - poświęcił nowo 
powstały budynek. Biało - czerwona wstęga została przecięta przez 
Wójta Jerzego Cabaja, Przewodniczącą Rady Gminy Wiesławę 
Chojnicką oraz Prezesa K.S. „Victoria” Marka Szpręglewskiego. 

Po uroczystościach inauguracyjnych odbył się turniej 
wiejskich drużyn piłkarskich, w trakcie którego rozegrano kilka 
meczy. Zwyciężyła drużyna OSP Lipienek, wygrywając wszystkie 
mecze. Drugie miejsce zdobyła pełna hartu ducha drużyna 
„Old Boy” z Lisewa, która przegrała tylko w finałowym meczu. 
Trzecie miejsce zajęła drużyna „Vegas Super Game”, która trzema 
golami wywalczyła podium, tracąc zaledwie jedną bramkę. 
Zwycięska drużyna otrzymała Puchar Wójta Gminy Lisewo. Dla 
pierwszych trzech zespołów zostały wręczone nagrody. 
Nagrodzono także najlepszego snajpera turnieju. Królem strzelców 
został Mateusz Pieniążek.

Po turnieju odbył się mecz juniorów młodszych klubu 
„Victoria” Lisewo z „Legią” Chełmża.

Wieczorem, odbyła się zabawa taneczna. Bawiącym się 
umilali czas dyskotekowymi przebojami „Dj Xionc” i „Dj Rafcio”.

Krzysztof Nogalski
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Wyremontowana świetlica uaktywnia mieszkańców 
Kornatowa

   W pierwszym półroczu 2010 roku została wyremontowana 
świetlica wiejska w Kornatowie. Miłym zaskoczeniem dla 
mieszkańców wsi było gruntowne wykonanie robót w lokalu.
Młodzież jako pierwsza wykorzystała świetlicę na spotkania przy 
muzyce.
 Gdy  Przyszła kolej na nas - dorosłych - postanowiliśmy wyplatać 
wieniec dożynkowy w świetlicy. Odbyło się kilka bardzo miłych 
spotkań mieszkanek chętnych do pracy. Na tym, nie poprzestaniemy 
i będziemy się spotykać nie tylko na oficjalnych zebraniach, ale 
również towarzysko.
      Prosimy aktywnych mieszkańców Kornatowa niech się ujawnią 
i sprzedadzą nam ciekawe pomysły na następne spotkania. 
Aktualnie proponujemy dołączyć się do realizacji projektu 
pt. „Spotkanie Wigilijne dla Seniorów Kornatowa”. O tym, jak 
dawniej świętowano Wigilię i przygotowywano się do Świąt 
Bożego Narodzenia, będziemy mogli porozmawiać i powspominać 
dawne tradycje na wspólnym spotkaniu.

Sołtys - Jadwiga Łepek

POMOC DLA POWODZIAN
03-09-2010 roku OSP Lipienek wraz z ochotnikami ze 

Strucfonia zorganizowali wyjazd z darami do powodzian z powiatu 
Płockiego.

Kiedy dojechaliśmy do miejscowości ŚWINIARY pow. 
Płocki, gdzie nasi druhowie pomagali przy skutkach powodzi ponad 
dwa miesiące temu, ludzie przywitali nas serdecznie i byli bardzo 
miło zaskoczeni naszą wizytą. Każdy gospodarz otrzymał ziarno 
czy też ziemniaki. Wszyscy proponowali poczęstunek 
i odpoczynek. Wspólnie z druhami ze Strucfonia zawieźliśmy ok.
3 ton ziarna, 700 kg ziemniaków, kapustę i ogórki. 

Wszystkim mieszkańcom Lipienka i Strucfonia, a także 
Państwu Orzechowskim i Sikorskim z Dubielna oraz Panu Wójtowi, 
Pani Kierownik ZAZ-u, Firmie „SŁAFPOL” za użyczenie busa 
należą się ogromne podziękowania.

Po tej zbiórce stwierdziliśmy, że w każdej sprawie 
możemy liczyć na naszych mieszkańców. Jeśli znajdą się następni 
chętni na podarowanie takich plonów i artykułów spożywczych
(a już są tacy), to zorganizujemy kolejny transport, bo potrzeby 
tamtych ludzi dotkniętych powodzią są bardzo duże. Wszystkie 
osoby, które chciałyby podarować coś od siebie proszę o kontakt 
z naszymi jednostkami OSP.

Naczelnik OSP Lipienek
Radosław Lewandowski

osplipienek@wp.pl

Piknik rodzinny w ZAZ-ie
Dnia 07.09.2010 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej 

w Drzonowie odbył się Piknik Integracyjny. Wzięli
w nim udział pracownicy zakładu wraz z zaproszonymi rodzinami.

Małgorzata Zdrojewska
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Zawody wędkarskie dla najmłodszych
Zawody wędkarskie „juniorów” o Puchar Wójta Gminy 

przy W.G.P.Z.W w Lisewie odbyły się dnia 8 sierpnia 2010 r.
w miejscowości Krusin na jeziorze Parówka.

Udział w zawodach brało 16 dzieci w tym 5 dziewcząt i
11 chłopców. Zdobywcą pucharu został Patryk Jaworski, drugie 
miejsce zajęła Natalia Zielińska, a trzecie Adrian Moskal. Dla 
pozostałych dzieci nie zabrakło upominków i słodyczy. W imieniu 
P.Z.W Prezes koła, Grzegorz Ignaczak złożył Wójtowi Gminy 
Jerzemu Cabaj serdeczne podziękowania.

Grzegorz Ignaczak

„Dajmy szansę dzieciom”
Szanowni Rodzice,w roku szkolnym 2010/2011 Gminne 

Przedszkole w Lisewie kontynuuje w partnerstwie z Gminą Miasto 
Grudziądz i Gminą Nowe realizację projektu „Dajmy szansę 
dzieciom” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Poddziałanie 9.1.1 - zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Gminne Przedszkole w Lisewie w ramach projektu oferuje 
całkowicie bezpłatne zajęcia popołudniowe dla dzieci 3-5 lat.Wasze 
dzieci będą znajdowały się pod opieką wyspecjalizowanej kadry 
pedagogicznej,w przedszkolu wyposażonym w atrakcyjne 
zabawki.Uczęszczając na zajęcia wychowania przedszkolnego 
dzieci:
- poszerzą wiedzę na temat otaczającej rzeczywistości,
- nabędą postawę społeczną,
- rozwiną umiejętności związane z samoobsługą,
- podniosą swoją sprawność fizyczną,

- zwiększą umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
- nabędą umiejętności rytmiczno - ruchowe,
- nawiążą kontakty interpersonalne,
- wzbogacą przeżycia i wyobraźnię poprzez udział
w przedstawieniach teatralnych,
- rozwiną się w sferze umysłowej, społeczno - moralnej
i emocjonalnej.

Uzyskanie powyższych rezultatów ułatwi Waszym 
dzieciom start w następne etapy edukacyjne. Zapisy do grupy 
popołudniowej odbywać się będą w dniach 14.09.2010 r. do 
30.09.2010 r. w godzinach pracy przedszkola.Zajęcia odbywać się 
będą codziennie od 11 października 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.
w Gminnym Przedszkolu w Lisewie. Rozpatrywana jest kwestia 
ewentualnego dowozu dzieci przez gminny autobus.Więcej 
informacji mogą Państwo uzyskać podczas spotkania 
informacyjno - promującego w dniu 14 września 2010 r. o godzinie 
14.00 na terenie Gminnego Przedszkola w Lisewie, na które 
serdecznie zapraszam Was wraz z Waszymi dziećmi.

Janina Lewandowska

Teatralny Krajęcin
W czwartek 9 września gościł w Krajęcinie toruński Teatr 

„Wiczy”. Grupa zaprezentowała mieszkańcom jeden
z najbardziej znanych utworów Sławomira Mrożka „Emigrancji”.
Spektakl grany był w 39 - letnim Mercedesie L 508 D. To jest 
samochód - camping, służący do podróżowania przez długi czas 
bez konieczności wracania do domu .

Utwór ten powstał w połowie lat 70 - tych i  został 
zaadoptowany przez Teatr „Wiczy” do współczesnych realiów 
osób opuszczających Polskę w pogoni  za lepszym jutrem.

W przedstawieniu uczestniczyło 11 widzów oraz dwóch 
aktorów znajdujących się w samochodzie, dzięki czemu widzowie 
stali się częścią przedstawienia.

Teatr „Wiczy” przyjechał do Krajęcina na zaproszenie 
Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Lisewo. Przyjazd grupy 
sfinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego
w ramach projektu „Tu i teraz 2010”.             Jakub Kochowicz
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Bezpieczne wakacje
W dniu 3 sierpnia Wójt Gminy Lisewo mgr Jerzy Cabaj, 

gościł prezesa Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca” - byłego 
ministra rolnictwa  Jacka Janiszewskiego i aktora Dariusza Kordka. 
Tematem rozmów była współpraca miedzy władzami 
samorządowymi a Stowarzyszeniem, dotycząca działań 
propagujących bezpieczne spędzanie wakacji i integrację 
młodzieży z małych miejscowości.

Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” organizuje tę 
akcję od 2008 r. W 2011 r. Podstawą działań będzie współpraca
z małymi miejscowościami, gdyż tam jest najwyższy współczynnik 
wypadków.

Współpraca będzie polegała na wspólnej organizacji 
festynów w postaci świąt rodzinnych, na których przede wszystkim 
młodzież i dzieci, a także ich rodzice będą mogli poznać zasady 
bezpiecznego spędzania wakacji i czasu wolnego. Głównym celem 
jest dotarcie do świadomości ludzi poprzez muzykę, sztukę, gry
i zabawy. Dzięki współpracy z policją i strażą pożarną będą 
organizowane pokazy sprzętu i działań służb, kursy pierwszej 
pomocy.

Krzysztof Nogalski

Lato w świetlicy środowiskowej w Pniewitem.
Mimo przerwy urlopowej tradycyjne zamierzenia 

wakacyjne zostały w pełni zrealizowane. Dziatwa wypoczywała 
zdrowo, radośnie i bezpiecznie. Towarzyszący nam w naszych 
przedsięwzięciach dorośli, też nie kryli zadowolenia. Tak jak co 
roku prócz codziennych zajęć były atrakcje.

Rok szkolny zakończyliśmy i wakacje rozpoczęliśmy
25 czerwca 2010 r. festynem rodzinnym, w którego organizacji 
pomogło nam sołectwo wsi. Uczestniczyli w nim tak jak zawsze nie 
tylko mieszkańcy Pniewitego. Zaprosili na niego zespół 
Bartlewiacy pod kierunkiem Jana Łukaszewskiego, który umilał 
nam wieczór pomysłowymi skeczami i piosenkami. Dla 
urozmaicenia odbyły się też różne konkursy. Dzieci otrzymały 
słodycze ufundowane przez IWE - TOM z Lisewa i nasza świetlicę. 
Wszyscy raczyli się kiełbaskami z grilla ufundowanymi przez 
Urząd Gminy, W otwartym na czas festynu sklepie każdy mógł 
kupić sobie to, co tylko zechciał. Wszyscy bawili się świetnie przy 
granych i śpiewanych kawałkach pana Jana.

Tradycją stały się już u nas darmowe biwaki na boisku, 
dzięki Urzędowi Gminy i niektórym rodzicom. Przeważnie nie 
mamy wtedy jednak szczęścia do pogody. Tym razem też tak było, 
ale mimo to i tak dobrze bawiliśmy się i wypoczywaliśmy. W to lato 
biwakowaliśmy w dniach 27-30 lipca. Już w pierwszą noc deszcz 
zalał niektórym namioty i ubrania i dlatego nie mieli ochoty do 
dalszego wypoczynku. Wytrwali biwakowicze zostali, więc 
spaliśmy w sali, co było dodatkową atrakcją. Nikt się nie nudził, bo

każdy miał zajęcie i niecierpliwie czekaliśmy na pogodę. Gdy 
pojawiło się słońce odbyliśmy upragnione podchody, podczas 
których z wielkim zaangażowaniem wykorzystywaliśmy 
przeróżne zadania przygotowane przedtem przez mamy, które 
razem z nami je realizowały. Biwakowe dni upłynęły bardzo miło
i szybko, więc aż trudno było się rozchodzić.

W sierpniu, w przedostatnim tygodniu wakacji znowu 
zebraliśmy się na jeden dzień i noc. Spaliśmy oczywiście
w świetlicy, tym razem nie było już podchodów, ale zabawy
i spacery. Jedzenie mieliśmy jeszcze od poprzedniego biwaku. 
Należy nadmienić, że razem z nami była młodzież szkolna z innych 
miejscowości na obydwu biwakach. Było świetnie.

Co roku w wakacje dzięki Urzędowi Gminy i sponsorom 
poznajemy jakieś miasto Polski. Tym razem pomogli nam Bank 
Spółdzielczy oraz Państwo G.S. Nowak. Wybraliśmy się więc do 
Torunia, autobusem firmy Grawit wraz z młodzieżą z innych 
miejscowości. Zwiedziliśmy tam starówkę i wystawę z przeszłości 
naszego kraju w Muzeum Etnograficznym. Następnie płynęliśmy 
statkiem po Wiśle zachwycając się pięknymi widokami
i zabytkami miasta. Byliśmy w Mc Donaldzie i Galerii Copernicus. 
To był dla nas wszystkich wspaniały dzień. Wróciliśmy 
zadowoleni, dlatego będziemy wycieczkę długo i miło wspominać.

W ostatnią sobotę sierpnia braliśmy udział w festynie 
dożynkowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Lisewo, Urząd Gminy, sołectwo i naszą świetlicę. 
Dołączyli do nas także wójt gminy Jerzy Cabaj wraz
z małżonką. W części oficjalnej ze skupieniem wysłuchaliśmy 
koncertu Pani Ewy Rocławskiej, mieszkanki Grudziądza 
pomieszkującej wraz z rodziną w Pniewitem. Potem braliśmy 
udział w konkurencjach związanych z ziemniakami i liną, za które 
zwycięzcy zostali nagrodzeni bardzo pomysłowymi nagrodami. 
Degustowaliśmy sałatkę ziemniaczaną, pieczone udka, kiełbaski
z grilla. Mogliśmy także kupić co nieco w mini bufecie. Do tańca 
przygrywał nam Pan Łukaszewski z solistką. Bawiliśmy się wesoło 
do późnych godzin nocnych.

Dzięki wymienionym sponsorom i pomocy rodziców te 
przedsięwzięcia mogły być zrealizowane i wszystkie chętne dzieci 
i młodzież mogły brać w nich udział. Dziękujemy Wam bardzo, że 
leży Wam na sercu dobro dziatwy. 

Janina Klafczyńska

Pielgrzymko - wycieczka
Świetlica środowiskowa w Pniewitem już w ubiegłym 

roku próbowała zorganizować ten wyjazd, ale nie udało się
z różnych powodów. W tym roku poszliśmy w zaparte, 
zmobilizowaliśmy siły i z pomocą wielu Pań udało się nam. 

Bardzo chcieliśmy zwiedzić ten zakątek Polski, a w nim 
te miejsca,o których niektórzy tylko słyszeli. Więc 4 września
w 42 osobowym składzie z różnych miejscowości, autobusem 
firmy Grawit pojechaliśmy szlakiem Grunwald - Gietrzwałd - 
Święta Lipka. Historyczne pola grunwaldzkie zrobiły na nas 
ogromne wrażenie. Nie tak je sobie wyobrażaliśmy. Czyste, 
piękne, pomysłowo zaprojektowane miejsce z tablicami 
pamiątkowymi. W Gietrzwałdzie byliśmy pod wrażeniem 
położenia miejscowości, drogi krzyżowej i kościoła. Kto chciał 
uczestniczył w drodze Krzyżowej i nabożeństwie w świątyni.
W świętej Lipce ze skupieniem wysłuchaliśmy słów przewodnika 
o historii tejże miejscowości i pięknego koncertu organowego
w miejscowym kościele z ruchomymi figurkami. Mieliśmy 
trochę mało czasu, by dłużej zatrzymać się w tych miejscach
i bliżej je poznać. Przywieźliśmy jednak bagaż niezapomnianych 
wrażeń i kupione pamiątki. Wszystkim bardzo podobały się 
tamtejsze warmińsko - mazurskie okolice i miejsca, w których 
byliśmy. Niektórzy już spekulowali, gdzie by tu wybrać się
w przyszłym roku. Takie wspaniałe wyjazdy uprzyjemniają czas, 
uczą poznawać nasz kraj i integrują ludzi.

Janina Klafczyńska 

Podziękowania
Pragnę serdecznie podziękować Państwu Magdalenie

i Dominikowi Pabian za dary (przybory szkolne) ofiarowane 
dzieciom ze Świetlicy.

Agata Łepek
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ZAPRASZAMY
- kebab, pierogi, lody, desery, dania obiadowe

- koncerty na żywo
- ogródek piwny

- sportowe i muzyczne wydarzenia na wielkim ekranie
- niepowtarzalny klimat

ORGANIZUJEMY:
 18-tki, przyjęcia, chrzciny, uroczystości

www.autsajderbar.strona.pl

CODZIENNIE
16.00 - 22.00

PIĄTEK, SOBOTA
16.00 - 24.00

poniedziałki - nieczynne

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

1 października (piątek) - KONCERT

KAPITAN THORN

Kapitan THORN powstał w Toruniu w 2004 r. i zaczął grać 
na wielu imprezach żeglarskich i nie tylko (min.w Brodnicy, 

Iławie, Mazurach, Slasku). Aktualny skład to muzycy 
współpracujący z toruńskimi zespołami: Nocna Zmiana 
Bluesa i country Drink Bar i Texway: Iwo Jankowski - 
śpiew, git.akust., Leszek Milinski -śpiew, piano, akord., 

Krzysztof Pilarski - śpiew, skrzypce elektr. Slawek 
Szymeczko - śpiew, git.bas. Jarek Fojgt - instr. perk.

 Sami o sobie: Gramy muzykę żeglarską w nowoczesnych 
aranżacjach, większość to standardy, ale mamy i własne 

kompozycje.
Godź. 20.00 / Bilety: 10 zł

22 października (piątek) - KONCERT

TARPNO ALTERNATIVE

Początki zespołu sięgają lat 90, kiedy to narodził się 
pomysł by grać... dziś muzyka britpopowa, łączy

w sobie Rock n’Roll trochę Big Beatu z lat 
sześćdziesiątych do dzisiejszego alternatywnego 

brzmienia...
Od 2009 r grają w obecnym składzie: Omar Plavinsky 

- voc, gitary, Jan "Zwirek" Kozak - perkusja, oraz 
Paweł "Paulo" Iwański - bas. Na koncertach grają 

swoje utwory z nagranych dwóch płyt demo: 
"Mężczyźni Wola Blondynki", i "Awangarda 

Zepsutych Poetów", oraz najnowszy materiał który 
znajdzie się na płycie "Britpop Don't Stop The Rock". 
Na koncertach nie brakuje energii zarówno na scenie 

skąd dobiegają kolorowe światła, lampy 
stroboskopowe, oraz przed nią gdzie trwa zabawa

w sztucznym śniegu, bankach mydlanych lub 
pokruszonym styropianie. W trakcie zabawy można 

usłyszeć świetne britpopowe brzmienia począwszy od 
Beatlesów, po elektryzujące wstawki w stylu Pink 

Floyd lub Radiohead. Najczęściej zespól przypisuje 
się do rodzimego Myslovitz, gdyż śpiewają po 

polsku. Jednak charyzmatyczne brzmienie efekty 
dźwiękowe i proste teksty mówią samo za siebie ze 

TARPNO ALTERNATIVE jest jedyne w swoim 
rodzaju.

Po prostu musisz to zobaczyć i z nami być...

Ro wi z n a i  p z no i  d  Gmi n b i t k  P l z j w Li e  do n a  p ź ie nika 0  rz ą a i  pros my r y s ć o n ej Bi l o e i ub ic ne s wie  d i  10 a dz r  2 10 .
Wś ó r wi ł wy h o i z ń roz u e  t z  n r d i s o ia i c ę c w p n my s n u r e a ty.r d p a d o c  r zw ą a los j my r y ag o y n e p dz nk . Zwy i z ó oz a  w na tęp ym n me z  g ze

M. r le ka Szp ęg ws

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

  1. Goździk lub róża,
  2. Uszatek lub Kubuś Puchatek,
  3. Duży balkon,
  4. Żółty na plaży,
  5. Znosi je kura,
  6. Wysłany na poczcie,
  7. Borowik i maślaczek,
  8. Czerwone kwiaty w zbożu,
  9. Na plecach pierwszaczka,
10. Służy do orania,
11. Armia.

. . . . . . . . . . . . . .Imię: .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... ..
wisk . . . . . . . . . . . .Naz o: . ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..

. . . . . . . . . . . . . .Adres: .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .
:. . . . . . . . . . . . . . .Wiek .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .

A oto zwycięzcy poprzedniego konkursu:
- Jakub Ciechowski - Błachta
- Jan Ziętek - Krusin
- Przemek Beszczyński - Lisewo

GRATULUJEMY



         Jaszczur Music Festiwal

Dwudniowy festiwal muzyczny odbędzie się 15 - 16 października 2010 r. w Lisewie, w auli znajdującej się 
w budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego na terenie Lisewskiego Parku Kulturalno - Edukacyjnego z zabytkową 
„Aleją Kasztanową”.

Nazwa festiwalu „Jaszczur Music Festiwal” nawiązuje do historii Towarzystwa Jaszczurczego, które działało na 
terenie obecnego LGD na przełomie XIV i XV wieku i oparta jest na dziedzictwie kulturowo - historycznym naszego regionu.

W pierwszy dniu festiwalu planowanym na piątek odbędzie się otwarcie i koncert zaproszonych zespołów 
pozakonkursowych.

W następnym dniu (sobota) odbędą się warsztaty muzyczne, przegląd zespołów konkursowych, ogłoszenie wyników 
festiwalu i nagrodzenie laureatów (dla zwycięzcy festiwalu przewidziano dodatkowo statuetkę „Jaszczura”, która stanie się 
znakiem rozpoznawczym Lisewskiego festiwalu muzycznego). 

Finałem imprezy będzie koncert zaproszonej gwiazdy festiwalu, którą tego roku będzie 
Sůawek Wierzcholski i ,,Nocna Zmiana Bluesa”

Wićcej na stronie internetowej: www.jaszczurfestival.yoyo.pl

Festiwal powstaů w ramach realizacji projektu pn: „Ogólnopolski Festiwal muzyczny w Lisewie „Jaszczur Music Festival” 
współfinansowanego z U E w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom 

przyznania pomocy dla działania „Małe projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez LGD Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycje.
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KĄCIK KULINARNY
Jabłka pieczone

Składniki:
- 4 średniej wielkości jabłka o twardym, zwartym miąższu
- 10 dag wiórków kokosowych
- 2 łyżki rodzynek płaska łyżeczka cynamonu
- 2 łyżki powideł śliwkowych lub ulubionego dżemu
- 1/2 torebki cukru waniliowego
- 4 płatki mocno schłodzonego masła

Sposób wykonania:

1. Zetnij z jabłka „czapeczki” z ogonkami. Wydrąż środki.

2. Wiórki kokosowe wymieszaj z rodzynkami, powidłami 
oraz cukrem waniliowym i cynamonem. Masę ewentualnie 
dosłódź. Napełnij nią środki jabłek. Do farszu możesz użyć 
dowolnych owoców kandyzowanych i suszonych, mielonych 
lub siekanych orzechów, płatków migdałowych, gotowej 
masy marcepanowej.

3. Nadziane jabłka ustaw w natłuszczonej formie 
żaroodpornej. Na każdym ułóż zmrożony płatek masła, 
przykryj jabłkową czapeczką.

4. Jabłka wstaw do nagrzanego piekarnika. Piec 10 - 15 min

w temperaturze 180 st. Podawaj na gorąco (możesz polać 
sosem waniliowym). W trakcie pieczenia obserwuj owoce. 
Ważne, aby wyjąć je z piekarnika w odpowiedniej chwili. 
Zbyt długo pieczone, popękają i rozpadną się. Wprawdzie 
nawet w takiej formie pozostaną smaczne, ale nie będą już 
tak apetycznie wyglądały.
Smacznego!



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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