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Nasze Dożynki
W tym roku mieszkańców gminy i parafii Lisewo gościli mieszkańcy Krusina 6 września 2009 r.

Święto Plonów rozpoczęła uroczysta Msza św. dziękczynna odprawiona przez ks. Prałata Gerarda Gromowskiego -
- proboszcza lisewskiej parafii. Wójt - Jerzy Cabaj w swoim przemówieniu docenił ciężką pracę rolnika oraz dziękował za
determinację ludzi wsi pomimo przeciwności, które napotykają w swoim życiu i pracy. Starostowie dożynek p. Jolanta
Czerwińska oraz p. Tadeusz Łętowski wręczyli chleb z tegorocznych plonów Księdzu Proboszczowi, Wójtowi Gminy
a także częstowali chlebem wszystkich uczestników uroczystości.
Nie zabrakło również daru od rodzimych pszczelarzy. Pachnący miód na ręce Wójta Gminy przekazał p. E. Szymborski.
W czasie festynu dożynkowego mogliśmy podziwiać pięknie wykonane wieńce, które przywieźli do Krusina mieszkańcy
wsi Malankowo, Lisewo, Pniewite, Kamlarki, Tytlewo. Wieniec z Malankowa warto o tym wspomnieć zdobył I miejsce
na dożynkach powiatowych w Stolnie. Wszystkie prezentowane wieńce zostały nagrodzone.
Rozstrzygnięto również konkurs „Piękna Zagroda”:
I miejsce w kat. „Zagroda Wiejska” zdobyli p. Ewa i Marian Piecyk z Lisewa.
I miejsce w kat. „Działka Siedliskowa” zdobyli p. Iwona i Marian Behrendt z Komnatowa
II miejsce - p.Elżbieta Złotucha z Linowca
III miejsce - p. Barbara Sokołowska - Kamlarki
Wyróżnienia otrzymali: p. Dorota i Jan Binkowscy - Lisewo, p.Marian Rudolf - Kamlarki, p. Anna Jabłońska - Lisewo,
p. Marianna i Stanisław Miraszewscy - Lisewo.
Wszyscy uczestnicy konkursu „Piękna Zagroda” otrzymali nagrody rzeczowe, a Państwo Behrendt na Dożynkach
Powiatowych zajęli II miejsce.

Na scenie podczas święta umilali nam czas zespoły „Jak oni śpiewają”, grupa cyrkowa z Krusina „Cirkolo”,
zespół „Bartlewiacy” i grupa disco - polo „Efekt”. Gościnnie wystąpiła młodzież z Białorusi. Były to dwie grupy: Szkoła
Sztuki z Mińska z orkiestrą cymbalistów tancerzy oraz zespół tancerzy z Pińska.

Gwiazdą wieczoru był zespół bluesowo - rockowy Zydeco Flow . Po wspaniałym koncercie bluesowym„ ”
uczestnicy dożynek bawili się przy akompaniamencie
zespołu „Nagar” z Mgoszcza.Na festynie można było
posmakować chleba ze smalcem, dożynkowej grochówki,
pieczonej kiełbaski oraz skorzystać z innych stoisk
gastronomicznych. Było też wesołe miasteczko, stoisko
z zabawkami, prezentacja Zakładu Aktywności
Zawodowej z Drzonowa oraz fundacji „Tak dla zdrowia”.

M.S.
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Zabawa strażacka w Lipienku
Dnia 29 sierpnia 2009 roku odbyła się zabawa strażacka

w Lipienku.
Impreza rozpoczęła się od konkurencji dla najmłodszych

dzieci, między innymi: utrzymanie jajka za pomocą łyżki, skok
w worku. Następnie na dzieci czekała wata cukrowa. Wielką frajdę
pociechom sprawił przewóz wozem strażackim. Odbyły się również
rozgrywki dla dorosłych, gdzie uczestnicy mogli wykazać się
w wbijaniu gwoździ w pieniek na czas oraz w konkurencji
przeciągania liną, a także picie napojów na czas. Wszyscy otrzymali
dyplomy i upominki. Po zmaganiach konkurencyjnych odbył się
pokaz strażacki jednostek OSPz Lipienka oraz OSPz Firlusa.

Przybyli goście mogli poczęstować się grochówką
z kuchni polowej oraz kiełbaską z grilla i ogniska. Od godziny 19:00
trwała zabawa taneczna.

Dziękujemy za przybycie na zabawę strażacką: Panu
Wójtowi - Jerzemu Cabajowi wraz z żoną, Prezesowi Zarządu
Powia towego - Bogdanowi Ut rac ie , S ławomirowi
Kwiatkowskiemu wraz z żoną, Henrykowi Adamczykowi,
Marianowi i Iwonie Behrendt, Antonowi Bulsink, Genowefie
Rzelomskiej, Bartoszowi Włodarczyk, Dawidowi Miraszewskiemu
wraz z żoną.

Dziękujemy również jednostce OSP z Firlusa za pomoc
w przygotowaniu imprezy.

Serdeczne podziękowania dla sponsorów i przyjaciół,
którzy pomogli zrealizować zabawę strażacką: Urząd Gminy
Lisewo, firma „Słafpol”, M. i I. Behrendt, Piekarnia K. Sankiewicz,
G.S. Lisewo, „Grawit”, A. i G. Bulsink, J. Orzechowski,
M. Kruczek, firma „Skup Złomu”, H. i R. Adamczyk - „Tworzywa
Sztuczne”, Mirosław Lewandowski, Kazimierz Lewandowski,
Paweł Gołębiewski.

Chia bym w imieniu ca ej jednostki podzi kowa
wszystkim przyby ym ciom, sponsorom, a tak e druhom
z naszej OSP za po wiecenie i ca kowite zaAngarzowanie podczas
imprezy.
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Naczelnik OSP Lipienek Rados aw Lewandowskił

XXIV Sesja Rady Gminy
Dnia 26 sierpnia 2009 roku w Lisewie odbyła się XXIV

sesja Rady Gminy. Sesje rozpoczęto od stwierdzenia
prawomocności obrad oraz ustalenia ich porządku. Po wyznaczeniu
sekretarza narad został przyjęty protokół z sesji z dnia 25.06.2009
roku. Następnie podjęto uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2009 rok;
b) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji
Nieruchomości Rolnych;
c) udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Lisewo do
zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS);
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
części działek oznaczonych numerami ewidencji gruntów 192/1,
191/1 i 199/6 w Lisewie, obręb Lisewo;
e) zmiany Statutu Gminy Lisewo.
Sesje zakończyły odpowiedzi Wójta Jerzego Cabaja na pytania oraz
wnioski zgromadzonych. Bartek Kącki.

Kurs florystyczny
Zakończono cykl szkolenia pt: „Kwitnący interes - Kurs

florystyczny” na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Vistula - Terra
Culmensis - Rozwój przez Tradycję”. Przeszkolonych zostało 40
osób z terenu LGD. Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom kursu.
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Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki
ucznia niepełnosprawnego w ramach pilotażowego

programu „UCZEŃ NA WSI”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie

informuje, że do trwa nabór wniosków
o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego
w ramach pilotażowego programu „

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne, posiadające
ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej,
gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły
policealnej), zamieszkujące na terenie gminy Lisewo. Dochód na
jednego członka w rodzinie nie może przekroczyć

Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia
niepełnosprawnego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Lisewie.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej
oraz pod numerem tel. (056) 676 85 10 .

dnia 30 września 2009 r.

UCZEŃ NA WSI - pomoc
w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

1.531,20 zł
kwoty brutto.

www.pfron.org.pl

HOŁD POMORDOWANYM W II WOJNIE
ŚWIATOWEJ.

W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej delegacje
zakładów pracy, straży pożarnej, nauczyciele i młodzież szkolna
oraz pracownicy Urzędu Gminy z Wójtem Gminy na czele złożyli
wiązanki kwiatów na mogile pomordowanych mieszkańców gminy
Lisewo przez faszystów hitlerowskich i NKWD.

Po mszy inaugurującej rozpoczęcie roku szkolnego odbył
się przy grobach apel ku czci pomordowanych. Ks. proboszcz
Gerard Gromowski w kilku słowach wspomniał o okrucieństwie
wojny, o tych mieszkańcach gminy, którzy zginęli w 1939 r. z rąk
hitlerowskich oprawców, a także o tych, którzy byli prześladowani
przez NKWD, wywiezieni i zamęczeni na terenie byłego ZSRR. Po
złożeniu wiązanek pamięć pomordowanych uczczono minutą ciszy.

A.N.

Młodzież należąca do Samorządów Uczniowskich Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Lisewie wraz z opiekunami Lidią
Szczutowską i Tatiana Jaworską porządkowała przed 1 września
mogiły pomordowanych w czasie drugiej wojny światowej.

Zadzwonił dzwonek
1 września uczniowie Zespołu Szkól Ogólnokształcących
w Lisewie rozpoczęli nowy rok szkolny 2009/2010 i upamiętnili
70. Rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.

O godzinie dziewiątej w lisewskim kościele odbyła się
uroczysta msza święta. Potem uczniowie, nauczyciele, dyrekcja

szkoły, władze gminy, przedstawiciele zakładów pracy i instytucji

z terenu gminy oddali hołd pomordowanym w czasie II wojny

światowej złożyli kwiaty na mogiłach.
Następnie w szkole odbył się uroczysty apel i spotkania

z wychowawcami. Był to niezwykle ważny dzień dla najmłodszych,
którzy po raz pierwszy, w towarzystwie swoich rodziców,
przekroczyli próg szkoły. Tego dnia pierwszoklasiści byli na apelu
najważniejsi. Po ślubowaniu i pasowaniu na ucznia zostali włączeni
do braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Lisewie. Nie mniej ważnym przeżyciem było spotkanie uczniów
klas IV z nowymi wychowawcami i nauczycielami poszczególnych
przedmiotów.

Także gimnazjaliści, którzy będą się teraz uczyć
w pierwszej klasie, nie ukrywali, że również myślą o tym, jak to
będzie w nowej szkole. Chociaż gimnazjum znajduje się naprzeciw
szkoły podstawowej, to jednak, jak mówi młodzież, wszystko, co
nowe budzi niepokój.

Oby ten rok był twórczy, pełen pomysłów, sukcesów i chęci
do pracy zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli.

Tatiana Jaworska

PRZEDSZKOLE OTWIERA ŚWIAT III
W gminie Lisewo ruszył projekt „Przedszkole otwiera

świat III”. Dzięki współpracy z Fundacją „Ziemia Gotyku”
z Chełmży przez dwa lata tj. od 1 września 2009 r. do 31 lipca 2011 r.
we wsiach na terenie naszej gminy dalej będą działały cztery
przedszkola do których uczęszczają maluchy w wieku od 3 do 5 lat.
Fundacja pozyskała środki na prowadzenie 39 ośrodków
przedszkolnych w dziewięciu gminach z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W naszej gminie ośrodki przedszkolne działają w świetlicach wsi
Pniewite i Lisewo oraz w Szkołach Podstawowych w Krusinie
i Lisewie. Grupy przedszkolne liczą do 15 dzieci. Ośrodki
funkcjonują przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny. Przedszkolaki
w pięknie wyposażonych ośrodkach zdobywają pierwsze
umiejętności manualne, plastyczne, artystyczne i pracy w grupie.

Alicja Nogalska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W LISEWIE

Dnia 04.08.2009 r. dzieci uczęszczające do Świetlicy
w Lisewie wraz z opiekunkami wyruszyły do Miasteczka
Westernowego Kansas City w Grudziądzu.

Niepowtarzalny charakter obiektów Dzikiego Zachodu
przybliżył dzieciom obraz pionierskich lat osadników, ich życie,
zabawy i zwyczaje. Odważni kowboje, Indianie i Meksykanie,
zmagają się codziennie z trudem życia na Dzikim Zachodzie
z przyjemnością opowiedzieli nam o swoich przygodach i swoich
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najlepszych przyjaciołach - koniach, które pomagają im
w codziennej pracy na ranczo.

Pokaz rozpoczął się od powitania gości w miasteczku,
uroczystego przemarszu z flagami, pokazu tańca country.
Następnie: turniej pokera przy osadzie indiańskiej ŚNIEŻNY
PTAK, kopia napadu na bank, który miał miejsce w Tombstone
w stanieArizona w 1881 r. , nauka tańca country w SALOONIE O.K
KORRAL, w którym brały udział dzieci, przygody braci Daltonów
z Mamuśką w roli głównej, zaspani kowboje próbują swoich sił
w siodłach - Show Arena. Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci było:
bungee, autodrom, quady, byk rodeo, trampolina, przejazdy na
koniu, przejazd bryczką, indywidualne zdjęcia w przebraniu
kowbojskim, indiańskim, meksykańskim.
W imieniu swoim i dzieci dziękuje Panu Wójtowi za sponsorowanie
nam wycieczki. Agata Łepek

„Słodkie Święto w Chełmnie”
16 sierpnia 2009 r. w Chełmnie, odbył się 26 Wojewódzki

Dzień Pszczelarza.
Organizacją święta zajmował się m.in. p. E. Szymborski

z Kornatowa, który sprawił, że do Chełmna przybyło 17 kół
pszczelarzy z całego województwa, 8 pocztów sztandarowych,
zaproszeni goście m.in. posłanka Marzenna Drab, Janusz Dzięcioł,
Mieczysław Misiaczek - Prezes Powiatowego Związku
Pszczelarzy, a w chełmińskiej Farze Mszę św. odprawił bp. Andrzej
Suski.

W przemarszu uczestniczyły dzieci z Gminnego
Przedszkola w Lisewie. Ubrane w kolorowe stroje były ozdobą
święta, na które przybyło ponad 1000 osób. W części oficjalnej nie
zabrakło akcentów promujących naszą gminę. Pan Ryszard Ritter
z Kornatowa został odznaczony Brązową Odznaką Polskiego
Związku Pszczelarzy, a w konkursach smakowych żeberka
w miodzie pani Haliny Chrzanowskiej z Lisewa zajęły smakowite
I miejsce.

To było bardzo słodkie święto. Smakowania miodów,
degustacji potraw, ciast i napojów nie było końca.

Sowa uratowana!
Do niecodziennego zdarzenia doszło w parku przy

gimnazjum w Lisewie.
Uczniowie klasy IIID wraz z wychowawcą, wyszli ze

szkoły zrobić sobie fotografię. Nagle spłoszył się ptak. Zerwał się
z drzewa i uderzył w okno budynku, którym znajduje się sala
sesyjna.
- Myśleliśmy, że to gołąb wyjaśniają chłopcy z IIID jednak okazało
się, że jest to sowa! Nasza wychowawczyni zdecydowała, że nie
można jej tak zostawić, bo ptak był żywy! Sową zaopiekował się pan
Jacek.
- Nazwaliśmy jąAmanda - dodają trzecioklasistki.

Wkrótce ptak odzyskał siły i został wypuszczony na
wolność. MożeAmanda nadal mieszka w naszym parku.

Tatiana Jaworska

Podziękowania
Urząd Gminy w Lisewie informuje, że znalazła się osoba,

która okazała serce i zgodziła się zaopiekować pieskiem
przebywając na podwórku przy naszym Urzędzie. W związku
z tym chcielibyśmy podziękować nowemu właścicielowi psa.

Pracownicy

Informacja
Z dniem w Gminnym Przedszkolu w Lisewie
rozpoczęta została realizacja projektu
Zapraszamy do udziału w zajęciach popołudniowych dzieci 3-5
letnie nie objęte wychowaniem przedszkolnym.

Zapisy do grup
popołudniowych odbywać się będą od

01.09.2009 r.
„Dajmy szansę dzieciom”.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.
14.09.2009 r. do

30.09.2009 r.
dyrektor Janina Lewandowska
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Podziękowanie

Śp. Zdzisława Krzymkowskiego

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili
smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz wzięli liczny
udział we mszy św. i odprowadzili na miejsce wiecznego
spoczynku

rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym, Ks.
Prałatowi G. Gromowskiemu, delegacjom, strażakom z gminy
Lisewo za okazaną Zmarłemu pamięć, za modlitwę, wieńce
i kwiaty serdeczne „Bóg zapłać” składa rodzina

Materiały przyjmujemydo 10 dnia każdego miesiąca.

CentrumInformacjiw Lisewie

Redakcji: Skład komputerowy:
ńska 6
Lisewo

(0-56) 676-85-43
gcilisewo@wp.pl

Wydawca:Urząd GminyLisewo
GminneCentrumInformacji

.

finansowane ze środków budżetu Gminy Lisewo

Korekta:

Michał Lewandowski

Gminne

Adres
ul. Toru
86-230

tel./fax:
e-mail:

Uwaga: Redakcja nie zwraca nie zamieszczonych tekstów,
zastrzega sobie prawo ich skracania i zmian tytułów. Nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczone artykuły. Za treść ogłoszeń

odpowiada zleceniodawca.

Marzenna Szpręglewska

6.

4.

1.

5.

3.

2.

1. Z dużej chmury mały…
2.Niedźwiadek zAustralii.
3.Jedno ze zbóż.
4.Ze znakiem zapytania na końcu.
5.Drogowe nakazu lub zakazu.
6.Skończyły się 31. sierpnia.
7.Drewniany pajac z bajk.

Krzyżówka dla dzieci do lat 12. Rozwiązania prosimy
przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej lub Gminnego
Centrum Informacji w Lisewie do dnia 10.10.2009 r. Rozlosujemy
ciekawe nagrody, a nazwiska zwycięzców podamy w następnym
numerze naszej gazetki.

M. Szpręglewska
Imię ................................................

Nazwisko.........................................

Adres...............................................

7.

Kącik kulinarny
Sałatka z matiesów i ogórków

4 filety z matiesów
4 łyżki śmietany
4 łyżki jogurtu naturalnego
1 masła cebula
po 1 pęczku koperku, pietruszki i szczypiorku
po szczypcie soli, świeżo zmielonego pieprzu i cukru

1 pęczek rzodkiewek
4 liście sałaty
4 cząstki cytryny

Solone filety moczyć w wodzie, pozostawiając je
w chłodnym miejscu. Śmietanę ubić na sztywno; połączyć
z jogurtem i sokiem cytrynowym. Cebulę obrać,
przecisnąć przez praskę do czosnku lub zetrzeć na tarce
i dodać do sosu jogurtowego. Koperek, pietruszkę
i szczypiorek opłukać i otrzepać z wody. Kilka gałązek
odłożyć do ugarnirowania, resztę posiekać. Zieleninę
wymieszać z sosem. Doprawić solą i pieprzem i cukrem.
Ogórek obrać, przekroić wzdłuż na pól, łyżką wyskrobać
nasiona. Pokroić w cienkie plasterki. Liście sałaty umyć,
otrzepać z wody i położyć na czterech talerzach. Filety
osuszyć papierowym ręcznikiem i pokroić na wąskie
kawałki. Dwie trzecie sosu ziołowego rozłożyć na
talerzach. Na sosie ułożyć warstwami kawałki matiesów,
plasterki ogórka i rzodkiewek. Sałatkę ugarnirować
cząstkami cytryny i pozostałym sosem. Smacznym
dodatkiem jest pełnoziarnisty
chleb z masłem.
Przygotowanie: 20 minut

½ ogórka sałatkowego

Informacja
Świetlica w Pniewitem zaprasza mieszkańców

na wyjazd do Grunwaldu, Getizwałdu i Świętej Lipki,
który planowany jest na dzień 3.10.2009 r.
Chętnych prosimy o kontakt z panią Klafczyńsk pod
numerem 056 676 87 07.
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ZAPRASZA

- kebab, pierogi, lody, desery, dania obiadowe
- koncerty
- ogródek piwny
- sportowe i muzyczne wydarzenia na wielkim ekranie
- niepowtarzalny klimat

18-tki, przyjęcia, uroczystości
ORGANIZUJEMY:

www.autsajderbar.strona.pl

Nowoczesna Szkoła Jazdy zaprasza na

profesjonalny kurs prawa jazdy!

Zapewniamy Państwu:
- badania lekarskie na miejscu w ośrodku

- bezpłatny komplet podręczników "Vademecum sukcesu kursanta”
- nowoczesną, multimedialnie wyposażoną salę wykładową

- doskonałą jakość usług, właściwą opiekę instruktorską oraz bezstresowo prowadzone zajęcia

Zajęcia prowadzi instruktor - wykładowca: Marcin Murawski. Szczegóły na

Spotkanie organizacyjne: .
Gminne Gimnazjum w Lisewie - sala na parterze -

Wszystko to w cenie kursu - 1.250 zł

www.prema.net.pl lub pod nr telefonu 607 896 440

22 września 2009 r
godz. 18.00

Wybierz właściwie - poczuj różnicę!

Zaj cia teoretyczne na miejscu w Lisewie - Jazdy spod Twojego domu!ę

Raty bez żyrantów i wpłaty nawet na 12 miesięcy! Najlepsza kadra
instruktorska!
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!!! MEGA P R O M O C J A ! ! !

0 zł
od 38zł miesięcznie  Pierwsza rata po miesiącu

a masz komputer w domu !!

WYSTARCZY DOWÓD OSOBISTY !

NOWY LAPTOP ASUS + KSERO/SKANER/DRUKARKA+TORBA

WYSTARCZY ZADZWONIĆ I PODAĆ DANE, A MY PRZYGOTUJEMY
UMOWĘ RATALNĄ I PRZYWIEZIEMY CI  JĄ RAZEM Z ZESTAWEM

KOMPUTEROWYM !!! DO 24h.

Procesor Intel Celeron T3000- 1,80 GHz

Dysk Twardy 250 GB HDD 5400 rpm

Karta Graficzna Intel® GMA X4500

Czytnik Kart 5w1 (SD, MMC, MS , MS PRO, xD)

kamera 1,3 Mpix, klawiatura numeryczna

Pamięć Ram 3048 MB DDR2

Matryca 15,6" 1280x800

Nagrywarka DVD Dual

Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 a/b/g/Draft-N

Z A D Z W O Ń !!! ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU
Adres: ul. Małe Garbary 22, 87-100 Toruń

Tel. 056 621-10-16, Kom. 505-555-105



Wiadomości Lisewskie

Strona 8

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
mgr inż. ul. Łabędzia 37 87-200 WąbrzeźnoMichał Jagodziński

kom. 692 422-983 tel/fax 056-687-16-65

PROJEKTUJE:
-budynki jednorodzinne,wielorodzinne,
gospodarcze

-budynki związane z produkcją rolniczą
i przemysłową

-obiekty magazynowe
-hale produkcyjne
-obiekty o złożonej konstrukcji stalowej
-rozbudowy
-przebudowy
-inwentaryzacje
-ekspertyzy budowlane
-doradztwo w zakresie budowlanym

www.jagodzinskiprojekt.pl

WYKONUJE WYSOKIEJ JAKOŚCI MEBLE NA WYMIAR:

•
•

•

•

KUCHENNE (MDF, FORNIR, LAKIER, DREWNO)
BIUROWE, POKOJOWE

SZAFY, GARDEROBY Z DRZWIAMI SUWANYMI TYP KOMANDOR,
SEVROLL ,LAGUNA

DO APTEK, SKLEPÓW, HOTELI, STACJI PALIW ITP.

Zakład Produkcyjny: Sklep Firmowy:
ul. Cisowa 2 ul. Grudziądzka 56
87-213 Ryńsk 87-200 Wąbrzeźno
tel/fax-056-688-50-60 tel//fax-056-687-16-65

www.jagstol.pl e-mail: meble@jagstol.pl biuro@jagstol.pl


