
                                            

 
Zadanie dofinansowane przez 

Województwo Kujawsko - Pomorskie   

 „CZAS SENIORÓW”  

Warsztaty kulinarne  

              dla seniorów (os. pow. 60 r. ż) 

                 z obszaru gmin wiejskich: 

          Grudziądz, Chełmno, Lisewo i Stolno. 

 

Celem zadania jest aktywizacja i integracja społeczna seniorów  

z obszaru LGD „Vistula - Terra Culmensis”. 

 

Zadanie obejmuje przeprowadzenie warsztatów kulinarnych z zakresu przygotowania zup. 

 

         Planowane miejsca i terminy przeprowadzenia warsztatów: 2 sierpień 2014 r.  

- mieszkańcy z obszaru gminy Grudziądz: Świerkocin, Piaski w godz. od 13:00 do ok. 16:00 

- mieszkańcy  z obszaru gminy Chełmno: Starogród  (skwerek przy szkole) w godz. od 13:00 do ok. 16:00 

- mieszkańcy  z obszaru gminy Stolno: Trzebiełuch, Stolno w godz. od 13:00 do ok. 16:00 

- mieszkańcy  z obszaru gminy Lisewo: Lisewo, Bartlewo w godz. od 13:00 do ok. 16:00. 

        Wszystkie przygotowane w świetlicach zupy zostaną tego samego dnia dostarczone do Trzebiełucha, gdzie 

przeprowadzony zostanie piknik integracyjny „Festiwal zupy” , na który zapraszamy nie tylko seniorów ale wszystkich 

mieszkańców z obszaru LGD.  

         Warunkiem uczestnictwa w zadaniu jest wypełnienie i złożenie Deklaracji uczestnictwa w zadaniu „Czas 

seniorów” w terminie: do 29 lipca do godz. 14:00. Zgłoszeń dokonywać można w biurze LGD „Vistula – Terra 

Culmensis” mieszczącym się w Stolnie (Urząd Gminy Stolno) lub u osób wskazanych w poszczególnych gminach - 

Marcin Pilarski, tel. 604-560-282 (Urząd Gminy Chełmno),  Barbara Moch, tel.  791-348-138 ( Urząd Gminy w Lisewie), 

Jacek Zyglewicz 512-935-648  ( Urząd  Gminy Grudziądz).  

Zgłoszenia dokonać można również telefonicznie poprzez podanie danych wymaganych do wypełnienia w deklaracji.   

       Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 56 677-09-07, 501-795-541 oraz w biurze 

LGD-Stolno112 (wejście od strony poczty). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie „Czas seniorów” realizowane przez Lokalną Grupę Działania „ Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję z siedzibą w Stolnie       

w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego otwartego konkursu ofert nr 8/2014 na wykonanie zadania publicznego 

związanego z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w latach 2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pn.: 

„Wpieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” Działania mające na celu wspieranie aktywności społecznej osób starszych. 
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