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Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis
Rozwój przez Tradycję”,

Stolno 112
86-212 Stolno
tel./fax 056 677-09-07
e-mail: sekretariat@lgdvistula.org
www.lgdvistula.org

LGD „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” obejmuje tereny wiejskich
gmin Chełmno, Grudziądz, Lisewo i Stolno. Bogactwem naturalnym są położone w
dolinie Dolnej Wisły zasoby. Występują tutaj unikalne gatunki zwierząt i roślin, liczne
pomniki przyrody i podlegające ochronie rezerwaty. Wartością historyczną są liczne
grodziska, gotyckie kościoły oraz fortyfikacje . Nie brakuje zespołów pałacowoparkowych, licznych dworków oraz charakterystycznej dla regionu drewnianej
zabudowy. Obszar wzbogacają piesze i rowerowe szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne,
gospodarstwa agroturystyczne oraz plenerowe imprezy promujące tradycje kulinarne
regionu.
Stowarzyszenie działa na podstawie Lokalnej Strategii Rozwoju, która określa główne
kierunki rozwoju obszaru LGD, jak i działania traktowane priorytetowo.Celami
ogólnymi LSR są:
- Rozwój turystyki opartej na dziedzictwie kulturowo-historycznym i przyrodzie Ziemi
Chełmińskiej. Cele szczegółowe: Poprawa stanu infrastruktury służącej rozwojowi
turystyki na obszarze LGD,, Stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej i kulturowej
obszaru LGD
- Poprawa życia mieszkańców LGD Vistula-Terra Culmensis. Cele szczegółowe: Rozwój
zasobów ludzkich na wsi poprzez oddolne inicjatywy na obszarze LGD, Rozwój
przestrzeni i infrastruktury społecznej na obszarze LGD,Rozwój przedsiębiorczości i
nowych form działalności pozarolniczej na obszarze LGD
Stowarzyszenie działa również na rzecz promocji lokalnych produktów i lokalnego rzemiosła,
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspiera mieszkańców przedstawiając szeroki wachlarz szkoleń
(florystyka, wikliniarstwo, zdobienie paznokci, wizaż, makijaż, rękodzieło artystyczne, haftowanie,
szydełkowanie, fryzjerstwo, pozyskiwanie funduszy unijnych, prowadzenie działalności gospodarczej,
obsługa kas fiskalnych) poprawiając jakość życia życia mieszkańców. Ponadto LGD aktywnie bierze
udział w licznych imprezach plenerowych, gdzie prezentuje swoje dotychczasowe osiągnięcia, jak i
lokalnych wytwórców .
Promocja obszaru - przewodniki:
- ”Twierdza Chełmno Pierścień Fortyfikacji”,
- „Szlakiem Jaszczurczego Śladu”,
- „Szlakiem Gotyckich Świątyń,
- „Poznaj nasz region”,
- „Agroturystyka szansą dla LGD „Vistula-Terra Culmensis”, ulotki promujące gospodarstwa
agroturystyczne,
- „Kujawsko-Pomorskim Szlakiem Lokalnych Grup Działania”.
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Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno
Stolno 112
86-212 Stolno
tel./fax 056 677-09-25
e-mail: biblioteka@stolno.com.pl

Opis działalności
Organizacja pozarządowa zarejestrowana 12.03.2004 r
1. Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie realizacji zadań
własnych gminy, szczególnie dotyczących infrastruktury terenu
gminy Stolno
2. Propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska
3. Popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie Gminy
Stolno
4. Wspieranie inicjatyw na rzecz walki z bezrobociem
5. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób
6. Ochrona i promocja zdrowia
7. Podejmowanie działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i
narkomanii
8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
9. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz
równych praw kobiet i mężczyzn.

Przykład dobrych praktyk

2009 rok:
1) 30.05.2009 r.- odbył się V Powiatowy
Festyn Ruchowo-Rekreacyjny dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej z okazji Dnia
Dziecka. Impreza ta była zorganizowana
dzięki wsparciu Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Starostwa
Powiatowego Chełmnie, Gminy Stolno,
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego i innym sponsorom,
którzy udzielili wsparcia finansowego
rzeczowego. W imprezie uczestniczyły
dzieci i młodzież niepełnosprawna z
wszystkich gmin powiatu chełmińskiego.
2) Wraz z projektami pod nazwą „Trzeźwy umysł-zdrowy umysł” oraz „Narkomania-droga do
nikąd”
odbył się Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny - IV
Edycja. Na oba projekty otrzymaliśmy dotację o łącznej wysokości 10.000zł
3)11.07.2009-Zorganizowaliśmy rajd rowerowy „Szlakiem gotyckich świątyń” na trasie Krusin Wabcz.
4) Stowarzyszenie otrzymało dotację z Urzędu Gminy w Stolnie w wysokości 2.000 zł. W ramach
dotacji Stowarzyszenie wsparło Wigilię dla osób starszych.
2010 rok:
1) 29.05.2010- odbył się VI Powiatowy Festyn Ruchowo-Rekreacyjny dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej. Na organizację tej imprezy otrzymaliśmy dotację ze Starostwa Powiatowego
środki PERON-3982 zł. dotacja sponsorów 2708,76 zł.
2)11.09.2010-odbył się finał V Wojewódzkiego Konkursu Profilaktycznego, „Trzeźwy umysłzdrowy umysł”. Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno otrzymało dotacje 20.000,00 zł z Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3) Wraz z projektem pod nazwą „ Imprezy integracyjne dla mieszkańców Gminy Stolno” w
ramach konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Stolno otrzymaliśmy dotację w wysokości
2,000,00 zł. Przy udziale pozyskanych środków realizowaliśmy zadania w /w punktach.
Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno od 2004 roku objęło swym patronatem Amatorką Ligę
Siatkówki której rozgrywki odbywają się cyklicznie od października do końca marca.
Rozgrywki prowadzone są pomiędzy drużynami powstałymi na terenie Gminy Stolno.

powrót
do mapy

Ochotnicza Straż Pożarna
Małe Czyste

Opis działalności
Zapobieganie pożarom i innym zdarzeniom
losowym. Informowanie o istniejących
zagrożeniach, informowanie o przepisach przeciw
pożarowych. Współpraca z organami
samorządowymi i innymi instytucjami. Czynny
udział członków OSP w kulturze fizycznej i
sporcie. Prowadzenie szkoleń pożarniczych
członków OSP

Robakowo
86-212 Stolno

Ochotnicza Straż Pożarna
Robakowo
Opis działalności
Zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z
instytucjami i stowarzyszeniami , branie udziału w akcjach
ratowniczych w czasie pożarów i innych klęsk i zdarzeń .
Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach ,
rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu .
Współpraca z organami samorządowymi i innymi
instytucjami . Dokonywanie innych zadań wynikających z
przepisów o ochronie przeciw pożarowej. Prowadzenie
podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP .
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Małe Czyste
86-212 Stolno

Rybieniec
86-212 Stolno

Opis działalności

Ochotnicza Straż Pożarna
Rybieniec

Bierzemy udział w akcjach
ratowniczych podczas pożarów i
innych klęsk oraz zdarzeń
losowych likwidujemy również
skutki kolizji i wypadków
drogowych. Wykonujemy
również inne zadania wynikające
z
przepisów o ochronie przeciw
pożarowej. Prowadzimy
podstawowe szkolenia dla
członków OSP Rybieniec.
Dodatkowo nadzorujemy drużynę młodzieżową w której
dowódcą jest Paweł Zakrzewski
Głównym celem działalności OSP Rybieniec jest zapobieganie
pożarom, chętnie współpracujemy z organami
samorządowymi i innymi instytucjami.
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Stowarzyszenie Kobiet Wabcza

Opis działalności
Stowarzyszenie powstało w lutym 2011 r. z inicjatywy kobiet z terenu
wsi Wabcz. Pierwsze spotkania nastąpiły pod koniec 2010 r. Celem
Stowarzyszenia jest:
- integracja środowiska kobiecego,
- rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających
aktywnej działalności kobiet na rzecz wsi i jej mieszkańców,
- inicjowanie i współdziałanie w rozwój,
- upowszechnianie kultury na wsi,
- zwiększenie uczestnictwa ludności wiejskie w życiu kulturalnym.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: zabieranie głosu i
wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, współpracę z
organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami, kierowanie postulatów do organów administracji
publicznej i władz, prowadzenie innych działań sprzyjających
realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Świetlica Wiejska w Wabczu
86- 212 Stolno
skwabcz@gmail.com

Przykład dobrych praktyk
Z uwagi na krótki okres
działalności Stowarzyszenia
Kobiet Wabcza nie posiadamy
wiele przykładów naszych
działań. Pierwszą inicjatywą
którą podjęłyśmy było spotkanie
z konsultantkami dwóch firm
kosmetycznych, które
przedstawiły nam w jaki sposób
dbać o urodę oraz jak zrobić
efektowny makijaż. Pragnąc
obudzić życie kulturalne na wsi
stworzyłyśmy program imprez
kulturalnych. Wniosek ten złożył
sołtys do Gminnej Komisji Do
Spraw Problemów Alkoholowych
i dzięki temu wieś uzyskała
fundusze na zaplanowane
przez nas imprezy. Celem tych
spotkań jest uruchomienie
czynników chroniących
społeczność lokalną przed
zachowaniami ryzykownymi (alkohol i inne używki) poprzez: budowanie pozytywnego stosunku do
społeczności w której żyjemy, budzenie zainteresowań, zachęta do podejmowania aktywności budowanie
pozytywnych wzorców grupy rówieśniczej, budowanie autorytetów, rozwijanie sprawności ruchowej
uczestników oraz uczenie racjonalnego spędzania czasu wolnego. Pierwszą zorganizowaną imprezą we
współpracy z panią sołtys, radą sołecką oraz radnymi wsi Wabcz było „Święto Kobiet” na które przybył z
życzeniami również Wójt Gminy Stolno. Ważnym elementem naszych spotkań jest dzielenie się naszą
wiedzą i doświadczeniami. Stałym punktem są pokazy nowości kulinarnych.
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Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Przykład dobrych praktyk

Opis działalności
- kultywowanie pamięci i tradycji szkoły
- nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów szkoły ,
organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród absolwentów szkoły
- utrzymywanie stałych kontaktów ze szkołą i uczestniczenie w jej
uroczystościach
- udzielanie szkole pomocy w zakresie podnoszenia poziomu edukacji
, kultury i wychowania zwłaszcza wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży
- promowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu
wśród absolwentów, uczniów szkoły i jego sympatyków,
- pobudzenie działalności społecznej absolwentów i uczniów szkoły,
promocja,
- pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na realizację
zadań statutowych.

Grubno 56
86-212 Stolno (sekretariat szkoły)
tel. 56 686 21 78
e-mail saipzs@wp.pl
www.grubno1.republika.pl

1. Aktywne działania zamiast narzekania.
20 osobowa grupa młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół CKP w
Grubnie uczestniczyła w zajęciach z wychowania fizycznego oraz
informatyki w zakresie obróbki zdjęć cyfrowych a także w spotkaniach ze
znanymi sportowcami.
2. Podnoszenie kwalifikacji szansą na sukces.
Organizacja 6 szkoleń o tematyce: rolniczej, kuchnie świata, bukieciarstwa
i florystyki, obsługi programów do księgowania i magazynowania.
3. Śpiewać każdy może trochę lepiej trochę gorzej.
Zakupiono filmy anglojęzyczne, książki, słowniki, rozmówki. Prowadzono
wideokonferencję z rówieśnikami z Ameryki Północnej. Zorganizowano
festiwal piosenki anglojęzycznej. Zorganizowanie I Anglojęzycznego Forum
Młodzieży z terenu powiatu chełmińskiego.
4. Ucz się razem z nami.
Przeprowadzono kursy ze: środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
wzajemnej zdolności w rolnictwie, obsługi kombajnu zbożowego, kuchni
tradycyjnej i organizacji imprez regionalnych, na tytuł wykwalifikowanego
robotnika w zawodzie rolnik.
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Opis działalności

Stowarzyszenie “Lepsze jutro”

Stowarzyszenie „Lepsze jutro” zawiązało się w roku 2009.
Liczy 25 członków. Zakres działalności Stowarzyszenia
opiera się na statucie opracowanym wspólnie przez
założycieli. Statut zakłada realizację wszelkich działań
(spotkania, szklenia, kursy, przedsięwzięcia, inne
inicjatywy) mających wpływ na rozwój i poprawę jakości
życia mieszkańców Gminy Stolno, a w szczególności
sołectwa Gorzuchowo. W ostatnie piątki miesiąca odbywają
się spotkania członków podczas których omawiane są
codzienne problemy mieszkańców, sposoby ich
rozwiązywani, jak i poruszane są zwykłe tematy integrujące,
zbliżające, pozwalające przede wszystkim miło pędzić czas
wśród swoich sąsiadów.

Uczniowski Klub Sportowy “Robaczki”

Gorzuchowo 12
86-212 Stolno

Przykład dobrych praktyk
Współpraca z sołtysem Gorzuchowa - pomoc w
organizacji imprez promocyjno-kulturalnych (dzień
dziecka, sołtysiada).
Organizacja spotkania andrzejkowego dla wszystkich
mieszkańców wsi, jak i organizacja spotkania
mikołajkowego dla dzieci i młodzieży z sołectwa
Gorzuchowo.
Organizacja aerobiku - udział w zajęciach bezpłatny.
Współpraca z LGD „Vistula-Terra Culmensis” pomoc merytoryczna.

Roabkowo 95
86-212 Stolno

Opis działalności
Klub rowerowy UKS „Robaczki” funkcjonuje przy Zespole Szkół Nr 2 w Robakowie.
Do podstawowych działań należy:
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego ucznia,
- angażowanie uczestników do różnorodnych for, aktywności ruchowej, gier, zabaw,
zawodów,
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządów terytorialnych,
- organizowanie obozów sportowych,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej.
Szkoli on młodych adeptów kolarstwa szosowego i torowego. Przygotowuje ich do zawodów
na szczeblu międzyszkolnym, powiatowym, wojewódzkim. Współpracuje z ALKS „STAL”
Grudziądz, która regularnie przeprowadza treningi kolarzy.
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Stowarzyszenie “Przyjazna wieś”

Opis działalności

Paparzyn 55
86-212 Stolno

Stowarzyszenie “Przyjazna wieś” w Paparzynie powstało
25.10.2013 roku. Liczy 6 członków. Celem stowarzyszenia jest
rozwój sołectwa i wzrost aktywności jego mieszkańców

Opis działalności
Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych naszej Gminy. Klub realizuje swoje cele
przez: współdziałanie z władzami sportowymi i samorządowymi w
celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania
sportu.
Bierzemy udział w rozgrywkach i zawodach rangi krajowej.
Organizujemy zawody i imprezy sportowe.
Prowadzimy działalność szkoleniową.

Klub Sportowy “Wojownik”

Wabcz
86-212 Stolno

Przykład dobrych praktyk
Poza wyjazdami na mecze swojej ligi klub organizuje wraz z radą sołecką
spotkania integracyjne dla młodzieży i dorosłych.
Podczas ferii zimowych zorganizowany był kulig z ogniskiem oraz turniej
tenisa stołowego.
Klub Sportowy "Wojownik" bierze aktywny udział w rozgrywkach piłki
nożnej.

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Gminny w Stolnie

Stolno 112
86-212 Stolno
pow. chełmiński; woj... kujawsko-pomorskie

Opis działalności
Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do
rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonych
demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.
Celem PKPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób
potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań.
Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przy pomocy środków finansowych pozyskiwanych od osób fizycznych i prawnych oraz
organizacji krajowych i zagranicznych.
Sfera pomocowej aktywności PKPS jest bardzo rozległa, obejmuje wiele środowisk i grup społecznych oraz osób fizycznych. Zakres i
skala pomocy systematycznie się poszerzają.
Do 1990 r. w kręgu zainteresowania PKPS byli ludzie w podeszłym wieku, chorzy i do nich głównie kierowana była pomoc. Od 1991 r.
pomocą objęto również rodziny będące w trudnej sytuacji, dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz ubogich. Następna
grupa objęta działalnością to osoby niepełnosprawne i od 1994 r. - bezdomni.
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