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Cepno, Grubno, Gorzuchowo, Klêczkowo, Koby³y, Ma³e Czyste, Obory, Paparzyn, Pilewice, Robakowo,
Rybieniec, Sarnowo, Stolno, Trzebie³uch, Wabcz, Wichorze,Wielkie Czyste, Zakrzewo
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Wêdrowne ma³¿eñstwo w Stolnie

Fot. Warner podczas postoju w Stolnie
Informacje na podstawie artyku³u z Gazety Pomorskiej

Zdjêcie: Dawid Trybu³a

Warner Fahrenholz i Marianne Lovile bo w³aœnie o nich mowa w
tym artykule s¹ ma³¿eñstwem które pewnego dnia porzuci³o
wszystko co posiadali i ruszy³o przed siebie, tak na przekór
wszystkim. Ta ich “wycieczka” trwa bagatela 28 lat, przez ten
okres przemierzyli Europê i Afrykê w tym 40 krajów pokonuj¹c
za sob¹ oko³o 250 tys. km i nadal na tym nie zamierzaj¹
poprzestaæ. Sam Warner pochodzi z Niemiec i jest in¿ynierem
budownictwa , zaœ jego ¿ona z pochodzenia jest Norwe¿k¹,
skoñczy³a informatykê. Naprawdê trudno nie zwróciæ na nich
uwagi poniewa¿ doœæ charakterystyczny jest ich ubiór i
ekwipunek.

Fot. Ca³y ich dorobek nios¹ zwierzêta
On jest ubrany w strój ze skór , który sam w³asnorêcznie uszy³,
czêœæ ubioru zajmuj¹ przymocowane do kamizelki koœci i zêby
drapie¿ników. Nosi tak¿e kapelusz i co charakterystyczne
pomimo ch³odu i zimna ma go³e rêce.
Nie wêdruj¹ oni sami towarzysz¹ im zwierzêta które Werner
prowadzi na sznurach, trzy ma³e osio³ki i dwa kundelki. Czasem
uda im siê przespaæ w jakieœ stodole , choæ bywa i tak ¿e œpi¹ w
namiotach. Rzadko kto ich zaprasza do swojego domu bo
wtedy nie wiadomo co nale¿y zrobiæ z ich zwierzêtami. Nasi
mieszkañcy gminy mieli okazjê zobaczyæ ich na ¿ywo
przechodz¹cych przez Stolno i pobliskie wsie kieruj¹cych siê w
stronê Bia³orusi.

Promocja us³ug edukacyjnych w Gminie Stolno
Od wrzeœnia 2009, realizowany jest w Gimnazjum nr 1 w Stolnie projekt, który powsta³
dziêki wspó³pracy szko³y ze Stowarzyszeniem „Serce i Umys³” z Torunia. Jest on
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego i realizowany w ramach Dzia³ania 9.5 Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki. W dniu 25 wrzeœnia 2009 r. w ramach projektu na terenie Zespo³u Szkó³ nr 1 w
Stolnie odby³y siê Targi Edukacyjne podczas których m³odzie¿ mia³a okazjê zapoznaæ siê
z ofertami edukacyjnymi szkó³ œrednich i wy¿szych, firm szkoleniowych oraz instytucji
rynku pracy. Wœród wystawców znalaz³y siê: - Wy¿sza Szko³a Bankowa z Torunia,
- Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Praktycznego z Grubna,
-Katolickie Liceum Ogólnokszta³c¹ce Ksiê¿y Pallotynów z Che³mna,
- Firma Szkoleniowa "Edukator" z Grudzi¹dza, - I Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Che³mna,
- Powiatowy Urz¹d Pracy z Che³mna, - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z
Che³mna, - Stowarzyszenie Serce i Umys³ Wy¿sza Szko³a Bankowa przeprowadzi³a
Fot: Stoisko ZS CKP w Grubnie
Równie¿ dla uczniów gimnazjum ze Stolna i gimnazjum z Robakowa warsztaty
dotycz¹ce skutecznej komunikacji. Odby³y siê konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, a dla odwiedzaj¹cych Targi zosta³
przygotowany poczêstunek. Aktualnie w ramach projektu prowadzone s¹ zajêcia dodatkowe dla uczniów w zakresie jêzyka
angielskiego i jêzyka niemieckiego, a tak¿e warsztaty s³u¿¹ce uzupe³nianiu zaleg³oœci edukacyjnych w zakresie przedmiotów:
biologii, geografii, historii, informatyki i jêzyka polskiego. Ponadto
gimnazjaliœci ze Stolna maj¹ mo¿liwoœæ uczestnictwa w zajêciach z zakresu
doradztwa zawodowego, a w listopadzie rozpoczn¹ siê zajêcia z podstaw
przedsiêbiorczoœci. Przez ca³y okres realizacji projektu, jego uczestnicy s¹
dowo¿eni na zajêcia oraz maj¹ mo¿liwoœæ skorzystania z poczêstunku w
postaci ciep³ego posi³ku. Ponadto otrzymali równie¿ niezbêdne pomoce do
zajêæ na przyk³ad.podrêczniki, repetytoria, segregatory,zeszyty, zakupiono 10
Specjalistycznych przewodników do rozpoznawania roœlin i zwierz¹t,
zamówiono kompasy, globusy indukcyjne i inne. Zakupiony zosta³ rzutnik
pisma, ekran, tablica typu flipchart, cyfrowa kamera, radiomagnetofon, 20
s³uchawek bezprzewodowych i inne pomoce szkolne.
P r o j e k t r e a l i z o w a n y b ê d z i e d o 3 1 g r u d n i a 2 0 0 9 r.
Partnerem projektu jest Gmina Stolno
Fot: Uczestnicy kursu podczas zajêæ z jêzyka niemieckiego
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Fina³y konkursów wojewódzkich z tematyki uzale¿nieñ - Robakowo 2009r.

Dnia 14 listopada (sobota), od godz. 10.00 odbywa³y siê rozgrywki fina³owe Wojewódzkich Konkursów Profilaktycznych. Pierwszy
skierowany do uczniów szkó³ podstawowych z terenu województwa kuj-pom pn.TrzeŸwy umys³-zdrowy umys³. Uczniowie (trzy
osobowe dru¿yny) zmagali siê z nastêpuj¹cymi konkurencjami: krzy¿ówka, puzzle, test pisemny oraz konkurencja sportowa.
Organizatorem by³o Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno. Konkursy zorganizowano dziêki dotacjom otrzymanym z Samorz¹du
Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz z Gminy Stolno.
Uroczystego powitania wszystkich uczestników oraz opiekunów dokonali: Pe³nomocnik Zarz¹du Województwa KujawskoPomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdzia³ania Uzale¿nieniom oraz HIV/AIDS pan Grzegorz Kasprzycki, Wójt Gminy Stolno pan
Jerzy Rabeszko oraz Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno pani Katarzyna Bajera.
Wyniki konkursu kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
Dodatkowe nagrody za plakat i rymowankê, otrzyma³y szko³y :
Szko³a Podstawowa w Brzozówce
I miejsce –Szko³a Podstawowa w P³onnem
Szko³a Podstawowa im. Or³a Bia³ego w Turzanach
II miejsce-Szko³a Podstawowa w Lubiewie
Szko³a Podstawowa w Ma³em Czystem
III miejsce-Szko³a Podstawowa w Zadusznikach
Szko³a Podstawowa w Lubiewie

Fot. Komisja sêdziowska

Fot. Uczestnicy na etapie szkó³ podstawowych

Od godz. 13.00 rozpocz¹³ siê drugi konkurs dla gimnazjalistów pn. Narkomania –droga do nik¹d z terenu woj. kuj-pom. Gimnazjaliœci
rywalizowali w konkurencjach: krzy¿ówka, kalambury, test i konkurencja sportowa.
I miejsce Gimnazjum w Zbójnie
II miejsce Gimnazjum w Robakowie
III miejsce Gimnazjum w Stolnie

Nagrody za film:
Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyñskiej w T³uchowie
Gimnazjum im. Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w ¯alnie
Gimnazjum Brzozie
Gimnazjum w Stolnie

Wszyscy nagrodzeni cieszyli siê z otrzymanych nagród a by³y to min. drukarki, odtwarzacze DVD, encyklopedie multimedialne,
radiomagnetofony. Uczestnicy konkursów równie¿ otrzymali koszulki i gad¿ety komputerowe. Celem obu konkursów by³o wczesne
kszta³towanie zachowañ prozdrowotnych u m³odzie¿y w szko³ach podstawowych i gimnazjalnych oraz uœwiadomienie m³odzie¿y
z³ego wp³ywu alkoholu, narkotyków innych u¿ywek na zdrowie, naukê i stosunki rodzinne.

Fot. Uczestnicy na etapie szkó³ gimnazjalnych

Fot. Wrêczanie nagród przez Prezes SIS
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Konkurs recytatorski pn. „Weso³e Wierszyki”
25 listopada br. odby³³ siê konkurs recytatorski pn. „Weso³e
Wierszyki”
Organizatorem konkursu by³a Gminna Biblioteka Publiczna w
Stolnie.
W konkursie bra³y udzia³ dzieci ze szkó³ podstawowych z
terenu Gminy Stolno, po dwie osoby z klas I-III.
Celem konkursu by³o: rozwijanie zdolnoœci recytatorskich,
wspieranie uzdolnieñ i pomoc w rozwijaniu zainteresowañ
uczniowskich, upowszechnianie kultury ¿ywego s³owa wœród
dzieci oraz prezentacja umiejêtnoœci uczniów
Poniewa¿ swe imieniny obchodzi³ Pluszowy miœ, dzieci mog³y
przy tej okazji zadedykowaæ wierszyk swojej ulubionej
maskotce, któr¹ ze sob¹ przynios³y.
Wszystkie recytowa³y wierszyk trzymaj¹c swoj¹ ulubion¹
maskotkê. W przerwie, gdy Komisja obradowa³a, dzieci mog³y
poczêstowaæ siê pyszna dro¿d¿ówk¹ a tak¿e mia³y mo¿liwoœæ
pozowaæ do zdjêcia z Kubusiem Puchatkiem, co by³o wielk¹
atrakcj¹ dla wszystkich.
Fot: Uczestnicy konkursu recytatorskiego
Najm³odszym uczestnikiem by³ piêcioletni Wiktor Z³otowski,
który przyjecha³ z mam¹ i rodzeñstwem, wystêpuj¹c poza Komisja Konkursowa mia³a trudne zadanie, bo wszyscy piêknie
konkursem.
recytowali wierszyki.
Wszystkie dzieci otrzyma³y :ksi¹¿kê, misia, pisaki, czekoladkê
oraz dyplom.
I miejsce zdoby³a Wiktoria Czerwiñska
Zarówno organizator jak i uczestnicy byli bardzo zadowoleni.
Artyku³ Katarzyna Bajera Kierownik GBP w Stolnie

II miejsce zdoby³ Szymon Chrzanowski
III miejsce zdoby³a Barbara Œwis

Modernizacja drogi w Rybieñcu
Wykonano modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w technologii nawierzchni t³uczniowej z powierzchniowym
utwardzeniem emulsj¹ i grysami o d³ugoœci 0,840 km. Koszt
powy¿szej drogi wyniós³ 212.780,53 z³. Gmina na powy¿szy
cel otrzyma³a dotacjê z Urzêdu Marsza³kowskiego w Toruniu
ze œrodków FOGR w wysokoœci 47.200 z³. Drogê oddano do
u¿ytku dnia 20 sierpnia bie¿¹cego roku.

Kurs wikliniarstwa w Gminie Stolno

„Razem spleæmy sobie przysz³oœæ” bo pod tak¹ nazw¹ odby³ siê
kurs wikliniarstwa, w miejscowoœci Paparzyn realizowany przez
Lokaln¹ Grupê Dzia³ania „Vistula -Terra Culmensis – Rozwój
przez Tradycjê” wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój
wykszta³cenia i kompetencji w regionach. Dzia³anie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki.
Uczestnicy nabyli nowe kwalifikacje z zakresu wikliniarstwa.
Szkolenie przebiega³o etapowo, uczestnicy zapoznali siê z
histori¹ wikliniarstwa, uprawê i eksploatacj¹ wikliny, splotami
tworz¹cymi i ³¹cz¹cymi oraz okleinami i zakoñczeniami.
Uczestnicy nauczyli siê wyplataæ kosze okr¹g³e, owalne, os³onki
na doniczki, tacki, gazetniki i wiele innych cudów, które mo¿na
stworzyæ z wikliny.
Po zakoñczeniu wszystkich kursów w gminach wchodz¹cych w
sk³ad LGD odbêdzie siê oficjalne podsumowanie projektu na
którym wszyscy uczestnicy kursu otrzymaj¹ zaœwiadczenie o
ukoñczeniu kursu.
Obok fotografie z przebiegu kursu w miejscowoœci Paparzyn.

Fot. Uczestnicy kursu oraz ich prace
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Podatki i op³aty na 2010
Uchwa³a NR XXIX/176/09 Rady Gminy Stolno
Z dnia 24 listopada 2009 r.w sprawie okreœlenia wysokoœci
stawek podatku od nieruchomoœci na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002
r. nr 23, poz. 220, nr 62,
poz. 558,nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 z 2003 r., nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. nr 80,
poz.717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz.
1203; z 2005 r.
nr 172, poz. 1441 z 2006 r. nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr
181, poz. 1337 ;
z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz.1218 , z 2008 r. nr
180, poz. 1111, z 2009 r. nr 223, poz. 1458, nr 52, poz. 420 / oraz na
podstawie art. 5 ust.1 i art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych / Dz. U. z 2006r. nr 121, poz. 844, ze zm.
z 2006 r. nr 143, poz. 1199, z 2007 r. nr 220, poz. 1601, nr 225, poz. 1635,
nr 249, poz. 1828, nr 251, poz. 1847,nr 245, poz. 1775, Dz. U. z 2008 r.
nr 249, poz.1828, nr 93, poz. 585, nr 116, poz. 730, nr 223, poz. 1463 ,
Dz. U. z 2009 r. nr 56, poz. 458, / oraz obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 03 sierpnia 2009r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i op³at lokalnych w 2010 r. / M. P. z 2009r. Nr 52 poz. 742/
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje :
§ 1. Stawki podatku od nieruchomoœci wynosz¹ :
1.od gruntów :
a/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 z³
2
od 1 m powierzchni ,
b/ pod jeziorami , zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownii
wodnych – 4,04 z³ od 1 ha powierzchni,
c/ pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
2
publicznego –0,20 z³ od 1 m powierzchni.
2.od budynków lub ich czêœci :
2
a/ mieszkalnych – 0,27 z³ od 1 m powierzchni u¿ytkowej,
b/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie
2
dzia³alnoœci gospodarczej – 16,87 z³ od 1 m powierzchni u¿ytkowej,
c/ zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu
2
kwalifikowanym materia³em siewnym – 9,57 z³ od 1 m powierzchni
u¿ytkowej,
d/ zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
2
udzielania œwiadczeñ zdrowotnych – 4,16 z³ od 1 m powierzchni
u¿ytkowej,
e/ pozosta³ych , w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku
2
publicznego –3,86 z³ od 1 m powierzchni u¿ytkowej.
3. od budowli – 2 % ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt
3 i ust. 3-7. ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwa³a nr XX/124/08 Rady Gminy Stolno z dnia 25
listopada 2008 roku w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od
nieruchomoœci na 2009 r.
§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z dniem 1
stycznia 2010 roku.
Rada Gminy Stolno pozostawi³a bez zmian œredni¹ cenê skupu ¿yta
do celów wymiaru podatku rolnego og³oszon¹ w komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 19 paŸdziernika 2009 roku w
sprawie œredniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2009 r. (M.P. z 2009r. Nr 68, poz. 886), która wynosi 34,10
z³ za 1 dt. W stosunku do roku poprzedniego podatek rolny na 2010
rok jest mniejszy o 9,90 z³ za 1dt.
Uchwa³a Nr XXX/183/09 Rady Gminy Stolno
z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci
stawek podatku od œrodków transportowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z
2003 r. Nr 214, poz.1806 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 175, poz.
1457, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, oraz z
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (. U. z 2006
r. Nr 121, poz. 844, ze zm. Z 2006 r. Nr 143, poz.1199, z 2007 r. Nr
220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, .1828, Nr
251 poz. 1847, Dz. U. z 2008 r. Nr 249, poz. 1828, Nr 93, poz.585, Nr
116, poz. 730 i 2009 r. Nr 56, poz. 458)oraz obwieszczenie Ministra
Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i op³at lokalnych w 2010 r. (MP z 2009, Nr 52,
poz. 742).
Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§ 1. Okreœla siê nastêpuj¹ce stawki podatku od œrodków transportowych:
1) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
A) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie – 485,31 z³
B) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie – 808,85 z³
C) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton – 1256,49 z³
2) od samochodów ciê¿arowych posiadaj¹cych certyfikat powy¿ej EURO
2 o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
A) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie – 436,78 z³
B) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie – 727,97 z³
C) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton – 1130,34 z³
3) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noœci od liczby osi, dopuszczalnej
masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wed³ug stawek
okreœlonych w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
4) od ci¹gników siod³owych i balastowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton – 1024,55 z³.
5) od ci¹gników siod³owych i balastowych posiadaj¹cych certyfikat
powy¿ej EURO 2 o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 tony i poni¿ej 12 ton – 922,10 z³
6) od ci¹gników siod³owych i balastowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noœci
od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu zawieszenia
wed³ug stawek okreœlonych w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y,
7) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton (z wyj¹tkiem
z w i ¹ z a n y c h
w y ³ ¹ c z n i e
z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego) –
237,26 z³
8) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton (z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego) wed³ug stawek okreœlonych w za³¹czniku Nr
3 do niniejszej uchwa³y,
9) autobusów o iloœci miejsc do siedzenia:
A) mniejszej ni¿ 30 miejsc – 808,85 z³
B) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc – 1294,16 z³
§ 2. Uchyla siê uchwa³ê Nr XXIX/178/09 Rady Gminy Stolno z dnia 24
listopada 2009 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od
œrodków transportowych.
§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XX/125/08 Rady Gminy Stolno z dnia 25
listopada 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci rocznych stawek
podatku od œrodków transportowych (Dz.U. Województwa Kujawsko –
Pomorskiego Nr 172, poz. 2948, z 2008 r).
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa KujawskoPomorskiego.
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Biblioteka przyjazna dzieciom

W dniu 19 listopada 2009 r. przedszkolacy z oœrodka przedszkolnego w Stolnie zosta³y
zaproszone przez Pani¹ Katarzynê Bajera - Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie
na zwiedzanie biblioteki. Pani Kierownik opowiedzia³a dzieciom o ksi¹¿kach. Spotkanie
zorganizowano pod has³em "Biblioteka przyjazna dzieciom". Dodatkowo dzieci mog³y zrobiæ
sobie zdjêcie z bohaterami pewnej bajki.

Fot: Jeden z przedszkolaków z bohaterami filmu

Podsumowanie realizacji projektu „Wykorzystaæ szansê”
Dobiega koñca realizacja projektu systemowego pt. „Wykorzystaæ szansê”,
realizowanego w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Stolnie. Projekt
realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja integracji spo³ecznej PO
KL Dzia³anie 7.1 Rozwój aktywnej integracji Poddzia³anie 7.1.1 Rozwój
aktywnej integracji przez oœrodki pomocy spo³ecznej. Na dzia³ania zwi¹zane
z projektem Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej w Toruniu, jako
Instytucja Poœrednicz¹ca, przyzna³ naszemu Oœrodkowi kwotê 85.334 z³.
Celem g³ównym projektu by³o zwiêkszenie aktywnoœci zawodowej grupie
szeœciu osób bezrobotnych, korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy
spo³ecznej poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, rozwój
aspiracji i kompetencji spo³ecznych oraz zwiêkszenie motywacji i wiary we
w³asne mo¿liwoœci. Do projektu zg³osi³o siê szeœæ pañ, które skorzysta³y z
Treningu Kompetencji Spo³ecznych i kursów zawodowych. Jedna z Pañ
ukoñczy³a kurs ma³ej ksiêgowoœci, inna kurs stylizacji paznokci, kolejna
Pani skorzysta³a ze szkolenia komputerowego a 3 Panie odby³y kurs pomoc
kuchenna z elementami kelnerstwa. Wybór powy¿szych szkoleñ nale¿a³ do
samych uczestniczek, a potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji s¹ wydane
Fot. Zespó³ realizuj¹cy projekt”Wykorzystaæ szansê”
certyfikaty i zaœwiadczenia. Firm¹, która zajê³a siê szkoleniami i TKS by³
ELIM w Œwieciu. W ramach integracji spo³ecznej Panie wraz z rodzinami wyjecha³y na jednodniow¹ wycieczkê do Krynicy Morskiej.
Odby³ siê równie¿ wyjazd z dzieæmi do kina i do Mc Donalds w Toruniu. W listopadzie, w ramach wyjazdu studyjnego beneficjentki
odwiedzi³y Garncarsk¹ Wioskê w Kamionce k/Nidzicy, gdzie poznawa³y tajniki lepienia i zdobienia wyrobów glinianych. Projekt
trwaæ bêdzie do koñca roku ale ju¿ teraz mo¿na œmia³o stwierdziæ, ¿e za³o¿one cele zosta³y osi¹gniête.
Wszystkich chêtnych do wziêcia udzia³u w podobnym projekcie, który bêdzie realizowany w przysz³ym roku zapraszamy
do naszego GOPS-u. Pracownicy GOPS udziel¹ bli¿szych informacji.
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www.stolno.com.pl to adres oficjalnej strony Gminy Stolno. Od kilku miesiêcy strona posiada now¹ szatê graficzn¹ i
zosta³a wyposa¿ona w kilka u¿ytecznych dodatków - miêdzy innymi uruchomiono forum dyskusyjne. Dostêp do forum jest jedynie
dla u¿ytkowników zarejestrowanych. Rejestracja jest darmowa i zajmuje kilka sekund (ogranicza siê jedynie do podania imienia,
nazwiska, loginu u¿ytkownika i wpisaniu wymyœlonego przez siebie has³a). Warto dodaæ, i¿ na forum u¿ytkownicy mog¹ miêdzy
innymi zamieszcza darmowo og³oszenia typu: sprzedam, kupie, zamieniê itp.Mo¿na równie¿ podzieliæ siê swoimi uwagami i
spostrze¿eniami z pozosta³ymi uczestnikami forum na inne tematy.
Warto zaznaczyæ, i¿ na stronie znajduj¹ siê obszerne galerie z wa¿niejszych imprez okolicznoœciowych organizowanych w naszej
Gminie pocz¹wszy od roku 2004r. - naprawdê jest co ogl¹daæ. Pozosta³e ciekawostki znajduj¹ce siê na stronie najlepiej zobaczyæ
osobiœcie. Zapraszamy serdecznie do korzystania ze strony.

Lokalne tradycje kulinarne

W dniu 30 listopada br. rozpoczê³y szkolenie z „ Lokalnych tradycji
kulinarnych” dwie pierwsze grupy mieszkañców tj. Wabcz i Cepno.
Szkolenie rozpoczê³o siê wyk³adem na temat produktu lokalnego.
Nastêpne zajêcia wprowadz¹ uczestników w tajniki prowadzenia „Ma³ej
gastronomi”, po czym kursanci przejd¹ do zajêæ praktycznych czyli nauki
przygotowywania tradycyjnych dla naszego regionu potraw. Elementem
koñcz¹cym kurs bêdzie ABC przedsiêbiorczoœci.
Kolejne dwie grupy czyli Stolno i Robakowo rozpoczn¹ swoje szkolenie
w lutym 2010 roku. Ca³y kurs zakoñczy siê w maju przysz³ego roku.
Fot. Panie uczestnicz¹ce w szkoleniu
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Mlekowiec
* 1 ca³e jajo * 2 ¿ó³tka
* 1/2 szklanki cukru * 1 mas³o
* 1 serek waniliowy 170g,
* 1 1/2 szklanki sypkiego
mleka w proszku
* 2 ³y¿eczki ¿elatyny (rozpuœciæ
w ma³ej iloœci gor¹cej wody)
* 3 paczki biszkoptów * Mleko w puszce s³odzone * 2 ³y¿ki
kawy capuccino + 2 ³y¿eczki kawy rozpuszczalnej
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Rafaello
* 2 szklanki mleka
* 1 budyñ waniliowy,
* 4 ³y¿ki cukru
* 1 paczka wiórków kokosowych
* 1 paczka krakersów
* 1 mas³o

Etapy przygotowania

Ugotowaæ budyñ na mleku z 4 ³y¿kami cukru. Poczekaæ a¿ sam
wystygnie. Nastêpnie ukrêciæ mikserem mas³o i stopniowo
dodawaæ po ³y¿ce budyniu i ucieraæ a¿ do wyczerpania budyniu.
Na koniec dodaæ wiórki kokosowe, zostawiaj¹c trochê na
1. Jaja ubiæ z cukrem.
2. zmiksowaæ mas³o, dodaæ ubite jaja, serek homogenizowany, posypanie na wierzchu.Przek³adaæ krakersy kremem 2-3 razy a¿
do wyczerpania. Najlepiej uk³adaæ na prostok¹tnej tacy. Na
mleko w proszku i na koñcu ¿elatynê.
3. Do moczenia biszkoptów rozpuœciæ w 2 szklankach gor¹cej wierzch posypaæ wiórkami kokosowymi, mog¹ byæ kolorowe,
bêdzie wygl¹da³o bardziej dekoracyjnie ale nie koniecznie.
wody cappuccino + kawê rozpuszczaln¹.
4. Moczyæ biszkopty i uk³adaæ w formie œredniej wielkoœci jeden
przy drugim, nastêpnie wy³o¿yæ polowê masy, znowu moczone Przepisy zaczerpniête z www.mojegotowanie.pl
biszkopty, nastêpnie drug¹ czêœæ masy i znowu moczone
Wchodzi Miko³aj do klasy pe³nej dzieci, wyci¹ga karabin i
biszkopty. Na koniec wy³o¿yæ ugotowane i wystudzone mleko z
trafia wszystkie dzieci zabijaj¹c je na miejscu. Jaki jest tego
puszki. Wstawiæ do lodówki.
mora³?
-Miko³aj zawsze trafia do wszystkich dzieci.
Etapy przygotowania

****

Do Pinokia przyszed³ Miko³aj.
Rozda³ wszystkim w domu prezenty i rozmawia z Pinokiem:
- O! ...widzê, ¿e nie cieszysz siê z tego zwierz¹tka, które ci
podarowa³em.
- Bo ja chcia³em pieska albo kotka!
- Niestety zabrak³o! ...inne dzieci te¿ nie dosta³y.
- Ale ja siê bojê tego bobra!

W noc wigilijn¹ pies rozmawia z kotem.
- Co dosta³eœ pod choinkê? - pyta pies.
- Dwie t³uœciutkie myszy. A ty co dosta³eœ?
- kot zwraca siê do psa.
- Ciebie

****

Ksi¹dz chodz¹cy po kolêdzie, dzwoni do drzwi mieszkania.
- Czy to ty, anio³ku? - pyta kobiecy g³os zza drzwi.
- Nie, ale jestem z tej samej firmy!

****

Zbli¿aj¹ siê œwiêta, lecz w rodzinie Jasia siê nie przelewa.
Zdesperowany Jasio pisze list do sw. Miko³aja. "Drogi sw.
Miko³aju jestem bardzo biedny ale chcia³bym dostaæ na
gwiazdkê klocki lego, pi³kê i kolejkê elektryczna."
Panie na poczcie nie bardzo wiedza co zrobiæ z tym listem,
gdy¿ Jasio nie napisa³ adresu do Miko³aja. Postanawiaj¹
przeczytaæ list, tak siê wzruszaj¹ losem biednego Jasia, ¿e
postanawiaj¹ spe³niæ jego ¿yczenia. Jednak pracownice poczty
same du¿o nie zarabiaj¹ wiêc pieniêdzy starczy³o tylko na pi³kê
i klocki. Wysy³aj¹ prezenty do Jasia. Po jakimœ czasie
przychodzi list od Jasia, panie na poczcie otwieraj¹ go i
czytaj¹:
"Drogi Miko³aju dziêkujê ci za wspaniale prezenty, a tê kolejkê
to pewnie na poczcie mi zwinêli."
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****

Na Biegunie Pó³nocnym spotykaj¹ siê dwaj Œwiêci
Miko³ajowie. - Dlaczego jesteœ taki smutny? - Bo w tym roku
znów wypad³o na mnie, ¿e mam roznosiæ prezenty w Polsce.
- Przecie¿ Polacy to wspaniali ludzie! - Mo¿liwe, ale jak wrócê
od nich, to znów przez ca³y rok bêdê mia³ kaca!

****

Przychodzi ma³y Romuœ z przedszkola. Buzia ca³a
podrapana. A¿ przykro patrzeæ.
- Co siê sta³o, Romanie? - pyta mama.
- Aaaaaa... Tañczyliœmy wokó³ choinki. Dzieci by³o ma³o, a
jode³ka spora...

****

Jakiœ facet przy³apuje Tatê, jak w lesie œcina choinkê.
- Co, tniemy choineczkê na œwiêta, bo nie ³aska kupiæ u
gajowego? - Tak - odpowiada wystraszony Tata.
- W takim razie zetnij pan i dla mnie!

Pracownicy Urzêdu Gminy Stolno
Anna Bochen
Dawid Trybu³a
Urz¹d Gminy Stolno
WZG W¹brzeŸno

Zapraszamy do wspó³pracy wszystkich
mieszkañców Gminy Stolno.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z Urzêdem Gminy Stolno na poni¿szy adres:
Urz¹d Gminy Stolno
86-212 Stolno
z dopiskiem “Gazetka”
e-mail: admin@stolno.com.pl

Tel. (56) 677 09 22

