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W dniu 11 czerwca br. w Rybieñcu odby³o siê uroczyste
zakoñczenie projektu „Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji
zawodowej mieszkañców Gminy Stolno”. W uroczystym
podsumowaniu oprócz 32 uczestniczek szkolenia udzia³ wziêli W ó j t

Gminy Stolno – Pan Jerzy Rabeszko, Dyrektor Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Toruniu Pan Adam Horbulewicz, Prezes Akademii
Kszta³cenia Zawodowego z Gdañska Pan Krzysztof Szomburg, którzy równie¿ dokonali uroczystego wrêczenia zaœwiadczeñ
uczestniczkom szkolenia. Nie zabrak³o prezentów i materia³ów promocyjnych dla ka¿dej z Pañ min. Ksi¹¿ki kulinarne
Podsumowanie przebiega³o w mi³ej, serdecznej atmosferze. Przypomnijmy, i¿ w powy¿szym szkoleniu wziê³y udzia³ 32 Panie z
terenu Gminy Stolno w IV grupach szkoleniowych. Projekt by³ realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Kurs rozpocz¹³ siê 30 listopada 2009 r.
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W dniu 28 kwietnia br. w Urzêdzie Gminy Stolno odby³o siê I spotkanie informacyjne w
ramach projektu :” „Aktywna integracja spo³eczna mieszkañców i mieszkanek Gminy
Solno”. spotkanie by³o poœwiêcone zagadnieni¹ integracji spo³ecznej, ekonomii
spo³ecznej i przeciwdzia³aniu wykluczeniu spo³ecznemu, które prezentowane by³y
przez Centrum Integracji Spo³ecznej z Torunia, Kujawsko - Pomorski Oœrodek
Wspierania Ekonomii Spo³ecznej z Bydgoszczy oraz przez Gminny Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Stolnie. W spotkaniu wziê³o udzia³ 35 mieszkañców. Byli to Radni,
So³tysi, Gospodynie Domowe, osoby bezrobotne, przedstawiciele NGO, podopieczni

Cz³owiek - najlepsza inwestycja
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„LOKALNE TRADYCJE KULINARNE W AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
MIESZKAÑCÓW GMINY STOLNO - zakoñczenie projektu”

Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, liderzy spo³eczni. Na koniec uczestnicy spotkania otrzymali certyfikaty uczestnictwa,
których uroczystego wrêczenia dokona³ Wójt Gminy Stolno – pan Jerzy Rabeszko. Ponadto informujemy, i¿ nastêpne dwa
spotkania i rekrutacja odbêd¹ siê na prze³omie III i IV kwarta³u 2010 roku o czym bêdziemy informowaæ na stronie internetowej
www.stolno.com.pl Wiêcej informacji mo¿na te¿ uzyskaæ u Kierownika projektu pani Moniki Malinowskiej pod numerem telefonu
(56) 677-09-16 lub osobiœcie – pokój nr 9 w Urzêdzie Gminy Stolno.

Dnia 10 czerwca br. odby³o siê spotkanie autorskie z panem Paw³em
Berêsewiczem.
Spotkanie zosta³o zorganizowane w ramach Programu „Literatura na kó³kach”.
Zaprosiliœmy klasy III, IV i V ze szko³y Podstawowej w Ma³em Czystem oraz z
Zespo³u Szkó³ Nr1 w Stolnie. Spotkanie zorganizowa³a Gminna Biblioteka
Publiczna w Stolnie przy wspó³pracy z Ksi¹¿nic¹ Kopernikañsk¹ – Wojewódzk¹
Bibliotek¹ Publiczn¹ z Torunia. By³o bardzo sympatycznie i weso³o. Uczestnicy
spotkania mieli okazjê zamieniæ siê w rewolwerowców jednoczeœnie æwicz¹c
s³uchanie ze zrozumieniem.



ECHO STOLNA ISSN  1733-0211 Nr 32Str. 3
F

o
t. D

a
w

id
 Try

b
u

³a

Majówka Integracyjna w Gminie Stolno, odby³a siê 3.05.2010
r. J Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej w
Stolnie. Œrodki pozyskano ze Starostwa Powiatowego w
Che³mnie z funduszy PFRON. Pomocy organizacyjnej
udzieli³a Gmina Stolno oraz GOPS, które wspieraj¹ od lat
PKPS ZG w Stolnie a tak¿e nauczyciele i pracownicy ze
szko³y podstawowej w Ma³em Czystem. Impreza
zorganizowana zosta³a dla dzieci niepe³nosprawnych z
terenu Gminy Stolno. W imprezie uczestniczy³o ok. 100
osób. Zabawê Integracyjn¹ poprowadzili nauczyciele ze
Specjalnego Oœrodka Szkolno – Wychowawczego z
Che³mna, którzy maj¹ przygotowanie do pracy z dzieæmi.
Dla ka¿dego uczestnika by³a przygotowana gor¹ca
kie³baska z grilla, napoje i du¿o s³odyczy, ka¿de dziecko
otrzyma³o upominki (los szczêœcia) i gor¹ce s³oneczko –
dyplom uczestnika.
Pragniemy podziêkowaæ wszystkim, którzy w³¹czyli siê w
przygotowanie oprawy tej imprezy, za wk³ad w³asny i
poœwiêcenie wolnego dnia pracy.
Wiêcej zdjêæ z tego dnia dostêpne na:

ej organizatorem by³

www.stolno.com.pl

Dnia 1 czerwca 2010 r. dzieci i m³odzie¿ z so³ectwa Gorzuchowo
œwiêtowa³y swój -Dzieñ Dziecka.
W tym szczególnym dla dzieci dniu nie mog³o zabrakn¹æ s³odyczy,
nagród, konkursów.
Œwiêto dzieci zosta³o oficjalnie rozpoczête przez so³tysa - Pana
Krzysztofa Suchockiego, który zachêci³ wszystkie dzieci do
zabawy i udzia³u w ró¿nych konkurencjach. Tym samym zosta³y
przedstawione wyniki konkursu og³oszonego 15 maja 2010 r. pt.
„Moje hobby”, gdzie zadaniem uczestnika konkursu by³o
wykonanie pracy dowoln¹ technik¹ z wykorzystaniem dowolnych
surowców i materia³ów ,np. rysunku, wyklejanki, prezentacji
multimedialnej, opisu, zdjêcia, wykonanie pracy z masy solnej, z
modeliny, plasteliny, itp.
Oceniane by³y: pomys³, poziom trudnoœci wykonania, kolorystyka,
nowatorstwo, dekoracyjnoœæ i ogólne wra¿enie estetyczne. Prace
oceniane by³y w dwóch kategoriach-do lat 7 oraz druga kategoria
od lat 8 do lat 16. Zwyciêzcami konkursy zostali w kategorii do lat 7
– Zuzanna Jarnicka, w kategorii od lat 8 do lat 16 – Eliza
Stronikowska.
Ponadto zosta³y przeprowadzone zabawy kszta³c¹ce zachowania
i nawyki - zabawa z balonami, z „lisimi ogonkami”, które polega³y
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na sprycie, spostrzegawczoœci, szybkiej reakcji, sprawnoœciach sportowych. Dla najm³odszych by³ konkurs na najpiêkniejszy
malunek. By³o krêcenie hula-hop, zarówno dla dziewcz¹t jak i ch³opców. „Mini szansa” cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem, tak
samo jak quizy: przyrodniczy i historyczny. Na najlepszych uczestników konkurencji czeka³y dyplomy oraz nagrody rzeczowe a dla
pozosta³ych uczestników s³odycze. Ka¿dy dosta³ sok, dro¿d¿ówkê, s³odycze. Spotkanie przebiega³o w mi³ej, weso³ej atmosferze.
Nagrody dla dzieci zosta³y przygotowane przez rodziców dzieci i mieszkañców so³ectwa Gorzuchowo. Ma³y wk³ad -wielki efekt.

Dnia 13 czerwca 2010 r odby³ siê festyn rodzinny na boisku przy Szkole Podstawowej w Ma³em Czystem. Imprezê rozpoczê³o
powitanie przyby³ych przez so³tysa so³ectwa Ma³e Czyste Tadeusza Kobusiñskiego. Na festyn przyby³o du¿o ludzi z okolicznych
wsi mimo ¿e pogoda nie dopisa³a. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê konkurencje sportowe tj. taniec na gazecie,
pchniêcie kul¹, przeci¹ganie liny. Rozegrano tak¿e mecz pi³ki no¿nej w kategorii dzieci i starszych. Dla najlepszych uczestników
konkurencji zosta³y przygotowane upominki rzeczowe, z których wszyscy byli zadowoleni. Aby nabraæ si³ do konkurencji zosta³y
przygotowane kie³baski z grilla, które przygotowaæ pomaga³a OSP z Ma³ego Czystego. Na samym koñcu imprezy zosta³a
przygotowana niespodzianka dla najm³odszych, OSP z Ma³ego Czystego zademonstrowa³o pokaz swoich umiejêtnoœci. Po
pokazie, swoich si³ w akcji stra¿ackiej mogli spróbowaæ tak¿e najm³odsi, ich zmagania ze sprzêtem po¿arniczym wysz³y bardzo
dobrze. Miejmy nadziejê ¿e kiedyœ i oni bêd¹ mogli staæ siê pe³noprawnymi cz³onkami OSP. Organizatorzy zapewnili dob¹ muzykê,
która umila³a czas. Jak g³osi³o has³o plakatu zachêcaj¹cego do uczestnictwa we festynie to by³o idealne miejsce aby spotkaæ siê
razem.

W s z y s t k i e z d j ê c i a z f e s t y n u m o ¿ n a z n a l e Ÿ æ n a : w z a k ³ a d c e f e s t y n yw w w. s t o l n o . c o m . p l
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Dnia 29 maja br. na boisku przy Zespole Szkó³ Nr2 w
Robakowie odby³ siê „VI Powiatowy Festyn ruchowo-
rekreacyjny dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej z
okazji dnia dziecka” zorganizowany przez Stowarzyszenie
Inicjatywa Stolno oraz Gminê Stolno. Celem imprezy by³o
upowszechnianie sportu wœród osób niepe³nosprawnych a
tak¿e ich integracja. Dobra wspó³praca z dyrektorami
szkó³ a tak¿e z gronem pedagogicznym,uczniami,
so³tysami, radnymi i wolontariuszami zaowocowa³a i tym
razem. Imprezê wspó³finansowa³o Starostwo Powiatowe
w Che³mnie, ze œrodków PFRON. W imprezie
uczestniczy³y dzieci i m³odzie¿ ze wszystkich gmin
Powiatu Che³miñskiego: gmina Stolno, Gmina Kijewo
Królewskie, Gmina Papowo Biskupie, Gmina Unis³aw,
Gmina Che³mno, Gmina Lisewo, Gmina Miasto Che³mno,
Stowarzyszenie „Œwiate³ko Nadziei”, Dom Pomocy
Spo³ecznej w Che³mnie. Imprezê zaszczycili równie¿
swoj¹ obecnoœci¹: Wicestarosta Powiatu Che³miñskiego
pan Wojciech Biñczyk, Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Stolno, pani Halina Ko³odziejek, Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Gminy Stolno pani Zofia Janik, inspektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pan Sylwestr
Glaubert, dyrektor Specjalnego Oœrodka Szkolno-
Wychowawczego w Che³mnie pan Dariusz Kosecki.
Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Wicestarosta
Powiatu Che³miñskiego pan Wojciech Biñczyk, Wójt
Gminy Stolno pan Jerzy Rabeszko oraz Prezes
Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno pani Katarzyna Bajera.
Jak co roku do imprezy zachêci³y œpiewem panie ze
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w
Che³mnie tzw. „Truskawki”. Wszyscy mogli poœpiewaæ,
potañczyæ z klaunem i anio³kiem. Mo¿na by³o skorzystaæ z
trampoliny, poskakaæ w zamku dmuchanym, pomalowaæ
sobie twarz, zrobiæ zdjêcie z Kubusiem Puchatkiem oraz
bohaterami bajki Madagaskar. Dzieci mog³y skorzystaæ ze
stanowiska kulinarnego, gdzie mog³y wyklejaæ swoje imiê
z ró¿nych ziaren, mog³y stworzyæ babeczki z owoców oraz
skorzystaæ z toru przeszkód. Organizatorzy zapewnili
wszystkim zupê, kanapki, dro¿d¿ówki, napoje, s³odycze.
Na koniec zosta³y wrêczone medale. Bardzo du¿ym
zainteresowaniem cieszy³ siê wóz stra¿acki OSP
Robakowo, który mogli zwiedzaæ wszyscy chêtni.
W imprezie uczestniczy³o oko³o 230-u niepe³nosprawnych
z terenu powiatu che³miñskiego, zaœ wszystkich
uczestników by³o oko³o 400 osób.

Dziêkujemy w³adzom gmin w powiecie che³miñskim za to,
¿e zapewnili transport naszym milusiñskim i ich
opiekunom oraz kierownikom Oœrodków Pomocy
Spo³ecznej za pomoc w rekrutacji uczestników.

Wiêcej zdjêæ z imprezy mo¿na znaleœæ na
www.stolno.com.pl
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Uwaga KURS!!! "Kurs florystyczny z elementami dekoracji wnêtrz dla mieszkañców Gmin Stolno i Che³mno”
Gmina Stolno w partnerstwie z Gmin¹ Che³mno organizuje bezp³atny kurs dla mieszkañców Gmin Stolno i Che³mno z zakresu: I
modu³ "Florystyczny" (50 godz.), II modu³ "Dekoracji wnêtrz i aran¿acji sto³ów" (20 godz.) Uczestnikami kursu mog¹ byæ mieszkañcy
Gmin Stolno i Che³mno w wieku 15-65 lat o statusie zawodowym: osoby nieaktywne zawodowo, osoby bezrobotne, osoby
zatrudnione. Chêtni na kurs s¹ zobowi¹zani do wype³nienia karty rekrutacyjnej i z³o¿enia jej w sekretariacie Urzêdu Gminy Stolno
(mieszkanki Gminy Stolno) i w sekretariacie Urzêdu Gminy Che³mno (mieszkanki Gminy Che³mno) w dniach od 12.07.b.r. do
27.07.b.r. w godzinach pracy urzêdów. Uwaga: kurs bêdzie prowadzony w dwóch grupach 15 osobowych(jedna grupa jedna
gmina).Formularz zg³oszeniowy, regulamin kursu  wraz z zasadami rekrutacji s¹ dostêpne w siedzibach Urzêdów Gmin oraz na
stronach internetowych: www.stolno.com.pl; www.gmina-chelmno.pl Dodatkowych informacji udzielaj¹: Koordynator Gminy
Stolno – Pani Monika Malinowska pod numerem telefonu (56)  677 09 16 oraz Koordynator Gminy Che³mno – Pan Marcin Pilarski
pod numerem telefonu (56)  686 15 40.

Projekt „Kurs florystyczny z elementami dekoracji wnêtrz dla mieszkañców Gmin Stolno i Che³mno” jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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WYJAZD STUDYJNY W RAMACH PROJEKTU - „Aktywna integracja
spo³eczna mieszkañców i mieszkanek Gminy Solno”

W dniach 28 – 30 czerwca br. odby³ siê wyjazd studyjny w ramach
projektu:

do Gdyñskiego Stowarzyszenia
Integracyjnego „Promyk”. W wyjeŸdzie wziê³o udzia³ 42 mieszkañców
gminy Stolno. Celem wyjazdu by³o poznanie dobrych praktyk z zakresu
integracji spo³ecznej oraz tworzenia Spó³dzielni Socjalnych

„Aktywna integracja spo³eczna mieszkañców i
mieszkanek Gminy Solno”

W sobotê 10 lipca br. W amfiteatrze w Robakowie odby³
siê "Piknik z Uni¹ Europejsk¹". Impreza by³a
wspó³finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013. Impreza zrealizowana w ramach
projektu "Unia europejska bez tajemnic" mia³a m.in. na
celu informowanie spo³eczeñstwa o korzyœciach
spo³ecznych i gospodarczych zwi¹zanych z
cz³onkostwem Polski we wspólnocie w szczególnoœci z
wykorzystywaniem Funduszy Europejskich. Podczas
imprezy prezentowane by³y projekty jakie gmina
zrealizowa³a oraz realizuje ze œrodków RPO, POKL.
Mieszkañcy mogli te¿ skorzystaæ z doradztwa w zakresie
pozyskiwania œrodków unijnych na specjalnie
przygotowanym stoisku informacyjnym. Impreza
poprzedzona by³a konkursem dla gimnazjalistów nt.
Wiedzy o UE. Podczas pikniku zwyciêzc¹ wrêczone
zosta³y nagrody. Wszyscy uczestnicy pikniku mogli tak¿e
braæ udzia³ w ró¿norodnych konkursach o tematyce UE
oraz posmakowaæ kie³basek i grochówki.; Na koniec
odby³a siê zabawa taneczna w rytmach wszystkich
krajów UE.

Wiêcej zdjêæ z tej imprezy mo¿na zobaczyæ na stronie:
www.stolno.com.pl

Cz³owiek - najlepsza inwestycja
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Powszechny Spis Rolny 2010 jest pierwszym spisem
realizowanym od czasu przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej. Spis rolny i zebrane w trakcie jego
przeprowadzenia dane bêd¹ stanowi³y Ÿród³o
obszernych informacji z dziedziny rolnictwa, zezwol¹ na
analizê zmian polskiego rolnictwa przed i po
przyst¹pieniu do UE oraz okreœl¹ aktualn¹ sytuacje

demograficzn¹ i ekonomiczn¹ rolników. Spisem rolnym objête bêd¹
wszystkie gospodarstwa rolne nale¿¹ce do osób fizycznych i prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoœci prawnej. Ankieta spisu
rolnego bêdzie zawiera³a pytania dotycz¹ce: ogólnej charakterystyki
gospodarstwa rolnego, u¿ytkowania gruntów, powierzchni zasiewów,
zwierz¹t gospodarskich, ci¹gników, maszyn rolniczych, urz¹dzeñ, zu¿ycia
nawozów, osób pracuj¹cy w gospodarstwie rolnym, struktury dochodów w
gospodarstwie rolnym oraz metod produkcji rolnej. Pracami zwi¹zanymi z
przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem spisu na terenie
gminy kieruje wójt, jako Gminny Komisarz Spisowy przy pomocy biura
spisowego. Czynnoœci spisywania dokonywaæ bêd¹ rachmistrze spisowi i
ankieterzy statystyczni. W spisie nie przewiduje siê u¿ycia formularzy
papierowych. Zostan¹ one zast¹pione formularzami elektronicznymi. Dane
od rolników bêd¹ zbierane nastêpuj¹cymi metodami: poprzez samospis
internetowy, w trakcie wywiadu telefonicznego prowadzonego przez ankietera
statystycznego oraz jako bezpoœredni wywiad rachmistrza spisowego z
u¿ytkownikiem gospodarstwa rolnego. Na terenie naszej gminy dzia³aæ
bêdzie dwóch rachmistrzów spisowych, legitymuj¹cych siê imiennym
identyfikatorem ze zdjêciem, którzy z³o¿¹ wizytê w gospodarstwie rolnym
dwukrotnie. W dniach 9 – 23 sierpnia 2010 r. odbêdzie siê obchód
przedspisowy w trakcie, którego rachmistrz zweryfikuje gospodarstwo na
mapie, przeka¿e list Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego, poinformuje
u¿ytkowników o szczegó³ach przeprowadzenia spisu rolnego, a tak¿e ustali
termin przeprowadzenia wywiadu. W dniach od 8 wrzeœnia do 31
paŸdziernika 2010 r. rozpocznie siê powszechny spis rolny przeprowadzony
przez rachmistrza spisowego, z wykorzystaniem formularza elektronicznego
zainstalowanego na przenoœnym urz¹dzeniu elektronicznym zwanym
terminalem. Wszystkie zbierane i gromadzone dane indywidualne i
dane osobowe s¹ poufne i podlegaj¹ ochronie. Bêd¹ one wykorzystywane
wy³¹cznie do opracowania zestawieñ zbiorczych i analiz statystycznych.

Spis jest obowi¹zkowo
przeprowadzany we
wszys tk i ch k ra jach

` cz ³onkowsk ich Uni i
E u r o p e j s k i e j ,
o b o w i ¹ z e k
udzielenia odpowiedzi
wynika z ustawy o
powszechnym spisie
rolnym. U¿ytkownicy
gospodarstwa rolnego, a
w razie ich nieobecnoœci
i n n e
pe³noletnie osoby w
g o s p o d a r s t w i e
d o m o w y m ,
o b o w i ¹ z a n i s ¹ d o
udzielenia œcis ³ych,
w y c z e r p u j ¹ c y c h i
z g o d n y c h
z prawd¹ odpowiedzi na
py tan ia zawar te w
formularzu spisowym.
Informacje dotycz¹ce
spisów dostêpne s¹
równie¿ na stron ie
i n t e r n e t o w e j
www.spis.gov.pl.

Gminny Komisarz
Spisowy
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…...us³ugi na rzecz spo³ecznoœci wiejskich, us³ugi dla
gospodarstw rolnych lub leœnictwa, us³ugi komunalne,
transportowe, roboty i us³ugi budowlane oraz instalacyjne, us³ugi
turystyczne oraz zwi¹zane ze sportem, rekreacj¹ i
wypoczynkiem, sprzeda¿ hurtowa i detaliczna, rzemios³o i
rêkodzielnictwo, przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych
produktów leœnych, magazynowanie lub przechowywanie
towarów, wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy,
rachunkowoœæ, doradztwo lub us³ugi informatyczne, bazy
noclegowe, pola namiotowe i kempingowe, ma³a gastronomia,
przedszkola, szko³y dla doros³ych, rozwój rzemios³a zwi¹zanego
z dziedzictwem Ziemi Che³miñskiej..... na takie dzia³ania mo¿na
sk³adaæ wnioski o przyznanie pomocy w ramach dzia³ania
„Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju dla operacji
odpowiadaj¹cych warunkom przyznania pomocy dla dzia³ania
„Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej” objêtego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Limit œrodków dostêpnych w konkursie to 200 000,00 z³. Celem
dzia³ania jest ró¿nicowanie dzia³alnoœci nierolniczej w kierunku
podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i
ma³¿onków rolników, dzia³alnoœci nierolniczej lub zwi¹zanej z
rolnictwem, co wp³ynie na tworzenie pozarolniczych Ÿróde³
dochodów, promocjê zatrudnienia poza rolnictwem na
obszarach wiejskich. Pomoc finansow¹ mo¿e uzyskaæ: osoba
fizyczna bêd¹ca producentem rolnym, któremu w roku
poprzedzaj¹cym z³o¿enie wniosku w ramach tego dzia³ania
przyznano p³atnoœci bezpoœrednie albo osoba fizyczna
ubezpieczona na podstawie ustawy dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, jako ma³¿onek rolnika albo
domownik, bêd¹ca odpowiedni ma³¿onkiem producenta rolnego
albo pracuj¹ca w gospodarstwie producenta rolnego, któremu w
roku poprzedzaj¹cym z ³o¿enie wniosku przyznano p³atnoœci
bezpoœrednie.
Forma pomocy – pomoc ma formê zwrotu czêœci kosztów
kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokoœæ pomocy
udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym , w
okresie realizacji Programu, nie mo¿e przekroczyæ 100 tys.
z³otych. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50%
kosztów kwalifikowalnych operacji. Szczegó³owe informacje o
zasadach przygotowania i sk³adania wniosków oraz: wzór
formularza wniosku o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów
niezbêdnych do wyboru operacji przez LGD, wzory formularzy
niezbêdnych do wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru
operacji przez LGD, okreœlone w Lokalnej Strategii Rozwoju
otrzymaæ bêdzie mo¿na w siedzibie oraz na stronie
internetowej LGD www.lgdvistula.org, na stronie Urzêdu
Marsza³kowskiego www.mojregion.eu oraz na stronie Agenecji
Restruktryzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
Wnioski w jednym egzemplarzu wersji w papierowej wraz z
za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ w biurze LGD mieszcz¹cym siê w
budynku Urzêdu gminy w Stolnie w godz. 10:00-15:00 w okresie
od 19.07.2010 r. do 18.08.2010 r.
Dnia 21 czerwca br. w Gminnym Oœrodku Kultury w Ma³ym
Rudniku odby³a siê konferencja przeprowadzona w ramach
umowy zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim
zadania publicznego pod nazw¹: „DOBRE PRAKTYKI-
upowszechnianie wspó³pracy pomiêdzy organizacjami
pozarz¹dowymi a jednostkami samorz¹dów terytorialnych,
przedsiêbiorcami i lokalnymi wytwórcami”.
Celem konferencji by³o upowszechnienie form wspó³pracy
pomiêdzy organizacjami pozarz¹dowymi, przedsiêbiorcami,
lokalnymi wytwórcami i jednostkami samorz¹du terytorialnego,
jak i ukazanie dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych oraz
zasad ich funkcjonowania.
Chodzi³o nam o to by stworzyæ warunki do spotkania
przedstawicieli w/w instytucji i mo¿e w ten sposób zainicjowaæ
now¹ wspó³pracê poprzez wspólne wypracowanie nowych
pomys³ów, dzia³añ.

W³aœnie w tym celu zaprosiliœmy przedstawicieli ró¿nych
sektorów do zaprezentowania swoich dzia³alnoœci. Z ramienia
LGD, Pan Marcin Pilarski, zaprezentowa³ dzia³alnoœæ
organizacji pozarz¹dowej ukazuj¹c wspó³pracê trzech
sektorów: spo³ecznego, samorz¹dowego i gospodarczego na
przyk³adzie dobrych praktyk. Zobaczyæ mo¿na by³o realizowane
projekty, dowiedzieæ siê jak przebiega wspó³praca z innymi
organizacjami pozarz¹dowymi czy urzêdami gmin. Jak LGD
wspiera lokalnych wytwórców i przedsiêbiorców. Kolejnym
punktem konferencji by³a prezentacja firmy „Euro-Plast”
prowadzonej przez Pana Paw³a Krypciaka na terenie Gminy
Stolno. Pan Krypciak dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z odzyskiem
surowców z materia³ów segregowanych, dok³adnie to plastiku,
rozpocz¹³ stosunkowo niedawno, bo tego w marcu roku. Zosta³
zaproszony celem zaprezentowania oczekiwañ w zakresie
wspó³pracy z instytucjami publicznymi i samorz¹dowymi,
zaprezentowania dzia³alnoœci, jak i wskazania Ÿród³a
dofinansowania.
Nastêpnie pod has³em „Lokalny czyli nasz” zosta³a
zaprezentowana dzia³alnoœæ mieszkanki Gminy Che³mno, Pani
Ewy Stodolak. Lokalna dzia³aczka prezentowa³a swoje
rêkodzie³o artystyczne oraz ukaza³a jak przebiega wspó³praca z
LGD oraz Urzêdem Gminy Che³mno. Pani Stodolak specjalizuje
siê w szeroko rozumianym pojêciu: rêkodzie³o artystyczne, bo
jej pasja siêga bukieciarstwa, decoupage'u, koronkarstwa,
wyrobów ze sznurka, zdobienia sal na uroczystoœci oraz innych
dziedzin artystycznych, gdzie pomys³, umiejêtnoœci i sprawne
rêce dzia³aj¹ piêkne cuda. Jako „ Dobre praktyki” zosta³¹
równie¿ przedstawiona dzia³alnoœæ Pani And¿eliki Kwiecieñ z
Gorzuchowa, która prowadzi firmê „Gorzuchowo Drif”.
Dzia³alnoœæ ta specjalizuje siê w wynajmie quadów, kul
wodnych, jak i us³ugach budowlanych, czy te¿ us³ugach
fizjoterapeutycznych. Wachlarz us³ug jest szeroki a to w³aœnie ze
wzglêdu na dobr¹ wspó³pracê z publicznymi s³u¿bami
zatrudnienia. Firma wspó³pracuje z Powiatowym Urzêdem
Pracy w Che³mnie, sk¹d w odpowiedzi na z³o¿ony wniosek uda³o
siê pozyskaæ pracownika w ramach prac interwencyjnych oraz
sta¿ystê. Œrodki na rozpoczêcia dzia³alnoœci firma pozyska³a ze
œrodków unijnych. Pani And¿elika Kwiecieñ zaprezentowa³a
swoje us³ugi oraz korzystaj¹c z obecnoœci w³adz gmin-wójtów,
przedstawi³a swoje oczekiwania w stosunku do samorz¹dów-
mianowicie chcia³aby móc œwiadczyæ us³ugi swojej firmy na
terenie gmin podczas festynów, pikników, do¿ynek. Kolejnym
punktem, wa¿nym dla mieszkañców z terenu LGD, by³o
zaprezentowanie przez Pani¹ Ilonê Figurê mo¿liwoœci
finansowania projektów w ramach dzia³añ Osi 4 Leader -” Ma³e
projekty”, „Ró¿nicowanie w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej”,
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw”, ..................... cd -->
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„Odnowa i rozwój wsi”jako przyk³ad wspó³pracy sektora
spo³ecznego, gospodarczego i samorz¹dowego dŸwigni¹
rozwoju obszarów wiejskich. Mo¿na by³o dowiedzieæ siê kto
mo¿e byæ beneficjentem poszczególnych dzia³añ, na co mo¿na
pozyskaæ œrodki, kiedy bêd¹ og³aszane terminy. Szczególnie
uwagê zwrócono na dzia³anie „ Ró¿nicowanie w kierunku
dzia³alnoœci nierolniczej”, gdzie termin naboru to 19.07.2010 r. -
18.08.2010 r. Na zakoñczenie spotkania zawi¹zana zosta³a
debata konfrontuj¹ca dzia³ania, pomys³y, ukazuj¹ca nowe
alternatywne rozwi¹zania wspó³pracy pomiêdzy ró¿nymi
instytucjami. G³os zabra³ agent ubezpieczeniowy prezentuj¹c
swoj¹ dzia³alnoœæ, jak i pada³y pytania do osób wczeœniej
prezentuj¹cych. W tym punkcie konferencji, jako przyk³ad
dobrych praktyk wspó³pracy LGD z w³aœcicielami gospodarstw
agroturystycznych, zosta³y wrêczone ofertówki reklamowe ich
dzia³alnoœci. Uda³o siê nam na ten cel pozyskaæ œrodki z PROW w
ramach dzia³ania „Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia³ania,
nabywanie umiejêtnoœci i aktywizacja w 2010 roku”. Celem tego
przedsiêwziêcia jest promocja dzia³alnoœci gospodarstw
agroturystycznych z terenu LGD, co wp³yn¹æ ma na poprawê
wizerunku naszego lokalnego regionu. Konferencja by³a
„pretekstem” do nawi¹zania lepszej wspó³pracy i mamy nadziejê,
¿e cel zosta³ osi¹gniêty. By³y wymiany wizytówek, liczne
zapytania. Na realizacjê zadania otrzymaliœmy 3.500,00z³ dotacji
na ten cel a 500,00 z³ do³o¿yliœmy ze œrodków w³asnych LGD.

22 maja tego roku na Górze Zamkowej w Starogrodzie (Gmina
Che³mno) odby³a siê „Majówka z LGD Vistula-Terra Culmensis
po³¹czona z Biesiada Starogrodzk¹”.
O godz. 16:00 zosta³a odprawiona msza dziêkczynno-b³agalna
dla mieszkañców LGD, po czym ca³ym orszakiem uczestnicy
przemaszerowali na Górê Zamkow¹. O godz. 17:00 przyby³ych
goœci przywita³ Prezes LGD - S³awomir Piernicki, tym samym
oficjalnie otwieraj¹c pierwsz¹ majówkê z LGD a czwart¹ ju¿
Biesiadê Starogrodzk¹. Nastêpnie impreza wystrza³em z armaty
zosta³a oficjalnie, bo bardzo g³oœno, hukiem rozpoczêta przez
So³tysa Starogrodu – Pani¹ Krystynê Iwañsk¹. Kolejnym
wydarzeniem by³ wjazd u³anów na koniach, po czym wyst¹pienie
zastêpu rycerskiego (tematyka historyczna). W miêdzyczasie dla
dzieci organizowane by³y konkursy przygotowane przez szko³ê w
Starogrodzie. Ko³o ³owieckie przygotowa³o konkurs dla doros³ych
(tematyka przyrodnicza). Dzieci mog³y przejechaæ siê na koniu,
zobaczyæ broñ i amunicjê z lat wojennych, poznaæ historiê
regionu. Impreza ca³y czas przeplatana by³a opowieœciami o
historii, przyrodzie ziemi Che³miñskiej, o dzia³alnoœci LGD, o
realizowanych projektach/dzia³aniach, o og³aszanych
konkursach. Celem imprezy by³a promocja regionu dzia³ania
LGD, integracja mieszkañców, jak i ukazanie historii regionu.
Imprezie ca³y czas towarzyszy³a muzyka. Na przyby³ych goœci
czeka³a pyszna grochówka, barszcz czerwony, paszteciki, bigos,
pieczone kie³baski z grilla, strogonow, ciasta, .....

..... chleb ze smalcem z dodatkiem jab³ka oraz z grzybami.
Impreza zorganizowana by³a dziêki wsparciu finansowemu
Gminy Che³mno, oko l icznych mieszkañców oraz
wspó³finansowaniu przez Uniê Europejska w ramach Osi 4 -
LEADER, Dzia³ania: Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia³ania,
nabywanie umiejêtnoœci i aktywizacja w 2010 roku Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Powy¿sze fotki pochodz¹ z
Majówki LGD w Starogrodzie
wiêcej zdjêæ dostêpnych z tej
imprezy mo¿na zobaczyæ  na:

www.lgdvistula.org

Przed nami: 17.07.2010 r. festyny rodzinne w
miescowoœci Grubno oraz Cepno. 24.07.2010 r.
Festyny rodzinne w Stolnie, Trzebie³uchu i

Gorzuchowie. Ponadto nasze tegoroczne do¿ynki
odbêd¹ siê tym razem w Robakowie dnia 28.08.2010 r. ;
Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny po³¹czony z Piknikiem
odbêdzie siê 11.09.2010 r. w Stolnie.
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W dniu 25 czerwca br. w Urzêdzie Gminy Stolno
odby³o siê uroczyste wrêczenie medali
przyznanych 15 parom ma³¿eñskim przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,,za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie’’. Uroczystej
dekoracji Dostojnych Jubilatów dokona³ Wójt
Gminy Stolno – Jerzy Rabeszko wraz z
Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Stolno – Halin¹
Ko³odziejek. Spotkanie odby³o siê w mi³ej i
sympatycznej atmosferze . By³y gratulacje,
¿yczenia, kwiaty, upominki oraz tradycyjna lampka
szampana. Po czêœci oficjalnej Jubilaci zostali
zaproszeni na wspólny poczêstunek oraz mi³¹
chwilê wspomnieñ. Uroczystoœæ uœwietni³ koncert
przygotowany przez uczennice z Pañstwowej
Szko³y Muzycznej w Che³mnie pod kierownictwem
PaniAleksandry Gasin.
Na uroczystoœæ z powodów zdrowotnych nie
dotarli pañstwo Zofia i Edward Dorosz.
Wszystkim Jubilatom ¿yczymy d³ugich pogodnych
lat ¿ycia w zdrowiu i zadowoleniu.

W i ê c e j z d j ê æ z t e j u r o c z y s t o œ c i d o s t ê p n e s ¹ n a w w w . s t o l n o . c o m . p l
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Stolno. Budowa boiska sportowego. Na obiekcie
znajdowaæ siê bêd¹ tartanowa bie¿nia 60 m , boisko
do pi³ki rêcznej z nawierzchni¹ do sztucznej trawy i
wielofunkcyjne tartanowe boisko (siatkówka,
koszykówka, tenis ziemny)
Zakoñczenie 31 lipca.

Robakowo. Rozbudowa Zespo³u Szkó³ nr 2. W
obiekcie o powierzchni 102 m2 znajd¹ siê
pomieszczenia dla oddzia³u przedszkolnego o
powierzchni dydaktycznej 64m2 oraz zaplecze
sanitarne. Zakoñczenie 15 sierpnia a oddanie do
u¿ytku 1 wrzeœnia.



Pewna para w œrednim wieku z pó³nocnej czêœci USA
zatêskni³a w œrodku mroŸnej zimy do ciep³a i zdecydowa³a
siê pojechaæ na dó³, na Florydê, i zamieszkaæ w hotelu, w
którym spêdzi³a noc poœlubn¹ 20 lat wczeœniej. M¹¿ mia³

d³u¿szy urlop, pojecha³ wiêc o dzieñ wczeœniej. Po
zameldowaniu siê w recepcji odkry³, ¿e w pokoju jest
komputer i postanowi³ wys³aæ maila do ¿ony. Niestety

omyli³ siê o jedn¹ literê. Mail znalaz³ siê w ten sposób w
Houston u wdowy po pastorze, która wróci³a w³aœnie do

domu z pogrzebu mê¿a i chcia³a sprawdziæ, czy na
poczcie elektronicznej s¹ jakieœ kondolencje od rodziny i

przyjació³. Jej syn znalaz³ j¹ zemdlon¹ przed komputerem i
przeczyta³ na ekranie:

Do: Moja ukochana ¿ona
Temat: Jestem ju¿ na miejscu.

Wiem, ¿e jesteœ zdziwiona otrzymaniem wiadomoœci ode
mnie. Teraz maj¹ tu komputery i wolno wys³aæ maile do
najbli¿szych. W³aœnie zameldowa³em siê. Wszystko jest

przygotowane na twoje przybycie jutro. Cieszê siê na
spotkanie. Mam nadziejê, ¿e twoja podró¿ bêdzie równie
bezproblemowa, jak moja. PS: Tu na dole jest naprawdê

gor¹co".

-Mamo, mamo, widzia³em Matkê Bosk¹ na plebani!
- Co ty opowiadasz, chyba masz gor¹czkê.

- Naprawdê! Ksi¹dz sta³ z ni¹ w drzwiach i powiedzia³ - "
Matko Boska, idŸ st¹d bo ciê jeszcze ktoœ zobaczy... ".

Og³oszenie w koreañskiej gazecie:
Znaleziono psa. By³ego w³aœciciela zapraszam na grilla...
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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:

z dopiskiem  “Gazetka”

Wydawca
Druk:

Urz¹d Gminy Stolno
86-212 Stolno

www. stolno.com.pl
Tel. (56) 677 09 22

Nr 32

Sa³atka wiosenna:
1 du¿a kapusta pekiñska, 1
puszka czerwonej fasoli
1puszka kukurydzy, 1 du¿a
pierœ z kurczaka, œredni
majonez, przyprawa do
kurczka ma³a paczka, 2-3
³yzki oleju, ma³y pêczek
œwe¿ego koperku, sól ,
pieprz do smaku

Wykonanie
Pierœ z kurczka umyæ i pokroiæ w drobn¹ kostkê, nastêpnie
sma¿ymy na ma³ym ogniu do zrumienienia z sol¹ pieprzem i
przypraw¹. Odstawiamy do wystudzernia. Nastepnie kroimy
kapustê,dosyæ drobno tak¿e koperek i dodajemy szczyptê
soli wk³adamy do miski,kukurydzê i czerwon¹ fasole
ods¹czamy i przelewamy zimn¹ wod¹,dodajemy do kapusty,
nastêpnie dodajemy zimne miêso i majonez. Wszystko
delikatnie mieszamy. Dekorujemy naci¹ pietruszki.

Zapiekane kotleciki:
6 kotletów schabowych, 6 plastrów
cebuli, 6 plastrów (du¿ych, dosyæ
grubych), sól, pieprz

Kotlety rozbijamy lekko, solimy,
pieprzymy uk³adamy na ruszt do
piekarnika wy³o¿on¹ folia
aluminiow¹ pod to blaszkê z wod¹.
Uk³adamy plaster cebuli i na to ser

Wykonanie

Polewamy lekko olejem. Wk³adamy do piekarnika na grillowanie.

Pieczemy ok. 180-200 C do uzyskania gotowego dania.

Przepisy zaproponowane przez

°

Ma³gorzatê Jakubowsk¹

***

Pewien Amerykañski motocyklista by³ bardzo silnie wierz¹cy.
Pewnego razu, gdy jecha³ swoim Harleyem, ukaza³ mu siê Bóg

i powiedzia³, ¿e w nagrodê za wiarê mo¿e sobie czegoœ
za¿yczyæ. Motocyklista zatrzyma³ siê i powiedzia³ bez wahania:

-Panie, zbuduj most na Hawaje, ¿ebym móg³ jeŸdziæ w tê i z
powrotem kiedy zechcê.

-Ale¿, cz³owieku, to bardzo materialistyczne ¿yczenie. Pomyœl,
ile œrodków by na to posz³o: beton, stal... Praktycznie ca³e

zasoby Ziemi. No i jeszcze trzeba naruszyæ dno Pacyfiku. Nie
masz innych ¿yczeñ?

-No, dobra... Zawsze chcia³em poznaæ w³aœciw¹ odpowiedŸ na
pytania:

Dlaczego kobiety uskar¿aj¹ siê kiedy chcemy im pomóc?
Dlaczego w ka¿dym mê¿czyŸnie widz¹ wiêcej wad ni¿ zalet?
Dlaczego urz¹dzaj¹ awantury mê¿om, którzy chc¹ ogl¹daæ

mecze, a same ogl¹daj¹ jakieœ durne seriale i myœl¹, ¿e s¹ w
porz¹dku?

Dlaczego zawsze podejrzewaj¹ swoich mê¿czyzn o zdradê?
I jak w³aœciwie mo¿na je zadowoliæ?

Bóg pomyœla³ chwilê i zapyta³:
-Wolisz dwupasmówkê czy czteropasmówkê?

Niemiec, Anglik i Polak dostan¹ 1.000.000pln jeœli przejad¹
przez rój komarów bez uk¹szenia.

- Niemiec jedzie mercem 300km/h, ugryz³ go komar.
- Anglik jedzie Astonem Martinem 330km/h, ugryz³ go komar.
- Polak jedzie "komarkiem" 25km/h, a przywódca komarów:

- Staæ to nasz!

- Wszystkie cia³a rzucone do góry spadaj¹ z powrotem na
ziemie. To jest w³aœnie Prawo ciê¿koœci...

- A jeœli spadn¹ do wody?- pyta jeden z kadetów.
- To ju¿ nie wasza sprawa. Tym zajmie siê ju¿ Marynarka

Wojenna.

Maj - Lipiec 2010
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