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Echo Stolna
GCI co to takiego i skąd wziął się pomysł…
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omysł na stworzenie takiego rodzaju centrów,
wypłynął wraz z szybkim rozwojem komputerów
i Internetu. Potrzeby rynku i coraz to większa
konkurencja sprawiły, iż coraz więcej dziedzin
naszego życia przenoszone jest w świat globalnej sieci
internetowej. To właśnie tam miliardy informacji
płyną nieprzerwanie pokonując w ciągu sekundy
miliony kilometrów. Musimy to sobie uświadomić i
przyswoić, bo XXI wiek to wiek komputerów i
szybkiej informacji.
inisterstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej we współpracy z wojewódzkimi
urzędami pracy udzieliło grantów na organizację
ośrodków, jakimi są gminne centra informacji w
programie „Pierwsza Praca”. Stanowi on integralną
część programu społeczno-gospodarczego Rządu na
lata 2003-2005, ściśle powiązanego z programem
„Przede wszystkim przedsiębiorczość” zakładającego
kompleksowe działania na rzecz likwidacji
formalnych utrudnień w tworzeniu nowych
p r z e d s i ę b i o r s t w, u ł a t w i a n i u d z i a ł a l n o ś c i
przedsiębiorstw istniejących oraz zwiększaniu
zatrudnienia w sektorze wytwórczym i usługowym
rogram „Pierwsza Praca” jest również jednym z
instrumentów realizacji Narodowej Strategii
Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich
2000-2006, opartej na Europejskiej Strategii
Zatrudnienia. Zgodnie z Wytycznymi w sprawie
zatrudnienia na rok 2003, przyjętymi przez Radę i
Parlament Europejski, młodzi ludzie, którzy ruszają na
nowe rynki pracy po raz pierwszy, są objęci
szczególną troską Krajów Członkowskich.
ała sprawa jest o tyle ważna, iż mamy w Polsce do
czynienia z podbojem rynku przez młodych ludzi
pochodzących z wyżów demograficznych, to z myślą
szczególnie o nich należy w szczególny sposób zadbać
o zaplecze techniczne i informatyczne by ułatwić im
poruszanie się po jakże zawiłym labiryncie praw i
przepisów związanych z podjęciem nowej pracy. GCI
wychodzi, zatem naprzeciw potrzebom przede
wszystkim młodych ludzi, absolwentów i
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bezrobotnych. Mogą jednak z niego korzystać także
osoby posiadające pracę, zainteresowane szczególnie
edukacją i technikami informatycznymi.
stotnym czynnikiem utrudniającym absolwentom
jak również osobom bezrobotnym korzystanie z
nowych możliwości jest dostęp do nowoczesnego
sprzętu komputerowego i znaczne koszty pełnego
wykorzystywania. Szczególne bariery w dostępie do
informacji i nowoczesnego sprzętu istnieją w małych
miejscowościach i na terenach wiejskich.
nicjatywą wspierającą dążenia absolwentów szkół
na rzecz podjęcia pracy i podnoszenia poziomu
posiadanych kwalifikacji stanie się Gminne Centrum
Informacji ukierunkowane na aktywizację ludzi
młodych oraz społeczności lokalnych i ożywienie
lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego
dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii
przekazu informacji.
drożenie idei Gminnych Centrów Informacji w
Polsce staje się jednym z praktycznych
przejawów działań na rzecz realizacji zapisów
zawartych zarówno w dokumencie „Cele i kierunki
społeczeństwa informacyjnego w Polsce”, jak też w
dokumencie „e-Polska - Plan działań na rzecz rozwoju
społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach
2001-2006”.
adaniem GCI jest świadczenie odpowiednich
usług, które zaspokoją określone potrzeby nie
tylko mieszkańców gminy, ale również osób z
zewnątrz np.. osób przyjezdnych, turystów, osób i firm
prowadzących działalność gospodarczą na terenie
całego kraju, itd.
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„Kowalski” przychodzi do GCI…, czyli jak to się
ma do użytkowników

W

ielu na pewno powie, po co nam jakieś GCI,
znowu nie mają, na co wydawać
pieniędzy.Otóż nie! Przy stopie bezrobocia, jaką
obserwujemy w naszym kraju, ®
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® chcąc liczyć się na rynku pracy musimy
inwestować w siebie by nasza oferta była
konkurencyjna, by pracodawca zabiegał o nas nie my o
niego. Dlatego tak ważne jest podnoszenie własnych
kwalifikacji lub przekwalfikowywanie się. GCI to
szansa by zdobywać nowe doświadczenia,
poszukiwać, rozwijać się. Nie każdy w swoim domu
posiada odpowiednie warunki czy też sprzęt do pracy,
my dajemy szanse i możliwości.
najdziecie tu sprawne komputery z
profesjonalnym oprogramowaniem, łatwy dostęp
do Internetu, różnego rodzaju materiały dydaktyczne i
pomoc ze strony informatyka. W GCI gromadzimy
informacje z terenu gminy, powiatu, kraju, które
dotyczą rynku pracy, szkoleń, podejmowania
działalności gospodarczej, rynków zbytu, także
przybliżenie oferty usług teleinformatycznych itp.
usimy jednak zaznaczyć, że GCI to nie to samo,
co „kawiarenki internetowe” - centra rozrywki,
w których przede wszystkim młodzi ludzie surfują po
sieci WWW lub grają w różnego rodzaju gry. Centrum
Informacji to dużo bardziej złożona struktura, która
jest przede wszystkim miejscem pracy, źródłem
informacji i kultury. Nie chcemy by stała się instytucją
dającą możliwość do bezmyślnego przeglądania
często bezwartościowych stron internetowych.
Chcemy by przede wszystkim młodzi ludzie,
absolwenci czy też młodzież ucząca się przychodząc
do nas otwierała się na różne perspektywy, by
rozwijała swoją świadomość nie koniecznie poprzez
gry komputerowe.
ie zamykamy się jednak tylko w temacie
bezrobocia i pracy z młodzieżą, nasze centrum
jest dla wszystkich. Swoje usługi kierujemy również
do osób prywatnych, prowadzących gospodarstwa,
działalność gospodarczą, które nie posiadają
odpowiedniego sprzętu i możliwości by
zareklamować się w Internecie, by móc skutecznie
konkurować na różnych rynkach. Oferujemy przede
wszystkim informacje, towar, który szybko się
sprzedaje jak również szybko dezaktualizuje się.
Dlatego tak ważne jest ciągłe uaktualnianie swojej
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wiedzy, rozwijanie się i otwieranie na nowe
możliwości.

Przyszłość

R

zecz chyba najważniejsza w całym temacie.
Nie chcemy by temat GCI stał się zwykłym
populizmem i kolejnym nieudanym programem walki
z bezrobociem. Dlatego tak ważna jest pomoc
społeczeństwa w tworzeniu pewnej struktury
zależności i wzajemnej pomocy. Otwieramy zatem
bardzo szeroki temat wolontariatu. Nie jest to proste w
kraju gdzie mało jest ludzi, którzy chcą tak naprawdę
coś robić, rozwijać się a szczególnie pomagać innym.
Nie jest to tylko apel do prywatnych osób, będziemy
poszukiwać instytucji, które zechcą z nami
współpracować właśnie na zasadzie wolontariatu,
choć nie tylko. Pomysł nie jest wyssany z palca, taki
rodzaj współpracy owocuje już, np. w powiecie
bydgoskim pod hasłem „Wspólna sprawa”. Są to
różnego rodzaju szkolenia, kursy językowe
prowadzone przez nauczycieli, wykładowców, którzy
robią to nieodpłatnie. W akcje tą włączają się również
małe stowarzyszenia osiedlowe, parafie, Caritas.
Współpracy będziemy szukać również z różnymi
firmami zarówno z terenu gminy jak, i dalszych
rejonów.
ie ukrywamy, że jesteśmy młodą placówką i brak
nam przede wszystkim wzorców. Dużo rzeczy
jeszcze nie wiemy i bardzo dużo musimy się nauczyć,
ale taki jest los wszystkich instytucji
rozpoczynających swoją działalność, dlatego ważne
jest żeby klienci przychodzący do nas starali się być
wyrozumiali w stosunku do naszej pracy. Przy okazji
chciałbym rozwiać pewien mit, który istnieje, jeżeli
nie to na pewno powstanie. Mianowicie GCI to nie jest
urząd pracy, my nie dajemy pracy - możemy jedynie
ułatwiać jej znalezienie, przygotować poszukującego
pracy do rozmowy z pracodawcą itp.
amy szczerą nadzieje, że w przyszłości GCI
stanie się pewnym miejscem, dokąd można
pójść wymienić swoje poglądy i uzyskać informacje.
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Warsztaty szkoleniowe z obsługi komputera

W

szyscy wiemy, że w obecnych czasach bardzo
rozwinięta jest technika, a szczególnie technika
komputerowa. Z komputerami zaczynamy mieć do
czynienia już prawie na każdym kroku. W większości
prac umiejętność podstawowej obsługi komputera jest
nam wręcz niezbędna, większość pracodawców dając
ogłoszenie o pracę jako jeden z warunków stawia
umiejętność obsługi komputera. Każdego dnia w radio
czy w TV słyszymy tyle o Internecie. Internet jest
miejscem, gdzie możemy znaleźć naprawdę bardzo
dużo interesujących nas wiadomości np. dotyczące

Unii Europejskiej. Możemy tam znaleźć informacje
praktycznie na każdy temat. Niestety aby móc
korzystać z dobrodziejstw Internetu jest nam
niezbędna umiejętność obsługi komputera. Dlatego
chcemy w naszym GCI przeprowadzić warsztaty
szkoleniowe dotyczące posługiwania się
podstawowymi programami komputerowymi oraz
Internetem. Warsztaty te odbędą się w drugim
tygodniu stycznia, tj między 5 a 9 stycznia. Wszystkich
chętnych prosimy o zgłaszanie się w Urzędzie Gminy
w Stolnie pod nr tel. 6770900.
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W tym numerze prezentujemy następujące buira:
OBYWATELSKA 16
Inspektor ds. organizacyjnych i obywatelskich p. Maria
Wałęga.

* Zakres spraw wojskowych:
- Prowadzenie spraw z zakresu przepisów o

-

-

* Zakres spraw osobowych:
- Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz akt osobowych
pracowników,
- Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego
pracowników,
- Przygotowywanie materiałów umożliwiających
podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
- Przygotowywanie projektów planów urlopów
wypoczynkowych i prowadzenie dokumentacji w tym
zakresie,
- Przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
- Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
kompletowanie wniosków emerytalno - rentowych,
- Prowadzenie spraw związanych z ochrona zdrowia,
- Prowadzenie spraw dotyczących zwalczania chorób
zakaźnych,

ŚLUBNA 17
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
p. Mirosława Mortyńska

powszechnym obowiązku obrony dotyczących
administracji rezerw osobowych w tym rejestracji,
poboru i prowadzenia ewidencji w tym zakresie,
Bieżąca aktualizacja rejestrów przedpoborowych i
poborowych,
Prowadzenie rejestru osób uchylających się od
obowiązku służby wojskowej,
Prowadzenie spraw dotyczących orzekania o
konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad
członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa
rolnego i uznaniem za jednego żywiciela rodziny oraz
wydawanie decyzji w tym zakresie,
Prowadzenie spraw dotyczących przysługującym
żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na
utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności
mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych, wypłacanie
świadczeń rekompensacyjnych dla żołnierzy rezerwy z
tytułu odbytych przez nich ćwiczeń wojskowych,

* Zakres ochrony przeciwpożarowej:
- Prowadzenie spraw z zakresu przepisów o ochronie
przeciwpożarowej,
- Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki paliwowej w
jednostkach OSP,
- Prowadzenie obsługi Zarządu Gminnego ZOSP,

* Zakres spraw organizacyjnych:
- Prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta,
- Prowadzenie rejestru skarg i wniosków Obywateli,
- Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o
ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
- Prowadzenie spraw doty. zbiórek publicznych,
- Obsługa kasowa Urzędu i szkół oraz znaków
skarbowych i sporządzanie raportów kasowych,
- Prowadzenie spraw związanych z organizacją form
zapobiegania bezrobociu,

* Zakres USC:
- Rejstaracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych
zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;
- Sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie
ksiąg stanu cywilnego oraz dokonywanie w nich
dodatkowych wzmianek i przypisów,
- Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu
cywilnego oraz zaświadczeń,
- Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego
oraz akt zbiorowych;
- Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami
- Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu
cywilnego oraz zaświadczeń,
- Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego
oraz akt zbiorowych;
®
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- Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
- Wskazywanie opiekuna na kandydata prawnego;
- Wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu;
- Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa;
- Udzielanie zgody na odtworzenie całości lub części
księgi stanu cywilnego;
- Wydawanie decyzji o unieważnieniu jednego z dwóch
aktów stanu cywilnego stwierdzającego to samo
zdarzenie.
- Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela
polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą;
- Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka
rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed
zawarciem małżeństwa;
- Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka i nadaniu
dziecku nazwiska męża matki;

czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
- Zakładanie kart osobowych mieszkańców;
- Prowadzenie i aktualizacja rejestru stałych
mieszkańców;
- Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;
- Przekazywanie do WKU zawiadomień o osobach
podlegających powszechnemu obowiązkowi
meldunkowemu;
- Wydawanie poświadczeń zameldowania na żądanie
stron zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- Sporządzanie wykazów z KOM-ów dla potrzeb
szkolnictwa, służby zdrowia oraz organów wojskowych
i Policji;
- Występowanie z wnioskiem do Sądu o ustalenie kuratora
i przyjmowanie pism sądowych;
- Prowadzenie dokumentacji i wydawanie dokumentów
stwierdzających tożsamość;
- Wydawanie zaświadczeń o utracie dokumentu
stwierdzającego tożsamość;

* Zakres innych spraw;

* Zakres ewidencji ludności:
- Prowadzenie kart osobowych mieszkańców;
- Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i

- Prowadzenie spraw z zakresu cmentarnictwa i
grobownictwa;
- Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

GORZUCHOWO
Wieś położona w północnej części pojezierza chełmińskiego na wysokości 89m n.p.m. na obszarze urozmaiconym.
Najstarsze odmiany nazwy miejscowości: 1403 Gorszechow, Gorszechaw, Gorszechau, 1570 Gorzochowa, 1866 (niem.)
Gottersfeld. Najwcześniejsze informacje o wsi pochodzą z 1403r., w których występuje Hanke z Gorzechow. W innych
dokumentach dokumentach 1447r. występuje Otto z Gorszechau.
Gorzuchowo w okresie średniowiecza przynależało do województwa chełmińskiego. Po zajęciu Ziemi Chełmińskiej
przez Krzyżaków, włączone do tego państwa, gdzie pozostawało do roku 1466.
Po II wojnie światowej Gorzuchowo włączone było w skład województwa bydgoskiego powiecie chełmińskim. Ostatnia reforma
podziału administracyjnego kraju z 1974r. włączyła Gorzuchowo do gminy Stolno w województwie toruńskim. Gorzuchowo w
przeszłości historycznej, jak i obecnie, nie stanowiło wyodrębnionej parafii, przynależało do parafii rzymsko-katolickiej w
Sarnowie diecezji chełmińskiej, obecnie z siedzibą w Pelplinie.
W okresie międzywojennym posiadało własną szkołę, wcześniej należało do obrębu szkolnego w Sarnowie.
Najwcześniejsze informacje pochodza z II połowy XVI wieku i odnoszą się do obszaru dworskiego, który wynosił 18 łanów
chłopskich, podzielonych pomiędzy dwóch właścicieli: A Gorzuchowskiegoi A.Białochowskigo, którzy posiadali po 9 łanów
chłopskich.
Dwór wraz z zabudowaniami gospodarczymi, położony jest na skraju wsi (w kierunku Robakowa) na wyniesieniu
równinnym terenu. Do zabudowań dworskich prowadzi odgałęziająca się od drogi wiejskiej brukowana wąska droga,
wcinająca się pomiędzy dwa pagórki, odsłaniająca trakt. Bruk prowadzi do dworu, przed jego front z gankiem.Od południa i
wschodu dwór otoczony jest terenem parkuPowierzchnia użytkowa dworu, podwórza i parku wynosi 2,04 ha. Z zabudowań
gospodarczych zachował się tylko spichlerz zbożowy, natomiast stajnie, stodoły i obora zniszczone w czasie działań wojennych.
W latach 70 tych przeprowadzono remonty magazynu nawozowego, spichlerza zbóż i pasz treściwych.
Przed 1774r. Gorzuchowo należało do Adama Dulskiego, następnie do jego syna Pawła, po którym majątek
odziedziczył syn Michał. Od 1774r. Wieś należała do synów Michała, Stanisława i Antoniego Dulskich. W końcu XIX wieku
majątek był własnością Maxa Reichel, właściciela pobliskiego Paparzyna. W roku 1920 majątek został rozparcelowany przez
Komisję Kolonizacyjną. W roku 1922 z rozparcelowanego majątku, tzw. Resztówki, (150 ha) od Urzędu Ziemskiego zakupił gen.
Józef Haller. W Gorzuchowie przebywał do roku 1939. W 1940r. grunta przekazane zostały pod zarząd urzędu Miejskiego w
Chełmnie. Po II wojnie światowej w 1945r. przekazano je Gminnej Spółdzielni w Gorzuchowie, pod tym zarządem pozostają do
dnia dzisiejszego. Gen. Józef Haller związany z Gorzuchowem a trwale z historią Polski, zwłaszcza Pomorza. Gen. Haller
uczestniczył w kanonizacji św. Andrzeja w Rzymie 17.04.1938r., zasiadając pośród przedstawicieli korpusu dyplomatycznego.
Po powrocie z uroczystości kanonizacyjnych gen. Haller wzniósł w Gorzuchowie kapliczkę św. Andrzeja Boboli, do którego
modlił się i z którym (według świadectwa syna generała), rozmawiał. kapliczka ta przetrwała wojnę. Górował nad całą okolicą.
Pragną też na swoim szmatku ziemi w Gorzuchowie mieć zakątek poświecony Matce boskiej. Na górze św. Jana , gdzie stał
dębowy krzyż, kazał wykuć grotę i postawić w niej statuetkę Matki Boskiej.
W powyższym artykule wykorzystaliśmy materiały zebrane przez panią H.Konieczną, której serdecznie
dziękujemy..
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Wydarzenia z życia Gminy
P R O T O K Ó Ł nr VIII/03
z Sesji Rady Gminy Stolno
z 23 października 2003 r.
Otwarcia VIII Sesji dokonała Przewodnicząca Rady
Gminy Halina Kołodziejek. Powitała przybyłych radnych
oraz zaproszonych gości w osobach:
Komendanta Powiatowego Policji
Dariusza
Borowskiego,
- Byłego Komendanta Rewiru dzielnicowego nr 4 w
Robakowie- Józefa Sykułę,
- Pracowników Urzędu Gminy na czele z Wójtem Gminy,
- Sołtysów.
Poinformowano P.K.Straż Pożarna, że w miesiącu XIXII przy budowaniu budżetu na 2004r. sprawa
dofinansowania na ich rzecz będzie przedmiotem
rozważań. Wdrożono w życie, że wszelkie awarie wod.kan.
odwrotnie będą zgłaszane Kier.GZK. Dla lepszej łączności
kierownika GZK i konserwatorów zakupiono telefony
komórkowe. Spowodowano, że w przypadku awarii wody
lub kanalizacji przy ich usuwaniu będzie obecny
konserwator danego odcinka i Kier.GOZ Przeprowadzono
rozmowę z Dyr. ZR Wabcz Sp.z o.o. w sprawie
przyłączenia wody zasilania sieci Stolno hydrofornią
Wabcz. Przy punkcie : dokonać negocjacje z władzami
ZEGARTFARMS w Zegartowicach. W sprawie naprawy
drogi w Wichorzu postanowiono: po dokonanej wizji
lokalnej z Komisją Zdrowia ,Oświaty i Sportu
Zdecydowano na lata 2004-2005 wprowadzić do planu
społeczno- gospodarczego wykonanie chodnika 1,20 km w
miejscowości Wichorze. Koszt materiału na wykonanie
chodnika wyniesie 29.214,00zł. Dokonano naprawy
przystanku w Wichorzu. Wieś Wichorze będzie miała
pojemnik na odpady selektywne przeznaczony dla
miejscowości Grubo. Uzgodniono, że Grubno otrzyma w
późniejszym czasie. O fakcie opuszczonych i zniszczonych
budynków po b. PGR w Wichorzu powiadomiono Nadzór
Budowlany SP w Chełmnie.
Komendant Powiatowy Policji Dariusz Borowski,
przedstawił plany i zamierzenia w zakresie obsługi Gminy
Stolno przez Komendę Policji. Przedstawił sprawozdanie o
stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
działania. Radny Went Jan - zgłosił potrzebę wydzielenia
trzeciego pasa w Grubnie -utworzenia zjazdu z drogi
krajowej nr 1 w celu dogodnego wjazdu do Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie i do
siedliska w Grubnie ze strony Chełmna. Zwrócił się o
pomoc w tej sprawie do Komendanta Powiatowego.
Poinformował, że do szkoły samochodami dojeżdża ok.600
uczniów. Z uwagi na duży ruch na tej drodze wjazd do
szkoły i do siedliska jest wielkim utrudnieniem i co stwarza
duże niebezpieczeństwo. Poinformował też o potrzebie
wykonania zebry- przejścia dla pieszych w Grubnie. Przy
dużym natężeniu ruchu nie można przejść na drugą stronę
drogi to znaczy do przystanku autobusowego przy
wsiadaniu od strony Chełmna.
Komendant złożył oficjalną deklarację zatrudnienie
drugiego posterunkowego Pana Chlebowskiego z Lisewa z

dniem 1 grudnia 2003r. Komendant dołoży wszelkiej
pomocy w zakresie modernizacji skrzyżowania i
postawienia znaku ostrzegawczego w Grubnie.
Podsumowania dokonał Wójt Gminy Jerzy Rabeszko .
W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt braku
funkcjonariusza policji, który według obietnic byłego
powiatowego Komendanta Policji miał być od roku
zatrudniony na terenie naszej gminy. Do dnia dzisiejszego
bez efektów. Oświadczył, że większym oddziaływaniem na
przestępczość jest zwiększenie patroli na terenie gminy, co
sytuacja bezpieczeństwa i przestępczości się polepszy.
Władze Gminy dokonały podziękowania za pracę byłemu
komendantowi Rewiru Dzielnicowego Nr 4w Robakowie
Józefowi Sykuła , wręczając upominek i piękny bukiet
róż, życzyli mu wszystkiego najlepszego spełnienia
marzeń , zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Sekretarz
Gminy pani Anna Bochen przewodnicząca zespołu d/s
opiniowania ławników przestawiła protokół z
przeprowadzonej pracy Zespołu. Informację o każdym
kandydacie radni otrzymali na piśmie. Przystąpiono do
wyboru Komisji Skrutacyjnej. Spośród całego składu
wytypowano: Bińczyk J. przewodniczącą, Kalinowską
G. i Machelskiego T. - członkami. Kandydaci wyrazili
zgodę na pracę w/w Komisji. Na ławników do orzekania w
sprawach rodzinnych i karnych wybrano:
1.Decker Grażynę,
2.Kalinowskiego Jana,
3.Michalak Barbarę.
Na ławnika z zakresu prawa pracy wybrano: Szulc Dorotę.
W sprawach bieżących Wójt Gminy zapoznał
zebranych z informacją z działalności międzysesyjnej:
- 8.09.03 odbyło się spotkanie z władzami WFOŚ w
sprawie finansowania funduszu,
- 19.09.03 odbyło się spotkanie w sprawie organizacji
kultury fizycznej na terenie gminy,
- 12.09.03 złożono dwa wnioski do ARiMR w ramach
programu SAPARD. Wnioski dotyczą realizacji
kanalizacji w Grubnie i w Rybieńcu oraz II etapu
budowy oczyszczalni ścieków w Stolnie. Łączny koszt
tych zadań opiewa na kwotę 1112.914 zł. z czego
659277 zł kanalizacja/wnioskujemy o 453637/ a 465617
zł oczyszczalnia ścieków/wnioskujemy o 325932 zł/
Brakujące środki zostaną pokryte z pożyczki z WFOŚ i
GW /700000 zł/
- W dniu 15.10.br. odbył się przetarg na zakup oleju
opałowego do Urzędu Gminy i jednostek oświaty,
przetarg wygrała firma INTANK z Torunia proponując
stawkę 1,46 zł za 1 litr, w tym samym dniu odbyło się
spotkanie z władzami ARiMR, na którym przedstawione
zostały planowe fundusze w kolejnych latach,
- W dniu 25 września rozstrzygnięto przetarg na zakup
sprzętu komputerowego do Gminnego Centrum
Informacji. Przetarg wygrała firma ALTER.
- Wg dokumentów ustalono , że pomnik w Wielkim
Czystem, którym dotąd
opiekowała się Szkoła
Podstwowa w Małem Czystem terytorialnie należy do
Kijewa Królewskiego, ®
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- W omawianym czasie wykonano następujące prace
budowlane: Pobudowano chodnik do kaplicy w
Stolniewybudowano chodniki o odcinkach 100 mb: na
drodze w Stolnie i w kierunku Rybieniec, Przy drodze
we wsi Rybieniec, wybudowano odcinka drogi 120 mb
przy drodze nr 55 w kierunku Grudziadza, dokończono
remont remizy w Robakowie, rozpoczęto adaptację
pomieszczenia na sanitariat w świetlicy w Sarnowie.
- Dokonano koszenia poboczy dróg w Pilewicach,
Wabczu, Kobyłach, Sarnowie, Trzebiełuchu i
Skórzewie.
W przyszłym roku planuje się wykonanie chodnika w
Wabczu : w kierunku cmentarza i w kierunku szkoły .
Jest szansa pozyskania środków na zakup materiału na
chodnik w Cepnie z Generalnej Dyrekcji Dróg i
Autostrad w Bydgoszczy. Jest też akces Pana Kąckiegio

S. w sprawie partycypowania w kosztach. Poinformował,
że przystąpiono do budowy projektu budżetu na 2004r,
Należy się zastanowić o jaki procent należy podnieść opłaty
i podatki lokalne. Zwrócił uwagę na kalkulacje wody i
ścieków gdzie wyniósł 3,90 zł./ Radni kalkulację wody i
ścieków otrzymali na piśmie/ Wg radnych koszt 1m3 jest
duży, należy zastanowić się w jaki sposób można obniżyć.
Stwierdzili też,że nie można jednakowo podnieść
podatków, opłat lokalnych i wody.
W wolnych wnioskach Radna Bińczyk J. zgłosiła wniosek
aby kurs autobusu relacji Grudziądz Chełmno o godz.
16.40 jechał godzinę później tj. o godz.17.40.
Radny Kościński J. ponownie złożył wniosek w sprawie
utworzenia warunkowego przystanku PKS
przy
utworzonej zatoczce graniczącej z masarnią w Stolnie.

Szkolna nowinka
W Szkole Podstawowej w Małem Czystem 30.10.2003r obchodziliśmy „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Pogoda
nam nie dopisała, ale humory tak. Zabawa była świetna. Każda klasa brała udział w różnych konkursach. Najwięcej emocji
wzbudziło obieranie ziemniaków-brały tu udział panie z obsługi. Oceniano tez najciekawsze rzeźby z ziemniaka i pieczątki.
Klasy młodsze układały hasło na temat walorów ziemniaka, a starsze hymn na jego cześć. Nagrodami były medale wykonane z
drewna. Ziemniaki zostały ugotowane w mundurkach, a w ogniu upiekliśmy kiełbaski. Tego dnia rozstrzygnięto ogłoszony
wcześniej konkurs poetycki pt. „Strofy o jesieni”. Młodzi poeci oceniani byli w trzech kategoriach wiekowych. Zwycięzcy
otrzymali cenne nagrody, a reszta drobne upominki. W kategorii kl. I-II wygrali: Patrycja Dziobak i Patryk Rybacki.
W kategorii kl. III-IV zwyciężyły: Alicja Ordońska i Karolina Kasprzykowska.
Natomiast kategorii klas V i VI była tylko jedna finalistka: Marta Ordońska.
Prezentujemy jeden z wierszy:
JESIENNY OBRAZEK
Jesień cóż za piękny widok.
Ogarnia mnie dziwne uczucie.
Ogarnia mnie w każdy poranek,
Bo zdaje mi się, że jasień patrzy
prosto na mnie.
Czerwone liście zerkały, jak dzieci
Mnie przez podglądające okno.
I mówimy cichutko: „ chodź do nas,
Pobawmy się razem ”.
A ja przyjęłam zaproszenie.
M. Ordońska kl. V

Większość uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych nie ma utorowanej
dalszej drogi kształcenia, czy dalszej drogi rozwoju zawodowego. Przyczyny są różne, od tych
prozaicznych typu jeszcze nie wiem, co chcę w życiu robić, do bardziej złożonych: nie szukam,
bo i tak nie znajdę. Chcąc wyjść naprzeciw tym potrzebom od 01.12.03r. rozpoczyna
działalność Szkolny Ośrodek Kariery przy Zespole Szkół nr 1 w Stolnie. Pomysł na stworzenie
SzOK-ów przy wiejskich szkołach jest uzasadniony, tym bardziej, że nasze dzieci zawsze będą miały trudniejszy start w dorosłe
życie. Poprzez różne działania spróbujemy osiągnąć nadrzędny cel, który nam przyświeca: „chcemy pomóc naszej młodzieży,
aby umiała właściwie wybierać i planować swój rozwój zawodowy, aby potrafiła dać sobie radę w naszej trudnej
rzeczywistości". Pragniemy by w nasze działania włączyli się rodzice gimnazjalistów i absolwentów, bo jedynie poprzez
wspólne i zgodne działanie rodziców i szkoły możemy liczyć na zrealizowanie zamierzeń. Z dzisiejszym numerem otrzymali
Państwo ulotkę informacyjną, w której przekazujemy najważniejsze informacje o SzOK-u. Zapraszamy Was i Wasze dzieci do
naszego ośrodka.(Oprac.: B. Kotuła, A. Szulc)
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Szukamy pracy - czyli jakie dokumenty przydadzą się nam i jak je napisać?
Pierwszym najważniejszym dokumentem potrzebnym podczas ubiegania się o pracę jest CV (jest to nic
innego jak życiorys zawodowy). Każdy dokument powinien być napisany bardzo starannie - jeśli jest to możliwe
powinien być napisany na komputerze, maszynie do pisania, jeśli dokument piszemy pismem odręcznym to
powinno to być pismo drukowane
Poniżej prezentujemy przykładowe dokumenty: CV oraz list motywacyjny. Dane personalne użyte w
poniższych dokumentach są fikcyjne a ich zbieżność z rzeczywistością jest czystym przypadkiem.

Curriculum Vitae
Dane personalne
Imię i nazwisko: Ewa Maliszewska
Adres: ul. Świętojańska 42/2
72-782 Gdynia
Telefon: (0-58) 622-22-22, tel. kom. 0-604 123-456
Data urodzenia: 01.01.1980 r.
Miejsce urodzenia: Warszawa
Stan cywilny: panna

Wykształcenie
1997-1998 Studia podyplomowe na Wydziale Marketingu i
Zarządzania Politechniki Gdańskiej, kierunek - marketing i
zarządzanie
1992 - 1997 Studia magisterskie na Wydziale Filologiczno Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: filologia
germańska

Doświadczenie zawodowe

1999 - wydawnictwo "X" sp. z o.o.
stanowisko: redaktor
Zakres obowiązków:
- redagowanie i korekta tekstów
- wykonywanie tłumaczeń z jęz. niemieckiego
- prowadzenie negocjacji
- przygotowywanie ekspozycji targowych
Osiągnięcia: wydanie serii albumów przedstawiających
najpiękniejsze zakątki Niemiec, nagroda dla najpiękniejszej
książki roku w 1999 r.
1998 - 1999 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Y"
Stanowisko: tłumacz jęz. niemieckiego
Zakres obowiązków: - tłumaczenie umów i dokumentów
handlowych

Umiejętności
Znajomość języków obcych: niemiecki - biegła
angielski i francuski - dobra.
prawo jazdy kat. B.

Oświadczam iż, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 9.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

List motywacyjny
Imię, nazwisko adresata
Stanowisko
Przedsiębiorstwo
Adres
Szanowny Panie,
Z zainteresowaniem zapoznałem się z ogłoszeniem w ( tytuł prasowy) z (data). W związku z tym chciałbym przedstawić swoją
kandydaturę na stanowisko specjalisty ds. Marketingu.
Jestem absolwentem (nazwa uczelni), specjalność - marketing i zarządzanie.
Pracując przez dwa lata w tygodniku X zdobyłem spore doświadczenie w pozyskiwaniu ogłoszeń reklamowych od największych firm w
regionie, a także zyskałem cenną wiedzę o rynku prasowym. Do moich stałych klientów zaliczają się tacy potentaci jak (wymienić
nazwę). W ubiegłym roku byłem najlepszym sprzedawcą ogłoszeń w tygodniku X.
Staram się doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Dzięki ukończeniu kursu grafiki komputerowej mogę obecnie nadzorować i
współtworzyć ogłoszenia reklamowe.
Jestem osobą komunikatywną. Umiem i lubię pracować z ludźmi.W czasie studiów byłem przewodniczącym kółka
turystycznego. Zorganizowałem m.in. wyprawę do Mongolii, której całkowity koszt pokryli pozyskani przeze mnie sponsorzy. W
ubiegłym roku uczestniczyłem w zbiórce darów dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji. Obecnie pracuję społecznie z tzw. trudną młodzieżą,
prowadząc zajęcia gimnastyki chińskiej Tai Chi Chuan.
Żywię nadzieję, iż moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe są wystarczające do powierzenia mi stanowiska specjalisty
ds. marketingu. Kontakt ze mną jest możliwy pod nr tel. ... w godzinach...Dziękując za rozpatrzenie mojej oferty, z niecierpliwością
oczekuję odpowiedzi.
Łączę wyrazy szacunku
Marek Kosowski
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USŁUGI KTÓRE OFERUJEMY U NAS....
1.Udostępniamy dostęp do Internetu - zakładamy adresy e-mail, umożliwiamy sprawdzenie własnej poczty, poszukiwanie
materiałów naukowych i dydaktycznych, udzielamy informacji o adresach stron.
2.Pomagamy w szukaniu pracy przez Internet zamieszczamy życiorysy, oferty, przeszukujemy strony WWW z ofertami
pracy.
3.Pomagamy w pisaniu podań, życiorysów, CV, listów motywacyjnych pomożemy napisać poprawnie CV, list
motywacyjny, pomożemy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
4.Wysyłamy pocztę elektroniczną i faksy
5.Usługi kserograficzne zrobimy kopie potrzebnych dokumentów, interesujących publikacji i opracowań.
6.Wydruki komputerowe umożliwiamy drukowanie dokumentów, różnego rodzaju prac, ściągniętych materiałów z
Internetu itp.
7.Skanowanie grafiki i tekstu skanujemy dokumenty dowody, metryki, zdjęcia itp.
8.Wgląd do ustaw każdy kto przyjdzie będzie miał możliwość zapoznania się z tekstem obowiązującej ustawy itp.
9.Informacje dotyczące Urzędów Pracy zapoznamy z ofertami, które oferują poszczególne Urzędy Pracy (szkolenia,
spotkania, materiały dydaktyczne)
10.Podstawowe informacje o UE dotyczące funduszy strukturalnych dla rolnictwa, informacje dotyczące wypełniania
wniosków itp

IDĄ ŚWIĘTA ...

Z racji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia wszystkim ludziom dobrej woli
życzymy radosnych, spokojnych świąt
spędzonych w rodzinnym gronie, aby wigilijna
miłość panowała nie tylko od święta.
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