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Echo Stolna

Cepno, Grubno, Gorzuchowo, Klęczkowo, Kobyły, Małe Czyste, Obory, Paparzyn, Pilewice, Robakowo,
Rybieniec, Sarnowo, Stolno, Trzebiełuch, Wabcz, Wichorze,Wielkie Czyste, Zakrzewo

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, miłej i rodzinnej atmosfery przy
wigilijnym stole, a w Nowym 2014 Roku,
wszelkiej pomyślności
Życzy
Przewodnicząca Rady Gminy Stolno
Halina Kołodziejek

Wójt Gminy Stolno
Jerzy Rabeszko
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Zapachniało świętami ….
… cynamon, anyż, suszone pomarańcze, jabłka, ziarna kawy …. to
nie produkty przygotowane
na warsztat kulinarny ale na
florystyczny. 27 listopada na świetlicy wiejskiej w Grubnie odbyły
się warsztaty robienia ozdób świątecznych.
Z siana „wyczesano” piękne choinki. Kije obsadzone zostały w
doniczkach, zagipsowane i do tego zamocowano choinki.
Uczestniczki,mieszkanki Gminy Stolno, a było ich 9 , z przepięknie
pachnących kępek siana, dokładanych do siebie po kolei - jedna na
drugą, mocno ściskanych nitką, wyczesywanych palcami stworzyły
podstawę choinki. Każda choinka miała fantazyjny czubek oraz
została muśnięta złotym pyłem. Kiedy choinki były już gotowe do
zdobienia, zaczęła się prawdziwa „rewia mody”to plastry
suszonych pomarańczy, jabłek jedne po drugim, za pomocą kleju na
gorąco mocowano na choinkach, do tego przepięknie pachnący anyż,
cynamon, ziarna kawy. Dodatkowo blasku dodawały brokatowe
gwiazdki. Gdy choinki pięknie wyglądały i pachniały ozdabiano
świeczniki. Podstawa świecznika była drewniana, pomalowana
bejcą. Tutaj również fantazja uczestniczek pokazała, że z tych samych
elementów można wyczarować przepiękne cuda, różne od siebie.
Nie było na sali dwóch takich samych ozdób, jedyne co się powtarzało, to uśmiechy na twarzy uczestniczek, bo naprawdę ozdoby były przepiękne,
tym bardziej, że zrobione własnoręcznie i tym bardziej budziły zachwyt, bo wiara w ich wykonanie na początku warsztatów była mała.
Cele jakie sobie założyliśmy, a mianowicie rozwój twórczy uczestników oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności z zakresu florystyki,
integracja i aktywizacja mieszkańców z obszaru LGD, motywacja do podejmowania nowych inicjatyw zmierzających do rozwoju nowych form
działalności pozarolniczych, promocja obszaru objętego LSR zostały osiągnięte. ILONA LINCZOWSKA – pracownik Biura LGD.

Spotkanie Wigilijne

Uroczyste poświęcenie krzyża w Oborach

W ramach działań PKPS ZG Stolno w dniu
17.12.2013r. odbyło się, zgodnie z tradycją naszej
gminy, Spotkanie Wigilijne dla osób starszych,
samotnych i niepełnosprawnych. Impreza
współfinansowana była przez Gminę Stolno,
Starostwo Powiatowe oraz Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Stolnie. W spotkaniu udział wzięły m. in. Wójt
Gminy Stolno, Przewodniczaca Rady Gminy Stolno,
Przewodniczaca GKRPA oraz Starosta Chełmiński.
Swoim występem czas umiliła młodzież ze SP w
Stolnie przedstawiając szopkę bożonarodzeniową,
która nagrodzona została gromkimi brawami. Były
życzenia świąteczno-noworoczne , tradycyjne
łamanie się opłatkiem i słodkie upominki. Impreza
była bardzo udana i na pewno wszystkim na długo
pozostanie w pamięci.
Uroczystość rozpoczęto od przecięcia wstęgi i poświęcenia nowo odremontowanego
krzyża. Wstęgę przecięli wspólnie Jerzy Rabeszko- Wójt Gminy Stolno oraz Ireneusz
Ociński-sołtys sołectwa Obory. Poświęcenia Krzyża dokonał proboszcz Parafii Wabcz
ksiądz Piotr Podlewski. Podczas uroczystości poświecenia krzyża nie zabrakło też
przemówień zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Pan Jerzy
Rabeszko, który podziękował i wyraził nadzieję, że krzyż będzie nie tylko miejscem
spotkań mieszkańców sołectwa ale i również wizytówką wsi. Następnie głos zabrał sołtys
sołectwa Pan Ireneusz Ociński, który również wszystkim podziękował za wkład i
zaangażowanie przy pracach remontu krzyża, a następnie zaprosił na poczęstunek, który
przygotowali mieszkańcy. Krzyż odremontowano dzięki pozyskanym funduszom w
ramach Powiatowego Konkursu Dziedzictwo Kulturowe Naszego Sołectwa oraz
funduszom Gminy Stolno.
Artykuł napisała Monika Stępień
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3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.
1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkachi opłatach lokalnych.
UCHWAŁA NR XXIX/222/2013 RADY GMINY STOLNO
§ 2. Traci moc uchwała nr XXII/159/2012 Rady Gminy Stolno z
z dnia 26 listopada 2013 r.
dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku podatku od nieruchomości na 2013 r.
rolnego na rok podatkowy 2014
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 z stycznia 2014 roku.
późn. zm.1))oraz na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada ____________________________________________________________________________________________________
1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. nr 136, poz.969 z późn. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone z Dz.U. z 2013 r. poz. 645
2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz.620,
zm.2))uchwala się, co nastepuje:
§ 1. Średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, Wysokość stawek podatku od środków transportowych
ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
UCHWAŁA NR XXIX/225/2013 RADY GMINY STOLNO
z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu
dnia 26 listopada 2013 r. W sprawie określenia wysokości stawek
żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający
podatku od środków transportowych na 2014 rok
rok podatkowy 2014 (M. P. z 2013r., poz.814), obniża się
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
z kwoty 69,28 zł za 1 dt. do kwoty 59,00 zł za 1dt.
samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013r.poz. 594z późn. zm1))oraz na
§ 2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
podstawie art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn.
stycznia 2014 r.
zm1) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07
_______________________________________________________ sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2013 r. poz.645
podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (MP z 2013 r., poz. 724) oraz
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. nr 191, poz.
1412, nr 245, poz.1775 i nr 249, poz.1825,z 2007r. nr 109, poz. 747 , z 2008r, nr 116, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w
sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
poz. 730 i nr 237, poz. 1655, z 2009r. nr 56, poz. 458, z 2010r. nr 96, poz.620 i nr
226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660)
w 2014 r. (MP z 2013 r. poz. 812), uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków
Wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 transportowych:
1)od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
UCHWAŁA NR XXIX/223/2013 RADY GMINY STOLNO
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 569,00 zł,
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 932,00 zł,
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1446,00 zł;
2014 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 2)od samochodów ciężarowych posiadających certyfikat powyżej
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z EURO 2 o dopuszczalnej masie całkowitej:
d) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 503,00 zł,
późn. zm1') oraz na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 12
e) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 837,00 zł,
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz.
f) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1301,00 zł;
U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.1) oraz obwieszczenia
g) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych
równej
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi,
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według
(M. P. z 2013 r. poz. 724) uchwala się, co następuje:
stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą :
h) od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie
1)od gruntów :
całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1179,00 zł;
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
i)
od
ciągników
siodłowych i balastowych posiadających certyfikat
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
powyżej EURO 2 o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
budynków - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni,
od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1061,00 zł;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
j) od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie
elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w
c) pozostałych, w tym :
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,24 zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do
niniejszej uchwały;
zł od 1 m2 powierzchni,
k) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
- oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem Ws,
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi - 0,06 zł od 1 m2 posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
powierzchni;
przez podatnika podatku rolnego - 272,00 zł;
2) od budynków lub ich części :
l) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym
d) mieszkalnych - 0,33 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
posiadają
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z
e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego według stawek określonych w
działalności gospodarczej - 19,40 zł od 1 m2 powierzchni
załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
użytkowej,
f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie m) autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
n) mniejszej niż 30 miejsc - 932,00 zł,
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m2
O) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1489,00 zł.
powierzchni użytkowej,
§
2. Traci moc uchwała Nr XXII/160/ 2012 Rady Gminy Stolno z dnia
g) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
30
listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł od 1 m2 powierzchni od środków transportowych na 2013 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega
użytkowej,
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawskoh) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
Pomorskiego.
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
_______________________________________________________________________________________________
pożytku publicznego - 4,43 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.645

Ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 2014

Nr 225,poz. 1461, nr 226, poz.1475 oraz z 2011 r.nr 102, poz.584,nr 112, poz.654, 2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 96 poz. 620, Nr
nr 171, poz.1016, nr 232, poz.1378)
225 poz. 1461 Nr 226 poz. 1475 oraz
z 2011r. Nr 102 poz 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378
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Dzień seniora 2013r.
Dnia 15 listopada, czyli zaraz po obchodach w
Polsce, bo Dzień Seniora obchodzony w Polsce jest
14 listopada, w świetlicy wiejskiej w Robakowie
odbył się Dzień Seniora na który przybyli
mieszkańcy Gminy Stolno. Na imprezę zaprosił Wójt
Gminy Stolno pan Jerzy Rabeszko oraz
Przewodnicząca Rady Gminy Stolno pani Halina
Kołodziejek. Imprezę umilił występ uczniów z
Zespołu Szkół Nr2 w Robakowie, po nim nastąpiło
uroczyste odśpiewanie „100 lat” i zaproszono
wszystkich na poczęstunek. I tak minęło w miłej
atmosferze, piątkowe popołudnie.
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Odbudowa figurki w Rybieńcu
Dewiza mieszkańców Rybieńca to :”Dbamy o to co mamy!”, dlatego na spotkaniu, które odbyło się kilka miesięcy wcześniej ustalili, że
należałoby wyremontować figurkę przydrożną i tak to się zaczęło....
Pani sołtys złożyła wniosek do Powiatowego Konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa”, który uzyskał akceptację i otrzymało
dotację w wysokości 1000 zł. Od tej pory w całą pracę prężnie zaangażował się Pan Jarosław Chmielewski, który ze swoim sprzętem
5 października br. rozpoczął prace. Prace wykonywał murarz, którego sponsorował Pan Stefan Kowalski. Blachodachówkę oraz tablicę
upamiętniającą ufundowali Państwo Chmielewscy. Druhowie z OSP Rybieniec pomalowali i odnowili płot oraz zamontowali go przy
figurce. Sołectwo otrzymało również z Gminy Stolno kostkę brukową wraz z cementem.
Dnia 23.11.2013r. o godz. 14.00 odbyło się uroczyste poświęcenie figurki przydrożnej w Rybieńcu przez księdza proboszcza Piotra
Podlewskiego. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Rybieńca oraz zaproszeni goście, Starosta Chełmiński Wojciech Bińczyk, Wójt
Gminy Stolno Jerzy Rabeszko, Przewodnicząca Rady Gminy Stolno Pani Halina Kołodziejek,
Wszystkim serdecznie dziękujemy !.

“Wykorzystać szansę”
Realizacja projektu systemowego „Wykorzystać szansę”
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie
dobiegła końca. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VII
Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój aktywnej
integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
W tegorocznej edycji projektu udział wzięły 24 osoby. W ramach
Aktywnej integracji dla 17 beneficjentów przeprowadzone zostało
szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego oraz trening kompetencji
społecznych. W ramach projektu przeprowadzone zostały również
następujące kursy zawodowe: „obsługa kasy fiskalnej”, „obsługa
wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych” oraz kurs „opiekun
osób starszych”. Poszczególne kursy kończyły się egzaminami,
wszyscy kursanci zaliczyli je pozytywnie. W ramach Programu
Aktywności Lokalnej odbyły się zajęcia dla rodziców dzieci
niepełnosprawnych. W ramach działań środowiskowych dla
beneficjentów oraz ich rodzin zorganizowany został wyjazd nad
morze do Krynicy Morskiej oraz piknik integracyjny. Działania
zakończyły się wręczeniem
zaświadczeń oraz certyfikatów
potwierdzających udział w szkoleniach i kursach.
Koordynator projektu -Arleta Latuszek
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„Trzeźwy umysł-zdrowy umysł”
W sobotę 19 października w Zespole Szkół Nr2 w Robakowie odbył się po raz siódmy
Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny „Trzeźwy umysł-zdrowy umysł”,organizowany przez
Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno i Gminę Stolno w ramach projektu współfinansowanego ze
środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Konkurs przebiegał w dwóch etapach
I Etap polegał na opracowaniu plakatu, który musiał dotyczyć problemu alkoholowego i innych
uzależnień. Najlepsze prace zostały zaprezentowane podczas finału.
Celem konkursu było: -promowanie zachowań asertywnych wśród młodzieży Szkół
Podstawowych klas IV-VI
-Działania profilaktyczne dotyczące problemu alkoholowego i innych uzależnień
prowadzone wśród młodzieży Szkół Podstawowych z terenu województwa kujawskopomorskiego oraz wokół ich otoczenia
Najlepsze osiem z nich zostało zakwalifikowanych do finału a w nim szkoły w
Bydgoszczy, Gortatowie, Jeżewie, Paterku, Toruniu, Wabczu, Włocławku i Żninie.
Drużyny reprezentujące powyższe szkoły rywalizowały w konkurencjach takich jak:
krzyżówka, rozgrywki sportowe, test, kalambury, układanka. Nad przebiegiem konkurencji
czuwała komisja konkursowa w składzie:
1.
Pan Jan Went, Przewodniczący Komisji Konkursowej. Pan Went jest również
Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stolnie
oraz wice Przewodniczącym Rady Gminy Stolno a także dyrektorem Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie,
2.
Pan Marek Matus, przewodniczący komisji ds. oświaty kultury i sportu w Gminie
Stolno, nauczyciel kultury fizycznej.
3.Pan Damian Kołodziejek Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno, radny powiatu
chełmińskiego
Po zaciętej walce zwyciężyła szkoła w Paterku, drugie miejsce zajęła szkoła w Toruniu zaś na
trzecim miejscu uplasowała się szkoła w Wabczu,

Konkurs recytatorski
W dniu 5 grudnia w Szkole Podstawowej w Małem Czystem odbył się konkurs recytatorski dla klas 1-3 i plastyczny dla klas 4-6 związany z
tematyką „Wiersze Juliana Tuwima”, konkurs został zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stolnie oraz Filie w Małem
Czystem i Robakowie. Komisja konkursowa w składzie Barbara Ogonowska, Zofia Janik i Anna Boczek miała trudny wybór, gdyż wszystkie
dzieci były wyśmienicie przygotowane. W kategorii I klas pierwsze miejsce zajął Kacper Jelonek, w kategorii II klas Marika Zacharek, w
kategorii klas III zwyciężyła Julia Jelonek, zaś wyróżnienie otrzymała Weronika Gehfeld. W konkursie plastycznym wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy i nagrody za udział w konkursie.
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Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Trzebiełuchu
Sobota 30.11 br. zapisała się w sposób szczególny w historię sołectwa
Trzebiełuch. Była dniem wyjątkowym dla jego mieszkańców i całej gminy
Stolno. Uroczystość rozpoczęto od przecięcia wstęgi i poświęcenia nowo
wybudowanej świetlicy. Wstęgę przecięli wspólnie Jerzy Rabeszko- Wójt
Gminy Stolno oraz Bernadeta Łepek-sołtys sołectwa Trzebiełuch. Poświęcenia
świetlicy dokonał proboszcz Parafii Sarnowo ksiądz Marek Zieliński. Podczas
uroczystości otwarcia świetlicy nie zabrakło też przemówień zaproszonych
gości. Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Pan Jerzy Rabeszko, który
podziękował i wyraził nadzieję, że świetlica będzie długie lata dobrze służyć
wszystkim mieszkańcom sołectwa. Następnie głos zabrała sołtys sołectwa Pani
Bernadeta Łepek, która również wszystkim podziękowała za wkład i
zaangażowanie przy budowie świetlicy, a następnie zaprosiła na poczęstunek,
który przygotowali mieszkańcy. Świetlica powstała dzięki pozyskanym
funduszom w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt inwestycji to blisko
150 tys. Zł.
Artykuł napisała Monika Stępień

Zrealizowane inwestycje w 2013r.
W 2013r w Gminie Stolno zrealizowano następujące inwestycje :
1) Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na pięciu placach zabaw w miejscowości Robakowo , Małe Czyste, Paparzyn oraz dwa
place w Trzebiełuchu. Do przetargu na tę inwestycję stanęło 7 firm, a wygrała firma „MAGIC GARDEN” z miejscowości Pakość, za kwotę
blisko 60 tys. zł.

plac zabaw przy świetlicy w Trzebiełuchu

plac zabaw w Trzebiełuchu (zalesie)

plac zabaw w Paparzynie

plac zabaw w Małm Czystem ( przy szkole)

Plac zabaw w Robakowie ( przy szkole)

2) Przebudowa dróg gminnych składająca się z
czterech części : Trzebiełuch – Zalesie na
odcinku 0,6km ; droga nr 060247 na odcinku
0,4 km w miejscowości Gorzuchowo ; droga
nr 060218 C w Rybieńcu; drogi w Paparzynie.
Do przetargu przystąpiły 3 firmy,
niekorzystniejszą ofertę złożyła firma
„DROBUD”z Chełmży na kwotę ponad 650
tys. zł za wszystkie części.
- droga nr 060235C w miejscowości Obory. W
przetargu wzięły udział 2 firmy a wygrała
firma „DROBUD” za kwotę ponad 88 tys. zł.

- modernizacja drogi w Wichorzu . Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma DROBUD z kwotą ponad 166 tys. zł jednocześnie go
wygrywając.
- przebudowa drogi nr 060226C w Cepnie wykonana z płyt Jumbo. Do tej inwestycji przystąpiły 4 firmy, a wygrała za kwotę blisko 130 tys.
zł. firma „ Inżynieria Drogowa Burchard Wojciech z Chełmna.
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3) Budowa zaplecza socjalnego przy kuźni w miejscowości Obory . W przetargu
wzięło udział 6 firm, z których wygrała oferta firmy „ELTOP” z Torunia na kwotę
blisko 59 tys. zł.
4) Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiełuchu. Do przetargu przystąpiło 8 firm z
których najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma “ELTOP” z Torunia w
wysokości blisko 130 tys.zł
5) Dostawa wyposażenia na świetlice wiejskie w miejscowości Trzebiełuch, Obory
oraz na boisko sportowe w Wabczu. Przetarg na tę inwestycję został podzielony na
6 części do której w formie przetargu przystąpiło aż 16 firm. Wygrały cztery
następujące firmy : „DOMMAR” ,”PHPU ZUBER” , „CHEC-SPORT”, Agencja
Muzyczna „ACCORD”, na kwotę blisko 33tys. zł.

droga Wichorze

zaplecze socjalne przy kuźni w Oborach

część wyposażenia świetlic

Na wigilijnym stole
Skłąd:
ok. 400 g wołowiny
300 g wątróbki drobiowej
1 marchew
1 pietruszka (korzeń)
1 cebula
2 liście laurowe
1 łyżka masła
kilka ziaren pieprzu
2 kulki jałowca
1 kulka ziela angielskiego
sól do smaku
1 łyżeczka gałki muszkatołowej
pieprz mielony
3 jajka
100 g żurawiny

Pasztet z Zurawiną

Krok 1. Przygotowanie zaczynam od pokrojenia
warzyw. Kroję je na mniejsze kawałki, tak by
potem przeszły przez maszynkę.
Krok 2. Podobnie mięso dzielę na kawałki, które
potem bez problemu włożę do podajnika maszynki
do mięs. Wątróbkę oczyszczam
Krok 3. Na maśle podsmażam cebulę, a potem
przesmażam też mięso. Następnie zalewam wodą
(by przykrywała) i dodaję warzywa i przyprawy
(ziele angielskie, pieprz w kulkach, sól, liście
laurowe). Duszę aż płyn niemal w całość odparuje.
Krok 4. Mięso a także warzywa mielę w maszynce.
Krok 5. Do zmielonego mięsa dodaję jajka, żurawinę suszoną, przyprawy (gałkę muszkatołową, sól i pieprz). Mieszam.
Krok 6. Formę smaruję masłem i oprószam tartą bułką. Przekładam masę i wstawiam do nagrzanego do 180°C i piekę godzinę. Potem po
wystudzeniu wyjmuję z formy i chowam do lodówki. Po schłodzeniu jest najlepszy. Smacznego.
Cukier utrzyj mikserem z miękką Kasią, dodawaj po 1
jajku, następnie wsyp mąkę wymieszaną z proszkiem
do pieczenia i przyprawą do piernika. Wszystko
wymieszaj mikserem, pod koniec dodaj mleko i
powidła. Całość przełóż do wysmarowanej Kasią i
posypanej mąką foremki keksowej o długości około 25
cm i piecz w 180st.C. około 40 min. Ciasto wyjmij z
formy i gdy przestygnie polej rozpuszczoną w kąpieli
wodnej polewą.
Piec 40 min w temperaturze 180°C

Skład:
Pierniik
200 g mąki
200 g cukru
125 ml mleka
2 jajka
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżeczki przyprawy do piernika
3 łyżki powideł śliwkowych
Kasia i mąka do formy
1 mleczna polewa czekoladowa
Źródło: www.mojeciasto.pl
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Pracownicy Urzędu Gminy Stolno
Anna Bochen
Robert Dobek
Urząd Gminy Stolno
ZPU Drukarnia Chełmno

Zapraszamy do współpracy wszystkich
mieszkańców Gminy Stolno.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z Urzędem Gminy Stolno na poniższy adres:
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
z dopiskiem “Gazetka”
e-mail: admin@stolno.com.pl

