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

 

Echo Stolna
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 maja 2014 r. Urząd Gminy Stolno będzie nieczynny. Jednocześnie 
pragniemy poinformować, że ze względu na kalendarz wyborczy, w dniu 2.05.2014 r. pełniony będzie 
dyżur w Urzędzie Gminy Stolno (POKÓJ NR 6, I piętro) w godzinach od 7.30 do 15.15, gdzie Komitety 

Wyborcze będą mogły zgłaszać kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych.

Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych składam 

najserdeczniejsze życzenia: dużo 
zdrowia, radości, smacznego jajka, 

mokrego dyngusa, mnóstwo 
wiosennego słońca oraz samych 

sukcesów
życzą:

Przewodnicząca Rady Gminy Stolno
Halina Kołodziejek

Wójt Gminy Stolno
Jerzy Rabeszko
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13 lutego na sali narad Urzędu Gminy Stolno odbyły się walentynki dla babć i dziadków, seniorów z sołectwa Stolno. Inicjatorami imprezy była 
Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie oraz sołtys Anna Kunkel. Chętnych do  spędzenia miłego popołudnia nie brakowało. Imprezę 
poprowadził znany i lubiany Władysław Flieger, zaś oprawę muzyczną zapewnili Marian Janik i Grzegorz Kiełpiński. Najstarsi uczestnicy, 
Felicja Podkowa i pan Zaleśny wspominali swoją młodość. Można było dowiedzieć się ciekawostek o dawnym dworze w Stolnie oraz posłuchać 
wspomnień z wojny.
Impreza ta pokazała, że dorośli chcą się spotkać żeby porozmawiać, powspominać i pośpiewać. Zamysłem organizatorów jest stworzenie 
„aktywnej grupy ludzi młodych duchem”. Pomysł spodobał się i został poparty przez Wójta Jerzego Rabeszko, który powitał przybyłych i życzył 
cyklicznych spotkań.

Już po raz drugi mieszkańcy Sołectwa Stolno spotkali się tym razem pod hasłem „Śladami znanych i nieznanych miejsc w Chełmnie”. Spotkanie 
zorganizowane dzięki współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej i sołtys Sołectwa Stolno. W sobotę 8 marca przybyli do Chełmna mieszkańcy 
Stolna na czele z Przewodniczącą Rady Gminy Stolno,  Haliną Kołodziejek . Przy kościele farnym w Chełmnie przywitani zostali przez 
Władysława Fliegera i Katarzynę Bajera. Wycieczkę poprowadził Pan Flieger oprowadzając po kościele, potem uczestnicy udali się do klasztoru 
Sióstr Miłosierdzia w Chełmnie i tam zwiedzili m.in. kościół i  skarbiec. Po kilkugodzinnej historycznej wycieczce wszyscy wrócili do Stolna, 
gdzie na sali w UG  czekał na nich poczęstunek, przygotowany przez mieszkanki Stolna. Tak  w  miłej atmosferze spędzono sobotnie popołudnie. 

W dniu 25 lutego br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stolnie I miejsce-Lucyna Szepielak
nastąpiło wręczenie nagród w konkursie „Walentynka z odpada” oraz II miejsce-Monika Malinowska
w konkursie plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”. III miejsce-Joanna Malinowska
Wśród laureatów w konkursie walentynkowym znaleźli się:
w kategorii dzieci od 8 do 10 lat: Natomiast w konkursie plastycznym „Zapobiegajmy pożarom” zostali 
I miejsce-Zuzanna Jarnicka-ZS w Robakowie wyróżnieni:
II miejsce-Weronika Gehfeld-ZS w Robakowie Dagmara Domagalska-przedszkole w Stolnie
III miejsce-Iga Kamińska-ZS w Robakowie Mateusz Dyguła-kl I-ZS w Robakowie
IV miejsce-Hanna Maciąg-SP w Małem Czystem Weronika Gehfeld-kl III-ZS w Robakowie
w kategorii młodzież: Wiktoria Chmielewska-kl III-ZS w Stolnie
I miejsce-Agata Ocińska-ZS w Robakowie Wanesa Gehfeld-kl V-ZS w Robakowie
II miejsce-Oliwia Kamińska-ZS w Robakowie Natalia Wiśniewska-kl VI-ZS w Stolnie
III miejsce-Adriana Majchrzak-ZS w Robakowie Wiktoria Kiełpińska-kl VI-ZS w Stolnie
III miejsce-Kinga Frąckiewicz-ZS w Robakowie Emilia Trzcińska- Gimnazjum Stolno
w kategorii dorośli:

“Walentynki dla babci i dziadka”

„Śladami znanych i nieznanych miejsc w Chełmnie”

Konkurs „Walentynka z odpada” oraz„Zapobiegajmy pożarom”
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Pod takim tytułem odbyły się prelekcje dla dzieci z Gminy Stolno. 
Chętni mogli wybierać z trzech rożnych dziedzin tematycznych. Pierwsze spotkanie „ Na koń” poprowadził pan Wojciech Małkowski 
prowadzący Jeździecki Klub Sportowy w Grubnie oraz dowódca grupy rekonstrukcyjnej im. Pomorskiej Brygady Strzelców Konnych. Można 
było dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat opieki nad koniem jak i obejrzeć sprzęt . Uczestnicy wysłuchali wielu interesujących historii z 
rajdu do Komańczy, jak również z licznych inscenizacji w jakich ułani z Grubna brali udział. Drugie spotkanie dedykowane było miłośnikom 
robótek ręcznych. „ABC dziewiarstwa”, na którym pani Lucyna Szepielak dzieliła się swoimi umiejętnościami, ogromem wiedzy i 
prezentowała swoje dzieła. Zajęciami kończącymi ferie w bibliotece było „ Origami”, na których uczestnicy poznali historię i definicję sztuki 
składania papieru, jak i mogli przy pomocy prowadzącej Anny Boczek wykonać własnoręcznie pudełeczko.

„ Ferie z Biblioteką”

UCHWAŁA NR XXXII/259 /2014 RADY GMINY STOLNO
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z gminnych urządzeń wodociągowych i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
do gminnych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Stolno

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 
z2006r. Nr 123 poz. 858 zpóżn. zm.: w 2007 r. Dz.U. Nr 147, poz. 1033; w2009r. Dz.U. Nr 18, poz. 97; w2010r. Dz.U. Nr 47, poz. 278 i 
Dz.U. Nr 238, poz. 1578; w2012r. poz. 951 i 1513) uchwala się. co następuje:
§ 1. Zatwierdza się na okres od 01 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. taryfy za wodę pobraną z gminnych urządzeń wodociągowych dla:
1)odbiorców indywidualnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, placówek oświatowych i jednostekorganizacyjnych gminy w 
wysokości 2,52 zl netto za I m3 plus obowiązujący podatek VAT;
2)odbiorców prowadzących działalność produkcyjną i usługową na terenie gminy w wysokości 3,16 zł netto za  1 rm3 plus obowiązujący 
podatek VAT;
§ 2. Zatwierdza się na okres od dnia 01 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. taryfy za ścieki wprowadzone do gminnych urządzeń 
kanalizacyjnych:
1) dla dostawców indywidualnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych gminy 
wprowadzających śceki do urządzeń kanalizacyjnych gminy w wysokości 4,20 zł netto za I m3 plus obowiązujący podatek VAT;
2) dla dostawców indywidualnych dostarczających ścieki beczkowozami i wozami asenizacyjnymi z terenu gminy w wysokości 3,30 zł netto 
za I m3 plus obowiązujący podatek VAT;
3) dla dostawców indywidualnych wprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych za pomocą przepompowni ścieków zasilanych w 
energię elektryczną przez dostawców w wysokości 3,93 zł netto za 1 m3 plus obwiązujący podatek VAT;
4) dla dostawców prowadzących działalność produkcyjną i usługową wprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych lub 
dostarczających beczkowozami i wozami asenizacyjnymi z terenu gminy w wysokości 5,77 zł netto za 1 m3 plus obowiązujący podatek 
VAT;
§ 3. Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej prasie i wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stolno. § 4. Wykonanie uchwały 
powierza się Wójtowi Gminy Stolno. § 5. Uchwała wchodzi w życic z dniem 1 kwietnia 2014 roku.

Cena wody i ścieków od 1 kwietnia 2014r .



ISSN  1733-0211Str. 4ECHO STOLNA Nr 44 Styczeń - Marzec 2014

Wiele wyliczać by można ale nie o liczenie tutaj chodzi …

Jako grupa działająca na rzecz obszarów wiejskich zależy nam by wszelkie podejmowane przez nas działania ukierunkowane były w 

kierunku szeroko rozumianej poprawy jakości życia mieszkańców z obszarów wiejskich. Od 2007 roku dzięki środkom LGD Vistula - Terra 

Culmensis:                                                                                                                                         

– wybudowano, wyremontowano i wyposażono świetlice w Mgoszczu, Linowcu, Pniewitem, Wierzbowie, Bartlewo, w Dorposzu 

Chełmińskim, Łęgu, Pilewicach, w Węgrowie, Świerkocinie; 

- place zabaw w Bartlewie, Kornatowie, Krusinie, Lisewie, Malankowie, w  Pniewitem, 

 Pilewicach, dwa w Paparzynie i Trzebiełuchu, Klęczkowie, Kobyłach, Robakowie, 

Małem Czystem, Kolnie, Wielkich Łunawach, Dolnych Wymiarach w Piaskach, Zakurzewie;

- boisko sportowe w Robakowie i Stolnie;  

- wybudowano nowy chodnik, miejsca postojowe, utwardzono teren przy zbiorniku wodnym 

 w Starogrodzie, wybudowano chodnik,zatoczkę autobusową w Wielkich Łunawach, 

Wybudowano parking oraz zagospodarowano zbiornik wodny-fontannę w Lisewie, 

Wybudowano miejsce rekreacji i wypoczynku  w  Wałdowie;

- wybudowano ścieżkę rowerową na trasie Kolno-Górne Wymiary oraz Kolno-Dolne Wymiary;

- przeprowadzono 4 muzyczne festiwale (ogólnopolskie) w Lisewie – Jaszczur Music Festival. 

Dwóch rolników rozwinęło swoje działalności, gdyż w ramach środków zakupili sprzęt rolniczy – rolnicy z Robakowa oraz Kolna. Ponadto w 

Nowejwsi Chełmińskiej powstaje chata mennonicka, która ukierunkowana będzie na działalność agroturystyczną. 

W trakcie oceny są wnioski gmin, które planują jeszcze  wybudować i wyposażyć świetlice wiejską w Starym Folwarku, wybudować dwa miejsca 

parkingowe na terenie gminy Stolno, postawić plac zabaw, wiatę, wytyczyć miejsce do piłki plażowej  w Dolnych Wymiarach, zorganizować 

dożynki gminne na terenie Gminy Lisewo, zainstalować plac zabaw - mini miasteczko ruchu drogowego  w Lisewie, zamontować place zabaw w 

Dusocinie. Wnioski te nadal są w ocenie, jednak mamy nadzieje, że uda się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania.  Działając 

wykorzystujemy istniejące zasoby kulturowo - historyczno-przyrodnicze, zaplecze wiedzy i doświadczenia pracowników samorządowych, 

organizacji pozarządowych, przedstawicieli społeczeństwa lokalnego. Działania realizujemy wspólnie z sołtysami, radnymi. Swoją działalność 

kierujemy przede wszystkim na aktywizację obszarów wiejskich. Chcemy zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne, 

zawodowe, rozwój infrastruktury na wsi, rozwój przedsiębiorczości. W ramach działań aktywizacyjnych przeprowadziliśmy mi.in.: warsztaty 

kulinarne, konkursy kulinarne, warsztaty florystyczne, konkursy na Pisankę Wielkanocą, imprezy plenerowe – sztandarową imprezą plenerową, 

organizowaną co roku jest „Majówka z LGD Vistula - Terra Culmensis” na Górze Zamkowej w Starogrodzie, rajdy rowerowe – promujące 

dziedzictwo kulturowo - historyczno - przyrodnicze obszaru LGD, popularyzujące turystykę rowerową jako formę rekreacji i aktywnego 

wypoczynku, integrujące mieszkańców. Zorganizowaliśmy wyjazd studyjny dla  lokalnych liderów w zakresie poszerzenia wiedzy  dotyczącej 

aktywizacji obszarów wiejskich. Bierzmy  udział w imprezach promocyjno – wystawienniczych - targach, jarmarkach, dożynkach. Od początku 

swojego istnienia  przeprowadziliśmy szereg kursów i szkoleń zawodowych, w których udział wzięło kilkaset mieszkańców LGD.  Szkolili się 

sołtysi w „Akademii Sołtysów”, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne. Były kursy uczące nowych zawodów    np. kosmetyczka, 

fryzjerstwo, florysta  ale także takie, które uczyły zanikających już zawodów, np. wyplatanie z wikliny. Wspieramy przedsiębiorczość głównie 

poprzez promocję i wspieranie rozwoju agroturystyki, promocję produktów lokalnych  i tradycyjnych, wspieranie lokalnego rzemiosła, 

kreowaniu postaw proprzedsiębiorczych. 

17 maja 

zorganizujemy kolejną majówkę  w Starogrodzie, gdzie czekają nas atrakcje takie jak pokaz garncarstwa, pokaz oblężenia Góry Zamkowej  w 

wykonaniu  rycerzy z Chełmna, potem w czerwcu zorganizujemy rajd rowerowy z metą w Wielkich Łunawach, w lipcu przeprowadzimy dla 

seniorów warsztaty  w 4 gminach a potem piknik w Wabczu, we wrześniu planujemy organizację spotkania dla radnych gmin, uczestniczyć 

będziemy w festynie Barwy Lata Dary Jesieni w Przysieku, w październiku przeprowadzimy warsztat kulinarny w 4 gminach, w listopadzie 

przeprowadzimy konkurs pn. „Aktywne sołectwo” - konkurs skierowany do sołectw, w grudniu uczestniczyć będziemy w Jarmarku 

Adwentowym. 

W marcu  przeprowadziliśmy konkurs na Pisankę Wielkanocną – z gminy Stolno zwyciężyła praca Joanny Przybylskiej. 

Uczestnicy konkursu na Pisankę Wielkanocną
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Jeszcze w tym roku planujemy ogłosić  konkurs  w ramach tzw. „małych projektów”, gdzie beneficjentami mogą być zarówno osoby fizyczne, 
jak   i prawne oraz konkurs  na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Tutaj aplikować mogą osoby ubezpieczone w ZUS.  

 Już teraz zapraszamy do 

aktywnego odwiedzania naszej trony internetowej , gdzie na bieżąco zamieszczać będziemy  informacje o 
konkursach  oraz zapraszamy do Biura LGD, które mieści się w budynku Urzędu Gminy w Stolnie. Telefon kontaktowy 501-795-541 lub 677-09-

07. Zadawajcie  pytania na maila: .  

Nabór 
wniosków na działanie “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” odbędzie się od 22 kwietnia do 7 maja.

www.lgdvistula.org

sekretariat@lgdvistula.org

Zarząd LGD wraz z pracownikami biura z okazji zbliżających się świąt 
Wielkiej Nocy życzą przede wszystkim dużo zdrowia, spokoju, radości, 
pogody ducha. Niech święta spędzone w gronie rodziny będą oddechem  
w trudach dnia codziennego.                 

Granice obwodu głosowania

Sołectwo:   Cepno

Sołectwa: Małe Czyste

Sołectwa: Stolno, Rybieniec

Sołectwa: Wabcz,Obory
Sołectwa:Trzebiełuch, Gorzuchowo, Pilewice, Sarnowo, Paparzyn,Robakowo

Wykaz  obwodów głosowania na terenie Gminy Stolno

Sołectwo: Grubno

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Świetlica wiejska  w Cepnie

Szkoła Podstawowa w Małem Czystem

Świetlica wiejska  w Grubnie

Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie

Świetlica wiejska  w Wabczu

Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie

Wybory do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji zostały przewidziane na 25 maja br. (niedziela)

Fotoreportaż z przebiegu budowy sali sportowej w Stolnie

22.03.2013r. 10.04.2013r. 30.04.2013r.

05.06.2013r. 31.07.2013r. 02.08.2013r.

22.11.2013r. 22.11.2013r.

Nr obwodu

1

2

3

4

5

6
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23.12.2013r.

23.12.2013r.

Ruszają inwestycje w Gminie Stolno zaplanowane na 2014 r.

Władze Gminy Stolno w budżecie inwestycyjnym na 2014 r. zaplanowały szereg inwestycji na łączną kwotę blisko 11 milionów 
złotych. Między innymi realizowane będą następujące zadania:
1. Zagospodarowanie terenów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez utwardzenie dwóch 
placów na terenie Gminy Stolno. Zadanie będzie polegało na budowie placów parkingowych, jeden w Sarnowie w bezpośrednim 
sąsiedztwie Kościoła Parafialnego, a drugi przy Urzędzie Gminy Stolno. Na zadanie to został już przeprowadzony i rozstrzygnięty 
przetarg. Zadanie będzie realizowała firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD z Chełmży za kwotę 133 
tysiące złotych. Na zadanie to Gmina pozyskała dotację ze środków Unii Europejskiej w wysokości 60.842 zł w ramach Działania 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa Wsi” z LGD „Vistula – Terra 
Culmensis”. Zadanie zostanie zrealizowane do 31.08.2014 r.
2. Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz. Zadanie jest kontynuowane z roku ubiegłego w związku z zejściem z 
inwestycji wykonawcy. W bieżącym roku ponownie został przeprowadzony przetarg na wykonawcę tego zadania. Przetarg wygrała 
firma Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew BEATA ze Szczawna Zdroju w konsorcjum z Zakładem Budownictwa Klasycznego i 
Sportowego z miejscowości Witoszów Górny za kwotę 700 tys. zł. Zadanie to uzyskało również dotację ze środków UE z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Budowa boiska ma zakończyć się w sierpniu bieżącego roku.
3. Budowa Kanalizacji Sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Stolno, Grubno, Małe i Wielkie Czyste, Zakrzewo – etap 
III. Na zadanie to Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW działanie „Podstawowe usługi dla ludności i 
gospodarki wiejskiej” w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych netto. Na zadanie to został już przeprowadzony i 
rozstrzygnięty przetarg. Zadanie będzie realizowała firma: PHU ORPOD z Kijewa Królewskiego za kwotę brutto 854 tys. zł. 
Zadanie zostanie zrealizowane do 30.11.2014 r.
4. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w ilości 101 szt. Na zadanie to Gmina będzie aplikowała o 
dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW działanie „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” w wysokości 
75% kosztów kwalifikowalnych netto. 
5. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Małe Czyste.  
6. Wymiana sieci wodociągowej przy Zespole Szkół CKP w Grubnie
7. Rozbudowa stacji Uzdatniająco – Hydroforowej w Robakowie
8. Modernizacja kolektora ściekowego w Stolnie (I etap)
9. Przebudowa dróg w miejscowości Małe Czyste oraz modernizacja drogi w Grubnie
10. Budowa chodnika w Paparzynie i Grubnie
11. Przebudowa drogi Robakowo – Trzebiełuch
Jest to tylko część inwestycji zaplanowanych do realizacji na 2014 r. O wszystkich inwestycjach jakie będą realizowane można się 
dowiadywać śledząc nasze strony internetowe.

Trwają prace przy budowie sali sportowej 
przy Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie. Budowa 
podzielona została na trzy etapy. Za nami 
już dwa ukończone. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to 30 lipca 2014 r.

31.04.2014r.
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Informujemy, iż w roku bieżącym odbędzie się po raz dziesiąty Powiatowy Festyn Ruchowo Rekreacyjny dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Impreza ta skupia dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami z całego 
Powiatu Chełmińskiego. Festyn organizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno przy współpracy 
Gminy Stolno, Samorządu Powiatu Chełmińskiego oraz Gmin z Powiatu Chełmińskiego. Do pomocy włączają 
się także nasze gminne szkoły, szczególnie ZS Nr 2 w Robakowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Stolnie.
Impreza odbędzie się tradycyjnie na boisku przy Zespole Szkół Nr 2 w Robakowie, dnia 7 czerwca 2014 r. w 
godzinach od 10.00 do 14.00.
Jeśli ktoś chciałby się włączyć i pomóc w organizacji imprezy to serdecznie zapraszamy do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Stolnie.

Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w ramach środków                                 z 
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego realizować będzie projekt pn.; „Produkt Regionalny  i Lokalny Bodźcem do Rozwoju 
Społeczności; Rejestracja, Promocja, Partnerstwo: V4 dla EaP”. Projekt realizowany będzie w okresie kwiecień 2014 - maj 2015. 

LGD przedsięwzięcie będzie wdrażać wspólnie z Partnerami, wśród których znajdują się organizacje pozarządowe z krajów Grupy 
Wyszehradzkiej (Słowacji, Czech, Węgier) oraz Partnerstwa Wschodniego (Mołdawii, Gruzji, Białorusi i Armenii). W przypadku Mołdawii i 
Gruzji zaproszono także do udziału dwóch przedstawicieli lokalnych samorządów. 

Celem przewidzianych działań jest wsparcie lokalnych społeczności krajów Partnerstwa Wschodniego  w rejestracji produktów 
regionalnych. Eksperci z krajów grupy wyszehradzkiej, w tym LGD „Vistula Terra Culmensis”, będą pokazywać, jak praktycznie funkcjonuje 
unijny system rejestracji, pozwalający nie tylko wyróżniać i promować tradycyjne miejscowe wyroby, lecz również chronić producentów przed 
nieuczciwą konkurencją. LGD „Vistula – Terra Culmensis” chwalić się będzie głównie zarejestrowanymi chlebami z Wiejskiej Spółdzielni 
Handlowo-Produkcyjnej w Stolnie, Powidłami śliwkowymi ze Starogrodu, działalnością gospodarstw agroturystycznych. LGD chce pokazać 
obchody związane ze świętem plonów - dożynki, omówić sposoby i miejsca zbytu lokalnych wyrobów. Dodatkowo LGD pragnie pochwalić się 
obszarem, na którym działa. 

Będziemy również dzielić się doświadczeniami związanym z budowaniem i funkcjonowaniem partnerstw jakimi są Lokalne Grupy Działania. 

               Głównymi beneficjentami projektu są Mołdawia i Gruzja, które zaakceptowały unijne porozumienie o strefie wolnego handlu. Armenia 
i Białoruś pełnić będą role obserwatorów, którzy chcą nabyć dobre praktyki. 

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że do tej pory rzadko podejmowano oddolne inicjatywy rejestrowania produktów lokalnych 
zarówno w Mołdawii, jak i Gruzji. Przyczyniło się to do przekonania,   że proces zbliżenia z UE nie ma wpływu na życie zwykłych ludzi. Projekt 
stara się podważyć ten pogląd poprzez przekazanie praktycznej wiedzy na temat rejestracji produktów oraz stworzenie konsorcjów 
rejestracyjnych składających się z organizacji pozarządowych oraz lokalnych samorządów.

Wydarzenia w trakcie projektu można zasadniczo podzielić na trzy etapy. Pierwszy z nich to spotkanie inaugurujące w Mołdawii (w 
Kiszyniowie), składające się z warsztatów oraz konferencji (czerwiec 2014). Następnie odbędzie się wizyta studyjna, która rozpocznie się na 
terenie LGD „Vistula – Terra Culmensis”, a potem poprowadzi kolejno przez wszystkie kraje partnerskie z Grupy Wyszehradzkiej – Słowacja, 
Czechy, Węgry. Będzie ona połączona z warsztatami i udziałem w targach produktów regionalnych. Projekt zakończy się jeszcze jednym cyklem 
warsztatów oraz promocją rezultatów projektu w Gruzji (w Akhmeta).  

W ramach projektu powstanie publikacja opisująca ścieżkę rejestracji produktów lokalnych. Więcej informacji, w tym dwie 
opracowywane w trakcie projektu ścieżki kulinarne– mołdawską oraz gruzińską, będzie można już niedługo znaleźć na stronie projektu 

Jubileuszowy Dziesiąty Powiatowy Festyn Ruchowo – Rekreacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji dnia dziecka

PRODUKT LOKALNY TEMATEM MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU

Dzień kobiet w Trzebiełuchu
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Humor
Dziennikarz pyta prezydenta USA: - Czy ma pan dowody na to, 
że Irakijczycy posiadają broń masowej zagłady? - Oczywiście, 

zachowaliśmy wszystkie pokwitowania.

***
Czemu blondynka przed włączeniem wlewa do komputera 
szklankę wody? Bo chce sobie posurfować po internecie.

***
Kontrola drogowa: - Tutaj jest ograniczenie do 40 km/h wy 

jedziecie 80 km/h. Ciekawe gdzie się tak spieszycie? - 100 zł 
panu przywieźć.

***
Idzie Kowalski przez budowę i niesie worek cementu na 

plecach. Za nim kolega Nowak niesie dwa worki cementu. 
Majster zatrzymuje Kowalskiego i pyta: - Czemu niesiesz tylko 
jeden worek cementu a Nowak aż dwa? - Panie majster bo to 

leń jest, jemu nie chce się dwa razy chodzić.
***

Gazeciarz biegnie ulicą i krzyczy: - Wielkie oszustwo, wielkie 
oszustwo !45 poszkodowanych. Przechodzień kupuję gazetę i 

mówi: - Tu nie ma nic o tej sprawie! Tymczasem gazeciarz 
biegnie dalej i krzyczy: - Wielkie oszustwo, wielkie oszustwo! 46 

poszkodowanych.

Jasio wpada do domu i od progu woła: - Mamo, mamo, czy 
dziadek jest mechanikiem samochodowym? - Nie synku a 

czemu pytasz? - No bo leży na ulicy pod autobusem.

***
Blondynka pracuje w hotelu jako sprzątaczka. Jej prezes 

mówi: - Posprzątaj windę. - Na wszystkich piętrach?

Przychodzi facet do jasnowidza: - Widzę że będziesz chodził - 
mówi jasnowidz. - Też mi przepowiednia! Chodziłem, chodzę i 

będę chodzić - odpowiada oburzony facet wychodząc za 
drzwi. Kiedy znalazł się na ulicy, rozglądając się dookoła mówi 

do siebie pod nosem: - O kurde, ktoś mi podprowadził 
samochód.

***

***
Żona wściekła na męża dzwoni na jego komórę: - Gdzie ty się 
szwędasz? On na to spokojnie: - Kochanie, czy pamiętasz ten 

sklep jubilerski w którym ci się podobał ten złoty naszyjnik z 
perełką? - Ależ oczywiście misiu - spuszcza z tonu żona. - No 

to jestem w knajpie obok.
***

Dlaczego Marsjanie nie robią imprez na Marsie? 
- Bo nie ma atmosfery.

Kącik kulinarny

Jaja po szkocku

Składniki:
10 jajek 1 cebula

50 dag mięsa 
mielonego 10 dag tartej 
bułki sól, biały pieprz 1 
łyżeczka musztardy 3-4 

łyżki mąki do 
panierowania tłuszcz do 

głębokiego smażenia

Ugotuj na twardo 8 jajek. Obierz i posiekaj 
cebulę, wymieszaj z mięsem, 3 łyżkami tartej 

bułki i 1 jajkiem. Przypraw do smaku solą, 
pieprzem i musztardą. Jajka obierz, ostudź i 

oklej masą mięsną. Przygotowane jajka panieruj 
najpierw w mące, następnie w ostatnim 

roztrzepanym jajku. Na koniec otocz je w tartej 
bułce. Rozgrzej tłuszcz we frytkownicy. Gdy 

osiągnie 180°C, ostrożnie wkładaj jajka i smaż 
na złoty kolor (po 6-8 minut). Osącz na 

papierowym ręczniku i ostudź. Podawaj z sałatką 
z porów lub selera.

Składniki:
350 g mąki pszennej, najlepiej krupczatki
100 g cukru pudru
200 g masła, zimnego
1 łyżka gęstej kwaśnej śmietany 18%
2 żółtka
Mąkę przesiać, dodać masło, posiekać, dodać żółtka, 
cukier, śmietanę, szybko zagnieść, owinąć folią. 
Odłożyć na 1 - 2 godziny do lodówki.
Blachę o wymiarach 35 x 25 cm (lub 40 x 25 cm) wysmarować masłem, wyłożyć 
papierem do pieczenia. Ciasto rozwałkować, przenieść na blaszkę, dokładnie 
wylepić spód i wyrównać. Ozdobić wokół skręconym wałeczkiem ciasta (wersja 
wielkanocna).
Piec w temperaturze 200oC przez około 20 minut, na jasnozłoty kolor. Ciasto jest 
płaskie, ale właśnie takie ma być! 
Ponadto:1 puszka mleka skondensowanego słodzonego*
Masę najlepiej przygotować dzień wcześniej, by zdążyła dobrze przestygnąć.
Mleko w puszce (zamknięte) umieścić w wysokim garnku i zalać wodą do przykrycia 
puszki, nałożyć na garnek pokrywkę. Gotować przez 2 godziny, pamiętając by 
puszka była cały czas zanurzona w wodzie (w razie konieczności wodę uzupełniać). 
Puszkę wystudzić i otworzyć. Gotową masą kajmakową posmarować upieczone i 
wystudzone ciasto. 
Posmarowane kajmakiem ciasto udekorować bakaliami. Mogą to być rodzynki, 
płatki migdałów, kandyzowana skórka pomarańczowa lub cytrynowa, daktyle, 
orzechy, itp.
* można użyć gotowej masy kajmakowej z puszki, co znacznie przyspieszy 
wykonanie mazurka (zwana jest 'masą krówkową' lub 'dulce de leche')
Smacznego :-)

Mazurek kajmakowy 

www.mojewypieki.com

 www.dowcipy.pl


