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Echo Stolna
Ułatwienie startu młodym rolnikom
W przeddzień przystąpienia do Unii Europejskiej
polscy rolnicy coraz bardziej interesują się możliwościami
pozyskania unijnych funduszy na rozwój i modernizację
gospBędzie on miał 3 lata (licząc od dnia rozpoczęcia
prowadzenia gospodarstwa) na uzupełnienie wykształcenia
oraz spełnienie wymogów żywotności ekonomicznej,
ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Wpłynie to z
pewnością na zwiększenie dostępności środków,
zmobilizuje również wielu rolników do podwyższenia
poziomu swego wykształcenia oraz do modernizacji
gospodarstw w zakresie ochrony środowiska i dobrostanu
zwierzątodarstw. Jest to zachowanie bardzo racjonalne i
charakteryzujące tę część rolników, którzy postanowili
wykorzystać szansę, jaką daje integracja z UE. I to właśnie
do nich kierujemy cykl artykułów, które będą traktowały o
możliwościach pozyskania unijnych funduszy na rozwój
wsi i rolnictwa. Niniejszy artykuł adresowany jest do
młodych rolników.
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej młodzi
rolnicy będą mogli skorzystać ze specjalnego finansowego
wsparcia startu we własnym gospodarstwie. Jest to pomoc
konieczna, biorąc pod uwagę fakt, że przejmowane przez
nich gospodarstwa często są zapóźnione technologicznie,
nie spełniają standardów ochrony środowiska czy
dobrostanu zwierząt, a w wielu przypadkach zadłużone.
Ponadto młodzi rolnicy najczęściej mają nowe pomysły na
prowadzenie gospodarstwa. I nawet w przypadku
przejmowanych od rodziców gospodarstw w pełnym toku
produkcyjnym, następcy najchętniej wprowadziliby wiele
zmian i modernizacji. Dotychczas było to utrudnione,
ponieważ młodzi następcy na starcie swej działalności
rolniczej najczęściej nie dysponują odpowiednimi
środkami finansowymi, aby te innowacje wprowadzać.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej ta sytuacja
ulegnie zmianie. Młody rolnik będzie mógł otrzymać 100
tys. zł bezzwrotnej dotacji na zagospodarowanie. Jest to
pomoc godna zainteresowania, ponieważ nie wymaga
wkładu własnego rolnika, nie jest związana z konkretną
inwestycją i będzie wypłacana przed rozpoczęciem
inwestycji. Działanie to ma na celu zahamowanie odpływu
młodych ludzi ze wsi i zachęcenie ich do przejmowania
gospodarstw.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z
programu?
- Rolnik jest pełnoletni, ale nie ukończył 40 roku życia.
- Rolnik podejmuje samodzielną działalność rolniczą po raz
pierwszy.

- Rolnik rozpoczął prowadzenie gospodarstwa nie
wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
- Rolnik posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub
zdobędzie je najpóźniej po 3 latach od rozpoczęcia
prowadzenia gospodarstwa.
- Rolnik jest ubezpieczony w KRUS i nie ma innych
źródeł dochodu.
- Rolnik zobowiąże się do prowadzenia gospodarstwa przez
okres co najmniej 5 lat od wypłacenia pomocy.
- Gospodarstwo jest żywotne ekonomicznie, spełnia
warunki utrzymania zwierząt i higieny oraz ochrony
środowiska lub spełni te warunki nie później niż po 3 latach
od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa.
Odpowiednie kwalifikacje zawodowe to:
- wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, albo
- wykształcenie rolnicze na poziomie zasadniczej szkoły
zawodowej i co najmniej 3-letni staż pracy w
gospodarstwie rolnym, albo
- wykształcenie o kierunku innym niż rolniczy na poziomie
średnim lub wyższym i co najmniej 3-letni staż pracy w
gospodarstwie rolnym lub (dla osób z wykształceniem
wyższym) ukończenie studiów podyplomowych o
kierunku związanym z rolnictwem, albo
- wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe o
kierunku innym niż rolniczy i co najmniej 5-letni staż pracy
w gospodarstwie rolnym.
Za staż pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się
okres ubezpieczenia w KRUS jako domownik.
Żywotność ekonomiczna gospodarstwa wiąże się z
osiąganiem z niego określonego poziomu dochodów.
Żywotne pod względem ekonomicznym jest gospodarstwo
o wielkości ekonomicznej wynoszącej co najmniej 4 ESU
(1 ESU = 1 200 euro). Wielkość ta określana będzie na
podstawie ksiąg rachunkowości rolnej (różnica między
wartością sprzedaży i kosztami zmiennymi), a dla
gospodarstw nie prowadzących rachunkowości - na
podstawie sumy standardowych nadwyżek
bezpośrednich.Oznacza to, że określonej produkcji
rolniczej zostanie przyporządkowana konkretna wartość
(tzw. standardowa nadwyżka), obliczona przez Instytut
Ekonomiki Rolnictwa. Dla przykładu: Wielkość
ekonomiczną 4 ESU daje uprawa 14,5 ha pszenicy lub 6,8
ha buraków cukrowych albo np. chów 8,1 krów mlecznych
(praktycznie 9) czy 24,5 (25) tuczników. Wartości
przyporządkowane poszczególnym uprawom i liczbie
zwierząt gospodarskich można sumować.
cd na str. 2
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Warto zwrócić uwagę na to, że w dniu złożenia wniosku nie
będzie wymagane od młodego rolnika spełnienie
wszystkich wymogów. Będzie on miał 3 lata (licząc od dnia
rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa) na uzupełnienie
wykształcenia oraz spełnienie wymogów żywotności
ekonomicznej, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.
Wpłynie to z pewnością na zwiększenie dostępności
środków, zmobilizuje również wielu rolników do
podwyższenia poziomu swego wykształcenia oraz do
modernizacji gospodarstw w zakresie ochrony środowiska i
dobrostanu zwierząt. Będzie to miało istotne znaczenie przy
ubieganiu się o dofinansowanie z innych programów,
wpłynie na zwiększenie absorpcji unijnych środków,
poprawi też stan środowiska naturalnego na wsi i warunki
utrzymania zwierząt gospodarskich.
Wymagane standardy określone w prawie polskim zawarte
są w następujących dokumentach: Ustawa o nawozach i
nawożeniu (Dz.u. 2000 nr 89, poz. 991), Rozporządzenie
MRiRW w sprawie szczególnych warunków wymaganych
przy pozyskiwaniu, przetwórstwie, składowaniu i
transporcie mleka oraz przetworów mlecznych (Dz.U. 2002
nr 117, poz. 1011), Rozporządzenie MRiRW w sprawie
minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych
gatunków zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2003 nr 167, poz.
1629). Składanie wniosków
Wnioski będzie można składać w oddziale regionalnym
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa osobiście, listem poleconym lub pocztą kuńerską.
Formularze wniosków będą dostępne w ARiMR,

instytucjach doradztwa rolniczego, być może również w
urzędach gmin. Wnioski będą miały formę elektroniczną.
Dostarczyć należy zarówno zapis na nośniku
elektronicznym (dyskietka, płyta CD), jak i sporządzony z
niego wydruk. Wersja elektroniczna i wydruk muszą być
zgodne (będzie to sprawdzane w pierwszym etapie oceny
formalnej wniosku). Termin składania wniosków zostanie
określony w późniejszym czasie.
Płatność nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i
podpisaniu umowy pomiędzy rolnikiem i ARiMR. W
umowie rolnik będzie musiał zobowiązać się m.in. do
wydatkowania przyznanej dotacji zgodnie z
przeznaczeniem oraz prowadzenia gospodarstwa i
umożliwienia przeprowadzania kontroli przez co najmniej
5 lat od otrzymania pomocy. Jeżeli wymogi odnośnie
wykształcenia oraz żywotności ekonomicznej, ochrony
środowiska i dobrostanu zwierząt nie będą spełnione w dniu
złożenia wniosku, podpisanie umowy będzie
zobowiązywało rolnika do ich spełnienia w określonym
czasie. Pieniądze zostaną przelane na rachunek bankowy
rolnika w terminie określonym w umowie. W przypadku
niedopełnienia przez rolnika zobowiązań wynikających z
podpisania umowy Agencja ma prawo zażądać zwrotu
wypłaconych środków wraz z odsetkami.
JF
źródło: „Informator Europejski” nr1/2004 (111)

Wydarzenia z życia Gminy
Podaliśmy państwu w poprzednich naszych gazetkach
wykaz sołtysów i rad sołeckich, więc nadszedł czas na
naszych radnych:
Teren Gminy Stolno podzielono na 10 okregów, w
których mandaty otrzymało 15 radnych.
1. Cepno, Wichorze- Grażyna Kalinowska, Zofia
Janik.
2. Małe Czyste- Tadeusz Kobusiński.
3. Grubno- Jan Went,Paweł Sawicki.
4. Rybieniec- Rafał Ćmil.
5. Stolno - Halina Kołodziejek, Adam Pieniak
6. Wabcz- Adam Kocioł, Jan Kościński.
7. Sarnowo, Pilewice - Franciszek Frąckiewicz
8. Trzebiełuch - Zenon Graczkowski.
9. Paparzyn- Jadwiga Bińczyk.
10. Robakowo, Obory - Eugeniusz Cieszyński,
Tadeusz Machelski.

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY STOLNO!
Czy Wiecie w jakich godzinach przyjmuje stomatolog?
Nie!, No to mamy dla Was informacje:
00
00
PN. 12 -17 dr I. Dziubek
30
00
WT. 8 -14 dr I. Niedzin
30
00
ŚR. 8 -13 dr I. Dziubek
30
CZW. 8 -1300 dr I. Dziubek
PT. 830 -1400 dr I. Niedzin
Rejestracji należy dokonać
20-ego dnia każdego miesiąca
na następny msc.

ŻYCZYMY PIĘKNEGO UŚMIECHU!!!
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W tym numerze prezentujemy następujące buira:
KSIĘGOWA 18
Inspektor ds. rozliczeń księgowych: Lidia Kminikowska

- Magazynowanie i wydawanie materiałów biurowych i
kancelaryjnych pracownikom urzedu,
- Prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
- Prowadzenie księgi inwentarzowej urzędu,
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- Rozliczanie inwentaryzacji,
- Prowadzenie ewidencji i kontroli wyciągów
bankowych,- - Prowadzenie kroniki sztandaru gminy.
Inspektor ds. rozliczeń ksiegowych: Maria Stronikowska

Zakres czynności bieżących:
- Prowadzenie list płac i kart wynagrodzeń dla
pracowników urzędu i osób zatrudnionych w ramach
umów z Powiatowym Urzędem Pracy,
- Rozliczanie podatku od osób fizycznych i prawnych,
- Naliczanie składek ZUS dla wszystkich pracowników,
- Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności w
ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Urzędu jako pracodawcy,
- Przygotowywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i
wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

PIENIĘŻNA 19
W biurze nr 19 urzęduje pani Modesta Dziubak na
stanowisku Skarbnika Gminy.

Zakres obowiązków czynności:
- Opracowywanie propozycji projektów wieloletnich
rocznych planów społeczno-gospodarczych, budżetu,
prognoz i programów rozwoju.
- Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć
organizacyjnych zapewniających właściwą i
terminową realizację zadań gminy.
- Organizowanie wykonywania zadań określonych w
aktach prawnych organów władzy i administracji

Zakres czynności bieżących:
- Księgowanie wydatków i dochodów budżetowych
urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
- Prowadzenie spraw księgowości analitycznej i
syntetycznej,
- Uzgadnianie sald kont z bankiem,
- Sporządzanie not księgowych na poszczególne
należności,
- Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- Prowadzenie dokumentacji z zakresu podatku VAT,
- Wystawianie faktur VAT,
- Rozliczanie podatku VAT z Urzedem Skarbowym,
- Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych.

państwowej, uchwałach Rady i zarządzeniach Wójta.
- Przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady,
zarządzeń Wójta, materiałów wnoszonych pod obrady
Rady i Komisji.
- Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych,
komisji, komisji oraz wniosków i postulatów ludności i
przygotowywanie propozycji ich załatwienia.
- Prowadzenie postępowania administracyjnego
przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych
zakresu administracji państwowej i samorządowej.
- Przygotowywanie dla potrzeb Wójta oraz w celu
przedstawienia organom państwowym i radzie
projektów sprawozdań, ocen i bieżących informacji z
realizacji powierzonych zadań.
- Kierowanie pracą Referatu Planowania i Finansów.
- Dokonywanie analizy budżetu i na bieżąco
informowanie Wójta o jego realizacji.
- Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji w
dokumentacji finansowej.
- Udzielanie pomocy wójtowi w wykonywaniu budżetu
gminy.
- Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu,
GOPS, GZK i GBK.
- Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką
finansową gminnych jednostek organizacyjnych oraz
GOZ.
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KLĘCZKOWO
Nazwa tej miejscowości pochodzi od słowa
KLECZKA, później używano KLECZKOWO,a dziś
nazywamy KLĘCZKOWEM. W okresie epoki brązu, na
terenach Polski pd., wsch. i częściowo środkowej
zajmowała kultura trzciniecka. Tereny powiatu
chełmińskiego, grudziądzkiego i świeckiego były dla tej
kultury północnymi peryferiami.

2004

wczesnej epoki żelaza (okresu halsztackiego).Najbardziej
charakterystyczną cechą tej kultury było powszechne
stosowanie palenia ciał zmarłych. Na terenie powiatu
chełmińskiego kulturę te znamy przede wszystkim z
cmentarzysk . Spośród najstarszych (z III okresu epoki
brązu), można wymienić cmentarzysko w Nowym
Dworze i KLĘCZKOWIE, z którego pochodzi bardzo
charakterystyczna szpila brązowa.
1.staniwiska kultury łużyckiej od III okresu halsztackiego
włącznie 2. grodzisko, 3.stanowiska kultury
wschodniopomorskiej (okres halsztacki 650-400 lat
p.n.e.)4. stanowiska okresu lateńskiego(400 lat p.n.e.) i
rzymskiego(0-400 lat n.e.)
Nr 13-Klęczkowo (kultura łużycka-szpila z III okresu
epoki brązu (z grobu), nr 41-Klęczkowo (kultura
wschodniopomorska)

Na zach. Graniczyła ona z kulturą przedłużycką. Obie
kultury silnie oddziaływały na siebie, co spowodowało
ich kulturowe ujednolicenie. Dało to początek nowo
powstałej kultury zwanej łużycką. Występuje ona od III
okresu brązu (1200-1000 lat p.n.e.) i trwała przez okres
IV (1000-800 lat p.n.e.) i V (800-650 lat p.n.e.) aż do

Z dóbr polskiego rycerstwa można ustalić
źródłowo istnienie w okresie przedkrzyżackim własności
trzech możnych rodów : Powałów, Doliwów i Rawiczów.
Pierwszym znanym kolonizatorem był Żyra z rodu
Powałów, żyjący w drugiej połowie XII wieku. Posiadał
on w pobliżu Chełmna 26 wsi, w tym KLĘCZKOWO.
Warto zaznaczyć, że na terenie tej miejscowości
znajduje się dworek zbudowany w XIXw., otoczony
parkiem zajmującym powierzchnię 2,34 ha. Po I wojnie
światowej majątek KLĘCZKOWA wynosił 312 ha.
Według stanu z dn. 31.XII.1966 r., Robakowo jako
gromada do której należało 11 sołectw, liczyło razem
2579 mieszkańców o powierzchni 47,3 km2 .
KLĘCZKOWO było przysiółkiem sołectwa Trzebiełuch
i razem stanowili 352 mieszkańców o powierzchni 7,3
2
km . Obecnie miejscowość tą zamieszkuje ok. 120
mieszkańców.
Opracowano na podst. Dzieje Chełmna i jego regionu,
pod red. M. Biskupa, Toruń 1968.

Z posiedzeń Rady Gminy
P R O T O K Ó Ł nr VIII/03
z Sesji Rady Gminy Stolno
z 23 października 2003 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
4. Zmiany w budżecie w 2003roku .
5. Plan pracy Rady na 2004r.
6. Plan pracy Komisji na 2004rok.
7.Odnowienie struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego w
gminie .
8.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy z działalności
międzysesyjnej .
9.Sprawy bieżące.
10.Wolne wnioski i zapytania.
Otwarcia i stwierdzenia quorum dokonała
Przewodnicząca Rady Halina Kołodziejek. Stwierdziła,

że na 15 zaproszonych na Sesję przybyło 15 , co stanowi
100 % obecności.Powitała przybyłych na dzisiejsze
posiedzenie radnych oraz zaproszonych gości.Porządek
obrad przyjęto jednogłośnie bez uwag 15
głosami.Protokół z ostatniej Sesji wyłożono do wglądu ,
nie wniesiono uwag ani innych propozycji. Realizację
ustaleń i wniosków omówił Wójt Gminy Jerzy
Rabeszko. Radni przyjęli informację bez uwag.15
glosami radni przyjęli protokół z IX Sesji.
Wprowadzenia do tematu do zmian budżetu w 2003r.
omówiła Skarbnik Gminy Modesta Dziubak. Radni
materiały otrzymali na piśmie.Następnie jednogłośnie 15
głosami podjęli Uchwałę Nr X/82/03 w sprawie zmian
w budżecie gminy w 2003 roku.Przewodnicząca Rady
Gminy Halina Kołodziejek zapoznała zebranych z
propozycją planu pracy Rady Gminy w 2004roku.Radni
jednogłośnie 15 głosami zaakceptowali propozycję i
podjęli Uchwałę Nr X/83/03 w sprawie planu pracy
Rady na 2004rok.
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Komisji Rewizyjnej- Jan Kościński ,
Przewodniczący Komisji Spraw Społeczno Gospodarczej
- Tadeusz Kobusiński oraz Przewodnicząca Zdrowia,
Oświaty i Sportu Grażyna Kalinowska przedstawili
projekty planów pracy na 2004rok swych Komisji.Radni
nie wnieśli uwag ani też innych propozycji.Jednogłośnie 15
głosami podjęli Uchwałę Nr X/84/03 w sprawie planów
pracy Komisji na 2004rok.W celu odnowienia struktur
Polskiego Stronnictwa w Gminie w spotkaniu z Rada
Gminy wziął udział Prezes PSL Marian Jachura.
Zaprezentował swoją osobę, wyraził chęć reaktywowania
PSL-u w gminie, chęć współpracy z Radą Gminy , z
władzami gminy dla dobra wspólnoty samorządowej
gminy. Jednocześnie wyraził niezadowolenie z powodu
braku przepływu informacji i współpracy ze Satrostwem
Powiatowym w Chełmnie np.Funkcjonowania Centrum,
nabywca kompleksu pałacowego w Grubnie powinien
zagwarantować jego funkcjonowanie. Obecnie w przetargu
na nabycie kompleksu pałacowego bierze udział 2
kontrachentów. Przew.Rady Halina Kołodziejek bardzo
dobrze , że doszło do dzisiejszego spotkania z Prezesem
PSL-u. Nawiązana współpraca będzie oddziaływać z
korzyścią na mieszkańców gminy, a w szczczególności
dla dobra rolników. Wójt Gminy Jerzy Rabeszko Jako
gmina staramy się współpracować z różnymi partiami
politycznymi . Bardzo dobrze jak są różne zdania w danej
sprawie , gdzie po przeanalizowaniu są wypracowane
rzeczowe ustalenia i wnioski. My jako gmina nie mamy
wpływu
kto zostanie właścicielem
kompleksu
pałacowego w Grubnie, nikt nie chciał od nas
jakiejkolwiek opinii w tej sprawie. Należałoby poczynić
starania
w zakresie zmiany systemu kształcenia
młodzieży w Grubnie w szczególności dotyczy parku
maszynowego / wg mnie maszyny i urządzenia winny być
nowe, nowoczesnej generacji a nie stare, zużyte nie
nadające się nawet do prostych prac./ Po 10 stycznia 2004
roku będzie wiadomo kto zostanie właścicielem kompleksu
pałacowego, obcokrajowiec czy
polak. Radny
Kobusiński Tadeusz - poprosił presesa PSl-u o podanie
siedziby i miejsca dużurów .Prezes PSL Marian Jachura
podał nr kontaktowy 686 34 98. Wójt Gminy Jerzy
Rabeszko przedstawił zebranym informację z działalności
międzysesyjnej/informacja stanowi załącznik do
niniejszego protokołu/ W sprawach bieżących Przew.Rady
Halina Kołodzuejek zapoznała Radnych z następującymi
sprawami:1/wniosek Pani Tytkiewicz Barbary zam.
Trzebiełuch w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia na
zużycie wody w wys. 2800 zł. plus 724 odsetki. Na ten
temat głos zabrali: Wójt Gminy Jerzy Rabeszko: Sprawa
jest do załatwienia wg moich kompetencji. Zadłużenie z
tytułu nie zapłacenia za wodę Pani Tytkiewicz jest już u
komornika . Pani Tytkiewicz
Barbara prowadzi
działalność - hodowla roślin pod foliami, zużywa bardzo
dużą ilość wody. Powinna liczyć się z tym że musi za nią
zapłacić. Radny Frąckiewicz Franciszek
Pani
Tytkiewicz B. Ma zadłużenie za okres 3 lat, musi je spłacić.
Zwrócił się aby pomóc wnioskodawczyni, która jest w
trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej, zaproponował aby
w okresie zbiorów plonów pobierać większe raty, w
okresie „martwym” mniejsze. Radny Went Jan Bardzo
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dobrze się już dzieje , że podatnicy są świadomi
zadłużenia i chcą w jakiś sposób je uregulować. Musimy
dążyć do konsekwentnego ściągania należności za wodę.
Jak będziemy pilnować terminów to sytuacja natychmiast
ulegnie poprawie. Przewodnicząca Rady Gminy Halina
Kołodziejek - jeżeli jest możliwość to powinniśmy
pomagać podatnikom , którzy znajdują się w trudnej
sytuacji.Zaproponowała wprowadzenie spłaty zadłużenia
po 100 ,00 zł z odsetkami oraz płacenie bieżących rat.
Zaproponowała wycofanie sprawy od komornika. Radni
sprawę tą przegłosowali: za spłatą po 100,00zł plus odsetki
oraz płacenie bieżących należności za wodę głosowało 14
radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.Następnie
Przewodnicząca Rady Gminy
-Halina Kołodziejek
zapoznała Wysoką Radę Gminy z wnioskiem Pana Leona
Prylińskiego zam. Sarnowo w sprawie udzielenia pomocy
finansowej na odbudowę dachu , który został zniszczony
podczas silnego wiatru- 6.11.12.Podczas dyskusji głos
zabrali:Radny Franciszek Frąckiewicz - należy pomóc
mieszkańcom w Sarnowie, którzy stracili „dach nad
głową”.Radny Kocioł Adam Należy rozeznać bliżej
sprawę , sprawdzić ile otrzymali z ubezpieczenia, określić
jaka kwota winna być przyznana.W toku dalszej dyskusji
ustalono:1.Zobowiazać Komisję Spraw Społeczno
Gospodarczą do oszacowania szkód z uwzględnieniem
kosztów jakie należy ponieść ,udział isp. d/ s budownictwa.
2.Rozeznać jakie duże odszkodowanie otrzymano od
PZU.3.Ustosunkować się w jakiej wysokości należy
udzielić pomocy finansowej.Radni zapoznali się z
wnioskiem w sprawie wyremontowania szlakowej drogi
gminnej prowadzącej do wsi Kobyły oraz w sprawie
oświetlenia. Odpowiedzi w tej sprawie udzielił Wójt
Gminy- Jerzy Rabeszko.Droga na którą złożono wniosek
będzie ujęta w 2004roku do rekultywacji. Oświetlenie w
Kobyłach jest bardzo potrzebne , z uwagi na duże koszty z
tym związane i ograniczone środki w budżecie gminy w
2004roku nie będziemy mogli zrealizować tego zadania. Z
następną sprawą z jaką zapoznała się Rada Gminy to
wniosek o dokonanie zmian w statucie i nadanie imienia
Zespołowi Szkół Nr 2 w Robakowie.(wniosek wraz z
uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).W toku dyskusji głos zabrali:Radny Kościński
Jan - zwrócił się z zapytaniem ile będą wynosić koszty
związane z działaniami w zakresie zmian w statucie i
nadanie imienia. Wójt Gminy Jerzy Rabeszko - Szkoła w
Robakowie ma nadane imię Wojska Polskiego, nie ma
potrzeby zmiany. Uzasadnienie wniosku byłoby dobre jak
by nie było nadanie imienia. Przewodnicząca Rady
Halina Kołodziejek uważam ,że szkoła ma nadane dobre
imię :Wojska Polskiego i nie ma potrzeby zmiany. Zmiana
nie wpłynęła by wychowawczo na środowisko. Jednostka
Wojskowa bardzo dużo włożyła pracy
i działań w
zakresie robót wokół szkoły. Zaproponowała aby wzorzec
gen. Józefa Hallera uczcić poprzez Urządzenie Izby
Pamieci Narodowej. Takiego samego zdania była Radna
Janik Zofia. Radny Sawicki Paweł potwierdził, że nazwa
szkoły im. Wojska Polskiego jest dobra i nie ma potrzeby
zmiany. Potwierdził takie stanowisko Kościński Jan,
M a c h e l s k i Ta d e u s z , F r ą c k i e w i c z
Franciszek,Kalinowska Grazyna Rada Gminy Stolno
jednogłośnie 15 głosami
cd na str. 6
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- nie wyraziła zgody na zmianę w statucie i nadanie
imienia Zespołowi Szkół Nr 2 w Robakowie - Generała
Józefa Hallera. Wójt Gminy Jerzy Rabeszko zgłosił
wniosek w sprawie rezygnacji z uczestnictwa Związku
Gmin Wiejskich.Rada wyraziła zgodę na powyższe 15
głosami.Jako pierwsza w temacie wolne wnioski i
zapytania głos zabrała Janik Zofia poruszyła sprawę
zarywanego asfaltu w Cepnie po wyciętych lipach.
Następnie zwróciła uwagę na zapadającą się powierzchnię
ziemi po wykonywanych pracach przy „drewutni”Radny
Paweł Sawicki zwrócił uwagę na brakujący piach koło
Pani Jeziorskiej w Grubnie ,który miał być przeznaczony
do posypania
śliskiej powierzchni.Prosił o
wyjaśnienie.Radny Kocioł Adam - Zgłosił potrzebę
pobierania opłaty targowej od sprzedających przy kościele
w Wabczu. Przew.Rady Halina Kołodziejek zwróciła się
z zapytaniem w sprawie odśnieżania dróg.Odpowiedzi
udzielił Wójt Gminy Jerzy Rabeszko: Prace związane z
zarywającym się asfaltem i związane z zapadającą ziemią
po pracach przy „drewutni” w Cepnie zostaną odwrotnie
naprawione. Piach został wysypany na rampę k.
Gospodarstwa w Grubnie. Radny Went Jan zobowiązał
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się, że szkoła zapewni posypanie śliskiej nawierzchni
k.pani Jeziorskiej. Następnym razem wożący piach zgłosi
się do Pana Wenta Jana. Opłata targowa od sprzedających
przy kościołach będzie pobierana przez inkasentów
sołtysów wsi.Za odśnieżanie dróg są odpowiedzialni
sołtysi, którzy podpisują karty drogowe wykonującym
usługę. Na tym X Sesję zakończono. Ustalenia i wnioski
z X Sesji
Rady Gminy Stolno z
30.12.2003roku:1.Ustalono aby Pani Tytkiewicz Barbara
zam. Trzebiełuch zaległość za wodę płaciła po 100 zł plus
odsetki
-(miesięcznie)
oraz bieżącą należność.
Postanowiono
sprawę wycofać od komornika.
2.Zobowiazano Komisję Spraw Społeczno
Gospodarczych do oszacowania szkody dachu Pań.
Prylińskich
zam. Sarnowo z udziałem insp.ds.
budownictwa. Następnie będzie rozważona wysokość
pomocy finansowej.3.Droga w Kobyłach
zostanie
zgłoszona do rekultywacji do wojewódzkiego planu
2004roku.4.Nie wyrażono zgodę na zmianę w Statucie i
nadanie
imienia Zespołowi Szkół Nr 2 w
Robakowie.Otrzymują:1.Kierownik GZK
Andrzej
Jesiołek 2.Insp.ds. budownictwa Piotr Pachul 3.Dyr.
Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie

Z humorem przez świat.....
Policja podejrzewała bacę o pędzenie bimbru.
Baca oczywiście się nie przyznawał lecz Policja
przeprowadziła przeszukanie jego chaty i na strychu
znaleziono sprzęt do pędzenia bimbru.
- I co Baco teraz też się nie przyznajecie? - pyta policjant
- To może posądzicie mnie tyż o gwołt? Sprzęt do tego
tyż mam. - odpowiedział baca.
Przychodzi zajączek do sklepu niedźwiedzia i mówi:
- Poproszę chleb z górnej półki.
Niedźwiedź wchodzi na górę i podaje chleb.
Następnego dnia:
- Poproszę chleb z górnej półki.
Niedźwiedź wchodzi na górę i podaje chleb.
Historia powtarza się przez kilka dni. Jednak niedźwiedź
się zdenerwował wszedł na górę i czeka...
Przychodzi zajączek:
- Poproszę masło z dolne półki.
Niedźwiedź schodzi podaje masło...
- I jeszcze chleb z górnej półki.
Dyrektor jest na wyjezdzie sluzbowym. W hotelowej
recepcji zwraca się do recepcjonisty:
- Prosze dwa pokoje jednolozkowe. Jeden na pierwszym
pietrze dla mnie, a ten drugi dla sekretarki...
- ...na trzecim. - dodala sekretarka.
Recepcjonista podaje im jeden klucz i mowi:
- Macie tu pokoj dwulozkowy na parterze.
Dyrektor z oburzeniem:
- Ale przeciez ja prosilem...
Recepcjonista uprzedzajac jego dalszy wywod:
- Bardzo nie lubie, gdy goscie w nocy biegaja po
korytarzach w pizamie.
Któregoś dnia siedziało sobie dwóch rybaków i łowili. I

wiecie jak to jest: innym zawsze biorą, tylko nie nam. Tak
było i tym razem. Oczywiście żaden rybak drugiemu
nigdy nie zdradzi przyczyny swych powodzeń, ale spytać
zawsze można. Spytał więc:
- Jak pan to robi, że panu tak ryby biorą??
I ten, o dziwo powiedział mu:
- Zawsze przed wyjściem na połów daję żonie w tyłek.
Długo nie myśląc, pechowy wędkarz poprosił tamtego:
- Niech mi pan popilnuje wędkę, zaraz wrócę.
I biegiem popędził do domu. Żona akurat zmywała
podłogę klęcząc na niej tyłem do drzwi. Mąż zaś
wymierzył jej klapsa w wypiętą część ciała. Ona zaś na
to:
- Ooo, co tak wcześnie dziś, panie listonoszu???
W kuchni u Kowalskich zepsuł się kran. Żona prosi
Kowalskiego, żeby naprawił.
- A co to ja, hydraulik jestem? - wzrusza ramionami
Kowalski.
Następnego dnia wraca z pracy, patrzy, kran naprawiony.
- Kto naprawił kran? - pyta żony.
- Poprosiłam sąsiada i naprawił.
- I nic za to nie chciał?
- A chciał, chciał! Powiedział, żebym się z nim przespała
albo żebym mu zaśpiewała.
- No i co mu zaśpiewałaś?
- A co to ja, śpiewaczka jestem?
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Szukamy pracy - czyli jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
Rozmowy kwalifikacyjne ze względu na tematykę dzieli
się zwykle na:
- specjalistyczne
- ogólne
a ze względu na sposób prowadzenia na:
- ustrukturalizowane
- nieustrukturalizowane
Rozmowa specjalistyczna
Najczęściej przeprowadzana jest przez fachowca z danej
dziedziny. Jego zadaniem jest sprawdzenie, czy kandydat
dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, które
deklarował w CV. Pytania mogą być nieraz bardzo
szczegółowe. Kandydat może być również poproszony o
wykonanie określonych czynności praktycznych.
Rozmowa ogólna
Jej celem jest poznanie cech osobowych kandydata i jego
podejścia do pracy. Podczas rozmowy kandydat ma okazję
pochwalić się swoimi umiejętnościami, doświadczeniem i
osiągnięciami.
Rozmowa ustrukturalizowana
Kandydatowi zadaje się serię pytań o charakterze
względnie zamkniętym, na które oczekiwana jest konkretna
odpowiedź. Pytania mogą dotyczyć szerokiego wachlarza
zagadnień, np.:
Czy lubisz swoją dotychczasową pracę?
Czy należy ci na awansach?
Czy możesz pracować w godzinach nadliczbowych?
Głównym celem rozmowy ustrukturalizowanej jest
najpełniejsze poznanie kandydata jako przyszłego
pracownika.
Rozmowa nieustrukturalizowana
Rozmowa ma charakter nieskrępowanej wypowiedzi
kandydata, od którego oczekuje się jak najpełniejszej
autoprezentacji. Jej celem jest zorientowanie się w celach,
uczuciach i oczekiwaniach kandydata.
Jak zachowywać się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
Pamiętaj, iż zanim wypowiesz pierwsze słowo, już
zaczynasz przekazywać o sobie informacje. Ubiór, zapach,
wyraz twarzy, napięcie ciała, sposób podejścia i
przywitania się świadczą o posiadaniu określonych cech
psychologicznych. Nie nad wszystkimi sygnałami, które
emituje twoje ciało, jesteś w stanie zapanować. Postaraj się
przynajmniej pewnie i mocno uścisnąć dłoń swojemu
rozmówcy.
Niestety, większość ludzi silnie ulega pierwszemu
wrażeniu, jakie odnosi na podstawie zewnętrznych cech
danej osoby. Co gorsza, ludziom atrakcyjnym fizycznie
jesteśmy skłonni przypisywać więcej zalet niż osobnikom,
którym natura poskąpiła urody. Ludzi ładnych obdarzamy
również większym zaufaniem. Warto więc poświęcić
swojemu wyglądowi nieco uwagi, niezależnie od tego co
sądzimy o swojej atrakcyjności fizycznej. Zatem ubierz się

schludnie i elegancko, ale nie wyzywająco. Nie zapomnij o
włosach i paznokciach. Wyczyść buty. Na spotkanie wyjdź
odpowiednio wcześniej, abyś nie dotarł do firmy zziajany i
zlany potem.
W trakcie rozmowy staraj się być swobodny i rozluźniony.
Nie rozglądaj się po bokach ani nie wbijaj wzroku w
podłogę. Utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą.
Kontroluj również swoje gesty.
Pamiętaj o uśmiechu. Pesymiści mają podobno bardziej
realny ogląd rzeczywistości, ale co z tego, skoro nikt ich nie
chce zatrudnić.
Kontroluj głos. Mów wyraźnie, nie jąkaj się, pamiętaj o
właściwej artykulacji i modulacji, unikaj monotonii.
Nikt nie jest doskonały. Ty również nie. Pamiętaj, że
szczerość podobnie jak uśmiech, może oddać ci w trakcie
rozmowy nieocenione usługi. Zatem nie ukrywaj swoich
niedoskonałości, starając się jednak równoważyć je
odpowiednią porcją zalet.
Jeżeli starasz się o posadę księgowego, zachowuj się jak
księgowy. Bądź staranny, drobiazgowy i pedantyczny.
Unikaj ekstrawagancji zarówno w ubiorze jak i w
zachowaniu. Chcesz być menagerem, zachowuj się jak
menager. Bądź kontaktowy i pewny siebie.
Pamiętaj, iż na pracodawcach bardzo dobre wrażenie robi
chęć doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia
kwalifikacji. Powiedz, że chcesz się uczyć.
Nie sprzedawaj się jako osoba niepewna i zagubiona. Usiłuj
wywołać wrażenie, że wiesz czego chcesz od życia i jesteś
świadomy swojej wartości.
Nawiąż komunikację z rozmówcą. Rozmowa
kwalifikacyjna to nie egzamin. Dbaj o to, aby komunikaty
przepływały w obie strony. Słuchaj uważnie, odbieraj
przekazywane sygnały i reaguj na nie. Nie bój się stawiania
pytań ani precyzowania własnych oczekiwań.
Unikaj odpowiedzi monosylabowych. Bądź konkretny i
precyzyjny, unikaj abstrakcji. Nie powtarzaj wiernie
informacji zawartych w CV. Przedstaw je bardziej opisowo,
wzbogacając o istotne szczegóły. Jeżeli masz w swoim
dorobku kilka ciekawych publikacji, to je pokaż. Obrazy
silniej przemawiają do wyobraźni niż słowa.
Pytany o powód opuszczenia poprzedniej firmy, nie
dyskredytuj byłego pracodawcy ani nie rób o nim
krytycznych uwag generalizujących. Słabe zarobki, brak
możliwości rozwoju, odmienne wizje stylu zarządzania, te
odpowiedzi twój rozmówca z pewnością zaakceptuje.
Pamiętaj, że ty również masz prawo zadawać pytania. Pytaj
przede wszystkim o:
- obowiązki, zakres kompetencji i odpowiedzialności,
- kryteria oceniania osiągnięć
- miejsce w strukturze firmy - hierarchia i podległość
- zespół pracowniczy - skład, podział pracy, atmosfera,
- specjalne wymagania i uprawnienia - nienormowany czas
pracy, wyjazdy, fundusz reprezentacyjny
- rozwój - awanse, szkolenia, nabywane kwalifikacje
- wynagrodzenie
Cd na str. 8
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Rozmowa kwalifikacyjna - cd.
Zbierz informacje o firmie
- Od kiedy istnieje na rynku i jaką ma pozycję?
- Czym się zajmuje?
- Czy ta branża jest rozwojowa?
- Czy firma ma silnych konkurentów?
- W jakich mediach reklamuje swoje produkty?
- Ile zatrudnia osób?
- Czy jest duża rotacja wśród pracowników?
- Jaka jest średnia płaca w firmie?
- Jaki obrót miała w ubiegłym roku?
- Co oferuje swoim pracownikom? (samochody służbowe,
telefony komórkowe, ubezpieczenia, itd.)
Informacji szukaj w prasie i w Internecie. Jeśli to możliwe
zrób dyskretny wywiad wśród pracowników. Źródłem
cennej wiedzy o danym przedsiębiorstwie może być
również wygląd i usytuowanie jej siedziby, a także styl
ogłoszeń i reklam.

Oprócz CV i listu motywacyjnego pracodawca może
zażądać następujących dokumentów:
- listów referencyjnych
- opinii z poprzednich miejsc pracy
- świadectw pracy
- świadectw z odbytych kursów i szkoleń
- artykułów, broszur, projektów, fachowych publikacji (jeśli
pochwaliliśmy się, że takowe mamy w swoim dorobku).
W wypadku gdy ubiegasz się o pracę u zagranicznego
pracodawcy, wszystkie dokumenty powinny być
przetłumaczone.
Ponadto:
Zorientuj się w sposobach dotarcia na miejsce. Weź
poprawkę na pogodę i godziny szczytu. Spóźniając się,
przedstawisz się w niekorzystnym świetle.
Przygotuj sensowne odpowiedzi na niewygodne pytania.
Przećwicz rozmowę prosząc o pomoc kolegę lub koleżankę

Przygotuj dokumenty

Ważniejsze telefony naszej gminy
Urząd Gminy Stoln:
677-09-00
Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie: 686-51-32
Wiejski Ośrodek Zdrowia Robakowo: 686-55-41
Bank Spółdzielczy w Stlnie:
686-51-34
Apteka w Stolnie:
686-51-17
Poczta w Stlnie:
686-54-85
Zespół Szkół nr 1 Stolno:
686-51-36
Zespół Szkół nr 2 Robakowo:
686-55-04
Szkoła Podstawowa Wabcz:
686-51-26
Szkoła Podstawowa Małe Czyste:
686-51-19
Zakład Kamieniarski Małe Czyste:
686-51-51
Gminna Biblioteka Publiczna:
677-09-07
Przychodnia dla zwierząt Robakowo: 686-55-08
Mleczarnia Robakowo:
686-55-74
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Grubno:686-32-74
Agencja Restrukturyzacji i Modernizcji
Rolnictwa o. Grubno:
676-04-00
Zakład Pogrzebowy “Płomyk”:
686-51-35

Gazetkę radagują
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Katarzyna Janik
Anna Kilkiewicz
Janusz Frąckiewicz
Wydawca: Wąbrzeskie Zakłady Graficzne Sp z o.o.
Zapraszamy do współpracy wszystkich
Mieszkańców Gminy Stolno
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
Z Urzędem Gminy w Stolnie na poniższy adres:
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
Z dopiskiem “Gazetka”
E-mail: gci_stolno@poczta.fm
Echo_stolna@poczta.fm
Tel. (56)6770922

