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Z okazji Œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia pragniemy z³o¿yæ 

wszystkim mieszkañcom Gminy 
Stolno najserdeczniejsze 
¿yczenia, wielu sukcesów, 

a tak¿e radoœci i uœmiechu.

Wójt Gminy Stolno

Jerzy Rabeszko

Przewodnicz¹ca Rady 
Gminy Stolno

Halina Ko³odziejek
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17 paŸdziernika br. So³tys Grubna Danuta 
C e m p u r a  z o r g a n i z o w a ³ a  d l a  
mieszkañców swojej wsi ale równie¿ dla 
zaprzyjaŸnionych so³ectw warsztaty 
tworzenia wi¹zanek na œwiêto zmar³ych. 
Warsztaty prowadzi³a pani Ewa Stodolak. 
Pani Ewa uczy³a jak tworzyæ wi¹zanki w 
postaci wianków ze s³omy przy u¿yciu liœci 
topoli,szpilek, kleju i odrobiny ¿ywej 
choinki oraz jak u¿yæ kory, butelek 
plastikowych i materia³u ¿eby stworzyæ 
krzy¿e jako inn¹ wersjê wi¹zanki. 

25 listopada br z okazji Œwiatowego Dnia Pluszowego Misia. Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie zorganizowa³a konkurs 
recytatorski - wiersze Tadeusza Œliwiaka. W konkursie bra³y udzia³ dzieci klas      I-III Szkó³ Podstawowych z terenu Gminy 
Stolno. Uczestnicy: WIKTORIA SZYMANEK,GRZEGORZ OGONOWSKI, MI£OSZ COCH, KAROL BAD•MIEROWSKI, OLIWIA 
GWOZDOWSKA, PIOTR STRZEMKOWSKI, FRANCISZEK WICHLIÑSKI, MARTA JEZIORSKA, NIKODEM USOWSKI, 
WIKTORIA TRYTEK, ELIZA JACKOWSKA, ALICJA NIEDZIELSKA, ALEKSANDRA WOLSKA, MAGDALENA BENKE, HANNA 
TOTOŒ, BARTOSZ KUSIOR, JAKUB KOTU£A, KACPER JELONEK, MARTYNA KOCIO£. Komisja konkursowa w sk³adzie 
Anna Kunkel so³tys so³ectwa Stolno, Halina Ko³odziejek Przewodnicz¹ca Rady Gminy Stolno i Bernadetta £epek so³tys 
so³ectwa Trzebie³uch po burzliwych obradach uzna³y ¿e wszystkie dzieci zas³uguj¹ na pierwsze miejsce. Komisja   zwróci³a 
szczególn¹ uwagê na wystêp czwórki uczestników, których wyró¿ni³a: Marta Jeziorska, Eliza Jackowska, Jakub Jelonek i 
Martyna Koci³. 
Z okazji Œwiatowego Dnia Pluszowego Misia zosta³ zorganizowany równie¿ konkurs plastyczny „Mój Przyjaciel Pluszowy Miœ” 
wyró¿nienie w tym konkursie otrzymali:
Kategoria klas 0”:Wanessa Nowakowska  Robakowo,,Agata Delikat  Stolno,Jakub Niedzielski Kategoria klas I:Blanka WoŸniak 
kl I Stolno,Lena Tymiñska kl I Stolno,Marta W¹¿ kl I Robakowo; Kategoria klas II – III: Wiñczyk Weronika kl III Stolno,Adrian 
Domagalski kl III Stolno,Jessica Pieni¹¿ek kl II Wabcz. 

Dzieñ Pluszowego Misia 

Warsztaty w Grubnie 

Dnia 4.12.2015r. w œwietlicy wiejskiej w Trzebie³uchu odby³y siê warsztaty dla dzieci w robieniu anio³ków z masy solnej.Natomiast 
16.12.15r.  œwietlicê odwiedzi³ Miko³aj, który obdarowa³ dzieci paczkami ze s³odyczami.

Wiadomoœci z Trzebie³ucha
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Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie zorganizowa³a dla klas  O-III  Szko³y Podstawowej ze Stolna pe³en magii i czarów dzieñ 
Wró¿b Andrzejkowych.Czarownice ukaza³y dzieciom ich przysz³oœæ wró¿¹c z czarodziejskich kart z zawodami, kart z kwiatkami, 
symbolami jak równie¿ wró¿y³y z czarodziejskich serc z imionami przysz³ej sympatii. Dzieci tañczy³y taniec z miot³¹ czarownicy. 
Zakoñczy³y czary wró¿b¹ z butów i na koniec  wszystkie dzieci obdarowane zosta³y s³odyczami z kocio³ków czarownic.  

Andrzejki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stolnie

3 grudnia dzieci z klas 0-VI i oddzia³u przedszkolnego z 
ZS Nr2 w Robakowie oraz z SP w Wabczu zebra³y siê w swoich 
szko³ach, by oczekiwaæ przybycia Miko³aja.4 grudnia dzieci z 
klas 0-VI i odzia³u przedszkolnego z ZS Nr 1 W Stolnie równie¿ 
zebra³y siê by oczekiwaæ Miko³aja.   Miko³aj ze swoj¹ œwit¹ 
przyby³ by obdarowaæ dzieci prezentami jednak zanim to 
nast¹pi³o uczniowie z Robakowa przygotowa³y wystêp 
artystyczny. Wystêp przygotowa³y równie¿ dzieci z Wabcza jak 
równie¿ dzieñ póŸniej dzieci ze Stolna.  Miko³aj  by³ zadowolony 
z tak gor¹cego przywitania ¿e obdarowa³ dzieci przy pomocy 
elfów s³odk¹ niespodziank¹. Paczki dla wszystkich dzieci 
zosta³y zakupione ze œrodków finansowych przez Gminê 
Stolno. W Gminne miko³ajki w Stolnie w³¹czy³y siê te¿ Panie z 
So³ectwa Stolno, które serwowa³y dla dzieci waty cukrowe i 
popcorn.

GMINNA MIKO£AJOWA DRU¯YNA ODWIEDZI£A ROBAKOWO, WABCZ I STOLNO

Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie zorganizowa³a dla mieszkañców warsztaty z tworzenia bombek œwi¹tecznych. Panie 
tworzy³y swoje dzie³a przy u¿yciu styropianowych kul, wst¹¿ek i szpilek. 

Warsztaty w Stolnie
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Uchwa³y Rady Gminy Stolno w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku na 2016r.
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Stowarzyszenie "Lepsze jutro" dzia³aj¹ce na rzecz spo³ecznoœci 
gorzuchowskiej pozyska³o œrodki z Urzêdu Gminy Stolno na realizacjê 
warsztatów florystycznych pod nazwa „¯ycie z pasj¹”. Uda³o siê 
pozyskaæ 500,00 z³. Za t¹ kwotê zorganizowano warsztaty robienia 
wieñców i wi¹zanek oraz robienia stroików œwi¹tecznych. Grupa 
spotka³a siê w œwietlicy wiejskiej, gdzie wspólnie przygotowywano 
wieñce i stroiki. Celem realizacji zadania by³a integracja mieszkañców, 
zwiêkszenie zainteresowania florystyk¹, w tym zwiêkszenie 
zainteresowania rêkodzie³em. Takie spotykania nie tylko integruj¹ ale i 
ucz¹ nowych umiejêtnoœci, pozwalaj¹ na wymianê doœwiadczeñ – 
ka¿dy z uczestników wniós³ coœ od siebie, ka¿dy mia³ innym pomys³ na 
wieniec. Ponadto takie wyjœcie z domu, pozwala oderwaæ siê od trosk 
¿ycia codziennego, zaplanowaæ dalsze dzia³ania. Stowarzyszenie 
„Lepsze jutro” podejmuje szereg dzia³añ na rzecz swojej spo³ecznoœci 
– odby³y siê ju¿ warsztaty kulinarne (równie¿ dziêki dotacji otrzymanej 
z Gm. Stolno – s¹ to dotacje dla ngo dzia³aj¹cych na terenie gminy). 
Stowarzyszenie wspiera Radê So³eck¹ w podejmowanych 
dzia³aniach – np. anga¿uje siê w organizacje wydarzeñ integracyjnych 
typu Dzieñ Dziecka, pikniki integracyjne, pomaga ubiegaæ siê o œrodki 
z zewn¹trz, np. dotacje ze Starostwa, gdzie wyremontowano 
kapliczkê przydro¿n¹, pomnik Œw. Andrzeja Bobola, postawiono 
drewnian¹ wiatê, nasadzono roœlinnoœæ. Grupa aktywnie anga¿uje siê 
w ró¿ne akcje, spo³eczne,  typu sprz¹tanie miejscowoœci, terenu 
wokó³ pomników pomordowanych podczas II wojny œwiatowej (we wsi 
s¹ 2 takie pomniki), na bie¿¹co sprz¹ta park, teren na i wokó³ Góry Œw. 
Jana. Grupa bardzo aktywnie zaanga¿owa³a siê w odnowienie tej 
góry. Mieszkañcy wybudowali schody, postawili nowe ³awki (tutaj Wójt 
ofiarowa³ betonowe p³yty, które zosta³y przeznaczone na schody) a 
cz³onkinie Stowarzyszenia dba³y, by pracuj¹cym nie  zabrak³o wody, 
czegoœ ciep³ego do picia oraz czegoœ do zjedzenia. Codziennie 
donosi³y w termosach kawê, przygotowywa³y poczêstunek, np. 
kanapki, kie³baski grillowane, sa³atki.

W Gorzuchowie ¿yj¹ z pasj¹

Podatek rolny

Rada Gminy Stolno podjê³a decyzjê, i¿ w 
2 0 1 6 r .  P o d a t e k  r o l n y  b ê d z i e  
obowi¹zywaæ w wysokoœci 53,75 z³ za 
1 kwintal ¿yta tj. w wysokoœci stawki 
ustanowionej przez prezesa GUS.  

Smaki Ziemi Che³miñskiej 
Pod tak¹ nazw¹ so³ectwo Gorzuchowo realizowa³o w okresie czerwiec-listopad br. projekt. Œrodki uda³o siê so³tysowi - Krzysztofowi 
Suchockiemu, przy wspó³pracy z LGD „Vistula-Terra Culmensis” pozyskaæ z s¹siedniej gminy: P³u¿nica. Dzia³aj¹ca tam 
organizacja og³osi³a konkurs na minigranty do 5 tys z³ na realizacjê dzia³añ na rzecz swojej miejscowoœci (konkurs Inicjuj z FIO). 
Grupa z Gorzuchowa postanowi³a z tej mo¿liwoœci skorzystaæ. Ustalono, ¿e w ramach tego projektu przeprowadzone zostan¹ 
warsztaty kulinarne, wykorzystuj¹ce tradycjê kulinarn¹ regionu. Zaplanowano organizacjê warsztatów w zakresie 
przygotowywania ciast, robienia pierogów, naleœników, potraw z gêsiny, drobiu, potraw z ryb. Na ten cel pozyskano œrodki w kwocie 
3.100,00 z³. Potrawy te przygotowywane by³y w œwietlicy wiejskiej w Gorzuchowie. Zawsze po warsztatach grupa organizowa³a 
sobie piknik, by lepiej siê zintegrowaæ, dobrze bawiæ. Jak by³a dobra pogoda to bawiliœmy siê”pod chmurka”. Mieszkañcy maj¹ 
swoj¹ wiatê drewnian¹ w parku, któr¹ w³aœnie na takie wydarzenia wykorzystuj¹.

Wiadomoœci z LGD
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Zaplanowano te¿ gotowanie zup. Jedno z dzia³añ zaplanowano wspólnie z so³ectwem Pilewice i Sarnowo. Wspólnie zorganizowano 
piesz¹ pielgrzymkê na Górê Œw, Jana. Tutaj zaproszono wszystkie osoby chêtne z parafii Sarnowo. Przygotowano na ten dzieñ 
kie³baski z grilla, których przygotowaniem zajê³o siê so³ectwo Pilewice. Ciasta, które upiek³y panie z Sarnowa oraz zupê gulaszow¹, 
któr¹ przygotowa³o Stowarzyszenie „Lepsze jutro” z Gorzuchowa.   Na pielgrzymkê uda³o siê oko³o 50 osób, wspólnie z ksiêdzem 
Markiem odmówiono modlitwê, po czym przy stole biesiadnym smakowano przygotowane potrawy.
£¹cznie spotykano siê 7 razy. Takie spotkania integruj¹, pozwalaj¹ poznaæ nowe przepisy, wymieniæ siê doœwiadczeniami 
kulinarnymi. 
Realizacja projektu wspó³finansowana by³a w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 

Co LGD zaplanowa³a na nowy okres programowania?

Imponuj¹ca jest kwota jak¹ grupa w latach 2016-2022 bêdzie dysponowa³a. To kwota ok. 25 mln z³. Œrodki podzielono na 3 cele 
g³ówne, gdzie grupa bêdzie wspiera³a przedsiêbiorczoœæ, infrastrukturê ogólnodostêpn¹ oraz wszelkie dzia³ania z zakresu animacji i 
aktywizacji. 4 mln z³otych zostanie przeznaczonych na tworzenie nowych firm i rozwój ju¿ tych istniej¹cych. Grupa przeznaczy³a 
blisko 750 tys. z³ na tworzenie inkubatora przedsiêbiorczoœci. Kolejne 4 mln z³ trafi na cele budowy i przebudowy infrastruktury 
ogólnodostêpnej. 10 mln z³otych trafi na obszary wymagaj¹ce rewitalizacji, gdzie zostan¹ pobudowane drogi, wyremontowane 
obiekty u¿ytecznoœci publicznej, w tym zagospodarowane tereny wokó³ nich. Niema³e œrodki, bo prawie 4,5 mln z³otych trafi na 
animacjê, aktywacjê osób znajduj¹cych siê w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Dzia³ania te, w tym okreœlenie celów, 
przedsiêwziêæ, wskaŸników zosta³y wytyczone wspólnie z mieszkañcami. £¹cznie odby³o siê 21 spotkañ, w tym 2 na terenie gminy 
Stolno, gdzie wspólnie na podstawie wytycznych, rozporz¹dzeñ, wiedzy i doœwiadczenia ustaliliœmy sobie zadania na przysz³y okres. 
Analiza SWOT œwietnie pozwoli³a nam te zadania nakreœliæ. S³abe strony s¹ tymi obszarami interwencji, jakie grupa zamierza 
zniwelowaæ, wykorzystuj¹c przy tym mocne strony i szanse, zwracaj¹c uwagê na zagro¿enia. Grupa równie¿ okreœli³a pewne 
preferencje: bêdziemy zwracaæ uwagê podczas swoich dzia³añ szczególnie na kobiety, osoby niepe³nosprawne oraz osoby w wieku 

Nowym zadaniem w naszej grupie bêdzie og³aszanie konkursów na projekty grantowe – to projekty, które od pocz¹tku do koñca bêdzie 
realizowa³a LGD, w tym podpisywanie umów, rozliczanie, kontrola. O œrodki te, na tzw. operacje grantowe, bêd¹ mogli ubiegaæ siê 
wszystkie podmioty z wy³¹czeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub oœwiatow¹ na 
podstawie odrêbnych przepisów).To projekty o tematyce szkoleniowej, animacyjnej, doradczej maj¹ce wp³yw na niwelowanie 
bezrobocia, zwalczania ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego.
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A le kiedy i co najpierw? 
. Pierwsze nabory bêd¹ na dzia³ania infrastrukturalne, potem bêdziemy prowadziæ nabór na dzia³ania w zakresie rozwijania firm, 
zaraz po tym na rozwój nowych firm. Pewnie na koniec roku 2016 lub zaraz na pocz¹tku roku 2017 kolejny  nabór na dzia³ania 
animacyjne i zaraz z tym na dzia³ania rewitalizacyjne. Zawsze, przed ka¿dym naborem, bêdzie organizowane szkolenia 
informacyjne oraz doradcze. Ka¿dy bêdzie mia³ prawo do zweryfikowania swojego pomys³u i wniosku z pracownikami biura lub 
gminnymi Koordynatorami. W biurze pracuje: Ilona Linczowska – kierownik Biura oraz 2 pracowników ds. administracyjno -
biurowych – Marlena Laskowska oraz Anna Boczek. Koordynatorem z gm. Stolno jest p. Anna Bochen (Sekretarz Gminy). 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.lgdvistula.org, zawsze na bie¿¹co aktualizowanej. Przypominamy, i¿ w poniedzia³ki, 
œrody i pi¹tki w godz. od 08:00 do 12:00 prowadzony jest Punkt konsultacyjny. 

Inwestycje zrealizowane w 2015r. w Gminie Stolno  

- Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie Gminy Stolno oraz zakup sprzêtu do organizacji imprez plenerowych. Wartoœæ 
inwestycji 250.000,00 .z³
-  Zakup oraz wymiana hydrantów i zasuw sieci wodoci¹gowej na terenie Gminy Stolno. Wartoœæ inwestycji 100.000,00 .z³
- Przebudowa Stacji Uzdatniaj¹co Hydroforowej w Ma³em Czystem obejmuj¹ca wymianê dysz filtracyjnych i z³ó¿ filtracyjnych. 
Wartoœæ inwestycji 35.000,00 .z³
- Rozbudowa sieci wodoci¹gowej w Grubnie. Wartoœæ inwestycji 20.000,00 .z³
- Wymiana wraz z instalacj¹ agregatów pompowych na ujêciach wody na terenie Gminy Stolno. Wartoœæ inwestycji 80.000,00 .z³
- Przebudowa drogi gminnej Stolno - Ma³e Czyste o nr 060211C - etap I. Wartoœæ inwestycji 630.000,00 .z³
- Przebudowa dróg gminnych o nr 060207C i 060206C w Grubnie. Wartoœæ inwestycji 70.000,00 .z³
- Budowa chodnika w Grubnie na dzia³ce nr 107. Wartoœæ inwestycji 97.000,00 .z³
- Dofinansowanie .przebudowy drogi powiatowej nr 1608C Grubno - Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625C Jeleniec  
Cepno. Wartoœæ dofinansowania 59.000,00 .z³
- Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej nr 060210C w Zakrzewie  dokumentacja. Wartoœæ inwestycji 92.000,00 .z³
- Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Ma³em Czystem (dzialki nr 78, 20 i 182). Wartoœæ inwestycji 140.000,00.z³

Za³atwianie urzêdowych spraw bez wychodzenia z domu i posiadania drogiego podpisu 
elektronicznego? To ju¿ mo¿liwe. Wystarczy za³o¿yæ konto na platformie e-PUAP, 
z³o¿yæ wniosek o utworzenie profilu zaufanego. Potwierdzenia Profilu Zaufanego  
mo¿na wykonaæ w nowo otwartym Punkcie Potwierdzania Profili Zaufanych e-PUAP, 
który dzia³a w Urzêdzie Gminy Stolno - pokój nr 8. Posiadacz potwierdzonego profilu 
zaufanego mo¿e od tej pory za³atwiaæ sprawy urzêdowe z dowolnego miejsca na 
œwiecie! Profil zaufany to bezp³atna alternatywa dla podpisu elektronicznego. Dziêki 
profilowi mo¿na za³atwiæ sprawy administracyjne drog¹ elektroniczn¹. Dzia³a on 
podobnie jak odrêczny podpis – identyfikuje osobê, która ten profil wykorzystuje.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego w Stolnie 

Zatoka autobusowa w Grubnie

- Budowa drogi gminnej o nr 060221C w Koby³ach. Wartoœæ inwestycji 140.000,00 .z³
- Przebudowa drogi na osiedlu w Paparzynie (dzia³ka nr 39). Wartoœæ inwestycji 80.000,00 .z³
- Przebudowa drogi w Wabczu (dzia³ka nr 44/65). Wartoœæ inwestycji 50.000,00 .z³
- Budowa zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 91 (KM 150 +081, STR. PRAWA) w 
miejscowoœci Grubno. 
Wartoœæ inwestycji 54.000,00 .z³
- Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1612C Trzebie³uch-Robakowo. Wartoœæ 
dofinansowania 50.000,00 .z³
- Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 500, 499, 466 w miejscowoœci Wielkie Czyste. Wartoœæ 
inwestycji 140.000,00 .z³
- Przebudowa budynku przepompowni œcieków w  Grubnie. Wartoœæ inwestycji 100.000,00.z³

            W dniu 11 grudnia br. w Urzêdzie Gminy Stolno 
odby³o siê uroczyste wrêczenie medali przyznanych 4 
parom ma³¿eñskim przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej „Za d³ugoletnie po¿ycia ma³¿eñskie ”. Uroczystej 
dekoracji Dostojnych Jubilatów dokona³ Wójt Gminy 
Stolno – Jerzy Rabeszko wraz z Przewodnicz¹c¹ Rady 
Gminy Stolno – Halin¹ Ko³odziejek. Spotkanie odby³o siê 
w mi³ej i sympatycznej atmosferze. By³y gratulacje, 
¿yczenia, kwiaty, upominki. Po czêœci oficjalnej Jubilaci 
zostali zaproszeni na wspólny poczêstunek oraz mi³¹ 
chwilê wspomnieñ. W gronie Jubilatów, którzy œwiêtowali 
znaleŸli siê:
1.Pañstwo Bronis³awa  i Jan Andrzejczyk  z Rybieñca, 
œlubowali 18.02.1964 r. 
2.Pañstwo Jadwiga i Feliks Piszczek  z Koby³, œlubowali 
01.08.1964 r. 
3.Pañstwo Janina i Zbigniew Walczak  z Cepna, 
œlubowali 01.10.1964 r.
4.Pañstwo Teresa i Jan Zdrojewscy z Cepna, œlubowali 
04.04.1964 r.

Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego
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So³tys, rada so³ecka oraz radny zorganizowali dla dzieci z so³ectwa Rybieniec pe³en niespodzianek i czarów wieczór andrzejkowy. By 
umiliæ dzieciom czas przyby³y do Rybieniuszka na sowich czarodziejskich miot³ach czarownice by ukazaæ wszystkim uczestnikom ich 
przysz³oœæ. By³o wró¿enie z kart, taniec z miot³¹,lanie wosku oraz palenie zimnych ogni. Na wszystkich czeka³ s³odki poczêstunek w 
postaci waty cukrowej i gofrów przygotowany przez panie z so³ectwa Stolno.  

Rybieniuszek czaruje...

Decoupage w Cepnie 

P r e z e s  S t o w a r z y s z e n i a  
Inicjatywa Stolno Katarzyna 
Masalska wraz z Teres¹ 
Zdrojewsk¹, Zofi¹ Janik i 
m i e s z k a n k a m i  C e p n a  
zorgan izowa ³y  warsz ta ty  
przedœwi¹teczne z decoupage. 
Panie ozdabia³y styropianowe 
bombki t¹ w³aœnie metod¹. Mi³o 
spêdzi³y czas rozmawiaj¹c i 
œwietnie siê bawi¹c podczas 
warsztatów.  

W dniu 27 listopada b.r. pracownik Urzêdu Gminy Stolno Pani Teresa D¹browska 
inspektor ds. wymiaru podatków, zosta³a odznaczona Z³otym Medalem za D³ugoletni¹ 
S³u¿bê nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Medal zosta³ Jej 
wrêczony przez Wojewodê Kujawsko – Pomorskiego, a wnioskodawc¹ by³ Wójt Gminy 
Stolno.Pani Teresa D¹browska pracuje w Urzêdzie Gminy Stolno od 16.03.1979 r. tj. ju¿ 
ponad 36 lat, a od 1982 r. zajmuje stanowisko ds. wymiaru podatków. Pani Teresa w 
swojej pracy kieruje siê zasad¹ s³u¿ebnoœci wobec spo³ecznoœci lokalnej, rozumiej¹c 
funkcjê us³ugow¹ swojego stanowiska pracy, a tak¿e okazuj¹c szacunek i tworz¹c 
przyjazn¹ atmosferê oraz s³u¿¹c pomoc¹. Jej doskona³a postawa jako urzêdnika oraz 
zaanga¿owanie z jakim wype³nia swoje obowi¹zki jest wzorem dla m³odych 
pracowników, sta¿ystów czy praktykantów odbywaj¹cych przygotowanie zawodowe w 
Urzêdzie Gminy Stolno.
Serdecznie gratulujemy tak wysokiego odznaczenia i ¿yczymy dalszym sukcesów i 
satysfakcji zarówno w pracy zawodowej jak i ¿yciu osobistym.

             Wójt i pracownicy Urzêdu Gminy Stolno

Z³oty Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê 
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