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W Gminie Stolno obchodziliœmy Dzieñ So³tysa, który przypada na 11 marca. 
Pan Wójt Gminy Stolno Jerzy Rabeszko podziêkowa³ so³tysom za ich pracê na 
rzecz naszego wspólnego dobra jakim jest Gmina Stolno, a przede wszystkim na 
rzecz so³ectw. Podkreœli³, i¿ jako w³adze samorz¹dowe jesteœmy wdziêczni 
so³tysom za inicjatywy i zrealizowane pomys³y dla mieszkañców 
poszczególnych so³ectw. Podziêkowa³ tak¿e So³tysom za dbanie w terenie o 
dobre relacje z mieszkañcami oraz za okazan¹ ¿yczliwoœæ i przyjazn¹ atmosferê 
w kontaktach s³u¿bowych z w³adzami gminy i pracownikami Urzêdu Gminy.  
Jednoczeœnie Pan Wójt ¿yczy³ So³tysom szczêœcia, dobrego zdrowia oraz si³ i 
powodzenia w ca³ym ¿yciu. Spe³niania najskrytszych marzeñ, realizacji 
dobrych zamiarów i planów oraz pogody ducha i wszelkiej pomyœlnoœci. So³tysi 
z okazji ich œwiêta otrzymali od Wójta Gminy Stolno okolicznoœciowe dyplomy 
oraz upominki. Spotkanie odbywa³o siê w Urzêdzie Gminy Stolno w bardzo 
mi³ej atmosferze przy kawie i drobnym poczêstunku. Oczywiœcie spotkanie 
gospodarza gminy z gospodarzami poszczególnych so³ectw zdominowa³y 
rozmowy dot. problemów gospodarczych i inwestycyjnych w poszczególnych 
so³ectwach.

Œwiêto So³tysów w Gminie Stolno

W pierwszy dzieñ ferii zimowych dzieci stworzy³y piêkne maski karnawa³owe w których wyst¹pi³y na balu. Pani Daria i Karolina spisa³y siê na 
medal podczas przygotowañ do zajêæ oraz s³u¿y³y pomoc¹ uczestnikom.
W kolejne dni tematem by³y czapeczki karnawa³owe, uczestnicy tworzyli w³asne zak³adki do ksi¹¿ek metod¹ decoupage.
Na podsumowanie pierwszego tygodnia  nasi uczestnicy tworzyli z balonów pieski, kwiatki i wiele innych kolorowych zwierz¹tek.
4 lutego odby³ siê bal karnawa³owy dla dzieci z naszej gminy. Bal zosta³ zorganizowany przez So³ectwo Stolno, Gminê Stolno i Gminn¹ 
Bibliotekê Publiczn¹. Na bal przyby³a ca³a królewska elita czarodziejskiego œwiata. Przybyli czarodzieje, czarodziejki, ksiê¿niczki, myszki, 
biedronki, bohaterowie bajek i wiele innych postaci .Na uczestników czeka³a s³odka niespodzianka przygotowana przez panie z so³ectwa 
Stolno w postaci waty cukrowej i popcornu .By³y tañce, gry i zabawy i ka¿dy uczestnik wyszed³ z balu z uœmiechem na twarzy. W drugim 
tygodniu by³o czytanie bajek, rysowanie i ³amig³ówki dla ka¿dego.
Ostatni dzieñ ferii w naszej bibliotece by³ tak zakrêcony jak tarcza od twistera. Ca³y dzieñ min¹³ na zabawie w gigantyczne gry. Graliœmy w 
mega taliê kart i mega bierki. Gra w chiñczyka przynios³a wiele radoœci ale najwiêcej szaleñstwa przynios³a gimnastyka na twisterze.
Dziêkujemy wszystkim uczestnikom naszych ferii za super atmosferê, za tyle uœmiechu, radoœci i zabawy, których momentami nie byliœmy 
wstanie udŸwign¹æ.

Ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stolnie 
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Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Rybieñcu, zakoñczy³a modernizacjê 
remizy. Zakres zadania obejmowa³ wykonanie remontu wewn¹trz 
budynku. Modernizacja przyczyni³a siê do poprawy funkcjonowania 
pomieszczeñ, które by³y w nienajlepszym stanie technicznym. 
Warunki nie sprzyja³y u¿ytkowaniu, poniewa¿ obiekt nie posiada³ 
w³aœciwego wyposa¿enia i wymaga³ renowacji. Podczas prac 
obni¿ono sufit na salce, w kuchni, toalecie, a tak¿e w ca³ym gara¿u. 
Ponadto pomieszczenia ocieplono i odmalowano. Oprócz tego 
po³o¿ono p³ytki pod³ogowe w toalecie, panele w salce i w kuchni. 
Zmodernizowano równie¿ instalacjê centralnego ogrzewania oraz w 
70% wymieniono instalacjê elektryczn¹. Dziêki zas³u¿onej prac 
cz³onków Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, szczególnie Krzysztofa 
Chruœciela, Krzysztofa, Kamila i Krystiana Godek, Paw³a 
Zakrzewskiego, Kacpra Kozyra oraz Remigiusza Ziemeckiego, którzy 
samodzielnie wykonali prace remontowe , które wp³ynê³y na poprawê 
warunków organizacji spotkañ i posiedzeñ.Wykonanie zadania sta³o 
siê mo¿liwe dziêki wsparciu uzyskanemu z bud¿etu Gminy Stolno w 
wysokoœci 7 tys. z³otych, natomiast ze œrodków w³asnych zakupiono 
sto³y i krzes³a. 

Remont Remizy w Rybieñcu 

Gmina Stolno wspólnie z Gmin¹ Che³mno i oœmioma Gminami z Województwa Pomorskiego oraz z Miêdzynarodowym Instytutem 
Outsourcingu rozpoczyna realizacjê projektu partnerskiego skierowanego do pracowników jednostek samorz¹du terytorialnego pn. „E-
administracja dla e-klienta”. Liderem projektu jest Fundacja Promocji Gmin Polskich z Warszawy. G³ównym celem projektu jest wysoka 
efektywnoœæ zarz¹dzania us³ugami dziedzinowymi w  JST w obszarze podatków i op³at lokalnych oraz w obszarze zarz¹dzania 
nieruchomoœciami poprzez uruchomienie w JST e-us³ug na 4 poziomie dojrza³oœci, personalizacjê dostêpu do informacji podatkowej oraz do 
informacji o przebiegu i sposobie za³atwienia sprawy, pe³n¹ elektronizacjê i automatyzacjê procesu obs³ugi podatkowej, a tak¿e wdro¿enie 
narzêdzia informatycznego pozwalaj¹cego klientom na zdalny dostêp do informacji o nieruchomoœciach a tak¿e wdro¿enie procedur 
zarz¹dczych, podniesienie kompetencji kadr i badanie satysfakcji klienta. Projekt dofinansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej w kwocie 
1 682 125,86 z³. Projekt realizowany bêdzie do sierpnia 2018 r. 

„E-administracja dla e-klienta”

Dnia 18marca odby³ siê wyœcig kolarski MTB szkó³ek kolarskich, którego 
gospodarzem i organizatorem by³ UKS Robaczki Robakowo dzia³aj¹cy przy 
Zespole Szkó³ nr 2 w Robakowie. Wyœcig odby³ siê w parku przy OSP 
Robakowo. Na starcie stanê³a rekordowa iloœæ zawodniczek i zawodników 
(103 osoby z ró¿nych szkó³ek kolarskich).
Zawodnicy startowali w kategoriach wiekowych, m³odzie¿ urodzona w 
latach 2003-2006. Zawodnicy UKS Robaczki Robakowo uplasowali siê na 
wysokich lokatach zajmuj¹c w punktacji koñcowej II miejsce. (brakowa³o 
tylko 4 pkt do miejsca I)
Na wyró¿nienie zas³uguj¹:
Kamil Skowron-I miejsce(2006)
Zuzanna Osta³owska-I miejsce (2005)
Michel Trepkowska-II miejsce (2005)
Zuzanna Jarnicka –III miejsce (2005
Karolina Urban-III miejsce  (2003) 
Dziêki wsparciu i pomocy Wójta Gminy Stolno zawodnicy wyœcigu mieli   
zapewniony ciep³y posi³ek oraz mogli korzystaæ z sali przy OSP Robakowo
/A.Pajer/

Wyœcig rowerowy w Robakowie 
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UCHWA³A NR XXV/185/2017
RADY GMINY STOLNO

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê z gminnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i zbiorowe odprowadzanie 
œcieków do gminnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych na terenie Gminy Stolno

Na podstawie art.24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. z 
2017 r. poz. 328 t.j.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Zatwierdza siê na okres od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. taryfy za wodê pobran¹ z gminnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych dla:

1) odbiorców indywidualnych, spó³dzielni i wspólnot mieszkaniowych, placówek oœwiatowych i jednostek organizacyjnych gminy w wysokoœci 
32,73 z³ netto za 1 m  wody plus podatek VAT w wysokoœci 8%;

3  2) odbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ produkcyjn¹ i us³ugow¹ na terenie Gminy Stolno w wysokoœci 3,42 z³ netto za 1 m wody plus podatek 
VAT w wysokoœci 8%;

3 3) odbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ produkcyjn¹ i us³ugow¹ poza terenem Gminy Stolno w wysokoœci 3,62 z³ netto za 1 m wody plus 
podatek VAT w wysokoœci 8%.

§ 2. Zatwierdza siê na okres od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. taryfy za œcieki wprowadzane do gminnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych:

1) dla odbiorców indywidualnych, spó³dzielni i wspólnot mieszkaniowych, placówek oœwiatowych i jednostek organizacyjnych gminy 
3 wprowadzaj¹cych œcieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych gminy w wysokoœci 4,87 z³ netto  za 1 m œcieków plus podatek VAT w wysokoœci 8%;

2) dla odbiorców indywidualnych, spó³dzielni i wspólnot mieszkaniowych dostarczaj¹cych œcieki beczkowozami i wozami asenizacyjnymi z 
3 terenu Gminy Stolno w wysokoœci 3,82 z³netto za 1 m œcieków plus podatek VAT w wysokoœci 8%;

3) dla dostawców indywidualnych wprowadzaj¹cych œcieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych za pomoc¹ indywidualnych przepompowni œcieków 
3 zasilanych w energiê elektryczn¹ przez dostawców w wysokoœci 4,46 z³ netto za 1 m œcieków plus podatek VAT w wysokoœci 8%;

4) dla dostawców prowadz¹cych dzia³alnoœæ produkcyjn¹ i us³ugow¹ wprowadzaj¹cych œcieki bytowo - gospodarcze do urz¹dzeñ 
3 kanalizacyjnych lub dostarczanych beczkowozami i wozami asenizacyjnymi z terenu gminy Stolno w wysokoœci 6,82 z³ netto za 1 m œcieków 

plus podatek VAT w wysokoœci 8%;

5) dla dostawców prowadz¹cych dzia³alnoœæ produkcyjn¹ i us³ugow¹ wprowadzaj¹cych œcieki przemys³owe do urz¹dzeñ kanalizacyjnych lub 
3 dostarczanych beczkowozami i wozami asenizacyjnymi z terenu gminy Stolno w wysokoœci 7,07 z³ za 1 m œcieków plus podatek VAT w 

wysokoœci 8%.

§ 3. Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie i wywieszenia na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Stolno.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stolno.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 01 kwietnia 2017 roku. 

Cena wody i œcieków od 1 kwietnia  2017 r. 

Wiceprzewodnicz¹cy Rady 
Gminy

Jan Went

Harmonogram startów w Roll&Run Stolno 2017.
8:30 - otwarcie biura zawodów, 9:30 - zawody dla dzieci i 
m³odzie¿y (bieg +rolki),
10:45 - dekoracja zwyciêzców,
11:30 - start Rolki Fitness Decathlon Bydgoszcz, 12:30 - start 
Rolki Szybkie, 13:45 - dekoracja zwyciêzców (Rolki 
Fitness+Rolki Szybkie),
14:30 - start Bieg G³ówny,
14:35 - start Nordic Walking,
16:30- dekoracja zwyciêzców (Bieg G³ówny + Dwubój + Nordic 
Walking).
Godziny otwarcia Biura Zawodów:
8:30-9:15 - zawody dla dzieci i m³odzie¿y, 8:30-11:00 - Rolki 
Fitness,
8:30-12:00 - Rolki Szybkie + Dwubój, 8:30-14:00 - Bieg G³ówny 
+ Nordic Walking.
Godziny mog¹ ulec zmianie w dniu zawodów, o czym 
organizator bêdzie informowa³ na bie¿¹co podczas trwania 
imprezy Roll&Run Stolno.
Zawodnicy w okolicach startu musz¹ znajdowaæ siê minimum 
10-15 minut przed planowanym wystrza³em startera.
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W dniu 24 marca br. w Urzêdzie Gminy Stolno odby³o siê 
uroczyste wrêczenie medali przyznanych 5 parom ma³¿eñskim 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „ za d³ugoletnie 
po¿ycia ma³¿eñskie ”. Uroczystej dekoracji Dostojnych 
Jubilatów dokona³ Wójt Gminy Stolno – Jerzy Rabeszko. 
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 Wanda i Andrzej Ostrowscy  
œlubowali 15.01.1966 r.
2. Pañstwo Krystyna i Czes³aw Madej  
œlubowali 09.04.1966 r.
3. Pañstwo Krystyna i Józef Zdrojewscy  
œlubowali 25.06.1966 r.
4. Pañstwo Alicja i Roman Frankiewicz 
œlubowali 05.11.1966 r. 
5. Pañstwo Halina i Kazimierz Marcinkowscy 
œlubowali 01.02.1966 r.

- W dniu 24.02 b.r. rozstrzygniêty zosta³ przetarg na budowê œwietlicy 
wiejskiej w Ma³em Czystem – Budowa centrum aktywnoœci lokalnej. Do 
przetargu przyst¹pi³o 6 oferentów. Ceny waha³y siê od 1.133.999,73 z³ do 
789.660 z³. Przetarg wygra³a firma Us³ugi Budowlane i Transportowe 
CEZAR Preuss Piotr z Che³m¿y za kwotê 789.660 z³.Podpisanie umowy 
nast¹pi³o 28.03.2017 r.
 - W dniu 10.03 b.r. rozstrzygniêty zosta³ przetarg na Kompleksow¹ 
modernizacjê energetyczn¹ budynku OSP i œwietlicy wiejskiej w 
Robakowie. Do przetargu przyst¹pi³o 7 oferentów. Ceny waha³y siê od 
444.430,66 z³ do 325.950 z³. Przetarg wygra³a firma Us³ugi Budowlane i 
Transportowe CEZAR Preuss Piotr z Che³m¿y za kwotê 325.950 z³. 
Obie powy¿sze inwestycje zostan¹ ukoñczone do koñca wrzeœnia b.r.

Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego 

Rozstrzygniêto przetargi 

W so³ectwie Ma³e Czyste ju¿ zapachnia³o wiosn¹ i wielkanocnym nastrojem. Panie z so³ectwa pod czujnym okiem Pani Kasi Majer wykona³y 
swoje pierwsze stroiki wielkanocne, które bêd¹ ozdob¹ ich sto³ów podczas œniadania wielkanocnego i umil¹ im czas do przygotowañ. 

Warsztaty Wielkanocne

1. 2. 3. 4. 5.

Podpisanie umowy na budowê œwietlicy wiejskiej w Ma³em Czystem Podpisanie umowy na budowê œwietlicy wiejskiej w Ma³em Czystem 
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…… szkolenia, spotkania informacyjne, wizyty studyjne,  wydarzenia promocyjne, integracyjne, warsztaty, konferencje, konkursy, 
wspieranie przedsiêbiorczoœci, infrastruktury, animacji, aktywizacji,  wymiany  doœwiadczeñ ….. to pakiet dzia³añ jakie LGD 
przygotowa³a dla Pañstwa w najbli¿szym okresie. Czêœæ zadañ wynika z zapisów LSR – to dokument, który wytycza kierunek 
dzia³ania w latach 2016-2023. Na realizacje tych za³o¿eñ otrzymano wsparcie finansowe ze œrodków unijnych. Ponad te zadania 
LGD realizuje jeszcze swoje cele statutowe, które finansowane jest ze sk³adek cz³onkowskich oraz z innych Ÿróde³, o które ca³y czas 
grup wnioskuje. Zadania te wdra¿ane bêd¹ na ca³ym obszarze dzia³ania grupy, tj. na obszarze gmin wiejskich: Stolno, Che³mno, 
Lisewo, Grudzi¹dz, P³u¿nica, Gruta, £asin, RogóŸno,  Œwiecie nad Os¹, Radzyñ Che³miñski. 

WDRA¯ANIE ZA£O¯EÑ LSR. Swoje zadania na rzecz wdra¿ania LSR grupa rozpoczê³a ju¿ w roku 2016 – gdzie zosta³y 
zorganizowane szkolenia dla Cz³onków Rady LGD (wrzesieñ, paŸdziernik 2016)  –  organu, który powo³any jest do oceny i wyboru 
operacji w ramach konkursów og³aszanych przez LGD. Mowa tutaj o konkursach na rozwój przedsiêbiorczoœci – zak³adanie nowych 
firm, rozwój tych istniej¹cych, utworzenie inkubatora przedsiêbiorczoœci; o konkursach w zakresie dzia³añ infrastrukturalnych – 
infrastruktura niekomercyjna, ogólnodostêpna, dzia³ania rewitalizacyjne; o konkursach w zakresie animacji i aktywizacji. 

Rada LGD wnioski te bêdzie ocenia³a w oparciu o podstawowe kryteria dostêpu – ogólne zasady danego Programu oraz o Kryteria 
LGD – lokalne kryteria, którym przyporz¹dkowano specjalne wagi punktowe. Na potrzeby ka¿dego konkursu opracowano inne 
kryteria. Ka¿dy wnioskodawca musi uzyskaæ okreœlone minimum punktowe by móc zostaæ zakwalifikowany do ubiegania siê o 
wsparcie. Samo uzyskanie minimalnej liczby punktów nie oznacza, ¿e  wniosek otrzyma dofinansowanie.  W tym miejscu o sukcesie 
wniosku (pomys³u) decyduje równie¿ samo jego przygotowanie – wype³nienie zgodnie z instrukcjami, za³¹czenie wymaganych 
dokumentów. Ze wzglêdu na fakt, i¿ wnioski sk³adane bêd¹ w odpowiedzi na og³oszony konkurs, gdzie zostanie wskazana pula 
œrodków nale¿y tak opracowaæ wniosek by uzyskana liczba punktów pozwoli³a na otrzymanie dofinansowania.

 Ale jak to zrobiæ? Po pierwsze nale¿y zadaæ sobie podstawowe pytanie: Czy je chcê ten pomys³ realizowaæ? Czy ja jestem na to teraz 
gotowy? Nastêpnie nale¿y szczegó³owo zapoznaæ siê z dokumentacj¹ – wniosek i biznes plan + instrukcje wype³niania tych 
dokumentów, wzór umowy jaka zostanie podpisana i która bêdzie weryfikowa³a warunki, wymagania, zobowi¹zania, kary, inne 
zasady realizacji pomys³u. Wzory tych dokumentów mo¿na pobraæ ze strony www.lgdvistula.org – zak³adka AKTUALNOŒCI. 

Analizuj¹c dokumentacje nale¿y mieæ na uwadze pomys³, wizjê przy jednoczesnym uwzglêdnieniu zapisów LSR - czy moja operacja 
wpisuje siê  w za³o¿enia LSR? Taka analiza pozwoli opracowaæ wniosek dobry, kompletny, odpowiadaj¹cy na potrzeby 
spo³eczeñstwa a tym samym na potrzeby okreœlone w LSR czyli pozwoli uzyskaæ odpowiedni¹ do dofinansowania  liczbê punktów.

LGD nie pozostawia swoich mieszkañców bez wsparcia w tym zakresie – przeprowadzono 3 szkolenia z zakresu prowadzenia 
dzia³alnoœci gospodarczej „ABC przedsiêbiorczoœci” (28 lutego br. w Radzyniu Che³miñskim,01 marca w Stolnie, 02 marca w 
Grucie). Udzia³ w tych szkoleniach mogli wzi¹æ wszyscy mieszkañcy z obszaru objêtego dzia³aniem LGD, którzy byli zainteresowani 
uzyskaniem wiedzy i kwalifikacji z zakresu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, w tym w jej zak³adaniu. Udzia³ w tym szkoleniu 
potwierdzony zosta³ zaœwiadczeniem o ukoñczeniu szkolenia. Przed³o¿enie takiego zaœwiadczenia do wniosku o przyznanie 
pomocy upowa¿nia do otrzymania 4 punktów na etapie oceny wniosku z lokalnymi kryteriami (kryterium badaj¹ce kwalifikacje lub 
doœwiadczenie Wnioskodawcy). Organizacja takich szkoleñ ma na celu przekazanie wiedzy i nabycie praktycznych umiejêtnoœci. W 
swoich planach LGD za³o¿y³a sobie organizacjê takich szkoleñ np.  zakresu ksiêgowoœci, marketingu, kursy komputerowe.  LGD 
planuje przeprowadzenie jeszcze 19 szkoleñ. Zakresy szkoleñ uzale¿nione bêd¹ od potrzeb spo³ecznoœci. 

Co s³ychaæ w LGD „Vistula”?

 Ponadto przeprowadzono 10 spotkañ informacyjnych z zakresu ubiegania siê o wsparcie w zakresie zak³adania nowych firm – 
wsparcie w formie premii w wys. 60 tys. z³. Spotkania takie organizowane by³y na ternie ka¿dej z gminy wchodz¹cej w sk³ad LGD 
„Vistula” w okresie od 20 do 24 marca br). Spotkania te skierowane by³y do osób, które planuj¹ za³o¿yæ w³asn¹ dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹ i chc¹ uzyskaæ informacje na jakich zasadach mo¿na ja uzyskaæ za poœrednictwem naszej grupy. Takie spotkania 
organizowane bêd¹ ka¿dorazowo przed ka¿dym og³oszonym lub planowanym do og³oszenia konkursem, gdzie prezentowane bêd¹ 
zasady przyznawania pomocy. LGD planuje jeszcze przeprowadzenie 29 takich spotkañ. 
Przeprowadzono 1 spotkanie informacyjne dla osób prawnych (28.03.2017 r.), które w ramach og³oszonego konkursu nr 1/2017 
planuj¹ ubiegaæ siê o wsparcie dzia³añ z zakresu zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostêpnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych, które umo¿liwiaj¹ po³¹czenie 
obiektów u¿ytecznoœci publicznej, w których s¹ œwiadczone us³ugi spo³eczne, zdrowotne, opiekuñczo-wychowawcze lub edukacyjne 
dla ludnoœci lokalnej, z sieci¹ dróg publicznych albo skracaj¹ dystans lub czas dojazdu do tych obiektów. Konkurs zosta³ og³oszony 13 
marca a nabór wniosków zostanie przeprowadzony w okresie miedzy 28 marca a 10 kwietnia. Jest to pierwszy konkurs jaki LGD 
og³osi³a. Kolejne, z zakresu przedsiêbiorczoœci, dotyczyæ bêd¹ zak³adania nowych firm – planuje siê przeprowadzenia naboru w maju 
br. oraz z zakresu rozwijania istniej¹cych firm – planuje siê nabór wniosków  w czerwcu br. Jeszcze w tym roku planujemy 
przeprowadziæ na nabór wniosków na dzia³ania animacyjne i aktywizacyjne oraz na dzia³ania z zakresu rewitalizacji. 

Spotkanie informacyjne w Stolnie dla osób chc¹cych za³o¿yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ Spotkanie informacyjne w Stolnie dla osób chc¹cych za³o¿yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 
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W najbli¿szym czasie LGD przeprowadzi szkolenia dla cz³onków Organów LGD – Rada LGD, Zarz¹d oraz dla pracowników biura z 
zakresu oceny i wyboru operacji, w tym przeprowadzenia procedury oceny wniosków. 
Ponad te zadania za³o¿ono sobie organizacjê: 4 wydarzeñ kulturalnych – wydarzenia integracyjne w formie imprez plenerowych; 
organizacjê 4 wizyt studyjnych z zakresu nabywania dobrych praktyk w zakresie animacji, budowania potencja³u; organizacjê 2 
konkursów fotograficznych i plastycznych (zadanie skierowane do uczniów ze szkól z obszaru LGD); organizacjê 2 konferencji w 
zakresie przedsiêbiorczoœci. W ramach realizacji za³o¿eñ LSR bêdziemy uczestniczyæ w wydarzeniach organizowanych na terenie 
obszaru, gdzie prezentowa³a bêdzie swoj¹ dzia³alnoœæ – zaplanowano udzia³ w 44 wydarzeniach. Podczas tych wydarzeñ LGD 
bêdzie rozpowszechnia³a informacje w zakresie wdra¿anych zadañ.  

W ramach projektów wspó³pracy z innymi LGD z naszego województwa podejmiemy siê wspólnej realizacji dwóch projektów w 
zakresie promocji kultury, tradycji, zwyczajów, w tym wykorzystaniu potencja³u obszaru do jego rozwoju. W ramach tych zadañ 
opracowane i wydane zostan¹ publikacje, zorganizowany zostanie wyjazd studyjny, konferencje i szkolenia promuj¹ce.

ZADANIA STATUTOWE. Ju¿ po raz siódmy og³oszono konkurs na Pisankê Wielkanocn¹ z terminem naboru prac od 3 do 5 kwietnia. 
Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru zwi¹zanego ze Œwiêtami Wielkanocnymi, pog³êbienie wiedzy na temat 
symboliki i znaczenia pisanki w obrzêdowoœci ludowej. Konkurs stwarza okazjê do indywidualnej dzia³alnoœci artystycznej oraz 
wymiany wiedzy na temat zanikaj¹cego zwyczaju w³asnorêcznego tworzenia pisanek wielkanocnych. W ramach konkursu 
og³oszonego przez Starostwo Powiatowe w Che³mnie uzyskaliœmy wsparcie na organizacjê II pieszego rajdu po Szlaku Twierdzy 
Che³mno. Planuje siê organizacje wydarzenia 10 czerwca br.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.lgdvistula.org, gdzie na bie¿¹co zamieszczamy wszystkie 
informacje nt. wdra¿anych zadañ, w tym zasady rekrutacji i dopuszczalne formy zg³aszania siê do udzia³u. Przypominamy, i¿ biuro 
LGD mieœci siê w miejscowoœci Sztynwag 46, na terenie gm. Grudzi¹dz.  Dzia³amy równie¿ na profilu Facebook. Polub nasz profil a 
bêdziesz na bie¿¹co. 

Od lipca 2016 roku w Gminie Stolno realizowany jest projekt z Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego pod nazw¹: ”Aktywizacja spo³eczna, zdrowotna i 
edukacyjna osób zagro¿onych ubóstwem lub wykluczeniem spo³ecznym w 
Gminie Stolno”. Dzia³anie realizowane jest  w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oœ 
Priorytetowa: 9. Solidarne spo³eczeñstwo, Dzia³anie: 9.2.  W³¹czenie 
spo³eczne, Poddzia³anie: 9.2.1. Aktywne w³¹czenie spo³eczne. Projekt ma na 
celu aktywizacjê spo³eczn¹ i zawodow¹ mieszkañców gminy Stolno – 25 kobiet 
i 13 mê¿czyzn, które s¹ zagro¿one ubóstwem lub wykluczeniem spo³ecznym. 
W tym celu Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Stolnie w partnerstwie z 
Fundacj¹ Gospodarcz¹ „Pro Europa” w Toruniu oraz Powiatowym Urzêdem 
Pracy w Che³mnie realizuje warsztaty terapeutyczne, treningi motywuj¹ce, 
warsztaty autoprezentacji, szkolenia i kursy zawodowe, poradnictwo 
zawodowe i pó³roczne sta¿e dla 14 uczestników projektu. 

Aktywizacja spo³eczna

Wszystkie te dzia³ania maj¹ na celu przywrócenie samodzielnoœci ¿yciowej, podniesienie kompetencji ¿yciowych i umiejêtnoœci 
umo¿liwiaj¹cych docelowo powrót do ¿ycia spo³ecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizacje zawodow¹. Dzia³ania realizowane s¹ w 
salach na ZajeŸdzie Pomorskim w Ma³em Czystem.

W dniu 30 marca br. w Zespole Szkó³ Nr 1 w Stolnie odby³y siê gminne eliminacje Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pod has³em 
„M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”. 
W turnieju udzia³ wziêli zwyciêzcy eliminacji œrodowiskowych ze szkó³ z terenu Gminy Stolno. 16 uczestników, podzielonych na dwie grupy  
wiekowe rozwi¹zywa³o  test z zakresu wiedzy po¿arniczej i zasad udzielania I pomocy . Poziom konkursu by³ wysoki a zwyciêzcy  w ocenie jury 
uzyskali  bardzo dobre wyniki  i tak laureatami  konkursu zostali :
– w kategorii szkó³ podstawowych
 1. Zuzanna Jarnicka – Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Robakowie
 2. Wiktoria Chmielewska – Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Stolnie
 3. Krystian Osoka – Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Stolnie

– w kategorii gimnazjów
 1. Remigiusz Ziemecki – Zespó³ szkó³ Nr 1 w Stolnie
 2. Wanessa Gehfeld – Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Robakowie  
 3. Jakub Œwis – Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Robakowie

Dziêkujemy  Wójtowi Gminy Stolno za ufundowanie 
nagród i dyplomów dla zwyciêzców i uczestników 
konkursu, Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Stolnie za 
przygotowanie sali i s³odyczy oraz opiekunom za 
zaanga¿owanie i przygotowanie uczestników do 
konkursu. ¯yczymy powodzenia w eliminacjach 
powiatowych, które odbêd¹ siê w Komendzie 
Powiatowej PSP w Che³mnie.
Po przeprowadzonym konkursie przedstawiciel 
Komendy Powiatowej PSP w Che³mnie dla uczestników 
konkursu  wyg³osi³ pogadankê na temat wypalania traw. 

 Pracownik UG Stolno Maria Wa³êga 

   Informcja z konkursu p.po¿. 
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Sk³adniki:
• 1/2 kostki miêkkiego mas³a
• szklanka cukru pudru
• 3 jajka
• szklanka m¹ki
• 3 ³y¿ki kakao
• ³y¿eczka proszku do pieczenia
• 15 dag czekolady deserowej
• 15 dag bia³ej czekolady

Przygotowanie
1. Mas³o ucieramy z cukrem pudrem; nie przerywaj¹c, dodajemy po jednym 
jajku, a nastêpnie przesiane przez sito m¹kê, kakao i proszek do pieczenia.
2. Ciasto przek³adamy do wysmarowanych mas³em foremek w kszta³cie 
jajek. Pieczemy 15 min w temp. 180°C.
3. Oba rodzaje czekolady ³amiemy i oddzielnie rozpuszczamy w k¹pieli 
wodnej.
4. Po³owê jajek pokrywamy bia³¹ czekolad¹, po³owê ciemn¹. Odk³adamy 
do zastygniêcia. Ozdabiamy cienkimi stró¿kami kontrastowej czekolady.

K¹cik kulinarny 

Czekoladowiec

Pasta jajeczna z koperkiem i pra¿on¹ cebulk¹

Sk³adniki : 
3 jajka
1 ³y¿eczka musztardy
1 ³y¿ka majonezu
2 ³y¿ki mas³a
2 ³y¿ki posiekanego koperku
1 ³y¿ka posiekanej natki pietruszki
1 ³y¿ka pra¿onej cebulki
1/2 ³y¿eczki curry
1/4 ³y¿eczki ostrej papryki
sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Pasta jajeczna z koperkiem i pra¿on¹ cebulk¹
Jajka ugotowaæ na twardo, ostudziæ, obraæ ze skorupek i drobno 
posiekaæ. Dok³adnie po³¹czyæ z majonezem, musztard¹, 
mas³em, koperkiem, natk¹ i przyprawami. Przechowywaæ w 
lodówce. (Mo¿na doprawiæ wed³ug w³asnych preferencji 
smakowych i dodawaæ ró¿ne ulubione dodatki. Polecam drobno 
pokrojony i podsma¿ony boczek wêdzony).

¯ród³o: www.mojegotowanie.pl

Idzie zaj¹czek przez las i niesie pod pach¹ teczkê. Spotyka go 
wilk i pyta:
- Co tam niesiesz?
- Swoj¹ pracê magistersk¹.
- Ha! A jaki temat?
- "Zaj¹c najgroŸniejszym zwierzêciem w lesie"
- No! Ty chyba sobie kpisz!
- To chodŸ za krzaczek!
Wpadaj¹ za krzaczek, s³ychaæ straszliwy ³omot, skowyt. Po 
chwili zza krzaczka wypada wilk z ob³êdem w oczach, sierœæ z 
niego prawie zdarta... Po chwili wychodzi zaj¹c, a za nim 
niedŸwiedŸ. Misio poklepuje zaj¹ca po plecach i mówi:
- Widzisz zaj¹czku! Nie jest wa¿ny temat pracy magisterskiej, 
tylko promotor. 

Zaj¹c przychodzi do cukierni. Widzi marchewkowe ciasto.- Ile 
kosztuje 1 kg ciasta?- 50 z³.- A ile okruszki?- Okruszki s¹ za 
darmo.- Acha, to poproszê 2 kilogramy okruszków. 

Blondynka ju¿ d³u¿szy czas stoi na przystanku autobusowym. 
Przechodzi obok ch³opak i jej mówi: 
- Œlicznotko, ten autobus kursuje tylko w œwiêta. 
- No, to mam wielkie szczêœcie, bo dzisiaj s¹ moje imieniny... 

Dwaj z³odzieje kradn¹ w domu miliardera cenne 
przedmioty. Nagle podjecha³a policja a oni uciekaj¹ w 
pop³ochu. Biegn¹, patrz¹ przepaœæ. Jeden mówi: - 
Skaczemy? - No co ty ja nie samobójca! - To ja mam pomys³, ja 
zapalê latarkê a ty przejdziesz po promieniach œwiat³a, mo¿e 
byæ? - Ja nie debil, ja bêdê przechodzi³ a ty mi latarkê zgasisz! 

Jasiu, który siê j¹ka³ poszed³ z kolegami do sadu na jab³ka. 
Ch³opcy kazali mu staæ na czatach. Jeden mówi do Jasia: - Jak 
bêdziesz kogoœ widzia³ to krzycz "ch³op". Koledzy zbieraj¹ 
jab³ka. Nagle Jasio krzyczy: - Ch³op...ch³op... Ch³opcy 
b³yskawicznie zeszli z drzewa i uciekaj¹ a Jasio: - 
Ch³op..ch³op..ch³opaki zostawcie mi kilka jab³ek. 

Jedzie dresiarz BMW i nagle ³apie gumê. Wysiada wiêc i 
zaczyna naprawiaæ. Po krótkim czasie podje¿d¿a drugi dresiarz 
Mercedesem. - Co robisz? - Odkrêcam ko³o. Na to dresiarz z 
Mercedesa bierze kamieñ, rzuca go w szybê i mówi: - To ja biorê 
radio. 

Blondynkê jad¹c¹ w kapeluszu zatrzymuje policjant i mówi: - 
Przekroczy³a Pani 60-tkê. - A mówi³am mê¿owi, ¿e staro 
wygl¹dam w tym kapeluszu. 

Policjant spisuje mê¿czyznê: - Imiê? - Zbychu. - Adresik? - A, 
dresik markowy - Adidas. 

Pani bierze Jasia do odpowiedzi i pyta go: - Ja siê myjê, ty siê 
myjesz, on siê myje. Jaki to czas? A Jasiu na to: - Sobota wieczór, 
proszê pani. 

Humor
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