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Budowlana 8

PIOTR PACHUL - inspektor ds. infrastruktury i
zagospodarowania przestrzennego.
Do Bieżących obowiązków Pana Piotra należy:
1)Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i
zagospodarowaniem przestrzennym oraz sprawy nazw

miejscowości i obiektów fizjograficznych a w szczególności:
- Przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych
Gminy
- Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego
oraz wydawanie wypisów i wyrysów
- Dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
2)Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami
gminnym
3)Prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych
4)Prowadzenie spraw z dziedziny gospodarki komunalnej i
lokalowej, a w szczególności dotyczące:
- administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym
zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi
- zarządzanie nieruchomościami wspólnymi
- egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków
samowoli lokalowej
- stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości
5)Przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskiwania środków
unijnych i innych zewnętrznych środków
6)Inicjowanie udziału gminy w otwartych konkursach i
programach związanych z funduszami strukturalnymi

GRUNTOWA 8
DANUTA SZULC
gruntami

- inspektor ds. gospodarki

Do Bieżących obowiązków Pani Danuty należy:
1) Prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem gruntów
zajętych pod drogi gminne
2) Ochrona gruntów rolnych i leśnych w tym:
- przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
- wyłączenie gruntów z produkcji
- rolniczego wykorzystania gruntów
- przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych
3) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,
a w szczególności związanych z:
- wyposażanie gruntów w urządzenia komunalne
- zagospodarowaniem wspólnot gruntowych
- opracowaniem planu wykorzystania zasobu
- podziałem nieruchomości
- wykonywaniem prawa pierwokupu nieruchomości
- prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych
- organizowaniem przetargów na zdobywanie prawa własności, - rozgraniczaniem nieruchomości
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących - wydawaniem zaświadczeń o przyznanie nieodpłatnie
własność Gminy
własności działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa
- nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań
rolnego Skarbowi Państwa
Gminy
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Małe Czyste
Z IV okresu epoki brązu pochodzą cmentarzyska m.in., w Chełmnie, Kałdusie i Małem Czystem. Prawdopodobnie z tego
okresu pochodzi siekierka brązowa z Czystego. Jest to najstarsze narzędzie metalowe z tego okresu.
Miejscowość występowała w źródłach pod nazwami :
Cist-1246, Czist-1446, Cziste, Duże Czyste-1922, Wielkie Czyste Według
pierwszej wzmianki źródłowej Bertold i Krystyna z Czystego zapisali swój majątek
klasztorowi cysterek w Chełmnie w 1266 roku, co potwierdził w dokumencie biskup
chełmiński w 1285 roku. W czasach nowożytnych Czyste stało się własnością
benedyktynek chełmińskich. Miejscowość była własnością
kościelną do rozbiorów.
Wzmiankowane z 1266r. jako wieś biskupia. Na uwagę zasługuje kosciół
parafialny p.w. św. Katarzyny, zbudowany w drugiej połowie XIII w. Około 1285r.
Rozbudowany lub odnowiony w pierwszej połowie XIV w. Ujęty w rejestrze
zabytków jako dobro kultury w Toruniu pod nr 438/84. Kościół parafialny w Wielkiem
Czystem jest obiektem zabytkowym o dużych walorach artystyczno-historycznych.
Restaurowany w duchu neogotyckim w 1877r., a w 1925r. powiększony o
prezbiterium. Murowany z przyciosanych kamieni polnych, układanych w warstwy z
użyciem granitu łamanego i gruzu ceglanego, nadbudowany cegłą, częściowo
Tynkowany. Do zabytków zaliczyć należy też bramę cmentarną, barokową, kapliczkę neogotycką z drugiej połowy XIX w., figurkę
barokowo-ludową z XVIII /XIXw.
Cennym walorem przyrodniczym tej miejscowości są dwa jeziora Wielkie
Czyste o obszarze 8ha oraz jezioro Małe Czyste -46ha o procesie silnego
zarastania. Na jednym z jezior występuje piękna wyspa, która jest
miejscem w którym można wypocząć mając kontakt z
przyrodą. Jest to
miejsce również stworzone dla pasjonatów wędkowania i wypoczynku
letniego, bowiem istnieje miejsce do kąpieli i relaksu. Po I-szej wojnie
światowej miejscowość Duże Czyste należała do Jakuba Szymańskiego,
obejmując obszar 156 ha. Natomiast w rękach niemieckich pozostało Małe
Czyste, o obszarze 101 ha.W czasie II-giej wojny światowej miejscem
egzekucji była tzw. Piaskownia, położona między wsią Małe Czyste a
Dorposzem Szlacheckim. Tam właśnie rozstrzeliwano głównie Polaków z
wyżej wymienionych miejscowości. Dnia 4.XI. 1939r., śmierć w Piaskach
poniosła znaczna grupa Polaków m.in., Jakub i Bronisław Szymańscy,
Aleksander Nowakiewicz i Władysław Rakowski, mieszkający w Małem
Czystem. Z egzekucji hitlerowskiej udało się zbiec m.in., Stanisławowi
Szymańskiemu, z Małego Czystego.
Według podziału administracyjnego powiatu chełmińskiego z 1966r., Małe Czyste jako sołectwo w tym ( Wielkie Czyste, Zakrzewo,
Nałęcz), wchodziło w skład Gromady Stolno o powierzchni 12,7km2,ludności 749.

Ważne komunikaty
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

DLA ZMOTORYZOWANYCH

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą
mają obowiązek uzupełnić do 31.12.2004 wpis do ewidencji
działalności gospodarczych o numer PESEL oraz o określenie
wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności. Opis dzialalności musi być określony na
poziomie PKD.

Urząd Gminy w Stolnie informuje, iż z dniem 30 lipca
2004r., następuje likwidacja wydziału komunikacji -Oddział
Zamiejscowy Starostwa w Stolnie, w związku z tym od 31
lipca, sprawy związane z komunikacją należy załatwiać w
Starostwie Powiatowym w Chełmnie, ul.Harcerska 1.
(W dniu 30 lipca br. Wydział komunikacji będzie nieczynny)

O naszym Stowarzyszeniu...
Na terenie Gminy Stolno od marca działa
STOWARZYSZENIE INICJATYWA STOLNO.
Głównym celem tej organizacji pozarządowej jest rozwój
naszej gminy. Stowarzyszenie obecnie skupia kilkunastu
członków. Zrealizowano dotychczas projekt „ Majówka z Unią
Europejską w Wabczu”, która odbyła się w dniu 29 maja br.
Była to impreza plenerowa, na której było wiele atrakcji
min., mecze, konkursy dla dzieci, występy. Jednymi z wielu
atrakcji były: występ grupy cyrkowej z Krusina oraz grupy
break dance z Cepna. Podczas imprezy można było posilić się
grochówką i kiełbaskami.
Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno, serdecznie
dziekuje wszystkim tym, którzy ofiarowali swoją pomoc przy
organizacji „Majówki z Unią Europejską w Wabczu
Obecnie Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno, skupia się na
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pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej, poprzez branie
udziału w różnych konkursach. Obecnie SIS uzyskało dotację
na realizację dwóch projektów. Pierwszym z nich jest
Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny pt .”Młodzież wolna od
nałogów-I Edycja”, skierowany do uczniów wszystkich
gimnazjów na terenie naszego województwa. Natomiast drugi
wygrany projekt to „Kampania przeciw dyskryminacji”.
Realizacja powyższych projektów planowana jest na wrzesień
br. Mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez plakaty

promujące „Kampanię….”.
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RENTY STRUKTURALNE
Warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie
rent strukturalnych objętych planem rozwoju obszarów
wiejskich.
Renty strukturalne są przyznawane:
1) Do wysokości limitu stanowiącego równowartość w złotych
kwoty w euro określonej w Planie Rozwoju Obszarów
Wiejskich na uzyskiwanie rent strukturalnych;
2)We d ł u g k o l e j n o ś c i o t r z y m a n i a p r z e z A g e n c j ę
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wniosków o
przyznanie renty strukturalnej.
Rentę strukturalną przyznaje się producentowi rolnemu
będącemu osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek
działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli łącznie spełnia on
następujące warunki:
1) Ma ukończone 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego
i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z
ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia
emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników;
2)Prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w
gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10 lat
poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w
tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalnorentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu
społecznym rolników, przez okres co najmniej 5 lat;
3) W dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną podlegał
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu;
4) Przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni
użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha;
5) Zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej;
6) Wpisany został do ewidencji producentów, stanowiącej
część krajowego systemu ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności;
7) Nie posiada zaległości z tytułu opłacania składek na
ubezpieczenie społeczne rolników.
Jeżeli rolnik pozostaje w związku małżeńskim, a warunki do
ubiegania się o przyznanie renty strukturalnej spełniają oboje
małżonkowie, rentę strukturalną przyznaje się tylko jednemu z
nich. Jeżeli rolnik nie spełnia warunków do uzyskania renty
strukturalnej lub nie ubiega się o nią, rentę strukturalną
przyznaje się jego małżonkowi, jeżeli małżonek ten spełnia
wszystkie warunki przewidziane dla rolnika
Warunek przekazania gospodarstwa rolnego, uważa się za
spełniony, jeżeli:
Umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego lub użytków
rolnych wchodzących w jego skład może być zawarta:
I. Z osobą fizyczną, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest rolnikiem młodszym niż rolnik przekazujący
gospodarstwo rolne lub następcą,
b) posiada kwalifikacje zawodowe przydatne do
prowadzenia działalności rolniczej,
c) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z
ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia
emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego
rolników,
d) zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na
użytkach rolnych przez okres co najmniej 5 lat;
II.Z osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej:
a) jeżeli działalność rolnicza należy do zakresu jej
działania lub
b) na cele ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o
ochronie przyrody, a w szczególności na tworzenie lub
powiększanie parków narodowych lub rezerwatów
przyrody;
III. Z osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej z

przeznaczeniem do zalesienia, jeżeli użytki te zostały
przeznaczone do zalesienia
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Osoba fizyczna posiada kwalifikacje zawodowe
1) wykształcenie rolnicze średnie lub wyższe;
2)wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe lub tytuł
kwalifikacyjny w zawodzie przydatnym do prowadzenia
działalności rolniczej i co najmniej 3-letni okres pracy w
gospodarstwie rolnym;
3)wykształcenie średnie lub wyższe na kierunku innym niż
rolniczy i co najmniej 3-letni okres pracy w gospod. rolnym;
4)wykształcenie wyższe na kierunku innym niż rolniczy i
ukończone studia podyplomowe w zakresie rolnictwa;
5)wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe inne
niż rolnicze i co najmniej 5-letni okres pracy w gospod.rolnym.
Małżonkowi uprawnionego do renty strukturalnej, w razie
śmierci tego uprawnionego, przyznaje się rentę strukturalną, nie
dłużej jednak niż do dnia, do którego tę rentę pobierałby
uprawniony, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) przekazane gospodarstwo rolne stanowiło źródło utrzymania
dla obojga małżonków;
2) małżonek uprawnionego do renty strukturalnej:
a) ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i
nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z
ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia
emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników,
b) nie prowadzi działalności rolniczej.
Renta strukturalna nie przysługuje, jeżeli w skład
gospodarstwa rolnego, wchodzą użytki rolne przejęte w trybie
określonym w przepisach o rentach strukturalnych w rolnictwie albo
w trybie rozporządzenia, chyba że rolnik prowadził działalność
rolniczą na tych użytkach przez co najmniej 5 lat.
Wysokość renty strukturalnej stanowi 210 % kwoty
najniższej emerytury. Wysokość zwiększa się:
1) o 60 % kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca
pozostaje w związku małżeńskim i spełnione są następujące
warunki:
a)przekazane gospodarstwo rolne stanowiło źródło
utrzymania dla obojga małżonków,
b) oboje małżonkowie w dniu przekazania gospodarstwa
rolnego spełniają warunki określone w § 4,
c)małżonek wnioskodawcy nie posiada własnych źródeł
dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
z wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej, i nie ma ustalonego prawa do emerytury
albo renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia
emerytalnego;
2)o 50 % kwoty najniższej emerytury za przekazanie
gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 3 ha użytków
rolnych, w przypadku przeniesienia własności użytków rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
3) po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy przekazany na
własność pełny hektar użytków rolnych przekazywanego
gospodarstwa powyżej 3 ha użytków rolnych na
powiększenie innego gospodarstwa rolnego i dodatkowo
po 3 % kwoty najniższej emerytury za każdy tak
przekazany pełny hektar użytków rolnych, jeżeli
przekazanie nastąpiło na rzecz rolnika będącego w wieku
poniżej 40 lat, ale nie więcej niż za 20 ha użytków rolnych
powyżej 3 ha tych użytków.
W przypadku gdy uprawniony do renty strukturalnej w trakcie jej
pobierania nabędzie prawo do emerytury z ubezpieczenia
społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia
społecznego rolników, rentę strukturalną zmniejsza się o kwotę tej
emerytury.
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CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W TORUNIU
zaprasza
Do 2-letniego Liceum Ogólnokształcącego, przy Zespole Szkół nr 1 w Stolnie,
możecie zgłosić się już teraz!
Informacje i zapisy w sekretariacie szkoły tel. 686-51-36
Młodzi, czytajcie książki
Rozpoczeły się wakacje, wszyscy z nas na to czekali. Słońce, woda, mnóstwo wolnego czasu, relaks, odpoczynek od szkoły,
nauczycieli, zakuwania, nauki i książek. Można, a nawet trzeba odłożyć książki na dwa miesiące do szafki i cieszyć sie wolnością.
W XXI wieku młodzież zapomina o tak istotnych rzeczach jak książki, zdecydowanie woli dyskoteki, spotkania w pubach z
przyjaciółmi. To miła i na pewno sympatyczna forma spędzania wolnego czasu. Ale czy nie można usiąść czasem w fotelu lub nawet
przejść się z książką na spacer i poczytać??? Człowiek który nie czyta jest ubogi intelektualnie. Z książek dowiadujemy się wielu
cennych informacji, przenoszą nas one w daleką, spokojną, kolorową krainę. Czytając można zapomnieć o otaczajacej nas, szarej
rzeczywistości i przenieść się w niesłychanie piekny świat fikcji. Książki zawsze były, są i zapewne będą podstawową formą
zdobywania wiedzy.
Jedną z książek, którą chciałabym polecić czytelnikom "Echa Stolna" jest książka autorstwa Janusza Leona Wiśniewskiego
pt: " S@motność w Sieci". Niektórzy uważają ze jest to ckliwe romansidło dla gospodyń domowych, które chcąc oderwać sie od
monotonności życia uciekają do takich właśnie książek.Dla jeszcze innych książka ta nie powinna istnieć w ogóle, gdyż łamie serce,
niszczy duszę człowieka, zawiera w sobie smutek, którego i tak jest za dużo w otaczającym nas świecie. Inni czytelnicy uważają, że
autor nie ma zdolności do pisania tego typu powieści, tylko i wyłącznie dlatego, że ma doktora informatyki i doktora habilitowanego
chemii. Na mnie osobiście książka wywarła ogromne wrażenie. Poleciła mi ją koleżanka, która nie czyta byle jakich książek, więc
pomyślałam sobie: a co mi tam szkodzi przeczytać? I nie żałuję dokonanego wyboru. Jest to powieść bardzo współczesna, mówiąca
dużo o otaczającym nas świecie, wplecione są w nią wątki o Internecie, elektronicznych biletach lotniczych i o dekodowaniu genomu.
Z drugiej strony jest to klasyczna powieść o miłości dwojga ludzi, którzy poznali się w Internecie i zakochali w sobie. "S@motność..."
to także hołd składany wiedzy i mądrości. Można dowiedzieć się z niej o tym, co tak naprawdę stało sie z mózgiem Einsteina po jego
śmierci, lub kto naprawdę odkrył DNA. Przeczytawszy "S@motność..." wie się, że wirtualność Internetu to tylko umowa i że e-mail
tak naprawdę nie musi się wcale różnić od listu przynoszonego przez listonosza. Godne polecenia są również inne ksiązki Janusza
Wiśniewskiego, m.in. zbiór opowiadań pt: "Zespoły napięć", lub powieść "Martyna".
Na pewno w ciągu tych dwóch długich miesięcy wakacyjnej przerwy znajdziecie chwile wolnego czasu, a wtedy.... Książka
w rękę i do dzieła. Gwarantuję niezapomniane przeżycia.
Czytelniczka Echa Stolna

GCI zaprasza na szkolenie
Gminne Centrum Informacji w Stolnie przy
współpracy z Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z
Kijewa Królewskiego organizuje szkolenie na temat
Podstawowe zasady rachunkowości
przedsiębiorstw. Wszystkich chętnych zapraszamy do
zgłaszania się na szkolenie w GCI Stolno tel. 6770918.
Liczba miejsc jest ograniczona (10 miejsc). Szkolenie
jest darmowe dla uczestników a refundowane przez
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich przy
współpracy WUP w Toruniu. Uczestnikom szkolenia
zamieszkałym poza miejscowością szkolenia (Stolno)
wypłacany będzie ryczałtowy zwrot kosztów.
Przewidywany termin szkolenia to początek sierpnia br.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
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Wydarzenia z ostatniej sesji Rady Gminy
Na ostatniej sesji Rady Gminy Stolno, która odbyła
się dnia 22 czerwca 2004 roku radni zatwierdzili następujące
uchwały:
1. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
2. W sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska z
Planem Gospodarki Odpadami Gminy Stolno na lata 2004
2013.
3.W sprawie przyjęcia „Opisu planowanych do realizacji
zadań wraz z uzasadnieniem” przedłożonego przez Radę
Sołecką sołectwa Robakowo, Paparzyn, Stolno, Cepno,
Gorzuchowo, Rybieniec, Małe Czyste, Wabcz.
4.W sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie
miejscowości
Stolno oraz zasad prowadzenia
działalności targowej.
5. W sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

ECHO STOLNA

ISSN 1733-0211

Lipiec 2004

Uroczyste zakończenie Gimnazjum
Dnia 24 czerwca br. w Zespole Szkół nr 1 w Stolnie oraz nr 2 w Robakowie, odbyło się uroczyste zakończenie nauki i
pożegnanie uczniów klas III-ich gimnazjalnych. W Stolnie w dobry nastrój wprowadził wszystkich występ zespołu „Arka Taty
Marka” .

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie, pani Anna
Bugusławska, wręczyła listy gratulacyjne rodzicom

Wójt Gminy Stolno pan Jerzy Rabeszko podarował
Jackowi Strzeleckiemu pióro za najlepsze wyniki w nauce

“Akacja Lato 2004”
Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie otrzymała dotację celową na zorganizowanie zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla
dzieci w ramach “Akcji Lato 2004”. W dniach od 13.07 - 06.08.2004 roku w ramach tej akcji zorganizowane zostaną:
- konkursy: plastyczne, czytelnicze, rycytatorskie
- zajęcia świetlicowe
- głośne czytanie pod hasłem “Cała Polska czyta dzieciom”
Przypominamy również, że w Gminnej Bibliotece Publicznej znajdują sie trzy komputery z podłączeniem do internetu, które
są do dyspozycji czytelników. Z komputerów tych można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.

Uwaga Studenci - stypendia Unijne dla Was
. Zasady udzielania stypendiów Marszałka Województwa studentom studiów dziennych z wyższych uczelni z terenu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze.
§1
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje stypendia Marszałka Województwa studentom mieszkającym i studiującym
na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy:
1) osiągają wybitne wyniki w nauce,
2) zakwalifikowani zostali na wyjazdy zagraniczne w ramach programów Unii Europejskiej,
3) osiągają wybitne wyniki sportowe,
4) posiadają wybitne osiągnięcia artystyczne.
§2
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, studiujący na co najmniej drugim roku studiów dziennych, którzy:
1) nie pobierają stypendiów z innych źródeł, z wyjątkiem osób ubiegających się o stypendia wynikające z § 1 pkt 2 i 3,
2) uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów i egzaminów za ostatnie 2 semestry co najmniej 4,5, w przypadku studentów, o
których mowa w § 1 pkt 1 oraz średnią co najmniej 4,0, w przypadku studentów, o których mowa w § 1 pkt 2 i 4,
3) uzyskali tytuły co najmniej Mistrza, Wicemistrza lub Rekordzisty Polski w kategorii juniorów, juniorów starszych lub seniorów,
osiągnęli średnią ocen ze wszystkich przedmiotów i egzaminów za ostatnie 2 semestry co najmniej 3,5 oraz, w opinii właściwych
klubów sportowych, mają szanse na osiągnięcie wybitnych wyników sportowych w przyszłości (dotyczy osób, o których mowa w §
1 pkt 3),
4) zostali laureatami prestiżowych konkursów i przeglądów (dotyczy osób, o których mowa w § 1 pkt 4).
§3
1. Wnioski o przyznanie stypendium składają do Urzędu Marszałkowskiego studenci w następujących terminach:
1) do 28 lutego każdego roku na semestr letni roku akademickiego,
2) do 31 października każdego roku na semestr zimowy roku akademickiego.
2. Dopuszcza się przesyłanie uzupełniających informacji do złożonych wniosków w terminach nie dłuższych niż:
1) do dnia 15 marca każdego roku w przypadku semestru letniego oraz
2) do dnia 15 listopada każdego roku w przypadku semestru zimowego.
Dokończenie na str. 6
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3. Kandydaci przedkładają Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego indywidualne wnioski o
przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad. Wnioski muszą być zaopiniowane przez
Dziekana właściwego wydziału danej uczelni.
§4
Wszystkie czynności organizacyjne związane z funkcjonowaniem niniejszych zasad - wykonuje Departament Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§5
1. Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego dokonuje oceny poprawności wniosków pod
względem formalnym, eliminując wnioski nie odpowiadające wymogom niniejszych zasad.
2. Wnioski o stypendia przedkładane są do zaopiniowania Kapitule ds. Stypendiów powołanej przez Zarząd Województwa w
następującym składzie:
1) Wicemarszałek WojewództwaKujawsko-Pomorskiego, , pełniący funkcję Przewodniczącego Kapituły,
2) Przedstawiciele uczelni na wniosek Marszałka Województwa,
3) dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego Sejmiku Województwa
§6
1. Zadaniem Kapituły ds.. Stypendiów jest zaopiniowanie wniosków o stypendia.
2. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący, który ustala tryb i terminarz jej pracy.
3. Członkowie Kapituły powinni być zawiadomieni o terminie obrad na 4 dni przed posiedzeniem.
4. Posiedzenia Kapituły są prawomocne, gdy bierze w nich udział co najmniej 50 % składu.
5. Uchwały dotyczące opinii zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów przeważa głos
Przewodniczącego.
§7
Przewodniczący Kapituły przedkłada pozytywnie zaopiniowane wnioski Zarządowi Województwa, który podejmuje decyzje o
przyznaniu stypendiów.
§8
Zarząd Województwa przyznaje stypendia w określonej przez siebie wysokości w ramach wielkości środków finansowych ujętych w
budżecie województwa na okres:
1) 4 miesięcy semestru zimowego tj. od października do stycznia,
2) 4 miesięcy semestru letniego tj. od marca do czerwca.
§9
O przyznanym stypendium, Zarząd Województwa zawiadamia zainteresowanego studenta i rektora właściwej uczelni.
§ 10
Wypłata stypendium dokonywana będzie w oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a
uczelniami wyższymi.

Na wesoło
! Pewien facet stoi na przystanku i całuje wszystkie
przejeżdżające tramwaje. W końcu zgarnia go policja.
- Co pan wyprawia? Po co całuje pan te tramwaje?
Facet na to:
- Bo wczoraj jeden z nich zabił moją teściową, a ja nie
wiem który!!!
! Odbywa się rozprawa w sadzie. Facet jest oskarżony o
zamordowanie teściowej. Sędzia pyta, co oskarżony ma
na obronę.
- Wysoki Sądzie, jestem niewinny. To było tak:
Siedziałem sobie w kuchni i obierałem pomarańczę, gdy
w pewnym momencie wyślizgnęła mi się z ręki skórka, a
potem wypadł mi nóź i właśnie wtedy do kuchni weszła
teściowa i poślizgnęła się na skórce, i upadła na nóź... i
tak siedem razy.
! Jakiś facet biegnie za jakąś babą i wali ją dechą po
głowie. Inny gość, który to widział mówi do niego:
- Co ty robisz?
On odpowiada:
- To moja teściowa!
Tamten krzyczy:
- No to kantem ją, kantem!!!
! Wnuczek poszedł z babcią do kościoła w Zaduszki.
Słucha jak ksiądz czyta wypominki:
"Za duszę Jana, Marcina, Henryka, za duszę Adama,
Andrzeja, Teofila..."
Chłopiec słucha, słucha, w końcu zaniepokojony ciągnie
babcie za rekaw:
"Babciu, chodźmy stad, bo on nas wszystkich zadusi!"
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! Szkot wsiada do taksówki i pyta:
- Ile zapłacę za przejazd na dworzec?
- Dwa funty.
- A za walizkę?
- Walizkę zawiozę za darmo.
- To proszę zawieźć ją na dworzec, a ja pójdę piechotą!
! Baca jest sądzony za zabójstwo turysty, ale się nie
przyznaje. Sędzia pyta:
- No to jak to było, Baco?
- Ano nijak. Siedziołek se na przyzbie i strugałek osikowy
kołecek. A ten turysta siad se kole mnie i zacoł jeść cereśnie.
I co zjod, to mi pesteckom trach!!! w oko. A jo nic, ino se
strugom ten kołecek. A on znowu zjad i trach!!! mie
pesteckom w oko. A jo nic i dalej strugom... A on łostatniom
cereśnie, rzucił mi torebke pode nogi, wstał i tak niesceśliwie
potknoł, ze upadł na ten kołecek, com go strugoł. I tak, panie,
coś ze 27 razy...
! W zimowy wieczór gajowy złapał w lesie złodzieja, który
kradł ścięte drzewo.
- Co, kradniemy drzewo?
- Panie gajowy, ja tylko zbieram paszę dla królików!
- Chcesz mi wmówić draniu, że króliki jedzą drewno?
- Jeśli nie będą chciały jeść, to napalę nim w piecu...
! Kowalski pyta kolegę:
- Czy twoja żona jest brunetką, czy blondynką?
- Trudno powiedzieć. Dwie godziny temu poszła do fryzjera i
jeszcze nie wróciła.
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Wspomnienia z “Majówki z Unia Europejską” z Wabcza
W dniu 29 maja 2004 roku w Wabczu na boisku sportowym Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno we współpracy z Polską
Fundacją im. Roberta Schumana zorganizowała “Majówkę z Unią Europejską”. Impreza rozpoczęła się od godziny 9:00 turniejem
piłki nożnej o puchar Prezesa Stowarzyszenia. Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych uczestników majówki cieszyły się
konkursy przygotowane specjalnie dla nich oraz przejażdżki konne. O godzinie 14:00 nastąpiło rozpoczęcie oficjalnej części
imprezy. Organizatorzy poczęstowali uczestników majówki wojskową grochówką z wkładką a wieczorem były pieczone kiełbaski
na grillu.
Na koniec części oficjalnej odbył się mecz piłki nożnej oldbojów. Od ok. Godziny 20:00 rozpoczęła się zabawa taneczna do

Nasze maluchy podczas jedzenia“Murzynków” na czas.

Najmłodsi na koniach

Zespół ludowy “Kundzia” podczas występu

Oldboje w całej okazałości

Wspólne grillowanie

Występy grupy cyrkowej z Krusina
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Coś dla naszych gospodyń....
INDYK Z BRZOSKWINIAMI:
Składniki:

CIASTO OWOCOWE DZIADKA
Składniki:

• 1 kg piersi z indyka
• 1 puszka brzoskwiń w syropie
• 2 świeże brzoskwinieewentualnie 2 soczyste jabłka
• 1/3 kostki masła
• odrobina oliwy z oliwek
• przyprawy: majeranek, vegeta, sól, pieprz
Wykonanie:
Z puszki z brzoskwiniami odlać około 1/3 syropu.
Mięso umyć i oczyścić z żyłek i chrząstek. Następnie
natrzeć spore kawałki mięsa vegetą, majerankiem i
pieprzem. Zalać syropem z brzoskwiń, (tym odlanym z
puszki), dodać łyżkę oliwy z oliwek, dokładnie
wymieszać i zostawić pod przykryciem na około 1,5
godziny.
Nagrzać piekarnik do 180-200 stopni C. Wysmarować
żaroodporne naczynie masłem i włożyć namoczone
mięso.
Piec przez około 45 minut, tak, aby mięso się
zarumieniło. Podpieczone mięso wyjąć i zalać oliwą,
resztą syropu z puszki, dodać pokrojone świeże
owoce, i ponownie wsadzić do piekarnika. Piec około
30-40 minut.
Podawać przybrane brzoskwiniami. Najlepiej smakuje z
frytkami.

• 225 g mąki
• 1 łyżeczki zmiksowanych przypraw (np. przypraw
piernikowych)
• 1 łyżeczki startej gałki muszkatołowej
• 1 mała łyżeczka sody spożywczej (dwuwęglan sodowy)
• 100 g brązowego cukru
• 100 g masła
• 1 jajko
• 100 g rodzynek
• 100 g porzeczek
• 50 g startej skórki z cytrynyi pomarańczy
• 150 ml mleka
Wykonanie:
Nagrzać piekarnik do 180 st. C.
Połączyć przesianą mąkę z przyprawami, proszkiem do
pieczenia i sodą. Wmieszać cukier rękami, dodać masło i
owoce. Jajko i mleko połączyć ze sobą i wmieszać do ciasta.
Wymieszać wszystko dokładnie i przełożyć do formy.
Piec około 1,5 godziny na środku pieca. Jeśli ciasto zacznie
bardzo ciemnieć na wierzchu, przykryć je folią (ale niezbyt
szczelnie). Wyjąć z pieca i zostawić w formie przez kolejne
30 minut. Tak powinno stygnąć bardzo ciemne, aromatyczne
ciasto.

Zapraszamy do współpracy wszystkie nasze czytelniczki - gospodynie. Jeśli któraś z naszych Pań gospodyń posiada ciekawy
przepis, którym chciała by się podzielić z pozostałymi Paniami prosimy o przesłanie przepisu do nas. Przepisy zostaną
opublikowane w kolejnych numerach naszej gazetki.
Na koniec życzymy smacznego!!

GCI
Przypominamy o naszym GCI, które otwarte jest 6 dni w tygodniu (nieczynne w niedziele) od godziny 7:00 do 17:00 a w soboty od
9:00 do 19:00. Umożliwiamy korzystanie z komputerów z dostępem do internetu, skanowanie, wydruki i pomagamy pisać
życiorysy, podania i wiele innych rzeczy.
Serdecznie zapraszamy.

Echo Stolna redagują: Anna Kilkiewicz
Katarzyna Janik
Janusz Frąckiewicz
Wydawca: Urząd Gminy Stolno
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: echo_stolna@poczta.fm
Skład komputerowy: Janusz Frąckiewicz
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