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

8 Marca - Dzień Kobiet
Mówiłaś: 'Kocham skowronki na polach, nad polami
To wszystko co nam śpiewa za nami i nad nami
One stoją w powietrzu wysoko pod chmurami
One spadają z nieba z wiatrami, z obłokami...'
Mówiłaś: 'Kocham skowronki na polach, nad polami
To wszystko co nam śpiewa za nami i nad nami
One pilnują nieba i pola tuż nad miedzą
O resztę się nie pytaj, bo one Ci - powiedzą..'[...]
L.A.Moczulski
Wszystkim Paniom
z okazji Dnia Kobiet
składamy
Najserdeczniejsze
Życzenia zdrowia
i radości, szczęścia
w życiu i
miłości, moc
najpiękniejszych
Wrażeń oraz
spełnienia
wszystkich marzeń.
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WULKANIZACJA
Podpisano umowę w ramach projektu

FELGI ALUMINIOWE
KLIMATYZACJA
OPONY

DOBRE CENY !
Stolno 55
Tel. 600-94-28-94
Amatorska Liga Siatkówki
Trwają rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki w Robakowie. Dzięki
uprzejmości Dyrekcji ZS Nr2 w Robakowie już po raz czwarty
odbywają się mecze, rozgrywane na tamtejszej Sali.
Liga trwa od października do kwietnia ( sezon jesienno-zimowy).
Planowanie terminów, sprawy organizacyjne, strona internetowa i
wielki zapał do tej dyscypliny sportu należy do Damiana Kołodziejka,
który jako Prezes tejże formacji wraz z kapitanami drużyn ustala
ważne sprawy. Mecze odbywaja się dwa razy w tygodniu ( w każdy
czwartek i piątek). W tym sezonie w Turnieju Amatorskiej Ligi
Siatkówki uczestniczy osiem drużyn: Grudziądz, Podwiesk,
Robakowo, Wabcz, Paparzyn, Stolno, Rybieniec, i PSP Chełmno.
Dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Stolnie i Stowarzyszeniu Inicjatywa Stolno oraz
Gminy Stolno, zakupiono piłki MIKASA oraz puchary i medale dla
trzech najlepszych drużyn w sezonie. Wśród uczestników, wyróżnia
się Pan Andrzej Wronkowski, który podjął się trudnej roli sędziego
podczas meczów. Panu Andrzejowi należą się ogromne
podziękowania. Sporządziła Katarzyna Bajera.

„Akademia sołtysów”
W dniu 26 stycznia br. w biurze LGD podpisano umowę pomiędzy
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra
Culmensis-Rozwój przez Tradycję” reprezentowanym przez Prezesa
Stowarzyszenia – Sławomira Piernickiego oraz Skarbnika
Stowarzyszenia – Halinę Chrzanowską a Akademią Kształcenia
Zawodowego reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Krzysztofa
Szomburga oraz V-ce Prezesa – Jacka Fopke dotyczącą realizacji
projektu „Akademia sołtysów”.
Projekt „Akademia sołtysów” dotyczy realizacji cyklu szkoleń z
zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.
W szkoleniach weźmie udział 60 osób, głównie sołtysi ale również
liderzy, którzy aktywnie działają i udzielają się na rzecz swojego
sołectwa.Listę uczestników ustalono na podstawie wpływających
deklaracji o uczestnictwie w projekcie (decydowała kolejność
zgłoszeń).Szkolenia rozpoczęły się w miesiącu lutym i potrwają do
kwietnia.
W Gminie Stolno spotkania odbywać będą się we wtorki w budynku
Urzędu Gminy Stolno począwszy od dnia 3 lutego, w Gminie
Chełmno – Gminnych Centrum Informacji w Podwiesku w środy
począwszy do dnia 4 lutego, w Gminie Lisewo –w sali sesyjnej oraz
budynku szkoły w Lisewie w czwartki począwszy od dnia 5 lutego
oraz w Gminie Grudziądz – w Urzędzie Gminy Grudziądz w sali nr
214 począwszy od dnia 6 lutego. W każdej gminie zostanie
przeprowadzonych 12 spotkań po 6,7 i 8 godzin, co razem daje 80
godzin szkoleń.Przypominamy program szkoleń:.Moduł I – 55
godzin 1.Omówienie programów operacyjnych na lata 2007-2013,
możliwości pozyskiwania funduszy.2.Budowanie projektów
unijnych.3.Dokumentacja merytoryczna i finansowa
projektu.4.Warsztaty z praktycznego przygotowania wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu.5.Praca z generatorem wniosków.
Moduł II – 5 godzin 1.Podstawy tworzenia biznes planu Moduł III –
15 godzin 1. Moduł aktywizacyjny – zajęcia z doradca zawodowym i
psychologiem. Moduł IV – 5 godzin 1.Ogólne zasady rozpoczęcia
działalności gospodarczej. Dokładany harmonogram szkoleń (dzień,
godziny, temat szkolenia, wykładowca) umieszczony jest na stronie
internetowej www.lgdvistula.org oraz został wysłany pocztą wraz z
powiadomieniem o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie do
sołtysów i liderów poszczególnych sołectw. Ponadto informacje
dotyczące projektu można uzyskać u Koordynatora projektu- Ilony
Figury pod numerem telefonu 056 677 09 07 lub osobiście w biurze
LGD mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Stolno. Projekt
realizowany jest w ramach konkursu numer 2/6.3/2008 ogłoszonego
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.3.
„Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Fot. Podczas
zawarcia umowy
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU W STOLNIE
21 i 22 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. To była
dobra okazja, by przypomnieć sobie większość rozkoszy dzieciństwa.
Tego dnia pamiętaliśmy o złożeniu im życzeń. Przecież wnuczęta to dla
nich największy skarb i radość. U babci jest zawsze przyjemnie, ciepło i
miło. Z dziadkiem można porozmawiać o dawnych czasach, które
znane są nam tylko z kart książek historycznych. Dla dziadków zawsze
jesteśmy najważniejsi. Szanuje ich się za cierpliwość, wyrozumiałość,
dobroć, miłość, czułość i ogromne doświadczenie życiowe.
W dniu 23 stycznia br w Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie dzieci uczęszczające do przedszkola finansowanego w ramach projektu
„Alternatywne formy edukacji” realizowanego przez Fundację Ziemia Gotyku – LGD z siedzibą w Chełmży, odbyły uroczyste spotkanie z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Po przywitaniu zaproszonych gości, maluchy zaprezentowali swój program artystyczny przygotowany wspólnie
ze swoją Panią wychowawczynią – Barbarą Otlewską. Na twarzach Babć i Dziadków można było zaobserwować uśmiech, radość, łzy szczęścia
i wzruszenia. Wielką przyjemność sprawiły Babciom i Dziadkom drobne upominki w postaci laurek i kwiatków wręczone przez wnuków.
Wspólny poczęstunek był okazją do rozmów, w czasie których mogliśmy podzielić się wrażeniami. Dziadkowie byli pełni uznania dla swoich
wnuków. Podziwiali ich postawę i umiejętności. Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu była okazją do umocnienia więzi rodzinnej,
miłego spędzenia czasu, bliższego poznania się. Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i
wszelkiej pomyślności w życiu. Artykuł napisała: Monika Malinowska- Koordynator przedszkola

Pomoc przy rozliczaniu PIT-ów.
Punkt konsultacyjny w sprawie
rozliczeń PIT czynny w godzinach
pracy Urzędu od poniedziałku do
Czwartku. W budynku Urzędu
Gminy Stolno (przed wejściem do
biblioteki)

W drugi tydzień ferii zapraszamy dzieci i młodzież do Gminnej Biblioteki
Publicznej w Stolnie w godzinach między 11.00 a 13.00 W poniedziałek 23 lutego
zapraszamy uczniów klas III-VI na zajęcia plastyczne (origami - zajęcia
prowadzone będą przez Panią Dominikę Dyjach, we wtorek 24 lutego odbędzie się Zabawa z angielskim, zajecia
poprowadzi Pani Agata Porożyńska, zapraszamy dzieci z klas I-III od godz.10.00 do 11.45, a dzieci z klas IV-VI od
12.00 do 13.45. Środa 25 lutego zaplanowana jest pod hasłem Oryginalne zakładki do książek – zajęcia
poprowadzi Pani Katarzyna Bajera, w czwartek 26 lutego zapraszamy dzieci klas I-III na zajęcia Pędzlem
malowane-poprowadzone przez Panią Hannę Żebrowską. W piątek zachęcamy do udziału w zajęciach pn. Ocalić
od zapomnienia ( przybliżenie historii naszej Gminy, m.in. leganda o Wabczu, nasi sławni ludzie oraz oglądanie
ciekawych filmików o niektórych miejscowościach naszej Gminy) – zaprasza Pani Katarzyna Bajera.
Ferie w Bibliotece
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie
złożył wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Toruniu, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia o przyznanie dotacji w wysokości 85.334 zł na realizację projektu systemowego
„Wykorzystać szansę”. Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej.
Działaniami projektu objętych zostanie 7 osób, z którymi zawarty zostanie kontrakt socjalny. W trakcie trwania projektu osoby te
skorzystają z usług doradcy zawodowego, psychologa a także ze szkoleń i kursów zawodowych. W trakcie uczestnictwa w projekcie (od 1
kwietnia do 31 listopada 2009 r.) beneficjenci objęci będą wszelką pomocą finansową i rzeczową, w tym zwrot kosztów podróży oraz posiłek w
trakcie spotkań i zajęć. W ramach działań planuje się również atrakcyjne spotkania integracyjne. Należy podkreślić, że celem, jaki przyświeca
projektowi jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub dyskryminowanym na
rynku pracy oraz zdobycie bądź podwyższenie ich kwalifikacji zawodowych, a także integracja z rynkiem pracy. Beneficjentami projektu mogą
zostać osoby pełnoletnie, niepracujące (niekoniecznie zarejestrowane jako bezrobotne), osoby pracujące, pozostające w trudnej sytuacji
materialnej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do siedziby naszego Ośrodka codziennie od godz. 8.00 –15.00.
Kierownik oraz pracownicy socjalni chętnie udzielą bliższych informacji. Nabór prowadzony będzie do 15 marca 2009.

Projekt „Wykorzystać szansę” po raz drugi

Warto „Wykorzystać szansę” !!!

Arleta Latuszek Kierownik GOPS

Wywiad z Agatą Piechocką-uczennicą II klasy gimnazjum w Zespole Szkół Nr1 w Stolnie.
Pytanie: Od kiedy zaczęłaś pisać ?
Agata: od drugiej klasy szkoły podstawowej
Pytanie: Co Cię do tego skłoniło, co to było to coś? Jakaś
przeczytana książka?
Agata: Zaczęłam od wiersza miłosnego, a potem wymyśliłam
fabułę książki o zajączkach
Pytanie: czyli zwierzęta się przyczyniły do napisania pierwszej książki?
Agata: Mam 3 koty i 4 psy
P: Ile do tej pory napisałaś?
A: 5 i szósta w drodze i już mam pomysł na siódmą
P:A ile stron mają książki?
A: około 90-u stron
P: Do kogo są adresowane? Kto je może czytać?
A: Rówieśnicy, dorośli raczej nie
P: Wyobrażałaś sobie taki widok?
Na półce w księgarni twoje książki
a Ty siedzisz i podpisujesz dedykacje dla czytelników.
A: Tak, myślałam o tym szczerze mówiąc
P: Czy coś w Twoich książkach jest realnego?
A: nie, wszystko jest wymyślone
P: Kim chciałabyś zostać?
A: myślałam o zawodzie weterynarza, ale boję się krwi
P: Jak długo piszesz książki?
A: od dwóch tygodni do dwóch lat
P: czy w trakcie pisania zmieniasz fabułę, coś może na to wpłynąć albo ktoś?
A: Z reguły nie zmieniam niczego co sobie umyśle, ale kiedyś wtrąciłam do jednej
z moich książek moje dwie kuzynki na ich życzenie, bardzo chciały wystąpić w
mojej książce i wystąpiły jako czarownice
P: dziękuję za wywiad i życzę połamania długopisu
Rozmawiała Katarzyna Bajera- Kierownik GBP w Stolnie
W niedzielne popołudnie, dnia 21 grudnia 2008r. o godz. 15.00 odbyła się Wigilia w świetlicy w
Cepnie, na którą przybyli mieszkańcy sołectwa Cepno. Przed podzieleniem się opłatkiem wystąpiły
dzieci, które zaśpiewały kolędy, a przygrywał im Marian Janik i Grzegorz Kiełpiński. Oto nazwiska wokalistek( na zdjęciu): Roksana
Kraśniewska, Jagoda Cieślewicz, Monika Kiełpińska, Julia Murawska, Martyna Gross, Katarzyna Coch, Julia Majewska, Zuzia Majewska i
Wiktoria Kiełpińska. Czekamy na następne występy. Po wystepie wszyscy uczestnicy zaśpiewali razem kolędę i podzielili sie opłatkiem.
Mieszkańcy posilili sie pysznym poczestunkiem przygotowanym przez Panie z Koła Gospodyń, na który otrzymały fundusze z Urzędu
Gminy Stolno.

Wigilia w Cepnie
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W 2009 roku Gminna
Biblioteka Publiczna w
Stolnie ma dla czytelników przygotowane ciekawe propozycje
rozwijania swoich talentów. Po feriach zimowych zaplanowaliśmy
konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych klas I-III z terenu
Gminy Stolno. pn. Moja ulubiona postać Walta Disneya
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MOJA
U L U B I O N A P O S TA Ć WA LTA D I S N E YA
ORGANIZATOR:GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W STOLNIE CELE
KONKURSU:zachęcenie uczniów do czytania
Walta Disneya -rozwijanie kreatywności
uczestników konkursu -popularyzacja
działań plastycznych i poszerzanie
wiedzy z zakresu różnych technik
plastycznych
U C Z E S T N I C Y: uczniowie klas I-III szkół podstawowych
z t e r e n u G m i n y S t o l n o T E M AT Y K A P R A C
KONKURSOWYCH: MOJA ULUBIONA POSTAĆ WALTA
D I S N E YA F O R M AT P R A C : A 3 T E C H N I K A
WYKONANIA: Malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa
(dowolna) TERMINY Prace oddajemy do 17 kwietnia 2009 roku do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie WARUNKI
UCZESTNICTWA:-Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną
na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek. Prace
niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane
NAGRODY: -Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji
prac na wystawę po konkursową oraz przyzna I, II, III nagrodę i
wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i
nagrody rzeczowe w Dniu Bibliotekarza- 8 maja 2009 rokuw Sali
Narad Urzędu Gminy Stolno PRAWA ORGANIZATORÓW:
Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością
organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji. Będzie
również konkurs plastyczny na Exlibris (logo) skierowany do
uczniów klas IV-VI, gimnazjalistów i dorosłych. Celem konkursu jest
popularyzacja
i promocja Gminnej Biblioteki
Publicznej w Stolnie poprzez stworzenie
graficznego znaku bibliotecznego.
Exlibris Gminnej Biblioteki Publicznej
wStolnie winien nawiązywać do
charakteru i funkcji instytucji, łączyć
tradycję z nowoczesnością. Ekslibris
będzie wykorzystany przez GBP w wydawnictwach i materiałach
promocyjnych, przy okazji wydarzeń i organizowanych imprez, na
stronie internetowej i innych. Każdy uczestnik może zgłosić jedną
pracę, która powinna zawierać: - napis: EX LIBRIS
-nazwę:
Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie -symbol biblioteki- np.
książka, kałamarz, pióro, inne. Projekt prosimy wykonać w wersji
elektronicznej, przesłać na e-maila: biblioteka@stolno.com.pl .
lub na płycie CD osobiście albo za pośrednictwem poczty na adres
: Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie 86-212 Stolno z dopiskiem
"EKSLIBRIS" Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację
regulaminu. Każdy projekt powinien zawierać
informację o autorze pracy (imię, nazwisko, adres
zamieszkania, nr telefonu, ew. adres e-mail i wiek).
Termin dostarczenia prac upływa z dniem 17
kwietnia br. Wszystkie nadesłane na
konkurs prace stają się własnością
organizatora i pozostają w zbiorach
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie.
Laureatka konkursu przekazuje GBP w Stolnie prawa do
wykorzystania ekslibrisu na wszystkich polach eksploatacji. Dla
zwycięzców obu konkursów przewidziane są nagrody oraz dla
wszystkich uczestników dyplomy. Uroczyste wręczenie nagród
nastąpi 8 Maja w Dniu Bibliotekarza. -Ponadto, jak co roku
ogłoszony zostanie konkurs na Najpiękniejszą Pisankę, celem
konkursu jest pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania
pisanek z wykorzystaniem akcentów regionalnych, rozwijanie
wrażliwości estetycznej oraz zdolności plastycznych dzieci,
młodzieży i dorosłych, zachowanie tradycji wykonywania pisanek
wielkanocnych. Zasady uczestnictwa w konkursie:

Uwaga Czytelnicy !

Nr 26

Styczeń-Luty 2009

-wykonanie jednej pisanki dowolną techniką z wykorzystaniem
dowolnych surowców i materiałów, wystawiona w konkursie pisanka
nie może być surowym jajem, każda praca powinna być podpisana :
imię i nazwisko, adres, wiek, klasa Prace oddajemy do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Stolnie do dnia 20 marca br. Prace oceniane
będą przez Komisję Konkursową w trzech kategoriach wiekowych:
uczniowie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz dorośli.
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastapi 25 marca 2009r. o
godz. 13.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stolno.Sporządziła :
Katarzyna Bajera.
W dniu 2 lutego
Prelekcja w Robakowie 2 Luty 2009r.br.
w Zespole
Szkół Nr 2 w Robakowie odbyła się prelekcja nt. „Obrona Cywilna
Wokół Nas - Zagrożenia Cywilizacyjne XXI wieku” dla klas
podstawowych i gimnazjalnych.Organizacja prelekcji była wspólną
inicjatywą Urzędu Gminy Stolno oraz Zespołu Szkół Nr 2 w
Robakowie. Powyższą prelekcję przeprowadził Pracownik Urzędu
Gminy Stolno Pani Monika Malinowska.Tematyką prelekcji były
kwestie związane z zagrożeniami cywilizacyjnymi XXI wieku,
zdarzenia kryzysowe, sposoby alarmowania o zdarzeniach oraz cele i
zadania ochrony ludności, zwierząt.W swoim wystąpieniu omówiła
zasadność prelekcji, jak radzić sobie i postępować w konkretnej sytuacji
zagrożenia (pożar, powódź itp.).Na zakończenie prelekcji Pani Monika
Malinowska – Referent ds.Obrony Cywilnej przedstawiła zebranym
uczestnikom klas IV, V, I oraz II gimnazjum film pn. „ Działania służb
ratowniczych w sytuacji wystąpienia zagrożenia - ćwiczenia”. Po
prezentacji filmu odbyła się krótka pogadanka związana z filmem. Nie
zabrakło również pytań na które Pani Monika chętnie udzielała
odpowiedzi.

Pieniądze z RPO do Gminy Stolno !!
Gmina Stolno znalazła się na liście 14 gmin, które otrzyma
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa kujawsko - Pomorskiego z działania 1.1 "Infrastruktura
drogowa". Decyzję taką podjął Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego w dniu 5 lutego. Wniosek na konkurs został złożony w
maju 2008r. Postępowanie konkursowe było dwuetapowe, pierwszym
etapem była preselekcja, czyli wstępna merytoryczna ocena
projektów. W drugim etapie wniosek oraz wszystkie jego załączniki
podlegały ponownej ocenie formalnej oraz merytorycznej.
Dofinansowany zostanie projekt pn. "Przebudowa drogi Stolno - Małe
Czyste na ocinku 1,9km. Koszt zadanie (łącznie z pracami
przygotowawczymi) to ponad 1,3 mln. Dofinansowanie, jakie Gmina
Stolno otrzyma to prawie 500 tyś zł, jest to maksymalna kwota, o jaką
mogła ubiegać się każda z gmin. Obecnie trwają przygotowania do
podpisania umowy z Zarządem Województwa o dofinansowanie oraz
został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zadania.
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„Wojownik” reaktywacja

W sobotni dzień 31 01 09 r. w Sali sportowej ZS Nr2
w Robakowie został rozegrany Turniej Piłki Halowej
o Puchar Wójta Gminy Stolno. Uczestniczyło w nim
siedem drużyn reprezentujących poszczególne wsie
naszej gminy. Po dramatycznym finale
zakończonym rzutami karnymi zwyciężyła
niespodziewanie drużyna z Pilewic, pokonując
faworyzowaną ekipę gospodarzy czyli Robakowa,
w stosunku 6:5, Trzecie miejsce zajęła drużyna z
Wabcza a czwarte, co jest również wielka
niespodzianką, drużyna z Kobył. Najwięcej bramek w
turnieju strzelali :
Radosław Filipek z Kobył-13, Mateusz Grodziski z
Pilewic-10, Przemysław Rogulski z Wabcza-10,
których nagrodzono pamiątkowymi dyplomami
i symbolicznymi nagrodami.Wielu sympatyków
piłki nożnej w naszym terenie przypomina
Sobie, jak mały wiejski Klub Wojownik Wabcz ogrywał
rówieśników Zawiszy, Chemika czy Polonii Bydgoszcz
oraz innych drużyn z miast naszego województwa.
Sobotni turnie j był pierwszym krokiem w
celu odbudowania drużyny i nie zmarnujmy tej szansy.
Organizatorzy Turnieju.
D z i e ń B a b c i i D z i a d k a w Cepnie W sobotnie
popołudnie od godz. 15-ej 17 stycznia br. W świetlicy
wiejskiej w Cepnie, rozpoczęły się przygotowania do
imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka. Organizatorami
tejże imprezy byli Radni i Rada Sołecka z Cepna.
Występ artystyczny przygotowały Monika i Weronika
Kiełpińskie, Roksana Krasniewska, Jagoda Cieślewicz,
Julia i Zuzanna Majewskie oraz Kasia Coch, pod
czujnym okiem Pani Teresy Zdrojewskiej. Część
wokalno-instrumentalną w skład której wchodziło kilka
wesołych piosenek dla babć i dziadków przygotowali
Pan Marian Janik i Pan Grzegorz Kiełpiński. Po
występach, wszystkie babcie i dziadkowie mogli
skosztować kawę, herbatę i pyszną drożdżówkę z
kruszonką. Przyszedł czas na wspólne śpiewy a nawet
tańce.
Sporządziła: Katarzyna Bajera.
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Woda i ścieki -ile będą nas kosztować w roku 2009 ?
Uchwała NR XXII/147/ 09 Rady Gminy Stolno z dnia 3
lutego 2009 r. w sprawie : zatwierdzenia taryf za pobór wody z
wodociągu komunalnego oraz dostarczanie ścieków do
gminnej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków .
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tekst
jednolity ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.w
sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002
r. Nr 8 poz. 70) . Rada Gminy uchwala co następuje :
§ 1. Zatwierdza się na okres od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca
2010 r. taryfy za wodę pobraną z gminnych urządzeń
wodociągowych dla : 1.Odbiorców indywidualnych, placówek
oświatowych i jednostek organizacyjnych gminy w wysokości
1,92 zł netto + VAT za 1 m3 2.Odbiorców prowadzących
działalność produkcyjną i usługową na terenie gminy w
wysokości 2,39zł netto + VAT za 1 m3 § 2. Zatwierdza się na
okres od dnia 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 r. taryfy za
ścieki wprowadzone do gminnych urządzeń kanalizacyjnych i
oczyszczalni ścieków :1.Dla dostawców indywidualnych,
placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych gminy

wprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych gminy w
wysokości 3,14 zł netto + VAT za 1 m3 2.Dla dostawców
indywidualnych dostarczających ścieki beczkowozami i wozami
asenizacyjnymi z terenu gminy w wysokości 2,47zł netto + VAT
za 1 m3 3.Dla dostawców indywidualnych wprowadzających
ścieki do urządzeń kanalizacyjnych za pomocą przepompowni
ścieków zasilanych w energię elektryczną przez dostawców w
wysokości 2,95zł netto + VAT za 1m3 4.Dla dostawców
prowadzących działalność produkcyjną i usługową
wprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych lub
dostarczających beczkowozami i wozami asenizacyjnymi z terenu
gminy w wysokości 4,33 zł netto + VAT za 1 m3 § 3.Taryfę za
pobór wody i wprowadzanie ścieków należy uiścić :Odbiorcy i
dostawcy indywidualni w terminie 14 dni od daty wystawienia
rachunku w banku, na poczcie , w kasie urzędu lub bezpośrednio
u konserwatora podczas dokonywania odczytów wodomierzy.
,Odbiorcy i dostawcy prowadzący działalność produkcyjną i
usługową na podstawie wystawionego przez Urząd Gminy
rachunku VAT. § 4.Taryfa wymaga ogłoszenia w miejscowej
prasie i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stolno. §
5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . §
6.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 roku.

12 marca 2009 roku, Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno obchodzi PIATĄ rocznicę swej
działalności !!! Pomimo tak krótkiego okresu możemy pochwalić się następującymi osiągnięciami:
MINĘŁO 5 LAT 2004 rok: 1) „Majówka z Unią Europejską” w Wabczu. Impreza ta była zorganizowana dzięki Fundacji
im. Roberta Schumana w ramach XI Polskich Spotkań Europejskich, przy wsparciu Komisji Europejskiej. 2) Otrzymaliśmy dotację od
Pełnomocnika Rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn na przeprowadzenie „Kampanii przeciw dyskryminacji”. 3) Otrzymaliśmy
dotację od Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na
realizację konkursu wojewódzkiego pn. „Młodzież wolna od nałogów”. Konkurs zorganizowany był dla uczniów szkół gimnazjalnych z
całego województwa kujawsko – pomorskiego. Przez następne dwa lata zrealizowaliśmy jeszcze dwie Edycje. 4) Zrealizowaliśmy projekt
pn. „Chrońmy nasze środowisko”. 2005 rok: 1) „Majówka z Unią Europejską” w Robakowie. Impreza ta była zorganizowana dzięki
Urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej w ramach programu pn ”Prezentacja efektów
pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2) „Powiatowy Festyn RuchowoRekreacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”. Impreza ta zorganizowana
dzięki wsparciu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starostwa
Powiatowego w Chełmnie, Gminy Stolno, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinieśrodki PFRON, PZU Chełmno, Stowarzyszeniu Ludzie- Ludziom, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i wielu innym sponsorom, którzy udzielili czy to
pomocy rzeczowej czy też osobowej. W imprezie uczestniczyły dzieci i młodzież
niepełnosprawna z wszystkich gmin powiatu chełmińskiego. Zaś 31.05.2008r-odbył
się już IV Powiatowy Festyn Ruchowo-Rekreacyjny dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej. 3). SIS realizował wraz z projektem pod nazwą „Gminny punkt
Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Narkomanii i Uzależnień
ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
4. Na złożone wnioski przez SIS wraz z projektem pod nazwą: „Organizacja imprez
Integracyjnych dla społeczności Gminy Stolno” w ramach konkursu ogłoszonego
przez Wójta Gminy Stolno otrzymujemy co roku dotację z Urzędu Gminy Stolno. 2006
rok: 1. SIS realizował projekt pn. „Nasza Wieś-Naszą szansą” w ramach ogłoszonego przez
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursu grantowego pn. ”Wspieranie
Inicjatyw Lokalnych” zorganizowane zostały trzy imprezy integracyjne dla mieszkańców
Gminy Stolno: „O uśmiech dziecka” w Robakowie (skierowana dla dzieci i młodzieży);
„Potyczki rodzinne” w Wabczu (skierowana do rodzin ); „Babie Lato” w Paparzynie skierowana do Kół Gospodyń Wiejskich i gospodyń
niezrzeszonych). 2. SIS realizował projekt pn. „Powiatowy Konkurs Fotograficzny-Śladami Naszych Przodków” w ramach konkursu
ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Chełmińskiego. 3. SIS realizował projekt pn. ”Powracajmy do tradycji”, zmierzający do przekazywania
umiejętności tworzenia tradycyjnych wyrobów rękodzielnictwa ludowego młodych mieszkańcom gminy Stolno. 4. SIS realizował projekt
pn. InfoGmina@-Centrum Informacji Młodzieżowej” w ramach konkursu grantowego Rzeczpospolita Internetowa,na którą otrzymał
dotacje z Fundacji TP. 5. SIS realizował projekt pod nazwą ”Bezpieczne żniwa”, stowarzyszenie otrzymało dotację od Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, projekt polegał na zorganizowaniu nieobozowej akcji na bazie dwóch szkół dla dzieci i młodzieży z
terenów wiejskich jako alternatywa bezpiecznego spędzania wakacji na wsi. W 2007 roku odbyła się druga Edycja. Ponadto Wspomagamy
Spotkania Wigilijne dla osób starszych z terenu Gminy Stolno. SIS objęło także patronatem Amatorską Ligę Siatkówki, którą prowadzi
Damian Kołodziejek. SKŁAD ZARZĄDU SIS : Katarzyna Bajera-Prezes, Damian Kołodziejek-Wiceprezes, Skarbnik-Wiesława
Strzelecka, Sekretarz-Halina Konieczna, Anna Bogusławska, Grażyna Kalinowska. Zawsze możemy liczyć na wolontariuszy, jest świetna
współpraca z Urzędem Gminy Stolno a także z wszystkimi szkołami z terenu naszej Gminy. DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY, tel. (056)6770925 (siedziba w GBP w Stolnie).
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Spaghetti z pulpetami
Składniki

* 1 kg mascarpone* 810 żółtek* 200 g cukru
pudru* 150 ml
amaretto* 400 g
biszkoptów (2
opakowania firmy
San)* 800 ml mocnej
ostudzonej kawy
Żółtka utrzeć mikserem
sposób przygotowania
z cukrem pudrem na
bardzo gładką masę. Dodać stopniowo mascarpone,
ubijając, aż krem zgęstnieje. Kawę połączyć z amaretto i
wlać do miski. Połowę biszkoptów moczyć krótko w kawie,
tak żeby nasiąkły, ale się nie rozpadały. Ułożyć je na dnie
formy, posypać lekko kakao, następnie rozsmarować
połowę kremu, posypać lekko kakao, znów warstwa
namoczonych biszkoptów, kakao i druga połowa kremu.
Można podawać od razu, ale lepiej wstawić do lodówki na
co najmniej dwie godziny. Przed podaniem posypać kakao
po wierzchu. Powyższe przepisy pochodzą ze strony
:www.ugotuj.to.

Kącik humoru
- Prosiaczku, Prosiaczku! - woła Kubuś Puchatek
- Krzyś dał nam dziesięć baryłek miodu do
podziału. To na każdego będzie po osiem.
- Ależ Puchatku - mówi Prosiaczek - dziesięć
baryłek na dwóch, to będzie po pięć, nie po osiem
- Ja tam nie wiem, ja swoje zjadłem!

Składniki
*0.5 kg spaghetti
* świeżo tarty parmezan*
pulpety: 0.6 kg mielonej
chudej wołowiny* 2
jaja*3 łyżki posiekanej
natki pietruszki * 2
kromki bułki
Namoczonej w mleku * 3/4 szklanki tartego parmezanu
* sól * pieprz* oliwa do smażenia sos: 3 szklanki
posiekanych pomidorów bez skórki * 1 cebula pokrojona w
kostkę * 2 posiekane łodygi selera * 2 posiekane ząbki
czosnku * 1/2 szklanki czerwonego wina * 4 łyżki oliwy
* świeża bazylia * sól * cukier * pieprz
Odcisnąć bułkę z mleka
i rozdrobnić, wymieszać
dokładnie z pozostałymi składnikami, wyrobić spójną masę,
doprawić. Formować kulki wielkości włoskich orzechów i
smażyć na oliwie, odstawić. Na oliwie zeszklić cebulę, seler i
czosnek. Wlać pomidory i wino, delikatnie doprawić, gotować
powoli, aż sos odparuje. Dodać usmażone pulpety i dusić
razem 5 minut. Dodać bazylię i dosmakować. Spaghetti
ugotowane al dente polać sosem z pulpetami, obok podać
parmezan.

Sposób przygotowania

Spotykają się dwie blondynki:
- Hej Andzia, mam nowy telefon i zmieniłam numer.
- O super, puść mi sygnał żebym miała Twój nowy
numer.
- Nie ma sprawy, ale puszczę od Marka, bo nie mam
nic na koncie.

**********

Antek kupuje na targu konia.
- Ile pan chce za niego?
- Tysiąc złotych.
- Przecież on jest ślepy.
- Co?! Przejedź się pan nim, to zobaczysz, czy
jest ślepy.
Antek wsiada na konia i zaczyna galopować.
Koń pędzi przed siebie na oślep, prosto na mur z
cegieł i po chwili wpada na niego, kończąc w ten
sposób życie. Antek wyłazi spod konia i mówi:
- Mówiłem, że jest ślepy?
- Może i ślepy, ale jaki odważny.

**********

Kierownik tłumaczył swoim robotnikom, jak
ważne jest noszenie hełmu na budowie i
opowiada przykłady.
- Pracował kiedyś u nas taki jeden chłopak, który
nie nosił hełmu, spadła mu cegłówka na głowę i
umarł. Był taki wypadek, w którym naszej
pracownicy spadła cegłówka na głowę, ale miała
hełm i tylko uśmiechnęła się, otrzepała i poszła
dalej. Nagle jeden z pracowników podnosi rękę i
mówi: - Ja znam tą dziewczynę. Ona do tej pory
chodzi w hełmie i się uśmiecha.

**********

**********

Policjant zatrzymał blondynkę jadącą motorem w wełnianej
czapce i pyta:
- Dlaczego Pani nie ma kasku?
- Bo ja, proszę Pana, zrobiłam wczoraj eksperyment. Z 3 piętra
zrzuciłam czapkę i kask. Kask pękł, a czapka nie.
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Mąż pyta się żony blondynki:
- Kochanie, czemu masz jedną skarpetę czerwoną a
drugą niebieską?
- Właśnie nie wiem, a na dodatek mam jeszcze jedną
taką parę.

Pracownicy Urzędu Gminy Stolno
Anna Bochen
Michał Strzelecki
Urząd Gminy Stolno
WZG Wąbrzeźno

Zapraszamy do współpracy wszystkich
mieszkańców Gminy Stolno.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z Urzędem Gminy Stolno na poniższy adres:
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
z dopiskiem “Gazetka”
e-mail: admin@stolno.com.pl

Tel. (56) 677 09 00

