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

Najlepsze są wakacje
Każdy z Was mi przyzna rację,
że najlepsze są wakacje,
można jechać na Mazury
lub nad morze albo w góry.
Można w lesie biwakować
i w namiocie przenocować,
można w cieniu odpoczywać
lub w jeziorze "żabką" pływać.
Można też całymi dniami
kopać piłkę z kolegami,
można z tatą łowić ryby
albo w lesie zbierać grzyby.
Można sobie leniuchować,
nocą gwiazdy obserwować,
można także długo spać
bo nie trzeba rano wstać.
Źródło http://www.kobieta.pl/wiersze/najlepsze-sa-wakacje-nwiersz1069211083.html
Autor: DanutaD
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VIII Powiatowy Festyn ruchowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Dnia 26 maja br. wyjątkowo w tym roku z
powodu remontu boiska w Robakowie na
boisku przy Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie odbył
się VIII Powiatowy Festyn ruchoworekreacyjny dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z okazji dnia dziecka”
zorganizowany przez Stowarzyszenie
Inicjatywa Stolno oraz Urząd Gminy Stolno.
Dobra współpraca z dyrektorami szkół a także z
gronem pedagogicznym, sołtysami, radnymi i
wolontariuszami owocuje łatwą i wydajną
współpracą w przygotowaniu imprezy na taką
skalę(szkoły użyczyły materacy, ławek i innych
sprzętów potrzebnych w zorganizowaniu
imprezy). Imprezę współfinansowało

Zabawy w kolorach tęczy

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ze
środkówPFRON Impreza podzielona została
na dwa bloki. W pierwszym bloku nastąpiło
uroczyste przywitanie dzieci i młodzieży
wszystkich następujących gmin: gmina
Stolno, Gmina Kijewo Królewskie, Gmina
Papowo Biskupie, Gmina Unisław, Gmina
Chełmno, Gmina Lisewo, Gmina Miasto
Chełmno, Stowarzyszenie „Światełko
Nadziei”, Dom Pomocy Społecznej w
Chełmnie. Uroczystego otwarcia imprezy
dokonali starosta Powiatu Chełmińskiego pan
Wojciech Bińczyk oraz Wójt Gminy Stolno
pan Jerzy Rabeszko. Jak co roku do imprezy
zachęciły śpiewem panie ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno Wychowawczego w
Chełmnie tzw. „Truskawki”. Wszyscy mogli
pośpiewać, pomalować sobie twarz, zrobić
laurke dla mamy oraz wisiorek . Dzieci mogły
skorzystać ze stanowiska kulinarnego, mogły
stworzyć szaszłyki z owoców oraz skorzystać
z toru przeszkód. Każdy z uczestników
festynu mógł zobaczyć wóz strażacki oraz
samochód policyjny od środka. Organizatorzy
zapewnili wszystkim zupę , kanapki,
drożdżówki, napoje, słodycze. Na koniec
Panie Truskawki wraz z Prezesem
Stowarzyszenia Katarzyną Piasecką wręczyły
wszystkim uczestnikom pamiątkowe medale.

W imprezie uczestniczyło około 200-u
niepełnosprawnych zterenupowiatu
chełmińskiego, zaś wszystkich uczestników
było około 400 osób. Pomocą służyli
wolontariusze w liczbie 35-u uczniów z
Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie. Serdeczne
podziękowania Stowarzyszenie Inicjatywa
Stolno kieruje do sponsorów, którzy
pomogli zarówno finansowo jak i rzeczowo
w przygotowaniu imprezy. Bardzo Im
dziękujemy za duże serca jakie mają
!!!"Sponsorami byli: Zegart-Farms Sp z
o.o. Z Zegartowic,Stolter sp. z o.o. ze Stolna,
PW Polpak Małe Czyste, Bank Spółdzielczy w
Chełmnie, Gospodarstwo Rolne sp. z o.o.
Wabcz,Gminna Spółdzielnia Samopomoc
Chłopska z Lisewa,Zakład Mleczarski
Promlecz Robakowo,Dariusz Sonnenfeld
P r z e d s i ę b i o r s t w o Wi e l o b r a n ż o w e
SONNENFELD z Grudziądza,ZJ Paczkowscy
i K Samcki PNBE Odnawialne Źródła Energii
Spółka Jawna z Grudziądza,
Piotr Machalski firma GRANIT IP z Redy,
Mirosław Dziamski Pełnomocnik Zarządu
firmy PROKON z Gdańska, Pan Tadeusz
Górski Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego
z Maruszy.

Trochę sportu

Rozdanie medali

Boisko wielofunkcyjne w Robakowie
Od kwietnia b.r. w Robakowie Gmina Stolno prowadzi inwestycję polegającą na remoncie boiska sportowego. Dzięki tej inwestycji
mieszkańcy wsi Robakowo oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 będą mogli korzystać z nowoczesnego obiektu sportowego. Boisko będzie
wyposażone m.in. w czterotorową bieżnię do biegów na 200 m (jedyna taka bieżnia w powiecie chełmińskim), boisko z tartanu do piłki ręcznej,
siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego oraz miejsce do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem i skoków w dal. Cały obiekt zostanie ogrodzony.
Obiekt, którego przebudowa kosztowała będzie blisko 550 tys. złotych, realizowany jest dzięki współfinansowaniu z funduszy UE w
ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działania "Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez LGD „Vistula – Terra
Culmensis”. Ostateczne zakończenie inwestycji nastąpi do końca lipca b.r.
Jerzy Rabeszko
Wójt Gminy Stolno

Boisko w trakcie remontu

Miejsce do pchnięcia kulą
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Dożynki odbędą się (08.09.2012) w Robakowie

REGULAMIN NA KONKURS
"NAJLEPSZE WINO GMINY STOLNO"

REGULAMIN NA KONKURS
"NAJLEPSZA NALEWKA GMINY STOLNO”
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Stolno.
2. Cele konkursu: kultywowanie i upowszechnianie tradycji
ludowych sporządzania oraz przygotowania nalewki regionalnej
- Prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych nalewek z terenu
gminy Stolno,
- promocja walorów wsi polskiej,
- wymiana doświadczeń,
3. W konkursie mogą brać udział nalewki przygotowane przez osoby
fizyczne (które mają skończone 18 lat), organizacje zrzeszone
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Stolno.
zarejestrowane i niezarejestrowane (np. Koła Gospodyń Wiejskich,
2. Cele konkursu: kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych rady sołeckie, rady kościelne, OSP,stowarzyszenia itp.) z terenu
sporządzania oraz przygotowania wina regionalnego
gminy Stolno.
- prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych win z terenu Gminy
4. Uczestnicy konkursu przygotowują jedną próbkę nalewki, o
Stolno,
pojemności nie mniejszej niż 500 ml. Każdy uczestnik może
- promocja walorów wsi polskiej,
przygotować 1 nalewkę.
- wymiana doświadczeń,
5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do podania receptury wg.
3. W konkursie mogą być zgłaszane wina przygotowane przez osoby której nalewka została sporządzona.
fizyczne (które mają skończone 18 lat), organizacje zrzeszone
6. Uczestnicy konkursu na własny koszt zakupią produkty do
zarejestrowane i niezarejestrowane (np. Koła Gospodyń Wiejskich,
wykonania nalewki.
rady sołeckie, rady kościelne, OSP, stowarzyszenia itp.) z terenu
7. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona.
gminy Stolno.
8. Nalewki trzeba dostarczyć do dnia 24 sierpnia br. do Gminnej
4. Uczestnicy konkursu przygotowują jedną próbkę wina, o
Biblioteki Publicznej w Stolnie.
pojemności nie mniejszej niż 500 ml. Każdy uczestnik może
9. Do nalewki należy dołączyć informacje:
przygotować 1 wino.
- imię i nazwisko autora nalewki,
5. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do podania receptury wg.
- receptura; przepis na nalewkę.
której wino zostało sporządzone.
10. Receptury przekazanych na konkurs nalewek organizatorzy
6. Uczestnicy konkursu na własny koszt zakupią produkty do
konkursu mają prawo nieodpłatnie publikować.
wykonania wina.
11. Oceny nalewek dokona jury powołane przez organizatora.
7. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona.
Decyzje jury są ostateczne.
8. Wina trzeba dostarczyć do dnia 24 sierpnia do Gminnej Publicznej 12. Komisja dokona wyboru najlepszej nalewki oceniając:
Biblioteki w Stolnie.
- oryginalność,
9. Do wina należy dołączyć informacje:
- walory smakowe,
- imię i nazwisko autora wina,
- subiektywne odczucia członków komisji po degustacji.
- receptura; przepis na wino.
13. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe
10. Receptury przekazanych na konkurs win organizatorzy konkursu dyplomy w dniu dożynek, 8 września br. w Robakowie.
mają prawo nieodpłatnie publikować.
14.Zgłoszone nalewki na konkurs oznacza akceptację warunków
11. Oceny wina dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje
konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do
jury są ostateczne.
jury konkursowego. Jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na
12. Komisja dokona wyboru najlepszego wina oceniając:
przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby
- oryginalność,
konkursu.
- walory smakowe,
Osoba do kontaktu:Katarzyna Piasecka, tel. (56) 6770925.
- subiektywne odczucia członków komisji po degustacji.
13. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe
dyplomy w dniu dożynek, 8 września w Robakowie.
14. Zgłoszone wina na konkurs oznacza akceptację warunków
konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do
jury konkursowego. Jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby
konkursu.
Osoba do kontaktu:Katarzyna Piasecka, tel. (56) 6770925.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
NAWIĄZUJĄCEGO DO TEMATYKI DOŻYNKOWEJ
"MOJA WIEŚ W OBIEKTYWIE “
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Stolno.
2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
-do 16 lat i powyżej 16 lat
3. Przedmiotem fotografii ma być nawiązanie do święta plonów
(krajobrazy, praca na roli, zbieranie zboża, tradycje związane z
dożynkami)
4. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać 1 fotografię.
5. Prace należy nadsyłać w formie wywołanego zdjęcia o formacie nie
mniejszym niż 10 x 15 cm.
7. Do wywołanych fotografii należy dołączyć informacje:
- imię i nazwisko autora zdjęcia oraz wiek,
- adres zamieszkania,
- krótki opis fotografii.

8. Przekazane na konkurs prace organizatorzy konkursu mają prawo
nieodpłatnie publikować.
9. Zdjęcia należy dostarczyć do 24 sierpnia 2012 r. do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Stolnie.
10. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje
jury są ostateczne.
11. Otwarcie pokonkursowej wystawy oraz wręczenie nagród
laureatom nastąpi 8 września 2012 rok na Dożynkach w Robakowie.
12. Zwycięzcy otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
13. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację warunków
konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do
jury konkursowego. Jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby
konkursu.
Osoba do kontaktu:Katarzyna Piasecka, tel. (56) 6770925.
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Dziedzictwo Kulturowe naszego sołectwa 2012
W 2012 r. aż pięć sołectw z terenu naszej gminy startowało w konkursie
organizowanym przez Powiat Chełmiński „Dziedzictwo Kulturowe
naszego sołectwa” i wszystkim udało się uzyskać dofinansowanie na
zaplanowane zadania, którymi są:
1. Projekt pod nazwą „Dbamy o nasze lokalne dziedzictwo kulturowe”
opracowany został przez sołectwo Obory i dzięki niemu wykonany
zostanie podest pod figurkę św. Rocha, której renowacja dokonywana
przez studentów UMK w Toruniu zakończy się w tym roku. Wysokość
otrzymanej dotacji z Powiatu Chełmińskiego to 900 zł.
2. Projekt pod nazwą „Uporządkowanie cmentarza ewangelickiego w
Paparzynie” opracowany został przez sołectwo Paparzyn i dzięki
niemu jak sama nazwa projektu wskazuje uporządkowany zostanie
cmentarz ewangelicki. Wysokość otrzymanej dotacji z Powiatu
Chełmińskiego to 2.300 zł.
3. Projekt pod nazwą „Kącik historyczny” opracowany został przez
sołectwo Cepno i dzięki niemu wykonany zostanie zarówno biuletyn

informacyjny o sołectwie jak również gablota, a także zorganizowany
zostanie festyn historyczny. Wysokość otrzymanej dotacji z Powiatu
Chełmińskiego to 800 zł.
4. Projekt pod nazwą „III etap Cmentarz Ewangelicki w Trzebiełuchu –
postawienie i poświęcenie krzyża” opracowany został przez sołectwo
Trzebiełuch, które w konkursie startuje już po raz trzeci i dzięki niemu
wykonany zostanie jak nazwa projektu wskazuje krzyż na cmentarzu
ewangelickim.. Wysokość otrzymanej dotacji z Powiatu
Chełmińskiego to 500 zł.
5. Projekt pod nazwą „Nasze tradycje – naszą przyszłością”
opracowany został przez sołectwo Robakowo które wspólnie z OSP
Robakowo postanowiło w uroczysty sposób zorganizować obchody
100lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie. Wysokość
otrzymanej dotacji z Powiatu Chełmińskiego to 400 zł.
(UG)

Z działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Stolnie
W 2012 roku Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w
Stolnie będzie realizował aż pięć projektów skierowanych do
niepełnosprawnych mieszkańców Naszej Gminy, szczególnie dzieci i
młodzieży. Będą to następujące imprezy:
1.Wyjazd turystyczny dla dzieci niepełnosprawnych do ZOO w
Gdańsku Oliwa. Impreza planowana jest na 40 osób, w tym: co najmniej
20 osób – dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich
opiekunowie. Wyjazd planowany jest na 30 czerwca 2012 roku.
2.Wyjazd grupy niepełnosprawnych nad morze – do Krynicy
Morskiej. Impreza planowana jest na 40 osób, w tym: co najmniej 20
osób – dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich
opiekunowie. Wyjazd planowany jest na lipiec 2012 roku.
3.Udział w festynie integracyjnym „Sobota z Promykiem” dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej w Rudniku. Festyn organizowany przez
Stowarzyszenie „Promyk” wspólnie z PKPS ZG Stolno. W festynie
wzięłyby udział m.in. dzieci i młodzież z terenu Gminy Stolno w
liczbie 40 osób w tym co najmniej 20 osób z orzeczeniem. Impreza
planowana jest na m-c sierpień 2012 r.
4.Wyjazd turystyczno/rekreacyjny dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej do krainy św. Mikołaja - „Przystanek Św.
Mikołaja” w Drzewinie. W ramach wyjazdu dzieci skorzystałyby z
atrakcji jakie oferuje ośrodek m.in.: warsztaty tworzenia bombek,

stroików, kart świątecznych; świąteczna scena – wyświetlanie filmu
o tematyce świątecznej; żywa Szopka, jarmark świąteczny, wizyta w
biurze św. Mikołaja. Wyjazd rekreacyjny planowany jest na jest na
40 osób, w tym: co najmniej 20 osób – dzieci z orzeczeniem o
niepełnosprawności oraz ich opiekunowie. Wyjazd planowany jest
na miesiąc listopada/grudzień 2012 roku.
5.Ostatnim zadaniem będzie jak co roku zorganizowanie spotkania
wigilijnego dla osób starszych, niepełnosprawnych z terenu Gminy
Stolno. W ramach spotkania przygotowana zostałaby wieczerza
wigilijna połączona z drobnymi upominkami oraz śpiewaniem
wspólnym kolęd. Impreza planowana jest na 65 osób w tym 40 osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności. Impreza planowana jest na
miesiąc grudzień 2012 roku.
PKPS ZG w Stolnie na w/w zadania uzyskał wsparcie finansowe
Gminy Stolno oraz Powiatu Chełmińskiego (ze środków
PFRON).
Prezes ZG PKPS w Stolnie
Anna Bochen

I w Gminie Stolno w 2012 roku.
Inwestycje planowane do realizacji
- Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Robakowo
- Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiełuchu
- Budowa zaplecza socjalnego przy Starej Kuźni w Oborach
- Dofinansowanie drogi powiatowej Rybieniec-Stolno Nr1609C
-Przebudowa drogi gminnej Nr060245C Pilewice-Płąchawy
-Przebudowa drogi gminnej Nr060241C Klęczkowo-Sarnowo
-Przebudowa drogi gminnej Nr060213C Małe Czyste-Nałęcz
-Przebudowa drogi gminnej Nr060202C Grubno
-Przebudowa drogi gminnej Nr060232C Wabcz-Małe Łunawy, etap II
-Przebudowa drogi na Osiedlu Leśnym w Paparzynie, etap II
-Dofinansowanie projektu “Infostrada kujaw i Pomorza(...)”
-Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół nr 2 w Robakowie
- Rozbudowa Zespołu szkół nr 1 w Stolnie etap III Budowa sali sportowej
-Wykonanie elewacji południowej części Zespołu szkół nr 2 w
Robakowie
- Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowosci Stolno,
Grubno, Małe Czyste i Wielkie Czyste,
Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie
Czyste, gm. Stolno - etap II
-Budowa ujecie wody nr 2A w Stolnie
- Budowa punktów świetlnych w miejscowości Małe Czyste
- Wykonanie kominka na swietlicy wiejskiej w Grubnie
-Przebudowa nawierzchni na drodze gminnej Robakowo - Sarnowo na
odcinku 800 mb.
-Przebudowa drogi gminnej Nr 060213 C Małe Czyste - Nałęcz etap II
-Remont kuchni w świetlicy KGW w Robakowie
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Człowiek – najlepsza inwestycja

„Wykorzystać szansę” to tytuł projektu systemowego realizowanego po raz piąty przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie.
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO Kl Działanie 7.1 Rozwój aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na działania związane z projektem Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Toruniu, jako Instytucja Pośrednicząca, przyznał naszemu Ośrodkowi kwotę 128 855,70 zł.
W tegorocznej edycji projektu udział biorą 22 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – podpisanych zostało 14 kontraktów socjalnych
oraz 8 umów w ramach Programu Aktywności Lokalnej (w tym 3 z osobami niepełnosprawnymi). W zakresie Aktywnej integracji dla
beneficjentów przeprowadzone zostaną szkolenia z doradztwa zawodowego, trening kompetencji społecznych oraz kursy zawodowe, których
wybór należał do samych uczestników, a potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji będą wydane certyfikaty i zaświadczenia. W ramach
Programu Aktywności Lokalnej odbędą się zajęcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz dla 2 rodzin przydzielony został asystent
rodziny. Ponadto dla beneficjentów oraz ich rodzin zorganizowany zostanie wyjazd nad morze do Krynicy Morskiej, wizyta studyjna oraz
zawody w kręgielni. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno –zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
z terenu gminy Stolno, podniesienie kluczowych kompetencji społecznych oraz zmniejszenie izolacji i marginalizacji społecznej.
Koordynator projektu
Arleta Latuszek

Co się wydarzyło w sołectwie Trzebiełuch
W dniu 9.06.b.r. w sołectwie Trzebiełuch
odbyła się uroczystość poświęcenia krzyża na
cmentarzu ewangelickim. Krzyż został
wykonany ze środków jakie sołectwo
pozyskało na ten cel
ze Starostwa
Powiatowego w Chełmnie w związku z
konkursem „Dziedzictwo Kulturowe Naszego
Sołectwa”. Prace na cmentarzu trwały już od
kilku lat a w/w uroczystość była ich
uwieńczeniem. Duże dowody wdzięczności i
uznania należą się sołtysowi Sołectwa
Trzebiełuch Panu Józefowi Łepkowi, który
był inicjatorem
i doprowadził do
uporządkowania cmentarza ewangelickiego w
Trzebiełuchu. Impreza połączona została z
dniem dziecka. Obok fotoreportaż z
uroczystości.

Gry i zabawy

Rozdanie nagród

Możliwe utrudnienia w poborze wody
Urząd Gminy Stolno informuje , iż z powodu awarii gminnego ujecie wody w Stolnie mogą występować chwilowe przerwy w dostawie oraz
obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej. W związku z powyższym do momentu wykonania nowego ujęcia, którego wykonanie
planowane jest do 15 sierpnia 2012 roku prosi się mieszkańców Stolna, Rybieńca, Grubna, Małego i Wielkiego Czystego, Cepna, Wabcza o
racjonalne używanie wody tylko i wyłącznie do celów socjalno – bytowych. Za utrudnienia niezależne od nas przepraszamy.
Wójt Gminy Stolno
Jerzy Rabeszko

„Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich” / “Nasz Rolnik 2012”
W związku ze złożonym przez Wójta
Gminy Stolno wnioskiem o przyznanie
nagrody Marszałka Województwa
Kujawsko – Pomorskiego w XII Edycji
konkursu w kategorii „Rolnictwo i
rozwój obszarów wiejskich”, w dniu
20.06.2012 r. podczas uroczystej gali w
Dworze Artusa w Toruniu Pan Stanisław
Sokół rolnik z naszej Gminy (z
miejscowości Grubno) otrzymał
wyróżnienie z rąk Marszałka.
Nagrody Marszałka, to najważniejsze
regionalne wyróżnienia za najbardziej
Źródło:http://www.pomorska.pl
wartościowe dokonania w istotnych
obszarach działalności publicznej. Wnioski o ich przyznanie
oceniane są przez specjalnie powołaną kapitułę, złożoną z
reprezentantów świata nauki, gospodarki oraz samorządowców. Na
ponad 170 złożonych wniosków nagrody i wyróżnienia otrzymało

tylko 60 osób. Wśród tej grupy znalazł się mieszkaniec naszej
Gminy, z czego bardzo się cieszym. Również podczas targów "Lato
na wsi” w Minikowie, laureaci plebiscytu Gazety Pomorskiej "Nasz
Rolnik 2012” odebrali dyplomy i nagrody. W kategorii produkcja
zwierzęca wygrali: Stanisław i Maria Sokół z Grubna.

Źródło: http://www.pomorska.pl
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ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ
LGD „Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję’ w ramach projektu „KU LEPSZEJ PRZYSZŁOSCI- kurs
filcowania” przeprowadziła warsztaty z zakresu filcowania. Zajęcia ukończyło 20 kobiet, podzielonych po 5
osób/grupę. Kurs, przypadający na grupę, trwał łącznie 64 godzin, tj. 8 spotkań. Uczestniczki nabyły wiedzę z zakresu
tworzenia z filcu, zarówno na sucho jak i na mokro. Podczas zajęć powstawały wielobarwne broszki, zawieszki,
bransoletki. Dużym zainteresowaniem cieszył się wyrób tzw. ocieplaczy na jajka, zawieszek do telefonów, ozdób do
włosów. Bardzo ciekawe rozwiązania uczestniczki zaproponowały w zakresie tworzenia torebek z filcu i ich ozdabiania.
Podczas zajęć
korzystano również gotowych arkuszy, wycinając różnego rodzaju elementy. Ostatnie zajęcia prowadzone były przez doradcę zawodowego, gdzie
głównym tematem było uświadomienie uczestniczek o korzyściach płynących ze zdobywania nowych kwalifikacji i umiejętności. Uczestniczki
pracowały w grupie, poznawały swoje słabe i mocne strony. Założeniem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie
motywacji do podjęcia zatrudnienia. Ważne jest, by dzięki udziałowi w kursie, przynajmniej dla kilku osób, zwiększyła się zdolność do
zatrudnienia, do podejmowania własnych działalności. Bardzo ważnym jest, zwłaszcza na obszarach wiejskich, by świadomość na temat
aktywizacji zawodowej, z kursu na kurs się zwiększała. Wsparciem została objęta grupa osób szczególnie potrzebująca pomocy, zdobycia
nowych kwalifikacji i umiejętności. Są to osoby zarejestrowane w urzędach pracy, czekające niekiedy ponad dwa lata na ofertę pracy oraz osoby,
które winni zdobyć nowe umiejętności by móc podejmować dodatkowe zadania celem poprawy jakości swojego życia, tj. zwiększenie zasobności
swoich portfeli. Realizacja projektu, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej (UE), w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS).
Dzięki otrzymanej dotacji z Samorządu naszego województwa realizowaliśmy zadanie skierowane do seniorów,
gdzie przeprowadziliśmy warsztat kulinarny „Wiosenne inspiracje”. Tutaj uczestnikami były osoby powyżej 60
r.ż. Byli to mieszkańcy naszego powiatu, tj. gminy Stolno, Lisewo i Chełmno. Spotkanie odbyło się 20 czerwca w
świetlicy wiejskiej w Wabczu. Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Kocińskiej –sołtysowi wsi, Pani Gabrieli
Bojarskiej - opiekunce świetlicy, oraz Pani Agnieszce Chojnackiej za zaangażowanie się i pomoc w organizacji
spotkania.Podobnie spotkanie zostało zorganizowane również na terenie świetlicy gminy Grudziądz w
Świerkocinie (20 uczestników)
16 czerwca br . odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (uczestniczyły 54 osoby). Podjęto
zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju. Tego samego dnia, w Ośrodku Wypoczynkowym „DELFIN” w Białym
Borze odbył się festyn integracyjno - kulturalny dla lokalnych liderów z obszaru LGD, gdzie dla uczestników
przygotowaliśmy poczęstunek i liczne konkurencje (zadanie dofinansowane w ramach PROW).
Następnego dnia, już od godzin rannych, nasze stoisko promocyjne można było zobaczyć podczas „Święta
Ziarna”, imprezy organizowanej w Lisich Kątach, gdzie nasza grupa była współorganizatorem konkursu
kulinarnego. Bardzo ważnym wydarzeniem dla naszego obszaru był udział mieszkanek 6 drużyn 3osobowych ( z
Lisewa, Świerkocina, Nowejwsi Chełmińskiej, Piask oraz pań z Wabcza i Stolna) w konkursie kulinarnym
„Zobacz kotku, co mam w środku”. Zadaniem każdej drużyny było przygotowanie potrawy mącznej – pierogów.
Pomysłów na sposób przygotowania, na farsz, na dekoracje było dużo, tak samo jak i pierogów, bo każda grupa
Filcowanie,Gm.Stolno
przygotowała ich, aż ponad 200 sztuk. Zwyciężyła drużyna z Wabcz prezentując pierogi ruskie.
Plany: W tym roku planujemy jeszcze zorganizować rajd rowerowy ( 11 sierpień), imprezę
w formie pikniku „Dzień pieczonego ziemniaka” (15 wrzesień), konkurs na najlepszą
potrawę na bazie ziemniaka (rozstrzygniecie podczas „Dnia pieczonego ziemniaka”), jak i
konkurs na potrawę wigilijną (grudzień). Dodatkowo zorganizowane będą jeszcze
warsztaty z zakresu rękodzieła artystycznego (kurs florystyczny), które planujemy
przeprowadzić w miesiącu październiku. W miesiącu sierpniu (18-19.08) nasze stoisko
będzie można zobaczyć podczas „Festiwalu Smaku” w Grucznie, we wrzeniu (8-9.09.)
podczas imprezy „Barwy Lata Dary Jesieni” w Przysieku a w grudniu podczas „Jarmarku
Adwentowego”. Natomiast w listopadzie (9.11) odbędzie się impreza promocyjnokulturalna dla członków stowarzyszenia jak i Walne Zebranie Członków (zebranie
wyborcze). Zaplanowaliśmy również szkolenie dla członków organu Decyzyjnego LGD
tj. Rady LGD w miesiącu wrześniu.
Jeszcze w tym roku ogłaszać będziemy trzy konkursy – dla ZUS-owców „Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz tzw. „małe projekty”, gdzie beneficjentem może być
m.in. osoba fizyczna (planujemy nabór wniosków w miesiącu sierpniu) oraz dla KURSowców „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. W związku z ogłaszanymi
naborami planujemy przeprowadzić w miesiącu sierpniu szkolenie dla beneficjentów.
W ramach środków PROW na lata 2007-2013, dokładnie w ramach działania 421
Wdrażanie projektów współpracy, dnia 20 czerwca został złożony w Urzędzie
Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie projektu współpracy pn. „Aktywna i
atrakcyjna turystycznie Ziemia Chełmińska i Dobrzyńska”. Jak sama nazwa mówi, jest to
projekt realizowany w partnerstwie z innymi LGD. Nasz grupa jest koordynująca cały
projekt a pozostali partnerzy to LGD „Wieczno”, LGD Gmin Dobrzyńskich Region
Północ” oraz LGD „Pojezierze Brodnickie”. Podpisanie umowy partnerskiej miało
miejsce w Stolnie 11 czerwca br.
Celem projektu jest: nabycie nowej wiedzy przez 180 lokalnych liderów wiejskich w
okresie od 01.09.2012 r. do 31.07.2013 r. z obszaru LGD: "Vistula - Terra Culmensis",
"Wieczno", "Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Regionu Północ" oraz "Pojezierze Brodnickie" w
zakresie aktywizacji społeczności lokalnej i rozwoju turystyki wiejskiej przyczyniającej
się do poprawy warunków życia na wsi poprzez
organizację 4 wyjazdów studyjnych, wydanie 2000
sztuk publikacji, zorganizowanie 1 imprezy
integracyjno – kulturalno-promocyjnej,
przeprowadzenie konkursu „Aktywne sołectwo“ .

Swięto Ziarna, Lisie Kąty,17.06.2012 r

Czas seniorów, Wabcz, 20.06.2012 r
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Ciekawostka ze świata
26 czerwca w Parku Kultury i Wypoczynku im. Gorkiego
odnotowano nowy rekord świata w Księdze Rekordów Rosji –
największy obraz z kawy zatytułowany „Przebudzenie”.
Obraz zajmuje powierzchnię prawie 30 metrów kwadratowych, a
na jego wykonanie poszło 240 kilogramów ziarenek kawy, co
przewyższa poprzedni rekord niemal dwukrotnie. Autorem dzieła
jest rzeźbiarz i reżyser, Arkadij Kim.
Źródło: http: http://szokblog.pl

Sportowcy 2012
Dnia 22 czerwca br. odbyło się Spotkanie
Wójta Gminy Stolno - Jerzego Rabeszko z
najlepszymi sportowcami, czyli uczniami ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu
gminy Stolno, którzy osiągnęli najlepsze
wyniki.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i
Sportu Pan Marek Matus wraz z Wójtem
podziękowali uczniom za osiągnięcia
sportowe oraz nauczycielom za aktywne
promowanie kultury fizycznej wśród
młodzieży z terenu Gminy Stolno.
Wyróżnieni sportowcy:
-Krzysztof Maciąg
-Iwona Kobusińska
-Przemysław Fila
-Ewelina Majchrzak

-Kamil Urycki
-Patryk Przybylski
-Bartłomiej Gawarkiewicz
-Paulina Kulas
-Weronika Sentkowska
-Paweł Lisewski
-Damian Kijewski
-Emil Lewański
-Katarzyna Kobusińska
-Przemysław Siuda
-Miłosz Piskor
-Klaudia Kumkowska
-Karol Ukleja
-Julia Trzcińska
Wyróżnieni nauczyciele:
-Marek Matus
-Karolina Wojciechowska

-Alicja Adamek
-Artur Pajer
-Michał Kleczkowski
Podczas spotkania zostały wręczone również
dyplony i nagrody najlepszym sportowcom,
którzy otrzymali medale w XIV Igrzyskach
Olimpijskich Sportowców Wiejskich
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
Tucholi. Wśród nich byli:
-Karolina Pizon
-Katarzyna Kobusińska
-Iwona Kobusińska
-Rafał Strupowski
-Paweł Paśiński
-Paweł Sokół
Wszystkim nargodzonym gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.

Uczestnicy

Rozdanie dyplomów

Festyn Małe Czyste
23 czerwca br. odbył się festyn wiejski w miejscowości Małe Czyste organizowny przez sołtysa i radę sołecką.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Rozegrał się turniej piłki siatkowej, który cieszył się dużym
zaintersowaniem. Na każdego uczestnika festynu czekał poczęstunek w postaci kiełbaski z grilla i pączków. Wiele
zabaw dla dzieci jak i dorosłych przeprowadziła Katarzyna Piasecka. Punktem kulminacyjnym festynu był pokaz
strażacki zorganizowany przez OSP Małe Czyste.

Każdy mógł poczuć się jak strażak

Chwila odpoczynku

Wspólna rywalizacja
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Kącik kulinarny
Zapp czyli tęcza na talerzu

Sposób przygotowania
Blaszkę 25x40 cm wyłożyć namoczonymi w kawie biszkoptami.
Składniki:
3 Galaretki rozpuścić w szklance wody każdą. Ostudzić.
1 duże op. okrągłych biszkoptów,
Mleko Ubić z ewentualnym cukrem pudrem. Ubijać tak długo, aż
1 puszka mleka skondensowanego niesłodzonego,
mleko dwukrotnie zwiększy swoją objętość, a na wierzchu zostanie
2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej rozpuszczonej w 1 szkl.
wyraźny ślad po trzepaczce.
gorącej wody,,
Po 1/3 masy dodać do każdej z galaretek. Dokładnie wymieszać.
4 różne galaretki o kontrastowych kolorach ( u mnie
Wylewać na środku blaszki po 3-4 łyżki na przemian (tak jak w
truskawkowa, gruszkowa, niebieska - wieloowocowa +
przypadku ciasta Zebra). Masa sama rozpłynie się na boki,
jabłkowo-miętowa na wierzch deseru)
tworząc kolorowe fale.
owoce do dekoracji ( u mnie banany i truskawki)
Wstawić do lodówki na 1-2 godziny.
ewentualnie 3-4 łyżki cukru pudru (jeśli ktoś woli słodsze
Udekorować owocami. Zalać zimną galaretką przygotowaną
desery)
według przepisu.
Składniki:

Amerykaniec

1 kg. jabłek
Sposób przygotowania
1,5 szkl. cukru
Jabłka obrać , pokroić w kostkę i skropić
2,5 szkl.mąki
sokiem z cytryny.Jajka wlać do miski,wsypać
3 jajka
cukier
i całość utrzeć na pulchną mase.Dodać
1,5 szkl. Oleju
olej,przesianą mąkę,sodę oraz kakao i
2 łyżeczki soku z
cynamon.wszystkie składniki dokładnie
cytryny
wymieszać.Dodać
sparzone i pokrojone
2 łyżeczki sody
orzechy
oraz
rodzynki.Dodać
jabłka i
2 łyżeczki kakao
delikatnie
wymieszać.ciasto
wstawić
do
2 łyżeczki
piekarnika i piec około 40 minut w temp. 180c
cynamonu
garść rodzynek
Źródło :www.winiary.pl
garść orzechów

HUMOR
Rozmawia dwóch kolegów.
- Słyszałem, że rzuciłeś picie.
- To przez teściową...
- Jak to przez teściową? Pobiła cię?!
- Nie. Raz wróciłem z imprezy tak napruty, że zobaczyłem ją
podwójnie...

***synka:
Tata do
- Matka skarży się, że nie słuchasz co się do ciebie mówi
- Ale tato...
- Nie tłumacz się, tylko powiedz jak tego dokonać.
***
- Janie!
- Słucham pana.
- Czy możesz przysunąć tu fortepian?
- Tak, panie hrabio. Będzie pan grał?
- Nie, ale zostawiłem tam cygaro.
***pyta sie Jasia:
Siostra na religii
- Jasiu. Kto zbudował arkę?
- No... eee
Źródło: http://www.hss.pl - Dobrze siadaj piątka.
Echo Stolna redagują:
Korekta:
Wykonanie:
Wydawca:
Druk:

Pracownicy Urzędu Gminy Stolno
Anna Bochen
Robert Dobek
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”
www. stolno.com.pl
e-mail: admin@stolno.com.pl

Tel. (56) 677 09 22

