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

Pokochaj jesień
Spróbuj pokochać jesień
z niesamowitymi urokami
Spójrz ile piękna niesie
obdarzając cię nowymi dniami.
Kolorowo jak wiosną
barwne liście ostatki zieleni
Dadzą chwilę radosną
twą szarość życia mogą odmienić.
Wieczór szybciej nastaje
słońce też znika wcześniej niż latem
Lecz nowe czy nie daje
chwile spokoju skorzystaj zatem.
Tadeusz Karasiewicz
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Podsumowanie dożynek

Dożynkowy przemarsz
W sobotę 8 września b.r. w miejscowości
Robakowo odbyły się Dożynki Gminy Stolno.
Dożynki rozpoczęły się mszą świętą
dziękczynną w kaplicy w Robakowie. Mszę
poprowadził Proboszcz Parafii Sarnowo ks.
Marek Zieliński. Po Mszy Świętej korowód
dożynkowy prowadzony przez sztandar
Gminy Stolno oraz wieniec dożynkowy
przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Robakowa przeszedł do amfiteatru
w Robakowie. Uroczystość tradycyjnie
rozpoczęła się od przekazania poświęconego
podczas Mszy Świętej chleba gospodarzowi
dożynek wójtowi Jerzemu Rabeszko przez
starostów dożynek, którymi byli Pani Anna
Frąckiewicz z Sarnowa i Pan Romuald Figura z
miejscowości Obory. Uroczystość Gminnych
Dożynek swoją obecnością uświetniło wielu
gości, a wśród nich byli m.in. Posłowie na
Sejm RP Pan Janusz Dzięcioł oraz Pan Łukasz
Zbonikowski, a także Starosta Chełmiński Pan
Wojciech Bińczyk i Wicestarosta Pan Zdzisław
Gamański. Podczas Gminnych Dożynek już
tradycyjnie wręczono nagrody w konkursie

Wyróżnieni w konkursie fotograficznym

Uczestnicy

„Piękna Zagroda”. I miejsce w kategorii
gospodarstw wiejskich zdobył Antoni
Małkowski z miejscowości Grubno natomiast
w kategorii działek siedliskowych I miejsce
zdobył Artur Szulc z Wielkiego Czystego. Na
drugim
miejscu w obu kategoriach
uplasowały się Pani Katarzyna Frankiewicz z
Paparzyna oraz Pani Gabriela Sarnecka z
Kobył, a III miejsca zajęli Pani Anna Urbańska
z Trzebiełucha i Pan Bogusław Piojda z
Trzebiełucha. Dożynkom towarzyszyły
również takie konkursy jak: konkurs
fotograficzny pn. ”Moja wieś w obiektywie”
w kategorii do 16-tu lat, w której zwyciężył
Maciej Bonas, II miejsce zajął Szymon
Maćkowski, a III Dominika Maćkowska.
Natomiast w kategorii powyżej 16-tu lat
zwyciężyła Kamila Gąsior, drugie miejsce
zajęła Maria Morgaś, a trzecie miejsce
Krystyna Raś. Drugi konkurs to ”Najlepsze
wino i nalewka Gminy Stolno”, gdzie w
pierwszej kategorii na „Najlepszą nalewkę”
zwyciężyła Elżbieta-Talkowska Morgaś,
drugie miejsce zajęła Maria Morgaś, a trzecie
Tadeusz Arendt, natomiast w kategorii
„Najlepsze wino” zwyciężyła Elżbieta
Bartkowska, drugie miejsce zajęła Magdalena
Piekarczyk, a trzecie Barbara Piasecka.
Wszystkie nagrody oraz pamiątkowe dyplomy
wręczał Wójt Gminy Jerzy Rabeszko wspólnie
z Przewodniczącą Rady Gminy Haliną
Kołodziejek. Po części oficjalnej wystąpił
Sebastian Mielcarek mieszkaniec Gminy
Stolno w piosenkach z repertuaru Bad Boys
Blue.Od godziny 17.oo już po raz trzeci
rozpoczął się turniej sołectw.Od godziny 17.oo
już po raz trzeci rozpoczął się turniej sołectw.

Wspólna rywalizacja

Nagrodzeni w konkursie “Piękna zagroda”
Brało w nim udział dziewięć drużyn: Stolno,
Małe Czyste, Gorzuchowo, Obory, Paparzyn,
Trzebiełuch, Robakowo, Wabcz i Cepno.
Główną nagrodą był stół do bilarda jako
wyposażenie świetlicy wiejskiej. Turniej
składał się zarówno z konkurencji wiedzowych
jak i sprawnościowych. Po zaciętej walce
zwyciężyła drużyna z sołectwa Małe Czyste,
drugie miejsce zajęło sołectwo Trzebiełuch, a
trzecie sołectwo Paparzyn. Atrakcjami
wieczoru dożynkowego był pokaz tańca z
ogniem, pokazy pirotechniczne oraz zabawa
taneczna. Wszystkie te atrakcje przyciągnęły
wielu mieszkańców zarówno Gminy Stolno
jak i gmin ościennych. Dożynki zakończyły się
około godziny 1.00.W dniu dożynek w
godzinach przedpołudniowych na boisku w
Paparzynie odbył się także turniej piłki nożnej
o Puchar Wójta Gminy Stolno. Turniej
zwyciężyła drużyna z Trzebiełucha.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy
Stolno za tak liczne przybycie i uświetnienie
uroczystości Święta Plonów.

Zwycięska drużyna z Czystego
w turnieju sołectw

Zaproszeni goście
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Otwarcie boiska sportowego w Robakowie
W dniu 3 września b.r. w Robakowie nastąpiło uroczyste otwarcie
boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców Gminy Stolno i młodzieży
Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie. W uroczystości oprócz władz Gminy
Stolno w osobach Jerzego Rabeszko Wójta Gminy i Haliny
Kołodziejek – Przewodniczącej Rady Gminy, uczestniczyli m.in.:
Wojciech Bińczyk - Starosta Chełmiński, Beata Krzemińska –
Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Kujawsko –
Pomorskiego, Małgorzata Cieszyńska – Przedstawiciel Kuratorium
Oświaty. Na boisku w Robakowie można pograć w piłkę nożną,
koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną oraz tenisa. Dla lekkoatletów
powstało miejsce do rzutu kulą, skoku w dal oraz cztery tory do biegów
na 200 metrów. Póki co bieżnia o takiej długości jest pierwszą i jedyną
na terenie Powiatu Chełmińskiego. Na całym obiekcie jest sztuczna
nawierzchnia. Cały obiekt został ogrodzony oraz założono monitoring.

Widok na boisko

Obiekt, którego przebudowa kosztowała blisko 544 tys. złotych, został
zrealizowany 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”. Gmina na ten cel pozyskała środki w wysokości 247.690
zł.
Boisko wielofunkcyjne w Robakowie pomimo, iż nie wybudowane w
ramach ogólnopolskiego programu „Orlik” jest obiektem o wysokim
standardzie nadającym się zarówno do gier zespołowych jak i na
potrzeby lekkoatletów.

Uroczyste otwarcie boiska

Pierwsza kopnięta piłka

Realizacja projektu „WYKORZYSTAĆ SZANSĘ”
Realizacja projektu systemowego „Wykorzystać szansę” , prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Stolnie trwa. W tegorocznej edycji udział biorą 22 osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym z terenu Gminy Stolno. W ramach Aktywnej Integracji dla beneficjentów przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu: doradztwa
zawodowego oraz treningu kompetencji społecznych, podczas których uczestnicy uzyskali wiedzę m. in. na temat samooceny i umiejętności
społecznych. Nauczyli się, jak radzić sobie ze stresem oraz jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty. Zostały również przeprowadzone kursy:
konserwatora terenów zielonych i opiekunki osób starszych. W najbliższym czasie realizowane będą nastęne kursy: obsługi wózków widłowych
z wymianą butli gazowej oraz kurs obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem. W ramach Programu Aktywności lokalnej rozpoczęły się zajęcia dla
rodziców dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się na świetlicy w Wabczu. Opiekunowie zapoznają się z wybranymi zagadnieniami
dotyczącymi wychowaniu niepełnosprawnego dziecka. Podczas zajęć i warsztatów uczą się m. in. co mogę zrobić ze swoim dzieckiem- zajęcia
plastyczne, muzyczne, ruchowe; kształcą umiejętności komunikowania się z dzieckiem, poznają swoje słabe i mocne strony. W ramach działań
środowiskowych beneficjenci oraz ich rodziny wyjechali nad morze do Krynicy Morskiej. Odbył się też wyjazd studyjny do Wioski garncarskiej
w Kamionce k/Nidzicy. Ponadto przyznawane są zasiłki pieniężne aby zapewnić stabilizację finansową uczestników. Działania planowane są do
końca tego roku.
Koordynator projektu Arleta Latuszek

Tego lata Zarząd Gminny Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej zrealizował trzy imprezy dla
dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
Imprezy współfinansowano z Powiatu
Chełmińskiego (ze środków PFRON) oraz dotacji
Gminy Stolno. 30 czerwca odbył się wyjazd dla 20
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stolno do
ZOO w Gdańsku – Oliwie. Uczestnicy zjedli smaczny
obiad a dzieci otrzymały słodkie
upominki.Tradycyjnie jak co roku nie mogło obejść
się bez wyjazdu nad morze do Krynicy
Morskiej.Wyjazd odbył się 6 lipca . c.d. na następnej
stronie...

Wypoczynek nad morzem

Pamiątkowe zdjęcie uczestników
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27 sierpnia br. odbył się festyn integracyjny dla osób niepełnosprawnych
i ich rodzin pod nazwą „Festyn z Promykiem” w Ośrodku Sportów
Wodnych „Delfin” w Białym Borze. Festyn zorganizowało
Stowarzyszenie „Promyk” wspólnie z PKPS ZG Stolno, do organizacji
włączył się GOPS w Stolnie.Z terenu naszej gminy uczestniczyło 20
dzieci niepełnosprawnych z rodzinami. Dzieci licznie uczestniczyły w
grach i zabawach, wygrywając nagrody. Można było obejrzeć m. in.
pokazy sprawności i sprzętu policji i strażaków, skorzystać z atrakcji na
jeziorze (motorówka, żaglówka, rowery wodne), przejażdżki bryczką,
strzelanie z wiatrówki.Rodziny skorzystały z bezpłatnego bigosu,
kiełbasek, ciast i napojów.Dzieci wracały z uśmiechem i upominkiem,
który przygotował PKPS ZG Stolno.

Festyny
Rybieniec

Stolno

Robakowo

Cepno

Dzień Pieczonego Ziemniaka w Trzebiełuchu
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Wspomnienia z dawnych lat
3 sierpnia o godz. 17.00 odbyło się spotkanie mieszkańców Cepna i Wichorza. Zanim jednak do tego doszło, sołtys Cepna Zofia Janik wraz z
mężem zbierali zdjęcia od mieszkańców i prowadzili z nimi wywiady. A wszystko to dzięki dotacji otrzymanej z powiatu chełmińskiego w
ramach konkursu “ Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa “. Pani Zofia opowiada, iż “ jeszcze jest wiele rzeczy niewyjaśnionych, ale myślę,
że ten projekt rozpocznie cykl spotkań na których będziemy dowiadywać się coś nowego. Okazuje się, że leganda o Lodze (dawny właściciel
Cepna i folwarku) jest trochę inna, mamy wersję od synowej której teść był kierowcą u Logi, jest wiele ciekawych wątków dotyczących życia
kulturalnego mieszkańców oraz codziennego, bo w Wichorzu było przedszkole, szkoła, lekarz, dentysta,
wokalno-instrumentalny
a nawet
Człowiekzespół
- najlepsza
inwestycja
odbywały się zawody bokserskie. Jest tyle ciekawych watków, że musimy nagrywać wypowiedzi mieszkańców, bo nie nadążamy z
zapisywaniem. Myślimy żeby podzielić mieszkańców na grupy, bo są tacy, którzy znają historię od 1949 roku do lat 70-tych i są tacy, którzy
przyczyniali się do życia kulturalnego w latach 90-ych, bo działały w Cepnie również zespoły młodzieżowe no i rzadko kto wie, że garderoba
zespołu „Kundzia” znajdowała się w Cepnie. Obawiam się, że w biuletynie wszystkiego nie pomieścimy, dlatego zrobimy prezentacje. Dziękuję
tym, którzy przyszli na spotkanie i przyniosły zdjęcia, niektórzy obiecali, że przyniosą do gabloty przedmioty, bo chcemy utworzyć „Kącik
Historyczny”. Mam nadzieje, że ten projekt będzie początkiem cyklicznych spotkań seniorów, bo okazuje się, że należą do pokolenia, które jest
nauczone wspólnie ze sobą przebywać, a nie siedzieć przed telewizorem. Ludzie mają potrzebę rozmawiać ze sobą a jeszcze jak mają wspólne
wspomnienia to jest dla nich bardzo ważne”.

Ognisko parafialne
Już po raz dwudziesty mieszkańcy Parafi pw. św. Katarzyny w Wielkim
Czystem mogli uczestniczyć w ognisku parafailnym, które odbyło się
na boisku przy szkole podstawowej w Małem Czystem. Jak co roku
spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy. Ognisko odbyło się
przy pomocy finansowej m.in. Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gmnie Stolno, Gminy Stolno oraz
sponsorów. Akcja katolicka przygotowała dla wszystkich parafian
poczęstunek. W spotkaniu uczestniczył również Wójt Gminy Stolno
Jerzy Rabeszko oraz przewodnicząca Rady Gmin Stolno Halina
Kołodziejek. Odbyło się wiele konkurencji dla dzieci, młodzieży,
dorosłych oraz całych rodzin . Konkurencje prowadziła Małgorzata
Żebrowska.

Ekologiczne sołectwo 2012

W powiatowym konkursie
“Ekologiczne sołectwo
2012” zostało nagrodzone
sołectwo Trzebiełuch, które
otrzymało 2000zł
za
projekt
“ Wczoraj wysypisko dzisiaj miejsce wypoczynku
i zadumy w sołectwie
Trzebiełuch”.
SERDECZNIE
GRATULUJEMY !

“Zespołowe narty”
W miesiącu sierpniu br.
oddano do użytku drogę o
długości 0,8 km w
miejscowości Pilewice,
łączącej Pilewice z
miejscowością Płąchawy.
Droga została wykonana w
technologii nawierzchni
t ł u c z n i o w e j z
powierzchniowym
utwardzeniem emulsją i
grysami. Koszt drogi
wyniósł 157 062,86 zł, z
tego Urząd Marszałkowski
udzielił dotacji w
wysokości 63200 zł.

Razem przy stole

Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa
Sołectwo Obory wzięło udział w konkursie
pn. „Dziedzictwo Kulturowego Naszego
Sołectwa”, ogłoszonego przez Starostwo
Powiatowe w Chełmnie. Środki jakie
pozyskano z otrzymanej dotacji ze
Starostwa Powiatowego oraz z Gminy
Stolno przeznaczono na odbudowę
postumentu pod figurkę św. Rocha. Projekt
zakończy się uroczystym odsłonięciem
figurki św. Rocha odrestaurowanej przez
studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu, oraz
poświeceniem przez
proboszcza tutejszej parafii.
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Działalność LGD
Rajd rowerowy - 11 sierpnia w godzinach popołudniowych na naszym
obszarze można było zobaczyć miłośników dwóch kółek. Celem
organizacji rajdu rowerowego „Śladami naszych przodków” była
promocja dziedzictwa kulturowo - historyczno - przyrodniczego
obszaru LGD, popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i
aktywnego wypoczynku oraz integracja mieszkańców. Na starcie każdy
otrzymał opaskę odblaskową, koszulkę oraz wodę i batona. Każda grupa
otrzymała kopertę ze wskazówkami, opowieściami i pytaniami.
Uczestnicy rajdu rowerowego jechali określonymi trasami (z obszaru
gminy Stolno - 15 uczestników, pod przewodnictwem opiekuna Agnieszki Ziółkowskiej, przebyli trasę Wabcz – Linowiec - OboryPiątkowo – Gorzuchowo – Sarnowo). Uczestnicy zadania zwiedzali
zabytki, poznawali historię i świetnie się bawili przy rozwiązywaniu
zagadek związanych z obszarem po którym się poruszali. Na mecie, przy
świetlicy w Sarnowie, na uczestników czekał poczęstunek. Tutaj
kapitanowie poszczególnych drużyn odpowiadali indywidualnie na
pytania związane z obszarem objętym naszą LSR. Zwyciężyła drużyna
"Łowcy przygód" z obszaru gminy Chełmno. Cała grupa otrzymała
upominki - bidony. Na zakończenie przygotowaliśmy na powrót dla
każdego uczestnika wodę. Łączna liczba uczestników zadania to 60
osób.
Spotkanie aktywizacyjne i integracyjne - Spotkanie przeprowadzone
było w formie warsztatu florystycznego- „Rozwój przez Tradycję…”,
gdzie podstawą było wykonanie wieńców i ozdób na groby. Zadanie
zaplanowano w takim okresie tzn. przed świętem zmarłych, by pokazać
uczestnikom, że można stworzyć piękne dzieła samemu, nie ponosząc
wielkich kosztów. Warsztaty prowadzone były przez Panią Ewę
Stodolak , która przeprowadziła niejedne już zajęcia w tej i podobnej
tematyce. Sama kiedyś, brała udział w zajęciach organizowanych przez
LGD, były to warsztaty florystyczne i z zakresu rękodzieła
artystycznego. Zajęcia odbywały się w 2 grupach, pierwsza grupa
zajęcia miała 24 października na świetlicy wiejskiej w Piaskach dla
mieszkańców z gminy Grudziądz i Chełmno, natomiast druga grupa
spotkała się 25 października w Lisewie - zajęcia dla mieszkańców z
gminy Stolno i Lisewo. Z naszej gminy uczestniczyło 15 osób. Na
spotkanie uczestnicy przynieśli ze sobą po kilka gałązek iglaków a
reszta materiałów została zakupiona przez LGD w ramach
realizowanego projektu (iglaki, kwiaty, ozdoby, wstążki, susze).
Trenerka pokazywała krok po kroku jak należy wykonać wieniec na
podkładzie – florecie, uczyła przycinać iglaki, dobierać wielkością do
wieńca. Uczestniczki same przygotowywały kwiaty. Trenerka pokazała
jak łatwo dostępne materiały typu szyszki, susze roślinne, dzika
roślinność można wykorzystać przy tworzeniu wieńców. Drugim
produktem było wykonie ozdoby na groby
w postaci krzyża, na
podkładzie z drewnianych listewek, czy grubszych gałęzi. Podstawa
pokrywana była mchem, przyozdabiana iglakami, roślinami, np.
ostrokrzewiem, gałęziami, trzciną, wstążkami oraz kwiatami. Każdy
uczestnik miał inny pomysł na swoje prace. Uczestnicy dobierali kolory
kwiatów i wielkość wieńca do grobów, na których zostaną ułożone
wykonane prace.Celem warsztatów było kultywowanie,
podtrzymywanie i dokumentowanie ludowej tradycji wytwarzania
wieńców i wiązanek, rozwój twórczy uczestników oraz nabycie przez
nich praktycznych umiejętności z zakresu florystyki, integracja i
aktywizacja mieszkańców z obszaru LGD, motywacja do
podejmowania nowych inicjatyw zmierzających do rozwoju nowych
form działalności pozarolniczych.
Zgłoszeń było więcej ale niestety środków
starczyło nam na objęcie wsparciem 60 osób.
Były to osoby dorosłe, szczególnie aktywnie
działające na swoim terenie, tzw. liderzy. W
tej sześćdziesiątce był tylko jeden mężczyzna
– sołtys wsi Gorzuchowo – Pan Krzysztof
Suchocki. Trenerka i inne uczestniczki
podziwiały jego umiejętności, bo „zabawa” z
kwiatami to stereotypowo pojmowane zajęcie
dla kobiet. Do udziału również w pierwszej
kolejności zaproszono osoby, które nie
uczestniczyły wcześniej w żadnych zadaniach
organizowanych przez LGD.

Piknik - 15 września w miejscowości Kałdus (Gmina Chełmno) odbyła
się impreza promocyjno - kulturalna „Dzień pieczonego ziemniaka”,
której celem była integracja i aktywizacja mieszkańców LGD oraz
promocja obszaru działania stowarzyszenia. Najważniejszym punktem
imprezy, było wyłonienie zwycięzcy w organizowanym konkursie
kulinarnym pn. „Ziemniak na 100 sposobów”. Zgłoszonych zostało 16
potraw. Każda kusiła wyglądem i unoszącym się zapachem. Nie lada
wyzwanie stało zatem przed Komisją Konkursową, która miała
dokonać wyboru swoistej „potrawy potraw”. Ostatecznie
najsmaczniejszą, najlepiej się prezentującą i nawiązującą do tradycji
potrawą okazały się cukierki kartofelki Pani Hanny Wojciechowskiej z
Kałdusa (Gm.Chełmno). Drugie miejsce zajęła
Pani Dorota
Podlasińska ze Starogrodu (Gm. Chełmno)- rolada ziemniaczana.
Trzecie miejsce zajęła potrawa Pani Beaty Marchlewskiej z Kałdusa
(Gm. Chełmno). Inne potrawy to kluski ziemniaczane, gołąbki jarskie,
ziemniaki ze śledziem, sałatka warzywna, baka ziemniaczana, placki
ziemniaczane z marchewką, ziemniaki zapiekane w koperku, placek po
węgiersku, placki cygańskie, ziemniaki faszerowane, pierogi ruskie. Z
terenu naszej gminy zgłoszone zostały 2 potrawy – Ziemniaki
faszerowane grzybami Pani Heleny Czajka i Pierogi ruskie Pani Danuty
Figura.Podczas imprezy promowana była działalność LGD, jej celów i
planów działania na kolejne lata. Odbyły się różnego rodzaju konkursy,
związane z ziemniakiem jak i lokalna grupą działania. Pytano
przybyłych o choroby ziemniaków, o rodzaje szkodników, o historię
ziemniaka, skąd przybył, kiedy pierwszy raz była o nim wzmianka. Nie
zabrakło również konkurencji dla dzieci i dorosłych. Było obieranie
ziemniaka, robienie figurek z ziemniaków, rzut ziemniakiem do celu,
slalom z ziemniakiem na łyżce, konkurs wiedzy o ziemniaku,
żonglowanie ziemniakami. Można było skosztować smakołyków z
ziemniaka: świeżo smażone placki ziemniaczane oraz ziemniaki z
parnika z olejem tłoczonym na zimno. Był grill, zupy, kawa, herbata i
coś słodkiego na ząb - ciasto i słodycze dla dzieci. Dodatkowym
punktem imprezy była promocja lokalnej przedsiębiorczości. Można
było zobaczyć stoisko przygotowane przez lokalnych wytwórców sztuczna biżuteria, wyroby z wełny, stoiska z drewna -wóz, taczki.
Szkolenie - w dniach 21-22 września br. odbyło się „Szkolenie z zakresu
procedur naboru i oceny wniosków oraz promocja LGD w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)” organizowane dla członków Rady
ds. wyboru projektów, dla członków Zarządu LGD oraz pracowników
biura. Szkolenie zostało przeprowadzone w Ośrodku Rehabilitacji i
Wypoczynku PERŁA BORÓW w Tleniu. Szkolenie miało na celu
nabycie nowej wiedzy oraz usystematyzowanie już posiadanych
informacji o procedurach naboru wniosków w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju. Szkolenie miało także wypromować LGD oraz
zintegrować przedstawicieli organów LGD i pracowników biura.

Uczestnicy warsztatów podczas
wykonywania wieńców
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Kurs zawodowy - w ramach POKL, działanie 6.3 prowadzony był kurs z zakresu wyrobu świec i mydeł ozdobnych wraz z obsługą kasy fiskalnej.
Zajęcia z obszarze naszej gminy odbywały się na świetlicy wiejskiej w Gorzuchowie. Uczestniczki nauczyły się wyrobu świec jednobarwnych i
kolorowych, parafinowych i żelowych. Same robiły odlewy, zdobiły, pakowały wytworzone wyroby, pracowały również na gotowych
elementach, tzw. stemplach oraz na przeróżnego rodzaju materiałach, głownie florystycznych. Trenerka, P. Ewa Majewska, prywatnie
właścicielka firmy produkującej świece i znicze, pokazała domowe sposoby na wytwarzanie świec. Uczestniczki za pomocą pędzla do golenia
wykonały świece śniegowe, zrywały naklejoną wcześniej taśmę i tworzyły świece z ozdobnym szlaczkiem. Trenerka pokazała jak ze starych
zniszczonych świec można wykonać nowe, jak można ozdobami zatuszować uszkodzenia na świecach. Do ostatecznego zakończenia odlewu
świec, celem jej wyrównania używały starego żelazka, na którego to podstawie podgrzewały boki, równając je. Na uczestniczki czeka jeszcze
wyrób mydeł różnymi technikami, w tym ich pakowanie. Łącznie na zajęcia dla jednej grupy zaplanowano 54 godziny kursu. Uczestniczki na
zajęciach otrzymują poczęstunek. To kolejny kurs, gdzie uczestniczki zdobędą nowe umiejętności i podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Tym
razem dodatkowo zostały wprowadzone do programu kursu zajęcia z zakresu obsługi kasy fiskalnej. Mamy nadzieję, że być może tego rodzaju
umiejętności pozwolą na szybsze znalezienie pracy lub otwarcie własnej działalności.

Spotkanie integracyjne - w ramach zadania, skierowanego do seniorów (osoby pow. 60 r. ż.) z obszaru LGD zorganizowaliśmy spotkania
warsztatowe. Spotkanie warsztatowe pn. „Cza seniorów II” przeprowadzone było w formie warsztatu florystycznego, gdzie podstawą
warsztatów było wykonanie wieńców i ozdób na groby oraz przygotowanie nakrycia stołu na romantyczną kolację. Warsztaty prowadzone były
przez Panią Ewę Stodolak , która przeprowadziła niejedne już zajęcia w tej i podobnej tematyce. Sama kiedyś, brała udział w zajęciach
organizowanych przez LGD, były to warsztaty florystyczne i z zakresu rękodzieła artystycznego. Zajęcia odbywały się w 2 grupach, pierwsza
grupa zajęcia miała 17 października na świetlicy wiejskiej w Cepnie dla mieszkańców z gminy Stolno i Lisewo, natomiast druga grupa spotkała
się 18 października w Sosnówce - zajęcia dla mieszkańców z gminy Chełmno i Grudziądz. Na spotkanie uczestnicy przynieśli ze sobą po kilka
gałązek iglaków a reszta materiałów została zakupiona przez LGD w ramach realizowanego projektu (iglaki, kwiaty, ozdoby, wstążki, susze,
Celem zadania było wsparcie oddolnych inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społecznej seniorów wśród 20 mieszkańców/ mieszkanek z
obszaru LGD poprzez zorganizowanie spotkań pn. „Czas seniorów II”. Cele szczegółowe to:
- podniesienie poziomu świadomości wśród 20 mieszkańców/mieszkanek z obszaru LGD na temat znaczenia aktywizacji i integracji seniorów,
- pomoc 20 osobom starszym w odbudowaniu i potrzymaniu uczestnictwa w życiu społecznym,
- inicjowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji społecznej wśród 20 mieszkańców/mieszkanek z obszaru LGD.
Zgłoszeń było więcej ale niestety środków starczyło nam tylko na objęcie wsparciem tylko 20 osób. Pokazuje to, iż jest zapotrzebowanie na
podejmowanie tego rodzaju inicjatyw. Zakładaliśmy, iż udział w spotkaniach pozwoli uczestniczkom na unikanie izolacji i uczucia
osamotnienia, a pozwoli znaleźć się w centrum życia społecznego. Sami uczestnicy spotkań stwierdzili, że nowe działania mogą być dla nich
bodźcem do pobudzenia aktywności społecznej, jak i również umysłowej oraz fizycznej.
Zadanie „Czas seniorów II” realizowane było w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego otwartego konkursu
ofert nr 8/2012 na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w latach
2012-2014 w zakresie pomocy społecznej pn.: „Wpieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” Działania mające na celu wspieranie
aktywności społecznej osób starszych.

Sala sportowa w Stolnie

Uczestnicy warsztatu florystycznego
Konkurs kulinarny – „Na Wigilijnym stole…” – to zadanie będzie
realizowane w grudniu (wybór najsmaczniejszej potrawy zaplanowano na 8
grudnia w świetlicy w Robakowie). Regulamin wraz
z formularzem
zgłoszeniowym dostępny będzie w biurze LGD, na stronie internetowej
www.lgdvistula.org i www.stolno.com.pl . Zadania te współ finansowane
były ze środków UE w ramach działania “Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w latach 2011-2015”

Niebawem rozpocznie się budowa długo oczekiwanej
sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie.
W dniu 31. 10. 2012 r. została podpisana umowa na
wykonawstwo robót . Koszt budowy sali wyniesie brutto
4 458 750,00 zł.Wykonawcą będzie firma STAWBUD
Krzysztof Stawski. Wykonawca został wyłoniony w
drodze przetargu nieograniczonego, do którego
przystąpiło aż 14 firm. Z racji wielkości
zadania zostało ono
podzielone na trzy etapy.
Planowany termin
zakończenia 31.07.2014.
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Kącik kulinarny
Placki cukiniowo, marchewkowo - ziemniaczane
Sposób przygotowania:
Warzywa myjemy i obieramy.
Z cukini usuwamy miąższ.Natkę pietruszki siekamy
drobno. Na tarce o dużych oczkach ścieramy
cukinię,lekko solimy i odstawiamy na jakiś czas żeby
puściła sok. Jak już puści nadmiar płynu odciskamy.
Następnie trzemy ziemniaki również na grubych
oczkach.Marchewkę,czosnek i cebulę ścieramy na
mniejszych.Dodajemy nać pietruszki, mąkę, jajka.
Solimy , pieprzymy do smaku i całość mieszamy.
Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy partiami
placki na złoty kolor z obu stron.Wykładamy na
ręcznik kuchenny papierowy żeby pozbyć się
nadmiaru tłuszczu. Podajemy z czym kto lubi....

Składniki
5 średnich ziemniaków
1 mała cebula
2 ząbki czosnek
1 średnia marchewka
1 mały pęczek pietruszki
1 średnia cukinia
3-4 łyżki mąki
2 jajka
sól morska,
pieprz kolorowy wg.uznania
olej do smażenia

Cukinia nadziewana
Sposób przygotowania
Cukinie przekroić na połowę i wydrążyć miąższ, a
środki delikatnie oprószyć solą i pieprzem. Filety,
paprykę i cebulę pokroić w bardzo małą kostkę i
podsmażyć na oleju, dodać miąższ pokrojony w
kostkę. Wkruszyć 1,5 kostki drobiowej, doprawić
pieprzem, ostudzić. Dodać jajka i dokładnie połączyć.
Połówki cukinii napełnić farszem i posypać serem.
Pozostałą kostkę drobiową rozpuścić w 100 ml wody i
wlać do naczynia do zapiekania. W naczyniu ułożyć
polówki cukinii. Wstawić do piekarnika nagrzanego
do 200°C. Piec 30 minut. Można podawać z Sosem
Salsa.

Składniki:
2 Kostki do Smaku drobiowe
2 cukinie po 450 g
2 filety z kurczaka (400 g)
1 papryka czerwona (200 g)
1 mała cebula
3 łyżki oleju
2 jajka
50 g startego żółtego sera
sól, pieprz

Humor
Są 90-te urodziny dziadka. Jasiu przychodzi do niego i mówi: Dyrektor do sekretarki: - Czy dała pani ogłoszenie, że szukamy
nocnego stróża? - Dałam. - I jaki efekt? - Natychmiastowy, okradli Dziadziuś, mam dwie wiadomości - dobrą i złą, którą wolisz najpierw?
- Dobrą. - Na twoich urodzinach będą striptizerki!
nam magazyn.
- Oooo, bardzo fajnie. A ta zła? - Będą w twoim wieku!
***
***
Nauczyciel wchodzi do klasy i mówi: Kto głupi wstać. Jasiu wstaje.
Student poszedł zdawać egzamin ale niewiele umiał. W końcu
Nauczyciel pyta: -Czemu wstałeś?
zniecierpliwiony profesor zadał pytanie: - Ile żarówek jest w tym
-Bo nie chciałem, żeby pan tak sam stał.
pokoju? - 10. - Niestety, 11 - powiedział profesor wyciągając żarówke z
***
- Co wy tam robicie, na tych próbach chóru? - Pijemy wódkę i gramy kieszeni i wpisał do indeksu bańkę. Student poszedł zdawać drugi raz.
Gdy padło pytanie o żarówki, po chwili zastanowienia
w karty. - To kiedy śpiewacie? - Jak wracamy do domu.
odpowiedział: 11. Na co profesor: - Ja nie mam w kieszeni żarówki.
***
- Ale ja mam, panie profesorze...
Do biura FBI dzwoni facet: - mój sąsiad John Smith, trzyma narkotyki
***
w szopie na drewno. Wieczorem ten sam facet dzwoni do Smitha: Na ławce leży pijak. Podchodzi do niego 2 policjantów i mówią: Było u ciebie FBI??? - Było. - Porąbali Ci drewno?? - Tak - Dobra,
zapraszamy do poloneza A pijak: - nie dziękuje, nie umiem tańczyć.
jutro ty na mnie donosisz. Ktoś mi musi przekopać ogródek
***
***
Dlaczego blondynka przykleja plastry Niquitin na samochód? - Żeby Przychodzi blondynka do sklepu i mówi: - Chciałam złożyć skargę. Tak? A z jakiego powodu?
mniej paliło
- Dlaczego moje Lays prosto z pieca są zimne?
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Pracownicy Urzędu Gminy Stolno
Anna Bochen
Robert Dobek
Urząd Gminy Stolno
ZPU Drukarnia Chełmno

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

