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" Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy
Dzień zwykły dzień w którym gasną wszystkie spory
Jest taki dzień w którym radość wita wszystkich ..."

fragment "Dzień jeden w roku”
(S.Krajewski-K.Dzikowski)

Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia
z okazji Świat Bożego Narodzenia 

oraz Nowego Roku 2009
Aby Ciepłych chwil w Waszym życiu było jak najwięcej

a dni obfitowały w moc spełnionych marzeń.

Życzą:

Przewodnicząca Rady Gminy Wójt Gminy Stolno   
    Halina Kołodziejek     Jerzy Rabeszko  



Regulamin gminnych placów zabaw
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3) zabronione jest stawanie na ruchomych częściach 
urządzeń.

Uchwała Nr XVIII/118/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 § 3. 
sierpnia 1. Na terenie placu zabaw zabrania się w szczególności:

 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu gminnych 1) wprowadzania psów;
placów zabaw. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z 2) niszczenia zieleni;
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 3) zaśmiecania terenu;

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4) niszczenia, uszkadzania lub usuwania elementów 
14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu wyposażenia;
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. 5) zakłócania spokoju i porządku publicznego;

Nr 70, poz. 473 ze zm.) uchwala się, co następuje: 6) rozpalania ognisk;
§ 1. 7) korzystania z urządzeń placu zabaw w sposób niezgodny z 

Regulamin gminnych palców zabaw, zwany dalej ich przeznaczeniem;
"Regulaminem" określa zasady korzystania z gminnych 8) przebywania w bezpośredniej bliskości będących w ruchu 
terenów oznaczonych tablicami jako "Place zabaw", na huśtawek;

których znajdują się urządzenia zabawowe i inne urządzenia o 9) spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz 
podobnym znaczeniu, stanowiące własność gminy Stolno. używania środków odurzających;

§ 2. 10) przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpływem 
środków odurzających;1. Plac zabaw jest terenem ogólnodostępnym służącym 

11) jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawowych;zabawie i wypoczynkowi.
12) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi.2. Urządzenia zabawowe zamontowane na terenie placu 

2. Każda osoba znajdująca się na terenie placu zabaw zabaw przeznaczone są do korzystania przez dzieci w wieku 
zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu.przedszkolnym i szkolnym tj. zgodnie z certyfikatem urządzeń 

3. Za wypadki spowodowane brakiem przestrzegania placu zabaw do 15 roku życia.
niniejszego Regulaminu ponosi odpowiedzialność 3. Korzystanie z urządzeń zabawowych przez dzieci w wieku 

korzystający z placu zabaw.do 10 lat powinno odbywać się
4. Wszelkie uszkodzenia urządzeń znajdujących się na placu pod opieką osób dorosłych.

zabaw należy zgłaszać do Urzędu Gminy Stolno4. Za dzieci pozostawione na placu zabaw bez opieki 
odpowiadają rodzice lub ich § 4. 

opiekunowie. Postanowienia paragrafu 2 i 3 niniejszego Regulaminu będą 
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich podawane do publicznej wiadomości w widocznych miejscach 

przeznaczeniem, a ponadto z na tablicach usytuowanych na terenie placów zabaw.
uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać § 5.

następujących reguł:  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stolno.
1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry § 6. 

zespołowe; Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
2) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzeli ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

przez więcej niż jedno Pomorskiego.
dziecko na jednym miejscu;

Nowości wydwnicze Do Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Stolnie zakupiono nowe książki ze środków finansowych 
pochodzących z dotacji zrealizowanej w ramach Programu 
Operacyjnego  „ Promocja Czytelnictwa” ogłoszonego przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. 
Wśród  zakupionych nowości, każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie. 
Dla najmłodszych mamy mnóstwo pięknych kolorowych  książek. Są 
też ciekawe pozycje książkowe  dla dorosłych. Książki będą dostępne 
dla czytelników od lutego 2009r., oto niektóre z nich: 
1. Rafał A. Ziemkiewicz: „Czas wrzeszczących staruszków”, „Żywina”
2. Carlos Ruiz Zafon: „Gra Anioła”
3. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: „Moje życie nielegalne”
4. Markus Zusak: „Złodziejka książek”
5. Carl E. Olson, Sandra Diesel: „Oszustwo Kodu Leonarda da Vinci”
6. Lewis Perdue: „Genom śmierci”
7. Michale Peinkafer: „Orki, powrót orków”
8. Nora Roberts: „Rezydencja”, „Błękitny dym”, „Willa”
9. Jamek Rollins: „Burze Piaskowca”, 
10. Nicholas Sparks: „List w butelce”, „Jesienna miłość”, „Pamiętnik”, 
„Wybór”
11. Stella Rimington: „Ryzyko zawodowe”
12. C. S. Harris: „Czego boją się anioły”
13. Stephen King: „Chudszy”
14. Marek G. Zieliński: „Chełmno”
15. Anna Soborska-Zielińska: „Z dziejów  gminy żydowskiej w 
Chełmnie”

Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie

DZIECI: DOROŚLI:
1.Emilia Rzeźnikowska 75 1.Magdalena Koczalska 98
2.Bogna Łukomska 71 2.Marlena, Mirosław
3.Edyta, Julia Trzcińska 69 Madej 81
4.Agata Piechocka 64 3.Grażyna Jeszka 64
5.Agata Derebecka 63 4.Barbara Otlewska 53
6.Oliwia Szulc 62 5.Mirosława Preiss 51
7.Patrycja Szulc 57 6.Barbara Miklusiak 49
8.Martyna Ząbek 47 7.Maria Stronikowska 44
9.Nataszek Sak 46 8.Cecylia Kotowska 42
10.Dominika Ćmil 40 9.Waldemar Miraszewski 42

10. Janusz Jeszka 41

Najlepsi czytelnicy w 2008r.

Przypominamy godziny otwarcia Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Stolnie

Poniedziałek: 07:15 - 15:15
Wtorek: 09:00 - 17:00
Środa: 07:15 - 15:15

Czwartek: 07:15 - 15:15
Piątek: 09:00 - 17:00
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Uchwała  NR XX/123/08  

Rady Gminy Stolno z dnia 25 listopada 2008r.  w   sprawie obniżenia   średniej   ceny   skupu   żyta   dla celów   podatku   rolnego   na   rok  
podatkowy  2009.   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze 
zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162,poz. 1568; z 
2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 
48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218 /, oraz  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym  / Dz. U. z 2006r. nr 
136, poz. 969 ze zm. z 2006 r.nr 143, poz. 1199, z 2007 r. nr 191, poz. 1412, nr 249, poz. 1825, nr 245, poz. 1775, nr 109, poz. 747, z 2008 r. nr 116, 
poz. 730 /    Rada Gminy  uchwala, co następuje :

 § 1
Średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w  komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 
października 2008  r.  w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.  (M. P. z 2008r. nr 81, poz. 717) obniża się z 
kwoty 55,80 zł do  kwoty  44,00 zł za 1dt.

§2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.                               

PODATEK ROLNYWysokość podatków i opłat lokalnych w 2009r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Uchwała NR XX/124/08 Rady Gminy Stolno z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558,nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 z 2003 r., nr 214, poz. 
1806; z 2003 r. nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441 z 2006 r. nr 175 poz. 
1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337 ; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz.1218 /,oraz na podstawie art. 5 ust.1 i art. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2006r. nr 121, poz. 844, ze zm. z 2006 r. nr 143, poz. 1199, z 2007 r. nr 
220, poz. 1601, nr 225, poz. 1635, nr 249, poz. 1828, nr 251, poz. 1847,nr 245, poz. 1775,  Dz. U. z 2008 r. nr 249, poz.1828, nr 93, poz. 585, nr 116, 
poz. 730/ oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia29 lipca 2008r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 
2009 r. / M. P.  z 2008r. Nr 59 poz. 531/. Rada   Gminy uchwala, co następuje 

§ 1
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą :
1.od gruntów :

1/związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,68 zł  od 1 m2 powierzchni ,
2/ pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł od 1 ha powierzchni,
3/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku  
publicznego –0,19 zł od 1 m2 powierzchni.

2.Od budynków lub ich części :
1/ mieszkalnych – 0,26 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 16,30 zł od 1 m2 powierzchni  użytkowej,
3/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m2 
powierzchni  użytkowej,
4/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania  świadczeń zdrowotnych – 4,01 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,
5/ pozostałych , w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego –3,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 

3. od budowli – 2 % ich wartości.
   § 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.    

Uchwała Nr XX/125/08 Rady Gminy Stolno z dnia  25 listopada 2008r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 
214, poz.1806 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 175, poz. 
1457, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm. z 2006 r. Nr 143, poz.1199, z 2007 r. Nr 220, poz.1601, Nr 
225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251 poz. 1847, Dz. U. z 2008 r. Nr 249, poz. 1828, Nr 93, poz.585 i Nr 116, poz. 730 oraz 
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. (MP z 2008 r. 
Nr 59, poz. 531). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 
Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 468,90zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 781,50 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1214,00 zł

2) od samochodów ciężarowych posiadających certyfikat powyżej EURO 2 o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 422,01 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 703,35 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1092,60 zł ciąg dalszy na stronie 4 ------>
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ciąg dalszy ze strony 3
3) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej 

masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
4) od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 989,90 zł.
5) od ciągników siodłowych i balastowych posiadających certyfikat powyżej EURO 2o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 

3,5 tony i poniżej 12 ton – 890,91 zł
6) od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności 

od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem 

związanychwyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 229,24 zł
8) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z 

wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) według stawek określonych w 
załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

9) autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 781,50 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1250,40 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/73/07 Rady Gminy Stolno z dnia 30 listopada 2007 r.  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku 
od środków transportowych (Dz.U. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 143, poz. 2408, z 2007).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędu Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/125/08 Rady Gminy Stolno  dnia
  25 listopada 2008r. STAWKI PODATKU DLA  SAMOCHODÓW 

CIĘŻAROWYCH  OKREŚLONYCH § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały

Załącznik Nr 2do Uchwały Nr XX/125/08 Rady Gminy Stolno z dnia  
25 listopada 2008 r STAWKI PODATKU DLA  CIĄGNIKÓW 

SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH OKREŚLONYCH § 1 ust. 1 pkt 4 
uchwały

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/125/08 Rady Gminy Stolno z dnia  25 
listopada 2008 r STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP 

OKREŚLONYCH§ 1 ust. 1 pkt 6 uchwały

Spotkanie Wigilijne Jak co roku Zarząd Gminny 
Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej w Stolnie przy 
współpracy i wsparciu 
f i n a n s o w y m  G m i n y  
S t o l n o ,  S t a r o s t w a  
Powiatowego w Chełmnie i 
G m i n n e j  K o m i s j i  
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Stolnie 
zorganizował Spotkanie 
Wigilijne dla starszych, 
samotnych, bezdomnych i 

niepełnosprawnych mieszkańców naszej gminy. W spotkaniu wzięli 
udział również Wójt Gminy, przedstawiciele Rady Gminy Stolno, 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwa Powiatowego w 
Chełmnie. Po krótkim powitaniu wszystkich zebranych, dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Małem Czystem wystąpiły z jasełkami, za które 
nagrodzono je gromkimi brawami. Były życzenia świąteczno - 
noworoczne, tradycyjne łamanie się opłatkiem a także smaczna 
rybka, słodkości i drobne upominki. Czas umilił występ zespołu 
„Nowalijki” z Chełmna, z którym wspólnie śpiewano kolędy.
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Projekt systemowy „Wykorzystać szansę” realizowany przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie od maja br. dobiega końca. 
Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja 
Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na realizację założeń 
zawartych w projekcie GOPS otrzymał 68.886,64 zł. Gmina ze swojego 
budżetu wyłożyła 8.082 zł w formie zasiłków okresowych i celowych. 
Obsługą projektu bezpośrednio zajmowali się pracownicy GOPS oraz 
dwie panie z księgowości.

W projekcie wzięło udział 16 osób, niepracujących, 
długotrwałych klientów pomocy społecznej. Osoby te skorzystały z 
doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego i kursów 
zawodowych. Na różnych etapach trwania projektu 6 osób z różnych 
przyczyn zrezygnowało z udziału. Ostatecznie 10 osób dotrwało do 
końca i otrzymało nowe kwalifikacje zawodowe – 1 osoba na wózki 
widłowe; 1 osoba jako kucharz; 4 osoby – sprzedawca z obsługą kasy 
fiskalnej i 4 osoby – opiekunka osób  starszych. Ponadto 4 osoby 
również ukończyły kurs obsługi komputera. Wszystkie osoby 
uczestniczące w projekcie otrzymywały zasiłki pieniężne i zwrot 

kosztów podróży a w czasie trwania szkoleń także wyżywienie.
Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej uczestników projektu i wyposażenie ich w nowe kwalifikacje 

zawodowe, umożliwiające im powrót na rynek pracy. Podsumowując efekty pracy, zarówno zespołu projektowego jak i samych beneficjentów 
trzeba stwierdzić, że ta praca ma sens. W naszym przypadku aż 10 osób ukończyło projekt zgodnie z założeniami.

Informuję, że już teraz pisany jest wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu o przyznanie dotacji na realizację 
projektu w przyszłym roku i  zapraszam osoby zaintersowane do złożenia wizyty w naszym Ośrodku w celu uzyskania dokładniejszych informacji.

Koordynator projektu - Kierownik GOPS Arleta Latuszek

Unijne pieniądze rozdane

Fot. Realizatorzy projektu

50 - lecie działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 18 października 2008 r. w Sali 
Obrad Kujawsko-Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyły się uroczyste obchody 50-tej 
rocznicy działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. W uroczystościach 
wzięło udział wielu członków Zarządów Gminnych, Zarządów Rejonowych, 
Zarządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Rady Naczelnej PKPS w Warszawie. 
Zaproszono także przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego, sponsorów wspierających działalność organizacji, 
przedstawicieli gmin i pomocy społecznej. 
Podczas uroczystości przypomniana została historia powstania organizacji, jej 
ewolucja a także problemy z jakimi się zmaga. Obecnych było kilku działaczy 
PKPS, którzy są jego członkami już 50 lat. Z tej okazji zostali oni odznaczeni 
złotymi krzyżami za długoletnią ofiarną pracę. Działalność naszego Zarządu 
została również doceniona, bowiem jej członkowie zostali odznaczeni: Pani 
Halina Konieczna – złotą odznaką PKPS a Pani Anna Bochen i Pani Arleta Latuszek 
srebrnymi odznakami PKPS. Natomiast Pani Grażyna Przybył, która była jedną z 

założycieli i pierwszych działaczek Zarządu Gminnego w Stolnie za długoletnią działalność oraz Wójt Gminy Jerzy Rabeszko za wspieranie 
organizacji otrzymali podziękowania z rąk Pani Ewy Kururiszwili Sekretarza Generalnego Rady Naczelnej PKPS.

Fot. Pani Anna Bochen przyjmuje srebrna odznakę. 

Fot. Pani Arleta Latuszek odznaczona srebrną odznaką (fot.z lewej) oraz Pani Halina Konieczna złotą. 
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Lokalna Grupa 
Działania „Vistula – Terra Culmensis” pozyskała Moduł II – 5 godzin
kolejne środki z UE  na swoja statutowa 1. Podstawy tworzenia biznes planu
działalność.  Tym razem wsparcia w kwocie 50 Moduł III – 15 godzin
tys. zł. ze środków wspólnotowych na projekt 1. Moduł aktywizacyjny – zajęcia z doradca zawodowym i 
pn. „Akademia sołtysów” udzielił Wojewódzki psychologiem.

Urząd Pracy w Toruniu. Moduł IV – 5 godzin
Projekt skierowany jest do sołtysów oraz liderów z terenu gmin 1. Ogólne zasady rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
wchodzących w skład LGD (w szczególności mających status osób 
bezrobotnych, zatrudnionych, w tym rolnicy, samozatrudnieni, Projekt rozpoczął się w miesiącu grudniu i potrwa do końca 
pracownicy w gorszym położeniu ) i obejmuje następujący program maja.  Szkolenia odbywać się będą w poszczególnych gminach od 
szkoleń: stycznia do końca kwietnia, raz w tygodniu po 5 godzin.

Program szkoleń- 80 godzin kursu. Celem szkolenia jest dostarczenie sołtysom takiej wiedzy, by razem z 
Moduł I – 55 godzin mieszkańcami mógł poprawić rozwój swojej wsi. Dobry pomysł, 
1. Omówienie programów operacyjnych na lata 2007-2013, chęci, wiedza i umiejętność aplikowania o środki unijne jest drogą do 

możliwości pozyskiwania funduszy. nowoczesnej wsi. Rzutować to będzie na przyszły rozwój terenów 
2. Budowanie projektów unijnych. wiejskich, na dodatkowe zajęcia, pracę, zarobki.
3. Dokumentacja merytoryczna i finansowa projektu. Szkolenia odbywać się będą w poszczególnych gminach, tj. 
4. Warsztaty z praktycznego przygotowania wniosku o Chełmno, Lisewo, Grudziądz oraz w naszej  gminie. Szkolenia 

dofinansowanie realizacji projektu. poprowadzi Akademia Kształcenia Zawodowego, która swoja 
5. Praca z generatorem wniosków. siedzibę ma w Toruniu. Dysponuje ona kadrą wykształconą, 

odpowiednio wykwalifikowaną, z dużym doświadczeniem.
I.F.

“Akademia sołtysów”

Nowe władze LGD 
Jerzy Cabaj, Krzysztof Wypij, Jan Tesmer, Adam Kocioł, Stanisław 
Kamionka, Zbigniew Kłos, Jan Went, Alicja Nogalska, Aneta 20 października 2008 
Kwiatkowska, Hanna Guzowska, Krzysztof Klucznik, Krystyna roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Rudniku odbyło się 
Iwańska. drugie w tym roku walne zgromadzenie członków Lokalnej Grupy 
Podziękowania należą się wszystkim członkom Stowarzyszenia, Działania „Viustula Terra Culmensis – Rozwój przez tradycję” w 
którzy w tak licznym składzie przybyli na to spotkanie. Szczególne którego skład wchodzą cztery gminy : Grudziądz, Stolno, Lisewo i 
podziękowania kierujemy również do gości specjalnych, którymi Chełmno.Na zebraniu zostały zatwierdzone następujące uchwały:
byli: Poseł na sejm RP Janusz Dzięcioł oraz Wicestarosta 
Chełmiński Wojciech Bińczyk.

   1.Dla członków zwyczajnych będącymi osobami prawnymi   
posiadającymi status jednostki samorządu terytorialnego -1000 zł

2.Dla pozostałych członków zwyczajnych -20 zł

 
I

-powołany został nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
1. Sławomir Piernicki- Prezes Stowarzyszenia 
2. Anna Bochen- Wiceprezes Stowarzyszenia
3. Halina Chrzanowska- Skarbnik Stowarzyszenia
4. Marcin Pilarski – Sekretarz Stowarzyszenia
5. Agnieszka Kocioł- Członek Stowarzyszenia
-Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

-została powołana nowa Komisja rewizyjna w składzie:
1. Henryk Krzywdziński -Przewodniczący Komisji
2. Marcin Dziadzio- Wiceprzewodniczący Komisji
3. Katarzyna Czerwińska -Członek Komisji
4. Monika Malinowska- Członek Komisji
-Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
VI- Uchwała Nr 9/2008- w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Vistula - Terra Culmensis- Rozwój 
przez Tradycje”

-została powołana Rada Stowarzyszenia w składzie: Jerzy Rabeszko, 

I- Uchwała Nr 4/2008- w sprawie przyjęcia zmian statutu Lokalnej 
Grupy Działania „Vistula- Terra Culmensis- Rozwój przez 
Tradycje”

II- Uchwała Nr 5/2008- w sprawie ustalenia składek członkowskich 
stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „ Vistula -Terra 
Culmensis- Rozwój przez Tradycje”

III -Uchwała Nr 6/2008 – w sprawie odwołania Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Vistula – 
Terra Culmensis- Rozwój prze Tradycje” z dniem 20.10.2008r 
-Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V- Uchwała Nr 7/2008- w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Dziaania „ Vistula – Terra Culmensis- Rozwój 
przez Tradycje”

V – Uchwała 8/2008 – w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Vistula -Terra 
Culmensis- Rozwój przez Tradycje”

Fot. Uczestnicy zebrania walnego 

Fot. Przemówienie posła na sejm RP - Janusza Dzięcioła
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26 listopada  w Szkole Podstawowej w Małem Czystem odbył się Klasy IV-VI
konkurs  recytatorski pt. "Strofy o jesieni". 1. Magdalena Muszarska-Robakowo
Laureatami zostali: 2.Katarzyna Głowacka-Wabcz
Klasy II-III 3.Oliwia Piotrzkowska-Stolno

1. Oliwier Piasecki-Małe Czyste Organizatorem konkursu była biblioteka przy Szkole 
2. Barbara Świs-Robakowo Podstawowej w Małem Czystem. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
3. Agata Chojnacka-Wabcz książki, które ufundowała Rada Rodziców z tej szkoły i drobne 

upominki- fundatorem Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie.

Konkurs recytatorski

Fot. Uczestnicy konkursu

Mamy wyremontowane ośrodki zdrowia Od wakacji trwał remont Ośrodków Zdrowia – w Robakowie oraz 
Stolnie. Budynki przeszły kapitalne remonty  pomieszczeń. 

Wymianie uległa stolarka okienna i drzwiowa, położono nowe podłogi (płytki i wykładziny). Wykonawcami były firmy: LerNo s.c. (Stolno) 
oraz F.H.U. SANITAR. Wykonawcy zostali wyłonieni w drodze przetargów nieograniczonych. Łączny koszt remontów - łącznie z kosztami 
przygotowawczymi (projekt budowlany, wydanie uzgodnień) wyniósł ponad 250 tyś zł.  Poniżej fotografie prezentujące wyremontowane 
Ośrodki Zdrowia. 

Fot. Gabinet zabiegowy - Stolno Fot. Poczekalnia - Stolno

Fot. Gabinet stomatologiczny - Stolno Fot. Gabinet lekarski - Stolno

Fot. Komisja konkursowa podczas pracy
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Bigos po kaszubsku. 
Składniki: świeża kapusta 
0,5 kg, świeże grzyby 0,5 
kg, pietruszka 2 sztuki, 
cebula 2 sztuki, pomidory 
2 sztuki, olej 5 łyżek, mąka 
1 łyżka, wino czerwone 1 
kieliszek, sól 1 szczypta do 
smaku, pieprz 1 szczypta 
do smaku. 

Wykonanie: Grzyby dokładnie czyścimy i drobno siekamy, a cebulę 
kroimy. Pietruszki myjemy i trzemy na tarce. 
Na patelni rozgrzewamy olej, podsmażamy grzyby i ściągamy. Na tym 
samym tłuszczu szklimy cebulę, a następnie podsmażamy pietruszkę. 
Z kapusty zdjąć wierzchnie brzydkie liście, umyć i poszatkować. Zalać 
kapustę niewielką ilością wody, posolić i ugotować. Wszystko razem 
połączyć i oprószyć mąką. 
Pomidory umyć i sparzyć, zdjąć z nich skórkę, drobno posiekać, 
dodać przygotowane warzywa, przykryć i udusić. Pod koniec 
duszenia dodać wino i jeszcze chwilę razem poddusić, doprawić do 
smaku solą i pieprzem według uznania.

Przepisy  zapożyczone ze strony  internetowej: www.mojeprzepisy.pl

Coś dla żołądka i podniebienia.... Paszteciki z kapustą i grzybami
Składniki: ciasto francuskie 2 
opakowania, pieczarki 30 dag, 
kapusta kwaszona 30 dag, 
cebula 1 szt., jajko 1 szt., liść 
laurowy 2 szt., ziele angielski 4 
ziarnka, masło 1 łyżka, sól , 
pieprz, olej 
Wykonanie: Kapustę zalać 
wodą, zagotować. Posolić, 
popieprzyć, dodać liść laurowy 

i ziele angielskie – wymieszać, zmniejszyć ogień i gotować, aż kapusta 
będzie miękka.Pieczarki oczyścić, pokroić w paseczki. Na patelni 
rozpuścić łyżkę masła, dodać pieczarki, posolić, dodać pieprz, 
wymieszać. Smażyć na średnim ogniu, nie przykrywając, aż sos, który 
puściły pieczarki wyparuje. Ugotowaną kapustę i pieczarki drobno 
pokroić (pieczarki ewentualnie można zmielić w maszynce). Połączyć 
ze sobą. Cebulę, drobno posiekaną, zeszklić na oleju. Dodać, wraz z 
olejem do kapusty i grzybów. Dokładnie wymieszać, doprawić do 
smaku solą i pieprzem.Płat ciasta francuskiego lekko rozwałkować. 
Rozsmarować na całości cienką warstwę farszu, pozostawiając z 
każdego brzegu ok. 2 cm wolnego ciasta (aby można było je zlepić). 
Zwinąć ciasto jak roladę. Zlepić brzegi. Nożem zrobić, co kilka 
centymetrów, małe nacięcia. Ułożyć na blaszce wyłożonej papierem 
do pieczenia. Posmarować roztrzepanym jajkiem. 
Piec w temperaturze 190 stopni, do momentu, aż ciasto nabierze 
złotego koloru

Kącik humoruNauczycielka pyta dzieci:
- Jakie macie zwierzęta w domach?

- Ja mam psa.
- A ja mam kota.

- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi Jaś.
********** **********

**********

**********

**********

do Jasia:
- Jasiu nie wolno bawić się różańcem.

- Dlaczego?-pyta Jasio.
- Bo w każdym tym koraliku jest aniołek.

- No to aniołki! Karuzela.

- Jaka jest różnica między automatem telefonicznym a wyborami? Spotkał się zając z niedźwiedziem. Niedźwiedź:
- W automacie najpierw płacisz, a potem wybierasz, a przy wyborach - Te, zając, chcesz zobaczyć helikopter?

najpierw wybierasz, a płacisz później! - No pewnie!
- To zamknij oczy!

Młody tygrys po raz pierwszy w życiu bierze udział w cyrkowym Zając zamknął oczy, niedźwiedź zakręcił mu uszy, puścił je, a zając 
pokazie tresury. Zaciekawiony pyta matkę: FRRRRRRRR - poleciał, po czym z hukiem spadł w krzaki. Niedźwiedź 

- Kto tam siedzi? tylko zarżał głośno i poszedł dalej.
- To są widzowie. Ale ich nie musisz się bać, przecież widzisz, że Kilka dni później spotykają się znów. Zając mówi:

wszyscy są za kratami. - Te, niedźwiedź, chcesz zobaczyć helikopter?
Na co niedźwiedź, macając swoje małe uszy:

Facet z blondynką na czacie. - No, chcę...
- Piszemy do siebie już od 2 tygodni, może spotkalibyśmy się w - To zamknij oczy!

realu? - pisze mężczyzna. Niedźwiedź zamknął oczy, a zając jak go nie zdzieli ogromnym kijem 
- Ale u mnie nie ma Reala, moglibyśmy się spotkać w Biedronce? przez łeb. Niedźwiedź padł, a zając uciekając krzyczy:

- No po co tak blisko łopat stajesz!?
Jest spotkanie do pierwszej komunii św. Ksiądz rozdaje poświęcone 
różańce. Jasio w końcu dostaje swój i zaczyna się nim bawić. Ksiądz 


