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

Wójt Gminy Stolno

Jerzy Rabeszko

Przewodnicząca Rady Gminy 
Stolno

Halina Kołodziejek

Niech nadchodzące święta Bożego 
Narodzenia przyniosą Wam  szczęście i 

pomyślność, niech moc wiary i siły doda 
otuchy w zmaganiu się z codziennością. 
Niech Nowy Rok będzie czasem pokoju 

i realizacji osobistych zamierzeń. 
Wszystkim mieszkańcom Gminy Stolno 

Życzą: 
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UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY GMINY 
STOLNO z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2013 rok

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r.nr 142, poz. 
1591 ze zm.1' ) oraz na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.2) )
     Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą :
   1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków - 0,78 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym :
   - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku
   publicznego - 0,23 zł od 1 m2 powierzchni,
   - oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem Ws, 
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi - 0,05 zł 
   od 1 m2 powierzchni,
   2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 18,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -10,65 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 4,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
   3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 
1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkachi opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała nr XI/88/2011 Rady Gminy Stolno z 
dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2012 r. .

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXII/160/2012 RADY GMINY 
STOLNO z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2013 r.

     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 późn. 
zm.1' ) oraz na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 
poz.613 z późn. zm.1 ), w związku z obwieszczeniem Ministra 
Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (MP z 2012 r., poz. 
587) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 
2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących w 2013 r. (MP z 2012 r. poz. 743),
     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 - 540,00 zł
   b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 900,00 zł
   c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1397,00 zł

2)od samochodów ciężarowych posiadających certyfikat powyżej 
EURO 2 o dopuszczalnej masie całkowitej:
   a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 486,00 zł
   b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 809,00 zł
   c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1257,00 zł
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 - 1139,00 
zł.
5) od ciągników siodłowych i balastowych posiadających certyfikat 
powyżej EURO 2 o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1025,00 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 związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 263,00 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 - 900,00 zł
   b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1439,00 zł
§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/89/ 2011 Rady Gminy Stolno z dnia 
29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na 2012r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.

Stawki podatku 2013
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UCHWAŁA NR XXII/158/2012 RADY GMINY
z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku 
rolnego na rok podatkowy 2013

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 
1591 ze zm.1' ) oraz na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 
listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity : Dz. U. z 
2006r. nr 136, poz.9692) ),

Rada Gminy uchwala, co następuje :
     § 1. Średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, 
ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku (M. P. z 
2012r., poz.787), obniża się z kwoty 75,86 zł za 1 dt. do kwoty 57,00 
zł za 1dt.
    § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2013r.

W dniu 17 listopada 2012 r. odbyło się poświęcenie odrestaurowanej 
figurki św. Rocha w Oborach. Figurka należy do jednych z 
najcenniejszych na terenie Gminy Stolno, pochodzi ona z XVIII w. W 
celu ochrony przed jej całkowitym zniszczeniem Gmina Stolno 
nawiązała współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 
Wydziałem Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, który to 
odrestaurował figurę. W prace związane z odnowieniem figury oraz 
miejsca, na którym jest ona posadowiona włączyli się licznie 
mieszkańcy sołectwa Obory. Na odnowienie postumentu pod figurkę 
sołectwo pozyskało także środki z Powiatu Chełmińskiego w ramach 
konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa” – 900 zł. Oprócz 
figurki, odbudowany został także od podstaw postument, wykonano 
nowe ogrodzenie i utwardzenie wokół figury. Zasadzone zostały także 
krzewy ozdobne. Łączny koszt odnowienia figurki to blisko 7 tys. 
złotych.W uroczystościach poświęcenia figurki brał udział Wójt 
Gminy Stolno Jerzy Rabeszko, poświecenia dokonał Proboszcz parafii 
Wabcz  ks. Piotr Podlewski.

Poświęcenie figurki św. Rocha w Oborach

Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego już 
zarejestrowany

Po trwającej ponad 3 miesiące procedurze w dniu 4.12.2012 r. 
Minister Administracji i Cyfryzacji wpisał do rejestru związków 
międzygminnych pod pozycja 304 Związek Komunalny Gmin 

Powiatu Chełmińskiego. W skład związku wchodzą gminy: Stolno, 
Lisewo, Papowo Biskupie, Chełmno, Kijewo Królewskie i Unisław. 

Celem związku jest realizacja zadań związanych z gospodarką 
odpadami. Siedziba związku będzie mieściła się w Stolnie w 

budynku WSHP. Z początkiem roku Związek podejmie kampanię 
informacyjną skierowaną do mieszkańców wszystkich sześciu gmin 

dotyczącą nowych obowiązków związanych z gospodarką 
odpadami. O szczegółach kampanii będziemy informowali naszych 

mieszkańców w kolejnych numerach Echa Stolna.

Związek Komunalny Gmin
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Dnia 26 listopada z okazji Dnia Pluszowego Misia odbył się 
konkurs recytatorski pn. „Wiersze Marii Konopnickiej”. Konkurs 
zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stolnie. 
Na imprezę przybyli uczniowie klas I-III z terenu Gminy Stolno ;
Natalia Usowska, Katarzyna Ogonowska, Zuzanna Jarnicka, 
Michał Figura, Sandra Bogusz, Jagoda Klikowska, Martyna 
Filipek, Marika Zacharek, Klaudia Usowska, Nikoletta Załęcka, 
Weronika Gehfelt, Mikołaj Skica, Hubert Wolak, Julia Jelonek, 
Magdalena Ostrowska, Przemek Augustyniak, Martyna Dziubak, 
Dominika Skowron, Magsalena Figura, Kamil Grajewski, Jakub 
Gębicz, Łukasz Królik, Marta Kostecka, Julia Kasprzyk, Wiktoria 
Głowacka. Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja 
Konkursowa w składzie:  Barbara Ogonowska - nauczyciel języka 
polskiego, Halina Koodziejek- Przewodnicząca Rady Gminy

Konkurs recytatorski

 Stolno oraz Zofia Janik- Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Stolno. Po burzliwych  naradach komisja ustaliła że w kategorii klasa I , zwyciężył 
Michał Figura. Drugie miejsce zajęła Marika Zacharek, a trzecie Martyna Filipek. W kategorii klasa II zwyciężyła Weronika Gehwelt. Drugie 
miejsce zajęła Julia Jelonek, a trzecie Magdalena Ostrowska. Wyróżnienie zdobyła Nikoletta Załęcka. W kategorii klasa III zwyciężyła  
Wiktoria Głowacka. Drugie miejsce zajęła Marta Kostecka, a trzecie Julia Kasprzak. Wszyscy dostali książki z wierszami Marii Konopnickej, 
żelki z misiami oraz dla zwycięzców przygotowano statuetki oraz maskotki misia z logo biblioteki.

W dniu 12 października br. w Urzędzie Gminy Stolno odbyło się 
uroczyste wręczenie medali przyznanych 3 parom małżeńskim przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,, Za długoletnie pożycie 
małżeńskie’’. Uroczystej dekoracji Dostojnych Jubilatów dokonał 
Wójt Gminy Stolno – Jerzy Rabeszko wraz z Przewodniczącą Rady 
Gminy Stolno – Haliną Kołodziejek. Spotkanie odbyło się w miłej i 
sympatycznej atmosferze . Były gratulacje, życzenia, kwiaty, 
upominki. Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na wspólny 
poczęstunek   oraz miłą chwilę wspomnień. W gronie Jubilatów, 
którzy świętowali znaleźli się:
Państwo Gertruda i Benedykt Dybowscy ślubowali 50 lat temu. 
Jubilaci mieszkańcami gminy Stolno są od 1959 r., mają 5 dzieci, 
doczekali się   12  wnuków i 1 prawnuka. Państwo Agnieszka i Piotr 
Strupowscy ślubowali 50 lat temu. Jubilaci mieszkańcami gminy 
Stolno są od 1972 r.,  mają 6 dzieci, doczekali się 12    wnuków i 4 
prawnuków. Państwo Cecylia i Henryk Kruszyńscy ślubowali 50 lat 
temu. Jubilaci mieszkańcami gminy Stolno są od 1962 r., mają 3 
dzieci, doczekali się 7 wnuków i 1 prawnuka.

50-lecia pożyć małżeńskich

8 grudnia w świetlicy wiejskiej w Robakowie odbył się konkurs kulinarny „Na Wigilijnym stole…” na najlepszą potrawę wigilijną. To już drugi 
konkurs na tego rodzaju potrawy. W ubiegłym roku odbył się na terenie gminy Lisewo. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs zgłosiło się 29 
uczestników. Pomysłów na potrawy było wiele. Królowały ryby pod różnymi postaciami, pierogi, ciasta, zupy, sałatki, zapiekanki. Celem 
konkursu było kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej związanych ze świętami Bożego Narodzenia, 
jak i integracja i aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystywania dziedzictwa kulinarnego obszaru LGD i te założenia 
udało nam się osiągnąć.  Profesjonalni kucharze, którzy oceniali przygotowane potrawy, mieli nie lada wyzwanie, gdyż uczestnicy poza potrawą 
przygotowali również przepiękne wystroje stołów. Na sali pachniało nie tylko potrawami ale i  choinką, pomarańczami, przepięknie biło światło 
zapalonych świec. Panowała atmosfera świąt, która udzieliła się nie jednemu uczestnikowi. Po posmakowaniu potraw, wysłuchaniu opowieści o 
nawiązaniu do tradycji, komisja przystąpiła do sumowania wcześniej przyznanych punktów. Jednogłośnie najlepszą potrawą okazał się karp

przygotowany przez mieszkankę gminy Chełmno, Panią Grażynę 
Kotapka – w ubiegłym roku pani Grażyna również pokonała innych 
uczestników, bo również zwyciężyła.Drugie miejsce zajęła potrawa 
Pani Barbary Kosieńskiej, również z gminy Chełmno. Pani Basia 
przygotowała śledzia w warzywach, a laureatem trzeciego miejsca 
została Pani Renata Sankiewicz z gminy Lisewo, która przygotowała 
szczupaka „w szuwarach”.  Komisja nie mogła się nawychwalać 
smaku, sposobu podania i ogólnego wrażenia jakie zrobiły na nich 
przygotowane potrawy. Każdy uczestnik otrzymał nagrody w postaci 
fartuchów i rękawic kuchennych oraz dla laureatów trzech pierwszych 
miejsc były przeznaczona parowary a dla pozostałych uczestników 
naczynia szklane - miska oraz półmisek w kształcie ryby. 
Przygotowaliśmy również mały poczęstunek dla wszystkich 
uczestników i zaproszonych gości w postaci ciasta i bufetu kawowego. 
Cieszymy się, że mieszkańcy są zainteresowani udziałem w 
podejmowanych przez nas działaniach. Niedawno, we wrześniu, 
przeprowadziliśmy również konkurs kulinarny, ale tematem 
przewodnim było przygotowanie potrawy na bazie ziemniaka i tam 
również zaskoczyli nas mieszkańcy zaangażowaniem w przygotowanie 
swoich potraw. Z terenu naszej gminy zgłosiło się 15 uczestników. Prezentacja potraw

Konkurs kulinarny
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Realizacja projektu systemowego „Wykorzystać szansę” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie  dobiegła  końca. 
Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej  Działanie 7.1 Rozwój aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 
Rozwój aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W tegorocznej edycji projektu udział wzięły 22 osoby. W ramach Aktywnej 
integracji dla 15 beneficjentów przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego oraz trening kompetencji społecznych. W 
ramach projektu przeprowadzone zostały również następujące kursy zawodowe: ” konserwator terenów zielonych”, „obsługa kasy fiskalnej z 
fakturowaniem”, „obsługa wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych” oraz kurs „opiekunka osób starszych i przewlekle chorych”. 
Poszczególne kursy kończyły się egzaminami, wszyscy kursanci zaliczyli je pozytywnie.  W ramach Programu Aktywności Lokalnej  odbyły  
się zajęcia dla rodziców dzieci  niepełnosprawnych. Opiekunowie  zapoznali się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi wychowania 
niepełnosprawnego dziecka. W ramach działań środowiskowych dla beneficjentów oraz ich rodzin  zorganizowany został wyjazd nad morze do 
Krynicy Morskiej, wyjazd do Wioski garncarskiej do Kamionki k/Nidzicy oraz odbyła się impreza integracyjna w kręgielni.  Działania 
zakończyły się wręczeniem  zaświadczeń oraz certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach i kursach.  Już teraz zachęcamy do udziału w 
projekcie  w następnych latach. 

Uczestnicy projektu 

W dniu 08.12.2012r. Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zorganizował wyjazd dla dzieci niepełnosprawnych do Parku 
Rozrywki w Drzewinie, gdzie znajduje się Przystanek św. Mikołaja.  Jest to specyficzne miejsce, w którym każde dziecko znajdzie coś dla 
siebie. Mali uczestnicy mieli okazje zobaczyć Wioskę Lapońską, gdzie  w otoczeniu sprzętów wyprawowych, namiotów i ogniska mogły 
obcować z psami husky. Ponadto odbyły się również warsztaty, gdzie dzieci samodzielnie wykonały stroiki świąteczne oraz malowały bombki. 
Punktem kulminacyjnym było spotkanie ze Świętym Mikołajem. Dzieci wysłuchały opowieści o świętach, podróżach Mikołaja oraz mogły 
poprosić  go o idealny prezent dla siebie. Dzieci wracały zadowolone i uśmiechnięte ze słodkim upominkiem przygotowanym przez PKPS ZG 
Stolno. Wyjazd odbył się dzięki dofinansowaniu przez Powiat Chełmiński ze środków PFRON i GKRPA w Chełmnie

Realizacja projektu “Wykorzystać szansę”

Wieści ze stowarzyszenia PKPS ZG w Stolnie
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W ramach działań PKPS ZG Stolno  w dniu 14.12.2012r.  
odbyło się, zgodnie z tradycją naszej gminy, Spotkanie 
Wigilijne dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. 
Impreza współfinansowana była przez Gminę Stolno, 
Starostwo Powiatowe oraz Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Stolnie.  W spotkaniu udział 
wzięły m. in. Wójt Gminy Stolno, Przewodniczaca Rady 
Gminy Stolno, Przewodniczaca GKRPA oraz Starosta 
Chełmiński. Swoim występem czas umiliła młodzież  ze SP w 
Małem Czystem przedstawiając szopkę bożonarodzeniową, 
która nagrodzona została gromkimi brawami. Były życzenia 
świąteczno-noworoczne , tradycyjne łamanie się opłatkiem i 
słodkie upominki. Impreza była bardzo udana i na pewno 
wszystkim na długo pozostanie w pamięci. 

Podsumowując mijającą kadencję Zarządu LGD „Vistula-Terra Culmensis” prezentujemy podjęte w latach 2008-2012 działania:
- ogłaszaliśmy konkursy  – w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”– 2 nabory (8 wniosków, 8 rozpatrzonych pozytywnie), „Małe projekty” - 
2 nabory (13 wniosków, 12 rozpatrzonych pozytywnie), „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 2 nabory (3 wnioski, 2 rozpatrzone 
pozytywnie), „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 2 nabory (3 wnioski, 2 rozpatrzone pozytywnie). Łącznie zostało złożonych 
27 wniosków z czego wybranych do dofinansowania 24, z tego16 wniosków zostało już rozliczonych (beneficjenci otrzymali płatności 
ostateczne), na 4 wnioski są podpisane umowy (zadania są w trakcie realizacji), 4 wnioski są w trakcie oceny formalnej dokonywanej przez 
ARiMR, natomiast 1 beneficjent wycofał się z dofinansowania na etapie oceny formalnej dokonywanej przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego (głównie były to zadania inwestycyjne, usługowe, kulturalne, przyczyniające się do  rozwoju turystyki)
oraz konkursy aktywizujące społeczność:  kulinarne, fotograficzny, na pisankę wielkanocną, wiedzy o obszarze LGD, o programach unijnych, 

- przeprowadziliśmy szereg imprez promocyjno-kulturalno- integracyjnych (m.in. „Majówka z LGD „Vistula””, „Dzień pieczonego 

ziemniaka”), - przeprowadziliśmy warsztaty: kulinarne, florystyczne, - zorganizowaliśmy rajd rowerowy, - zorganizowaliśmy konferencje 

–m.in. „ Łącza nas dobre praktyki”, gdzie zostały zaprezentowane przykłady współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi     a 

jednostkami samorządów terytorialnych, przedsiębiorcami, lokalnymi wytwórcami i innymi organizacjami,  „Produkt lokalny a środki z UE”, 

- zrealizowaliśmy projekt współpracy - wydano publikacje w ilości 2000 szt. oraz wydrukowano karty pocztowe prezentujące poszczególne 

Gminy i ich atrakcje. Projekt realizowany był w partnerstwie ze wszystkimi Lokalnymi Grupami Działania z Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego. W dniu 16.11.2012 r. złożono  drugi projekt pn. „Wiedza i doświadczenie lokalnych liderów z obszaru LGD „Vistula – Terra 

Culmensis” i Wieczno“. Projekt będzie realizowany w 2013r, 

 - szkoliliśmy członków organów decyzyjnych ( Zarząd LGD, Rada LGD), pracowników biura oraz przeprowadziliśmy szkolenie dla 

mieszkańców zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w ramach w/w konkursów. Dodatkowo uczestniczyliśmy w szkoleniach 

organizowanych przez instytucje zewnętrzne.

- przeprowadziliśmy kursy  podnoszące kwalifikacje zawodowe, gdzie uczestnicy zdobyli umiejętności florystyczne, z zakresu 

wikliniarstwa, zdobienia paznokci, umiejętności wizażu i makijażu, rękodzieła artystycznego, haftowania, szydełkowania, filcowania, zdobyli 

umiejętności fryzjerskie, nauczyli się jak pozyskiwać fundusze unijne, nabyli umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej, obsługę kas 

fiskalnych, księgowości komputerowej, nauczyli się jak tworzyć sztuczną biżuterię, w tym biżuterię z filcu, nauczyli się sztuki wytwarzania 

mydeł i tworzenia świec ozdobnych, zdobyli umiejętności samoorganizacji, pracy w grupie, zasad dbania o zdrowie, o urodę, nabyli praktyczne 

umiejętności sztuki samoobrony a dzieci nabyły umiejętności tańca hip-hop, standardowego i latynoskiego, dancehall oraz skorzystali z nauki 

języka angielskiego, 

- promowaliśmy nasz region – zakup tablic informacyjno-promocyjnych tzw. witaczy, druk ulotek o LGD, promujących gospodarstwa 

agroturystyczne, zakupiliśmy gadżety promocyjne, braliśmy udział w kilkunastu imprezach o charakterze lokalnym, regionalnym, wojewódzkim 

i ogólnopolskim (w Jarmarkach: Wielkanocnym i Adwentowym, w Festiwalach Smaku w Grucznie, w Dożynkach Wojewódzkich w Chełmnie, 

Czernikowie, Dobrzyniu, w Barwach Lata Dary Jesieni w Przysieku, w Świętach Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w  Dniu Pszczelarza 

w Chełmnie, w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach, w dożynkach gminnych i dożynkach powiatowych, 

gdzie wspólnie z naszymi mieszkańcami prezentowaliśmy produkty z obszaru naszego działania,

Spotkanie Wigilijne

Podsumowanie działalności LGD

Zarząd LGD
od prawej :

Sławomir Piernicki,
Anna Bochen,

 Agnieszka Ziółkowska,
Halina Chrzanowska, 

Marcin Pilarski

Uczestnicy spotkań
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- utworzyliśmy Punkt Informacyjny o środkach z PROW 2007-2013, PO KL i RPO W K-P ze szczególnym uwzględnieniem Programu 

Leader,

- odbyliśmy:  53  posiedzenia  Zarządu, 8 Walnych Zebrań Członków, 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej LGD, 14 posiedzeń Członków Rady 

d/s oceny projektów,

- wyposażyliśmy biuro LGD w niezbędny do pracy sprzęt – m.in. komputery, drukarka, telefax, bindownica, meble biurowe, aparat 

fotograficzny. Dziękujemy wszystkim osobom, zarówno członkom LGD jak i pozostałym mieszkańcom, za ogromne zaangażowanie i pomoc  

przy realizacji zadań wdrażanych przez naszą grupę. Jednocześnie zapewniamy, że w kolejnej kadencji dołożymy wszelkich starań by 

podejmowane działania realizowane były w sposób rzetelny i spełniały Państwa oczekiwania. 

Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie w pracę, włożoną na rzecz stowarzyszenia, choć w małym stopniu przyczyniło się do poprawy jakości 

życia mieszkańców z obszaru LGD. 

Zrealizowane inwestycje w 2012r.
W 2012r. Zmodernizowano łącznie ponad 4 kilometry dróg Gminnych na terenie Gminy Stolno . Były 
to następujące drogi:
 1)Na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Chełmińskim uchwalono 350 mb nawierzchni 
asfaltowej na drodze powiatowej W 1609C Rybieniec – Stolno. Realizacja finansowa inwestycji 
odbywała się na zasadzie współfinansowania, przez oba samorządy do wysokości połowy wartości 
inwestycji. Koszt inwestycji to 100tys. zł.
 2)Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 060245C Plewicie - Płąchawy na odcinku 600 mb  w 
technologi powierzchownego utwardzenia, dodatkowo wykonano odwodnienia drogi. Łączny koszt 
inwestycji to blisko 180 tys. zł.
 3)Wykonano przebudowę drogi gminnej numer 060241C Klęczkowo – Sarnowo poprzez położenie 
warstwy asfaltowej na odcinku 200 mb. Wartość inwestycji to 52tys. zł.

 4)Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 060213c Małe Czyste – Nałęcz na odcinku 800 mb 
w technologii powierzchownego utwardzenia Kwota inwestycji to blisko 223 tys. zł.

5)Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 060102c w Grubnie na odcinku 427  mb, gdzie 
dokonano powierzchownego utwardzenia, natomiast  na odcinku 200 położono dodatkową 
warstwę asfaltu. Łączny koszt tej inwestycji to 125 tyś.

 6)Wykonano drugi etap przebudowy drogi 
gminnej  nr 060232c Wabcz – Małe Łunawy 
gdzie na odcinku 200 mb dokonano 
powierzchownego utwardzenia. Koszt 
inwestycji to 53 tys. zł.
7)Wykonano odcinek drogi na osiedlu 
Leśnym w Paparzynie o długości 150mb w 
technologii kostka brukowa  koszt 
inwestycji to 63 tys. zł.

 8)Wykonano  przebudowę drogi gminnej Robakowo – Sarnowo na  odcinku 800 mb w 
technologi powierzchownego utwardzenia. Koszt inwestycji   to 49 tys. zł.
 9)Wykonano utwardzenia pobocza drogi gminnej nr 060211c M.Czyste – Stolno na odcinku 
400 mb Koszt inwestycji to 15 tys. zł.

 10)Zmodernizowano drogę w Sarnowie na odcinku 150 mb poprzez utwardzenie kamieniem. Koszt inwestycji to 15 tys. zł.
Pozostałe Inwestycje:
 1)Dofinansowanie kwotą 3500 zł sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Rybieniec. Zakup 
dofinansowany był w ramach realizowanego przez Zarząd Wojewódzki OSP projektu pn „ Ludziom na ratunek” 
współfinansowanego z RPO WK-P. Uroczyste przekazanie sprzętu nastąpiło w dniu 11.12.2012 w Kowalu.
 2)Wykonano nowe ujęcie wody 2A w Stolnie Inwestycja kosztowała blisko 200 tys. zł. Ponadto zmodernizowano ujęcie 
wody oraz stację uzdatniania wody w Robakowie ,a także w Trzebiełuchu. 
Modernizacja kosztowała 61 tys. zł.
 3)Na świetlicy w Grubnie wykonano dodatkowe ( alternatywne) źródło ogrzewania 
tj. kominek za kwotę blisko 16 tys. zł. Świetlica doposażona została także w lodówkę.
 4)Zmodernizowano schody wejściowe do świetlicy wiejskiej w Gorzuchowie 
(5tys. zł.). Ponadto świetlicę wyposażono w nowy sprzęt AGD – lodówka. Lodówkę 
zakupiono także do świetlicy wiejskiej w Paparzynie. 
 5) Odbył się remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej (KGW) w 
Robakowie. Remont polegał na odnowieniu pomieszczenia (malowanie, nowa 
glazura) oraz na wymianie mebli, wykonane zostało także dodatkowe gniazdo 
elektryczne o zwiększonej mocy. Zakupiono również lodówkę.

6) Wykonana została termomodernizacja ZS Nr 2 w Robakowie polegająca na dociepleniu warstwą 16 
2cm styropapą i pokrycie papą termozgrzewalną 285 m  dachu na starej części budynku szkoły. Koszt 

inwestycji to blisko 51 tys. zł.  Ponadto na budynku szkoły wykonano elewację południowej części 
budynku co kosztowało 17 tys. zł oraz doposażono nowo wybudowane sale lekcyjne w meble i pomoce 
naukowe za kwotę 15 tys. zł.
7) W dniu 15.10.b.r. odbyło się otwarcie ofert w ogłoszonym przetargu na rozbudowę ZS Nr 1 w Stolnie 
– budowa Sali gimnastycznej. Do przetargu stanęło 14 firm. Oferty cenowe wahały się od 5.949.000 zł 
do 4.458.750 zł. Wygrała firma STAWBUD Krzysztof Stawski z Jedwabna (k. Lubicza) za cenę 
ryczałtową 4.458.750 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29.10.b.r. Realizacja inwestycji zakończy 
się w lipcu 2014 r. 8) Budowa boiska wielofunkcyjnego w Robakowie za kwotę 544 tys.zł. 

Droga powiatowa Rybieniec - Stolno (nr 1609C)

Droga gminna w Grubnie (Nr 060202C)

Wręczenie sprzętu 
hydraulicznego OSP 

Rybieniec

Droga gminna Małe Czyste - Nałęcz (droga nr 060213C)

kominek na św. w Grubnie

Ocieplenie szkoły w Robakowie

fot. z zasobów “Gazety Pomorskiej”

fot. z zasobów “Gazety Pomorskiej”

fot. z zasobów “Gazety Pomorskiej”

źródło: www.kujawsko-
pomorskie.pl 
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Kącik kulinarny

Składniki, około 45 - 50 sztuk:
•250 g niesolonego masła, miękkiego
•100 g (2/3 szklanki) cukru pudru
•1 łyżeczka olejku pomarańczowego
•110 g (1 szklanka) drobno posiekanych 
orzechów włoskich
•6 łyżeczek drobno startej skórki z pomarańczy
•375 g (2 i 1/2 szklanki) mąki, przesianej
•cukier puder po obtoczenia ciasteczek *

Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Mikserem ubijać masło z 
cukrem pudrem aż będzie puszyste i kremowe, przez około 10 

- 15 minut. Wymieszać z olejkiem, orzechami, skórką 
pomarańczową i mąką na jednolitą masę. Zlepiać po 2 łyżeczki 
ciasta formując kulki, odrobinkę je spłaszczać (tylko troszkę!), 

a następnie układać na blasze wyłożonej papierem do 
pieczenia. Piec przez 12 - 15 minut lub do czasu aż uzyskają 

lekko złoty kolor. Studzić przez 5 minut, następnie obtoczyć w 
cukrze pudrze. Przygotowywałam ciasteczka z połowy porcji

Śniegowe kule

Kotlety rybne
Składniki:
•150 g mięsa ryby oczyszczonej z ości i skóry 
(filetów), np. ugotowanej bądź z grilla (może być 
łosoś, dorsz, sola, dorada lub inna ulubiona ryba)
•250 g obranych, ugotowanych ziemniaków, 
ostudzonych i startych na tarce o dużych oczkach
•1 łyżka posiekanej natki pietruszki
•1 łyżeczka soku z cytryny i szczypta startej 
skórki
•1/2 jajka •sól i pieprz
Do obtoczenia:
•mąka i bułka tarta •roztrzepane jajko
•olej roślinny lub oliwa z oliwek do smażenia

Przygotowanie:
Delikatnie połączyć rozdrobnione mięso ryby, starte 
ziemniaki, natkę pietruszki, sok i skórkę z cytryny, 1/2 jajka, 
oraz 2 łyżki sosu majonezowego. Doprawić świeżo 
zmielonym pieprzem i ewentualnie solą.
Uformować 4 kotlety, obtoczyć je w mące, następnie w jajku, 
a na koniec w bułce tartej. Na patelni rozgrzać olej lub oliwę 
na wysokość około 1,5 cm. Gdy będzie gorący, włożyć 
kotlety i smażyć je przez około 4 - 5 minut z każdej strony, 
uważając, aby za szybko się nie rumieniły i nie przypaliły. 
Regulować wielkość płomienia (ma nie być za duży, ale 
tłuszcz cały czas musi skwierczeć).

http://www.kwestiasmaku.com

Humor
- Wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku - mówi 

strażnik do więźnia.
- Jaki nowy rok? Przecież jest lipiec...

- Właśnie prokurator dołożył ci rok do wyroku.

***
Dwaj staruszkowie spędzają wspólne święta. Patrząc na gwiazdę 

betlejemską, jeden z nich wspomina: - Moja żona kiedy 
zauważyła spadającą gwiazdę, powiedziała: "pomyśl o czymś, a 

twoje życzenie spełni się, kiedy gwiazda spadnie". - Co było 
dalej? - pyta drugi. - Życzenie się spełniło. 

Gwiazda spadła na nią! 

***
Spotykają się dwie blondynki i jedna mówi:

- Ty, słuchaj wiesz że w tym roku sylwester wypada w piątek?
A na to druga:

- Kurcze, żeby tylko nie trzynastego!

***
Lekcja wychowawcza. Nauczycielka pyta dzieci, kim chciałyby 
zostać, kiedy dorosną. Dzieci wymieniają zawody piosenkarza, 

aktora, strażaka, policjanta... tylko Jasio mówi, że chciałby 
zostać św. Mikołajem. - Czy dlatego, że rozdaje prezenty? - 

pyta nauczycielka. - Nie. Dlatego, że pracuje tylko jeden dzień 
w roku! 

Jedzie dwoje policjantów patrolować miasto. Nagle patrzą, a po 
chodniku idzie pingwin. Jeden do drugiego: - Ej ty, weź go do 

zoo. Po pół godzinie pierwszy policjant spotyka drugiego, który 
prowadzi pingwina za rękę. - Ej, przecież miałeś iść z nim do 

zoo! - W zoo już byliśmy. Teraz idziemy do kina.

***
Generałowi wojsk rodzi się wnuk. Wysyła więc podwładnego aby 
zobaczył to dziecko. Po powrocie generał się pyta: - Jaki jest ten 

dzieciak? - Podobny do pana. - Czyli jaki? - 
Mały, łysy i ciągle się drze.

***

Jedzie motocyklista 220 km/h. Patrzy wróbelek i go potrąca. 
Motocyklista zawozi go do domu, daje klatkę, jedzenie i picie. 
Rano wróbelek wstaje. Patrzy: Kraty, woda, jedzenie. - Kurde, 

zabiłem motocyklistę.

***
Dlaczego gmach sejmu jest okrągły? Bo nikt jeszcze nie widział 

kwadratowego cyrku...

***
Stoi blondynka na przystanku i pyta się jej jakiś obcy facet: - eee 

po co tu stoisz te autobusy kursują tylko w święta? - no wiem 
właśnie dziś mam imieniny.

Nr 39


