
Cepno, Grubno, Gorzuchowo, Klęczkowo, Kobyły, Małe Czyste, Obory, Paparzyn, Pilewice, Robakowo, 
Rybieniec, Sarnowo, Stolno, Trzebiełuch, Wabcz, Wichorze,Wielkie Czyste, Zakrzewo
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Dożynki w Gminie Stolno  2013
W sobotę 31 sierpnia b.r. w miejscowości Stolno odbyły się Dożynki Gminy Stolno. 
Dożynki rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną w kaplicy w Stolnie. Mszę poprowadził 
Proboszcz Parafii Wabcz ks. Piotr Podlewski. Po Mszy Świętej korowód dożynkowy 
prowadzony przez sztandar Gminy Stolno oraz wieniec dożynkowy przygotowany przez 
Panią Adelę Bator ze Stolna  przeszedł na plac przy Zespole Szkół Nr1 w Stolnie. 
Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się od przekazania poświęconego podczas Mszy 
Świętej chleba gospodarzowi dożynek wójtowi Jerzemu Rabeszko przez starostów 
dożynek, którymi byli Pan Marek Tracz z miejscowości Małe Czyste i Pani Mariola 
Małkowska z miejscowości Grubno. Uroczystość Gminnych Dożynek swoją obecnością 
uświetniło wielu gości, a wśród nich byli m.in. Poseł na Sejm RP  Pan Łukasz Zbonikowski, 
a także Wicestarosta Powiatu Chełmińskiego Pan Zdzisław Gamański. 
Podczas Gminnych Dożynek już tradycyjnie wręczono nagrody w konkursie „Piękna 
Zagroda”. W kategorii gospodarstw wiejskich zwyciężyła pani Anna Urbańska z 
Trzebiełucha. Natomiast w kategorii działki siedliskowe zwyciężyli państwo Jolanta i Artur 
Szulc z Wielkiego Czystego.
Dożynkom towarzyszyły również takie konkursy jak: konkurs fotograficzny pt. ”Moja  
wieś w obiektywie” w kategorii dzieci  miejsce I zajęła Iga Kamińska, miejsce II Damian 
Richert, a miejsce III Marcelina Sadowska. Natomiast w kategorii młodzież na podium 
kolejno znaleźli się; miejsce I Julia Trzcińska, miejsce II Aleksandra Piasecka, miejsce III 
Ewelina Trzcińska. W kategorii III, swoje fotografie prezentowali dorośli. W tej kategorii 
miejsce I zajęła pani Ilona Rączkowiak, II pani Patrycja Ocińska, III pan Piotr Rączkowiak. 
Drugi konkurs to ”Najlepsze wino i nalewka Gminy Stolno”, gdzie w kategorii na 
„Najlepszą nalewkę” zwyciężyła pani Teresa Czapiewska, drugie miejsce zajął pan Ireneusz 
Ociński, a trzecie pani Maria Morgaś , natomiast w kategorii „Najlepsze wino” zwyciężyła 
Ilona Rączkowiak, drugie miejsce zajął pan Adam Szepielak, a trzecie pani Barbara 
Piasecka. 
Wszystkie nagrody oraz pamiątkowe dyplomy wręczał Wójt Gminy Jerzy Rabeszko 
wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy Haliną Kołodziejek oraz zaproszonymi gośćmi 
panem Posłem Łukaszem Zbonikowskim i panem Wicestarostą Zdzisławem Gamańskim. 
Podczas dożynek już po raz czwarty odbył się turniej sołectw. 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 z konkurencji sprawnościowych i wiedzowych. Po zaciętej walce 
zwyciężyła drużyna z Obór, drugie miejsce wywalczył Paparzyn, a trzecie Stolno.
Atrakcjami było: strzelnica ASG oraz osada Wikingów. Uczestników dożynek bawił także 
magik John Salvadore, a dla dzieci przygotowano zarówno plac z karuzelami jak i kolorowy 
Kącik, w którym mogły ulepić zwierzątko z plasteliny, malować kredą oraz wylosować 
jedną z wielu atrakcyjnych nagród. Oczywiście nieodłącznym elementem dożynek była 
grochówka i kiełbaski. Wszystkie te atrakcje przyciągnęły wielu mieszkańców zarówno 
Gminy Stolno jak i gmin ościennych. Dożynki w rytmach muzyki zakończyły się około 
godziny 2.00.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Stolno za tak liczne przybycie i uświetnienie 
uroczystości Święta Plonów. Dziękujemy również sponsorom za pomoc w organizacji 
dożynek.

Jerzy Rabeszko
Wójt Gminy Stolno 
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 W ramach realizowanego projektu współpracy z sąsiednią lokalna grupą działania jaką jest Wieczno przeprowadziliśmy konkurs „Aktywne 
sołectwo”, gdzie czekaliśmy na zgłoszenia od sołectw na inicjatywy zrealizowane przez mieszkańców.  Łącznie wpłynęło 18 zgłoszeń, w tym  2 z 
obszaru naszej gminy: sołectwo Gorzuchowo -  chwaląc się działaniem „Śladami Gen. Józefa Hallera”, gdzie odremontowano pomnik Św. 
Andrzeja Bobola, nasadzono iglaki, kwiaty, posiano trawę, ustawiono tablicę informacyjną o miejscach pamięci znajdujących się we wsi, 
uporządkowano teren parku,  stworzono miejsce na ognisko, zamontowano karmniki i domki dla ptaków,  zrobiono skalniaki, chwalono się też 
pieszymi wycieczkami mieszkańców na Górę Św. Jana, którą również uporządkowano oraz sołectwo Trzebiełuch, które zgłosiło projekt „ 
Wczoraj wysypisko- dzisiaj miejsce wypoczynku i zadumy w miejscowości Trzebiełuch” , w ramach którego  uporządkowało cmentarz   
ewangelicki – zlikwidowanie dzikiego wysypiska, wyrównanie terenu, odkrzaczenie i uporządkowanie terenu cmentarza, dokonano odnowy płyt 
nagrobnych, wykonano tablice pamiątkową (obelisk),  teren obsiano trawą oraz posadzono krzewy i kwiaty, zamontowano kosze na śmieci, 
odnowiono krzyż oraz utworzono skwer z ławkami, stołami i schodami prowadzącymi na cmentarz. Zgłoszone przedsięwzięcia, których 
przedmiotem były wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu aktywizację społeczności lokalnych były oceniane w dwóch etapach. W 
etapie I pierwszym dwie komisje konkursowe wybrały 6 najlepszych inicjatyw, 3 z obszaru LGD „Vistula” i 3 z obszaru LGD „Wieczno”, te zaś, 
następnie zostały ocenione po raz drugi przez nową, niezależną komisję, która wybrała 3 najlepsze projekty, a 3 wyróżniła. Zgodnie z oceną 
dokonaną przez tą komisję wyróżnienie zdobyły: Sołectwo Józefkowo, gm. Płużnica za inicjatywę pn. „Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w 
Józefkowie”, Sołectwo Dąbrówka Królewska. Gm. Gruta– „Bieg pod Górę”, Sołectwo Stanisławki, gm. Wąbrzeźno – „Piknik rodzinny w 
Stanisławkach”. Sołectwa te w nagrodę otrzymały termosy termiczne. III miejsce w konkursie zdobyło Sołectwo Wałdowo Szlacheckie, 
gm. Grudziądz – „Miejsce rekreacji pod nazwą Park wiejski”, w nagrodę Sołectwo otrzymała kosę spalinową, II miejsce Sołectwo Trzebiełuch, 
gm. Stolno – „Wczoraj wysypisko – dzisiaj miejsce wypoczynku i zadumy w sołectwie Trzebiełuch”, w nagrodę Sołectwo otrzymało kosiarkę 
spalinową,  I miejsce Sołectwo Starogród, gm. Chełmno – „Uporządkowanie i zagospodarowanie Góry zamkowej w Starogrodzie”, w nagrodę 
Sołectwo otrzymało kosiarkę spalinową. Pozostałe Sołectwa, które zgłosiły się do konkursu otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz drobne 
nagrody rzeczowe. Celem konkursu była prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, promocja sołectw oraz inspirowanie, pobudzanie 
mieszkańców, organizacji, instytucji do działań na rzecz aktywizowania obszarów wiejskich przyczyniających się do poprawy atrakcyjności 
turystycznej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców. Konkurs „Aktywne Sołectwo” przeprowadzono w ramach projektu 
współpracy pn. „Wiedza i doświadczenie lokalnych liderów  z obszaru LGD „Vistula – Terra Culmensis” i Wieczno“ wdrażanego przez 
Partnerstwo LGD „Vistula” i „Wieczno”. 
W ramach tego samego projektu zorganizowano dn. 14.09.2013 r. piknik integracyjno – kulturalno - promocyjny, gdzie uczestnikami byli lokalni 
liderzy wiejscy. Podczas tego pikniku wręczono nagrody uczestnikom konkursu oraz promowano działania obu grup, prezentowano 
dotychczasowe doświadczenie, informowano o planach na przyszłość. Podczas imprezy przeprowadzane były konkurencje, które i bawiły i 
integrowały naszych liderów z liderami z „Wieczna”.  Inne działania dot. tego projektu to: organizacja wizyt studyjnych do małopolski, gdzie 
wymieniano się doświadczeniami oraz wydanie publikacji „Aktywna społeczność, dobre praktyki w zakresie wdrażania LSR na obszarze LGD: 
”Vistula-Terra Culmensis” i „Wieczno”’ – kompendium wiedzy dla lokalnych liderów z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych, rozwoju 
turystyki przyczyniającej się do poprawy warunków życia oraz rozwoju przedsiębiorczości.     Poza tymi działaniami można było zobaczyć nas 
podczas Powiatowych Dożynek w Kijewie Królewskim, gdzie serwowaliśmy chleb ze smalcem z grzybami przygotowany przez członkinie 
Stowarzyszenia „Lepsze jutro’ z Gorzuchowa, pierogi z kapustą i grzybami przygotowane przez KGW z Nowejwsi Chełmińskiej i Piask. 
Dodatkowo przygotowaliśmy specjalne stoisko dla dzieci – były paróweczki i kolorowe kanapki. A 14 września podczas festynu Barwy Lata Dary 
Jesieni naszą grupę reprezentowali przedstawiciele projektu Starogród –weiś średniowiecznych tradycji, gdzie prezentowano działalność opartą 
na tradycjach regionu: był stoleński chleb ze smalcem, kiszone ogórki, miody a przede wszystkim zioła ze starogrodzkich ogrodów. Grupa ta 
reprezentowała na również podczas Jarmarku Kujawsko- Pomorskiego, który odbył się 15 września w Myślęcinku. 
     A niebawem czekają nas warsztaty rękodzielnicze w ramach, których planujemy nauczyć 

mieszkańców robienia ozdób związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz 
warsztaty kulinarne, gdzie przygotujemy potrawy wigilijne. O dokładnych terminach i 
miejscach warsztatów informujemy na nastepnej stronie
Opracowała: ILONA LINCZOWSKA

A co się działo w LGD?
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Dnia 14.09.2013 w Wabczu odbył się festyn pod nazwą zakończenie lata, podczas którego zorganizowano turniej tenisa stołowego w dwóch 
grupach wiekowych, oraz przeprowadzono dużo gier i zabaw dla dzieci. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom ze Szkoły 
Podstawowej w Wabczu za pomoc przy przeprowadzeniu konkurencji. Ponadto na wszystkich mieszkańców czekał poczęstunek z grilla, a 
na zakończenie odbyła się zabawa taneczna. 

Festyn w Wabczu

 „Wykorzystać szansę” to tytuł projektu systemowego realizowanego  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. W roku 2013 na działania związane z 
projektem Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, jako Instytucja Pośrednicząca, 
przyznał naszemu Ośrodkowi kwotę 137 502,97 zł.
W tegorocznej edycji projektu udział biorą 24 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – 
podpisanych zostało 16 kontraktów socjalnych oraz 8 umów w ramach Programu Aktywności 
Lokalnej (w tym 3 z osobami niepełnosprawnymi).  W zakresie Aktywnej integracji dla 
beneficjentów przeprowadzone zostały szkolenia z doradztwa zawodowego, trening kompetencji 
społecznych oraz kursy zawodowe. Do tej pory zrealizowany został kurs „opiekun osób 
starszych”,  obecnie odbywają się zajęcia z zakresu ”sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”, kurs 
na  prawo jazdy kat. B oraz w ramach Programu Aktywności Lokalnej  zajęcia dla rodziców dzieci  
niepełnosprawnych. Do 2 rodzin przydzielony został asystent rodziny.  Ponadto w późniejszym 
terminie przeprowadzony zostanie  kurs „obsługa wózków jezdniowych i wymiana butli 
gazowej”. Potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji będą wydane certyfikaty i zaświadczenia.  W 
ramach działań środowiskowych dla beneficjentów oraz ich rodzin  zorganizowany został wyjazd 
nad morze do Krynicy Morskiej oraz piknik integracyjny.
Celem głównym projektu  jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z terenu gminy Stolno, podniesienie kluczowych kompetencji 
s p o ł e c z n y c h  o r a z  z m n i e j s z e n i e  i z o l a c j i  i  m a rg i n a l i z a c j i  s p o ł e c z n e j .   

Koordynator projektu :
Arleta Latuszek

 „Wykorzystać szansę”

                                 

    Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję” informuje, iż w dniach od 14.10 - 28.10.2013r. prowadziła będzie 
nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom 
przyznania pomocy dla działania  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem działania jest wzrost 
konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach 
wiejskich. O pomoc mogą ubiegać się: osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, spółki prawa 
handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – wykonujące(y) działalność gospodarczą, jako 
mikroprzedsiębiorstwo1 oraz spełniające(y) obowiązujące kryteria dostępu do pomocy. Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 
50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji 
Programu nie może przekroczyć: 100 tys. zł - jeśli Ekonomiczny Plan Operacji (biznes plan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 
miejsc pracy; 200 tys. zł - co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy; 300 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne. Beneficjenci mają możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy. 
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lgdvistula.org lub pod numerem tel. 56 677-09-07 lub 501-795-541.

Konkursy w ramach działania  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
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A niebawem planujemy ogłosić konkurs w ramach działania „małe projekty”, gdzie planowany termin naboru wniosków to 29.10-14.11.2013 r. 
Tutaj z kolei beneficjenci mogą ubiegać się m. in. o wsparcie na działania z  zakresu podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej na obszarze 
objętym LSR, na rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, na rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym, na promowanie, 
zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności 
obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000, na promowanie, zachowanie lub oznakowanie 
lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, na inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, 
których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub 
przyrodnicze, zwanych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług, na wykorzystanie 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym 
polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej. Pomoc w ramach tego zadania ma formę zwrotu 
(refundacji) do wysokości 80%  poniesionych przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych małych projektów, przy czym wysokość pomocy 
przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa niż 50.000,00 zł . ubiegać o wsparcie mogą się zarówno osoby fizyczne 
(ubezpieczone i w KRSU i ZUS), jak i prawne .

 Paparzyn, 
miejscowościach łącznie wyremontowano blisko 2 
kilometry dróg gminnych. Poprawił się także stan 
d r ó g  w  s o ł e c t w i e  G o r z u c h o w o ,  g d z i e  
zmodernizowano około pół kilometra metodą 
powierzchniowego utrwalenia, droga została także 
uzbrojona w odwodnienia. W Gorzuchowie dla 
bezpieczeństwa mieszkańców zbudowany został 
także próg zwalniający. Wszystkie te inwestycje 
kosztowały Gminę Stolno prawie 1 mln zł.

Obory ,Stolno, Cepno i Wichorze. W tym 

Nowe drogi w Gminie Stolno

Sala w trakcie budowy..

Od ubiegłego roku Gmina Stolno prowadzi inwestycję polegającą na budowie sali sportowej. 
Zakończył się już pierwszy etap budowy i rozpoczął kolejny. Już mury pną się do góry i zalewane są 
ławy pod trybuny. Zakończenie budowy ma nastąpić w połowie przyszłego roku. Firma realizująca 
inwestycję tj. „STAWBUD” Krzysztof Stawski z Jedwabna zapewnia, iż inwestycja zostanie oddana 
nawet przed czasem, tak aby rok szkolny 2014/2015 mógł zacząć się już w nowej sali sportowej. 
Na obiekt, którego przebudowa kosztowała będzie ponad 5 mln zł, udało się pozyskać za 
pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w wysokości 1.337.000 zł.

I edycja konkursu -  “NOWE ŻYCIE ODPADA”

NIE WYRZUCAJ BUTELK 
NIE WYRZUCAJ KAPSLA

 SPRÓBUJ SKONSTRUOWAĆ COŚ NOWEGO  
Z CZEGOŚ STAREGO I ZUŻYTEGO 

POKAŻ, ŻE DBASZ O ŚRODOWISKO 
I ŻE OBCHODZI CIĘ TO WSZYSTKO!

Tak brzmiało motto zachęcające do uczestnictwa w konkursie ekologicznym, 
zainteresowani mieli wykonać dowolną rzecz z rzeczy już niepotrzebnych i zgłosić swe 
uczesnictwo w Gminne Bibliotece Publicznej, wystawa oraz nagrodzenie prac nastapiła 
w dniu dożynek. Oto najlepsze prace, zachęcamy do udziału w II edycji która odbędzie 
się w przyszłym roku!
Najlepsze prace wykonały: Lucyna Szepielak, Maria Morgaś i  Krystyna Morgaś

 Konkursi  Recytatorski dla klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Stolno „Wiersze Juliana Tuwima”

W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie  organizuje konkurs recytatorski, który odbędzie się 

konkurs został ogłoszony w szkołach podstawowych na terenie Gminy Stolno, do konkursu mogą przystapić dwie osoby z każdej klasy I-III, 
wyboru dokonuje nauczyciel i zgłasza do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie. Uczestnik zaprezentuje  wybrany przez siebie 
utwór(wiersz) autorstwa Juliana Tuwima Każdy uczestnik może przynosieść ze sobą  z którym wyrecytuje swój wierszyk. 
Rodziców zachęcamy do dopingowania swoim pociechom!

27 listopada 2013r. w Sali Narad Urzędu Gminy Stolno od godz. 10.00 

L S A A
1

P U Z K ,

W Gminie Stolno wyremontowane zostały kolejne drogi. Cieszą się z nich mieszkańcy Trzebiełucha Zalesie, gdzie przebudowano odcinek ponad 
pół kilometra drogi poprzez położenie dywanika asfaltowego oraz powierzchniowe utrwalenie. Zadowoleni też są mieszkańcy Rybieńca, gdzie 
na odcinku blisko 2 kilometrów dokonano remontu drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie. Poprawił się także stan dróg w sołectwie
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Oj się działo i dziać będzie …
We wsi Gorzuchowo już od czerwca wrzało … najpierw zorganizowano „Dzień Dziecka”, potem  członkinie Stowarzyszenia „Lepsze jutro” z 
grabiami, grackami, wiaderkami ruszyły na Górę Św. Jana by tam uprzątnąć . Odchwaszczono teren i pozbierano śmieci. Na zakończenie 
pomodlono się za wszystkich mieszkańców.  Gdy góra była czysta i ładna zorganizowano biegi pod górę. Przyszło niewiele dzieci i młodzieży ale 
zabawa była super.  Biegła nawet jedna mama ze swoją córką.

 Potem uporządkowano teren wokół przystanku 
autobusowego, zrobiono skalniaki, w tym jeden koło 
świetlicy wiejskiej. Kolejnym zadaniem była 
organizacja festynu sołeckiego dla wszystkich 
mieszkańców  wsi. Były zabawy, konkurencje i 
smaczny poczęstunek. Były zawody strongman, 
robienie bukietu kwiatów z gazet, sznurków oraz 
zawody piłkarzyki, gdzie kobiety wygrywały z 
mężczyznami. A w sierpniu rozpoczęły się prace 
renowacji przydrożnej kapliczki. Na ten cel 
otrzymaliśmy wsparcie ze Starostwa w kwocie 2.700,00 
zł w ramach konkursu „Dziedzictwo kulturowe naszego 
sołectwa” ale środków potrzeba było znacznie więcej.

Wydawało się, że to tylko renowacja ale w trakcie prac okazało się, że ściany zaciekają zatem 
trzeba było wylać wokół kapliczki cement by woda leciała prosto w ziemię, w środku podłoga była 
nierówna zatem kleju pod płytki poszło więcej, na zewnątrz zakupiono kamień-piaskowiec, który 
pomimo ceny warto było kupić, bo to on tak naprawdę pokazuje jaka nasza kapliczka jest teraz 
ładna. Z daleka widać , że jest w całości odnowiona. Na górze jest nowy drewniany krzyż. Drzwi są 
oszlifowane i polakierowane na nowo, pomalowano dachówkę, elewację, pomalowano płot i 
siatkę wokół kapliczki, ułożono na nowo nierówną kostkę polbrukową, wyszorowano ją, położono 
płytki wewnątrz kapliczki oraz panele na ściany, postawiono nowy postument a na nim pięknie 
odmalowaną figurę Matki Bożej, zakupiono serwetę i  kwiaty. W trakcie prac mieliśmy kilka „mini 
wpadek” ale to nas tylko wzmocniło i ukazało, że umiemy sobie radzić i się jednoczyć. Zbiły nam 
się szyby z drzwi i każdy kombinował, jak  wstawić nowe, kto umie to robić, gdy zabrakło kleju, 
cementu nie brakowało chętnych do pojechania. Cieszymy się bardzo, że tak sprawnie poszły 
prace, bo większość wykonywana była w godzinach popołudniowych, po pracy. 

W tym miejscu dziękujemy wszystkim zaangażowanym w prace - za bezpośrednią pracę, za wsparcie finansowe oraz za użyczenie wody, prądu, 
swoich narzędzi. Nie będziemy wymieniać z imienia i nazwiska, by nie pominąć nikogo ale Ci co pracowali wiedzą, że to dzięki nim możemy się 
teraz chwalić kapliczką, tym bardziej że Starostwo na tyle nam zaufało, że ze wszystkich złożonych wniosków o wsparcie takich inwestycji my 
otrzymaliśmy najwięcej. 7 września zaprosiliśmy ks. Marka z Sarnowa, który poświęcił naszą odnowioną kapliczkę.

Nazajutrz po tym wydarzeniu odbył się rajd rowerowy 
po gminie Stolno a gdy wróciliśmy bawiliśmy się 
podczas pikniku Dzień pieczonego ziemniaka, gdzie 
członkinie Stowarzyszenia „Lepsze jutro” 
przygotowały smaczny poczęstunek, w tym pyry z 
gzikiem i sosem czosnkowym, pyszne kiełbaski. 
Dzieci robiły z owoców jesieni (kasztany, żołędzie, 
ziemniaki, liście) figurki – była to figurka naszego 
sołtysa. Podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs na 
najładniejszy bukiet z kwiatów polnych. Teraz jeszcze 
czekaja nas warsztaty kulinarne – pierogi na różne 
sposoby oraz pieczenie pierników, ale to pod koniec 
października i w listopadzie. 

 Stowarzyszenie „Lepsze jutro” już teraz zaczyna myśleć nad organizacją spotkania andrzejkowego a my jako mieszkańcy czekamy na wynik 
konkursu ogłoszonego przez Starostwo -  „Sołectwo przyjazne środowisku”, gdzie zgłosiliśmy wszystkie podejmowane przez nas działania – 
zrobienie skalników, uprzątniecie Góry Św. Jana, postawienie karmników, domków dla ptaków. Może nie jest to dużo ale małymi krokami 
pokażemy innym, że chcieć to móc. A w międzyczasie zgłosiliśmy nasze sołectwo do udziału w konkursie „Aktywne sołectwo” organizowanego 
przez LGD „Vistula - Terra Culmensis”, gdzie chwaliliśmy się projektem „Śladami Gen. Józefa Hallera” – odremontowany pomnik św. Andrzeja 
Bobola, tablica przy pomniku, odkrzaczenie parku, zrobienie miejsca na ognisko, karmniki i domki dla ptaków, skalniaki. Na 11 inicjatyw 
zajęliśmy czwarte miejsce i nie zakwalifikowaliśmy się do drugiego etapu, do którego przeszły trzy najlepsze inicjatywy. Nie znaczy to, że nasz 
projekt był zły, po prostu zdobył zbyt mało punktów. I tak cieszymy się, że tak wysoko nas oceniono, bo projekty były różne, tak samo jak różne są 
wsie, ich uwarunkowania geograficzne, historia i potencjał.               Przyg. Ilona Linczowska. 

Bieg na górę Sw. Jana - najmłodsza uczestniczkaSprzątanie Góry Św. Jana

W trakcie robienia skalniaków

Figurka sołtysa Z sołtysem
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Kolejne obiekty użyteczności publicznej w Gminie Stolno oddane do użytku

We wrześniu zakończone zostały trzy inwestycje. Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Trzebiełuchu. Jej oficjalne otwarcie ma nastąpić 
w miesiącu listopadzie, w tej chwili podpisywane są umowy na wyposażenie tego obiektu. Łączny koszt budowy wyniósł ponad 160 tys. zł. 
Zakończono również budowę zaplecza socjalnego przy Kuźni w Oborach, która pełni funkcję świetlicy wiejskiej. Koszt tej inwestycji to 
blisko 80 tys. zł. Obie te inwestycje realizowane są dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”. 
W miesiącu wrześniu oddane zostały również do użytku nowe place zabaw w miejscowościach Trzebiełuch (koło świetlicy), Trzebiełuch Zalesie, 
Paparzyn, Robakowo (k. szkoły) i Małe Czyste. Koszt wybudowania placów zabaw to blisko 60 tys. Zł.

1. Warsztaty  realizowane będą w następujących terminach:
20.11.2013 r. - w świetlicy wiejskiej w Malankowie dla mieszkańców z terenu Gminy Lisewo (9 osób z gminy Lisewo),
21.11.2013 r. - w świetlicy wiejskiej w Podwiesku  dla mieszkańców z terenu Gminy Chełmno (9 osób z terenu gminy Chełmno),
26.11.2013 r. - w świetlicy wiejskiej w Węgrowie  dla mieszkańców z terenu Gminy Grudziądz  (13 osób z terenu gminy 
Grudziądz),
27.11.2013 r. - w świetlicy wiejskiej w Grubnie dla mieszkańców z terenu Gminy Stolno (9 osób z terenu gminy Stolno),
2. Uczestnikami warsztatów mogą być wyłącznie osoby dorosłe, powyżej 18 r. ż, będące:
osobami zamieszkującymi obszar LGD „Vistula-Terra Culmensis”, tj. obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju (mieszkańcy 
gmin wiejskich: Grudziądz, Chełmno, Lisewo, Stolno), Pierwszeństwo będą miały osoby będące: lokalnymi działaczami – 
członkowie organizacji pozarządowych, członkowie KGW, liderzy – sołtysi, radni oraz osoby aktywnie uczestniczący w  życiu 
społeczeństwa.
3. Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie, spełniające wszystkie powyższe kryteria, zobowiązują się do złożenia 
wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego.
4.  Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze LGD, mieszczącym się w przy budynku Urzędu Gminy Stolno 
lub u poszczególnych Koordynatorów Gminnych:
Gmina Chełmno – Koordynator Marcin Pilarski - pracownik UG w Chełmnie,
Gmina Grudziądz – Koordynator Jacek  Zyglewicz- pracownik UG w Grudziądzu,
Gmina Lisewo – Koordynator Halina Chrzanowska- pracownik UG w Lisewie
Gmina Stolno – Koordynator Anna Bochen - pracownik UG w Stolnie.
Termin składania formularzy rekrutacyjnych : od 21.10.2013 r. - 31.10.2013 r. do godz. 14:00
5. LGD przeprowadzi jeden nabór uczestników, gdzie wybranych zostanie 40 Uczestników warsztatów. 6. Wybór uczestników 
warsztatów będzie dokonany na podstawie złożonych formularzy, gdzie o zakwalifikowaniu się do udziału w warsztacie 
decydować będzie zamieszkanie obszaru objętego LSR oraz określenie statusu  wskazującego na aktywność społeczną.  W 
przypadku większej liczby osób spełniających kryteria, decydować będzie data i godzina  złożenia formularza rekrutacyjnego 
(kolejność zgłoszeń). Stworzona zostanie również lista rezerwowa osób  chętnych do udziału w warsztacie.

Warsztaty Florystyczne
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W dniu 11 października br. w Urzędzie Gminy Stolno odbyło się uroczyste wręczenie medali przyznanych 9 parom małżeńskim przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „ za długoletnie pożycia 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:
1. Państwo Barbara i Tadeusz Gąsior  ślubowali 04.08.1962 r. Jubilaci mieszkańcami gminy Stolno są od 1971 r., pracowali w gospodarstwie 
rolnym. Mają 5 dzieci, doczekali się   9 wnuków i 5 prawnuków.
2. Państwo Honorata i Roman Dąbrowscy  ślubowali 14.08.1962 r. Jubilaci mieszkańcami gminy Stolno są od 1965 r., pracowali zawodowo 
w gospodarstwie rolnym w Wabczu. Mają 2 dzieci, doczekali się 4 wnuków.
3. Państwo Gabriela i Julian Fiuk  ślubowali 13.10.1962 r.. Jubilaci mieszkańcami gminy Stolno są od 1964 r., pracowali w Zespole Szkół 
Rolniczych w Grubnie. Mają 1 dziecko, doczekali się 2 wnuczek.
4. Państwo Helena i Bernard Szałkowscy ślubowali 03.02.1962 r.. Jubilaci mieszkańcami gminy Stolno są od 1959 r., pracowali w 
państwowym gospodarstwie rolnym w Stawie i Cepnie. Mają 4 dzieci, doczekali się 3 wnuków.

50- lecia pożyć małżeńskich

Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie jako jedyna w 
powiecie uczestniczy w trzeciej rundzie Programu 
Rozwoju Bibliotek, dzięki udziałowi w projekcie 
biblioteka otrzymała urządzenie wielofunkcyjne, 2 zestawy 
komputerowe, laptop, projektor, ekran projekcyjny, zestaw 
głośników, aparat cyfrowy. Pracownicy bibliotek już biorą 
udział w szkoleniach, uczestniczą w nich, kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie, pracownicy Filii 
GBP w Robakowie i Małem Czystem oraz osoba aktywna 
społecznie.

Program Rozwoju Bibliotek

5. Państwo Teresa i Kazimierz Beszczyńscy 
ślubowali 26.09.1962 r.. Jubilaci mieszkańcami 
gminy Stolno są od 1951 r., pracowali w Zespole 
Szkół Rolniczych w Grubnie. Mają 4 dzieci, 
doczekali się 6 wnuków i 4 prawnuków.
6. Państwo Ewa i Edward Banaszewscy ślubowali 
03.11.1962 r.. Jubilaci mieszkańcami gminy Stolno 
są od 2006 r., pracowali w Papierni Fordon i 
Kombinacie Budowy Domów. Mają 1 dziecko, 
doczekali się 6 wnuków i  2 prawnuków.
7. Państwo Helena i Franciszek Frąckiewicz 
ślubowali 02.06.1962 r.. Jubilaci mieszkańcami 
gminy Stolno są od 1967 r., pracowali na własnym 
gospodarstwie rolnym. Mają 4 dzieci, doczekali się 
9 wnuków i  6 prawnuków.
8. Państwo Elżbieta i Eugeniusz Tokarscy ślubowali 
10.03.1962 r.. Jubilaci mieszkańcami gminy Stolno 
są od 1963 r., oboje pracowali zawodowo. Mają 3 
dzieci, doczekali się 3 wnuków.
9. Państwo Joanna i Romuald Gogolewscy 
ślubowali 11.10.1962 r. Jubilaci mieszkańcami 
gminy Stolno są od 1970 r., pracowali na własnym 
gospodarstwie rolnym. Mają 5 dzieci, doczekali się 
10 wnuków i 4 prawnuków.
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