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Echo Stolna
Cepno, Grubno, Gorzuchowo, Klêczkowo, Koby³y, £yniec, Ma³e Czyste, Obory, Paparzyn, Pilewice, Robakowo,
Rybieniec, Sarnowo, Stolno, Trzebie³uch, Wabcz, Wabcz Kolonia, Wichorze,Wielkie Czyste, Zakrzewo

Ciep³ych i udanych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu
zawodowym i prywatnym wszystkim
mieszkañcom Gminy Stolno
¯ycz¹:
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Stolno
Halina Ko³odziejek

Wójt Gminy Stolno
Jerzy Rabeszko
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Warsztaty œwi¹teczne w Stolnie
Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno zorganizowa³a dla swoich cz³onków warsztaty œwi¹teczne. Wspólnie z Pani¹ Ew¹ Stodolak nasi cz³onkowie
tworzyli trójwymiarowe bombki przestrzenne. W ma³ych bombkach zamknêliœmy ca³y krajobraz zimowy.Taka dekoracja umili nam oczekiwanie
do œwi¹t. Zainteresowanych wst¹pieniem w szeregi stowarzyszenia i spêdzaniem wspólnie czasu serdecznie zapraszam.

Œwi¹teczne stroiki
Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie zorganizowa³a warsztaty œwi¹teczne z okazji zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Uczestniczki
spotkania wykona³y wianek wiklinowy dekoruj¹c go bombkami, ga³¹zkami i wieloma innymi ozdobami. Wianki bêd¹ mia³y zastosowanie jako
dekoracja na œwi¹teczny sto³ów b¹dŸ te¿ przykuj¹ oko odwiedzaj¹cych nasze domy jako piêkna wizytówka naszych drzwi.
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Dzieñ Pluszowego Misia
24 listopada br z okazji Œwiatowego Dnia Pluszowego Misia. Gminna Biblioteka
Publiczna w Stolnie zorganizowa³a konkurs recytatorski wiersze Marii
Konopnickiej.
W konkursie bra³y udzia³ dzieci klas I-III Szkó³ Podstawowych z terenu Gminy
Stolno.
Uczestnicy: Jakubowska Oliwia, Niedzielski Micha³, Dr¹¿ek Antoni,
Mazikowski Adrian, Patek Seweryn, Kozyra Zuzanna, Wo¿niak Blanka,
Wróblewski Maciej, Dobrotwór Weronika, Bad¿mierowski Karol, Wichliñski
Franciszek, Strzemkowski Piotr, Go¿dziewski Kacper, Usowski Nikodem,
Konwerski Marcin, Groszewska Agata, Bonas Julia, Niedzielska Alicja.
Komisja konkursowa w sk³adzie Halina Ko³odziejek Przewodnicz¹ca Rady
Gminy Stolno, Zofia Janik i Katarzyna Bajera po burzliwych obradach wy³onili
zwyciêzców.
W kategorii klas I zwyciê¿y³ Antoni Dr¹¿ek,
W kategorii klas II zwyciê¿y³ Karol Bad¿mierowski,
W kategorii klas III zwyciê¿y³a Alicja Niedzielska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe dyplomy, ksi¹¿ki i misie, które
wrêczli Pan Wójt Jerzy Rabeszko, Przewodnicz¹ca Rady Gminy Stolno Pani
Halina Ko³odziejek oraz p.o. kierownika GBP w Stolnie Pani Katarzyna
Masalska.
Wszystkim dzieciom bior¹cym udzia³ w konkursie serdecznie gratulujemy i
dziekujemy.
W dniu konkursu zosta³y równie¿ wrêczone nagrody w konkursie plastycznym
„Mój przyjaciel pluszowy miœ” którego adresatem byli uczniowie Szkó³
Podstawowych z terenu Gminy Stolno.
10 listopada br. przeprowadzono w Bibliotece Publicznej w Stolnie ocenê prac.
Oceny prac konkursowych dokona³a Komisja Konkursowa.
Nades³anych zosta³o 72 prac plastycznych.
Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac komisja postanowi³a nagrodziæ prace
nastêpuj¹cych uczestników konkursu:
Szko³y Podstawowe- Kategoria klas 0
I miejsce - Matuszak Magdalena - SP Wabcz
II miejsce - Wolska Patrycja - SP Wabcz
Szko³y Podstawowe- Kategoria klas I
I miejsce - Mazikowski Adrian - SP Wabcz
II miejsce - Rosiñska Wiktoria - ZS Nr 1 Stolno
III miejsce - Leœniak Wiktor - ZS Nr 1 Stolno
Szko³y Podstawowe- Kategoria klas II
I miejsce - Wróblewski Maciej - ZS Nr 1 Stolno
II miejsce - WoŸniak Blanka - ZS Nr 1 Stolno
III miejsce - Ogonowski Grzegorz - ZS Nr 1 Stolno
Szko³y Podstawowe- Kategoria klas III
I miejsce - Otlewska Maria - ZS Nr 1 Stolno
II miejsce - Sadowska Zofia - SP Wabcz
III miejsce Bartnik Zosia ZS Nr 2 Robakowo
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Miko³ajki w Gminie Stolno
5 grudnia dzieci z klas 0-VI i oddzia³u przedszkolnego z ZS Nr2 w Robakowie oraz z SP w Wabczu zebra³y siê w swoich szko³ach, by oczekiwaæ
przybycia Miko³aja.6 grudnia dzieci z klas 0-VI i oddzia³u przedszkolnego z ZS Nr 1 W Stolnie równie¿ zebra³y siê by przywitaæ Miko³aja.
Miko³aj ze swoj¹ œwit¹ przyby³ do szkó³ by obdarowaæ dzieci prezentami jednak zanim to nast¹pi³o uczniowie ka¿dej szko³y przygotowa³y
wystêpy. By³o œpiewanie piosenek œwi¹tecznych, wierszyki, tañce i przedstawienie z okazji Miko³ajek. Miko³aj by³ bardzo zadowolony z
gor¹cego przyjêcia i w nagrodê obdarowa³ dzieci przy pomocy swoich Elfów s³odk¹ niespodziank¹. Paczki dla wszystkich dzieci zosta³y
zakupione ze œrodków finansowych Gminy Stolno. Za pomoc w organizacji Miko³ajek serdecznie dziêkujemy dyrektorom szkó³ oraz
nauczycielom za przygotowanie wystêpów artystycznych.

Œrodki dla so³ectw z Powiatu Che³miñskiego
Dziedzictwo kulturowe w Gminie Stolno
W zwi¹zku z konkursem „Dziedzictwo kulturowe naszego so³ectwa” og³oszonym przez Powiat Che³miñski w Gminie Stolno zrealizowano 8
projektów, na które ³¹cznie otrzymano dotacje w wysokoœci 6.500 z³. Najwy¿sz¹ dotacjê 1.200 z³ otrzyma³o so³ectwo Rybieniec na realizacjê
projektu pn. „Œcie¿ka historyczna- Rybieniec”. W konkursie wziê³y równie¿ udzia³ so³ectwa: Gorzuchowo, Stolno, Trzebie³uch, Obory, Cepno,
Ma³e Czyste oraz Robakowo. Projekty zosta³y zrealizowane z pomoc¹ so³tysów, rady so³eckiej oraz mieszkañców, w terminie od czerwca do
paŸdziernika.
Artyku³ napisa³a Monika Stêpieñ.

Wieœci z Rybieñca
Dnia 27.10.2016 r. So³ectwo Rybieniec bior¹ce udzia³ w
Powiatowym Konkursie „So³ectwo przyjazne œrodowisku” zdoby³o
nagrodê w wysokoœci 4.000 z³ za projekt: „Nasze so³ectwo
Naszym Domem – Aran¿acja eko – aktywnoœci i urz¹dzenie
miejsca wypoczynku na œwie¿ym powietrzu” - utworzono miejsce
do wypoczynku i rekreacji - wykarczowano teren, usuniêto œmieci,
nawieziono t³uczeñ, ziemiê i piach, wykonano palenisko,
nasadzono krzewy oraz utworzono boisko sportowe.
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Proces tworzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Stolno
Czym jest rewitalizacja?
Rewitalizacja to szeroki proces przemian spo³ecznych, przestrzennych i ekonomicznych
na obszarze, który znajduje siê w kryzysie. Jej celem jest poprawa stanu zdegradowanej miejscowoœci,
tak aby dobrze siê w niej przebywa³o, mieszka³o i pracowa³o. Podstaw¹ prowadzenia dzia³añ
rewitalizacyjnych w kolejnych latach bêd¹ programy krajowe (m.in. Krajowa Polityka Miejska,
Narodowy Plan Rewitalizacji), wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji na lata 2014–2020
oraz ustawa z dnia 9 paŸdziernika 2015 r. o rewitalizacji.
Obszar zdegradowany to teren znajduj¹cy siê w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk spo³ecznych, w
szczególnoœci bezrobocia, ubóstwa, przestêpczoœci, niskiego poziomu edukacji lub kapita³u spo³ecznego, a tak¿e niewystarczaj¹cego poziomu
uczestnictwa w ¿yciu publicznym i kulturalnym. Ponadto wystêpuje na nim jedno z wymienionych poni¿ej negatywnych zjawisk:
gospodarczych (niski stopieñ przedsiêbiorczoœci), œrodowiskowych (przekroczenie standardów jakoœci œrodowiska), przestrzennofunkcjonalnych (niewystarczaj¹ce wyposa¿enie lub z³y stan infrastruktury technicznej i spo³ecznej, niska jakoœæ terenów publicznych) oraz
technicznych (z³y stan techniczny budynków). Przy czym nale¿y pamiêtaæ, ¿e stan kryzysowy jest okreœlany w wiêkszoœæ w stosunku do œredniej
wystêpuj¹cej na obszarze gminy.
Obszar rewitalizacji obejmuje ca³oœæ lub czêœæ obszaru zdegradowanego, gdzie wystêpuje najwiêksza koncentracja negatywnych
zjawisk i gdzie zamierza prowadziæ siê dzia³ania rewitalizacyjne wynikaj¹ce z Gminnego Programu Rewitalizacji. W gminie Stolno obszar
zdegradowany i obszar rewitalizacji zosta³ wyznaczony dla miejscowoœci Klêczkowo i Ma³e Czyste i zgodnie z zasadami rewitalizacji
obejmuje mniej ni¿ 20% powierzchni gminy (12,2%) i mniej ni¿ 30% mieszkañców gminy (8,6%).
Gminny Program Rewitalizacji stanowi wieloletni program dzia³añ, którego celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego.
Dzia³ania rewitalizacyjne powinny byæ prowadzone na rzecz lokalnej spo³ecznoœci, przestrzeni i gospodarki oraz skoncentrowane na
okreœlonym terenie, tak aby efekt rewitalizacji by³ jak najwiêkszy. Program jest podstaw¹ do ubiegania siê o œrodki na rewitalizacjê, m. in. z
funduszy unijnych.
Udzia³ spo³eczeñstwa lokalnego
Jednym z najwa¿niejszych elementów rewitalizacji jest aktywny udzia³ interesariuszy rewitalizacji, czyli mieszkañców gminy, przedsiêbiorców,
organizacji pozarz¹dowych oraz organów samorz¹dowych Gminy Stolno, w tworzeniu i wdra¿aniu programów rewitalizacji.
W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 nie dopuszcza siê realizacji tylko i wy³¹cznie wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na
szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na dzia³aniach remontowych czy modernizacyjnych, które nie skutkuj¹ zmianami
strukturalnymi na obszarze rewitalizacji. Projekty infrastrukturalne bêd¹ mog³y zostaæ zrealizowane jedynie w ramach szerszej koncepcji, jako
uzupe³niaj¹ce do dzia³añ spo³ecznych, czyli nieinwestycyjnych, obejmuj¹cych m. in.: organizacjê warsztatów, szkoleñ, kursów, zajêæ
dydaktycznych czy ró¿nego rodzaju imprez kulturalnych. Zaanga¿owanie spo³ecznoœci lokalnej w procesy rewitalizacyjne niesie ze sob¹
wymierne korzyœci, pozwala bowiem trafniej okreœliæ inwestycje oraz inicjatywy spo³eczne na rewitalizowanym obszarze.
W trakcie opracowywania programu rewitalizacji korzysta siê z rozmaitych form udzia³u spo³ecznego: badañ sonda¿owych (ankiet), zbierania
uwag i opinii pisemnych i ustnych, spotkañ konsultacyjnych, spacerów studyjnych oraz wizji lokalnej, debat i warsztatów, rozmów z lokalnymi
liderami oraz udzia³u spo³ecznego w Komitecie Rewitalizacji. Zadaniem Komitetu bêdzie opiniowanie zg³aszanych projektów oraz
wskazywanie nowych obszarów tematycznych i zadañ wa¿nych z punktu widzenia interesariuszy. W sk³ad Komitetu weszli:
1.
Przedstawiciel Urzêdu Gminy Stolno - Anna Bochen,
2.
Przedstawiciel mieszkañców Gminy Stolno - Bernadeta £epek,
3.
Przedstawiciel mieszkañców Gminy Stolno - Barbara Wolniak,
4.
Przedstawiciel organizacji pozarz¹dowej dzia³aj¹cej na obszarze Gminy Stolno - Bart³omiej Raœ,
5.
Przedstawiciel Rady Gminy Stolno - Tadeusz Kobusiñski,
6.
Przedstawiciel rady Gminy Stolno - Waldemar Domachowski,
7.
Przedstawiciel œrodowiska gospodarczego - Jolanta Œliwiñska.
Komitet Rewitalizacji bêdzie funkcjonowa³ do zakoñczenia prac zwi¹zanych z realizacj¹ Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno.
Wizja, cele i kierunki dzia³añ
W oparciu o przeprowadzon¹ diagnozê oraz wyniki badañ ankietowych, sformu³owano nastêpuj¹c¹ wizjê obszaru rewitalizacji:
Dziêki skoordynowanym efektom dzia³añ rewitalizacyjnych, Klêczkowo i Ma³e Czyste w 2023 r. stan¹ siê miejscem, w którym podniesie siê
poziom ¿ycia, edukacji i aktywnoœci spo³ecznej mieszkañców. Dzia³alnoœæ Centrów Aktywnoœci Lokalnej w obu miejscowoœciach, prowadzona w
odnowionej i dobrze wyposa¿onej infrastrukturze pe³ni¹cej funkcje kulturalne, spo³eczne oraz rekreacyjne, doprowadzi do z³agodzenia
wystêpuj¹cych obecnie problemów spo³ecznych, zwiêkszy samodzielnoœæ ekonomiczn¹ mieszkañców i pomo¿e w zwiêkszeniu ich aktywnoœci w
¿yciu lokalnej spo³ecznoœci.
W odpowiedzi na problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy i konsultacji spo³ecznych wyznaczono odpowiadaj¹cy im cel rewitalizacji
odnosz¹cy siê przede wszystkim do sfery spo³ecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Poni¿ej sformu³owany cel jest pochodn¹ wizji
okreœlaj¹cej stan koñcowy procesu rewitalizacji w roku 2023 i jest ukierunkowany na osi¹ganie efektów procesów rewitalizacji w województwie
kujawsko-pomorskim.
Celem dzia³añ rewitalizacyjnych jest podniesienie poziomu ¿ycia, edukacji i aktywnoœci lokalnej spo³ecznoœci na obszarach rewitalizacji
wraz z rozwojem infrastruktury s³u¿¹cej mieszkañcom. Cel bêdzie realizowany dziêki nastêpuj¹cym kierunkom dzia³añ:
1. Rewitalizacji spo³eczna spo³ecznoœci zagro¿onych ubóstwem lub wykluczeniem spo³ecznym, obejmuj¹cej dzia³anie zwi¹zane g³ównie z
aktywizacj¹ spo³eczno-zawodow¹, animacj¹ i integracj¹ lokalnej spo³ecznoœci, m.in. w Centrach Aktywnoœci Lokalnej w Klêczkowie i Ma³em
Czystem. Planowane s¹ równie¿ dzia³ania skierowane na poprawê jakoœci kszta³cenia w Szkole Podstawowej w Robakowie i Szkole
Podstawowej w Stolnie.
2. Rewitalizacji przestrzenno-techniczna obszarów zdegradowanych, realizowanej dziêki modernizacji i doposa¿eniu infrastruktury
przeznaczonej na cele aktywizacji spo³ecznej, modernizacji i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnych oraz zmniejszaniu stopnia
zanieczyszczenia powietrza dziêki rozwojowi odnawialnych Ÿróde³ energii.
Ocena programu i jego zmiany
Gminny Program Rewitalizacji bêdzie podlega³ ocenie stopnia realizacji dokonywanej przez Wójta co najmniej raz na trzy lata. Ocena
sporz¹dzona przez Wójta bêdzie opiniowana przez Komitet Rewitalizacji i zatwierdzana przez Radê Gminy.
Program rewitalizacji ma formu³ê otwart¹, co oznacza, ¿e w przypadku zmiany wymogów prawnych, pojawiania siê nowych problemów oraz
powstania nowych projektów – bêdzie on aktualizowany.
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¿e w dniach od dnia 16 grudnia 2016 r. do dnia 17 stycznia 2017 r. Trwaj¹ konsultacje spo³eczne projektu Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Stolno.
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Zapraszamy wszystkich do udzia³u w nastêpuj¹cych formach konsultacji oraz sk³adania uwag :
1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej poprzez formularz konsultacji w dniach od 16.12.2016 r.
do 17.01.2017 r.
Wype³niony formularz mo¿na dostarczyæ:
- bezpoœrednio do Urzêdu Gminy Stolno, Stolno 112, w pokoju nr 8, I piêtro, na stanowisku ds. gospodarki
nieruchomoœciami, ochrony danych osobowych i informatyzacji lub w sekretariacie Urzêdu Gminy Stolno (pokój nr 6, I
piêtro),
- drog¹ elektroniczn¹ na adres mailowy: grunty@stolno.com.pl
- drog¹ korespondencyjn¹ na adres: Urz¹d Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno.
2. Zbieranie uwag ustnych w dniach od 16.12.2016 r. do dnia 17.01.2017 r.
Uwagi i pytania prosimy kierowaæ:
- osobiœcie w Urzêdzie Gminy Stolno (pok. nr 8, I piêtro, na stanowisku ds. gospodarki nieruchomoœciami, ochrony danych
osobowych i informatyzacji)
- telefonicznie pod nr tel.: 56 6770920,
3. Spotkania konsultacyjne:
Podczas spotkañ przedstawione zostan¹ podstawowe zagadnienia zwi¹zane z rewitalizacj¹ a tak¿e wyznaczone na terenie
gminy granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja maj¹ca na celu
poznanie potrzeb i oczekiwañ mieszkañców a tak¿e okreœlenie najwa¿niejszych problemów i potencja³ów
charakteryzuj¹cych wyznaczony obszar rewitalizacji. Spotkania konsultacyjne odbêd¹ siê w miejscowoœciach :
- Stolno: Urz¹d Gminy Stolno, sala nr 10, 10 styczeñ 2017 r., godz. 12:00 ,
- Ma³e Czyste: lokal w budynku poszkolnym, 11 styczeñ 2017 r., godz. 9.30, Klêczkowo: lokal w budynku komunalnym
w Klêczkowie , 11 styczeñ 2017 r., godz. 11.00,
4. Spacery Studyjne oraz wizja lokalna:
W trakcie spaceru oraz wizji lokalnej bêdzie mo¿na zapoznaæ siê z obszarem przewidzianym do rewitalizacji oraz
porozmawiaæ o miejscach najpilniej potrzebuj¹cych interwencji. W tym czasie zbierane bêd¹ uwagi i wnioski do ww.
projektu uchwa³y. Zbiórka chêtnych odbêdzie siê w miejscowoœci :
- Ma³e Czyste: spotkanie przed budynku poszkolnym, 3 styczeñ 2017 r., godz. 10.00,
- Klêczkowo: spotkanie przed budynkiem komunalnym w Klêczkowie , 3 styczeñ 2017 r., godz. 11.00,
5. Debata:
Podczas otwartej debaty spo³ecznej, zostan¹ omówione propozycje dzia³añ przewidzianych w projekcie dokumentu. Bêdzie
tak¿e mo¿liwoœæ wniesienia do protoko³u swoich uwag, opinii i propozycji. Debata odbêdzie siê podczas Sesji Rady Gminy
Stolno w Urzêdzie Gminy Stolno, sala nr 10, 30 grudnia 2016 r., godz. 9:00.
6. Wywiady z liderami lokalnymi w dniach od 16.12.2016 r. do dnia 17.01.2017r.
Wywiady maj¹ na celu badanie pojedynczych osób, ma³ych grup oraz wiêkszych grup osób, w trakcie których poznamy
fakty oraz opinie na temat projektu gminnego programu rewitalizacji w celu zebrania dobrze uzasadnionych opinii,
daj¹cych odpowiedŸ na pytanie nie tylko co myœli dana osoba, ale równie¿: dlaczego myœli w taki, a nie inny sposób.
7 . Burza mózgów oraz warsztaty liderów lokalnych :
Powy¿sza metoda ma na celu zebranie opinii w oparciu o wiedzê, doœwiadczenie ekspertów w danej dziedzinie.
Warsztaty odbêd¹ siê w miejscowoœci :
- Stolno: Urz¹d Gminy Stolno, sala nr 10, 10 styczeñ 2017 r., godz. 13:00.
Materia³y tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, a tak¿e formularz konsultacji dostêpne bêd¹ od dnia 16 grudnia 2016 r.:
- w siedzibie Urzêdu Gminy Stolno, pokój nr 8, I piêtro oraz w sekretariacie Urzêdu Gminy Stolno, pokój nr 6, I piêtro;
- na stronie internetowej gminy: www.stolno.com.pl w zak³adce „Program Rewitalizacji Gminy Stolno” oraz www.bip.stolno.com.pl
Jesteœmy przekonani, ¿e jako aktywni mieszkañcy, przedsiêbiorcy i przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych oraz instytucji
publicznych, wniesiecie Pañstwo wiele uwag i propozycji, które przyczyni¹ siê do zdiagnozowania kluczowych problemów
koniecznych do rozwi¹zania w procesie rewitalizacji oraz mo¿liwych do wykorzystania potencja³ów obszaru rewitalizacji.
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Miko³aj odwiedzi³ so³ectwa
Dzieñ 3 grudnia by³ dniem Miko³ajkowym w so³ectwie Trzebie³uch . Przyszed³ Miko³aj, który rozdawa³ dzieciom prezenty w postaci
s³odyczy. Pomaga³ mu zaproszony Pan Górnik, który wczeœniej opowiada³ dzieciom o swojej pracy w kopalni. Zademonstrowa³
rekwizyty i swój mundur galowy. Dzieci s³ucha³y z zachwytem jego opowieœci. Czas szybko p³yn¹³ przy wspólnej zabawie i
kolêdowaniu.

Trzebie³uch

Wabcz

Rybieniec
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Stawki podatków lokalnych w Gminie Stolno na 2017 r.
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Rada Gminy Stolno podjê³a decyzje, i¿ w
2017r. Podatek rolny bêdzie
obowi¹zywa³ w wysokoœci 52,44 z³ za
1 kwintal ¿yta tj. w wysokoœci stawki
ustanowionej przez prezesa GUS.
Spotkanie Wigilijne
W dniu 13 grudnia 2016 r. odby³o siê- zgodnie z tradycj¹ naszej Gminy- Spotkanie Wigilijne dla osób starszych, samotnych i
niepe³nosprawnych. Spotkanie œwi¹teczne zorganizowa³ jak co roku- Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej Zarz¹d Gminny w Stolnie przy pomocy
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Stolnie. W spotkaniu udzia³ wziê³y m. in. Wójt Gminy Stolno, Przewodnicz¹cy GKRPA oraz
Proboszcz Parafii ks. kan Piotr Podlewski. Swoim wystêpem czas umili³a m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej w Stolnie pod przewodnictwem Pañ
Anny Zawoliñskiej i Beaty Gajek, przedstawiaj¹c szopkê bo¿onarodzeniow¹, która nagrodzona zosta³a gromkimi brawami. By³y ¿yczenia
œwi¹teczno-noworoczne, tradycyjne ³amanie siê op³atkiem i s³odkie upominki. Impreza by³a bardzo udana i na pewno wszystkim na d³ugo
pozostanie w pamiêci.
Organizatorzy pragn¹ podziêkowaæ za pomoc i zaanga¿owanie w coroczn¹ organizacje Wigilii Gminnej Pani Halinie Koniecznej, dziêki
której atmosfera podczas Wigilii ma swój niepowtarzalny klimat.
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„Cudze chwalicie…”
„Cudze chwalicie…” pod takim has³em w sobotê 26 listopada 2016 r., odby³ siê pierwszy spacer po wybranych, najpiêkniejszych zak¹tkach
gminy Stolno w ramach kó³ka historyczno geograficznego, zorganizowanego przez dyrektora Zespo³u szkó³ nr 1 w Stolnie i jednoczeœnie
nauczyciela geografii pani¹ Annê Bogus³awsk¹ i nauczyciela historii - Katarzynê Grzêdzick¹. Miejscem pierwszego spotkania by³ Wabcz.
Uczniowie szko³y spacerowali po dworskim parku, weszli do dawnego pa³acu hrabiów £osiów. Kolejnym punktem by³ koœció³ parafialny pod
wezwaniem œwiêtego Bart³omieja z bezcennymi zabytkami. Historiê œwi¹tyni przybli¿y³ uczniom proboszcz parafii Wabcz ksi¹dz Piotr
Podlewski. Na zakoñczenie odby³o siê spotkanie z ciekawymi osobami okolicy. By³y to emerytowane nauczycieli jêzyka polskiego i historii
panie Barbara Michalak i Henryka Gerczyñska, które przybli¿y³y uczniom piêkn¹, choæ nieszczêœliw¹ legendê o Pogance, a pani Barbara
Michalak zaprezentowa³a swoje wiersze dotycz¹ce historii i uroków Wabcza.

Tworzenie wi¹zanek
Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno, So³ectwo Stolno i So³ectwo Grubno wspólnie
zorganizowa³o warsztaty tworzenia wi¹zanek na Œwiêto Wszystkich Zmar³ych. Pani Ewa
Stodolak pokaza³a uczestnikom jak mo¿na wykonaæ wi¹zankê w zupe³nie inny sposób ni¿
tradycyjne dekoracje. Wszyscy uczestnicy wykonali piêkne prace i wyszli z uœmiechem
na twarzy. Projekty takie pokazuj¹ ¿e wspólnymi si³ami mo¿na zrobiæ wiele. Oby wiêcej
takich wspólnych inicjatyw. Podziêkowania dla organizatorów...
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Zapraszamy do wspó³pracy wszystkich
mieszkañców Gminy Stolno.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z Urzêdem Gminy Stolno na poni¿szy adres:
Urz¹d Gminy Stolno
86-212 Stolno
z dopiskiem “Gazetka”
e-mail: grunty@stolno.com.pl
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