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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

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
proszê przyj¹æ najserdeczniejsze ¿yczenia
zdrowia, mi³ej i rodzinnej atmosfery przy
wigilijnym stole, a w Nowym 2018 Roku,
wszelkiej pomyœlnoœci
Zycz¹:
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Stolno

Wójt Gminy Stolno
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MIKO£AJOWA DRU¯YNA ODWIEDZI£A ROBAKOWO, WABCZ I STOLNO
5 grudnia dzieci z klas 0-III i odzia³u przedszkolnego ze Szko³y Podstawowej w Robakowie oraz z SP w Wabczu
zebra³y siê w swoich szko³ach, by oczekiwaæ przybycia Miko³aja. Zaœ 6 grudnia dzieci z klas 0-III i odzia³u
przedszkolnego ze Szko³y Podstawowej w Stolnie równie¿ zebra³y siê by oczekiwaæ Miko³aja. Miko³aj ze swoj¹ œwit¹
przyby³ by obdarowaæ dzieci prezentami jednak zanim to nast¹pi³o dzieci przygotowa³y wystêp artystyczny. Miko³aj
by³ zadowolony z tak gor¹cego przywitania, i obdarowa³ wszystkie dzieci przy pomocy elfów s³odk¹ niespodziank¹.
Paczki dla wszystkich dzieci zosta³y zakupione ze œrodków finansowych Urzêdu Gminy Stolno (GKRPA).

Dzieñ G³oœnego Czytania
W Pi¹tek 29 wrzeœnia obchodziliœmy
Ogólnopolski Dzieñ G³oœnego Czytania. W tym
dniu przedszkolaki ze Szko³y Podstawowej w
Stolnie odwiedzi³y Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹
w Stolnie. Pani Kierownik biblioteki przeczyta³a
fragment jednej z najbardziej znanych baœni „Œnie¿ki”.
Oczywiœcie nie mog³o zabrakn¹æ g³ównej
bohaterki czyli Œnie¿ki, która rozdawa³a dzieciom
s³odycze i kolorowanki.
Potem by³y œpiewy i tañce „My jesteœmy
krasnoludki”, „Woogie boogie”, „Jedzie poci¹g z
daleka”
By³o kolorowo, weso³o i g³oœno!
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OGÓLNOPOLSKI DZIEÑ PLUSZOWEGO MISIA
24 listopada odby³ siê jak, co roku Gminny Konkurs Recytatorski. Bra³y w nim udzia³ dzieci z klas 0-3 ze wszystkich
szkó³ z terenu Gminy Stolno. Nasi super mówcy œwietnie recytowali wybrane przez siebie wiersze. Najpierw przeszli etap
szkolny, by móc wyst¹piæ w etapie gminnym. Komisja d³ugo debatowa³a, a¿ w koñcu przyzna³a cztery wyró¿nienia po
jednym w ka¿dej kategorii wiekowej.
Wyró¿nienia otrzymali: Patrycja Wolska z kl. „0”, Lena Lewañska kl.”I”, Antoni Dr¹¿ek kl. „II”, Piotr Strzemkowski z kl.
„III”.
Wszyscy otrzymali dyplom za udzia³, medale oraz nagrody:)
Nasi Gminni Super Mówcy to: Marta Majchrzak, Jagoda Rohde, Patrycja Wolska,Filip Strupowski,Kornelia
Lewandowska,Tymoteusz Szulc,Lena Lewañska,Jadwiga Urban,Eliza Sadowska,Lena Kopeæ,Oliwia
Jakubowska,Vanessa Gagatek,Grzegorz Drzewiecki,Adrian Mazikowski,Antoni Dr¹¿ek,Wiktoria Rosiñska,Wiktor
Leœniak,Eliza Laskowska,Weronika Dobrotwór,Franciszek Wichliñski,Aleksander Drzewiecki,Piotr
Strzemkowski,Dagmara Domagalska,Klaudia Osika,Julia Sewerynowicz,Lena Tymiñska
W przerwie wszyscy mogli siê posiliæ pysznoœciami przygotowanymi przez Panie Annê Kunkel i Mirkê Kilkiewicz, które
piek³y dla nas od 6.00 rano wyœmienite gofry, chruœciki, ciasteczka z budyniem. Dziêkujemy Paniom bardzo serdecznie
Dziêkujemy dyrektorom, nauczycielom oraz rodzicom za profesjonalne przygotowanie naszych artystów.
Zapraszamy za rok

Warsztaty w Cepnie
23 listopada w œwietlicy wiejskiej w Cepnie odby³y siê warsztaty, które poprowadzi³a pani Basia Piasecka, nasza
lokalna twórczyni. Warsztaty zosta³y zorganizowane przez Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Stolnie i Stowarzyszenie
Inicjatywa Stolno. Panie uczy³y siê wykonania bo¿onarodzeniowych stroików.
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Podatki 2018

Rada Gminy Stolno podjê³a decyzjê, i¿ w
2018 r. Podatek rolny bêdzie
obowi¹zywa³ w wysokoœci 52,49 z³ za
1 kwintal ¿yta tj. w wysokoœci
ustanowionej przez Prezesa GUS.

Przebudowa drogi gminnej w Wabczu
- koszt inwestycji 67970,00 z³

Budowa chodnika i
poszerzenia drogi w
miejscowoœci Grubno - koszt
inwestycji 84408,17
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Urz¹d Gminy Stolno uczestniczy w Programie
upowszechniania p³atnoœci bezgotówkowych w
administracji publicznej przy u¿yciu terminali
p³atniczych POS.
Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju
we wspó³pracy z Krajow¹ Izb¹ Rozliczeniow¹ S.A.,
która pe³ni rolê koordynatora Programu oraz wspiera
finansowo jego wdro¿enie i funkcjonowanie.
Mo¿liwoœæ dokonywania p³atnoœci bezgotówkowych w
naszym urzêdzie jest odpowiedzi¹ na oczekiwania
klientów. Mamy nadziejê, ¿e przyjmowanie op³at w
formie bezgotówkowej bêdzie dla Pañstwa wygodne,
zaoszczêdzi czas, zwiêkszy bezpieczeñstwo
transakcji, a dla urzêdu prze³o¿y siê na usprawnienie
prac ca³ej instytucji.
Kasa Urzêdu Gminy czynna od poniedzia³ku do pi¹tku
w godz. 8:00 - 14:00

Uwaga mieszkañcy Gminy Stolno!!! Od dnia 01.09.2017 roku Urz¹d Gminy
Stolno uruchomi³ bezp³atny system powiadomieñ SMS. Dziêki systemowi
wszyscy zainteresowani mieszkañcy otrzymuj¹ krótkie powiadomienia SMS o
wa¿nych ostrze¿eniach i wydarzeniach Gminy Stolno.
Wysy³ane s¹ informacje o istotnym znaczeniu dla mieszkañców naszej Gminy
m.in.:
- informacje spo³eczne np. o najwa¿niejszych imprezach organizowanych na
terenie gminy, o terminach zebrañ wiejskich, bezp³atnych badaniach
wykonywanych na terenie gminy, - informacje komunalne np. o brakach w
dostawach wody lub pr¹du, zbli¿aj¹cych siê terminach wywozu odpadów
komunalnych, informacjach o zbli¿aj¹cych siê terminach p³atnoœci podatków
lokalnych;
- informacje kryzysowe np. o nadchodz¹cych nawa³nicach, falach
pogodowych, planowanych upa³ach czy du¿ych mrozach i zamieciach
œnie¿nych, ró¿nego typu awariach, utrudnieniach w ruchu, itp.
Rejestracja w systemie jest BEZP£ATNA!
Do systemu zarejestrowaæ mog¹ siê wszyscy zainteresowani. Rejestracja
wymaga podania jedynie numeru telefonu komórkowego zainteresowanej
osoby.

c.d. system sms

Rejestracja polega na wpisaniu numeru komórkowego. Po
chwili na podany (wpisany) numer zostanie wys³any SMS-em
kod weryfikuj¹cy, który nale¿y wpisaæ, aby zostaæ
zarejestrowanym w bazie Urzêdu Gminy Stolno.
Weryfikacja za pomoc¹ kodu ma na celu potwierdzenie numeru
telefonu, na który maj¹ byæ wysy³ane wiadomoœci SMS.
Ta forma rejestracji jest bezp³atna dla mieszkañców.
Poprzez wys³anie SMS-a na podany numer telefonu + 48 661
Szczegó³y rejestracji do systemu :
004 525
Poprzez formularz internetowy dostêpny po
Nale¿y wys³aæ SMS-a o treœci G.158.TAK Na numer telefonu, z
wejœciu w zak³adkê na stronie internetowej
Gminy Stolno (www.stolno.com.pl) pod nazw¹ którego zosta³a wys³ana wiadomoœæ z systemu automatycznie
SYSTEM SMS GMINY lub bezpoœrednio pod bêdzie przes³ana informacja SMS z podziêkowaniem o treœci:
Dziêkujemy za rejestracjê w us³udze System SMS. W celu
linkiem:
wyrejestrowania siê z systemu nale¿y wys³aæ SMS o treœci
http://systemsms.eu/contacts/selfRegister/158
G.158.NIE na numer + 48 661 004525. Op³aty za wys³anie
SMS-a rejestruj¹cego ponosz¹ mieszkañcy zgodnie z ich taryf¹
u operatora.
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„Zwiêkszenie dostêpu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno”

Gmina Stolno rozpoczê³a realizacjê projektu zintegrowanego dofinansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
(EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach konkursu dla Poddzia³ania 6.3.1
Inwestycje w infrastrukturê przedszkoln¹ Dzia³ania 6.3 Inwestycje w infrastrukturê edukacyjn¹ w ramach Osi priorytetowej 6
Solidarne spo³eczeñstwo i konkurencyjne kadry oraz dla Poddzia³ania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Dzia³ania 10.2
Kszta³cenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja – RPO WK-P na lata 2014-2020.
W pierwszej kolejnoœci realizowany jest projekt z EFRR polegaj¹cy na rozbudowie Szko³y Podstawowej w Robakowie i
przebudowie (modernizacji) pomieszczeñ w Szkole Podstawowej w Stolnie celem utworzenia 40 nowych miejsc
przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich (projekt bêdzie zrealizowany do 30.06.2018 r.). Wartoœæ tego zadania to blisko 1.220 tys.
z³ z tego dofinansowanie stanowi kwota 688.500 z³.
Po zakoñczeniu czêœci infrastrukturalnej Gmina bêdzie realizowaæ drugi projekt z EFS w okresie VI.2018 – VIII.2019 w ramach
którego finansowane bêdzie: realizacja zajêæ dodatkowych w tym specjalistycznych dla dzieci 3 - 5 letnich, zatrudnienie
nauczycieli i asystentów nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, wy¿ywienie dla dzieci przedszkolnych, podniesienie
kwalifikacji nauczycieli. W ramach tego projektu maj¹ powstaæ tak¿e 10 godzinne oddzia³y dla dzieci 3-5 letnich. Wartoœæ tej
czêœci projektu to 479.999,84 z³ z tego dofinansowanie 407.999,86 z³.
Je¿eli chodzi o Szko³ê w Robakowie to od 2010 roku Gmina Stolno realizuje na tym obiekcie znacz¹ce inwestycje tj.:
- pierwsza rozbudowa nast¹pi³a w 2010 roku, w ramach której wybudowany zosta³ oddzia³ przedszkolnych dla dzieci
uczêszczaj¹cych do tzw. zerówki (obecnie s¹ to dzieci w wieku 6 lat). W wyniku rozbudowy powsta³a jedna izba z pe³nym
zapleczem socjalnym. Wartoœæ inwestycji to 211.408,02 z³
- kolejna rozbudowa nast¹pi³a w 2011 roku, gdzie rozbudowaliœmy szko³ê o dwie izby lekcyjne. Wartoœæ inwestycji to 284.352,80 z³
- nastêpnie w 2012 roku powsta³o zaplecze sportowe w postaci wielofunkcyjnego boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹. Wartoœæ
inwestycji to 543.568,73 z³
Na wszystkie te zadania Gmina uzyska³a dofinansowanie z poprzedniej perspektywy (pierwsze dwie inwestycje z RPO, natomiast
boisko z PROW poprzez LGD „Vistula – Terra Culmensis”)

Przebudowa drogi gminnej na dzia³ce nr 17/1 obrêb
ewidencyjny Stolno
W dniu 27 paŸdziernika zosta³y zakoñczone prace zwi¹zane z
modernizacj¹ drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
technologii nawierzchni bitumicznej, realizowanej
dwuwarstwowo, o minimalnej ³¹cznej gruboœci warstw 6 cm,
na istniej¹cej nawierzchni gruntowej o ca³kowitej d³ugoœci
0,609 km w miejscowoœci Stolno. W ramach projektu
przebudowano drogê gminn¹ w miejscowoœci Stolno na
dz. nr 17/1 obrêb Stolno.
Modernizacja drogi na odcinku 0,500 km zosta³a
dofinansowana w wysokoœci 86 500,00 z³ ze œrodków
bud¿etu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
pochodz¹cych z tytu³u wy³¹czeñ gruntów rolnych z produkcji
rolnej.
Prace modernizacyjne mia³y na celu poprawê dojazdu do
gruntów rolnych , a tym samym poprawê bezpieczeñstwa i
warunków pracy rolników.
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Fotorelacja z niektórych inwestycji zrealizowanych w 2017 r.
“Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodoci¹gowej
w so³ectwie Ma³e Czyste oraz budowa przydomowych
oczyszczalni œcieków” jest wspó³fiansowane ze œrodków Unii
Europejskiej
w ramach poddzia³ania „Wsparcie inwestycji zwi¹zanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow¹ wszystkich rodzajów
ma³ej infrastruktury, w tym inwestycji w energiê odnawialn¹ i w
oszczêdzanie energii” objêtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
Ca³kowita wartoœæ projektu: 1.458.796,08
Wartoœæ dofinansowania: 560.027,00 z³
Planowane zakoñczenie to IV.2018 r.

Budowa Centrum Aktywnoœci Lokalnej w Ma³em Czystem
Wartoœæ inwestycji : 789660,00 z³

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku œwietlicy
wiejskiej oraz remizy OSP w Robakowie
Wartoœæ inwestycji : 325950,00 z³

Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 28/2 obrêb Wichorze
Wartoœæ inwestycji: 90000,00 z³

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 85, 18/11, 18/14, 18/2 obrêb
Gorzuchowo
Wartoœæ inwestycji: 52000,00 z³

Budowa zatoki parkingowej w pasie drogi powiatowej nr 1631C
Wabcz- Linowiec
Wartoœæ inwestycji : 62 361,00 z³
Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Che³miñski
Partycypowa³ w kosztach zadania w kwocie 31 180,50 z³
Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 38 obrêb Klêczkowo
Wartoœæ inwestycji: 63000,00 z³
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Wiadomoœci z LGD

Poni¿sze dzia³ania wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Z kalendarza LGD „Vistula – Terra Culemensis”
W dniach 15 i 16 wrzeœnia oraz 22-23 wrzeœnia zosta³y przeprowadzone wizyty studyjne, prezentuj¹ce dzia³alnoœæ
podmiotów ekonomii spo³ecznej, dzia³ania wspieraj¹ce rozwój gospodarki spo³ecznej i przedsiêbiorczoœci spo³ecznej,
dzia³ania z zakresu aktywizacji spo³eczno - zawodowej, dzia³ania z obszaru aktywnej integracji, w tym dzia³ania animacyjne.
Uczestnicy zapoznali siê z dzia³alnoœci¹ podmiotów ekonomii spo³ecznej, nabyli wiedzê i umiejêtnoœci w zakresie
aktywizacji spo³eczno - ekonomicznej. Zaprezentowane zosta³y przyk³ady dobrych praktyk z zakresu aktywnej integracji i
ekonomii spo³ecznej oraz przedsiêbiorczoœci spo³ecznej. Udzia³ w wizycie zaowocowa³ wymian¹ doœwiadczeñ oraz
nabyciem dobrych praktyk w zakresie dzia³añ na rzecz spo³ecznoœci lokalne. W wizytach studyjnych brali udzia³ równie¿
mieszkañcy Gminy Stolno.

7 paŸdziernika 2017 r. – Wielkie Lniska - Spotkanie z histori¹ regionu, poznanie obszaru LGD "Vistula", integracja
mieszkañców, promocja dzia³alnoœci LGD, - to wszystko podczas wydarzenia, jakie LGD zorganizowa³a dla spo³ecznoœci
lokalnej. Zwiedzanie z przewodnikami obszaru Fortu Wielka Ksiê¿a Góra, przeja¿d¿ki samochodami militarnymi. Pokaz
sprzêtu militarnego, pokaz broni pneumatycznej. By³a okazja do spróbowania swoich si³ w strzelaniu z broni, z ³uku - niejedni
uczestnicy poczuli w sobie ducha walki. Dla odwa¿nych by³a œcianka wspinaczkowa. Nie zabrak³o smacznego jad³a, dobrej
muzyki i dobrej zabawy. Podczas ca³ego wydarzenia czynny by³ Mobilny Punkt Informacyjny nt. wdra¿ania LSR, gdzie
mo¿na by³o uzyskaæ informacje w zakresie zadañ wdra¿anych w ramach LSR - konkursy, szkolenia, zadania. W wydarzeniu
brali udzia³ równie¿ mieszkañcy Gminy Stolno.

6 oraz 13 listopada 2017 r. w œwietlicy wiejskiej w Œwierkocinie dla pracowników Urzêdów Gmin z obszaru dzia³ania LGD
„Vistula” odby³y siê spotkania informacyjne dotycz¹ce aktywizacji spo³eczno - zawodowej z zasad przyznawania pomocy
oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych (wraz z za³¹cznikami) na operacje w zakresie przygotowania wniosku na
realizacjê zadañ z Osi 11 w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego finansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
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21.11.2017 r. LDG zorganizowa³a Forum Przedsiêbiorczoœci. Partnerska inicjatywa ngo i jst na rzecz rozwoju
przedsiêbiorczoœci na obszarach wiejskich. M.in. LGD "Vistula" zaprezentowa³a formy wsparcia przedsiêbiorczoœci lokalnej
prezentuj¹c produkty i us³ugi lokalnych przedsiêbiorców w formie stoiska z lokalnymi specja³ami.

24 i 25 listopada 2017 r. w Tleniu odby³o siê dwudniowe szkolenie dla organów LGD dotycz¹ce oceny i wyboru projektów w
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Podczas szkolenia uczestnicy przyswoili wiedzê w zakresie przepisów dotycz¹cych oceny i wyboru projektów zgodnie z
Procedur¹ oceny i wyboru projektów w ramach konkursów które bêd¹ og³aszane przez LGD w 2018 roku na zadania
realizowane w ramach Osi 11 Europejskiego Funduszu Spo³ecznego finan

4 – 5 grudzieñ 2017 r. LGD „Vistula” zorganizowa³a spotkania informacyjne dla osób, które z³o¿y³y wnioski w 2017 roku do
LGD na dofinansowanie swojej dzia³alnoœci aby wspomóc ich we wdra¿aniu projektów i wydatkowaniu œrodki pozyskanych za
poœrednictwem LGD w ramach programu PROW 2014-2020. Spotkania odby³y siê w biurze LGD w Sztynwagu.
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Podpisano umowy
Na zadanie pn. "Budowa budynku œwietlicy wiejskiej wraz z
Na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkiem gospdarczym oraz niezbêdn¹ infrastruktur¹"
budynku Szko³y Podstawowej w Wabczu" wspó³finansowane
wspó³finansowane w ramach poddzia³ania 19.2 "Wsparcie na ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wdro¿enie operacji w ramach strategii rowoju lokalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
kierowanego przez spo³ecznoœæ" w ramach dzia³ania "Wsparcie Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
ramach dzia³ania 3.3
objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
Ca³kowita wartoœæ projektu: 627.453,26 z³
2014-2020.
Wartoœæ dofinansowania: 482.026,99 z³
Ca³kowita wartoœæ projektu: 321.802,02 z³
Wartoœæ dofinansowania: 202.762,00 z³
Cel operacji: Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej
mieszkañców miejscowoœci Paparzyn poprzez budowê œwietlicy
wiejskiej wraz z budynkiem gospodarczym oraz niezbêdn¹
infrastruktur¹. Nazwa Lokalnej Grupy Dzia³ania: "Vistula -Terra
Culmensis - Rozwój przez Tradycjê".

Na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynku œwietlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Robakowie"
wspó³finansowane ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata
2014-2020 w ramach dzia³ania 3.3
Ca³kowita wartoœæ projektu: 350.417,06 z³
Wartoœæ dofinansowania: 280.333,64 z³

Uprzejmie informujemy, i¿ Gmina Stolno podpisa³a umowê wspó³pracy z Krajowym Rejestrem D³ugów
z siedzib¹ we Wroc³awiu.
W zwi¹zku z powy¿szym informacje o nieuregulowanych zobowi¹zaniach cywilnoprawnych na rzecz
Gminy Stolno (m.in. Op³aty za wodê i œcieki, czynsze lokalowe) wraz z danymi zobowi¹zanego bêd¹
umieszczane w w/w systemie.
Ponadto informujemy, i¿ D³u¿nicy notowani w KRD mog¹ spotkaæ siê ze znacznymi utrudnieniami w
korzystaniu z us³ug finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (mo¿liwoœæ
kupna telefonu w abonamencie), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostêp do
Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny) itp.
Artyku³ napisa³a: Monika Stêpieñ

Fotorelacja z warsztatów w robieniu bombek w Ma³em Czystem
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Pracownicy Urzêdu Gminy Stolno
Anna Bochen
Robert Dobek
Urz¹d Gminy Stolno
ZPU Drukarnia Che³mno

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

Tel.601 941 666 , 500 157 824, (56) 677 09 22

