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

Przebudowa drogi nr 060229C
Wabcz - Obory
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Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie rodziców
dzieci 3 – 5 letnich!!!!!!
Są jeszcze wolne miejsca do przedszkola
10godzinnego dla dzieci 3-5 letnich w Szkole
Podstawowej w Robakowie!!!

Gmina Stolno od 15 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
realizuje projekt
pn. „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w
Gminie Stolno”
Udział w projekcie mogą wziąć dziewczynki i chłopcy w wieku
3-5 lat zamieszkujące obszar Gminy Stolno (w przypadku wolnych
miejsc dopuszcza się również dzieci z poza terenu Gminy Stolno).
W ramach projektu powstało 40 nowych miejsc przedszkolnych
z tego: 25 miejsc w Szkole Podstawowej w Robakowie, i 15 miejsc w
Szkole Podstawowej w Stolnie. Dodatkowo w Szkole Podstawowej w
Stolnie ze środków własnych Gminy Stolno utworzyła dodatkowo 10
nowych miejsc.
Powstałe miejsca przedszkolne funkcjonują w systemie 10
godzinnym w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. z perspektywą
kolejnych, co najmniej dwóch lat. W okresie realizacji projektu
uczęszczanie dziecka do przedszkola jest nieodpłatne. W ramach
projektu. prowadzone jest dożywianie oraz zajęcia dodatkowe dla
dzieci przedszkolnych (nieodpłatnie).
Wnioski o przyjęcie dziecka na miejsca przedszkolne można
jeszcze składać w sekretariatach szkół podstawowych w Stolnie i w
Robakowie lub przesłać pocztą tradycyjną. Więcej informacji dot.
projektu oraz dot. rekrutacji, w tym druki dokumentów rekrutacyjnych
znajduje się na stronie internetowej Gminy Stolno pod adresem: oraz na
stronach internetowych szkół (http://zsstolno.hg.pl oraz
http://robakowo.hg.pl). Druki dokumentów rekrutacyjnych można
pobrać także w sekretariatach szkół podstawowych w Stolnie i w
Robakowie oraz w Urzędzie Gminy Stolno (pokój nr 11, I piętro).
Zapewniamy równy dostęp dla dziewczynek i chłopców oraz
udogodnienia dla dzieci niepełnosprawnych.
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Inwestycje realizwoane w Gminie Stolno
„Rozbudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz-Obory”
We wrześniu zakończono prace budowlane związane z rozbudową drogi nr 060229C Wabcz-Obory. Prace
prowadzone były od lipca do września bieżącego roku. Roboty budowlane prowadzone były na odcinku 2,375 km i
obejmowały między innymi rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, roboty ziemne związane z korytowaniem
gruntu pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni o szerokości 5,5 m z
mieszanki mineralno-bitumicznej. Realizacja zadania znacznie poprawiła komfort życia mieszkańców i usprawniła
komunikację na terenie gminy Stolno. Zadnie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz-Obory” została
objęte dofinansowaniem w roku 2018 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019 w kwocie 1 047 147,00 zł. Wartość robót budowlanych związanych z realizacją zadania 2 432
214,10 zł.
„Przebudowa drogi gminnej nr 060204C
w Grubnie”
Pod koniec półrocza zakończona została
przebudowa drogi gminnej w 060204C w
miejscowości Grubno. Zadanie
obejmowało modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w
technologii nawierzchni bitumicznej,
realizowanej dwuwarstwowo, o
minimalnej łącznej grubości warstw 6
cm, na istniejącej podbudowie
bitumicznej na odcinku 0,703 km.
Inwestycja została zrealizowana przy
udziale środków z budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z
tytułu wyłączenia gruntów z produkcji
rolnej w kwocie 67 488,00 zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Cepnie, Wabczu oraz Rybieńcu wraz z remizą OSP
Obecnie trwają prace związane z modernizacją energetyczną świetlic na terenie Gminy Stolno. Robotami termomodernizacyjnymi objęto 3
obiekty tj. świetlice w Cepnie, Wabczu oraz Rybieńcu wraz z OSP. Projekt pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy
wiejskiej w Cepnie, Wabczu oraz Rybieńcu wraz z remizą OSP" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania
3.3 Całkowita wartość projektu: 811 800,00 zł Wartość dofinansowania: 307 733,14 zł
Gmina Stolno realizuje projekt pod nazwą
Budowa mikroinstalacji prosumenckich
wykorzystujących odnawialne źródła energii
służących do wytwarzania energii cieplnej
(kolektory słoneczne) na budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Stolno oraz
budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku
Szkoły Podstawowej w Wabczu”. Projekt jest
współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata
2014-2020 w ramach działania 3.1.
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Sarnowo : Wartość Inwestycji 52000,00 zł w tym 25000,00 zł dofinansowania ze
środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności.
- Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Cepno : Wartość inwestycji 44000,00 zł w tym
17000,00 zł dofinansowania ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach “ Kujawsko Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej “

Nasze dzieci w Krynicy Morskiej
Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Stolnie w ramach swojej działalności w dniu 20 lipca 2018
r. zorganizował wyjazd rekreacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Stolno do Krynicy
Morskiej. W wycieczce udział wzięło 46 osób. Pogoda, jak zwykle była wspaniała, w związku z czym uczestnicy na
maxa korzystali z nadmorskiego powietrza, słońca, słonej wody i gorącego piasku. W ramach wyjazdu wszyscy
wycieczkowicze skorzystali ze smacznego obiadu, a dzieciaki dodatkowo otrzymały słodkie niespodzianki. Wyjazd
był finansowany ze środków Gminy Stolno i Starostwa Powiatowego w Chełmnie w ramach otrzymanego
dofinansowania ze środków PFRON. Uczestnicy wyjazdu wrócili do domu wieczorem „najodowani”, opaleni i
zrelaksowani. Do zobaczenia za rok!!!

ZG PKPS w Stolnie
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Biblioteczna Odjazdowa Impreza Plenerowa w Stolnie
Piątkowe popołudnie zaczynający się weekendzik, a tu przy Urzędzie Gminy Stolno, impreza Biblioteczna Odjazdowa Impreza Plenerowa, która
w tym roku tak jak w ubiegłym miała charakter edukacyjny. Oprócz wielu atrakcji organizatorzy Bohaterowie bardzo znanej bajki przedstawili
scenki, które mają odzwierciedlenie w dzisiejszych czasach. Zwrócono szczególnie uwagę na dwie rzeczy, po pierwsze Kapturek rozmawiała z
nieznajomym czyli wilkiem a przecież dała słowo swojej mamie.
Po drugie babcia wpuściła do domu nieznajomego, oczywiście myślała, że to wnuczka ale tak nie było. Chcieliśmy przestrzec dzieci przed
rozmowami z nieznajomymi, bo różnie to się może skończyć, oraz przed wpuszczaniem osób nieznajomych do domu. Oczywiście tradycji stało
się zadość i zły wilki, który zjadł babcię i Kapturka został schwytany przez dzielnicowego i spotkała go odpowiednia kara. Tak się dzieje z tymi
ludźmi, którzy czynią zło. Zwrócono uwagę również na to, że zawsze w trudnych sytuacjach należy wezwać policję. Podziękowania dla Naszego
dzielnicowego Marka. Dziękujemy również strażakom z PSP w Chełmnie. Dla łasuchów były pyszne gofry z bitą śmietaną i owocami, wata
cukrowa, popcorrn oraz pyszne ziemniaki z parnika. Wszystkie dzieci mogły skorzystać z darmowych zjeżdżalni, zrobić zdjęcie w fotobudce i
uczestniczyć w konkursach. Nad oprawą muzyczno-rozrywkową czuwał DJ CACY. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji dla :
Anny Kunkel, Mirosławy Kilkiewicz, Ewy Arendt, Marii Linkowskiej, Mileny Betyna, Haliny Kleist, Danki Cempura, Mariana Janik, Tadeusza
Preiss, Katarzyny Masalskiej, Bartłomieja Raś, Andrzeja Dyjach, Macieja Majchrzak, Lucyny Szepielak, Karoliny Szroeder, Krysi Morgaś,
Jowity Figura, Bartosza Ziółkowskiego.

Dożynki Gminne w Robakowie
W sobotę 1 września b.r. w miejscowości Robakowo odbyły się Dożynki Gminy Stolno.
Dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną w kaplicy w Robakowie. Mszę
poprowadził Proboszcz Parafii Sarnowo ksiądz kanonik Marek Zieliński. Po Mszy
Świętej korowód dożynkowy prowadzony przez artystów z Zespołu Pieśni I Tańca
POMORZE, przeszedł na plac przy remizie strażackiej w Robakowie. Uroczystość
tradycyjnie rozpoczęła się od przekazania poświęconego podczas Mszy Świętej chleba
gospodarzowi dożynek wójtowi Jerzemu Rabeszko przez starostów dożynek, którymi
byli Pani Anna Gadomska z miejscowości Paparzyn i Pan Karol Wilgosiewicz z
miejscowości Obory. Uroczystość Gminnych Dożynek swoją obecnością uświetniło
wielu gości oraz mieszkańców Gminy Stolno. Podczas Gminnych Dożynek już
tradycyjnie wręczono nagrody w konkursie ,,Piękna Zagroda’’. Pierwsze miejsce w
kategorii gospodarstw zdobyli Pani Izabela Kamionka ze Stolna oraz Pan Stanisław
Sokół również ze Stolna, natomiast w kategorii działek siedliskowych I-sze miejsce
zdobyła Pani Hanna Snoch z Wichorza. Pozostałymi laureatami w kategorii gospodarstw
wiejskich raz kategorii działek siedliskowych byli Pani Ola Trzcińska z Rybieńca oraz
Pan Stanisław Kleszczyński z Trzebiełucha.
Dożynkom towarzyszyły również takie konkursy jak ,,Najlepsza nalewka’’
Laureatami konkursu byli: I-sze miejsce Ewa Kościńska, II-gie miejsce Maria Morgaś,
III-cie miejsce Andrzej Kotuła. Kolejny konkurs to ,,Najlepsze Wino’’ .Najlepsze wino,
które zdobyło I-sze miejsce należało do pani Anny Cempura. II-gie miejsce zdobyło wino
Pana Tadeusza Rudolf, oraz III-cie miejsce zdobyło wino Pana Ireneusza Ocińskiego.
W tym roku odbył się również konkurs na ,,Najładniejszy Wieniec ‘’.Wszystkie wieńce
były wykonane z nieskazitelną starannością i ich twórczyniom należały się
podziękowania za trud włożony w ich przygotowania. Osoby, które wykonały wieńce to:
Pani Milena Betyna, pani Halina Kleist, Pani Aleksandra Piasecka, Pani Barbara Piasecka
oraz Pani Bernadetta Łepek..... cd. na następnej stronie
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Cd.
W dniu 25 sierpnia br. w Stolnie odbył się turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Stolno. Zwyciężyła drużyna z Grubna, drugie miejsce zajęła
drużyna z Cepna zaś trzecie miejsce zajęła drużyna ze Stolna.
Zaś 26 sierpnia br. w Rybieńcu odbył się turniej piłki plażowej o puchar Przewodniczącej Rady Gminy Stolno. Zwyciężyła drużyna Sokół Team 1 z
Rybieńca, która reprezentowała Gminę Stolno w powiatowym turnieju piłki plażowej 2 września w Raciniewie, drugie miejsce zajęła drużyna
Sokół Team 2 z Grubna, zaś trzecie miejsce zajęła drużyna NO NAME z Rybieńca.
Gmina Stolno może pochwalić się osiągnięciami w dziedzinie kolarstwa, gdyż dwie mieszkanki naszej Gminy osiągają wysokie wyniki w tej
dziedzinie na terenie całej Polski są to Pani Karolina Urban mistrzyni Polski w wyścigu drużynowym na 3000m w kategorii Juniorka Młodsza oraz
Pani Karolina Pizoń mistrzyni Polski w kolarstwie torowym w wyścigu KEIRN
Mieszkańcom kochającym książki podziękowaliśmy i nagrodziliśmy. Grono Najlepszych czytelników w 2017r rozpoczyna z największą ilością
przeczytanych książek Pani Barbara Otlewska, która przeczytała aż 134 książki. Następną osobą, która czyta ich dużo była Pani Gabriela Furgał.
Wyróżniliśmy także następujące osoby: Panią Joannę Sikorę, Panią Ewę Banaszewską, Panią Bolesławę Grzebyta, Panią Iwonę Paluchowską,
Panią Joannę Ostrowską, Panią Annę Krakowsko-Ogonowską. W kategorii dzieci i młodzież w gronie najlepszych czytelników znaleźli się Maria
Otlewska, Maciej Filipek, Paulina Dubel, Filip Piotrzkowski, Martyna Piotrzkowska, Mikołaj Bajera, Wiktoria Rosińska, Martyna Filipek, Julia
Sewerynowicz, Natalia Patek, Sajmon Cieślak, Jakub Lewański oraz Aldona Kowal. Podczas części artystycznej wystąpił zespół Pieśni i Tańca
Pomorze a po nim dzieci ze Szkoły Podstawowej w Robakowie.
Podczas dożynek można było skorzystać z następujących atrakcji: -na ogrodzonym placu zabaw , znajdowały się atrakcje dla
milusińskich a mianowicie dmuchane zjeżdżalnie a także mnóstwo zabaw i konkursów które poprowadziła Katarzyna Masalska. Ponadto dzieci
mogły skosztować pysznych gofrów, waty cukrowej i popcornu. Miały możliwość skorzystania z fotobudki i przejechać się kucykiem. Był
również karykaturzysta,którego stanowisko było bardzo oblegane. Była też pyszna gróchowka i kiełbaski z grilla oraz zalewajka i ziemniaki z
parnika. Od godziny 17.30 był turniej sołectw, który prowadził DJ CACY . W różnych konkurencjach brali udział przedstawiciele ośmiu sołectw.
Po ciężkich zmaganiach wygrała drużyna ze Stolna, drugie miejsce zajęła drużyna z Obór, zaś trzecie Małe Czyste. Zaś od 20.00 do 1.00 miała
miejsce zabawa taneczna, którą poprowadził znany i lubiany DJ Horse.

Przekazanie sprzętu dla OSP
W dniu 11 września br. w świetlicy wiejskiej w Małem Czystem odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Stolno pozyskanego w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości .
W dniu 29 czerwca 2018 r Gmina Stolno podpisała umowę nr DFS-7211-575/18 z Ministerstwem Sprawiedliwości dotyczącą realizacji
projektu polegającego na zakupie wyposażenia urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na
miejscu zdarzenia. Na realizację w/wym zadań otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 22.050,00 zł . Gmina wniosła wkład własny w
wysokości 1 % .
W ramach pozyskanych środków finansowych zakupiono :
Spartakiada
1. Dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybieńcu piłę akumulatorową do
szyb klejonych,
Współfinansowano ze środków - Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
W dniu 22 czerwca nad Jeziorem Starogrodzkim drużyna
zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy,
z Gminy Stolno brała udział w konkurencjach na I
osłonę zabezpieczającą poszkodowanego,
Miejsko-Gminnej Spartakiadzie Seniorów na której zajęli
matę sprzętową,
4 miejsce na 10 wszystkich drużyn. Gmine Stolno
maszt oświetleniowy,
reprezentowali: Zofia Janik, Marian Janik, Tadeusz Preiss,
3 latarki,
Marek Kaliszewski, Bernadeta Łepek, Anna Kunkel,
2 lizaki podświetlane
Halina Kleist, Mirosława Kilkiewicz, Maria Morgaś.
2. Dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie defibrylator
zewnętrzny AED,
zabezpieczenie poduszek powietrznych kierowcy,
5 szt pachołków drogowych,
3. Dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Małem Czystem zestaw szyn
Kramera,
agregat prądotwórczy,
maszt oświetleniowy sprzęt do oznakowania terenu
Dzięki doposażeniu w w/wym sprzęt straże pożarne mają możliwość
poszerzonego spektrum działania. Wykonywane czynności na miejscu
wystąpienia zdarzeń będą o wiele skuteczniejsze. Zapewnione zostało większe
bezpieczeństwo osób biorących udział w akcjach ratowniczych oraz zwiększyły
się możliwości niesienia profesjonalnej pomocy pokrzywdzonym i
poszkodowanym.
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Z kalendarza LGD „Vistula”
09.06.2018 r. odbył się Pieszy Rajd po fortyfikacjach Twierdzy Chełmno. Grupą blisko 50 osób odwiedzaliśmy nasze dziedzictwo kulturowe –
schrony, forty, po czym dotarliśmy do Dorposza Chełmińskiego. Na zakończenie odbyła się inscenizacja historyczna, gdzie grupa sarmacka
zaprezentowała nam swoje zwyczaje. Podczas tego wydarzenia LGD „Vistula” w Mobilnym punkcie informacyjnym prezentowała założenia
LSR, informowała o zbliżających się wydarzeniach.

13.06.2018 r. na świetlicy wiejskiej w Stolnie odbyło się szkolenia z zakresu ABC małej firmy, gdzie potencjalni beneficjenci zostali wyposażeni w
niezbędną wiedze z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Na szkolenie mógł zapisać się każdy, kto zechce poszerzyć swoją wiedzę
16.06.2018 r. terenie Fortu Wielka Księża Góra w Wielkich odbył się II PIKNIK MILITARNY, który był idealną okazją do spotkania z Lokalną
Grupą Działania, do zapoznania się z zakresem działań realizowanych przez LGD, szczególnie w zakresie wdrażania założeń zaplanowanych w
ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru LGD "Vistula" na lata 2016-2023.
20.06.2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie
nagród w Konkursie fotograficznym "Majowe
kapliczki i krzyże przydrożne jako element
dziedzictwa kulturowego LGD "Vistula-Terra
Culmensis" .
W kategorii prac indywidualnych laureatami
konkursu zostali:
I miejsce - Julia Jelonek ze Szkoły
Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej
w Wabczu (gm. Stolno)
II miejsce - Kamila Linda ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sztynwagu (gm.
Grudziądz)III miejsce - Nikoletta Szczutkowska ze Szkoły Podstawowej im. Wojska
Polskiego w Robakowie (gm. Stolno).
W kategorii najaktywniejsza szkoła zwyciężyły:
I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Wabczu (g. Stolno).
II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Dariusza Kołodzieja w Stolnie (gm. Stolno). III miejsce
-Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Krusinie (gm. Lisewo). Wszystkim
Laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy.
18.06. 2018 r. - 02.07. 2018 r. trwał nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości. W odpowiedzi na konkurs z zakresu podejmowania działalności (nowe firmy)
wpłynęły 32 wnioski. Łącznie Rada LGD wybrała do dofinansowania 15 wniosków na łączną pulę
środków 900.000,00 zł, w tym z gm. Stolno takie wsparcie otrzymało 2 Wnioskodawców. Z zakresu
rozwoju istniejących firm wpłynęło 7 wniosków na łączną pulę środków: 1 273 892,00 zł w tym
wybrano do dofinansowania 2 wnioski na łączną pulę środków: 190 789,00 zł
21. 07. 2018 r. na terenie zamku krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim LGD "Vistula" zaprosiła
wszystkich chętnych do wspólnej zabawy podczas Świet(l)nej imprezy. Z obszaru gminy Stolno na
wydarzenie dotarł pełen autokar, który został zabezpieczony przez Gminę Stolno.
19.07.2018 r. - 27.07.2018 r. nabór wniosków na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej
miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno –
gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i
gospodarczym. W odpowiedzi na ogłoszenie został złożony 1 wniosek na kwotę 808 752,92 zł. Rada LGD wybrała go do dofinansowania.
01.09.2018 r. na dożynkach gminnych w Robakowie
został wystawiony Mobilny Punkt Informacyjny, w
którym można było uzyskać informacje na temat:
wdrażania LSR, konkursów w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości oraz rewitalizacji społecznogospodarczej obszarów wiejskich.
07-08-09. 2018 r. oraz 14-15.09.2018 r. odbyły się
dwie wizyty studyjne z zakresu działalności
podmiotów ekonomi społecznej. Uczestnicy wizyty
w tym mieszkańcy gminy Stolno wybrali się w
okolicę Górzna gdzie zdobywali wiedzę i
umiejętności w zakresie aktywizacji społecznoekonomicznej a także poznali dobre -praktyki z
zakresu aktywnej integracji.
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Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
Od maja bieżącego roku Gmina Stolno bierze udział w projekcie pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST
w województwie kujawsko – pomorskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Kompetencje kluczowe to: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w
językach obcych; kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność
uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna.
W połowie września b.r. Zakończył się cykl szkoleń dla pracowników JST dot. tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług
oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. W ramach projektu odbyło się również spotkanie
dialogowe z przedstawicielami rodziców i uczniów oraz grona pedagogicznego wszystkich szkół gminnych, podczas którego analizowane były
zasoby, problemy i potrzeby naszych szkół w zakresie kompetencji kluczowych. W wyniku tego spotkania okazało się, iż kompetencją kluczową
którą należy w naszych szkołach doskonalić jest kompetencja dot. umiejętności uczenia się. Obecnie trwa proces opracowywania lokalnego planu
rozwoju oświaty w naszej gminie uwzględniający m.in. wnioski, potrzeby i problemy zgłoszone podczas spotkania dialogowego. Opracowany
plan zostanie przedstawiony interesariuszom po jego zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Stolno w miesiącu październiku b.r. W ramach projektu
zarówno szkoły jak i ich nauczyciele oraz pracownicy JST mogą korzystać z platformy edukacyjnej. W szkołach rozpoczął się także proces
wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych, ramach którego szkoły mogą skorzystać ze wsparcia doradców.

Informacje o projekcie pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stolno”
Rozwój społeczności lokalnych w coraz większym stopniu zależy od dostępu do wiedzy oraz innowacyjnego myślenia i działania. W każdym z
tych elementów ważną role? odgrywają nowoczesne technologie. Kompetencje cyfrowe staja? się w coraz większym stopniu warunkiem
pełnego funkcjonowania w aktualnych realiach, determinują nie tylko korzystanie z infrastruktury i usług, ale tez˙ pełne i świadome
uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i obywatelskim. Coraz powszechniejsze wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i coraz większe ich możliwości, a często również˙ niezbędność w praktycznie wszystkich sferach życia,
powoduje, że osoby, które nie będą potrafiły lub z innych powodów nie będą mogły z tych technologii skorzystać, będą coraz bardziej
upośledzone i wykluczone – nie tylko cyfrowo – ale w konsekwencji także z życia społecznego. Gminy mogą wesprzeć swoich mieszkańców
poprzez zaangażowanie się w działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Gmina Stolno przystąpiła do realizacji projektu
pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stolno”. Projekt realizowany jest w związku z rozstrzygnięciem konkursu
grantowego realizowanego przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach projektu pt. „E-Aktywni mieszkańcy województwa
kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III oś.
Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.1. działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, w ramach
którego Gmina Stolno ubiegała się o dofinansowanie.
Projekt Gminy Stolno uzyskał dofinansowanie w wysokości 84.000 zł i jest to finansowanie w 100% wartości projektu tj. bez konieczności
zapewnienia finansowego wkładu własnego gminy.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego rozwoju z siedzibą w Warszawie.
W ramach projektu mają zostać przeszkoleni mieszkańcy naszej gminy, łącznie 150 osób, z kompetencji cyfrowych niezbędnych do
skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych czy rekreacyjnych. Szkolenia rozpoczną się jeszcze w tym
roku (dwie grupy szkoleniowe) i potrwają do końca lipca 2019 r. (pozostałe grupy szkoleniowe). Szkolenia są dedykowane dla mieszkańców
Gminy Stolno. Warunkiem udział w szkoleniu jest ukończone minimum 25 lat. Jeden mieszkaniec może wziąć udział w jednym module.
Szkolenia będą odbywały się w systemie szkoleń dwudniowych (łącznie 9 godzin zegarowych), w godzinach popołudniowych lub w weekendy
(będziemy starali się dostosować czas szkolenia do danej grupy uczestników), w grupach maksymalnie 12 osobowych. Każdy uczestnik
podczas szkolenia będzie miał dostęp do komputera i internetu. Szkolenia będą realizowane na bazie lokalowej szkół gminnych (Stolno, Wabcz
i Robakowo) oraz w Urzędzie Gminy Stolno.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma m.in. materiały szkoleniowe na pendrive. W trakcie szkoleń
przewidziano poczęstunek dla uczestników w formie kanapek, kawa, herbata ciastka.
W ramach projektu przewidziano realizację szkoleń w maksymalnie siedmiu obszarach tematycznych w zależności od potrzeb jakie zgłoszą
mieszkańcy w trakcie rekrutacji na szkolenia tj.:
1. „Rodzic w Internecie” - Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli
przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna
źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak
również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+,
uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w
zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu
wykluczeniu kulturowemu.
2. „Mój biznes w sieci” Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego
biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji
biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji.
Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla
przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP). Ciąg dalszy na następnej stronie..
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Cd.
3. „Moje finanse i transakcje w sieci” Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się
załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik
będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki
oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód
osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.
4. „Działam w sieciach społecznościowych” Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać
filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub
prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci
społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się
swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą
się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)” Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów”
przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po
zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do
niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując
mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. 11 Ponadto nauczą się jak
korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
6. „Rolnik w sieci” Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie
przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności
odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z
najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl),
dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl,
agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego,
Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal
eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz
GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.
7. „Kultura w sieci” Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i
przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej
twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka
Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne
podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym
korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na
informacjach zsieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.
Szczegóły związane z realizacją projektu, z rozpoczęciem rekrutacji, trybem rekrutacji oraz wstępnym harmonogramem szkoleń będą
publikowane na stronie Gminy Stolno oraz będziemy informować mieszkańców poprzez system sms, poprzez plakaty na tablicach ogłoszeń w
poszczególnych miejscowościach a także poprzez szkoły, parafie i okólniki.
W sprawie projektu można kontaktować się z Sekretarzem Gminy Stolno Panią Anna Bochen pod numerem telefonu: 601161722 lub 566770904 a
także poprzez e-mail tj. sekretarz@stolno.com.pl
Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.stolno.com.pl oraz do uczestnictwa w projekcie!!!!!

XIV Powiatowy Festyn ruchowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji dnia dziecka
Dnia 16 czerwca jak co roku odbył się „XIV
Powiatowy Festyn ruchowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji
dnia dziecka” zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno oraz Gminę Stolno. Dobra współpraca z dyrektorami szkół a także z
gronem pedagogicznym oraz wolontariuszami owocuje łatwą i wydajną współpracą w przygotowaniu imprezy na taką skalę (szkoły użyczyły
materacy, ławek i innych sprzętów potrzebnych w zorganizowaniu imprezy).
Imprezę współfinansowało Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ze środków PFRON. Impreza podzielona została na dwa bloki. W pierwszym
bloku nastąpiło uroczyste przywitanie dzieci i młodzieży z następujących gmin: gmina Stolno, Gmina Kijewo Królewskie, Gmina Papowo
Biskupie, Gmina Chełmno, Gmina Lisewo, Gmina Miasto Chełmno, Stowarzyszenie „Światełko Nadziei”, Dom Pomocy Społecznej w
Chełmnie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali wicestarosta Powiatu Chełmińskiego pan Wojciech Bińczyk oraz Wójt Gminy Stolno pan
Jerzy Rabeszko.
Jak co roku do imprezy zachęciły śpiewem panie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie. Było śpiewanie,
tańce i malowanie buziek. Dzieci mogły skorzystać z toru przeszkód oraz wielu innych atrakcji animacyjnych. W tym roku uczestnicy festynu
mogli podziwiać występ zespołu Circolo z Krusina. Oczywiście tradycyjnie jak co roku odbyło się lanie wody wężem strażackim. Uczestnicy
mogli skorzystać ze stoiska z popcornem i watą cukrową, które przygotowały panie z Rady sołeckiej ze Stolna i Rybieńca wraz z sołtysami.
Podczas imprezy dzieci mogły podejść do stoiska z alpakami, które mogły pogłaskać oraz nakarmić. Oczywiście nie zabrakło dmuchanej
zjeżdżalni, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Organizatorzy zapewnili wszystkim zupę , kanapki, napoje oraz słodycze. Na
koniec Panie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie wraz z członkami Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno wręczyły
wszystkim uczestnikom pamiątkowe medale. Wszystkie dzieci otrzymały upominki.
W imprezie uczestniczyło około 150-u niepełnosprawnych z terenu powiatu chełmińskiego, zaś wszystkich uczestników było około 300
osób. Pomocą służyli wolontariusze w liczbie 15-u uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie.
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Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim
W świetlicy szkolnej, SP w Stolnie, 25 maja br., odbyło się spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim, którego zaprosiła Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież klas gimnazjalnych z SP w Stolnie oraz SP w Robakowie. Dziękujemy !, Jesteście super :)
Pisarz ma w swoim dorobku 16-cie tomów kontynuacji serii „Pan Samochodzik”, a także samodzielne tytuły dla młodzieży i
dorosłych, m. in. „Pojedynek detektywów”, „Zbrodnia prawie doskonała”, „Bożek Templariuszy”,”Testament Bibliofila”, „Klątwa
Nipkowa”, czy napisanego we współpracy z Igorem Zenonem Kuźmiakiem „Prowokatora”. W sposób niezwykle zabawny, ekspresywny
opowiedział o swoim życiu, fascynacjach, marzeniach i o tym jak zaczęła się jego przygoda z pisaniem.
Arkadiusz Niemirski zwrócił uwagę młodzieży na to, co jest najważniejsze u detektywa – mianowicie „ najlepszy przenośny
laptop”, czyli po prostu mózg. Mówił także o tym, że nasza cywilizacja zatoczyła koło i powróciła do kultury obrazkowej. Dlatego też
spotkanie połączone było z pokazami slajdów.
Na koniec Arkadiusz Niemirski zachęcił do zaglądania na swoją stronę http://www.niemirski.com, na której znajduje się m.in. blog pisarza.

Spotkanie Wójta Gminy Stolno z najleszymi sportowcami
Spotkanie Wójta Gminy Stolno z najlepszymi sportowcami odbyło
się 21 czerwca br. w Sali Narad UG Stolno.
Celem spotkania było zaprezentowanie uczniów ze szkół z terenu
Gminy Stolno z najlepszymi osiągnięciami sportowymi w roku
szkolnym 2017/2018 oraz aktywne promowanie kultury fizycznej
wśród młodzieży z terenu Gminy Stolno.
Szkoły wyznaczają najlepszych uczniów w kategoriach: medaliści
mistrzostw powiatu ”czwartki lekkoatletyczne” w różnych
konkurencjach indywidualnych.
W tym roku nagrodzeni zostali w kategorii gimnazjum: Szymon
Pasiński, Emilia Wiśniewska, Mateusz Domagalski, Karolina
Urban, Miłosz Gawarkiewicz, Mateusz Kenig W kategorii Szkoła
Podstawowa: Mateusz Skorupski, Szymon Kozyra, Szymon
Złotowski
Mateusz Kijewski,Szymon Kijewski, Bartosz Baran, Agata
Groszewska, Zuzanna Janicka, Patryk Westfalewski. Wójt Gminy
Stolno podziękował uczniom jak i nauczycielom za promowanie
kultury fizycznej.

Dzień Seniora
Dnia 6 lipca br. w świetlicy w Robakowie odbyła się impreza dla seniorów z Gminy Stolno. Na początku wzniesiono toast za wszystkich
uczestników, po nim przemówili Wójt Gminy Stolno oraz Przewodnicząca Rady Gminy Stolno. Po pysznym obiedzie przygotowanym przez
Panie z KGW w Robakowie nastąpiła część rozrywkowa. Dla pierwszej pary na parkiecie przygotowano niespodzianki. Potem zaczęły się
przyśpiewki, karaoke dla chętnych, oczywiście pociąg oraz zabawy przy stołach. Przy okazji Wójt podziękował 9-u osobom, które
reprezentowały naszą Gminę w I Miejsko-Gminnej Spartakiadzie Seniorów (60+), jaka odbyła się 22 czerwca br. nad Jeziorem Starogrodzkim.
Nad oprawą muzyczno-rozrywkową czuwał DJ CACY. I tak minęło w miłej atmosferze piątkowe popołudnie.
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Pracownicy Urzędu Gminy Stolno
Anna Bochen
Robert Dobek
Urząd Gminy Stolno
ZPU Drukarnia Chełmno

Zapraszamy do współpracy wszystkich
mieszkańców Gminy Stolno.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z Urzędem Gminy Stolno na poniższy adres:
Urząd 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

