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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

Ciepłych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym
wszystkim mieszkańcom Gminy Stolno
Życzą:
Przewodniczący Rady Gminy Stolno
Paweł Pudrzyński

Wójt Gminy Stolno
Jerzy Rabeszko
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100 - lecie odzyskania niepodległości
Na zaproszenie Wójta Gminy Stolno licznie przybyli mieszkańcy Gminy
Stolno świętowali 100-letnią rocznicę odzyskania niepodległości przez
Polskę na sali gimnastycznej w Stolnie. Na początek wszyscy zostali
poproszeni do złożenia podpisu na specjalnie przygotowanej mapie
Polski. Rozstrzygnięty został konkurs, ogłoszony dla szkół
podstawowych z terenu Gminy Stolno pn."Najdłuższa flaga białoczerwona". Zwyciężyła flaga wykonana przez uczniów
ze Szkoły
Podstawowej w Robakowie. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
w Stolnie zaś trzecie Szkoła Podstawowa w Wabczu. Uroczystość
uświetniły występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Stolnie.
Punktualnie o 12.00 odśpiewany został Hymn Państwowy. Następnie
rozpoczął się Turniej Piłki Nożnej drużyn dziecięcych o Puchar Wójta
Gminy Stolno. W turnieju brały udział cztery drużyny: Brzózki Brzozowo,
Wojownik Wabcz, Gwiazda Starogród, UKS Orły Klamry. Dla
uczestników czekały słodkości oraz grochówka i ziemniaki w
mundurkach. Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji, a
szczególnie Paniom z sołectwa Stolno ,Rybieniec i Grubno.
Dyrektor GBP w Stolnie
Katarzyna Bajera

Warsztaty świąteczne
Już świątecznie zapachniało w miejscowości Małe Czyste i Cepno. Na warsztatach świątecznych
zorganizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Stolnie
wszyscy uczestnicy pod czujnym okiem Pani Barbary Piaseckiej mogli stworzyć piękną choinkę, która
przybliża nas do świąt Bożego Narodzenia. Serdecznie dziękujemy uczestnikom za miłą i sympatyczną
atmosferę.
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Dzień pluszowego misia
Dnia 25 listopada br. o godz. 10.00 rozpoczął się
konkurs recytatorski.
Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka
Publiczna w Stolnie.
W konkursie brały udział dzieci ze szkół
podstawowych z terenu Gminy Stolno, po dwie osoby
z klas 0-III.
Celem konkursu było: rozwijanie zdolności
recytatorskich, upowszechnianie kultury żywego
słowa wśród dzieci oraz prezentacja umiejętności
uczniów.
Ponieważ swe imieniny obchodził Pluszowy miś,
dzieci mogły przy tej okazji zadedykować wierszyk
swojej ulubionej maskotce, którą ze sobą przyniosły.
Wszystkie recytowały wierszyk trzymając swoją
ulubioną maskotkę. W przerwie, gdy Komisja
obradowała, dzieci mogły poczęstować się pysznymi
chruścikami, ciasteczkami i goframi przygotowanymi
przez Panią Mirosławę Kilkiewicz oraz Panią Annę
Kunkel. Największą atrakcją były piniaty w kształcie
misia, które sporządziła Pani Milena Betyna.
Komisja Konkursowa miała trudne zadanie, bo
wszyscy pięknie recytowali wierszyki.
W kategorii wiekowej 0-I zwyciężyła Patrycja WolskaSP Wabcz, drugie miejsce zajęła Oliwia Bajera-SP
Stolno zaś trzecie miejsce zajęła Lena Beta – SP
Stolno. W kategorii klas II-III zwyciężył Antoni DrążekSP Wabcz, drugie miejsce zajęła Oliwia JakubowskaSP Robakowo zaś trzecie miejsce zajęła Wiktoria
Rosińska-SP Stolno.
Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy, medale,
słodycze, nagrody książkowe I grę planszową.
Dziękujemy za uczestnictwo w konkursie I
zapraszamy za rok.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie
Katarzyna Bajera
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„Mała książka - wielki człowiek”
Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie przystąpiła do projektu w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”.
Akcja ma na celu zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w
prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…”
oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem, a także nagrodą. Dla pierwszego czytelnika
trzyletniego,który zebrał 10-naklejek Gminna Biblioteka Publiczna
przygotowała wyjątkową,super nagrodę.
Super nagroda trafiła do Julii Muszytowskiej z Grubna.
Nagrodę wręczył Wójt Gminy Stolno Jerzy Rabeszko.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o
roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca o
korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd
czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce
na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym
uczestnikiem życia kulturalnego.
Dyrektor GBP w Stolnie
Katarzyna Bajera

60 lecie PKPS w Stolnie
W dniu 20 listopada b.r. w świetlicy wiejskiej w Stolnie odbyły się regionalne obchody 60-lecia Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej. Należy tutaj wspomnieć, iż PKPS Zarząd Gminny w Stolnie jest jednym z zaledwie czterech
funkcjonujących jednostek terenowych PKPS na terenie byłego województwa toruńskiego.
W regionalnych obchodach 60lecia PKPS uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Rejonowego PKPS z Torunia oraz
Zarządu Wojewódzkiego PKPS z Bydgoszczy, a także przedstawiciele jednostek terenowych PKPS z Obrowa,
Grudziądza i Płużnicy. Podczas obchodów gościliśmy także gospodarzy naszej Gminy Pana Wójta Gminy Stolno
Jerzego Rabeszko oraz Przewodniczącego Rady Gminy Stolno Pana Pawła Pudrzyńskiego. Swoją obecnością
zaszczycili nas także przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Chełmna oraz przewodniczący
GKRPA i Pani Dyrektor SP w Stolnie.
Podczas uroczystości Pan Wójt Jerzy Rabeszko otrzymał srebrną odznakę PKPS. Brązowe odznaki PKPS otrzymały
pracownice GOPS w Stolnie Pani Maria Morgaś, Pani Katarzyna Strzyżewska oraz Joanna Sikora. Wręczone zostały
także podziękowania za długoletnią pracę na rzecz PKPS Pani Halinie Koniecznej członkini PKPS ZG w Stolnie i Pani
Arlecie Latuszek Kierownikowi GOPS w Stolnie. Podziękowania otrzymała także Pani Anna Bochen Sekretarz Gminy
Stolno oraz Prezes PKPS ZG w Stolnie.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze. Uczestnicy mogli posłuchać o historii powstania i działalności Polskiego
Komitetu Pomocy społecznej w Polsce, a także w regionie. Prezentowana była także działalność PKPS ZG w Stolnie.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej uroczystości. Zapraszamy do współpracy na rzecz
potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Zachęcamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez nasze
stowarzyszenie. Chcesz się dowiedzieć więcej zadzwoń do nas: tel. 566770921 (Arleta Latuszek) lub 566770904
(Anna Bochen).
Organizatorzy – PKPS ZG w Stolnie
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Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stolno
Jak wcześniej informowaliśmy Gmina Stolno w związku z otrzymanym dofinansowaniem w projekcie grantowym pn. „EAKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” o numerze
POPC.03.01.00-00-0073/18 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, realizuje projekt pod nazwą: Rozwój kompetencji cyfrowych
mieszkańców Gminy Stolno.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Stolno, niezbędnych do
skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.
Osoby powyżej 25 roku życia (w tym seniorzy) będą mogły wziąć udział w jednym z siedmiu bezpłatnych modułów
szkoleniowych.
1.
„Rodzic w internecie”,
2.
„Mój biznes w sieci”,
3.
„Moje finanse i transakcje w sieci”,
4.
„Działam w sieciach społecznościowych”,
5.
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”,
6.
„Rolnik w sieci”,
7.
„Kultura w sieci”.
Zachęcamy do zapoznania się ze scenariuszami w/w szkoleń
zamieszczonymi na stronie www.stolno.com.pl w zakładce e-aktywni.
Szkolenia będą odbywały się w dogodnych dla Państwa terminach na terenie Naszej gminy w przyjaznej atmosferze.
Prowadzone będą przez profesjonalnych doświadczonych instruktorów, którzy zadbają o przekazanie wiedzy w dogodnej
dla Państwa formie. Dla uczestników szkoleń będzie dostępny bufet kawowy.
Skorzystaj z tej szansy już dzisiaj – ilość dostępnych miejsc jest ograniczona.
Masz pytania, wątpliwości – zadzwoń pod numer 733-885-505 lub 601161722. Zapraszamy również do kontaktu mailowego
– czekamy na Państwa pytania pod adresem rekrutacja@fwzr.pl
Już teraz bez wychodzenia z domu istnieje możliwość zapisu na wybrane szkolenie. Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie lub
sprawdzić dostępne terminy szkoleń uruchom nasz system rezerwacji i dokonaj najkorzystniejszego dla siebie wyboru. Tutaj
link do systemu
Uwaga: jedna osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu. Prosimy o przemyślany wybór.
Informacje dotyczące zapisów na szkolenia otrzymacie Państwo w Naszej Gminie pod numerem telefonu 601161722 oraz na
stronie internetowej Naszego Partnera www.fwzr.pl/rezerwacje
Podsumowanie roku 2018 r. w sołectwie Gorzuchowo
Oj działo się! - nie jest to przesadnie użyte określenie, gdyż działania podejmowane były od początku roku, do jego
końca.
W sołectwie Gorzuchowo już od nowego roku zaplanowano harmonogram działań. Odbyło się zebranie gdzie ustalono
co w ciągu roku zostanie wykonane, i tak:
- w okresie Wielkiej Nocy odbyły się warsztaty kulinarne po czym przy wspólnym stole mieszkańcy sołectwa integrowali
się przy potrawach wielkanocnych. Wtedy postanowiono, że zorganizowany zostanie pochód pierwszomajowy i
- 01 maja grupa aktywistów udała się na Górę Św. Jana (góra została odnowiona dzięki dofinansowaniu zdobytemu
przez sołectwo ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie w ramach konkursu Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa)
by wspólnie świętować ale i uporządkować miejsce kultu religijnego – wykoszono trawę, uprzątnięto liście, wygrabiono
Wtedy też postanowiono, że codzienne nabożeństwo majowe zostanie
zorganizowane przy kapliczce, która znajduje się w centrum wsi a na
nabożeństwo, które odbędzie się 21 maja, gdzie ksiądz z Sarnowa
organizuje co roku pielgrzymkę dla parafian i nie tylko przygotujemy
jako sołectwo słodki poczęstunek – rogaliki, kawę oraz zabezpieczymy
wodę. W trakcie ustaleń zwrócono uwagę, że przed tym wydarzeniem
należało będzie odnowić drewniane elementy na Górze Św. Jana i przy
okazji również i w sołectwie i …
- 12 maja rozpoczęto prace malarskie – odnowiono ławki, balustradę
na Górze Św. Jana, wiatę i ławki w parku wiejskim. Pochwalimy się, że
wiatę udało nam się postawić dzięki udziałowi w konkursie Ekologiczne
sołectwo organizowanym przez Powiat Chełmiński, gdzie zgłosiliśmy
swoje proekologiczne postawy i przyznano nam nagrodę pieniężną za
którą postawiono wiatę. Stoją tam również tabliczki informacyjne o Gen
Hallerze, który zamieszkiwał niegdyś w Gorzuchowie. Tabliczki
zakupiono w ramach konkursu Dziedzictwo kulturowe naszego
sołectwa. A obok (przy drodze głównej) stoi pomnik Św. Andrzeja
Bobola, który dzięki tym środkom został również odnowiony;
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- 20 maja odbyła się piesza pielgrzymka, w której mieszkańcy wzięli aktywny udział i na którą przygotowano poczęstunek;

- lipiec, nie był senny – w maju został rozstrzygnięty konkurs „Dziedzictwo kulturowe naszego
sołectwa”, gdzie udało nam się pozyskać środki na zakup 2 lamp solarnych – szukaliśmy
odpowiedniej oferty, zastanawialiśmy się, gdzie te lampy posadowimy – ustaliliśmy, że
oświetlone zostaną : pomnik Św. Andrzeja Boboli oraz kapliczka przydrożna (kapliczka ta stoi w
centrum wsi i została odnowiona również dzięki dotacji pozyskanej ze Starostwa);
- 31.08 spotkaliśmy się przy przystanku autobusowym dla dzieci dojeżdżających do szkoły
(przystanek mamy wspaniały – są tam tablice o ruchu drogowym, o gen. Hallerze, jest duży, bo
3x3, drewniany, w środku są trzy ławki (na to zadania pozyskaliśmy środki od operatora
Autostrady A1) – to takie nasze gorzuchowskie muzeum – śmiejemy się wspólnie. A w trakcie
tego spotkania położona została kostka typu polbruk, odsunięta została także ziemia tak by nie
stała woda. Na zakończenie dla pracujących Stowarzyszenie „Lepsze jutro” przygotowało
poczęstunek.

- 17.10 – otrzymaliśmy miłą niespodziankę. Fundacja Orlen „Dar Serca” pozytywnie rozpatrzyła wniosek o wsparcie
finansowe na zakup kolejnych lamp solarnych. Udało nam się uzyskać 5.000,00 zł – zakupy i montaż zostanie wykonany
w roku 2019r.
- 30.10. – zostały zamontowane pierwsze lampy z dotacji powiatu Chełmińskiego, tego dnia również została przeniesiona
tablica informacyjno-promocyjna, która obecnie stoi koło przystanku szkolnego – tak jest lepiej,
- październik był czasem na wyciszenie i zadumę – codziennie mieszkańcy w kapliczce odmawiali różaniec,
- 11.11- ku pamięci przy przydrożnej kapliczce oraz pomniku Św. Andrzeja Boboli – zostały powieszone biało-czerwone
flagi, zapaliliśmy czerwone znicze i postawiliśmy czerwone kwiaty,
- 05.12 członkinie Stowarzyszenia „Lepsze jutro” udały się by jeszcze przed opadami śniegu uprzątnąć górę Św. Jana.
- 08.12. – zgodnie z zapowiedziami odbyły się w świetlicy wiejskiej przygotowania do sołeckiej wigilii, którą zaplanowano
na 15.12.2018 r. Ulepiono mnóstwo pierogów - z kapustą i grzybami oraz z twarogiem, przygotowano krokiety oraz
ozdoby świąteczne – papierowe gwiazdki, które podczas sołeckiej wigilii wprowadziły nas w świąteczny klimat. Było
pachnąco i smacznie!
Przygotowała: Ilona Linczowska – sołtys

Rada Gminy Stolno podjęła
decyzję, iż w 2019 r.
podatek rolny będzie
obowiązywał w wysokości
54,36 za 1 kwintal żyta tj. w
wysokości ustalonej przez
Prezesa GUS
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Działalność LGD "Vistula" na terenie gminy Stolno
- 12.10.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Grubnie zostały przeprowadzone
warsztaty rękodzielnicze, uczestnicy wykonywali wieńce na groby bliskich,
- 17.10.2018 r. dobyło się w Hotelu Marusza FORUM PRODUCENTÓW
ROLNYCH, gdzie zostały zaproszone m.in. z terenu Gminy Stolno osoby
działające lub chcące działać na rzecz promocji i dystrybucji produktów rolnych,
produktów lokalnych i tradycyjnych,
- 08 i 14.12.2018 r. w świetlicy wiejskiej w Paparzynie i Gorzuchowie odbyły się
warsztaty aktywizujące z zakresu ABC przedsiębiorczości. W ramach warsztatów
wykonano 2 gnomy - nowoczesne świąteczne mikołaje oraz stroik na stół
świąteczny. W warsztatach udział wzięło 30 osób z terenu gminy Stolno,
- od 25 września do 25 października br. LGD prowadziła nabór wniosków na
działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społecznogospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społecznogospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób
zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Gmina Stolno w odpowiedzi na ten konkurs złożyła wniosek o wsparcie
następującego zadania: "Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem
zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na Plenerowe Centrum Aktywności
Lokalnej w Małem Czystem" Wniosek został oceniony pozytywne, trafi obecnie
do oceny przez Urząd Marszałkowski.
- Informujemy, iż w I kwartale 2019 r. LGD prowadziła będzie nabór wniosków na
działania aktywizujące, społeczne, gdzie władze Gminy Stolno - Wójt Jerzy
Rabeszko oraz Sekretarz - Anna Bochen złożyli fiszki projektowe, które
zakładają wdrożenie szeregu, różnorodnych działań na rzecz aktywizacji
społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Stolno.

MIKOŁAJOWA DRUŻYNA ODWIEDZIŁA ROBAKOWO, WABCZ I STOLNO
5 grudnia dzieci, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Robakowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Wabczu zebrały
się, by oczekiwać przybycia Mikołaja.Mikołaj ze swoją świtą przybył by obdarować dzieci prezentami jednak zanim
to nastąpiło uczniowie z Robakowa i Wabcza przygotowały występ artystyczny. Paczki ufundowane były przez Wójta
Gminy Stolno i Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
D y r e k t o r
Katarzyna Bajera
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MIKOŁAJKI W STOLNIE
Natomiast w imieniny Mikołaja paczki otrzymali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stolnie, wręczone zostały
przez Mikołaja, któremu pomagały Elfy, Śnieżynka oraz Mikołaj Junior.
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Ostatnia Sesja Rady Gminy Stolno
W dniu 9 listopada 2018 roku odbyła się ostatnia Sesja Rady Gminy Stolno kadencji 2014-2018. Radni podjęli uchwały w/s
zmiany Uchwały XXXIV/240/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2018, zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2028 oraz w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podsumowania kadencji 2014-2018 dokonał Wójt Gminy Stolno - Jerzy Rabeszko.
Wójt Gminy Stolno podziękował także wszystkim Radnym, Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącym za pracę w minionej
kadencji wręczając im życzenia, dyplomy i upominki.

Pierwsza Sesja Rady Gminy Stolno w nowej kadencji 2018 - 2023
W dniu 19 listopada 2018 roku odbyła się I Sesja Rady Gminy Stolno kadencji
2018-2023. Otwarcia obrad dokonał Radny Senior - Marian Gałązkiewicz. Najmłodszy wiekiem Radny - Mateusz
Śliwiński odczytał rotę ślubowania. Wszyscy Radni złożyli ślubowanie. Następnie ślubowanie złożył Wójt Gminy Stolno Jerzy Rabeszko.
Dokonano wyboru Przewodniczącego Rady oraz członków poszczególnych Komisji.
Radni na Przewodniczącego Rady Gminy wybrali Radnego Pawła Pudrzyńskiego, który w poprzedniej kadencji pełnił
funkcję Wiceprzewodniczącego.
W skład poszczególnych Komisji weszli:

KOMISJA REWIZYJNA
Matus Marek - Przewodniczący Komisji
Janik Zofia - Z-ca Przewodniczącego Komisji
Ziółkowski Bartosz - Członek Komisji
KOMISJA ZDROWIA, OŚWIATY I SPORTU
Gross Sławomir - Przewodniczący Komisji
Linczowska Ilona - Z-ca Przewodniczącego Komisji
Kleszczyński Piotr - Członek Komisji
Śliwiński Mateusz - Członek Komisji
Dobrotwór Agnieszka - Członek Komisji /
(Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Stolno)
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH
Kocioł Adam - Przewodniczący Komisji
Urbański Tomasz - Członek Komisji
Moskal Ewa - Członek Komisji
Kaliszewski Marek - Członek Komisji
Domachowski Waldemar - Z-ca Przewodniczącego
Komisji
Gałązkiewicz Marian - Członek Komisji/
(Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stolno)

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY
STOLNO
Linczowska Ilona - Przewodniczący
Moskal Ewa - Członek Komisji
Śliwiński Mateusz - Członek Komisji
Dokonano również wyboru dodatkowego przedstawiciela
Rady Gminy Stolno w Zgromadzeniu Związku Komunalnego
Gmin Powiatu Chełmińskiego. Rada jednogłośnie wybrała
Radnego Pana Marka Kaliszewskiego.
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Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym
Dnia 1-2 .12 br. odbyły sie na torze w Pruszkowie Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym. Impreza liczyła ponad 180
zawodników z całego kraju. W zawodach brała udział zawodniczka UKS ROBACZKI ROBAKOWO Gmina Stolno. Był to
jej debiut na imprezie tej rangi, a mimo to uzyskała wysoki wynik zdobywając trzy medale, w tym złoto i tytuł mistrzyni
polski w konkurencji 250m ze startu lotnego. Oprócz tego zdobyła także srebro i brąz w innych konkurencjach tych
zawodów.

Dziesięciogodzinne oddziały przedszkolne
Gmina Stolno od czerwca b.r. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie dostępu do
wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno”
Celem projektu jest: zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Gminie Stolno; polepszenie dostępu do usług
edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego; inwestowanie w kształcenie i szkolenie na rzecz zdobywania
umiejętności uczenia się przez całe życie; rozszerzenie oferty istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego o
dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci 3-5 letnich i wyrównujące zdiagnozowane deficyty;
podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Planowane efekty projektu: 40 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie; 40 dzieci
korzystających z nowo utworzonych miejsc przedszkolnych; 94 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi
zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej; 75 dzieci dzięki uczestnictwu w zajęciach
dodatkowych zwiększy swoje szanse edukacyjne; 2 nauczycieli objętych wsparciem w programie, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu.
Wartość projektu: 479.999,84 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 407.999,86 zł
Poniżej fotorelacja z wizyty u naszych milusińskich uczęszczających
do dziesięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych.
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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

