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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

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego 2020 roku pragniemy złożyć
wszystkim mieszkańcom Gminy Stolno
najserdeczniejsze życzenia, wielu sukcesów,
a także radości i uśmiechu.
Przewodniczący Rady Gminy Stolno
Paweł Pudrzyński

Wójt Gminy Stolno
Jerzy Rabeszko
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Inwestycje
Gmina Stolno realizuje projekt pod nazwą: "Wykonanie
mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach Szkół
Podstawowych w Stolnie i w Robakowie". Zadanie jest
dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach działania
3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wysokość
dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanlych.

„Przebudowa drogi gminnej nr 060240C Trzebiełuch - Sarnowo w
miejscowości Trzebiełuch”
W listopadzie zakończono prace budowlane związane z przebudową
drogi gminnej nr 060240C Trzebiełuch - Sarnowo. Prace prowadzone były
w październiku i listopadzie bieżącego roku. Roboty budowlane
prowadzone były na odcinku 132 m i obejmowały między innymi roboty
ziemne związane z korytowaniem gruntu pod warstwy konstrukcyjne,
wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni o szerokości 3,5 m z
mieszanki mineralno-bitumicznej. Realizacja zadania znacznie poprawiła
komfort życia mieszkańców i usprawni dojazd do świetlicy wiejskiej w
Trzebiełuchu. Zadanie obejmujące roboty budowlane dotyczące
„Przebudowa drogi gminnej nr 060240C Trzebiełuch - Sarnowo w
miejscowości Trzebiełuch” o wartości 128 232,96 zł brutto zostały
dofinansowane i płatne ze środków pochodzących z Funduszu Dróg
Samorządowych na podstawie umowy nr 102/1/2019/FDS z dnia 7-112019 r. w wysokości 63 376,00 zł
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grubno na
dz. nr 137”.
W październiku zakończona została przebudowa
drogi gminnej w w miejscowości Grubno. Zadanie
obejmowało modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej,
realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z
warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej
grubości warstw 6 cm, wykonana od podstaw tj. na
istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,430
km, w obrębie geodezyjnym: Grubno dz. nr 137"
Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków
z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji
rolnej w kwocie 77 400,00 zł
Wartość całej inwestycji wniosła 287 892,14 zł

Ponadto poprawiono przejezdność dróg gminnych w miejscowości Gorzuchowo o łącznej długości Ok. 500 m
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,,Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym w Gminie Stolno”

Gmina Stolno przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. ,,Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu
przestrzennym”, gdzie grantodawcą jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie.
Głównym celem projektu jest zaangażowanie mieszkańców w proces konsultacji społecznych przygotowywanego
dokumentu planistycznego poprzez m.in. zbieranie głosów mieszkańców oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań, a
także uwzględnienie ich opinii na etapie opracowania dokumentu planistycznego w związku z przyjętą przez Radę
Gminy Stolno Uchwałą nr X/76/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Stolno i Rybieniec.
Celami szczegółowymi konsultacji będzie:
– uporządkowanie sytuacji planistycznych,
– zapewnienie możliwości rozwoju klubu strzeleckiego na terenie fortu wchodzącego w skład Twierdzy
Chełmno
– wprowadzenie funkcji terenów rekreacyjnych
– wprowadzenie funkcji mieszkaniowej,
– wprowadzenie funkcji usługowych związanych z działalnością pozarolniczą,
– aktywizacja mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych,
– efektywne uczestnictwo mieszkańców w procesie planowania przestrzennego.
Proces konsultacji podzielony będzie na dwa etapy.
I ETAP konsultacji, podczas którego będziemy rozpoznawali potrzeby i oczekiwania mieszkańców, co do sposobu
zagospodarowania przestrzennego terenów mających zostać objętych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego planowany jest do przeprowadzenia od stycznia do lipca 2020 r. i będzie realizowany w kilku formach
m.in. spacer badawczy, spotkanie otwarte, punkt konsultacyjny, ankieta online.
II ETAP konsultacji, podczas którego przedstawimy mieszkańcom projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Stolno i Rybieniec, gdzie będzie można zgłaszać uwagi i
wnioski. Etap ten planowany jest do przeprowadzenia od stycznia do czerwca 2021 r. i będzie realizowany również w
kilku formach.
O dokładnych terminach poszczególnych form konsultacji w poszczególnych etapach będziemy mieszkańców
informować na bieżąco różnymi kanałami komunikacji prezentując jednocześnie daną formę konsultacji.
Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji na temat projektu oraz do aktywnego uczestnictwa w procesie
konsultacji kierując się zasadą, iż przestrzeń jest ważnym dobrem wspólnym, a społeczność lokalna ma
znaczący wpływ na jej kształtowanie.
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Informacje LGD "Vistula”

AKTYWIZACJA I ANIMACJA WSI - PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK - 05.12.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Robakowie
odbyły się warsztaty rękodzielnicze.
Podczas warsztatów uczestnicy wykonali ozdoby świąteczne, poznali zasady działania firmy, która na co dzień zajmuje się
tworzeniem i sprzedażą rękodzieła. Zadanie realizowane było w ramach projektu „Koszty bieżące i animacja Lokalnej Grupy
Działania "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”. Zadanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

25.11.2019 r. LGD zakończyła nabór wniosków na działania animujące społeczność lokalną z obszaru działania LGD "Vistula"
W odpowiedzi na konkurs złożonych zostało 18 wniosków. Suma wnioskowanych kwot dofinansowań: 884.893,00 zł.
Obecnie LGD prowadzi proces weryfikacji wstępnej. Gmina Stolno złożyła 2 wnioski na działania animująco - aktywizujące
mieszkańców sołectw: Paparzyn, Sarnowo, Gorzuchowo i Pilewice. W ramach zadań zaplanowano m.in. działania motywujące,
warsztaty rękodzielnicze - florystyczne, krawieckie, ceramiczne, tworzenia biżuterii, kulinarne, wizyty studyjne do wsi
tematycznych, wydarzenia integrujące. Zadania te, w przypadku uzyskania wsparcia z LGD, wdrażane będą od kwietnia 2020 r.
Gmina Stolno 18.10.2019 r. podpisała już z LGD 2 umowy na realizację podobnych zadań aktywizująco-animujących (zajęcia
sportowo-rekreacyjne, edukacyjne, warsztaty rękodzielnicze, spotkania z muzyką). Zadania te realizowane będą od maja 2020 na
ternie sołectw: Stolno, Cepno, Wabcz, Małe Czyste. NA te projekty z LGD Vistula Gmina uzyskała dofinansowanie w wys.
100.000,00 zł.
Animacja i aktywizacja mieszkańców Gminy Stolno

Gmina Stolno od maja 2020 r. do grudnia 2020 r. będzie realizowała dwa projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich tj.:
1) Centra Aktywności Lokalnej w Gminie Stolno – I edycja
Celem projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez animację i aktywizację 40 mieszkańców Gminy Stolno tj.
mieszkańców z obszaru LSR zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu planuje się zatrudnić
animatora aktywności lokalnej i obywatelskiej, który na bazie czterech świetlic tj. Stolno, Cepno, Wabcz i Małe Czyste oraz
plenerowego centrum aktywności w Małem Czystem będzie organizował wydarzenia animacyjno – integracyjne, aktywizujące i
włączające społecznie np. warsztaty, spotkania, zajęcia sportowe i inne wydarzenia otwarte. Zakłada się, iż w każdej z w/w świetlic
będą prowadzone zajęcia minimum 6 godzin w miesiącu. Wartość projektu to 52.631,61,00 zł a kwota dofinansowania 50.000 zł.
2) Stacja Animacja – I edycja
Celem projektu jest wzmocnienie kapitału społecznego poprzez animację i aktywizację 51 mieszkańców Gminy Stolno tj.
mieszkańców z obszaru LSR zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu planuje się zrealizować
różne formy aktywizacji społecznej tj. zajęcia sportowo – rekreacyjne, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty
rękodzielnicze, spotkania z muzyką, poradnictwo psychologiczne. Wszystko to na bazie czterech świetlic tj. Stolno, Cepno, Wabcz i
Małe Czyste oraz plenerowego centrum aktywności w Małem Czystem. Wartość projektu to 52.780,00 zł a kwota dofinansowania
50.000 zł.
W/w projekty realizowane będą w oparciu o podpisane w dniu
18.10.2019 r. dwie umowy o powierzenie grantu współfinansowanego
z Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej
11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na
lata 2014-2020. Grantodawcą obu projektów jest Lokalna Grupa
Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój prze Tradycję” z
siedzibą w Sztynwagu.
Już teraz zachęcamy do śledzenia strony internetowej Gminy Stolno,
gdzie będziemy publikowali z początkiem maja 2020 r. informacje dot.
rozpoczęcia realizacji projektu, zasad udziału w projekcie,
harmonogramu i regulaminu rekrutacji itp.
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Wigilia 2019 dla osób starszych i samotnych
Od wielu lat w naszej Gminie organizowane jest spotkanie wigilijne dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Głównym
organizatorem tej uroczystości jest Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Stolnie, natomiast sponsorem
Gmina Stolno.
W tym roku również z radością dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy życzenia świąteczne. Z zaproszonymi gośćmi, oglądaliśmy
także Jasełka w wykonaniu grupy uczniów Szkoły Podstawowej w Stolnie oraz wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Spotkanie odbyło się
w Zajeździe Pomorskim, który przygotował poczęstunek oraz miłą obsługą. Na pożegnanie każdy z uczestników spotkania
otrzymał słodki upominek.

Miejsce rekreacji w Małem Czystem
Dnia 9 lipca została podpisana umowa z Firmą „TORAKOL” na wykonanie zadania pn. „ Przebudowa boiska sportowego wraz z
utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małem Czystem za kwotę
1.127.686,94 zł. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków z RPO WK-P działanie 7.1 do kwoty 705.503,74 zł. W ramach
zadania zostanie wykonana wiata z zapleczem, boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjnego, plac
zabaw, ogrodzenie wraz z piłkochwytami, ciągi komunikacyjne.

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
Urodziny pluszowego misia w gminie Stolno obchodziliśmy 26 listopada br. Z tej okazji jak co roku odbył się Gminny Konkurs
Recytatorski. Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie. Celem konkursu było: rozwijanie zdolności
recytatorskich, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci oraz prezentacja umiejętności uczniów.
W konkursie brały udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Stolno, po dwie osoby z klas 0-III. Dzieci pięknie recytowały
swoje ulubione wierszyki. Każde z nich przyniosło ze sobą swoją ulubioną maskotkę.
W przerwie, gdy komisja konkursowa obradowała, dzieci mogły skosztować słodkich pyszności przygotowanych przez Panią
Milenę Betyna. Komisja miała trudne zadanie, bo wszystkie dzieci pięknie recytowały wierszyki. Zdaniem komisji: I miejsce w
kategorii 0-I zajęła Natalia Ciupak z kl “0” ze SP w Stolnie, I miejsce w kategorii kl II-III zajęła Patrycja Wolska z kl II ze SP w
Wabczu. Wyróżnienia otrzymała Maja Kościńska z kl II ze SP w Wabczu oraz Jadwiga Urban z kl III ze SP w Robakowie. Wszystkie
dzieci otrzymały nagrody, dyplomy oraz medale. Dziękujemy rodzicom i nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu. Na
koniec dzieci rozbiły piniaty w kształcie misia.
Dyrektor GBP w Stolnie
Katarzyna Bajera
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Portal nieruchomości
Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2020 roku zostanie uruchomiony
portal nieruchomości Gminy Stolno. Portal będzie dostępny pod
adresem internetowym www.nieruchomosci.stolno.com.pl
.
Osoby zainteresowane będą mogły zamieszczać lokalne ogłoszenia
dot. między innymi: ofert pracy, działek budowlanych itp. Aby móc
dodawać ogłoszenia warunkiem będzie posiadanie profilu
zaufanego, na podstawie którego będzie możliwe zalogowanie się do
systemu i dodanie ogłoszenia.
:

Stawki podatków na 2020 r.
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MIKOŁAJKI W GMINIE STOLNO
Jak co roku Mikołaj oddelegowany przez Wójta Gminy Stolno
odwiedził trzy szkoły z terenu Gminy Stolno . W czwartkowy
poranek 5 grudnia ze swoimi elfami zawitał u uczniów ze SP
w Stolnie. W piątek 6 grudnia odwiedził SP w Robakowie i SP
w Wabczu. Wszyscy mali i duzi otrzymali od Mikołaja
upominki. Dobrze, że miał pomocne elfy, bo rozdać prawie
500 paczek to nie lada wyczyn. Wszystkie dzieci przygotowały
piękne występy dla ważnego gościa.
Na Mikołaja mogą zawsze liczyć dzieci z naszych
szkół. Upominki zostały zasponsorowane przez Urząd Gminy
Stolno. Serdecznie dziękujemy Radnemu Panu Bartoszowi
Ziółkowskiemu za zaangażowanie się w organizację
Gminnych Mikołajek i wcielenie się w rolę Św. Mikołaja.
Dyrektor GBP w Stolnie
Katarzyna Bajera
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
W dniu 10 grudnia br. w Urzędzie Gminy Stolno odbyło się uroczyste
wręczenie medali przyznanych 7 parom małżeńskim przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej „ Za długoletnie pożycia małżeńskie ”. Uroczystej dekoracji
Dostojnych Jubilatów dokonał Wójt Gminy Stolno – Jerzy Rabeszko.
Spotkanie odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, życzenia,
kwiaty, upominki. Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na wspólny
poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień. W gronie Jubilatów, którzy świętowali
znaleźli się:
1.
Państwo Wiktoria i Edward Gierliccy ślubowali 18.10.1969 r.,
2.
Państwo Aleksandra i Wiesław Walter ślubowali 15.07.1967 r.,
3.
Państwo Krystyna i Henryk Huzarscy ślubowali 28.09.1968 r.,
4.
Państwo Zofia i Marian Janik ślubowali 26.04.1969 r.,
5.
Państwo Marianna i Ryszard Jeziorscy ślubowali 06.04.1968 r.,
6.
Państwo Mieczysława i Włodzimierz Malec ślubowali 28.09.1969 r.,
7.
Państwo Halina i Henryk Michałowscy ślubowali 18.05.1968 r..
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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

