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Echo Stolna
Prezentacja pracowników Urzędu - ciąg dalszy
2) Zaopatrywanie nabytków
w numery inwentarzowe,
sygnowanie i opisywanie grzbietów książek;
3) Prawidłowe prowadzenie katalogów bibliotecznych, bieżąca
ich numeracja
i włączanie nowych i wycofywanie
nieaktualnych kart;
4)Włączanie nabytków do księgozbioru i przestrzeganie
prawidłowego układu książek na półkach;
5) Rejestrowanie nowych czytelników i informowanie ich o
zasadach korzystania ze zbiorów i katalogów bibliotecznych;
6) Organizacja imprez czytelniczych, współpraca z
organizacjami i instytucjami oraz szkołami w celu
popularyzacji ksiązki w środowisku;
7) Obowiązek dokształcania w zakresie zdobywania kwalifikacji
ogólnych;
8) Prowadzenie bieżącej statystyki udostępnienia zbiorów.;
9) Konserwacja sprzętu i zbiorów audiowizualnych oraz opieka
nad sprzętem komputerowym, który jest na
wyposażeniu
biblioteki i jest do dyspozycji czytelników oczywiście nieodpłatnie. Komputery mają stały dostęp do
internetu.
10)Przestrzeganie aktualnych wytycznych instrukcji
KRYSTYNA GLAUBERT - Kierownik Gminnej
przekazywanych przez biblioteki stopnia wyższego.
Biblioteki Publicznej w Stolnie.
W GBP działa program IKONKA - polegający na stałym
Do Bieżących obowiązków Pani Krystyny należy:
dostępie do księgozbiorów danych
internetowych.
1)Analiza zawartości i wykorzystania książek i czasopism, Zapraszamy wszystkich chetnych do korzystania z tej formy.
rozpoznawanie potrzeb czytelniczych;

BIBLIOTEKA

OŚWIATOWA 4

rozwoju ;

ZOFIA RATKOWSKA - inspektor ds. rozliczeń
księgowych oświaty.
Do Bieżących obowiązków Pani Zosi należy
1)Prowadzenie spraw związanych z obsługą ekonomiczo finansową gminnych jednostek oświatowych i nadzór nad
nimi
2) Bieżące prowadzenie księgowości analitycznej i
syntetycznej;
3) Uzgadnianie sald z bankiem;
4) Dekretacja dokumentów finansowych i przygotowanie ich do
wypłaty;
5)Prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
6)Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
7)Sporządzanie sprawozdań z realizacji wydatków środków
finansowych i przekładanie ich Skarbnikowi Gminy;
8)Przygotowywanie materiałów do budżetu gminy na dany rok
kalendarzowy;
9)Podpisywanie pod względem formalnym i rachunkowym
dokumentów księgowych;
12)Przygotowywanie dla Wójta oraz w celu przedstawienia
10)Prowadzenie spraw zakładowego funduszu socjalnego;
organom państwowym i radzie projektów sprawozdań, ocen i
11)Opracowanie propozycji projektów wieloletnich i rocznych
bieżących informacji z realizacji powierzonych zadań.
planów społeczno -gospodarczych, prognoz i programów
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Obory
Tak jak niektóre miejscowości swe nazwy
zawdzięczają różnym czynnikom, czy to topograficznym,
czy też pochodzącym od nazwiska założyciela, tak Obory
zostały nazwane według charakterystycznego dla tej
miejscowości dzieła rąk ludzkich.
Wzmiankowane z 1400r., wieś szlachecka, główną reklamą
jest figurka przydrożna św. Rocha, pochodząca z przełomu
XVII/XIX w. Obok starej szkoły istnieje skupisko drzew
przypominające założenia parkowe, na obrzeżach
pielęgnowany przez miejscową ludność grób nieznanego
pochodzenia. Z miejscowości tej pochodzi znana postać
Mieczysław Łyskowski - sędzia powiatowy z 1852r.
zaangażowany działacz ruchu społeczno-narodowego.
W okolicach tej miejscowości wyraźnie dominują stanowiska
kultury pucharów lejkowatych z okresu wpływów rzymskich.

Ludność kultury pucharów lejkowatych niekiedy chowała swych
zmarłych pod wielkimi nasypami ziemnymi o podstawie
wydłużonego trójkąta. Na obwodzie podstawy tego nasypu
znajdowały się pojedyncze szeregi kamieni, tworząc w
płaszczyźnie poziomej trójkąt równoramienny. Wysokość tego
trójkąta dochodziła do 60 m, a jego podstawa wahała się w
granicach od 8 do 12 m.
Miejscowość ta będąc obszarem dworskim w 1907r., została
rozparcelowana przez Komisję Kolonizacyjną.
Powiat chełmiński o pow.642,6 km2 , dzielił się na miasto Chełmno
oraz 11 gromad, w skład których wchodziło 91 sołectw (dane z
1966r ). Obory jako sołectwo należały do gromady Robakowo,
zajmując pow.5,4 km2 , licząc 246 mieszkańców.
Dla porównania w maju 2003r Obory zamieszkiwało 161
mieszkańców.

UFO nad Stolnem?
Ostatnio w naszym regionie na polach masowo
pojawiają się tajemnicze
kręgi, ten pokazany na
zdjęciach znajduje się w Stolnie.
Ma około
15m.
średnicy,
dodatkowo
posiada
jeszcze
dwie
odnogi.
Większość
okolicznych
mieszkań ców
twierdzi, że czegoś takiego nie mógł zrobić człowiek.
Inni twierdzą, że w nocy w której powstał ten krąg
niebo się tliło, a niektórzy nawet widzieli nad polem
Niezidentyfikowany

obiekt
latający
powszechnie
zwanym jako
UFO. Według
bardziej
sceptycznych
osób to po
prostu ludzki
żart.
Warszawska
Fundacja
Nautilus nie
zajęła jeszcze w tej sprawie stanowiska, lecz utrzymują
że 80%powstałych „cudów” jest dziełem człowieka, a
pochodzenie pozostałych 20 procent nie jest jeszcze
określone.
Źródło: GP

Ciekawostka.........
Roztocza w kurzu domowym są częstą przyczyną schorzeń alergicznych takich, jak problemy z oddychaniem
(astma) i reakcje zapalne (przeziębienia, zapalenie zatok).
Zapobieganie istnieniu roztoczy w kurzu domowym w mieszkaniu jest bardzo trudne. Można jednak ograniczyć
ilość organizmów i ich zdolności rozmnażania, kontrolując ich środowisko
wzrostu.Roztocza znajdują optymalne warunki do życia w sypialnianym
Środowisku łóżka, gdzie mogą absorbować wilgoć i żywić się martwymi
komórkami naskórka. Mikroskopijnej wielkości odchody roztoczy zawierają
enzym wywołujący po wdychaniu reakcje alergiczne.
Na rysunku obok przedstawiono w powiększeniu potencjalnego sprawcę
naszych dolegliwości.
Jak sobie z nimi radzić??
Kołdrę i poduszkę należy wstrząsać codziennie, aby zachować optymalne
wypełnienie i sprężystość puchu.
Dobrym pomysłem jest wietrzenie kołdry oraz odczekanie kilku godzin,
zanim przykryje się ją narzutą. W ten sposób pot i wilgoć ma możliwość
wyparowania tak, że każdego wieczoru możesz położyć się pod świeżo
Przewietrzoną i ciepłą kołdrą.Unikaj też odkurzania i trzepanie kołdry.
Ilość roztoczy można również ograniczyć piorąc kołdrę, poduszkę co 14 dni. Należy jednak pamiętać, iż nawet
najwyższej jakości produkty nie są w stanie wytrzymać tak intensywnej eksploatacji przez dłuższy okres czasu. Jeśli
kołdra nadaje się do prania, postępuj dokładnie według instrukcji prania i dopilnuj, by była ona zupełnie sucha przed
ponownym użyciem. Przy minimalnej dbałości Twoja kołdra będzie Ci służyła przez wiele lat.
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Co teraz robi nasze stowarzyszenie?
Obecnie Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno jest w trakcie realizacji dwóch projektów i przygotowuje się do
trzeciego.
Pierwszy to: Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny “Młodzież wolna od nałogów”
Celem konkursu są:
-działania profilaktyczne dotyczące problemu alkoholizmu i narkomanii, a także promowanie zachowań asertywnych wśród
młodzieży gimnazjalnej.
Konkurs skierowany jest- do wszystkich uczniów gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego.
Konkurs przebiega w 3 etapach:
I etap-opracowanie plakatu pod tytułem ”Młodzież wolna od nałogów”.
Każda ze szkół, która zgłosi się do konkursu będzie miała za zadanie opracowanie 1 plakatu.
15 najlepszych prac-szkół przejdzie do etapu drugiego.
II etap-opracowanie Profilaktycznego Informatora dla Gimnazjalisty.
Każda z 15 szkół będzie miała za zadanie opracowanie informatora. 10 najlepszych prac -szkół przejdzie do etapu
trzeciego.
III etap-rozgrywki wiedzowo - twórcze. Trzy osobowe drużyny z 10 szkół będą uczestniczyły w rozgrywkach wiedzowo - twórczych.
W
trzecim etapie wyłonieni zostaną zwycięzcy -3 najlepsze gimnazja z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Konkurs zakończony zostanie spotkaniem integracyjnym w dniu 27.11.2004r. z udziałem władz wojewódzkich, lokalnych
oraz uczestników III etapu konkursu. Podczas imprezy zaprezentowana zostanie najlepsza broszura informacyjna. Przygotowana
również zostanie wystawa plakatów opracowanych przez szkoły.
Wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie otrzymają dyplomy, ponadto dla 15 najlepszych szkół przygotowane zostaną cenne
nagrody. Uczestnicy III etapu otrzymają nagrody indywidualne.
Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa powołana przez Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno, w
składzie: plastyk, polonista, doradca ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dwóch członków
Stowarzyszenia
Rozesłane zostały pisma przewodnie wraz z regulaminami i plakatami do 124 gmin w naszym województwie.
Drugi projekt to „Kampania przeciw dyskryminacji”
W związku z jego realizacją zrealizowane zostały następujące wydarzenia:
·06.09.2004-22.09.2004- Ankietyzacja społeczeństwa - anonimowa ankieta została rozprowadzona za pośrednictwem szkół,
GOZ, GOPS, UG, GCI; obecnie trwają prace nad wynikami ankiety.
25.09.2004-Szkolenie z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, poglądy i przekonania oraz orientacje
seksualną, w szczególności w życiu publicznym i w mediach, zorganizowane dla liderów społecznych.
Fotki z tego szkolenia poniżej.

Wykład na temat dyskryminacji

Uczestnicy szkolenia
Stowarzyszenie przymierza sie rónież do realizacji
projektu “Chrońmy nasze środowisko ”, w ramach
zadania publicznego pn ”Popularyzacja i propagowanie
działań w zakresie ochrony środowiska”. Więcej
informacji z realizacji tego projektu w kolejnym numerze
naszej gazetki.

Okrąg przyjaźni stworzony przez uczestników
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Gminne dożynki - Robakowo 2004
W dniu 11.09.2004r w Robakowie odbył się festyn dożynkowy. Uroczystości rozpoczęły się w Kościele Parafialnym
w Sarnowie, poświeceniem wieńca uwitego przez panie Klarę Kotuła i Krystynę Thies z Koła Gospodyń Wiejskich z
Robakowa i chleba, który został złożony na ręce Gospodarza Gminy Stolno Wójta Jerzego Rabeszko. Starostami
gminnych dożynek zostali Pani Maria Malinowska z Klęczkowa oraz Pan Roman Sztramkowski z Robakowa.
Dalsze obchody przeniosły się na plac przy remizie i do pobliskiego parku, gdzie po części oficjalnej przybyłym
mieszkańcom i gościom czas umilały zespoły: satyryczny „Szpila” z Chełmży, młodzieży szkolnej z Robakowa, tańca
nowoczesnego „Flesz” z CHDK.
Zwyczaje średniowieczne i kunszt rycerski przybliżyli wszystkim rycerze Chorągwi Ziemi Chełmińskiej, którzy
przygotowali również zabawy i konkursy dla publiczności.
Wieczorne godziny umilał wszystkim zespół muzyczny „Nagar” z Mgoszcza, przy którym licznie zebrani mieszkańcy
gminy i okolic bawili się aż do późnych godzin nocnych. Dodatkową atrakcją było wesołe miasteczko, liczne stoiska
handlowe, darmowa grochówka i ciepłe kiełbasy rozdawane do późnego wieczora. Dobrej zabawy nie zakłócił nawet
deszcz, który spadł późnym popołudniem.

Uroczyste złożenie dożynkowego chleba na ręce Wójta

Pokaz tańca nowoczesnego

Tańczące dziewczęta

Dożynkowe wieńce

Rycerze w całej okazałości

Najmłodsi w wesołym miasteczku
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Uwaga rolnicy !
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech Olejniczak
zaprasz, od dnia 15 września 2004 roku do składania wniosków o
dofinansowanie projektów, w ramach współfinansowanego przez
Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich” .
W ramach tego programu realizowane będą działania:
- Ułatwianie startu młodym rolnikom,
- Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych
- Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego
naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie
odpowiednich instrumentów zapobiegawczych
Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w
celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych
źródeł dochodów,
- Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z
rolnictwem,
- Pilotażowy Program Leader +,
- Szkolenia.
Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Ponadto
formularze wniosków są dostępne na stronach internetowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl dla
działań: Ułatwianie startu młodym rolnikom, Poprawa przetwórstwa i
marketingu artykułów rolnych, Przywracanie potencjału produkcji leśnej
zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie
odpowiednich instrumentów zapobiegawczych, Różnicowanie
działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia
różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów, Rozwój i
ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem i Fundacji
Programów Pomocy dla Rolnictwa http://www.fapa.org.pl dla działań:
Pilotażowy Program Leader+ oraz Szkolenia, które zgodnie z
Sektorowym Programem Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich są przewidziane
jako instytucje wdrażające dla ww. działań. Obowiązują formularze
wniosków umieszczone, na powyżej wskazanych stronach, w dniu 15
września 2004 roku.
Informacje na temat ww. działań są udzielane w Oddziałach
Regionalnych i Biurach Powiatowych ARiMR (adresy znajdują się na
stronie http://www.arimr.gov.pl ) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0
800 38 00 84, a także w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa
(FAPA) oraz pod numerem (0-22) 623 15 15.

Jesienny rajd turystyczny!
W dniu 24.09.2004r. Urząd Gminy Stolno zorganizował jesienny rajd turystyczny „Szlakiem Starych Sadów” do
miejscowości Gruczno i Chrystkowo.
Specyficzny klimat panujący w strefie zbocza doliny Wisły
już
od kilkuset lat sprzyjał zakładaniu sadów. Obecnie w Parku
Krajobrazowym Doliny Wisły zachowały się właśnie w
Chrystkowie i Grucznie pozostałości tych sadów, Głównie
jabłoni i śliw. Sposoby ich przetwarzania o i odmiany rozsad
gatunków jabłoni można spotkać w Chrystkowie, a w
muzeum w starej pięknej chacie z 1770r. pochodzącej z
czasów osadnictwa holenderskiego zachowane są
przyrządy i urządzenia do suszenia owoców i ich
przetwórstwa.
Odwiedziliśmy również Gruczno, gdzie znajduje się
rezerwat przyrody „Parowy Ostnicowe Gruczno” oraz
pięknie położone grodzisko z widokiem na pradolinę Wisły i
Chełmno.
W Grucznie grupa młodzieży szkolnej ze Szkoły
Podstawowej w Wabczu i Robakowie miała możliwość uczestniczenia w tej niecodziennej wyprawie. Przy ognisku
wymyślała hasła związane z rajdem i parkiem krajobrazowym, pieczono kiełbaski przy ognisku. Pogoda była łaskawa
mimo zapowiedzi deszczu i zimna, co zapewne zostawi każdemu uczestnikowi w pamięci niezapomniane chwile.
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Sprawozdanie z działalności Szkolnego Ośrodka Kariery
działającego przy Zespole Szkół nr 1 w Stolnie
Szkolny Ośrodek Kariery w Stolnie w ubiegłym
roku szkolnym działał pięć dni w tygodniu, cztery godziny
dziennie. Ośrodek prowadziło pięcioro nauczycieli
różnych specjalności (dwóch języka polskiego,
nauczyciel informatyki, historyk i pedagog szkolny,
pełniący obowiązki szkolnego doradcy zawodowego).
Nauczyciele pracowali w ramach wolontariatu.
W bieżącym roku kalendarzowym zespół SzOKu ukończył następujące formy doskonalenia
zawodowego: "Szkolny doradca zawodowy" oraz "Jak
rozwinąć gimnazjalistę i sprawić by odniósł sukces",
"Ekonomia na co dzień - czyli decyduj sam o sobie" Poza
tym pedagog szkolny i nauczyciel języka polskiego
podyplomowe studia z zakresu oligofrenopedagogiki, po
to by lepiej móc rozwijać i pomagać uczniom z różnymi
dysfunkcjami.
Z Ośrodka korzystali uczniowie Zespół Szkół nr 1
w Stolnie oraz zainteresowani z pobliskich Szkół z
terenu gminy. Ich liczba sięgnęła około 200 osób.
Korzystający z Ośrodka mogli korzystać z
licznych czasopism, gazet, książek i informatorów,
Internetu oraz programów "Piramida Kariery", "Kariera"
,,młodzieżowego Vademecum Poszukiwania Pracy" i
innych.
Na bieżąco realizowane były zadania i cele
zawarte w projekcie SzOK-u.
Prowadzący skupiali się przede wszystkim na :
- organizowaniu warsztatów i pogadanek dla
gimnazjalistów dotyczących preorientacji zawodowej
(przykładowe tematy: "Prezentacja samego siebie";
"Autoprezentacja" warsztaty prowadzone przez
pracownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Chełmnie; "Moja dalsza droga kształcenia";
"Przygotowujemy się do wyboru szkoły i zawodu";
"Czy jestem twórczy"; "Jak pokonać stres"; "Jak być
asertywnym"; "Poczucie własnej wartości"; "Czy
znam swoją wartość"; "Moja motywacja do dalszej
nauki" - warsztaty z psychologiem z CEC KONKRET
z Grudziądza; "Motywacja do działania" - warsztaty;
"Moje możliwości na europejskim rynku pracy"itd.)
- przeprowadzeniu trzydniowych warsztatów dla
uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie i Zespołu Szkół
CKP w Grubnie, na temat" Zarządzanie w małej
firmie";
- przygotowaniu warsztatów dla rodziców na temat:
"Jak rozwiązywać trudne sytuacje w wychowaniu
dziecka" - psycholog z PPP; "Struktura kształcenia w
Polsce"; "Idealny pracownik" - warsztaty doradcy
zawodowego oraz wychowawców klas III gimnazjum;
- dzielaniu porad indywidualnych i zbiorowych
rodzicom, stała ich informacja o możliwościach
uzyskania przez ich dzieci stypendium w szkole
ponadgimnazjalnej;
- systematycznym udzielaniu porad indywidualnych i
grupowych uczniom oraz zainteresowanym
absolwentom na temat możliwości podjęcia nauki w
różnych typach szkół lub podjęcia pracy;
- utrzymywaniu stałego kontaktu z uczniem
realizującym nauczanie indywidualne i jego

opiekunami w celu wyboru odpowiedniej dla niego szkoły
ponadgimnazjalnej; - przeprowad_anu dla
zainteresowanych gimnazjalistów klas III ze Stolna (10)
oraz Robakowa (18) testów z preorientacji zawodowej;
- stałej aktualizacji gazetki prezentującej różne zawody i
szkoły ponadgimnazjalne;
- zapoznaniu uczniów mających trudności w nauce i ich
rodziców z ofertą kształcenia w Gimnazjum
Przysposabiającym do Pracy w Grubnie;
- organizowaniu wycieczek dla uczniów i rodziców do
różnego typu szkół np. Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w
Chełmnie, Zespół Szkół CKP w Grubnie,
- stałym kontakcie ze szkołami ponadgimnazjalnymi celem
prezentacji różnego typu zawodów. Organizowaniu tego
typu spotkań w Zespole Szkół nr l w Stolnie oraz w
Zespole Szkół nr 2 w Robakowie (Zespół Szkól
Budowlanych i Plastycznych z Grudziadza; Zespół Szkół
Samochodowych z Torunia; Zespół Szkół Elektronicznych
z Grudziądza, Zespół Szkół CKP z Grubna, Zespół Szkół nr
2 z Chełmna; itd.
- zorganizowaniu wyjazdu do zakładów pracy np. drukarnia
LEHAN w Chełmnie, Zakład Fryzjerski w Chełmnie, celem
zapoznania uczniów z różnorodnymi zawodami; organizowaniu spotkań Z ciekawymi ludźmi;
- przeprowadzeniu przez kierownika ARiMR O/Grubno
pogadanki dla uczniów na temat możliwości rozwoju
rolnictwa w naszym powiecie po wejściu Polski do Unii
Europejskiej;
- systematycznym tworzeniu przez gimnazjalistów klas III
prezentacji multimedialnych o zawodach i zakładach
pracy. Uczniowi ci stworzyli też strony internetowe o
zawodach (efekty ich pracy można zobaczyć na stronie
SzOK-u). W celu zaktywizowania uczniów zorganizowano
także wyjazd na targi aktywnych gimnazjalistów do
Sępólna Krajeńskiego w czerwcu b.r, gdzie mogli oni
zaprezentować efekty swojej pracy. Stworzyli oni między
innymi ciekawy projekt dotyczący zawodu fryzjera.
Powstała kronika, prezentacja multimedialna. Również
interesująca jest prezentacja Zakładu pracy Zegart-Farms, znajdującego się na terenie gminy Stolno.
- poza tym organizowane były warsztaty dla uczniów, na
których mieli oni możliwość zapoznania się ze sposobami
wypełniania różnych druków, naukę pisania życiorysu,
podania, listu motywacyjnego itd.
Działania Szkolnego Ośrodka Kariery w Stolnie
bardzo prężnie wspiera Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmnie, Agencja Restrukturyzacji i
Modernictwa Rolnictwa w Grubnie oraz szereg innych
instytucji oraz osób prywatnych.
W bieżącym roku szkolnym 2004/2005 Szkolny Ośrodek
Kariery będzie funkcjonował nada w następujących godzinach:
Poniedziałek: 8.00 - 11
Czwartek: 7.55 - 10..55
13.30 - 14.30
12.40 - 13.40
Wtorek:
7.30 - 8.30
Piątek:
8.00 - 9.00
9.45 - 10.45
12.00 - 15.00
13.45 - 15.45
Środa:
8.45 - 9.45
10.00 - 11.50
12.50 - 13.40
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Robakowo ma nową świetlicę
Koło gospodyń wiejskich w Robakowie doczekało się świetlicy z prawdziwego zdarzenia. Podczas
tegorocznych dożynek oddano do użytku wyremontowaną i zmodernizowaną świetlicę. Członkinie z koła mają teraz
aneks kuchenny i toaletę, wybudowano nawet podjazd dla niepełnosprawnych.
Ponadto obok strażacy mogą pochwalić się teraz odnowioną remizą. Położono także nową nawierzchnię asfaltową
przed wyżej wymienionymi obiektami.

Uroczystego otwarciaświetlicy dokonuje Wójt Gminy
Stolno - Pan Jerzy Rabeszko

Wydarzenia z ostatniej sesji Rady Gminy
-

Dnia 04.09.2004r. odbyła się kolejna sesja naszej
Rady Gminy. Podjęte zostały uchwały w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2004 r;
-wystąpienia o ustalenie nazwy miejscowości
Wabcz -Kolonia;
wprowadzenia zmian do Statut Gminnego Zespołu
Komunalnego w Stolnie;
upoważnienia do dokonania kontroli i oceny działalności
Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz pracy kierownika
zakładu;
nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Stolnie;
przystąpienia Gminy Stolno do Stowarzyszenia
Inicjatywa Stolno jako członek wspierając;
przyjęcia „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z
uzasadnieniem” przedłożonego przez Radę Sołecką ;
sołectwa Grubno, Trzebiełuch, Sarnowo oraz Pilewice;
wyrażenia zgody na współfinansowanie i realizację
projektów objętych opisem planowanych do realizacji
zadań wraz z uzasadnieniem sołectwa:i: Robakowo
(2004-2006), Paparzyn (2004-2006),Pilewice (20052006), Trzebiełuch (2005-2006), Sarnowo(2005-2006),
Grubno (2004-2006), Wabcz (2055-2006), M a ł e
Czyste (2005-2008), Rybieniec (2004-2007),
Gorzuchowo (2005-2008), Cepno (2004-2005) oraz
sołectwo Stolno (2004-2006);
zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia
przyznane w ramach zadań własnych gminy w
odniesieniu do dożywiania dzieci.;
ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Stolno
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stolnie;

Symbolicznego szampana otwierają: Pan Antoni Zimon sołys wsi Robakowo oraz Pan Roman Sztramkowski starosta tegorocznych dożynek.

Policyjne informacje
Na przełomie sierpnia i września policja zanotowała około 60
zdarzeń. W dniu 13.08.04r w godz. 6.00-24.00 funkcjonariusze
Zespołu Ruchu Drogowego KPP w Chełmnie po raz kolejny
przeprowadzili na terenie naszego powiatu akcję „Trzeźwość”, w
wyniku której:
- skontrolowano 56 pojazdów,
- zatrzymano 3 osoby kierujące pojazdami będąc w stanie
nietrzeźwości,
- pouczono 22 kierowców,
- ukarano mandatami 21 kierowców,
- zatrzymano 1 prawo jazdy,
- zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych.

Okres wakacyjny dobiegł końca. Na drogach pojawiły się
rzesze dzieci idących do szkoły i wracających po lekcjach do domu.
Jako najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego staną się narażone
na różne niebezpieczeństwa.
Jak wskazują policyjne statystyki, pierwsze dni września z reguły
przynoszą wzrost wypadków z udziałem dzieci, które z trudem
dostosowują się do nowych warunków.
Dlatego też w celu zwiększenia bezpieczeństwa wśród
najmłodszych uczestników ruchu POLICJA wzorem lat ubiegłych
przeprowadziła w całym kraju w terminie od 1 do 15 września br.
akcję prewencyjną pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”.
W ramach akcji funkcjonariusze z KPP w Chełmnie:
- przeprowadzili kontrolę stanu dróg, ulic, stanu znaków
drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających
w rejonie placówek oświatowych;
- począwszy od pierwszego dnia szkolnego zwiększona została
liczba patroli policyjnych i straży miejskiej w rejonach szkół i
przedszkoli (ze szczególnym uwzględnieniem radarowych
mierników prędkości;
- organizowano spotkania profilaktyczne z uczniami, szczególnie
klas pierwszych szkoły podstawowej, podczas których
Szczegółowy wykaz i pełny opis wszystkich uchwał znajduje
omawiane będą kwestie dotyczące bezpiecznych zachowań
się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod
w tracie drogi do i ze szkoły;
adresem internetowym: http://www.bip.stolno.ug.gov.pl
Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych milusińskich
chełmińscy policjanci będą przeprowadzać powyższe działania
przez cały rok szkolny.
-

Coś dla naszych gospodyń....
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