
Echo StolnaEcho Stolna

Styczeñ - Kwiecieñ 2018Nr 58ISSN  1733-0211Str. 1ECHO STOLNA

Cepno, Grubno, Gorzuchowo, Klêczkowo, Koby³y, £yniec, Ma³e Czyste, Obory, Paparzyn, Pilewice, Robakowo, 
Rybieniec, Sarnowo, Stolno, Trzebie³uch, Wabcz, Wabcz Kolonia, Wichorze,Wielkie Czyste, Zakrzewo

Œwietlica wiejska w Paprzynie 
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Niech ¿yje bal....
Jak siê bawi, jak siê bawi, kto? Gmina Stolno.

W sobotê 10 lutego w Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Stolnie mo¿na by³o spotkaæ stra¿aków, 
biedroneczki, ksiê¿niczki, policjantów, spider mena, super mena, czerwonego kapturka i inne postacie z bajki. Wszyscy 
wraz z rodzicami œwietnie siê bawili przy muzyce i zabawach prowadzonych przez grupê AKAMUZA. 

W przerwie miêdzy zabawami Panie z so³ectw: Stolno, Rybieniec, Grubno przygotowa³y pyszne smako³yki takie 
jak: chruœciki, gofry, ciasteczka, popcorn, wata cukrowa, napoje. Organizatorem by³a Gmina Stolno. Serdecznie 
dziêkujemy Pani Annie Kunkel, Mirce Kilkiewicz, Milenie Betyna, Halinie Kleist, El¿biecie Pawlickiej i Danucie 
Cempura. Wyst¹pi³ równie¿ znany i lubiany zespó³ Super Stars Stolno. K.B

Dnia 22 kwietnia br. w œwietlicy wiejskiej w Stolnie  
odby³ siê Gminny Turniej Szachowy.
Po kilkugodzinnych rozgrywkach mistrzem 
szachowym Gminy Stolno zosta³ Sebastian Rogulski, 
wicemistrzem szachowym Gminy Stolno zosta³ Pawe³ 
Sokó³ zaœ drugim wicemistrzem szachowym Gminy 
Stolno zosta³ Jan Marczak. Nad prawid³owym 
przebiegiem turnieju czuwa³ sêdzia szachowy Leszek 
Bultrowicz.
Wszyscy uczestnicy podziêkowali sobie za grê.
W imieniu Wójta Gminy Stolno, nagrody wrêczy³ 
Przewodnicz¹cy Komisji ds. kultury, oœwiaty i sportu 
Pan Marek Matus.                                               K.B

Gminny Turniej Szachowy

Bal dla najm³odszych w Stolnie 
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Dnia 20.02.2018 na sali sportowej w Stolnie odby³ siê halowy turniej pi³ki no¿nej o puchar Wójta Gminy Stolno.
W turnieju rywalizowa³y dru¿yny z Wojownika Wabcz , UKS P³u¿nica , Victoria Lisewo, Kasztelan Papowo, B³êkitni Podwiesk i 
Wêgrowianki Wêgrowo. Turniej odbywa³ siê w dwóch kategoriach wiekowych ̄ ak wiek do 9 lat i M³odzik do 13 lat. Grupa ̄ aka 
liczy³a 4 zespo³y , M³odzika 5 zespo³ów. W sumie w turnieju uczestniczy³o ponad 100 dzieci a nie ma³¹ atrakcj¹ turnieju by³ 
pokazowy mecz dru¿yn UKS P³u¿nica i Wojownika w kategorii Skrzat wiek 5- 7 lat.
Zawody rozpoczê³y siê od godz 9;00 i trwa³y do godz, 13;30  sta³y na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie o czym œwiadcz¹ 
wyniki meczów.

Wyniki w kat M³odzik:
I miejsce UKS P³u¿nica
II miejsce Wêgrowianka Wêgrowo
III miejsce B³êkitni Podwiesk
IV miejsce Wojownik Wabcz
V miejsce Kasztelan Papowo

Wyniki w kat ¯ak:
I miejsce UKS P³u¿nica
II miejsce Wojownik Wabcz
III miejsce Victoria Lisewo
IV miejsce Wêgrowianka Wêgrowo

Wszystkie zespo³y otrzyma³y puchary, a zawodnicy pami¹tkowe medale , by³y te¿ statuetki dla najlepszych zawodników, 
strzelców,bramkarzy oraz najm³odszych uczestników turnieju
Puchary i medale wrêcza³a Anna Bochen zastêpca Wójta Gminy Stolno . Sêdzi¹ zawodów by³ Sebastian Borek.
Dla wszystkich uczestników turnieju przewidziano napoje,owoce, s³odycze oraz pizzê. Dla dzielnie kibicuj¹cych rodziców by³a 
kawa i ciasto przygotowane przez rodziców dzieci Klubu Wojownik, a panie z Rady So³eckiej  Stolno  przygotowa³y popcorn i 
watê cukrow¹.
Organizatorem turnieju by³ K.S "Wojownik " oraz S³awomir Gross
Fundatorem nagród by³a Gmina Stolno
Dziêkujemy wszystkim sponsorom za pomoc, a szczególnie zaanga¿owanym rodzicom za pyszne smako³yki, a wszystkim 
kibicom za sportowy doping i emocje. K.B

20.02.2018 licznie zgromadzone dzieci mia³y okazjê przyrz¹dziæ 
samodzielnie pizzê. Ale zanim to nastapi³o najpierw dowiedzia³y siê o 
zasadach higieny, potem mog³y ju¿ zacz¹æ pracê jak¿e przyjemn¹. W 
czasie gdy pizza siê piek³a dzieci mia³y okazjê poruszaæ siê trochê 
dzieki Pani Monice Domagalskiej, która przypomnia³a takie zabawy 
jak: Krasnoludek, G³uchy telefon czy Stary Nied¿wiedŸ. Potem 
nastapi³a najprzyjemniejsza czêœæ czyli kosztowanie samodzielnie 
przyrz¹dzonych pizzy. 

21.02.2018 mieliœmy dzieñ bohaterów bajek przy muzyce akordeonu. 
Przybyli do nas muzycy którzy umilalali nam czas piêkn¹ muzyk¹ oraz 
spiewem. I tak gosciliœmy Pana Mariana Janik gra i spiew na 
akordeonie, Julian Marks-gra na akordeonie, Jakub Furmaga-gra na 
akordeonie, Igor Kilkiewicz-gra na okordeonie, Blanka Kilkiewicz-
skrzypce. W tym dniu równie¿ licznie przyby³y chetne dzieci wraz z 
rodzicami.

22.02.2018 zaczêliœmy od rozgrywek w gry planszowe i nie tylko, 
potem mieliœmy przerwê na kosztowanie pysznych naleœników, ka¿dy 
samodzielnie sobie smarowa³ czym chcia³. Na koniec nie zabrak³o 
oczywiœcie zabaw z Pani¹ Monik¹.
Chcielibyœmy bardzo serdecznie podziêkowaæ Paniom: Mirce 
Kilkiewicz, Milenie Betynie, El¿biecie Paw³owskiej, Agnieszce 
Biesiada, Annie Zió³kowskiej za pomoc w organizacji ferii dla naszych 
milusiñskich. Dziêkujemy rodzicom i opiekunom i  do zobaczenia za 
rok!            K.B

Turniej pi³ki no¿nej o puchar Wójta Gminy Stolno

FERIE W GMINIE STOLNO



15.12.2017 r.24.11.2017 r. 
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INFORMACJA
Gmina Stolno

informuje, ¿e w okresie od 15 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. bêdzie realizowany projekt pn. 

„Zwiêkszenie dostêpu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno”

Projekt bêdzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 

lata 2014 – 2020, Oœ priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja; Dzia³anie 10.02 Kszta³cenie ogólne i zawodowe; Poddzia³anie 

10.02.01 Wychowanie przedszkolne. Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na 

podstawie umowy zawartej pomiêdzy Województwem Kujawsko – Pomorskim, a Gmin¹ Stolno.

Udzia³ w projekcie mog¹ wzi¹æ dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkuj¹ce obszar Gminy Stolno (w przypadku wolnych miejsc 

dopuszcza siê równie¿ dzieci z poza terenu Gminy Stolno). W ramach projektu powstanie ³¹cznie 40 nowych miejsc przedszkolnych 

z tego: 25 miejsc w Szkole Podstawowej w Robakowie, a 15 miejsc w Szkole Podstawowej w Stolnie. Dodatkowo w Szkole 

Podstawowej w Stolnie ze œrodków w³asnych Gminy Stolno utworzonych zostanie 10 nowych miejsc. Powsta³e miejsca 

przedszkolne bêd¹ funkcjonowa³y w systemie 10 godzinnym w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. z perspektyw¹ kolejnych, 

co najmniej dwóch lat. W okresie realizacji projektu uczêszczanie dziecka do przedszkola bêdzie nieodp³atne.

Wnioski o przyjêcie dziecka na w/w miejsca przedszkolne bêdzie mo¿na sk³adaæ dopiero po 15.06.2018 r. o czym Gmina 

Stolno bêdzie informowa³a odrêbnym komunikatem. Wiêcej informacji na temat projektu bêdzie mo¿na znaleŸæ niebawem na 

stronie internetowej Gminy Stolno pod adresem:  w zak³adce „Projekty dofinansowane w Gminie Stolno z Unii 

Europejskiej” pod pozycj¹ o nazwie „Zwiêkszenie dostêpu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno – EFS”.  

Ju¿ dzisiaj zachêcamy do kontaktu  z dyrektorami szkó³ w Stolnie i Robakowie w sprawie zapisywania  dzieci do w/w 

przedszkoli. 

www.stolno.com.pl

Fotorelacja z rozbudowy Szko³y Podstawowej w Robakowie 

02.01.2018 r.

18.04.2018 r. 

 Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Zwiêkszenie dostêpu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno” 
dofinansowanego ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego na lata 2014 -2020. Wartoœæ inwestycji 1.217.762,51 z³ w tym dofinansowanie 688.500,00 z³. Okres realizacji inwestycji 
od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
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LGD i Mobilny Punkt Informacyjny nt. wdra¿ania LSR.

Pierwszy, tegoroczny Mobilny Punkt Informacyjny nt. wdra¿ania LSR stan¹³ 09 lutego 2018 r. podczas warsztatu 

kulinarnego i pokazu szefów kuchni na V konkursie kulinarnym pn. "ALCHEMIA I AMORY W KUCHNI" 

organizowanym w Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Grubnie. 

LGD wspiera swoich Wnioskodawców i 

Beneficjentów  zobowi¹zania wynikaj¹ce z umowy, wype³nianie wniosku o p³atnoœæ czy zasada konkurencyjnoœci, 

to niektóre z zagadnieñ które zosta³y poruszone na spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych  w dniach 14 i 

15 marca br. w Biurze LGD. Warsztat z zakresu aktywizacji zawodowej - 

http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/286-konkurs-fotograficzny-majowe-kapliczki-i-przydrozne-krzyze

LGD i Mobilny Punkt Informacyjny nt. wdra¿ania LSR.

LGD „Vistula-Terra Culmensis” w 

Punkcie zaprezentowa³a harmonogram wdra¿ania zadañ zaplanowanych w LSR oraz  formê i sposób na 

prowadzenie lokalnego biznesu prezentowan¹ przez firmê „Snails-Pol (Kobylanka, gm. Grudzi¹dz) z mo¿liwoœci¹ 

poznania oferty i profilu firmy, mo¿liwoœci¹ nawi¹zania wspó³pracy jak równie¿ bezp³atn¹ degustacjê 

przygotowanych przez firmê potraw ze œlimakiem w roli g³ównej. 

Smacznie, kolorowo i w 

przedœwi¹tecznym nastroju, 22 marca w godzinach od 15.00 do 21.00 odby³ siê warsztat aktywizacji zawodowej.

Uczestnicy korzystaj¹c z Punktu Aktywizacji Zawodowej, wspólnie z pracownikami LGD opracowywali CV, list 

motywacyjny, poznali aktualne oferty pracy, otrzymali szczegó³owe informacje dotycz¹ce form wsparcia jakie LGD 

"Vistula" mo¿e zaoferowaæ - wsparcie finansowe na utworzenie firmy, udzia³ w innych zadaniach organizowanych 

przez LGD.

Uczestnicy, pod bacznym okiem trenera - osoby z wiedz¹ i doœwiadczeniem, mia³y okazje zaprezentowaæ swoje 

umiejêtnoœci kulinarne. ABC Ma³ej Firmy  to szkolenia z zakresu prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, 

które LGD zaplanowa³a na kwiecieñ i maj br. dla osób planuj¹cych podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej celem 

wyposa¿enia uczestników w niezbêdn¹ wiedzê w zakresie podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

LGD ma równie¿ propozycje dla m³odzie¿y na kreatywne spêdzanie wolnego czasu oraz mo¿liwoœæ poznania 

obszaru dzia³ania LGD poprzez wziêcie udzia³u w konkursie fotograficznym „Majowe kapliczki i przydro¿ne 

krzy¿e jako element dziedzictwa kulturowego LGD „Vistula  Terra Culmensis”. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ 

uczniowie siódmej klasy szko³y podstawowej oraz uczniowie klas gimnazjalnych, 

z terenu LGD „Vistula-Terra Culmensis” tj. gmin wiejskich: Grudzi¹dz, Gruta, £asin, Radzyñ Che³miñski, 

RogóŸno, Œwiecie nad Os¹, Che³mno, Lisewo, Stolno, P³u¿nica.

Szczegó³owe informacje wraz z dokumentacj¹ dostêpne s¹ na stronie www LGD

CO NOWEGO W LGD „VISTULA  TERRA CULMENSIS”?
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LGD wspiera swoich Wnioskodawców i Beneficjentów! 

Warsztat aktywizacji zawodowej

             W dniu 27 marca br. w Szkole Podstawowej w Robakowie 

odby³y siê gminne eliminacje Turnieju Wiedzy po¿arniczej pod 

has³em „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom” . W konkursie udzia³ wziêli 

zwyciêzcy eliminacji œrodowiskowych z poszczególnych szkó³ w 

liczbie  18 uczestników .

Konkurs podzielony by³ na dwie grupy wiekowe i tak w grupie 

wiekowej m³odszej ( szko³y podstawowe)  zwyciê¿yli:

I miejsce Krystian Osika – Szko³a Podstawowa  w Stolnie

II miejsce – Zuzanna Jarnicka – szko³a Podstawowa w  Robakowie

III miejsce – Marika Zacharek – Szko³a Podstawowa Wabcz

W starszej grupie wiekowej ( szko³y podstawowe kl. VII-VIII,  

Gimnazjum kl. II-III ) zwyciê¿yli :

I miejsce – Piotr Zió³kowski – szko³a Podstawowa Wabcz

II miejsce Jakub Œwis – Szko³a Podstawowa w Robakowie

III miejsce – Wanessa Gehfeld -  Szko³a Podstawowa w Robakowie

Zwyciêzcom  konkursu  gratulujemy i ¿yczymy powodzenia w eliminacjach powiatowych , które odbêd¹ siê w dniu 13 

kwietnia w Komendzie Powiatowej PSP w Che³mnie.

Zarz¹d Gminny ZOSP w Stolnie sk³ada podziêkowanie Komendzie Powiatowej PSP w Che³mnie za pomoc 

merytoryczn¹ przy organizacji konkursu  i Urzêdowi Gminy Stolno za ufundowanie nagród, dyplomów  i s³odyczy dla 

laureatów i uczestników konkursu.    Maria  Wa³êga

Turniej Wiedzy po¿arniczej pod has³em „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”



W dniu 14.04.2018r po raz 3 odby³y siê zawody rolkowo-
biegowe pod nazw¹ Roll&Run Stolno.  Uczestnicy mieli 
mo¿liwoœæ zmierzenia siê w kilku konkurencjach: rolki fitness na 
dystansie ok 5 km, rolki szybkie na dystansie 21 km oraz bieg na 
dystansie ok 8 km oraz dwubój (po³¹czenie rolek szybkich i 
biegu) W zmaganiach bra³y udzia³ tak¿e dzieci w konkurencji  
biegu i rolkach. Pierwszy raz dziêki wspó³pracy ze szkó³k¹ 
Rollerblade Schoole z Bydgoszczy odby³y siê zmagania w 
konkurencji: bladecross, limbo skating oraz freestyle slalom.

Zg³oszonych do udzia³u by³o ³¹cznie ponad 500 osób.

Wystartowa³o:
1) rolki szybkie - 133 osoby
2) rolki fitness - 48 osób
3) bieg g³ówny - 85 osób
4) dwubój - 30 osób
5) dzieci - 100 osób
6) bladecross, limbo skating, freestyle slalom - 100 osób

Impreza cieszy³a siê du¿a popularnoœci¹, ze wzglêdu na mi³¹ i 
rodzinn¹ atmosferê, domowe jedzenie oraz multisportowy 
charakter imprezy.
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Dzieñ 11.03.2018 r. to “ Dzieñ Kobiet” w Trzebie³uchu. Spotkanie przy wspólnym stole w œwietlicy sta³o siê 
tradycj¹. Panie œwiêtowa³y bawi¹c siê weso³o  przy kawie i s³odkoœciach, mi³o spêdzaj¹c czas. 

B.£epek - so³tys

Wieœci z Trzebie³ucha 

Wspólne sprz¹tanie w Trzebie³uchu

 Roll & Run Stolno 2018



Echo Stolna redaguj¹:         Pracownicy Urzêdu Gminy Stolno
Korekta:         Anna Bochen
Sk³ad:         Robert Dobek

Wydawca:         Urz¹d Gminy Stolno
Druk:         ZPU Drukarnia Che³mno

Zapraszamy do wspó³pracy wszystkich 
mieszkañców Gminy Stolno.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z Urzêdem Gminy  Stolno na poni¿szy adres:              

Urz¹d Gminy Stolno
86-212 Stolno

z dopiskiem  “Gazetka”
   www. stolno.com.pl                                                                           e-mail: grunty@stolno.com.pl 

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