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Otwarcie Sali gimnastycznej w Stolnie
W dniu 25 września b.r. odbyło się uroczyste otwarcie Sali gimnastycznej w Stolnie. Imprezę z tej okazji zorganizowano w dniu Święta Szkoły. Na
otwarcie Sali gimnastycznej cała społeczność Gminy Stolno czekała od wielu lat. Sala gimnastyczna była ostatnim etapem rozbudowy Zespołu
Szkół Nr 1 w Stolnie. W pierwszym etapie wyremontowany został budynek gimnazjum, w kolejnym etapie wyremontowano budynek szkoły
podstawowej oraz wybudowany został łącznik. Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie kosztowała Gminę łącznie blisko 8 mln zł z tego prawie
5 mln sala gimnastyczna.
Na uroczystość otwarcia Sali gimnastycznej przybyło wielu znamienitych gości: Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pan Piotr
Całbecki, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województa Kujawsko – Pomorskiego Pan Ryszard Bober, Starosta Chełmiński Pan Wojciech Bińczyk
oraz przedstawiciele duchowieństwa, samorządowcy, przedsiębiorcy, ludzie biznesu, przedstawiciele banków, przedstawiciele oświaty, zdrowi i
administracji, przedstawiciele rodziców, nauczyciele i uczniowie.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: gospodarz Gminy Stolno Pan Jerzy Rabeszko, Przewodnicząca Rady Gminy Stolno Pani Halina
Kołodziejek, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko –
Pomorskiego Pan Ryszard Bober, Starosta Chełmiński Pan Wojciech Bińczyk, Radny Gminy Stolno Pan Adam Pieniak, uczennica Gimnazjum w
Stolnie Oliwia Szulc oraz Paweł Pasiński mieszkaniec Gminy Stolno medalista Polski w rzucie dyskiem.
Nowa arena zmagań sportowców została poświęcona również przez księdza Piotra Podlewskiego Proboszcza Parafii Wabcz, aby ustrzec
ćwiczących w tej Sali od kontuzji i zapewnić im przychylność losu.
Gospodarze Gminy Stolno podczas uroczystości wysłuchali wielu słów uznania oraz życzliwości, a szkoła wzbogaciła się o mnóstwo piłek do
różnych dyscyplin sportowych, które podarowali zaproszeni goście m.in. Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Starosta
Chełmiński i Wójtowie Gmin Powiatu Chełmińskiego, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.
Uroczystość uświetniona została występem młodzieży podczas, którego zaprezentowano różne dyscypliny sportowe które mogą być uprawiane
na naszej Sali gimnastycznej.

Pierwsze siłownie zewnętrzne w Gminie Stolno
We wrześniu oddano do użytkowania kolejne miejsca wypoczynku i rekreacji w
Gminie Stolno. Są to trzy siłownie zewnętrzne tzw. fitness w trzech sołectwach
Stolno, Grubno i Robakowo. Siłownia w Stolnie składająca się z 6 elementów m.in.
wyciągu górnego, orbitreka, surfera, prasy nożnej, wioślarza, krzesła uzupełniła
kompleks sportowo - rekreacyjny jaki powstał przy Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie.
Druga siłownia w Grubnie składająca się również z w/w elementów wybudowana
została przy świetlicy wiejskiej, natomiast trzecia składająca się z 4 elementów
powstała w pobliżu świetlicy wiejskiej w Robakowie i łącznie z placem zabaw
tworzy kompleks sportowo – rekreacyjny. Obiekty te zamontowane zostały w
ubiegłym tygodniu tj. do 13.09.b.r., a już cieszą się dużym zainteresowaniem
mieszkańców. Budowa siłowni zewnętrznych kosztowała Gminę 63.245,37 zł. Na
to zadanie Gmina pozyskała dotację w wysokości 32.687,12 zł w związku z
ogłoszonym przez LGD „Vistula – Terra Culmenesis” konkursem dla działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - Małe projekty.
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Otwarcie świetlicy wiejskiej w Stolnie oraz inauguracja działalności Sali sportowej
W dniu 27 września b.r. odbył się festyn wiejski Sołectwa Stolno połączony z uroczystym otwarciem świetlicy wiejskiej oraz meczem
inaugurującym działalność sali sportowej. Świetlica wiejska w Stolnie wchodzi w skład kompleksu sportowego jaki powstał przy Zespole Szkół
Nr 1 w Stolnie. Świetlica wiejska to sala wyposażona w stoliki i krzesła na 60 osób oraz kuchnię również wyposażoną w podstawowy sprzęt i
naczynia na 60 osób. Świetlica posiada wydzielone wejście a także dostęp do zaplecza socjalnego i szatni. Sołectwo do tej pory nie posiadało
świetlicy, a wszelkie imprezy nieplenerowe organizowało albo na bazie sali narad w UG Stolno lub świetlicy szkolnej. Uroczystego przecięcia
wstęgi dokonał: Wójt Gminy Stolno Jerzy Rabeszko, Przewodnicząca Rady Gminy Stolno Pani Halina Kołodziejek, Starosta Chełmiński
Wojciech Bińczyk, Sołtys Sołectwa Stolno Pani Grażyna Kunkel oraz zasłużona mieszkanka sołectwa Stolno Pani Adela Bator.
Nie obyło się oczywiście bez wielkiego tortu, którym rada sołecka sołectwa
Stolno częstowała wszystkich mieszkańców i gości przybyłych na festyn. W
trakcie festynu odbył się także mecz siatkówki inaugurujący działalność sali
sportowej, na którym drużyna z Gminy Stolno walczyła z drużyną STALi
Grudziądz. Zarówno mecz jak i festyn zgromadził rzesze mieszkańców zarówna
sołectwa Stolno jak i okolicznych wsi a także mieszkańców z Miasta Chełmna.
Podczas festynu można było posmakować grochówki i kiełbasek, wziąć udział w
konkursach a na zakończenie pobawić się podczas zabawy przy muzyce na

Otwarcie boiska sportowego w Wabczu
W dniu 4 października b.r. odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego
w Wabczu. Na uroczystość otwarcia boiska sportowego przybyło wielu
mieszkańców Gminy Stolno oraz gości, m.in.: Starosta Chełmiński Pan
Wojciech Bińczyk oraz Ryszard Molewski przedstawiciel Kujawsko –
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: gospodarz Gminy Stolno Pan Jerzy
Rabeszko, Przewodnicząca Rady Gminy Stolno Pani Halina Kołodziejek,
Starosta Chełmiński Pan Wojciech Bińczyk, Ryszard Molewski
przedstawiciel Kujawsko – Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz Ewa
Kościńska Sołtys Sołectwa Wabcz.
Nowa arena zmagań sportowców została poświęcona również przez księdza
Piotra Podlewskiego Proboszcza Parafii Wabcz, aby ustrzec ćwiczących w na
boisku od kontuzji i zapewnić im przychylność losu.
Uroczystość otwarcia boiska sportowego połączona została z festynem
wiejskim. Atrakcjami podczas imprezy były mecze OLDBOYE kontra
mieszkańcy sołectwa Wabcz oraz OLDBOYE kontra trampkarze z Klubu
Sportowego Wabcz „Wojownik”. Oba mecze wygrali OLDBOYE. Wśród
drużyny starszych grali m.in. radni z Gminy Stolno Pan Marek Matus, Pan
Sławek Gross i Pan Jan Kościński oraz Starosta Chełmiński Pan Wojciech
Bińczyk.
W trakcie imprezy nie zabrakło także konkursów z nagrodami dla dzieci jak i dorosłych oraz tradycyjnej grochówki i kiełbasek. Wszyscy
uczestnicy mogli również posmakować tortu przygotowanego specjalnie na tę okazję.
Boisko sportowe w Wabczu będzie służyło zarówno mieszkańcom Gminy Stolno jak i będzie to arena zmagań dla jedynego działającego na
terenie Gminy Stolno Piłkarskiego Klubu Sportowego Wabcz „Wojownik”. Inwestycja kosztowała Gminę 804 tys. zł i była dofinansowana ze
środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”. Oprócz murawy o powierzchni
105m/65m, powstały również dwa budynki socjalne z wyposażeniem dla zawodników i trenerów (szatnie, toalety, prysznice), budynek
gospodarczy, oświetlenie, trybuny (na 75 osób), a także zakupiono sprzęt m.in.: samojezdny zraszać do trawy, kosiarka, kosa elektryczna,
urządzenie do malowania linii, 30 piłek, 3 komplety siatek na bramki. Dodatkowo boisko wzbogaciło się o piłki ufundowane przez Starostę
Chełmińskiego.
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Dożynki Gminno - Parafialne w Robakowie
W dniu 23 sierpnia br. w Robakowie, odbyły się dożynki gminno-parafialne,
które rozpoczęły się mszą świętą w kaplicy w Robakowie o godz. 14.00. Po niej
barwny korowód prowadzony przez zespół pieśni i tańca Pomorze, dotarł na
plac przy świetlicy wiejskiej w Robakowie, gdzie rozpoczęła się część oficjalna a
w niej: przemówienie Wójta Gminy Stolno, Posła na Sejm RP Pana Tomasza
Lenc, oraz starosty chełmińskiego Pana Wojciecha Bińczyka, nastapiło
przekazanie chleba przez starostów dożynek a byli nimi w tym roku : Pani
Mirosława Totoś z Paparzyna oraz Zdzisław Muszarski z Robakowa. Po części
oficjalnej Wójt Gminy Stolno oraz Przewodnicząca Gminy Stolno wręczyli
nagrody w konkursach „Ekologia w wiejskiej zagrodzie”, I miejsce w kategorii
gospodarstw wiejskich zdobyła Pani Katarzyna Frankiewicz z miejscowości
Paparzyn, natomiast w kategorii działek siedliskowych I miejsce zdobył Pan
Krzysztof Ostałowski ze Stolna, drugie miejsce w kategorii gospodarstw
wiejskich zdobyła Pani Joanna Gołębiowska z Trzebiełucha zaś w kategorii
działek siedliskowych II miejsce zdobyła Pani Ewelina Kleist z
Paparzyna,Pozostałymi laureatami w kategorii gospodarstw wiejskich są:
Pani Izabela Kamionka ze Stolna, Pani Anna Urbańska z Trzebiełucha, Pani
Grażyna Domachowska z Trzebiełucha, Pani Katarzyna Furmańska z
Paparzyna, Pani Elżbieta Cieszyńska z Robakowa, Pan Krzysztof Korpalski
z Paparzyna, „Najlepsze wino i nalewka w Gminie Stolno”
Kolejny konkurs to „Najlepsze wino”, a laureatami są:
III miejsce zdobyła Pani Anna Cempura z Grubna
II miejsce zdobył Pan Adam Szepielak z Małego Czystego
I miejsce zdobyła Pani Barbara Piasecka z Małego Czystego,
Następny konkurs to „Najlepsza nalewka”, a laureatami są:
III miejsce zdobyła Pani Krystyna Raś z Paparzyna
II miejsce zdobyła Pani Maria Morgaś z Robakowa
I miejsce zdobyła Pani Teresa Czapiewska z Rybieńca
, „Moja wieś w obiektywie” W kategorii dzieci do16 lat
Wyróżnienie otrzymał Bartosz Strojny z Paparzyna
III miejsce zdobył Kamil Czyjak z Wielkiego Czystego
II miejsce zdobyła Laura Czyjak z Wielkiego Czystego
I miejsce zdobył Bartłomiej Furmański z Paparzyna, w kategorii dorośli
III miejsce zdobyła Maria Morgaś z Robakowa
II miejsce zajęła Pani Katarzyna Piasecka z Małego Czystego
I miejsce zajęła Pani Krystyna Raś z Paparzyna
„Nowe życie odpada”
III miejsce zajęła Pani Ilona Rączowiak z Cepna
II miejsce zajęła Pani Zofia Janik z Cepna
I miejsce zajęła Pani Lucyna Szepielak z Małego Czystego
oraz „Serweta dożynkowa”
wyróżnienie przyznano Pani Helenie Czajka z Cepna
III miejsce zdobyła Pani Katarzyna Strzyżewska z Cepna
II miejsce zajęła Pani Stefania Latko ze Stolna
I miejsce zajęła Pani Lucyna Szepielak z Małego Czystego
Zostały również wręczone nagrody zwycięzkim drużynom w turnieju piłki
siatkowej o puchar Przewodniczącej Gminy Stolno oraz w turnieju piłki nożnej o
Puchar Wójta Gminy Stolno. W pierwszym z nich brało udział 5 drużyn, trzecie
miejsce zajęła drużyna Waliczek Team Stolno, drugie miejsce zajęła drużyna Stolno
2, I miejsce zdobyła drużyna z Rybieńca, ,
Natomiast w turnieju pilki nożnej brało udział 10 drużyn, trzecie miejsce zajęła
drużyna ze Stolna, drugie miejsce zajęła drużyna z Wabcza, I miejsce zajęła drużyna
Trzebiełuch-Zalesie.
W części artystycznej wystąpił zespół piesni i tańca „Pomorze” a po nim już po
raz piąty przebiegały rozgrywki w turnieju sołectw, w konkurencjach takich jak:
limbo, twister, lasso, beczki, bieg z jajem, picie wody zmagało się aż 11 sołectw.
Zwyciężyła drużyna z Trzebiełucha, drugie miejce zajęła drużyna ze Stolna zaś na
trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Obór. Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody.Ostatnią z atrakcji jakie przygotowano były zawody STRONGMAN,
prowadzone przez Pana Krzysztofa Jaruszewskiego, współorganizowane przez
siłownię POLAR-FIT Chełmno. Wszyscy uczestnicy dożynek mogli posilić się
grochówką oraz kiełbaskami z grilla a także drożdżówkami.
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Rogale i Gęsina na Św. Marcina
Czarnina z ziemniakami, duszona gęsina z warzywami, szyjka gęsia, a do tego czerwona
kapusta na ciepło oraz kasza gryczana, a na deser rogaliki świętomarcińskie. Specjały takie
przygotowywano podczas warsztatów kulinarnych, które 23 października
przeprowadzone były w Robakowie. Na świetlicy spotkali się mieszkańcy trzech gmina
wchodzących w skład LGD – tj. z gm. Chełmno, Lisewo oraz oczywiście z Gminy Stolno.
Łącznie w warsztatach uczestniczyło 27 kobiet. Warsztaty prowadziła p. Grażyna Dombek
- na co dzień nauczyciel przedmiotów żywieniowych w Szkole w Grubnie. Na początku
wyrobiono ciasto drożdżowe na rogale, przygotowano farsz z płatków migdałów,
orzechów włoskich, rodzynek, cukru, miodu oraz soku z cytryny, następnie nafaszerowano
gęsią szyję farszem z podrobów i kaszy jęczmiennej, po czym przyrządzano czarninę z
suszonymi śliwkami, rodzynkami, gruszkami i jabłkami oraz zasmażano mięso z gęsi a
następnie duszono je w warzywach. W międzyczasie gotowała się czerwona kapusta oraz
kasza. Na koniec uczestniczki warsztatów wspólnie zasiadły do stołu, by zasmakować się
w przygotowanych przez siebie specjałach. Celem tych warsztatów było kultywowanie
tradycji kuchni regionalnej, podtrzymywanie tradycji i przyrządzania gęsiny w naszych domach oraz integracja i aktywizacja mieszkańców.
Uczestniczki pod okiem kucharza mogły nauczyć się przygotowywać gęsinę oraz rogale świętomarcińskie, ale również przy okazji wymienić się
swoimi doświadczeniami. Była to także okazja do spotkania się, do integracji.
Warsztaty zorganizowała LGD „Vistula-Terra Culmensis”, a sfinansowano je w ramach działania:
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach środków
unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wizyta studyjna LGD
Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w
ramach środków z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego realizuje projekt
pn.; „Produkt Regionalny i Lokalny Bodźcem do Rozwoju Społeczności; Rejestracja,
Promocja, Partnerstwo: V4 dla EaP”.
LGD przedsięwzięcie wdraża wspólnie z Partnerami, wśród których znajdują
się organizacje pozarządowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Słowacji, Czech,
Węgier) oraz Partnerstwa Wschodniego (Mołdawii, Gruzji, Białorusi i Armenii). W
przypadku Mołdawii i Gruzji zaproszono także do udziału dwóch przedstawicieli
lokalnych samorządów.
W ramach projektu m.in. zorganizowano wizytę studyjną, która rozpoczęła się
na terenie krajów partnerskich z Grupy Wyszehradzkiej – Węgry, Słowacja, Czechy i
zakończyła się na terenie LGD „Vistula – Terra Culmensis”. Całość wizyty
zaplanowano w okresie 19-27 września 2014 r., na naszym obszarze gościliśmy
uczestników w okresie 25-27 września.
LGD podczas wizyty studyjnej pokazywała doświadczenia związane z produktem lokalnym, z rejestracją produktów, m.in.
gościliśmy w Wiejskiej Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej w Stolnie - w piekarni, w której wypiekane są chleby wpisane na Listę
Produktów Tradycyjnych, gdzie pokazano uczestnikom proces wyrabiania chleba, w tym jego wypiek. Uczestnicy mieli okazję posmakować
chlebów, w tym szczególnie tych, które są zarejestrowane.
Zaprezentowaliśmy także doświadczenia na linii LGD - Samorządy, gdzie chwaliliśmy się osiągnięciami naszych gmin oraz miasta
Chełmna. Pokazaliśmy im nasze doświadczenia związane z promocją, dystrybucją produktów lokalnych.
Projekt zakończy się jeszcze jednym cyklem warsztatów oraz promocją rezultatów projektu w Gruzji (w Akhmeta) ale to plany na
rok 2015.
Głównymi beneficjentami projektu są Mołdawia i Gruzja, które zaakceptowały unijne porozumienie o strefie wolnego handlu.
Armenia i Białoruś pełnić będą role obserwatorów, którzy chcą nabyć dobre praktyki.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że do tej pory rzadko podejmowano oddolne inicjatywy rejestrowania produktów
lokalnych zarówno w Mołdawii, jak i Gruzji. Przyczyniło się to do przekonania, że proces zbliżenia z UE nie ma wpływu na życie
zwykłych ludzi. Projekt stara się podważyć ten pogląd poprzez przekazanie praktycznej wiedzy na temat rejestracji produktów oraz
stworzenie konsorcjów rejestracyjnych składających się z organizacji pozarządowych oraz lokalnych samorządów.
W ramach projektu powstanie także publikacja opisująca ścieżkę rejestracji produktów lokalnych ale to dopiero w 2015 roku.
Więcej informacji, w tym dwie opracowywane w trakcie projektu ścieżki
kulinarne – mołdawską oraz Gruzińską, będzie można znaleźć
Na stronie projektu http://culinaryroutes.org/.

Warsztaty florystyczne w Stolnie
W dniu 25 października b.r. na świetlicy
wiejskiej w Stolnie odbyły się warsztaty
florystyczne z robienia wieńców i wiązanek na
Święto Zmarłych. W warsztatach
uczestniczyło łącznie 16 mieszkanek Stolna.
Każda z uczestniczek pod nadzorem
specjalisty przygotowała po dwa wieńce.
Warsztaty prowadziła Pani Ewa Stodolak z
Kałdusa. Inicjatorami warsztatów była Pani
Grażyna Kunkel sołtys sołectwa Stolno oraz
P an i Iw ona M ączy ń s ka. Ś r od k i n a
zorganizowanie warsztatów pochodziły z
budżetu Gminy Stolno oraz środków własnych
uczestników.
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Góra Św. Jana - piękna i zadbana
Mamy odnowioną górę Św. Jana....
Na wzniesieniu w parowach, w kamiennej grocie stoi figurka Matki Boskiej. Figurkę te
ufundował gen. Józef Haller, który w latach 20. XX wieku mieszkał we wsi Gorzuchowo.
Mieszkańcy od wielu lat troszczą się o Figurkę Matki Boskiej. Tym razem mieszkańcy
Gorzuchowa, postanowili zadbać o wejście na górę św. Jana, stąd zrodził się pomysł na projekt,
który następnie został złożony do Powiatu Chełmińskiego w ramach konkursu „Dziedzictwo
Kulturowe Powiatu Chełmińskiego”. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i tym samym przyznano
środki finansowe na jego realizację. W realizację projektu włączyła się także Gmina Stolno Wójt Jerzy Rabeszko ofiarował betonowe płyty, które zamontowane zostały na schodach oraz
przy samej grocie. Mieszkańcy sami wykonali schody (aż 72), balustradę, zamontowali ławki
oraz posadowili tablicę informacyjną. Kobiety ze Stowarzyszenia „Lepsze jutro” zaoferowały
dumny z wykonanych prac sołtys przy
pomoc
w postaci uprzątnięcia terenu oraz cały czas dbały o catering dla pracujących – nigdy nie
wejściu na górę św. Jana
zabrakło wody, kawy oraz ciepłego poczęstunku.
Oczywiście po zakończonej pracy nastąpiło uroczyste poświęcenie wykonanej pracy przez Proboszcza tutejszej Parafii. Na uroczystości nie
zabrakło również Wójta Gminy Pana Jerzego Rabeszko, który pochwalił mieszkańców za pracę, ale przede wszystkim za zapał do pracy, za
organizację mieszkańców, za pomysł i zawziętość w dążeniu do celu.
ILONA LINCZOWSKA - opracowała mieszkanka sołectwa.

mieszkańcy którzy brali udział w pracach

prace przy balustradzie

moment poświęcenia

Zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2011/2014
Krótkie podsumowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2011/2014
W latach 2011 – 2014 na terenie Gmina Stolno ze środków budżetu Gminy realizowanych było 128 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości
blisko 20 mln zł, na które składały się m.in.:
- wybudowano i wyremontowano 52 drogi i chodniki na terenie Gminy Stolno, na łącznej długości 18 kilometrów, co kosztowało blisko 4,4
mln zł;
- zrealizowano 27 inwestycji wodno – kanalizacyjnych za łączną kwotę 7,26 mln zł, w ramach których m.in. wybudowano i wyremontowano
17 kilometrów sieci;
- wybudowano 101 przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 1,5 mln zł;
- wybudowano halę sportową przy Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie za łączną kwotę 4,75 mln zł;
- rozbudowano budynek Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie, w wyniku czego powstały dwie nowe sale dydaktyczne i oddział przedszkolny;
- wybudowano 2 boiska sportowe w Robakowie (wielofunkcyjne) i w Wabczu (do piłki nożnej), których łączny koszt to blisko 1,5 mln zł.
- wyremontowano i wybudowano 5 świetlic wiejskich (w Trzebiełuchu, Grubnie, Oborach, Sarnowie i Gorzuchowie);
- wybudowano 12 placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Pilewicach, Paparzynie (2), Klęczkowie, Kobyłach, Robakowie (2), Małem
Czystem, Trzebiełuchu, Zalesiu, Grubnie i Stolnie.

Gmina Stolno pozyskała
8.500.000 zł środków z Unii
Europejskiej, z których
zrealizowano 27 projektów
zarówno infrastrukturalnych jak
i projektów podnoszących
kwalifikacje mieszkańców.
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Piknik Rodzinny w Rybieńcu
W sobotę 27 września w Rybieńcu odbył się Piknik Rodzinny pod nazwą „Stawiamy na
tradycję”w ramach projektu „Dziedzictwo kulturalne naszego sołectwa”. Projekt miał na
celu zachęcęnie najmłodszych do kultywowania tradycji miejscowości zwiazanej z
funkcjonowaniem 90-letniej Ochotniczej Straży Pożarnej. Impreza rozpoczęła się o godz.
13.00 przemówieniem Sołtys Sołectwa Rybieniec, pani Haliny Kleist.
Na zaproszenie Pani sołtys przyjechali policjanci z Powiatowej Komendy w Chełmnie,
którzy poprowadzili pogadankę o bezpiecznym powrocie do domu oraz o używaniu
odblasków, dzieci mogły obejrzeć wóz policyjny i dostały od policjantów gadżety.
Ochotnicy z OSP w Rybieńcu pokazali akcję ratowniczą.
Uczestnicy festynu mogli obejrzeć fiata 126p z walizkami przygotowanymi do wycieczki,
tak jak za czasów PRL.
Przygotowano również wystawę starych zdjęć i naczyń, które można było obejrzeć w
świetlicy. Dzieci mogły uczestniczyć w zabawach i konkursach z nagrodami.

Festyn w Cepnie
W piątkowe popołudnie 8 sierpnia w Cepnie odbył się Festyn Rodzinny, przygotowany przez Panią Sołtys Zofię Janik oraz Radę Sołecką,
przy organizacji festynu włączyły się panie z Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej w ramach integracji ze społecznością lokalną,
czyli projektu realizowanego przez Urząd Pracy w Chełmnie. Panie na czele z opiekunem grupy docelowej panią Marią Banaś oraz
pośrednikiem pracy panią Anitą Gróbską, przywiozły smaczne owoce oraz nagrody ufundowane ze środków europejskich.
Festyn rozpoczął się od meczu piłki nożnej o puchar sołtysa, zwyciężyła drużyna MŁODYCH.
Po zakończonym meczu rozpoczęły się rozgrywki w piłkę siatkową, tu zgłosiły się aż trzy
drużyny, młodzież młodsza, młodzież starsza i kobiety, po zaciętej walce zwyciężyła dryżna
młodzieży starszej. Zwycięskie drużyny otrzymały od Pani sołtys puchary i piłki. Młodsza
młodzież mogła samodzielnie wykonać kolorową bransoletkę. Pani sołtys zaprosiła
strażaków z OSP w Małem Czystem, którzy pokazali akcję lania wody a potem każdy kto
chciał mógł obejrzeć samochód strażacki oraz założyć hełm, nie zabrakło chętnych do
polewania wodą za pomocą węża strażackiego a także tych, którzy chcieli być polani, w taki
upał była to duża atrakcja. Przygotowano darmowe atrakcje takie jak zamek dmuchany, wata
cukrowa, piłko chwyty a także chętni mieli możliwość wykonać bransoletkę. Dla
uczestników festynu przygotowano kiełbaski i kaszankę z grilla i jak co roku piekł je Marian
Janik a pomagał mu Aleksander Czajka.Przygotowano również pączki, chleb ze smalcem i
ogórki kiszone oraz bigos, jak co roku pani Kozłowska i Ludwikowska oraz pani sołtys
przez kilka dni pichciły w kuchni. Było bardzo rodzinnie. Kto chciał mógł namalować
farbkami swoją rodzinę. Chętni mogli brać udział w zabawach oraz konkursach
przygotowanych przez Katarzynę Bajera. A nagrody zostały ufundowane ze środków
europejskich i przywiezione przez Panie z Urzędu Pracy.
Turniej piłki nożnej w Stolnie

Turniej piłki siatkowej w Oborach

W sierpniu odbył się turniej piłki siatkowej o puchar Przewodniczącej Rady Gminy Stolno oraz
turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Stolno. W pierwszym z nich brało udział 5 drużyn, trzecie
miejsce zajęła drużyna Waliczek Team Stolno, drugie miejsce zajęła drużyna Stolno 2,
I miejsce zdobyła drużyna z Rybieńca,
natomiast w turnieju piłki nożnej brało udział 10 drużyn, trzecie miejsce zdobyła drużyna ze Stolna,
drugie miejsce zajęła drużyna z Wabcza,
I miejsce zdobyła drużyna Trzebiełuch-Zalesie.
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Kolejne 101 oczyszczalni przydomowych powstało na terenie Gminy Stolno
Właśnie zakończyła się inwestycja polegająca
na budowie 101 sztuk biologicznych
przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Stolno. Na zadanie to Gmina
pozyskała środki z Unii Europejskiej w
ramach PROW „Usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej”. Koszt inwestycji to blisko
1,5 mln zł, a pozyskane środki to prawie 1,16
mln zł. Łącznie na terenie gminy funkcjonuje
już 285 przydomowych oczyszczalni ścieków.
oczyszczalnia przydomowa oraz sposób zagospodarowania terenu

Dzieciaki w Miasteczku Westernowym w Małym Rudniku
W dniu 11 października b.r. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w
Stolnie przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie
zorganizował wyjazd dla dzieci niepełnosprawnych do Miasteczka Westernowego w
Małym Rudniku. W wyjeździe uczestniczyło 20 dzieci niepełnosprawnych oraz ich
opiekunowie. Dzieci skorzystały z atrakcji jakie niesie ze sobą ośrodek oraz na
miejscu zjadły ciepły posiłek. Wyjazd był dofinansowany przez Powiat Chełmiński
ze środków PFRON oraz przez Gminę Stolno, która dodatkowo ufundowała transport
dzieci do Rudnika.
Przy tej okazji PKPS ZG w Stolnie pragnie bardzo serdecznie podziękować
Wójtowi Gminy Stolno za pomoc w organizacji imprez dla osób
niepełnosprawnych oraz za jego otwartość na działania skierowane do osób
niepełnosprawnych, starszych, samotnych, którymi to zajmuje się PKPS.
Zarząd PKPS w Stolnie

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
W dniu 16 września 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 wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Stolno – Haliną
Kołodziejek. 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 Alicja i Marian Sowińscy ślubowali 21.09.1963 r. Jubilaci
mieszkańcami gminy Stolno są od 1983 r., pracowali zawodowo na kolei.
Mają 8 dzieci, doczekali się 11 wnuków i 2 prawnuków.
2. Państwo Helena i Aleksander Czajka ślubowali 03.08.1963 r.. Jubilaci
mieszkańcami gminy Stolno są od 1974 r., pracowali zawodowo w
gospodarstwie rolnym w Cepnie i Rybieńcu. Mają 4 dzieci, doczekali się 10
wnuków.
3. Państwo Teresa Ii Wiktor Wyrosławscy ślubowali 26.09.1963 r.. Jubilaci mieszkańcami gminy Stolno są od 1946 r., pracowali zawodowo.
Mają 5 dziecko, doczekali się 4 wnuków.
4. Państwo Gertruda i Stefan Ukleja ślubowali 19.01.1963 r.. Jubilaci mieszkańcami gminy Stolno są od 1968 r., pracowali w Państwowym
Gospodarstwie Rolnym w Cepnie. Mają 4 dzieci, doczekali się 7 wnuków.
5. Państwo Eryka i Mieczysław Czobot ślubowali 16.11.1963 r.. Jubilaci mieszkańcami gminy Stolno są od 1943 r., pracowali zawodowo w
Zakładzie Rolnym Cepno oraz Ruch Chełmno. Mają 3 dzieci, doczekali się 6 wnuków.
6. Państwo Alicja i Henryk Łupkowscy ślubowali 25.04.1963 r.. Jubilaci mieszkańcami gminy Stolno są od 1963 r., pracowali w własnym
gospodarstwie rolnym. Mają 6 dziecko, doczekali się 14 wnuków.
7. Państwo Anna i Jerzy Gajdowscy ślubowali 24.08.1963 r.. Jubilaci mieszkańcami gminy Stolno są od 1951 r., pracowali zawodowo oraz na
własnym gospodarstwie rolnym.Mają 4 dzieci, doczekali się 7 wnuków.

Spotkanie z Mikołajem
Zapraszamy dzieci i rodziców na Spotkanie z Mikołajem, które odbędzie się 5 grudnia br. od
godz.11.00 w Sali Sportowej przy ZS Nr2 w Robakowie (dzieci z oddziału przedszkolnego oraz
nauczania wczesnoszkolnego 0-III uczące się w SP w Wabczu i SP w Robakowie), zaś 6 grudnia
br. od godz. 11.00 w Sali Sportowej przy ZS Nr1 w Stolnie (dzieci z oddziału przedszkolnego oraz
nauczania wczesnoszkolnego 0-III uczące się w SP w Małem Czystem i SP w Stolnie). Na
spotkaniu odbędzie się również konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III.
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Wykaz obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych w Wyborach Samorządowych ,które odbędą się
16 listopada 2014r.
Nr obwodu

1
2
3
4
5
6

Granice obwodu głosowania
Sołectwo: Cepno

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Sołectwo: Małe Czyste

Szkoła Podstawowa w Małem Czystem
Świetlica wiejska w Grubnie

Sołectwo: Grubno
Sołectwa: Stolno, Rybieniec

Świetlica wiejska w Cepnie

Sołectwa: Wabcz,Obory

Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie
Świetlica wiejska w Wabczu

Sołectwa:Trzebiełuch, Gorzuchowo, Pilewice, Sarnowo, Paparzyn,Robakowo

Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie

UCHWAŁA NR XXXIV/283//2014
RADY GMINY STOLNO
z dnia 11 lipca 2014 r.
w sprawie okręgów wyborczych
Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Stolno dokonuje się podziału Gminy
Stolno na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z
załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu
oraz Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje
się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń.
§ 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w
liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do
Komisarza Wyborczego w Toruniu, w terminie 5 dni od daty podania
do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy
----------------------------------------------(Dz.U. z 2011 r., Nr 94, poz. 550; Dz.U. z 2011 r., Nr 102, poz.
588; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 147,
poz. 881; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 889; Dz.U. z 2011 r., Nr
171, poz. 1016; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012
r., poz. 951; Dz.U. z 2012 r., poz. 1529; Dz.U. z 2014 r., poz.
179;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2014 r., poz. 180)

Festyn w Trzebiełuchu
26.07.2014 r. w Trzebiełuchu odbył się festyn historyczny pt. "Dawno, dawno temu w Trzebiełuchu i Klęczkowie". Środki na organizację imprezy
oraz zakup kroniki pozyskano z Konkursu "Dziedzictwo Kulturowe Naszego Sołectwa". Mieszkańcy licznie włączyli się w inicjatywę dzieląc się
starymi fotografiami, które wzbudziły wiele wspomnień. Mieszkańcy wsi wraz z wójtem Gminy Stolno Jerzym Rabeszko próbowali rozpoznać z
fotografii zakątki wsi oraz znajome twarze. Pani sołtys dziękuje wszystkim za przybycie i miłą atmosferę.

Dnia 17.08.2014 r. w sołectwie Trzebiełuch-Klęczkowo sołtys wsi przy współpracy z P.K.Caritas
zorganizowali zakończenie lata dla dzieci i młodzieży. Był poczęstunek, atrakcje m.in. swoje
umiejętności zaprezentował Klub Karate a także odbył się pokaz ratownictwa medycznego .
Konkursy i zabawy poprowadziła p. Beata Dobek. Impreza zakończyła się ogniskiem i zabawą
taneczną.
Dziękuję wszystkim współorganizatorom Sołtys B. Łepek
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Zrealizowane zadania inwestycyjne w miesiącach Lipiec - Październik 2014
W miesiącu wrześniu oddano do użytkowania 1460 metrów sieci
wodociągowej w miejscowości Małe Czyste. Jest to nowy odcinek wodociągu
biegnący w kierunku budynków położonych w parowach nad Frybą, gdzie w
efekcie podłączono dwóch nowych odbiorców. Inwestycja kosztowała Gminę
blisko 150 tys. zł. Na zadanie to Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków
UE w ramach PROW Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
W miesiącu wrześniu oddano do użytkowania wyremontowany 360 metrowy
odcinek wodociągu przy Zespole Szkół CKP w Grubnie. Inwestycja ta
wykonana została w związku z częstymi awariami. Inwestycja kosztowała
Gminę blisko 180 tys. zł. Na zadanie to Gmina pozyskała dofinansowanie ze
środków UE w ramach PROW Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
Z końcem miesiąca września zakończył się remont wraz z rozbudową stacji
uzdatniająco – hydroforowej w Robakowie. W ramach zadania powstał nowy
zbiornik retencyjny o pojemności 100 tys. litrów oraz wyremontowano i
unowocześniono wyposażenie hydroforni. Inwestycja kosztowała Gminę
blisko 260 tys. zł. Na zadanie to Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków
UE w ramach PROW Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Droga Robakowo – Trzebiełuch

W miesiącu wrześniu rozpoczął się remont ujęcia wody w Małem Czystem. Inwestycja ta potrwa do końca listopada b.r. Dzięki tej inwestycji ma
poprawić się jakość wody pobierana z tego wodociągu. Inwestycja będzie kosztowała gminę blisko 120 tys. zł.
Przez okres wakacji do chwili obecnej w Gminie Stolno zostały wyremontowane kolejne odcinku dróg, m.in.:
- dwie drogi w Małym Czystym na łącznej długości blisko 1 kilometra;
- wykonano przebudowę drogi gminnej Robakowo – Trzebiełuch o łącznej długości 1,3 km. Wartość inwestycji to blisko 450 tys. zł. Na realizację
tej inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszu na rekultywację dróg dojazdowych do pól w wysokości 80 tys. zł. - wykonano 300 metrów
chodnika w Cepnie. Inwestycja kosztowała nas blisko 60 tys. zł.
Wykonano dokumentację techniczną dot. przebudowy drogi gminnej Stolno – Małe Czyste, na którą to również Gmina wystąpiła o dofinansowanie
do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Realizacja inwestycji ma nastąpić w dwóch etapach i ma zacząć się w przyszłym roku.
Chodnik w Cepnie

Hydrofornia w Robakowie

Punkt apteczny w Stolnie
Informujemy, że od marca tego roku, dzięki staraniom
Pana Wójta, nadal mamy w naszej gminie dostęp do
leków. Punkt Apteczny w Stolnie ma teraz nowego
właściciela, jest nim znana z Bydgoszczy sieć aptek Alba.
Punkt Apteczny jest otwary od poniedziałku do piątku od
8:00 do 16:00. Nowym kierownikiem jest Pani Katarzyna
Kamińska
Echo Stolna redagują:
Korekta:
Wykonanie:
Wydawca:
Druk:

www. stolno.com.pl

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: admin@stolno.com.pl

