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Cepno, Grubno, Gorzuchowo, Klęczkowo, Kobyły, Łyniec, Małe Czyste, Obory, Paparzyn, Pilewice, Robakowo, 
Rybieniec, Sarnowo, Stolno, Trzebiełuch, Wabcz, Wabcz Kolonia, Wichorze,Wielkie Czyste, Zakrzewo
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15 czerwca br. odbył się już po raz XV Powiatowy Festyn Ruchowo-Rekreacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z okazji Dnia 
Dziecka orgaznizowany przez  Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno  i Gminę Stolno przy wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i 
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z Chełmna. Jak co roku zebraliśmy się przy Szkole Podstawowej w Robakowie żeby 
wspólnie świętować dzień dziecka.  W festynie wzięło udział około 300 osób z terenu powiatu chełmińskiego. Uroczystego otwarcia dokonał 
Pan Wójt Jerzy Rabeszko, Przewodniczący Rady Gminy Stolno Pan Paweł Pudrzyński oraz Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno Pani 
Katarzyna Masalska. Do zabawy zachęcały Panie ze  Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z Chełmna, które miały przygotowane 
wiele stoisk i zabaw m.in. zabawy z chustą animacyjną,  koło fortuny, tory przeszkód , stoisko kulinarne, trening młodych sportowców i wiele 
innych. Podczas  imprezy wydawany był ciepły posiłek, kanapki, słodycze, napoje dla uczestników festynu oraz nagrody dla wszystkich 
uczestników (upominki oraz medale), a także zapewniono szereg innych atrakcji takich jak : dmuchańce,  gigantyczne bańki mydlane, wata 
cukrowa, popcorn,  kolorowe balony, gadżety promocyjne. W imprezę jak co roku włączyła się Ochotnicza Straż Pożarna z Robakowa  
poprzez zabezpieczenie porządku i pomocy w organizacji . 

XV Powiatowy Festyn Ruchowo-Rekreacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z okazji Dnia Dziecka

Serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji należą się 
Wójtowi Gminy Stolno Panu Jerzemu Rabeszko

NOGALSKI SYLWESTER GRUBNO 
ZEGART-FARMS SPÓŁKA Z O.O. ZEGARTOWICE 
SANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
P.N.B.E. ODN. ŹRÓDŁA ENERGII Z.PACZKOWSKI K.SMACKI 
SPÓŁKA JAWNA 
FARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
STANISŁAW SZYMAŃSKI 
WICHLIŃSKI DARIUSZ WHEEL TRADE 

Członkom Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno

URBAŃSKA ANNA  z TRZEBIEŁUCHA 
GOSPODARSTWO ROLNE WABCZ SPÓŁKA Z O .O

Dyrektor SP Robakowo Pani Zenonie Gagatek

 oraz naszym sponsorom:
AGRO-SIEĆ GRUBNO

Sołectwu Stolno

STOWARZYSZENIE STRZELCÓW CZARNOPROCHOWYCH 
ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ ŻEGLARSKA  z TORUNIA
MONDI ŚWIECIE 

NOGALSKI ZBIGNIEW GRUBNO 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu z Chełmna
Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie

STIEGELMEYER GRUBNO
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Dzień Bibliotekarza 2019 - Fotorelacja
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Gmina Stolno wraz z Parlamentem Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju kończy realizację projektu grantowego w ramach e-
aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Projekt przeprowadzany był od listopada 2018 r.do  lipca 2019 r.  
Uczestnictwo w projekcie było bezpłatne i skierowane  do osób, które ukończyły 25 rok życia. Ideą tego projektu jest rozwój społeczności 
lokalnych poprzez pełne oraz świadome korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej coraz częściej niezbędne w wielu sferach 
życia np.: w życiu społecznym, obywatelskim, zawodowym, czy kulturalnym. Ponadto program ma na celu zapobieganie wykluczeniu z życia 
społecznego.  Przedsięwzięcie to stwarza również wiele korzyści, gdyż dzięki temu każdy mieszkaniec Gminy Stolno, który  uczestniczył w 
szkoleniu miał możliwość założenia i potwierdzenia Profilu Zaufanego oraz nauczył się korzystać z portalu e-mieszkańcy (portal mieszkańca i 
podatnika) i poznał sposoby załatwiania różnorakich spraw drogą elektroniczną. Poza tym mógł sprawdzić wszelkie należności tak, jak 
wysokość podatku, bądź opłatę za wodę i ścieki. Korzystanie z portalu e-mieszkaniec jest bardzo wygodne, ponieważ można załatwić wiele 
spraw bez wychodzenia z domu.
Szkolenia dobiegły już końca, w których udział wzięło 191 mieszkańców. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły w 
tym projekcie.  Z pewnością każdy z Państwa znalazł coś dla siebie w zależności od potrzeb i dzięki rozmaitej tematyce szkoleń.

E-aktywni w Gminie Stolno

Festyn Rodzinny w Wabczu oraz Jubileusz 25 -  lecia K.S Wojownik

Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji takich jak:
- mecze drużyn młodzieżowych Orlika, Żaka i Młodzika

Przy muzyce DJ – ROBO bawiło się ponad 200 osób a zabawa trwała do białego rana.

29.06.2019  w Wabczu odbyła się impreza zorganizowana przez Sołectwo Wabcz 
oraz Klub Sportowy „Wojownik”.

-zabawa „w pianie” dla najmłodszych

Wszyscy obecni mogli częstować się kiełbaskami z grilla , grochówką, ziemniakami 
z parownika, rogalikami, ciastem i kawą. Dla dzieci był też popcorn i wata cukrowa.

Zarząd K.S „Wojownik” uhonorował Kościńskiego Jana, Michalczyka Ryszarda, 
Marcina Maćkowskiego, Strupowskiego Romana, Golarza Rafała, Kołodziejka 
Damiana, Krystynę i Jana Głowackich  za wkład na rzecz Klubu pamiątkowymi 
medalami.

- mecz pokoleń drużyny Wojownika z przed lat z drużyną Juniorów 

którzy wsparli i pomogli zorganizować nasza imprezę. 

Na 25 - lecie Wójt Gminy podarował Klubowi Kronikę. Eugeniusz Nowak wręczył 
srebrne i złote odznaczenia za zasługi na rzecz Klubu następującym osobom: 
Pawlicki Andrzej, Filarski Łukasz, Szulc Adam, Zacharek Marcin, Filarski Marek i 
Gross Sławomir

- dmuchany zamek 
- animacje i zabawy z nagrodami dla dzieci 

Na uroczystości  obecni byli : Wójt Gminy Stolno – Jerzy Rabeszko, Prezes OZPN 
Bydgoszcz- Eugeniusz Nowak , przedstawiciele OZPN Toruń , Sekretarz Powiatu 
Chełmińskiego – Tadeusz Derebecki, Radny Powiatu Chełmińskiego – Damian 
Kołodziejek, Radni naszej Gminy , mieszkańcy Wabcza , piłkarze oraz sympatycy 
Klubu.

- przejażdżki limuzyną

Rada Sołecka Wabcz oraz  K.S”Wojownik” serdecznie dziękują wszystkim , 

Kwiecień - Czerwiec 2019
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Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno

Kwiecień - Czerwiec 2019

Dnia 17 lipca br  w świetlicy wiejskiej w Robakowie odbył się po raz 
kolejny  Dzień Seniora na który przybyli mieszkańcy Gminy Stolno. Na 
imprezę zaprosił Wójt Gminy Stolno pan Jerzy Rabeszko oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Stolno Pan Paweł Pudrzyński. Na początku 
odśpiewano tradycyjne „100 lat” dla wszystkich przybyłych a potem 
zasiedli wszyscy do poczęstunku. Podczas imprezy nie zabrakło również 
atrakcji a były nimi: krótka prelekcja dotycząca zdrowego odżywiania a 
także możliwość  pomiaru składu ciała przy pomocy specjalistycznego 
sprzętu, który umożliwiły Pani Żaneta i pani Ania z Oriflame. Były również 
krótkie filmy dotyczące bezpieczeństwa seniorów, przedstawione przez 
naszego dzielnicowego Pana Marka Krawczyka i Pana Piotra Rączkowiaka 
z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.
Pan Wójt wręczył podziękowania reprezentacji naszej gminy, która brała 
udział w II  Miejsko-Gminnej Spartakiadzie Seniorów nad Jeziorem 
Starogrodzkim. Naszą gminę reprezentowali : Anna Kunkel, Mirosława 
Kilkiewicz, Lidia Ziemecka, Bernadeta Łepek, Marian Janik, Tadeusz 
Preiss, Marek Kaliszewski oraz Tadeusz Rudolf. Nasza drużyna zajęła V 
miejsce, na 11 drużyn startujących w konkurencjach takich jak: rzut 
dyskiem,  rzut do kosza, bieg z jajkiem, wyścigi kajakiem, expander, skok 
w dal, rzut piłeczką oraz pompki. Wszyscy uczestnicy otrzymali od 
organizatorów pamiątkowe magnesy oraz broszurki. Były śpiewy, tańce, 
szansa na sukces, a zabawę rozkręcił Pan Łukaszewski. 

                                  Katarzyna Bajera- GBP w Stolnie
 I tak minęło w miłej atmosferze, środowe popołudnie.  

Dzień Seniora

Dzieci z przedszkola 10-cio godzinnego  rozpoczęły od  wyrabiania nawyków prozdrowotnych. Dzieci poznawały sposoby dbania o 
zdrowie własne i innych. Kształtowały nawyki dbania o czystość w najbliższym otoczeniu oraz rozwijały świadomości wartości 
zdrowia i konieczność dbania o nie. Przedszkolaki wraz z całą społecznością szkolną wzięły udział w happeningu prozdrowotnym 
„ Cały rok w rytmie zdrowia”. Dzieci przygotowały z tej okazji pyszną owocową sałatkę. Starsze dzieci uczyły się posługiwać nożem, 
młodsze manipulowały palcami.

Dzieci nie zapomniały również o ważnym święcie w majowym jakim jest „Dzień matki.” Dzieci przygotowały  pamiątki dla swoich 
mam.

Z życia przedszkoli

Również w  maju dzieci budziły zainteresowanie ciekawymi zjawiskami pogody. Dzieci doskonaliły mowę poprzez układanie 
wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zjawisk oraz wysłuchanego tekstu. Doskonaliły sprawność manualną poprzez 
wykonywanie prac plastycznych. Poznawały techniki malarskie, takie jak kolaż, malowanie farbą, malowanie na szkle.
Rozpoznawały odgłosy dzikich, egzotycznych zwierząt. Doskonaliły sprawność fizyczną, zwinność i szybkość.

Dzieci wcielały  się w role postaci bajkowych. Pokonywały własną nieśmiałość, czerpały radość z obchodów Dnia Rodziny. Na 
koniec obdarowały rodziców własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Było miło, wesoło i chwilami wzruszająco.
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Warsztaty kulinarne przeprowadzone zostały  w świetlicy wiejskiej w Robakowie 29.04.2019r., w których aktywny udział wzięła 20 osobowa 
grupa kobiet.   Głównym celem było propagowanie racjonalnego żywienia z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach projektu 
POPŻ. Zagadnienia podejmowane w trakcie przyrządzania potraw to prawidłowa obróbka wstępna surowców, prawidłowa obróbka cieplna 
surowców i półproduktów, czystość, porządek, hiegiena w kuchni, właściwe serwowanie potraw. Panie uczestniczące w warsztatach nabyły 
wiedzę w zakresie interpretacji przepisów, zasad BHP podczas sporządzania potraw, zasad racjonalnego żywienia.

Dnia 18.04.2018r.  w Urzędzie Gminy w Stolnie odbyły się warsztaty dietetyczne nt. zdrowego żywienia. Głównym celem tego działania było 
przedstawienie zasad zdrowego żywienia zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Przedstawiona i omówiona została prezentacja pt. "Żywienie 
dietetyczne a zdrowie człowieka". W spotkaniu udział wzięło 28 uczestników.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gminny w Stolnie w ramach działań towarzących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 Podprogram 2018 zorganizował  dla osób korzystających z pomocy żywnościowej warsztaty dietetyczne oraz kulinarne. Spotkania 
prowadzone były przez Panią mgr inż. Grażynę Dombek, nauczyciela w Zespole Szkół CKP w Grubnie oraz członka Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w Stolnie.

 Osoby bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, zadawały pytania.  Na zakończenie warsztatów odbyła się degustacja przyrządzonych 
potraw.

Kwiecień - Czerwiec 2019

Warsztaty dietetyczne i kulinarne  

Wartość wszystkich robót budowlanych wyniosła: 1 189 459,11 zł

W tej technologii zrealizowano dziewięć dróg gminnych o łącznej długości 3,18 kilometra w miejscowościach Obory, Paparzyn, 
Gorzuchowo, Robakowo, Trzebiełuch, Grubno i Małe Czyste.

Ponadto na terenie Gminy Stolno zrealizowane są przebudowy dróg gruntowych mające poprawić przejezdność poprzez 
utwardzenie nawierzchni prefabrykowanymi płytami żelbetowymi

Przebudowa drogi gminnej nr 060227C Etap II”
W lipcu zakończono prace budowlane związane z przebudową drogi nr 060227C w Cepnie.
Prace prowadzone były od maja. Roboty budowlane realizowane były na odcinku 895 metrów drogi publicznej i obejmowały 
korektę przebiegu drogi wraz z budową nowych chodników. Droga zyskała nową nawierzchnie szerokości 5,5 m z mieszanki 
asfaltobetonowej.W ramach zadania zrealizowano prace związane z przebudową drogi wewnętrznej przy świetlicy wiejskiej na 
odcinku 75 metrów. Wybudowano nowy chodnik, zaś na dawnej trylince wykonano dywanik asfaltowy.
Przebudowa drogi publicznej objęta jest dofinansowaniem z Fundusz Dróg Samorządowych o wartości 491 250,00 zł.

Zrealizowane inwestycje 

W miejscowości Rybieniec zakończyły się prace wykonywane przez Firmę 
Zakład Usług Rolniczych- Zbigniew Nogalski związane z budową miejsca 
rekreacji w skład którego wchodziła budowa wiaty, wykonanie 
utwardzonego placu, ciągów komunikacyjnych ,miejsc parkingowych, 
montaż ławek, stołu do tenisa, koszy na śmieci, gry labirynt, wybudowanie 
grilla i dokonanie nasadzeń wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, 
której wykonawcą została firma Zakład Remontowo-Budowlany REM-
BUD Sp. j. Matczyński, Kosiński, Rybicki. Wartość inwestycji to wydatek 
blisko 270 tys. Na realizację zadania Gmina Stolno pozyskała 
dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 131577,00 zł
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6 lipca odbył się festyn rodzinny połączony z otwarciem miejsca rekreacji w Rybieńcu. Było wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, a 
także pyszne jedzenie z grilla, grochówka i słodkości. Rozstrzygnięto konkurs na nazwę miejsca rekreacji, który wygrała Patrycja 
Godek nazwą "Parkowy Zakątek".

1 czerwca na Strzelnicy w Rybieńcu odbyła się III edycja Wystrzałowego Dnia Dziecka zorganizowanego przez Sołectwa Grubno, 
Stolno i Rybieniec a także Ośrodek Szkoleń Strzeleckich. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie a sponsorom za okazane 
wsparcie. 

Wystrzałowy Dzień Dziecka

"Parkowy zakątek" w Rybieńcu

Impreza zakończyła się zabawą taneczną prowadzoną przez Dj Sebi. 

Nowinki z Rybieńca

Atrakcją dla dzieci było kodowanie robotów. Na zakończenie warsztatów przygotowano ognisko oraz 
loterię i prezenty dla wytrwałych.

W dniach od 15 lipca do 19 lipca na świetlicy wiejskiej w Stolnie odbyły się  WARSZTATY 
REKREACYJNO-SPORTOWE dla dzieci zorganizowane przez Sołectwo Stolno oraz Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Stolnie. Codziennie odbywały się ciekawe zajęcia.
Był konkurs plastyczny „jak spędzamy czas wolny bez alkoholu”,tańce i zabawy sportowe oraz 
degustacja gofrów. Zorganizowano olimpiadę sportową a na zakończenie dnia degustację 
zakręconych ziemniaków. Był także koncert muzyczny. Zespół w składzie: Szymon Wiciński, 
Mateusz Szwankowski, Paweł Wiśniewski zagrali dla naszych najmłodszych.

WARSZTATY REKREACYJNO-SPORTOWE
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                                                                                              Katarzyna Bajera-Dyrektor GBP w Stolnie

W piątek 28 czerwca tydzień po zakończeniu roku szkolnego, odbyła się już po raz czwarty Biblioteczna Odjazdowa 
Impreza Plenerowa. W tym roku motywem przewodnim był Psi Patrol a w szczególności jego najważniejszy bohater 
MARSHAL, bohater znanej bajki i książeczek. Na imprezę przybyły przede wszystkim dzieci wraz z rodzinami. Było 
coś dla każdego: zamki dmuchane, brokatowe tatuaże, drożdżówki, wata, popcorn, wiele zabaw i konkursów:) pyszne 
jadło dzięki lgd vistula-terra-culmensis, były też z nami nasze roboty! wszyscy uczestnicy urodzin marshala otrzymali 
pamiątkowe medale! plus minus razem wszystkich nas było około 500 osób.  Bardzo bardzo dziękuję: Pani Agnieszce 
Biesiada-sołtys sołectwa Stolno, Pani Dorocie Jóźwik z rady sołeckiej Stolno, wielkie dzięki dla Kasi Masalskiej i 
Bartłomieja Raś, Monice Domagalskiej za piękny taneczny występ zespołu super stars stolno, dziękuję druhom z OSP 
Małe Czyste, przedstawicielom 8 batalionu walki radioelektronicznej z Grudziądza ! Paniom z Oriflame i Faberlic, 
dziękuję Milenie Betyna i Karolinie Szroeder, Mirkowi Filipek, Andrzejowi Dyjach, Karolinie Czapiewskiej, Ani Mika, 
Pani Basi Kumkowskiej i Pani  Monice Baranowskiej, Panu Stasiowi Kamionka ! największe podziękowania należą się 
Panu Wójtowi Gminy Stolno,za to, że pozwala nam realizować nasze szalone pomysły przy Urzędzie Gminy jeszcze raz 
dziękujemy:

Biblioteczna Odjazdowa Impreza Plenerowa

(gm. Grudziądz). Kolejne planujemy: 23.07 Bartlewie (gm. Lisewo), 24.08 w 
Chełmnie, 25.08 w Radzyniu Chełmińskim, 31.08 w Płużnicy,  01.09 w Grucie a 07.09 
w Rogóźnie. 

08.06.2019 r. odbył się III Piknik Militarny na fortach w Wielkich Lniskach – dla 
uczestników przygotowano wiele trakcji: przejażdżki samochodami po terenie fortów, 
zwiedzanie fortów z przewodnikiem, smaczny poczęstunek, gry i animacje. Podczas 
trwania imprezy czynny był mobilny Punkt informacyjny nt. wdrażania LSR. Na to 
wydarzenie Gmina Stolno zabezpieczyła autokar, zatem uczestnicy z obszaru gminy 
mogli bez przeszkód uczestniczyć. 
10.06.2019 r. zakończył się nabór wniosków na działania rewitalizacyjne  –

13-14.06.2019 r. odbyła się wizyta studyjna Przedsiębiorczość na wsi – nabywanie 
dobrych praktyk  – celem wizyty było nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie 
działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Celem wizyty 
studyjnej była wymiana doświadczeń, budowanie potencjału, sieciowanie, nabywanie 
dobrych praktyk. W wyjeździe udział wzięło 50 osób z terenu działania LGD. 
28.06.2019 r. w Stolnie podczas Bibliotecznej Odjazdowej Imprezy Plenerowej LGD 
„Vistula” wystawiła swój Mobilny Punkt informacyjny nt wdrażania LSR, gdzie 
pysznym jadłem – głownie parowane ziemniaki z olejem, animacjami zapraszała do 
zapoznania się z ofertą i zadaniami wdrażanymi przez LGD. Takie punkty LGD 
również wystawiła: 09.06.2019 r. w Świeciu  nad Osą, 15.06.2019 r. w Szynychu 

w odpowiedzi na konkurs wypłynęło 6 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 
przez  LGD: 3.310.425,75 zł. Obecnie wnioski są na etapie oceny wstępnej, ich ocenę 
prze Radę LGD zaplanowano na 26 lipca. 

Z KALENDARZA LGD „VISTULA”



    Druk:           ZPU Drukarnia Chełmno

  mieszkańców Gminy Stolno.

    Wydawca:          Urząd Gminy Stolno

Zapraszamy do współpracy wszystkich 

  86-212 Stolno

   www. stolno.com.pl                                                                           e-mail: grunty@stolno.com.pl 
Tel.601 941 666 , 500 157 824, (56) 677 09 22 

   Echo Stolna redagują:          Pracownicy Urzędu Gminy Stolno
   Korekta:           Anna Bochen

     

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt

   Skład:           Robert Dobek 

  

  z Urzędem Gminy  Stolno na poniższy adres:              
  Urząd Gminy Stolno

z dopiskiem  “Gazetka”                             

ISSN  1733-0211Str. 8ECHO STOLNA Nr 62 Kwiecień - Czerwiec 2019

w ngo, spotkania informacyjne nt. ogłaszanych konkursów, spotkania warsztatowe, rajd pieszy Śladami Fortyfikacji Twierdzy 
Chełmno.
Ponadto zapraszamy na bezpłatne doradztwo świadczone przez pracowników biura w zakresie zasad ubiegania się o wsparcie 

20.07.2019 r. odbyła się III impreza plenerowa w Radzyniu Chełmińskim – „Świet(l)na impreza” – pod takim hasłem 
promowano jej organizację – świetlna bo dla uczestników przygotowano pokaz tańca z ogniem, pokaz fajerwerków, a świetna 
dlatego, że można było zwiedzić zamek z przewodnikiem, spędzić miło czas na przedzamczu biorąc udział w animacjach 
i grach, można było posilić się poczęstunkiem zabezpieczonym przez LGD. Podczas trwania imprezy czynny był mobilny 
Punkt informacyjny nt. wdrażania LSR. Na to wydarzenie Gmina Stolno zabezpieczyła autokar, zatem uczestnicy z obszaru 
gminy mogli bez przeszkód uczestniczyć.

28-29.06.2019 r. LGD zorganizowała szkolenie dla członków Rady LGD, członków Zarządu oraz pracowników biura. Podczas 
szkolenia uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu stosowania procedur oceny i wyboru projektów grantowych, poznali zasady 
oceny projektów w zakresie zgodności z LSR, z lokalnymi kryteriami. 

Szukaj informacji o działalności LGD na stronie www.lgdvistula.org. 
W tym roku LGD planuje organizację szkoleń, warsztatów, np. dla KGW,    z zakresu ABC przedsiębiorczości, księgowości 

05.07.2019 r. zakończył się nabór wniosków na działania z zakresu animacji społecznej, organizowania czasu wolnego, 
zatrudnienia lidera/animatora aktywności społecznej – w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę 
dofinansowania przez LGD: 490.961,00 zł. Obecnie wnioski są na etapie weryfikacji  wstępnej przez pracowników biura LGD. 
26.07.2019 r. weryfikację wstępną przeprowadzą członkowie Zarządu LGD. 

Mieszkańcy sołectwa mogli spróbować dań staropolskich przygotowanych na warsztatach, które zostały sfinansowane ze środków Starostwa 
Powiatowego w Chełmnie w ramach konkursu "Dziedzictwo kulturowe naszego sołectwa".

Dnia 13 lipca przy świetlicy wiejskiej w Grubnie odbył się Piknik Rodzinny.
Były gry i zabawy dla dzieci, słodkości dla dużych i małych.

Piknik Rodzinny W Grubnie 
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