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

Echo StolnaEcho Stolna

Kwiecieñ - Czerwiec 2016Nr 52ISSN  1733-0211Str. 1ECHO STOLNA

Zaczynaj¹ siê wakacje
bêdziemy mieæ wolny czas.
Powiewa ciep³ym wiatrem,

³¹kami pachnie nam.
Siedzimy przy ognisku.
Weso³o wszystkim jest,
Se lato pe³ne przygód
do nas uœmiecha siê. 

Lato
Paulina Mogilska
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W sobotê 23 kwietnia na terenie Gminy Stolno oby³y siê pierwsze zawody z cyklu Roll&Run. Zawodnicy z ca³ego kraju rywalizowali w takich 
dyscyplinach jak: bieg rolek na 21 km, bieg na 8 km, dwubój i nordick walking 5 km. Zawody na tak¹ skalê odby³y siê na terenie gminy po raz 
pierwszy. Organizatorzy jak i wójt Gminy Stolno Jerzy Rabeszko maja nadziejê, ¿e impreza na sta³e wpisze siê w kalendarz gminnych imprez. 
Specjalne podziêkowania nale¿¹ siê Paniom z so³ectwa Stolno oraz so³tysom z s¹siednich so³ectw za pomoc w przygotowaniu poczêstunku dla 
zawodników. Wszyscy zawodnicy mogli skosztowaæ kie³baski z grilla, grochówki, pysznych domowych go³¹bków. Dla najm³odszych 
przygotowana by³a pyszna wata cukrowa, popcorn i ciep³e gofry. Wójt Gminy Stolno ufundowa³ puchary dla najlepszych sportowców Gminy 
Stolno. Najlepszym biegaczem okaza³ siê £ukasz Je¿ewski a najlepsz¹ biegaczk¹ jego ¿ona Edyta Je¿ewska. Niestety mieszkañcy gminy nie brali 
udzia³u w biegu rolek co mamy nadziejê w przysz³ym roku siê zmieni. 

Roll & Run Stolno 

Dnia 4 czerwca  br. na boisku przy Zespole Szkó³ Nr2 w Robakowie 
odby³ siê  „XII Powiatowy Festyn ruchowo-rekreacyjny dla dzieci i 
m³odzie¿y niepe³nosprawnej z okazji dnia dziecka” zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno oraz  Gminê Stolno. Dobra 
wspó³praca z dyrektorami szkó³ a tak¿e z gronem pedagogicznym, 
so³tysami, radnymi i wolontariuszami owocuje sprawn¹ i wydajn¹ 
wspó³prac¹ w przygotowaniu imprezy na tak¹ skalê.
 Imprezê wspó³finansowa³o Starostwo Powiatowe w Che³mnie, ze 
œrodków PFRON.  Impreza  podzielona zosta³a na dwa bloki. W 
pierwszym bloku nast¹pi³o uroczyste przywitanie dzieci i m³odzie¿y 
wszystkich  gmin: Stolno, Papowo Biskupie, Che³mno, Lisewo, 
Miasto Che³mno, Stowarzyszenie „Œwiate³ko Nadziei”, Dom 
Pomocy Spo³ecznej w Che³mnie. Uroczystego otwarcia imprezy 
dokonali prezes Stowarzyszenia Katarzyna Masalska ,  wójt Gminy 
Stolno Jerzy Rabeszko oraz Starosta Che³miñski Zdzis³aw 
Gamañski..
Co roku cz³onkowie stowarzyszenia dbaj¹ ¿eby uczestnicy przenieœli 
siê w bajkow¹ krainê. W tym roku by³a to  kraina ksiê¿niczek i 
królów. Jak co roku do imprezy zachêci³y œpiewem panie ze 
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Che³mnie.  
Mo¿na by³o pomalowaæ sobie twarz, zrobiæ samodzielnie gofra, 
stworzyæ piêkn¹ pracê plastyczn¹ oraz spróbowaæ swoich si³ na 
torach przeszkód. Dzieci otrzyma³y balonowe miecze i zwierz¹tka 
oraz mog³y stworzyæ same gigantyczne bañki mydlane.  
Organizatorzy zapewnili wszystkim pyszn¹ zupê, kanapki, napoje.  
Wszyscy uczestnicy otrzymali paczki ze s³odyczami, chusty i 
medale. Bardzo du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê wóz stra¿acki, 
który mogli zwiedzaæ wszyscy chêtni. Na koniec stra¿acy z OSP 
Robakowo pokazali co potrafi w¹¿ stra¿acki, lej¹c wodê, oczywiœcie 
z dala od uczestników. W imprezie uczestniczy³o oko³o 230-u 
niepe³nosprawnych z terenu powiatu che³miñskiego, zaœ wszystkich 
uczestników by³o oko³o 400 osób. Pomoc¹ s³u¿yli wolontariusze z 
Zespo³u Szkó³ Nr2 w Robakowie. 

XII Powiatowy Festyn ruchowo-rekreacyjny dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej z okazji dnia dziecka
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Grupa I  uczniowie klas 1-3 szkól podstawowych: 
1) Alicja Niedzielska  Wabcz  I miejsce 
2) Wiktoria D¹browska - Robakowo 
3) Miko³aj Szparniuk - Robakowo 
4) Mateusz Dygu³a - Robakowo 
5)Miko³aj Nowak - Robakowo 
6) Patrycja Skowron - Robakowo 
7) Kacper Go³êbiowski - Robakowo 
8) Szymon Kijewski  Wabcz 
9) Jakub Kotu³a  Robakowo 
10) Dominik Krause  Robakowo 
Grupa II  uczniowie klas 4-6 szkól podstawowych: 
1) Milena Kotu³a  Robakowo  I miejsce 
2) Magdalena Figura - Robakowo 
3) Hanna Maci¹g - Stolno 
4) Wiktoria Grajewska - Stolno 
5) Kacper Garstka  Stolno 
6) Szymon Z³otowski  Stolno 
7) Emilia Ostrowska  Wabcz 
8) Marika Zacharek - Wabcz 
9) Karolina Urban  Robakowo 
10) Dominika Skowron  Robakowo 
11) Izabela Szulc - Stolno 
12)Julia Kasprzyk  Wabcz 
13) Wiktoria G³oacka  Wabcz 
14) Jan Kostecki Wabcz 
15) Igor Kilkiewicz  Stolno 
16) Magdalen Grula  Stolno 
17)Dominik Nowak - Wabcz 

Grupa III  uczniowie szkól ponadgimnazjalnych: 
1) Pawe³ Skrzeszewski  Grubno  I miejsce 
2) Klaudia Skowroñska  Grubno 
Wybrane prace za I miejsce zosta³y przes³ane na Wojewódzki konkurs, 
który organizowany jest pod patronatem Wydzia³u Bezpieczeñstwa i 
Zarz¹dzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego 
w Bydgoszczy. 
Artyku³ napisa³a: Monika Stêpieñ 

17 maja 2016 r. w Urzêdzie Gminy Stolno podsumowany zosta³ konkurs plastyczny pod has³em „Obrona Cywilna Wokó³ Nas  „112 w 
trudnej sprawie, nie u¿ywaj przy zabawie"". Wybór by³ bardzo trudny, a poziom prac wyrównany. Uczniowie potraktowali tematykê bardzo 
powa¿nie i mieli wiele ciekawych pomys³ów na przedstawienie tematów. Po wnikliwym przegl¹dzie wszystkich nades³anych prac Gminna 
Komisja Konkursowa powo³ana Zarz¹dzeniem Wójta Gminy Stolno w sk³adzie: Anna Bochen  Przewodnicz¹ca Komisji, Monika Stêpieñ  
Sekretarz, Maria Wa³êga  Cz³onek przyzna³a nagrody w nastêpuj¹cych kategoriach: 

 PLASTYCZNE ZMAGANIA W GMINIE STOLNO 

W dniu 18 czerwca 2016 r. odby³ siê festyn rodzinny dla 
mieszkañców so³ectwa Ma³e Czyste. Podczas imprezy 
przygotowano gry i zabawy dla dzieci i doros³ych.  
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Ma³ego Czystego 
zaprezentowa³a nowy sprzêt oraz  przeprowadzi³a pokaz 
ratownictwa. Zorganizowano mini zawody stra¿ackie dla 
dzieci. Wszyscy uczestnicy mogli skosztowaæ pysznej 
kie³baski a dla dzieci by³y s³odkoœci.   

Festyn w so³ectwie  Ma³e Czyste 

W Cepnie 11.06.2016 r. odby³ siê Piknik Rodzinny po³¹czony z Dniem 
Dziecka. Dla dzieci zosta³y przygotowane konkursy z nagrodami. Dla 
wszystkich mieszkañców so³ectwa by³ poczêstunek w postaci 
kie³basek z grilla i swojskiego jad³a, zimne i ciep³e napoje, a tak¿e 
ciasto i p¹czki. Dzieci otrzyma³y s³odycze i lody. Piknik zakoñczy³ siê 
wspóln¹ zabaw¹. Szczególne podziêkowania dla Pañ Katarzyny 
Cieœlewicz, Teresy Ludwikowskiej, Barbary Siemienieckiej za 
wsparcie w postaci upominków. Serdecznie dziêkujê równie¿ 
wszystkim osobom, które pomaga³y w przygotowaniach do i w trakcie 
imprezy.
So³tys Dorota Miraszewska.

Festyn w so³ectwie Cepno
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W dniu 16 czerwca 2016 r.  w Stolnie odby³o siê spotkanie z 
wicewojewod¹ Józefem Ramlau  i Delegacj¹ Urzêdu 
Wojewódzkiego w ramach Kampanii promocyjnej Programu 
Rodzina 500+ po³¹czonego z Gminnym Dniem Dziecka. Podczas 
spotkania przedstawiono rodzicom prezentacjê multimedialn¹ i 
odpowiadano na pytania dotycz¹ce programu. Dla dzieci 
przygotowano liczne gry i zabawy.  Mieszkanki Stolna przygotowa³y 
pyszny tort dla wszystkich uczestników. Nie zabrak³o równie¿ 
pysznoœci dla dzieci – by³y gofry, wata cukrowa i popcorn. 

Kampania  promocyjna Programu Rodzina 500+ po³¹czona z Gminnym Dniem Dziecka

W miejscowoœci Wabcz 25 czerwca br. odby³ siê drugi festyn miêdzy so³ecki. W festynie uczestniczy³y zaprzyjaŸnione so³ectwa. – Wabcz, Cepno, 
Stolno, Ma³e Czyste, Grubno oraz Rybieniec. So³ectwa rywalizowa³y ze sob¹ w „MINI TURNIEJU SO£ECTW” w którym zgodnie uznano ¿e 
wszystkie dru¿yny zas³uguj¹ na pierwsze miejsce. Dru¿yny rywalizowa³y w takich konkurencjach jak m.in. skok przez skakankê w gumofilcach, 
krêcenie hula hop, przeci¹ganie liny i innych. W  godzinach porannych odbywa³ siê Turniej „ORLIKA”  dru¿yn m³odzików. Na ka¿dego 
uczestnika czeka³a pyszna kie³baska z grilla a na najm³odszych gry i zabawy oraz pyszna wata i popcorn, które rozdawa³y Panie z so³ectwa Stolno. 
Ca³a impreza zakoñczy³a siê zabaw¹ taneczn¹ do póŸnych godzin nocnych. Wszystkim so³ectwom bior¹cym udzia³ sk³adamy serdeczne 
podziêkowania i mamy nadziejê ¿e w przysz³ym roku wszystkie so³ectwa bêd¹ czynnie w tym uczestniczyæ.         

Festyn so³ecki w Wabczu 

Zapraszamy wszystkich mieszkañców Gminy Stolno i Powiatu 
Che³miñskiego na Do¿ynki Powiatowo-Gminne, które odbêd¹ siê w 

Stolnie,  27 sierpnia 2016 roku  na boisku sportowym przy Zespole Szkó³ 
Nr 1 . Organizatorzy przewiduj¹ wiele atrakcji, gdzie ka¿dy znajdzie coœ 

dla siebie. W programie m.in. weso³e miasteczko, wystêp kabaretu,  s³odki 
poczêstunek, zabawa taneczna i wystêp gwiazdy wieczoru. 

Serdecznie zapraszamy !!



ISSN  1733-0211Str. 5ECHO STOLNA Kwiecieñ - Czerwiec 2016Nr 52

W dniu 28 maja, 11 czerwca i 25 czerwca  2016 roku w  œwietlicy wiejskiej w Grubnie 
odby³y siê  warsztaty pn. „Akademia s³odyczy” zorganizowanych przez grupê 
„Dzia³amy wspólnie dla Grubna” w ramach projektu „Inicjuj z FIO” finansowanych ze 
œrodków  Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Podczas spotkañ  Panie 
przygotowa³y pyszne muffinki, ciasteczkowe lizaki cake-pops oraz rolady z owocami. 
Kolejny - 4 etap planowany jest na dzieñ 9 lipca. Bêdziemy przygotowywaæ pyszne 
tarty z owocami. Na zakoñczenie 15 lipca przygotujemy pyszne lody dla dzieci, które 
rozdamy wszystkim dzieciom podczas festynu rodzinnego w dniu 16 lipca. Serdecznie 
zapraszamy .

W dniu 23 czerwca 2016 r.  dzieci z so³ectwa Stolno bawi³y siê na zorganizowanej specjalnie dla nich imprezie z okazji dnia dziecka. Wydarzenie 
zorganizowane przez so³ectwo sprawi³o wiele radoœci dzieciom.  Na najm³odszych czeka³o wiele atrakcji oraz najs³odsza na œwiecie wata 
cukrowa, przepyszne gofry, popcorn, zimne lody oraz kie³baski z grilla. Dzieci chêtnie uczestniczy³y w zabawach i konkursach takich jak 
krêcenie hula-hop, bieg z przeszkodami, rzuty do kosza czy przeci¹ganie liny. Dzieci z wielk¹ radoœci¹ puszcza³y ma³e i du¿e bañki mydlane.

Dnia 13.03.2016r. panie z naszego so³ectwa œwiêtowa³y 
kolejny „Dzieñ Kobiet”. Przy wspólnie przygotowanym stole 
mi³o spêdzono czas. By³y œpiewy, tañce i zabawy.
Z nadejœciem wiosny zosta³y zamontowane budki lêgowe dla 
ptaków. Pomoc przy budowaniu i monta¿u zaoferowali 
panowie £. Strzemkowski i S. Go³êbiowski. Zadbaliœmy te¿ o 
czystoœæ cmentarza Ewangelickiego. Chcemy siê te¿ 
pochwaliæ z za³o¿enia rolet do naszej œwietlicy (œrodki 
w³asne).„Dzieñ Matki”- dzieci wraz z pani¹ So³tys zrobi³y 
laurki z w³asnorêcznie wykonanych ozdób. Natomiast „Dzieñ 
Dziecka” by³ dniem mi³o spêdzonym na naszym boisku przy 
œwietlicy. Przyjecha³y dzieci ze Szko³y w Robakowie, 
zabawom i tañcom nie by³o koñca. Przewodzi³y dzieci z 
naszego so³ectwa.
Dnia 08.06.2016r. W naszej œwietlicy goœciliœmy dzieci z 
O.SZ.W. Z Che³mna. Przy ognisku piekliœmy kie³baski, by³o 
du¿o radoœci i zabawy na œwie¿ym powietrzu.Wiadomoœci 
przekaza³a B. £epek - So³tys

Wiadomoœci z Trzebie³ucha

Dzieñ Dziecka w Stolnie

“Akademia s³odyczy” w Grubnie 
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Zakoñczone Inwestycji 2016

Przebudowa drogi gminnej Stolno – 
Ma³e Czyste o nr 060211C – etap II

Wykonawca - Przedsiêbiorstwo Robót 
Drogowych “DROBUD” W¹brzeŸno 
Wartoœæ Inwestycji - 403.664,14 z³ 

Przebudowa drogi gminnej na osiedlu 
leœnym w  Paparzynie.

Wykonawca - Przedsiêbiorstwo Robót
 Drogowych “DROBUD” W¹brzeŸno 

Wartoœæ Inwestycji - 66.474,37 z³

Przebudowa drogi gminnej we wsi 
Klêczkowo.

Wykonawca - Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowych “DROBUD” W¹brzeŸno 

Wartoœæ Inwestycji -33.997,69 z³

Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego

 W dniu 1 lipca br. w Urzêdzie Gminy Stolno odby³o siê uroczyste wrêczenie medali 
przyznanych 4 parom ma³¿eñskim przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „ za 
d³ugoletnie po¿ycia ma³¿eñskie ”. Uroczystej dekoracji Dostojnych Jubilatów dokona³ Wójt 
Gminy Stolno – Jerzy Rabeszko. Spotkanie odby³o siê w mi³ej i sympatycznej atmosferze. 
By³y gratulacje, ¿yczenia, kwiaty, upominki. Po czêœci oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni 
na wspólny poczêstunek oraz mi³¹ chwilê wspomnieñ. W gronie Jubilatów, którzy 
œwiêtowali znaleŸli siê:
1. Pañstwo Maria i Józef Sikora  œlubowali 07.08.1965 r. 
2. Pañstwo Renata i Edward Gospodarowicz  œlubowali 20.11.1965 r. 
3. Pañstwo £ucja  i  Józef Lewandowscy  œlubowali 20.02.1965 r.       
 4. Pañstwo Krystyna i Franciszek Balewscy œlubowali 10.03.1965 r..
        

Dzieñ Dziecka w Rybieñcu
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