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Echo Stolna
Cepno, Grubno, Gorzuchowo, Klęczkowo, Kobyły, Małe Czyste, Obory, Paparzyn, Pilewice, Robakowo,
Rybieniec, Sarnowo, Stolno, Trzebiełuch, Wabcz, Wichorze,Wielkie Czyste, Zakrzewo

My, dzieci chcemy wybiegać
Z domów w złociste poranki,
My chcemy, by nam nad głową
Furczały barwne skakanki.

My chcemy kochać motyle,
Po łąkach biegać i gonić,
A w sadach głaskać śnieżyste,
Lecz ciepłe kwiaty jabłoni

Z okazji Dnia Dziecka
Wszystkiego najlepszego
dla wszystkich dzieci
dla tych dużych i tych małych!!

Życzą:

Wójt Gminy
Jerzy Rabeszko

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Kołodziejek
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1-wszo majowy festyn w sołectwie Trzebiełuch
W dniu 1 maja b.r. od godziny 14:00 w sołectwie Trzebiełuch
odbyła się pierwsza impreza plenerowa na nowo powstałym
boisku. Mieszkańcy własnymi siłami uporządkowali teren
należący do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, usuwając
zakrzaczenie i równając teren. Młodzież bardzo chętnie
włączała się w inicjatywę tworzenia boiska. Dzięki ich wysiłkowi
powstało boisko do gry w siatkówkę oraz do gry w piłkę nożną.
Na pierwszomajowy festyn sołectwo otrzymało środki
finansowe z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych ze Stolna.

Za kwotę tę, zakupiono siatkę do gry w piłkę siatkową wraz z
piłkami oraz piłki do nogi. Część tej kwoty została przeznaczona
również na poczęstunek. Poczęstunek został również
zasponsorowany przez dwóch mieszkańców Zalesia - Pana
Jerzego Maćkowskiego oraz Pana Waldemara Czaję.
Podczas festynu rozegrano towarzyski mecz piłki siatkowej:
Klęczkowo kontra Trzebiełuch. Zwycięską drużyną okazała się
drużyna z Klęczkowa. Cała impreza odbyła się pod hasłem: "Nie
palisz, nie pijesz - zdrowo żyjesz"

Fot. Transparent z hasłem przewodnim festynu

Fot. Fragment meczu

Fot. Chętnych do kibicowania nie zabrakło

Fot. Przygotowania boiska

Przebudowa drogi Stolno-Małe Czyste
W dniu 5 marca b.r. Gmina Stolno
podpisała umowę z Województwem
Kujawsko - Pomorskim na
dofinansowanie projektu:
"Przebudowa drogi Stolno - Małe na
odcinku 1,9 km" z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa KujPom. Całkowita wartość projektu
łącznie z kosztami prac
przygotowawczych wyniosła
929.789,70 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 50%
kosztów tj. 464.894,86zł. Obecnie trwają roboty na drodze firma PRD Toruń została wyłoniona w drodze przetargu
nieograniczonego.

Fot. Prace wykonawcze
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„Obrona Cywilna Wokół Nas – Zagrożenia Cywilizacyjne XXI wieku”
4 kwietnia w Urzędzie Gminy Stolno podsumowany został
konkurs plastyczny pod hasłem „Obrona Cywilna Wokół Nas –
Zagrożenia Cywilizacyjne XXI wieku”. Wybór był bardzo trudny,
a poziom prac wyrównany. Uczniowie potraktowali tematykę
bardzo poważnie i mieli wiele ciekawych pomysłów na
przedstawienie tematów. Po wnikliwym przeglądzie wszystkich
nadesłanych prac Gminna Komisja Konkursowa w składzie:
1. Anna Bochen – Przewodnicząca Komisji
2. Monika Malinowska – Sekretarz
3. Maria Wałęga – Członek
4. Katarzyna Bajera – Członek
Wybrane dzieła zostaną przesłane na Wojewódzki konkurs,
który organizowany jest pod patronatem Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego KujawskoPomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Fot. Laureaci konkursu

Laureaci:
Kategoria szkoły podstawowe:

Kategoria szkoły gimnazjalne:

m-ce 1. Karolina Pizoń - Szkoła Podstawowa w Robakowie
m-ce 1. Kinga Gadomska – Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie,
m-ce 2. Monika Urycka – Szkoła Podstawowa w Robakowie
Paweł Kraśniewski – Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie
m-ce 3. Marcin Pszeniczny – Szkoła Podstawowa w Robakowie m-ce 2. Monika Banach- Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie
m-ce 3. Ziemecki Piotr – Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie
Wyróżnienia: Natalia Nowakowska, Natalia Wiśniewska, Ewa
Skóra, Agata Ocińska (wszyscy Szkoła Podstawowa w Wyróżnienia: Klaudia Bartnik (Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie),
Robakowie)
Adam Grzegorowski, Artur Piecyk (oboje z Zespołu Szkół Nr 1 w

Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym w Gminie Stolno
W bieżącym roku gospodarzem Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym był Zespół Szkół nr 2 w
Robakowie Gmina Stolno. Konkurs odbył się w dniu 18 kwietnia 2009 r. Do rywalizacji zgłosiło się pięć zespołów ze szkół
podstawowych (SP nr 4 Chełmno, SP Małe Łunawy, SP Trzebczyk, SP Krusin i gospodarze SP Robakowo) oraz cztery z
gimnazjów (Gimnazjum nr 2 Chełmno, Gimnazjum Podwiesk, Gimnazjum Lisewo oraz Gimnazjum Robakowo).
Uczestnicy rozwiązywali test pisemny składający się z 25 pytań (uczniowie podstawówek test jednokrotnego wyboru,
gimnazjaliści test wielokrotnego wyboru), następnie mieli do pokonania tor sprawnościowy.
Nad regulaminowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Agnieszka Sobieralska – KPP Chełmno,
Ewa Ignaszak – wizytator Kuratorium Oświaty i Tadeusz Arendt – insp. ds. oświaty UG Stolno.

Po zaciętej rywalizacji laureatami konkursu zostali:
Kategoria szkół podstawowych indywidualnie :
I – miejsce Łukasz Limanowski - SP Małe Łunawy
II – miejsce Bartosz Urbański - SP Małe Łunawy
III – miejsce Miłosz Węgierek – SP nr 4 Chełmno
Drużynowo zwyciężyła drużyna SP Małe Łunawy przed
zespołami z Krusina, Chełmna, Robakowa i Trzebczyka.

Kategoria gimnazjów indywidualnie :
I – miejsce Kamil Oleksy – Gimnazjum w Podwiesku
II – miejsce Szymon Nieradka – Gimnazjum w Podwiesku
III – miejsce Patrycja Grzebyta – Gimnazjum nr 2 w Chełmnie
Drużynowe zwycięstwo odniósł zespół z Gimnazjum z
Podwieska przed zespołami z Robakowa, Lisewa i Chełmna.

Powiat Chełmiński na zawodach wojewódzkich, które rozegrane zostaną w Grudziądzu reprezentować będą:
Gimnazjum w Podwiesku i SP Małe Łunawy.

Fot. Zmagania umysłowe....

Fot. ....oraz fizyczne

Fot. Komisja sędziowska
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Sesja absolutoryjna za 2008
W dniu 30 kwietnia 2009 odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy
Stolno, podczas której omawiane było sprawozdanie z
wykonania budżetu Gminy Stolno za rok 2008. Pan Wójt
Jerzy Rabeszko przedstawił radnym prezentacje
multimedialną, na której znalazły się najważniejsze
informacje związane z realizacją budżetu oraz wykresy
pokazujące wykonanie zarówno dochodów jak i wydatków w
porównaniu z latami wcześniejszymi.Wójt podkreślił, iż z roku
na rok coraz więcej wydatków związanych jest z oświatą oraz
pomocą społeczną. Jednym z punktów porządku obrad był
projekt uchwał w/s absolutorium. Radni po wysłuchaniu
sprawozdania jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi
Gminy Stolno Jerzemu Rabeszko, następnie odbyło się
wręczenie kwiatów i gratulacje
Fot. Wójt Jerzy Rabeszko podczas omawiania budżetu

Fot. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium

Fot. Uroczyste wręczenie kwiatów

Gościły w teatrze w Baju Pomorskim…
Dnia 27 kwietnia br. dzieci z ośrodka przedszkolnego
w Wabczu i w Stolnie prowadzonego przez Fundację Ziemia
Gotyku – LGD w Chełmży w ramach alternatywnych form
edukacji przedszkolnej pn.”Przedszkole Otwiera Świat II”
gościły w teatrze w Baju Pomorskim na spektaklu
„Kopciuszek” zorganizowanego przez ową Fundację.
To był bardzo fajny dzień- tak oceniały przedszkolny
wyjazd dzieci z ośrodka przedszkolnego w Stolnie i w Wabczu
na spektakl „Kopciuszek”. Dzieci wróciły pełne wrażeń i
zdumienia.
Następny zaplanowany wyjazd na spektakl pt:
”Wschód i Zachód Słonia” odbędzie się w dniu 28 maja br.
Fot. Przed spektaklem...

Fot. Cała wycieczka przed Bajem

Fot. ... no i po występie
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Zakończono projekt „Akademia sołtysów”

Projekt „Akademia
sołtysów” realizowany
był przez Lokalna
Grupę Działania
„ V i s t u l a - Te r r a
Culmensis-Rozwój
p r z e z Tr a d y c j ę ” .
Projekt realizowany
był
w ramach konkursu
numer 2/6.3/2008
ogłoszonego przez
Fot. Otwarcie przez Wójta
Wojewódzki Urząd
Pracy w Toruniu współfinansowanego przez Europejski
Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.3.
„Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Dotyczył realizacji cyklu szkoleń z zakresu pozyskiwania
funduszy unijnych. W dniu 26 stycznia br. podpisano umowę z
Akademią Kształcenia Zawodowego z Gdańska w sprawie
organizacji szkoleń w ramach projektu „Akademia sołtysów”.
Szkolenia rozpoczęły się w miesiącu lutym a zakończyły w
maju. Spotkania odbywały się jeden raz w tygodniu w
poszczególnych grupach. Zostały utworzone cztery grupy, po
jednej nakażą gminę: Lisewo, Stolno, Chełmno i Grudziądz
(gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania „VistulaTerra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”).

Program szkoleń- 80 godzin kursu.
Moduł I – 55 godzin
1.Omówienie programów operacyjnych na lata 2007-2013,
możliwości pozyskiwania funduszy.
2.Budowanie projektów unijnych.
3.Dokumentacja merytoryczna i finansowa projektu.
4.Warsztaty z praktycznego przygotowania wniosku o
dofinansowanie realizacji projektu.
5.Praca z generatorem wniosków.
Moduł II – 5 godzin
1.Podstawy tworzenia biznes planu
Moduł III – 15 godzin
1. Moduł aktywizacyjny – zajęcia z doradca zawodowym i
psychologiem.
Moduł IV – 5 godzin
1.Ogólne zasady rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Fot. Fragment szkolenia
W

Fot. Szkolenie przy komputerach

Fot. Podczas szkolenia

s z k o l e n i a c h

w z i ę ł o u d z i a ł 6 0
osób, głównie sołtysi ale
r ó w n i e ż l i d e r z y, k t ó r z y
aktywnie działają i udzielają się
na rzecz swojego sołectwa.
Celem projektu było
podniesienie poziomu
aktywności zawodowej
skutkującej wzrostem
zatrudnienia,
podniesienie
poziomu wiedzy na temat
dostępnych środków z
funduszy unijnych, wzrost
aktywności zawodowej
mieszkańców wsi,
p r z e c i w d z i a ł a n i e
marginalizacji mieszkańców wsi, podniesienie świadomości z
zakresu korzyści płynących z pozyskiwania środków z
funduszy unijnych, poprawa poziomu wykształcenia
mieszkańców wsi.
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Po rozmowach z uczestnikami szkoleń okazało się, że
założone cele przez LGD zostały osiągnięte. Uczestnicy
szkoleń potrafią już sami napisać wniosek, wiedzą, gdzie
szukać informacji na temat dostępnych środków, wiedzą do
kogo się udać po pomoc. Uczestnicy nabyli umiejętność
posługiwania się fachowym nazewnictwem używanym
podczas ubiegania się ośrodki unijne. Dla większości były to
wyrazy obce, niezrozumiałe. Zdobyta wiedza dała im wiary we
własne siły.
Podczas realizacji projektu (Gmina Lisewo) odwiedziła nas
telewizja bydgoska. Został przeprowadzony wywiad z
uczestnikami projektu oraz na temat realizowanego projektu
wypowiedział się członek naszego Zarządu-Pan Marcin
Pilarski (Gmina Chełmno).

Nr 28

Fot. Rozpoczęcie przez Prezesa i Wójta

Fot. Uczestnicy z Chelmna

Fot. Szkoleniowiec

Fot. Zaangażowanie podczas szkolenia

Fot. Szkolenie w Lisewie

27 maja przypada dzień
Samorządu Terytorialnego z
tejże okazji życzę wszystkim
Radnym, Sołtysom,
p r a c o w n i k o m
Urzędu Gminy Stolno, oraz
pracownikom jednostek
organizacyjnych gminy a także
wszystkim osobom
zaangażowanym w działania na
rzecz samorządności, aby
codzienna praca przynosiła Państwu jak najwięcej
satysfakcji, a efekty podejmowanych decyzji były
zauważane i doceniane przez mieszkańców naszej
gminy. Ze swojej strony dziękuję za efektywną
współpracę, poświęcenie oraz pełne zaangażowanie w
sprawy naszej gminy. To właśnie troska samorządowców
o nasze lokalne wspólnoty sprawia, że możemy śmiało
patrzeć w przyszłość. Życzę Państwu dalszej wytrwałości
i powodzenia w podejmowanych działaniach. Niech
kolejne lata będą wypełnione sukcesami, społeczna
akceptacja będzie źródłem satysfakcji i motywacji do
dalszej pracy..
Życzy
Wójt Gminy Stolno - Jerzy Rabeszko

Maj 2009

Zadaszenie grilla w Oborach
W miejscowości Obory mieszkańcy własnymi siłami zbudowali
zadaszenie nad miejscem do grillowania oraz robienia ogniska.
Fundusze na ten cel sołectwo zdobyło w 2008r. zajmując III
miejsce w Powiatowym Konkursie "Ekologiczne Sołectwo".
Nagrodą za III miejsce była kwota w wysokości 3.500zł ufundowana przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Chełmnie oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W
konkursie mogły uczestniczyć sołectwa, które miały już
zrealizowane swoje przedsięwzięcia. Inicjatorem całej
"akcji" był Radny - Pan Sławomir Gross oraz mieszkańcy.

Fot. Zadaszony grill

Fot. Teren przed
postwieniem zadaszenia
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Rozwiązanie konkursów
Dnia 8 maja w Dniu Bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stolnie odbyło się wręczenie nagród uczestnikom
konkursów pn. Moja ulubiona postać Walta Disneya a także Logo biblioteki-ex libris. W pierwszym z nich udział brały dzieci z klas
I-III, zaś w drugim konkursie były trzy kategorie wiekowe: szkoła podstawowa, gimnazjum i dorośli.
Komisja konkursowa oceniła prace następująco:
Konkurs pn. Moja ulubiona postać Walt Disneya
I miejsce-Magdalena Sikora-Małe Czyste
II miejsce- Anita Gogolewska-Robakowo
III miejsce-Agata Derebecka-Stolno
Wyróżnienia: Łukasz Figura, Ewelina Majchrzak, Izabela
Pizoń, Weronika Gruszczyńska, Kamil MikołajczykRobakowo, Dominika Ćmil.
Konkurs pn. Ex libris
Dorośli:
I miejsce Katarzyna Piasecka-Małe Czyste
II miejsce Aleksandra Złotowska-Cepno
Gimnazjum:
I miejsce Karolina Zachara-Stolno
II miejsce Weronika Ręba-Stolno
III miejsce Monika Malinowska-Stolno
Szkoła podstawowa:
I miejsce Bogna Łukomska-Stolno
II miejsce Aleksandra Piasecka- Małe Czyste
III miejsce Michał Oświeciński-Małe Czyste
Wyróżnienie:
Fabian Czyjak-Małe Czyste
Jagoda Cieślewicz-Stolno

Fot. Konkursowe prace

Cieszy nas tak duże zainteresowanie konkursami.
W konkursie dla dzieci I –III uczestniczyło 55 uczniów.
Zaś w drugim konkursie brały udział 22 osoby.
Sporządziła:
Katarzyna Bajera
Kierownik GBP w Stolnie

Fot. Nagrodzeni

Majówka w Cepnie
Dnia 1 Maja br. na boisku w Cepnie od godz. 9.00 rozpoczął się Turniej Piłki Nożnej o puchar Prezesa ZG OSP w Stolnie, zgłosiło
się 9 drużyn: Cepno1, Cepno2, Stolno1, Stolno2, Wabcz, Zakrzewo, Czyste, Grubno, Paparzyn.
Po kilku godzinnych rozgrywkach zwyciężyła drużyna z Czystego, drugie miejsce zajęła drużyna z Cepna1, zaś trzecie miejsce
przypadło dla drużyny ze Stolna. Uroczystego wręczenia pucharów, dyplomów i piłek dokonali: wójt Gminy Stolno, komendant
Gminny OSP Stolno, Zofia Janik w-ce Przewodnicząca Rady Gminy Stolno.
W tym samym czasie odbywał się Gminny Turniej Szachowy o puchar wójta Gminy Stolno. Do turnieju zgłosili się: Cierniak
Michał, Rybacki Patryk, Marcinkowski Artur, Ziółkowski Bartosz, Sokół Paweł, Matus Marek, Kołodziejek Damian.
Zwyciężyli: Paweł Sokół -1 miejsce, Marek Matus – 2 miejsce i Michał Cierniak – 3 miejsce.
W imieniu wójta Gminy Stolno nagrody wręczyła Zofia Janik w-ce Przewodnicząca Rady Gminy Stolno.
Zaś od godz. 20.00 rozpoczęła się impreza taneczna z zespołem Las Vegas z Papowa Biskupiego trwała do późnych godzin
nocnych.

Fot. Wręczenie nagród

Fot. Fragment meczu

Fot. Uczestnicy Turnieju Szachowego
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Kurczaki Faszerowane

Sposób przygotowania:
Przygotuj farsz: bułkę namocz w mleku i odciśnij. Oddziel
żółtko od białka. Masło utrzyj z żółtkiem na krem, dodaj drobno
posiekaną surową wątróbkę, namoczoną bułkę, koperek oraz
pietruszkę. Przypraw solą i pieprzem, starannie wymieszaj.
Białko ubij na sztywno i delikatnie połącz z masą. Napełnij
farszem kurczaka i zaszyj bawełnianą nicią. Piecz godzinę w
gorącym piekarniku - najpierw w temperaturze 200°C, a
potem, gdy skórka pięknie się przyrumieni, w temperaturze
170°C.

Humor
W pubie siedzą Schmitt, Jussilainen i Małysz.
Martin mówi:
- Wiecie co, miałem kiedyś taki przypadek. Poszedłem do
kina na "101 dalmatyńczyków", a na drugi dzień
skoczyłem na średniej skoczni 101 metrów
i wygrałem.
Na to Jussilainen:
- A ja kiedyś czytałem książkę
"150 sposobów na stres". Na drugi dzień skoczyłem 150
metrów na dużej skoczni i też wygrałem!
W tym momencie Małysz zrywa się jak oparzony, biegnie
do wyjścia
i krzyczy:
- Trzeba odwołać zawody! Jutro skaczemy na mamuciej,
a ja wczoraj przeczytałem "20 000 mil podmorskiej
żeglugi"!

Składniki:
* 12 dag gęstej śmietany
tortowej
* 25 dag mąki
* 25 dag masła
* 6 jajek
* 1/2 łyżeczki soli
* 10 dag cukru pudru
* 1 cukier waniliowy
Sposób przygotowania:
Utrzyj masło mikserem na puszysty krem. Jajka ubij w kąpieli
wodnej, dodawaj do masła na przemian z przesianą mąką.
Połącz ze śmietaną tortową, posól, dokładnie wymieszaj. Z
ciasta piecz gofry w rozgrzanej i natłuszczonej gofrownicy.
Jeszcze gorące posypuj cukrem pudrem wymieszanym z
cukrem waniliowym
Przepisy zaczerpnięte ze strony www.ugotuj.to
Dziekan jednego z amerykańskich uniwersytetów wzywa
do siebie studenta i mówi:
- Wczoraj znajdowałeś się na terenie żeńskiej bursy.
Według regulaminu naszego uniwersytetu musisz zaplacić
10 dolarów kary. Jeśli znów ci się to przytrafi, następnym
razem zapłacisz 15 dolarów, a za trzecim razem dwadzieścia.
- Panie profesorze, cenie sobie pański czas.
Porozmawiajmy rzeczowo: ile kosztuje abonament na cały
semestr?

****
Na egzamin wchodzi nieźle wstawiony student i pyta
profesora pijackim głosem:
- panie profesorze czy przyjmie pan na egzamin pijanego?
Profesor oburzony odpowiada, że nie i każe mu wyjść.
Student jednak łatwo się nie poddaje i pyta ponownie:
- ale panie profesorze mi na naprawdę zależy
Profesor już mniej stanowczo
- no niestety nie mogę, zapraszam na termin poprawkowy
- no, ale panie profesorze niech pan przyjmie - błaga
student
Profesor w końcu zgadza się przyjąć pijanego studenta na
egzamin. Wtedy pijany student wychyla się z za sali i
krzyczy:
- chłopaki wnieście Romka

- Czym się różni Małysz od Gołoty?
- Małysz dłużej leci niż Gołota stoi.
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Gofry z Liege

Składniki:
* 4-5 niewielkich kurczaków.
Farsz do jednego kurczaka: 1
czerstwa kajzerka
* 1/2 szklanki mleka
* 1 jajko
* 5 dag masła
* 1 kurza wątróbka
* 1 czubata łyżka posiekanego
koperku
* 1 czubata łyżka posiekanej natki
* sól
* pieprz

****
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Pracownicy Urzędu Gminy Stolno
Anna Bochen
Dawid Trybuła
Urząd Gminy Stolno
WZG Wąbrzeźno

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

Tel. (56) 677 09 00

