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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

Dobiegł końca czas wytężonej pracy na roli.
Był czas Dożynek
radości z zebranych plonów
i czas krótkiego odpoczynku przed kolejnymi zasiewami.
Za tę ciężką i nie zawsze w pełni satysfakcjonującą pracę
Składamy wszystkim rolnikom serdeczne podziękowanie.
Podziękowanie tym bardziej należne, gdyż plony tej pracy
służą nie tylko samym rolnikom i ich rodzinom, lecz także
całemu Narodowi – całej Ojczyźnie.
Życzymy także, aby Wasza praca, mimo licznych przeciwności
była owocna i satysfakcjonująca
oraz żeby zawsze cieszyła się należnym społecznym szacunkiem.

Składają
Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Kołodziejek

Wójt Gminy
Jerzy Rabeszko
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Rajd rowerowy po Gminie Stolno
W sobotę 11 lipca br. odbył się rajd rowerowy-Szlakiem
gotyckich świątyń, zorganizowany przez Stowarzyszenie
Inicjatywa Stolno, na który otrzymano dotację z Zarządu
Powiatu Chełmińskiego. Pomoc organizacyjną zapewnił
Urząd Gminy Stolno.
Rajd miał na celu rozpowszechnianie wśród społeczności
lokalnej wiedzy na temat historii swej Gminy a także rozwój
krajoznawstwa.
Zbiórka odbyła się przy Urzędzie Gminy Stolno o godz.9.00,
zaś START nastapił o godz. 9.30 . Tam przywitał nas sołtys
Sołectwa Obory pan Ireneusz Ociński oraz radny Pan Sławomir
Gross. Na trasie do kościoła Św. Marcina w Sarnowie mijaliśmy
pomnik Św. Boboli, oraz kapliczkę Św. Floriana.

Fot. Chwila przerwy na poczęstunek

Fot. Pamiątkowe zdjęcie w kościele w Sarnowie
W Sarnowie w kościele odbyła się prelekcja pani Haliny
Koniecznej na temat historii terenów, które zwiedziliśmy.
Pomoc zapewnił nam sołtys Trzebiełucha Pan Józef Łepek.
Obejrzeliśmy grotę przy kościele w Sarnowie, grobowiec
familijny rodziny Działowskich, cmentarz, lampkę wotywną
ufundowaną przez gen. Józefa Hallera, znajdująca się w
prezbiterium obecnego kościoła.

Fot. Wręczanie pamiątkowych dyplomów dla wszystkich
uczestników przez Prezes SIS

Impreza z okazji dnia dziecka w Cepnie
Dnia 31 maja w Cepnie odbyła się impreza dla dzieci z okazji Dnia
Dziecka. Impreza rozpoczęła się uroczystym przemarszem
dzieci i rodziców przez Cepno. Potem Radna z Cepna, Zofia
Janik przekazała dzieciom klucz, oznaczający władzę dzieci tego
dnia w miejscowości Cepno. Dzieci mogły upiec kiełbaskę przy
ognisku oraz otrzymały słodycze. Następnie przy rytmach disco
bawiły się dzieci z rodzicami.

Fot. Początek korowodu

Fot. Wesoły przemarsz

Zdjęcia i artykuł sporządziła Katarzyna Bajera
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Wojewódzki konkurs profilaktyczny
Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno rusza z
uświadamianiem dzieci i młodzieży o
problemach dotyczących używek
takich jak alkohol i
narkomania.
Otrzymaliśmy dotację ze
środków Wojewódzkiego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Uzależnień na realizację dwóch
projektów pn.” Narkomania-droga
do nikąd” oraz „Trzeźwy umysłzdrowy umysł”. Są to wojewódzkie konkursy profilaktyczne.
Pierwszy z nich skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z
terenu województwa kujawsko-pomorskiego, zaś drugi do
uczniów szkół podstawowych z terenu województwa kujawskopomorskiego. Cele dwóch projektów(konkursów) są podobne,
czyli uświadamianie wpływu alkoholu, narkotyków i innych
używek na zdrowie, naukę i stosunki rodzinne, promowanie
zachowań asertywnych wśród młodzieży, działania
profilaktyczne dotyczące problemu alkoholu i narkomanii oraz
wczesne kształtowanie zachowań prozdrowotnych u dzieci i
młodzieży. Mamy nadzieję, że konkurs ten rozpopularyzuje
podobne inicjatywy służące działaniom profilaktycznym.
Chcemy włączyć w tę akcję jak najwięcej szkół z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego.

Oba konkursy będą odbywały się w tym samym czasie.
Najpierw powiadomimy wszystkie gminy i poprosimy o
rozpropagowanie informacji o konkursie wśród szkół na terenie
danej gminy. Potem będziemy czekać na prace konkursowe z
danej szkoły ( szkoły podstawowe mają za zadanie opracować
rysunek
i rymowankę dotyczące problemu alkoholowego. Zaś szkoły
gimnazjalne mają nagrać a potem przesłać film dotyczący
problemu narkomanii.) Każda szkoła może przystąpić do
konkursu zgłaszając tylko jedną pracę. Komisja Konkursowa
oceni wszystkie nadesłane i wybierze 15 najlepszych szkół z
obu kategorii wiekowych. Te które zakwalifikują się do finału
będą zaproszone dnia 10.11.2009 br. do Zespołu Szkół Nr2 w
Robakowie, gdzie nastąpią rozgrywki wiedzowo-sportowe.
Będą brać w nich udział trzy osobowe drużyny ze szkół.
Oczywiście oba konkursy odbędą się w innych godzinach, ale
tego samego dnia. W drugim etapie zostaną wyłonieni
zwycięzcy-trzy najlepsze szkoły podstawowe i gimnazjalne z
terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Wszyscy
uczestnicy finału otrzymają dyplomy i nagrody indywidualne
oraz nagrody dla swych szkół.
Katarzyna Bajera
Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno

Zakończono cykl kursów florystycznych
Zakończono cykl szkolenia pn: „Kwitnący interes – Kurs
florystyczny” na obszarze Lokalnej Grupy Działania „ Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”. Przeszkolonych
zostało 40 osób z terenu LGD. Projekt jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom kursu.
Oficjalne podsumowanie projektu odbędzie się 18 września
2009 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dolne Wymiary
(Gmina Chełmno) o godz.: 10:00 zapraszamy wszystkich
uczestników.
Prace jakie wyszły spod rąk osób biorących udział w
kursie

Fot. Uczestnicy ze Stolna
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Aktywnie w naszej Gminie
PIKNIKI RODZINNE W KAŻDYM SOŁECTWIE
Na terenie Gminy Stolno, od 30 maja do 1 sierpnia br. odbywały się festyny we wszystkich trzynastu sołectwach:
Rybieniec -30 maja, Paparzyn-13 czerwca, Cepno-20 czerwca, Małe Czyste-20 czerwca, Trzebiełuch- 27 czerwca,Obory, Pilewice 4 lipca, Grubno-11 lipca, Gorzuchowo -18 lipca,Stolno-25 lipca,Robakowo-25 lipca, Wabcz-25 lipca, Sarnowo-1 sierpnia
Festyny organizowane były przez Rady Sołeckie, zaś dotację na realizację sołtysi otrzymali z Gminy Stolno.
Na każdym festynie mieszkańcy mogli skosztować kiełbasek z grilla, były też konkursy dla dzieci i dorosłych z nagrodami.
Wieczorem zabawy taneczne.
-Dnia 4 lipca w Oborach odbył się turniej piłki plażowej o puchar Prezesa Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno. Do turnieju zgłosiło swe
uczestnictwo osiem drużyn. Trzy pierwsze miejsca zajęły drużyny z Grubna.
-Dnia 15 sierpnia odbył się turniej piłki plażowej organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno, tym razem w Grubnie.
Oprócz tych festynów pn. Piknik Rodzinny, odbywały się uroczystości okolicznościowe takie jak, dzień matki, dzień dziecka. W
miejscowości Obory odbyły się turnieje piłki plażowej o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Stolno oraz Prezesa Stowarzyszenia
Inicjatywa Stolno.
Ponadto, dnia 2 sierpnia br. odbył się Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stolno. Pierwsze miejsce zajęła drużyna
z Cepna, drugie miejsce zajęła drużyna z Wabcza, trzecie z Grubna, czwarte zajęła drużyna ze Stolna.

Fot. Fragment zabaw

Fot. Wspólne grillowanie

Fot. Przeciąganie liny

Fot. Fragment meczu
Wyniki turnieju siatkówki plażowej
w Oborach:

Wyniki turnieju piłki nożnej
w Cepnie:

I Miejsce : Grubno I
II Miejsce : Grubno II
III Miejsce : Grubno III

I Miejsce : Drużyna z Cepna
II Miejsce : Drużyna z Wabcza
III Miejsce : Drużyna z Grubna

ECHO STOLNA

Str. 5

ISSN 1733-0211

Nr 29 Czerwiec-Wrzesień 2009

Dożynki Powiatowo - Gminne Stolno 2009
5 września w Stolnie odbyły się dożynki powiatowo-gminne,które rozpoczęły się
o godz.14.00 mszą świętą dożynkową, gdzie nastąpiło złożenie wieńców i chleba
przy ołtarzu. Następnie po mszy ustawił się korowód dożynkowy, który poprowadziła
Orkiestra Dęta z Chełmna, za nią szły delegacje: Sztandar Gminy Stolno, Sztandar
OSP –Małe Czyste, Sztandar OSP-Robakowo, Starostowie Dożynek z chlebem:
Maria Sokół ze Stolna oraz Krzysztof Niedzielski z Obór, dalej podążały delegacje z
wieńcami dożynkowymi z wszystkich gmin powiatu chełmińskiego oraz gospodarze
dożynek i zaproszeni goście. Gdy korowód dotarł na miejsce nastąpiło uroczyste
powitanie uwieńczone uroczystym wystrzałem armatnim oddanym przez
Chełmińskie Towarzystwo Strzeleckie ”Bractwo Kurkowe”. Następnie Starosta
Chełmiński Zdzisław Gamański i Wójt Gminy Stolno Jerzy Rabeszko, przywitali
Fot. Mapa Powiatu wykonana z ziaren zbóż
wszystkich zgromadzonych. W pierwszej części dożynek nastąpiło wręczenie
honorowych odznaczeń zasłużonym dla rolnictwa mieszkańców Powiatu Chełmińskiego. Z gminy Stolno odznaczenie to
otrzymali Pani Anna Urbańska z Trzebiełucha oraz Pan Edward Lewandowski z Kobył ponadto wręczono nagródy za udział w
konkursie „Najbardziej zadban a za groda wiejska ”. Pierwsze miejsce zajęli Państwo Ewa i
Marian Piecykowie z Lisewa. W drugiej kategorii „Najbardziej zadbana działka siedliskowa”
Pierwsze miejsce zajął Andrzej Przybyszewski z Gołot z Gminy Unisław . W Gminie
Stolno ogłoszono konkurs „ Ekologia w wiejskiej zagrodzie ” pierwsze miejsce zajęło
gospodarstwo Pana Antoniego Makowskiego z Grubna, drugie Gospodarstwo Pani
Anny Urbańskiej z Trzebiełucha , trzecie Pani Alicja Bolt z Małego Czystego , Oraz
wyróżnienie otrzymało gospodarstwo Pana Krzysztofa Niedzielskiego z Obór W drugiej
kategorii działek siedliskowych pierwsze miejsce zajęła posesja Pani Beaty Kucharczyk
ze Stolna , drugie zajęła posesja Pani Krystyny Thies z Robakowa , trzecie zajęła
posesja Pana Bogusława Piojdy z Trzebiełucha oraz wyróżnienie otrzymały Posesja Pani
Joanny Jesionkowskiej z Kobył i posesja Pana Mariana Ziółkowskiego ze Stolna. Fot. Wieńce dożynkowe
Wręczone zostały również nagrody przez Wójta Gminy Stolno, tj. za turniej piłki nożnej. Korzystając z tak doniosłej uroczystości Wójt
Gminy Stolno dokonał uroczystego przekazania zakupionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie sprzętu ratownictwa
drogowego. Po pierwszej części dożynek nastąpiła cześć druga w której wystąpiły; orkiestra dęta Chełmińskiego Domu Kultury,
Teatrzyk Piccolo ”Przygody Pana Haka’, zespół coverowy MIZAR, konkursy i zabawy plebejskie przygotowane przez Zastęp
Rycerski z Chełmna, o godz. 21.00 wystąpiła gwiazda wieczoru zespół „Classic”, w dalszej częsci odbyła się zabawa taneczna w
rytmach muzyki prezentowanej przez zespół coverowy MIZAR oraz Andrzeja Kozinskiego z grupą z You Can Dance. Na przybyłych
czekały liczne stoiska handlowe i gastronomiczne oraz wesołe miasteczko dla dzieci.

Fot. Fragment uroczystej Mszy Św

Fot. Przemarsz Korowodu dożynkowego

Fot. Zaproszeni goście

Fot. Scena główna

Fot. Zasłużeni dla rolnictwa

Fot. Wręczenie chleba dożynkowego

Fot. Stoisko LGD

Fot. Stoisko ZAZ z Drzonowa

Fot. Odznaczenie Wójta przez straż
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Fot. Pokazy armatnie

Fot. Nagrodzeni w konkursach

Fot. Nauka strzelania z łuku

Fot. Elementy wystroju miejsca dożynek

Fot. Fragment występu teatrzyku

Fot. Kobiety z zastępu rycerskiego

Fot. Na występ przybyły tłumy

Fot. Fragment koncertu “Classic”

Fot. Atmosfera podczas koncertu

Więcej zdjęć z dożynek można znaleźć na stronie www.stolno.com.pl w zakładce dożynki

III Edycja “Przedszkole Otwiera Świat III” - rozpoczęta...

Od 1 września br. Fundacja Ziemia Gotyku –Lokalna Grupa
Działania z siedzibą w Chełmży rozpoczęła III edycję projektu
edukacyjnego pn. „Przedszkole Otwiera Świat III”. Ośrodki
przedszkolne w Gminie Stolno zlokalizowane są w dwóch
miejscowościach: Stolno, Wabcz. Grupą przedszkolaków z Wabcza
zajmuje się Pani Stefania Orlikowska, a przedszkolami ze Stolna
Pani Barbara Otlewska. Uczestnikami przedszkoli są dzieci w wieku
od 3 do 5 lat. Alternatywna forma edukacji w postaci w/w ośrodków
przedszkolnych zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie i
wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego pod okiem specjalistów (nauczycieli, psychologów,
logopedów). Projekt potrwa do końca lipca 2011 roku.
Przy tej okazji należą się serdeczne podziękowania i słowa
wielkiego uznania dla Zarządu Fundacji Ziemi Gotyku- Lokalnej
Grupy Działania za trud i zaangażowanie w przygotowanie
projektu. Przypomnijmy, iż Fundacja już zrealizowała w
poprzednich latach dwa projektu edukacyjne, które dały naszym
milu sińskim duże możliwości rozwojowe.
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„Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno”
W dniu 4 września br. Gmina Stolno podpisała umowę z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu o
dofinansowanie projektu w ramach POKL
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego pn. „Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno”. Wartość
dofinansowania to kwota 49.970 zł. Założeniem projektu jest pokazanie mieszkańcom Gminy Stolno alternatywnych form
pozyskiwania dochodów na bazie własnych pomysłów i umiejętności oraz lokalnej tradycji kulinarnej. W ramach projektu
przeprowadzone zostanie szkolenie pod nazwą „Potrawy tradycyjne na polskim stole” składające się z trzech modułów
szkoleniowych. Szkolenie będzie miało zarówno charakter wykładu jak i zajęć praktycznych, na których mieszkańcy będą uczyli się
m.in. dekorowania potraw i stołów, przygotowywania produktów oraz potraw typowych dla kuchni regionalnej. Ponadto uczestnicy
szkolenia zapoznani zostaną z przykładami oryginalnych receptur kuchni regionalnej oraz z tematyką produktu lokalnego i jego
marketingu. Uczestnikom szkolenia przedstawione zostaną też podstawowe pojęcia z zakresu działalności gospodarczej, uczyć
się będą także wypełniania wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych a także stworzą listę produktów tradycyjnych.
Szkolenie przewidziane jest dla 32 mieszkańców, którzy pracować będą w czterech grupach ośmioosobowych na bazie świetlic
wiejskich. Szkolenia planowane są w okresie od listopada tego roku do maja 2010 r. (łącznie 69 godzin szkolenia dla każdej z
grupy). Szkolenie skierowane jest do osób nieaktywnych zawodowo oraz do rolników z tym, że planuje się aby w tej grupie znalazły
się także osoby w wieku 15-24 lata oraz w wieku 50-64 lata.
Nabór uczestników szkolenia prowadzony będzie w od końca września do końca października tego roku. Więcej informacji na temat
szkolenia w najbliższym czasie pojawi się na stronie internetowej Gminy Stolno (www.stolno.com.pl)
Projekt „Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno” realizowany jest w ramach konkursu
numer 3/6.3/2009 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

Nabór na wolne stanowisko w LGD
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula - Terra Culmensis – Rozwój przez
Tradycję” ogłasza nabór na wolne stanowisko
kierownika Biura
Stowarzyszenia w Stolnie. Treść całego ogłoszenia o naborze dostępna jest
na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania , na stronach Urzędów Gmin
wchodzących w skład LGD, na tablicy ogłoszeń w Lokalnej Grupy Działania w
Stolnie oraz tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin.
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Łosoś z grilla

Składniki:
* 1/2 kg filetów z łososia
* 2 łyżeczki masła
* sok i skórka z 1 cytryny
* 100 ml wytrawnego białego
wina
* 2 ząbki czosnku
* sól, pieprz, koperek
Marynata: Czosnek obrać, przecisnąć przez praskę.
Wymieszać wino z oliwą, czosnkiem, szczyptą soli i grubo
zmielonym pieprzem.
Kawałki filetów z łososia umyć, osuszyć, włożyć do miski z
marynatą, odstawić do lodówki na godzinę.
Rybę ułożyć na tackach do grillowania, piec po 10 minut z
Zaczynamy od marynaty:
Cebulę i czosnek obrać i posiekać, imbir zetrzeć na tarce. Oliwę każdej strony. Na koniec położyć na każdy kawałek odrobinę
wymieszać z sosem sojowym, octem, imbirem, cebulą i masła i posypać posiekanym koperkiem. Poczekać, aż masło
czosnkiem. Umyte i osuszone kawałki kurczaka mieszamy z się roztopi.
marynatą, a następnie odstawiamy na 30 minut do lodówki.
Stąki papryki czyścimy z pestek, kroimy w kostkę. Pieczarki Przepisy zaczerpnięte ze strony : www.magazyndomowy.pl
myjemy, osuszamy papierowym ręczniczkiem, kroimy na pół,
albo pozostawiamy całe, jeśli grzyby są małe. Mięso wyciągamy
z marynaty, nabijamy na patyczki do szaszłyków na przemian z
Przed gmachem Uniwersytetu stoi student i ogląda nowiutki
warzywami. Układamy na tackach do grillowania, skrapiamy
dyplom. Przechodzi grupka znajomych i ktoś mówi:
marynatą, posypujemy ziołami. Szaszłyki grillujemy nad
- Co, kupiłeś sobie nowiutki dyplom?
żarzącymi się węglami około 20 minut. W czasie pieczenia
- Ta, zaraz kupiłeś. Dostałem na urodziny.
obracamy.
Składniki:
* pokrojone w kostkę
piersi z kurczaka
(z dwóch porcji)
* 2 papryki czerwone
* 1 papryka żółta
* 300 g pieczarek
Marynata:
* cebula, 4 ząbki czosnku,
kawałek świeżego imbiru
(lub łyżeczka mielonego), oliwa, 3 łyżeczki sosu sojowego, po
łyżeczce tymianku, oregano, bazylii, szczypta soli i pieprzu.

****

Humor
Jasiu do mamy:
- Nie chcę iść do szkoły!
- Synku, musisz.
- Nie chcę. Dzieci mnie nie lubią, nauczyciele mnie nie lubią.
- Co zrobić... W końcu jesteś dyrektorem.

****
Facet kupił duży telewizor. Żona patrzy, a na pudle sporo
jakichś znaczków informacyjnych.
- Kochanie co oznacza ten kieliszek na opakowaniu? - pyta
żona.
- To znaczy, że zakup trzeba opić.

****
W zoo:
- Tato, dlaczego ta gorylica tak krzywo na nas patrzy?
- Uspokój się synku, jesteśmy dopiero przy kasie.

****
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Profesor pyta studenta:
- Co to jest egzamin?
- Egzamin, to wymiana poglądów między dwoma
inteligentnymi osobami.
- Dobrze. A jeśli jedna z tych osób jest nieinteligentna?
- Trudno, to druga bierze indeks i wychodzi.

****

Generał pyta Kowalskiego:
- Kowalski, wiecie co to jest ojczyzna?
- Yyy... Nie.
- Malinowski, a Wy wiecie?
- Tak obywatelu Generale. Ojczyzna, to moja matka!
- No, Kowalski, teraz wiecie co to jest ojczyzna?
- Tak jest! Ojczyzna, to matka Malinowskiego.

****
Do Warszawy przyjechał japoński dziennikarz. Po tygodniu
faksuje do redakcji:
- Ta Polska, to cywilizowany kraj. Mieszka tu dużo ludzi
różnych narodowości. Są nawet Indianie, którzy biją się kijami
bejsbolowymi z łysymi buddyjskimi mnichami w
młodzieżowych strojach.

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

