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

Fot. Aleja lipowa do Sarnowa
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DOŻYNKI GMINNE 2011
Tradycyjnie dożynki rozpoczęto mszą dziękczynną za plony w 2011r., która odbyła się w kaplicy w Stolnie o
godz.14.00. Podczas mszy nastąpiło poświęcenie chleba dożynkowego, który starostowie dożynek przekazali gospodarzowi podczas
części oficjalnej.
Starostami Dożynek byli :
Pani Izabela Kamionka, mieszkanka wsi Stolno. Wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 40 ha, specjalizuje się w
produkcji roślinnej oraz usługach transportowych. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane.
Pan Ryszard Królik, mieszkaniec wsi Stolno, prowadzi wraz z żoną gospodarstwo rolne o powierzchni 22 ha, Specjalizuje się w
produkcji roślinnej i zwierzęcej. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane.

Fot. Korowód dożynkowy

Fot. Władze Gminy wraz ze starostami

Fot. Wieniec dożynkowy

Przygotowano następujące atrakcje:
- wesołe miasteczko, zjeżdżalnia, dmuchańce dla dzieci,
- liczne stoiska handlowe i gastronomiczne,
- grochówka i kiełbaski z grilla,
- stoisko biblioteczne,
-dla dzieci przygotowano atrakcje w postaci: malowania twarzy,
lepienia z ciastoliny, robienia zwierzątek z balonów, pieczątki,
loteria nagród za udział w konkurencjach,
W dniu dożynek( do południa)odbył się turniej piłki nożnej o
puchar Wójta Gminy Stolno w którym zwyciężyła druzyna z
Trzebiełucha, drugie miejsce zajęła drużyna z Rybieńca, trzecie
miejsce zajęła drużyna ze Stolna.
W części artystycznej wystąpił:
-CHEŁMIŃSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN
-zespoły taneczne z Chełmińskiego Domu Kultury (trzy grupy
taneczne)
-rzecznik KPP w Chełmnie, pani Agnieszka Sobieralska
rozdawała dzieciom opaski odblaskowe
-taniec z ogniem
-o godz. 17.00 rozpoczął się Turniej Sołectw , w turnieju brało
udział siedem drużyn, podczas konkurencji takich jak: prezentacja
drużyny, placek, karaoke, krzyżówka, układanie mapy Gminy z
puzzli, korale z makaronu, skrobanie ziemniaków, slalom.
Po zaciętej walce zwyciężyła drużyna z Trzebiełucha, drugie
miejsce zajoł Wabcz i trzecie miejsce Stolno.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się tzw. ‘Koło fortuny”.
Na zakonczenie dożynek od godz. 20.00 do godziny 1.00
przygrywał do tańca zespół muzyczny „Saxel.”

Fot. Koło fortuny

Fot. Prezentacja jednej z drużyn
(Sołectwo Małe Czyste)

Fot. Zwyciężczyni głównej
nagrody

Fot.Stoisko biblioteczne

Fot. Taniec z ogniem

Fot. Zwycięzcy Turnieju Sołectw

(Sołectwo Trzebiełuch)

Fot. Pokaz sztucznych ogni
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Nasze smaki cieszą podniebienie
Produkty lokalne z terenu
naszej LGD cieszyły smakiem
podczas tegorocznych imprez.
Podczas Festiwalu Smaku w
Grucznie, który odbył się w dniach
20-21 sierpnia można było
skosztować smalcu Grażyny z
dodatkiem jabłka przygotowanego
przez mieszkankę Stolna,
pleśniaków, miodu, chleba z naszej
piekarni ze Stolna, gdzie wypieka
się na tradycyjnym zakwasie i nie
szczędzi włożonego w prace serca i
dodatków. Hitem tegorocznej
imprezy były „Obleśniki"
serwowane przez Państwa
Krzywdzińskich, właścicieli
gospodarstwa Agroturystycznego
„Czereśniowy Sad" Pod tą nazwa
kryją się wysmażane na
klarowanym maśle z robakowskiej
Mleczarni „Promlecz"naleśniki.
Cóż to był za smak- naleśnik z
dopiero co wysmażonymi
powidłami śliwkowymi, jeszcze

ciepłymi.
Nie zabrakło nalewek,
domowych ciast, innych
przetworów prezentowanych przez
uczestników.
Stoisko bogate, poza smakołykami,
w wyroby rękodzielnicze-sztuczna
biżuteria, od kolczyków, po wisiory
i bransolety, decupage przyciągała
oko niejednego uczestnika
festiwalu.
Serdecznie dziękujemy wystawcom
za pomoc w organizacji wyjazdu i
promocji naszego regionu.
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ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA
W dniu 25 listopada br. odbędzie
się konkurs recytatorski dla klas I-III. W
tym roku dzieci będą recytowały wiersze
Jana Brzechwy. Konkurs organizowany jest
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w
Stolnie.

“NASI WOLONTARIUSZE”
Składamy serdeczne podziękowania
Wolontariuszom, którzy pomogli przy organizacji Dożynek
Gminnych 27 sierpnia br. w Stolnie.
- Milenie Sieńko
-Patrycji Michalskiej
-Monice Kiełpińskiej
- Danielowi Czepek
-Emilii Rzeźnikowskiej
- Kamili Rzeźnikowskiej
- Roksanie Godek
- Lenie Lewandowskiej
- Julii Jankiewicz
- Alicji Ostałowskiej
- Agacie Czepek
- Sarze Piotrzkowskiej
- Oliwii Piotrzkowskiej
- Aleksandrze Piaseckiej
- Kamilowi Orczyk.

Dziękujemy
Fot.Stoiska podczas festiwalu smaku

„Wykorzystać szansę”
Realizacja projektu systemowego „Wykorzystać szansę”

wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych” oraz kurs

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

„opiekunka osób starszych i przewlekle chorych”. W ramach

Stolnie dobiega końca. Projekt realizowany jest w ramach

Programu Aktywności Lokalnej rozpoczęły się zajęcia dla osób

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO Kl Działanie 7.1

niepełnosprawnych. Beneficjenci do tej pory wzięli udział m.in. w

Rozwój aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój aktywnej

warsztatach psychologicznych kompetencji społecznych, gdzie

integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

kursanci uczestniczyli w warsztatach plastycznych, terapii

W tegorocznej edycji projektu udział bierze 21 osób

zajęciowej, poznali zasady zdrowego stylu życia. Trzeba pamiętać,

podpisanych zostało 11 kontraktów socjalnych oraz 10 umów z

iż osoby niepełnosprawne stanowią jedną z grup szczególnie

osobami niepełnosprawnymi w ramach Programu Aktywności

narażonych na dyskryminację oraz wykluczenie ze społeczeństwa.

Lokalnej. W ramach Aktywnej integracji dla 12 beneficjentów

Należy więc stworzyć odpowiednie warunki do działań

przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu doradztwa

terapeutycznych, edukacyjnych pozwalając im na w miarę

zawodowego oraz trening kompetencji społecznych, podczas

samodzielną egzystencję oraz integrację ze społeczeństwem.W

których uczestnicy projektu uzyskali wiedzę m.in.na temat typów

ramach działań środowiskowych dla beneficjentów oraz ich rodzin

osobowości, umiejętności społecznych, samooceny. Uczyli się

zorganizowany został wyjazd nad morze do Krynicy Morskiej,

ponadto jak radzić sobie ze stresem, jak rozwiązywać konflikty i

piknik sportowo-rekreacyjny oraz wyjazd do kina dla uczestników

problemy. Zostały również przeprowadzone następujące kursy

projektu wraz z dziećmi. Działania w ramach projektu

zawodowe: ” konserwator terenów zielonych”, „stylizacja paznokci

zaplanowane są do końca tego roku.

i przedłużanie metoda akrylową z elementami wizażu”, „obsługa
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Kurs z zakresu rękodzieła artystycznego
Lokalna Grupa Działania ''Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję'' w okresie od 01.07.2011 30.09.2011 realizowała
projekt pn. '' KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI kurs z zakresu rękodzieła artystycznego'' . Kurs obejmował wyroby sztucznej biżuterii.
Kurs przewidywał 38 godzin szkoleniowych, w tym
narzędzia i materiały używane do wyrobu biżuterii; korale,
bransoletki, zawieszki, kolie i kolczyki sposoby łączenia elementów i
odpowiedni dobór materiałów oraz zajęcia z doradcą
zawodowym.Projekt był skierowany do 20 kobiet, zamieszkujących
obszary wiejskie gmin: Stolno, Lisewo, Chełmno i Grudziądz.
Wsparcie mogły otrzymać kobiety bezrobotne, długotrwale
bezrobotne, nieaktywne zawodowo, a także uczące się w systemie
zaocznym. Kurs odbył się w 4 grupach na terenie każdej z gmin,
wchodzących w skład LGD.
Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych u
20kobiet.
Wartość projektu to 48 530,00zł
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, ealizowany w odpowiedzi na konkurs nr 6/6.3/2010 ogłoszony przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Fot. Spotkanie z doradcą zawodowym

Fot. Podczas nadziewania koralików

Fot. Gotowa biżuteria

Fot. Broszka z filcu

„PAWEŁEK I OLA IDĄ DO PRZEDSZKOLA”

Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Od 1 września 2011roku Fundacja
Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania z
siedzibą w Chełmży rozpoczęła edycję projektu
edukacyjnego pn. „Pawełek i Ola idą do
przedszkola”. Ośrodki przedszkolne w Gminie
Stolno zlokalizowane są w dwóch
miejscowościach: Stolno, Robakowo. Grupą
przedszkolaków z Robakowa zajmuje się Pani
Stefania Orlikowska, a przedszkolami ze
Stolna Pani Barbara Otlewska. Uczestnikami
przedszkoli są dzieci w wieku od 3 do 4 lat.
Alternatywna forma edukacji w postaci w/w
ośrodków przedszkolnych zapewnia dzieciom
bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie

podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, nauczania języka
angielskiego, gimnastyki korekcyjnej pod
okiem specjalistów (nauczycieli, psychologów,
logopedów). Projekt potrwa do końca września
2013 roku..Koordynatorem projektu z ramienia
GminyStolno jest MonikaStępień
Projekt realizowany jest w partnerstwie m.in z
Gminą Stolno.
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INWESTYCJE 2011

Człowiek - najlepsza inwestycja

Świetlica w Sarnowie - koszt zadania łącznie z wyposażeniem i kosztami pośrednimi
- 85 tyś zł. - dofinansowanie 75% od wartości
netto.

- Świetlica w Gorzuchowie - koszt
zadania łącznie z wyposażeniem i
kosztami pośrednimi 72 tyś zł dofinansowanie 75% od wartości netto.

- Świetlice w Sarnowie, Grubnie i Gorzuchowie zostały kompletnie wyposażone w
sprzęt meblowy. W Sarnowie i w Gorzuchowie dodatkowo powstał w ramach

Remont starej kuźni w m. Obory - koszt zadania 88 tyś - dofinansowanie 75% od
wartości netto

Fot. Plac zabaw w Paparzynie

Świetlica w Grubnie - koszt zadania 199 tyś.
Dofinansowanie 75% od wartości netto.

Fot. Wnętrze świetlicy
w Grubnie

Fot. Wejście do świetlicy
w Grubnie

Fot. Plac zabaw w Kobyłach
Fot. Uporządkowany teren wokół Ośrodka Zdrowia w Stolnie

Fot. Plac zabaw w Klęczkowie

Fot. Plac zabaw w Pilewicach

- Budowa placów zabaw w m. Pilewice, Klęczkowo, Kobyły i Paparzyn.
Koszt zadania: 44.895,00 zł z czego 24.999,00 zł do dofinansowanie
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla
małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do
osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013
Fot. Odnowiony Ośrodek Zdrowia w Stolnie

- Uporządkowano infrastrukturę wokół budynku Ośrodka Zdrowia
w Stolnie.
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Droga Wabcz - Kobyły: koszt inwestycji (łącznie z kosztami przygotowawczymi) wyniosła 717 361,35 zł z czego 358 680,67 zł
zostanie zwrócone z funduszy UE w ramach RPO WK-P z działania 1.1.
Wykonawca zadania firma: KIC TRANS z Drzycimia.

Poszerzenie drogi asfaltowej w Sarnowie
na odcinku 200 m.

Przebudowa drogi w Wabczu poprzez
powierzchniowe utrwalenie na odcinku
600 m.

Przebudowa drogi w Klęczkowie
poprzez powierzchniowe utrwalenie na
odcinku 360 m.

Fot. Przystanek w Wabczu

Fot. Przystanek w Wabczu- przy szkole

- Wykonano cztery przystanki. Trzy w Wabczu i jeden w Grubnie

- Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 w
Robakowie. Zadanie to zostało objęte
dofinansowaniem z RPO WK-P z działanie
3.1.

Ponadto w 2011 r. Wykonano
- Przebudowe drogi w m. Grubno poprzez powierzchniowe utrwalenie na odcinku 200
m.
- Przebudowe drogi w m. Obory - koszt zadania 116.877,06 wykonawca - firma PHU
MARDAR z Chrostkowa
- Budowe sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacyjnej przy tzw "białej drodze" w
Stolnie. Koszt zadania: 46.284,25 zł. Wykonawca: PHU Orpod z Kijewa Królewskiego.
- Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Stolno, Grubno,
Małe Czyste, Zakrzewo - etap I. Koszt zadania 1.330.966,42 zł. Wykonawca ROLLSTICK
Toruń. Zadanie to objęte zostało dofinansowaniem z PROW 2007-2013 z działania
"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".. W ramach tego zadania został
również zakupiony ciągnik rolniczy. koszt 179.580,00 zł.
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„Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego”

Realizacja projektu „Nowa jakość usług w pięciu
jednostkach samorządu terytorialnego” powoli dobiega końca.
Projekt realizowany jest w partnerstwie pięciu jednostek
samorządu terytorialnego, Gminę Stolno, Gminę Chełmno, Gminę
Lisewo, Gminę Grudziądz i Powiat Chełmiński. Podstawowym
założeniem projektu jest wsparcie potencjału instytucjonalnokadrowego przez wdrażanie usprawnień i podniesienie jakości w
zakresie świadczonych usług publicznych. Szczególną uwagę
zwrócono na podnoszenie kwalifikacji przez pracowników. W
ramach projektu pracownicy JST skorzystali z następujących
szkoleń: „Wywieranie wpływu na innych”, „Sztuka
autoprezentacji”, „Public Relations”, Zarządzanie zespołem”,
„Zarządzanie czasem”, „Księgowość w projektach UE”, „Jak
skutecznie pozyskiwać dotacje z UE”, „Praca z trudnym
klientem”, ”Zamówienia publiczne”, „Kodeks postępowania
administracyjnego”, „Kontrola zarządcza”, „Instrukcja
kancelaryjna” „Profilaktyka wypalenia zawodowego”, „Język
angielski dla średniozaawansowanych”, „Exel w zarządzaniu”,
„Zamówienia publiczne”, „Word”. Dziewięciu pracowników
skorzystało także ze studiów podyplomowych na kierunkach
zgodnych z zajmowanym stanowiskiem.
Duży nacisk został położony na rozwój lokalny w tym celu
wydany został Biuletyn o funkcjonujących NGO (Nongovernmental organization) w Powiecie Chełmińskim i Gminie
Grudziądz. Folder w wersji elektronicznej dostępny jest na

stronach internetowych jednostek samorządowych z Powiatu
Chełmińskiego i na stronie Gminy Grudziądz. Na stronach
Urzędów zamieszczone zostały również „Mapy aktywności”
przedstawiające kompleksowe informacje o działalności NGO
organizacji pozadządowych.
W ramach projektu zrealizowano także działania bezpośrednio
wpływające na jakość pracy m.in. usprawniono procedury
aktualizowania danych w BIP oraz opracowane zostały
elektroniczne wzory dokumentów, z których będą mogli korzystać
mieszkańcy partnerskich gmin, wprowadzono system
monitorowania i ewaluacji strategi rozwoju w poszczególnych
JST, wprowadzono procedurę związaną z polityką bezpieczeństwa
tzn. ochroną danych osobowych, wprowadzono usprawnienia
wspomagające obieg dokumentów w poszczególnych JST. Projekt
kończy się 31. grudnia 2011 r. a jego uroczyste podsumowanie
planowane jest w połowie grudnia.

Fot. Uczestnicy szkolenia

Fot. Biuletyn NGO

Dzień pieczonego ziemniaka
15 października w miejscowości Piaski (Gmina
Grudziądz) odbyła się impreza promocyjno-kulturalna, gdzie ideą
była integracja, aktywizacja, promocja obszaru objętego LSR.
Impreza rozpoczęła się o godz. 14:00. Pierwszym, strategicznym
punktem imprezy, było wyłonienie zwycięzcy w organizowanym
konkursie kulinarnym pn. „Ziemniak na 100 sposobów"
Uczestników było 14, każdy przygotował potrawy, których
zapach unosił się wśród tłumu. Komisja smakując potrawy,
przyznając punkty za nawiązanie do tradycji oraz za ogólne
przygotowanie stołu wyłoniła zwyciężczynię - Panią Reginę
Kołodziejczak z Piask (aktywna działaczka KGW Piaski), która
przygotowała Golce. Laureatką drugiego miejsca została ze swoja
potrawą w postaci Gołąbków Pani Ewa Kocioł z Wabcza (gm.
Stolno).
Trzecie miejsce zajęła potrawa Pani Haliny Koniecznej ze Stolna
(Kotlety z ziemniaków) . Wszystkie Pani są aktywnymi
działaczkami, udzielają się społecznie, pomagają swoim sołtysom
przy organizacji różnego rodzaju imprez. Cieszymy się, że i
podczas naszej imprezy ich zaangażowanie zostało docenione.
Warto podkreślić, że wśród uczestników znalazł się mężczyzna z
kiszką ziemniaczaną. Inne potrawy to zapiekanki, pieczonki, zupa
ziemniaczana, ziemniaki nadziewane grzybami, placek
ziemniaczany-babka, kluski, śledzie pod ziemniaczaną pierzynką,
kopytka.
Podczas imprezy promowana była działalność LGD, jej celów,

planów. Odbyły się różnego rodzaju konkursy, związane z
ziemniakiem jak i lokalną grupą działania. Panie chętnie
uczestniczyły w konkurencji „Kto szybciej obierze ziemniaki".
Pytano przybyłych o choroby ziemniaków, o rodzaje szkodników,
o historię ziemniaka, skąd przybył, kiedy pierwszy raz była o nim
wzmianka. Celem promocji LGD przeprowadzono test wiedzowy
dot. działalności LGD.
Nie zabrakło również konkurencji dla dzieci.
Dodatkowym punktem imprezy była promocja lokalnej
przedsiębiorczości. Można było zobaczyć stoisko przygotowane
przez KGW Piaski, rękodzieło artystyczne Pastwa Madej z Łunaw
(Gm. Chełmno). Imprezy takie są świetną okazją do promocji i
pokazania, że warto działać, ze warto coś robić, by być
docenionym. Dziękujemy wszystkim przybyłym i
zaangażowanym w pomoc przy organizacji imprezy.

Fot.Reprezentantka Gminy Stolno

Fot. Komisja konkursowa podczas degustacji

Serdeczne podziękowania dla sponsorów Stanisława Kamionka, Piotra Łękawskiego i Marcina Zacharek
za wsparcie finansowe dla Gminnej drużyny piłkarskiej “Wojownik” Wabcz.
Składa Sławomir Gross
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VI Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny- “Trzeżwy umysł zdrowy umysł”

W dniu 15 października br. w Zespole Szkół Nr 2 w
Robakowie odbył się VI Wojewódzki Konkurs
Profilaktyczny pod hasłem „Trzeźwy umysł-zdrowy
umysł”.
Konkurs rozpoczęli przemówieniem , Starosta
Chełmiński-Pan Wojciech Bińczyk, Wójt Gminy Stolno,
pan Jerzy Rabeszko a także Prezes Stowarzyszenia
Inicjatywa Stolno Katarzyna Bajera.
Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie
Inicjatywa Stolno oraz Gminę Stolno, w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Uzależnień.
Głównymi celami tego konkursu są:
-promowanie zachowań asertywnych wśród młodzieży,
-działania profilaktyczne dotyczące problemu
alkoholowego i innych uzależnień prowadzone wśród
młodzieży gimnazjalnej
oraz wokół ich otoczenia.
Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny był dwuetapowy:
I Etap-polegał na opracowaniu piosenki i nagraniu na płytę
DVD lub CD.
II Etap to finał konkursu:
-piosenka musiała dotyczyć problemu alkoholowego i
innych uzależnień.
Nad przebiegiem finału VI Wojewódzkiego Konkursu
Profilaktycznego „Trzeźwy umysł-zdrowy umysł”,
czuwała Komisja Konkursowa w składzie:

Drużyny trzyosobowe z sześciu szkół brały udział w
następujących konkurencjach:
Scenka, test wiedzowy, w przerwie wystąpił zespół JÓZWY z
Lisewa, następną konkurencją był rysunek pod hasłem
TWOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH, na koniec
konkurencja sportowa.
Po ustaleniu wyników oraz wręczeniu wspaniałych nagród
wszyscy mogli skosztować pysznej grochówki.
Nagrody dla szkół były następujące: I miejsce-laptop, II
miejsce-aparat fotograficzny, III miejsce- urządzenie
wielofunkcyjne, za udział monitory LCD. Uczniowie
otrzymali nagrody indywidualne-dyski przenośne. Dla
opiekunów przewidziano upominki. Przygotowano dla
uczestników oraz widowni upominki i gadżety ufundowane
przez Gminę Stolno, Staroste Chełmińskiego oraz LGD
“Vistula Terra Culmensis”.. Dodatkowo przyznano nagrodę
dla szkoły w Bysławiu za piosenkę.
Zwycięzcy:
I miejsce Bobrowniki
II miejsce Jeżewo
III miejsce Robakowo
Za udział Bysław
Za udział Stolno
Za udział Piaski
Koordynatorami projektu byli: Katarzyna Piasecka,
Bartłomiej Raś oraz Agnieszka Furgał

1.Pan Jan Went, Przewodniczący Komisji
Konkursowej który jest również Przewodniczący
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Stolnie oraz wice Przewodniczący
Rady Gminy Stolno.
2.Pan Damian Kołodziejek Wiceprezes
Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno,
3.Pan Adam Jurzysta członek komisji konkursowej,
wokalista i muzyk,
Fot. Uczestnicy konkursu

Fot. Komisja konkursowa

Fot. Konkurencja plastyczna

ECHO STOLNA

ISSN 1733-0211

Str. 9

Nr 35

Sierpień - Październik 2011

Uroczystość 50- lecia pożycia małżeńskiego
W dniu 21 października 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
oraz tradycyjna lampka szampana. Po części oficjalnej
Jubilaci zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek oraz
miłą chwilę wspomnień. Uroczystość uświetnił koncert
przygotowany przez Pana Huberta Sierocińskiego.

Krystyna i Jerzy
Wyrosławscy

Kazimiera i Stanisław
Sprycha

Lucyna i Ryszard
Biber

Krystyna i Zdzisław
Uttke

Krystyna i Zygmunt
Makowscy

Maria i Jan
Piekarczyk

Czesława i Czesław
Skóra
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KOTLETY Z ZIEMNIAKÓW
1,20 kg ziemniaków
3 dkg tłuszczu
5 dkg cebuli
2 jaja
5 dkg mąki
6 dkg bułki tartej
6-8 dkg tłuszczu do smażenia
pieprz, sól
Ziemniaki wyszorować opłukać, ugotować, ostudzić. Obrać ze skórki, przepuścić przez maszynkę, dodać jaja, mąkę, siekaną
zrumienioną cebulę, sól, pieprz, staranie utrzeć. Masę wyłożyć na stolnicę, kształtować wałek o średnicy 4 cm, krajać na kawałki długości 3 cm.
Formować w bułce tartej nieduże owalne kotleciki. Smażyć na silnie rozgrzanym tłuszczu z 2 stron na jasnozłoty kolor. Ułożyć na długim
półmisku, przybrać gałązkami zielonej pietruszki. Podawać z sosem ogórkowym, pomidorowym, korniszonowym lub z surówką z warzyw.

ZIEMNIAKI NADZIEWANE
35 dag wędzonego boczku, 30 dag żółtego sera
4 duże ziemniaki młode ,2 cebule szalotki
2 łyżki oliwy z oliwek, 1 czerwona papryka
pęczek szczypiorku ,gotowa przyprawa do ziemniaków, sól ,pieprz
Ziemniaki dokładnie umyć, osączyć z wody, przekroić na połowy i wydrążyć środki. Następnie dodać do nich pokrojony drobno boczek,
cebulę, ser żółty, paprykę pozbawioną nasion i obsypać przyprawą do ziemniaków, pieprzem i solą. Nadziane ziemniaki polać oliwą z oliwek,
wyłożyć na blachę do pieczenia i piec w piekarniku w temp. 180 stopni do miękkości warzyw. Upieczone wyciągnąć z piekarnika i przełożyć na
talerz. Całość udekorować drobno pokrojonym szczypiorkiem.

Jasio wraca do domu i szlocha rozpaczliwie.
Blondynka podchodzi do barmana i mówi:
- Co się stało?! - pyta mama.
- Jestem taka głupia i nikt mnie nie lubi
Łowiliśmy
z
tatą ryby i trafiła mu się naprawdę wielka
- Spokojnie znam głupszą - odpowiada barman. Po czym
sztuka, ale kiedy zaczął ją wyciągać, to się zerwała i
woła:
uciekła.
- Brunetka choć tu.
- Daj spokój, Jasiu. To nie jest powód do płaczu!
Po chwili podchodzi brunetka i pyta się.
Powinieneś się raczej śmiać z tego.
- Co chcesz?
- I tak właśnie zrobiłem, mamusiu...
- Idź do domu i zobacz czy cię tam nie ma.
***
- Ok.
Po 15 minutach przychodzi i mówi:
Pani pyta Jasia:
- Byłam w domu i mnie tam nie ma.
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi?
- Widzisz jaka głupia - Zwraca się barman do blondynki.
- Missisipi.
- Rzeczywiście - odpowiada uradowana blondynka - ja
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa?
bym zadzwoniła.
- O sześć liter.
***
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Pracownicy Urzędu Gminy Stolno
Anna Bochen
Katarzyna Piasecka
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

