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Rybieniec, Sarnowo, Stolno, Trzebie³uch, Wabcz, Wabcz Kolonia, Wichorze,Wielkie Czyste, Zakrzewo
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 „XIII  Powiatowy Festyn ruchowo-rekreacyjny dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej z okazji dnia dziecka” 

Dnia 10 czerwca jak co roku odby³ siê  „XIII  P o w i a t o w y  F e s t y n  
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 ³atw¹ i wydajn¹ wspó³prac¹ w 
przygotowaniu imprezy na tak¹ skalê(szko³y u¿yczy³y materacy, ³awek i innych 
sprzêtów potrzebnych w zorganizowaniu imprezy).

 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 z nastêpuj¹cych gmin: gmina Stolno, 
Gmina Kijewo Królewskie, Gmina Papowo Biskupie, Gmina Che³mno, Gmina 
Lisewo, Gmina Miasto Che³mno, Stowarzyszenie „Œwiate³ko Nadziei”, Dom 
Pomocy Spo³ecznej w Che³mnie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonali 
wicestarosta Powiatu Che³miñskiego pan Wojciech Biñczyk oraz Wójt Gminy 
Stolno pan Jerzy Rabeszko.

Jak co roku do imprezy zachêci³y œpiewem panie ze Specjalnego Oœrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Che³mnie. By³o œpiewanie, tañce i malowanie buziek. 
Dzieci mog³y  skorzystaæ z toru przeszkód oraz wielu innych atrakcji animacyjnych. 
W tym roku uczestnicy festynu mogli podziwiaæ wystêp zespo³u Circolo z Krusina. 
Oczywiœcie tradycyjnie jak co roku mimo zmiennej pogody odby³o siê lanie wody 
wê¿em stra¿ackim. 

Organizatorzy zapewnili wszystkim zupê , kanapki, dro¿d¿ówki,p¹czki, 
napoje, s³odycze. Na koniec Panie ze Specjalnego Oœrodka Szkolno-
Wychowawczego w Che³mnie  wraz z cz³onkami Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno 
wrêczy³y wszystkim uczestnikom pami¹tkowe medale. 
              W imprezie uczestniczy³o oko³o 150-u niepe³nosprawnych z terenu powiatu 
che³miñskiego, zaœ wszystkich uczestników by³o oko³o 300 osób. Pomoc¹ s³u¿yli 
wolontariusze w liczbie 15-u uczniów z Zespo³u Szkó³ Nr 2 w Robakowie. 

Katarzyna Bajera
kierownik GBP w Stolnie

Cz³onek Zarz¹du SIS

Kalendarium najbli¿szych Imprez Gminnych 

1. 28.07.2017 r. - Festyn wiejski w  
R o b a k o w i e ,  p o ³ ¹ c z o n y  z  
u roczys toœc i¹  poœwiêcen ia  
samochodu OSP Robakowo oraz 
otwarciem œwietlicy wiejskiej po 
remoncie 
2.  04.08.2017 r.  -  Gminny Dzieñ 
Seniora - Œwietlica wiejska w 
Robakowie 
3. 26.08.2017 r. - Do¿ynki Gminne 
w Stolnie
4. 02.09.2017 r. - Otwarcie 
œwietlicy wiejskiej w Ma³em 
Czystem 
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W dniu 27.05.2017 w miejscowoœci Rybieniec odby³ siê „ Wystrza³owy Dzieñ Dziecka”. Organizatorami widowiska 
by³ Oœrodek Szkoleñ Strzeleckich oraz So³ectwo Rybieniec. Warto wspomnieæ ¿e organizatorzy nie zamknêli siê tylko 
na m³odzie¿ z So³ectwa – impreza by³a otwarta i skorzysta³y na tym dzieciaki niemal z ca³ego powiatu!
Na najm³odszych uczestników czeka³o moc atrakcji - Strzelanie z pistoletów i karabinków pod czujnym okiem 
instruktorów, niezliczona iloœæ konkursów dla dzieci i ca³ych rodzin prowadzone przez animatorki, wata cukrowa, 
popcorn, pyszne ciasta, p¹czki i kie³baski z ogniska, dmuchane zje¿d¿alnie oraz masa upominków dla wszystkich 
uczestników. Imprezê odwiedzili równie¿ miejscowi stró¿e prawa tj. policjanci ruchu drogowego KPP Che³mno oraz 
kowboj. 
Przez kilka godzin strzelnicê w Rybieñcu odwiedzi³o niemal 300 osób.
Organizatorzy dziêkuj¹ za bezinteresowne wsparcie eventu sponsorom: Firmie ONE SPORT SP. Z O. O. / 
Wydawnictwu NIKO/ Bankowi Spó³dzielczemu w Che³mnie /Komendzie Powiatowej Policji w Che³mnie/ Urzêdowi 
Miasta Che³mna/ Starostwu Powiatowemu w Che³mnie/ Firmie Mondi
/LGD Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycjê”/ Sklepowi Netto w Che³mnie
I zapraszaj¹ wszystkich na przysz³oroczn¹ imprezê

Wystrza³owy Dzieñ Dziecka w Rybieñcu 

Zdjêcia wykona³a : Magda Urban / COCOPROJEKT.COM

W dniu 30.06.2017 roku ponad 50 osobowa grupa mieszkañców 
so³ectwa Rybieniec (i nie tylko )
mia³a okazjê dopingowaæ swoich ulubieñców na Indywidualnych 
mistrzostwach Europy w jeŸdzie na ¿u¿lu (SEC).  Zawody odby³y siê 
na Motoarenie w Toruniu. Organizatorem wyjazdu by³ Radny Gminy 
Stolno z Rybieñca
Ca³y wyjazd odby³ siê dziêki uprzejmoœci firmy ONE SPORT SP. Z 
O. O. - agencji sportowej specjalizuj¹cej siê w organizacji du¿ych 
imprez sportowych, która podarowa³a pulê biletów dla najm³odszych 
fanów. .
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 Lista najlepszych sportowców  Zespó³ 
Szkó³ nr 2 w Robakowie:
1. Zuzanna Jarnicka
2. Nikoletta Za³êska
3. Weronika Gehfeld
4. Dominika Maækowska
5. Fabian Za³êski
6. Monika Kotu³a

Opiekunowie:
Alicja Adamczyk
Artur Pajer

Gimnazjum nr 1 w Stolnie:
1. Patryk Siemieniecki
2. Agata Czepek
3.Maciej Bonas

Szko³a Podstawowa w Stolnie : 
1. Natalia Siemieniecka
2. Zuzanna Rudolf
3. Szymon Kozyra 
Opiekunowie:
Marek Matus
Karolina Wojciechowska 
Szko³a Podstawowa w Wabczu :
1. Mateusz Kijewski 2. Szymon 
Kijewski 3. Piotr Zió³kowski 
Opiekun:
Micha³ Kleczkowski 

Najlepsi sportowcy z gminy Stolno 

Fotoreporta¿ z inwestycji 

Przebudowa drogi gminnej w Wabczu 
- koszt inwestycji 67970,00 z³ 
Przebudowa drogi gminnej w Wabczu 
- koszt inwestycji 67970,00 z³ 

Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze 
gminnej w Cepnie - koszt inwestycji 78497,44 

Wykonanie dywanika asfaltowego na 
drodze gminnej w Rybieñcu- koszt 

inwestycji 20530,30 z³ 

Budowa chodnika i 
poszerzenia drogi w 

miejscowoœci Grubno - koszt 
inwestycji 84408,17

Budowa chodnika i 
poszerzenia drogi w 

miejscowoœci Grubno - koszt 
inwestycji 84408,17
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27 czerwca odby³a siê „biblioteczna odjazdowa impreza plenerowa”, pogoda dopisa³a a i frekwencja by³a spora. Na pocz¹tku Pani kierownik 
GBP w Stolnie Katarzyna Bajera powita³a bardzo serdecznie zaproszonych goœci : sekretarz Gminy Stolno Pani¹ Annê Bochen, 
Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Stolno Pani¹ Halinê Ko³odziejek, wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy Stolo Pana Jana Wenta, 
wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy Stolno Pana Paw³a Pudrzyñskiego oraz przewodnicz¹cego komisji oœwiaty, zdrowia i sportu Pana Marka 
Matusa. 
Imprezê rozkrêci³a Monika Domagalska i Bart³omiej Raœ, którzy zrealizowali zumbowanie na polanie i inne zabawy taneczne. Dla wszystkich 
uczestników Rada So³ecka ze Stolna przygotowywa³a pyszne gofry z bit¹ œmietan¹ i owocami, popcorn i watê cukrow¹, by³o malowanie 
twarzy, oraz trzy dmuchane zje¿d¿alnie. 
G³ównym tematem przewodnim by³a baœñ „O królewnie Œnie¿ce i krasnoludkach”. Œnie¿ka otrzyma³a zatrute jab³ko od czarownicy i zemdla³a 
ale na szczêœcie na miejscu by³a karetka i zaczêto akcjê ratownicz¹ zaœ z³¹ czarownicê wywioz³a policja i tym sposobem zniknê³o wszelkie z³o. 
Dzieci dowiedzia³y siê, ¿eby nie wpuszczaæ obcych do domu tak jak zrobi³a to Œnie¿ka, aby nie braæ nic od obcych, bo widzia³y co sta³o siê ze 
œnie¿k¹ oraz aby pamiêta³y o bezpieczeñstwie. Pani Lidia Thiede opowiedzia³a o zdrowym ¿ywieniu a dla wszystkich uczestników 
przygotowane zosta³y szasz³yki owocowe. Chêtne Panie mog³y skorzystaæ z porady kosmetycznej.  Na koniec stra¿acy z OSP Rybieniec 
pokazali ratowanie Œnie¿ki uwiêzionej w samochodzie i oczywiœcie by³o oblewanie wod¹. 
Partnerzy imprezy: Gmina Stolno, Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno, Komenda Powiatowa Policji w Che³mnie, OSP Rybieniec, Piotr Kwela 
Ratownictwo Medyczne, Wydawnictwo Niko, Oriflame.

Powitanie Wakacji w Gminie Stolno 

Za nami sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z 
najistotniejszych ustawowych œrodków kontroli rady 
gminy nad dzia³alnoœci¹ wójta. Po zakoñczeniu roku 
bud¿etowego, rada gminy ocenia pracê organu 
wykonawczego - wójta - w zakresie dzia³alnoœci 
finansowej gminy. Rada Gminy Stolno jednog³oœnie 
udzieli³a absolutorium Wójtowi Gminy Stolno oceniaj¹c 
pozytywnie realizacjê bud¿etu w 2016 roku.
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Co s³ychaæ w LGD „Vistula”?

Na terenie LGD „Vistula” powstanie wiele nowych firm a firmy ju¿ istniej¹ce bêd¹ mia³y szansê na rozwój. Powstanie wiele 

obiektów kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, w tym pobudowana zostanie droga gminna. 
W/w zadania s¹ mo¿liwe dziêki œrodkom jakie LGD pozyska³a na realizacjê za³o¿eñ w LSR. LSR  lokalna Strategia Rozwoju do dokument, 
który opisuje zadania jakie LGD w latach 2016-2023 bêdzie podejmowa³a na rzecz spo³ecznoœci lokalnej (mieszkañców z obszaru gmin 
Che³mno (z wy³¹czeniem miasta Che³mno), Grudzi¹dz,  (z wy³¹czeniem miasta Grudzi¹dz), Gruta, Lisewo, £asin, P³u¿nica, Radzyñ 
Che³miñski, RogóŸno, Stolno, Œwiecie nad Os¹.) 

Œrodki na te zadania rozdysponowane s¹ za pomoc¹ konkursów. Na dzia³ania infrastrukturalne nabór wniosków prowadzono w 
okresie od 13 marca do 10 kwietnia br. Do LGD wyp³ynê³o 10 wniosków. Rada LGD wszystkie wnioski oceni³a pozytywnie, tj. wnioski by³y 
zgodne z LSR, z lokalnymi kryteriami. Wszystkie wnioski zosta³y wybrane do dofinansowania,. Na chwilê obecn¹ wnioski s¹ oceniane przez 
Urz¹d Marsza³kowski Woj. Kuj-Pom  to Urz¹d jest strona, która bêdzie podpisywa³a umowê na realizacjê za³o¿eñ z wniosków, zatem   równie¿ 
dokonuje swojej oceny, wzywa do ewentualnych uzupe³nieñ, wyjaœnieñ. 

W kwietniu br.  LGD og³osi³a konkurs na zak³adanie nowych firm. Nabór wniosków trwa³ od 04 maja do 18 maja br.  W odpowiedzi na 
konkurs wp³ynê³o 37 wniosków. 28 czerwca br. Rada LGD  organ decyzyjny w/s oceny i wyboru operacji dokona³a oceny z³o¿onych wniosków  
decyzj¹ Rady LGD do dofinansowania wybrano 31 wniosków, z czego 2 nie miesz¹ siê w limicie dostêpnych œrodków. Niestety Rada LGD 
zobowi¹zana by³a do odrzucenia (nie wybrania do dofinansowania) 6 wniosków (5 wniosków nie wybrano do dofinansowania z przyczyn nie 
spe³nienia warunków formalnych  kryteriów dostêpu wynikaj¹cych z Programu, 1  wniosek nie uzyska³a wymaganego minimum punktowego, 
które upowa¿nia do ubiegania siê o dofinansowanie). Wszystkie wnioski zosta³y przekazane do UM, celem dalszej oceny, uzupe³nieñ. 

W czerwcu  27.06.br. zakoñczono nabór wniosków na rozwój firm tych istniej¹cych. W odpowiedzi na konkurs odnotowano wp³yw 
13 wniosków. Wnioski te s¹ poddane ocenie formalne, nastêpnie zostan¹ poddane ocenie przez Radê LGD. 

Mobilne Punkty Informacyjne nt. wdra¿ania za³o¿eñ LSR

LGD „Vistula” uczestniczy wydarzeniach, gdzie promuje dzia³alnoœæ 
LGD, w tym rozpowszechnia informacje o Lokalnej Strategii 
Rozwoju, o konkurach). Taki Punkt stan¹³ ju¿ w Dorposzu Szlachecki, 
10.06.2017 r, w RogóŸnie 11.06.2017r. 24.06.2017r. w Lisnowie 
9Swiecie nad Os¹ a 25.06.2017 r. w  Rywa³dzie (Radzyñ Che³miñski). 
LGD zawsze zapewnia animacjê oraz poczêstunek. Stoisko 
stylizowane na styl s³owiañski ma za zadanie przenieœæ nas w czasy 
dawne, by zobaczyæ, zapomniane formy rozrywek, posmakowaæ 
prostego, tradycyjnego jedzenia a przy okazji poznaæ kawa³ek historii. 
Forma punktu odnosi siê do samej nazwy LGD  - „Rozwój przez 
Tradycjê”. Na terenie gminy Stolno takiego Punktu szukaj podczas 
Do¿ynek Gminnych (26.08.br) oraz podczas „Po³owinek Wakacji” w 
Robakowie (29.07.b.r.). 

II pieszy Rajd po fortyfikacjach Twierdzy Che³mno

10 czerwca br. grupa wêdrowników i mi³oœników lokalnej historii 
wyruszy³a na spacer. Od godz. 09:00 zwiedzano forty, gdzie Przewodnik 
przybli¿a³ ich przeznaczenie pierwotne oraz wspó³czesne, np. jeden z 
fortów zosta³ zaadoptowany na schronisko dla nietoperzy.  Na 
zakoñczenie militarnej podró¿y odby³a siê historyczna inscenizacja walki 
o fort w Dorposzu Szlacheckim. Podczas tego wydarzenia promowano 
dzia³alnoœæ LGD w Mobilnym Punkcie Informacyjnym przekazywano 
informacjê o dzia³alnoœci LGD, o og³aszanych konkursach. 

Walne Zebranie Cz³onków

27 czerwca br. cz³onkowie LGD zebrali na  Walnym Zebraniu, gdzie 

przedmiotem dyskusji by³o Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 

rok 2016 oraz Sprawozdanie merytoryczne z dzia³alnoœci Zarz¹du LGD 

za rok 2016. Walne Zebranie cz³onków podjê³o stosown¹ uchwa³ê w 

sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego i merytorycznego 

za rok 2016   i udzieli³o z tego tytu³u Zarz¹dowi Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Dzia³ania „Vistula  Terra Culmensis  Rozwój przez 

Tradycjê” absolutorium. Podczas Zebrania zaprezentowano równie¿ 

stan wdra¿ania LSR.
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A co w najbli¿szym czasie?

22 lipca br. zapraszamy na Zamek do Radzynia Che³miñskiego.  OD godz. 16:00 rozpoczniemy podró¿ w czasy œredniowieczne  bêdzie 

mo¿na spotkaæ i wikliniarza, i mincarza, i obozowisko rycerskie, w tym zbrojowniê, artyleriê, stoisko z wyrobem œredniowiecznej 

bi¿uterii. Odbêdzie siê pokaz oraz nauka tañca œredniowiecznego. G³owna atrakcj¹ wydarzenia bêdzie widowiskowa inscenizacja 

historyczna obrazuj¹ca osiedlenie Krzy¿aków na historycznej Ziemi Che³miñskiej. Na zakoñczenie odbêdzie siê pokaz tañca z ogniem.

 W miêdzyczasie zostan¹ przeprowadzone lincze gry, zabawy, konkursy w tym turniej gmin wchodz¹cych w sk³ad LGD. Walczyæ 

bêdziemy o puchar Prezesa LGD „Vistula”. Na przyby³ych czeka³ bêdzie pyszny poczêstunek.  Przez ca³¹ imprezê czynny bêdzie 

Mobilny Punkt Informacyjny nt. wdra¿ania LSR dla obszaru dzia³ania LGD „Vistula-Terra Culmensis”- mo¿liwoœci wykorzystania 

œrodków unijnych. Zapraszamy do udzia³u w wydarzeniu  przybywajcie  z kwiatami we w³osach, z wiankami na g³owach. Przenieœmy siê w 

czasy dawne, by poznaæ kulturê, tradycje, zwyczaje, legendy z czasów œredniowiecza.

W tym miejscu zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej , gdzie na bie¿¹co zamieszczamy informacje 

nt. dzia³añ realizowanych przez LGD. Poszukaj nas równie¿ na Facebooku. 

www.lgdvistula.org

Dnia 25.05.2017r Pani So³tys Bernadeta £epek zaprosi³a dzieci na warsztaty z okazji Dnia 
Mamy. Dzieci przygotowa³y laurki i kwiaty, które potem wrêczy³y swoim mamusiom 
podczas pikniku rodzinnego, który odby³ siê 3 czerwca br. Zaœpiewa³y piosenki, które 
przygotowa³y wraz z Asi¹ Kosiñsk¹. Pogoda dopisa³a, wszyscy doskonale siê bawili. By³y 
zabawy,tañce i konkursy. Pani so³tys zadba³a o ciep³y posi³ek dla wszystkich uczestników a 
dla najm³odszych o lody i s³odycze.
                                                                                                                   Bernadeta £epek

Dzieñ Mamy w Trzebie³uchu 

Fina³ Wabczañskiej Premier League.
 
W sobotnie popo³udnie dnia 01.07.2017 r.  poznaliœmy zwyciêzcê I edycji Amatorskiej Ligi Pi³ki No¿nej w Wabczu.
Mimo, ¿e amatorskie ligi pi³karskie to nie nowoœæ a niektóre jak np. toruñska gromadzi 50 dru¿yn, to w naszej gminie prawdziwy debiut.
Jak to bywa na wiosnê - potrzeba ruchu wyprowadza na boiska ca³e rzesze Lewandowskich i innych pi³karskich idoli. Jednak to nie tylko 
chwilowy zapa³, ale i przyjemny obowi¹zek. Dziœ mo¿emy powiedzieæ, ¿e projekt wypali³. W rozgrywkach uczestniczy³o 9 dru¿yn w 
wiêkszoœci z gminy Stolno i a¿ trudno w to uwierzyæ. Tak na marginesie to w tej materii s¹ jeszcze du¿e rezerwy i w przysz³ym sezonie 
spróbujemy dotrzeæ i zainteresowaæ lig¹ "martwe" miejscowoœci.
W sobotnich fina³ach w meczu o trzecie miejsce Liverpool Wabcz pokona³ Chelsea Wabcz 12:8. Bramki Liverpool: Bylic 5, Mateusz Bylica 
4, Karol Misiaszek 2, Marcin Golarz 1, Bramki Chelsea: Szymañski 3, Plewka 1, Zió³kowski 1, Ziemecki 1, Kaptejna 1, Chojnacki 1.
W meczu  I miejsce Everton Grubno pokona³ Arsenal Wabcz 4:3. Bramki Everton: Wilma 1, Ostrowski 1, Strupowski 1, Kasprzykowski 1, 
Bramki Arsenal: Domagalski 2, Konieczny 1.
Obie ekipy stworzy³y ciekawy pojedynek. Po rundzie zasadniczej, zajmowa³y odleg³e od podium miejsca, ale na najwa¿niejsze mecze 
zmobilizowa³y siê i sprawi³y du¿¹ niespodziankê. 
Dla trójki zwyciêzców by³y puchary ufundowane i wrêczone przez radnego powiatowego Pana Damiana Ko³odziejka. O nagrody rzeczowe 
zadba³ Wójt Gminy Stolno - Pan Jerzy Rabeszko. 
By³y równie¿ wyró¿nienia indywidualne. Dla najlepszego strzelca - Wojciecha Kasprzykowskiego 17 bramek, który tylko o jednego gola by³ 
lepszy od Mateusza Bylicy 16 bramek. Najlepszym bramkarzem wybrano Pana Cempure z Grubna. Przyznano równie¿ wyró¿nienie i 
symboliczn¹ nagrodê dla pi³karza sezony, którym zosta³ zawodnik Arsenalu Piotr R¹czkowiak.  
Zdjêcia oraz wyniki mo¿na by³o œledziæ na profilu facebook Amatorska Liga Pi³ki No¿nej w Wabczu.
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Zapraszamy do wspó³pracy wszystkich 
mieszkañców Gminy Stolno.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z Urzêdem Gminy  Stolno na poni¿szy adres:              

Urz¹d Gminy Stolno
86-212 Stolno

z dopiskiem  “Gazetka”
   www. stolno.com.pl                                                                           e-mail: grunty@stolno.com.pl 

Tel.601 941 666 , 500 157 824, (56) 677 09 22 
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Dnia 01.07.2017 w Wabczu odby³ siê Wabczañski Festyn Rodzinny. Podczas imprezy odby³y siê mecze pi³karskie rodzice kontra dzieci w 
kategoriach: -m³odzik do lat 13 wygra³ z tatusiami 6:5, -junior do lat 16 wygra³ z tatusiami 7:4
W meczu pokazowym old-boy wymieszane dru¿yny reszty œwiata wygra³y z Wabczem 6:5 po bardzo zaciêtym pojedynku. Po zakoñczeniu 
rozgrywek odby³o siê wrêczenie pucharów ufundowanych przez Gminê Stolno. Turniej zorganizowa³ Klub Sportowy „Wojownik” i S³awomir 
Gross.
Podczas festynu odby³o siê otwarcie gry terenowej Wabczañskie Questy. Fundusze na grê pochodzi³y  ze  Starostwa Powiatowego w Che³mnie w 
ramach konkursu “ Dziedzictwo kulturowe naszego so³ectwa “ . Dla dzieci czeka³o mnóstwo atrakcji, które aktywnie spêdzi³y czas bawi¹c siê na 
dmuchañcach oraz uczestniczy³y w konkursach i zabawach prowadzonych przez animatorki. Ka¿de z dzieci mog³o równie¿ skorzystaæ z 
przeja¿d¿ki konnej. Dla wszystkich uczestników czeka³y pyszne przek¹ski: kie³baski z grilla, chleb ze smalcem i ogórki a tak¿e pyszne p¹czki. 
Wieczorem mimo nieprzychylnej pogody odby³a siê zabawa taneczna. Impreza mog³a odbyæ siê tak hucznie dziêki wsparciu sponsorów, którym 
pragniemy gor¹co podziêkowaæ: Gospodarstwo Rolne Wabcz, Sklep Pana Kwiatkowskiego, Sklep Pana Maækowskiego, Sklep Pana 
Lewañskiego, Wojciech Kasprzyk. Czêœæ kosztów pokryta zosta³a z funduszu so³eckiego. 
So³ectwo Wabcz Dla trenera dru¿yny m³odzików czeka³a s³odka niespodzianka w postaci tortu, któr¹ przygotowali rodzice.

(Artyku³ przygotowany przez So³ectwo Wabcz)
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