
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imprezę po raz drugi zorganizowało Stowarzyszenie 
Inicjatywa Stolno, które otrzymało na ten cel fundusze z Urzędu 
Komitetu Integracji Europejskiej. Część artystyczna została 
zorganizowana przez ZS nr2 w Robakowie. Nad 
bezpieczeństwem czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z 
Robakowa.  

Zabawa unijna rozpoczęła się o godz. 10.00 i trwała aż do 
godzin popołudniowych. 

 
Były występy artystyczne dzieci z zespołu szkół w Robakowie 
oraz zespołów tanecznych z Grudziądza: Witchers, SII KRIU i 
Squele. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
  
 

 

Oczywiście największą frajdę sprawiły dzieciom konkursy z 
nagrodami. Dla uczestników pikniku organizatorzy przygotowali 
grochówkę z wkładką. Była również wata cukrowa i lody. 
Podczas trwania imprezy odbył się finał Amatorskiej Ligii 
Siatkówki, którą SIS objął honorowym patronatem. 

 

Dla tych, którzy wypełnili przygotowaną przez Gminne 
Centrum Informacji ankietę, były losowane nagrody. Ankieta 
dotyczyła zagadnień związanych z przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej. Pracownicy GCI udzielali informacji dotyczących 
Unii Europejskiej.  
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W sobotę 30 kwietnia na boisku w 
Robakowie odbył się II Piknik z Unią 

Europejską. 



 
 
W niedzielę 1 maja na boisku w Cepnie odbył się turniej piłki 

nożnej o Puchar Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Stolnie. 
 

 
 
 Oprócz gospodarzy udział w meczu wzięły drużyny  z 

Robakowa, Wabcza, Stolna, Wlk. Czystego, Rybieńca i 
Paparzyna . Gdy sędzia rozpoczął mecze, okazało się, że jest 
jeszcze jedna drużyna chętna do gry, Cepno II czyli „Old-Boys. 
Zagrali dla zabawy, ale mieli nadzieję na lepszy wynik. 

I miejsce zajęła drużyna z Wabcza  
 

 
 
II miejsce drużyna z Paparzyna  
III miejsce zajęła drużyna z Robakowa 
 

 
 

Taniec zwycięstwa wygranej drużyny z Wabcza 

BREAK-DANCE 
 
 
Od 1990r w Chełmnie istnieje grono ludzi zajmujących się 

tańcem break-dance. Nazwa ta pochodzi z języka angielskiego, 
co dosłownie oznacza „taniec-połamaniec”. „Dyscyplina” ta 
polega na wykonywaniu różnych figur typu kręcenie na głowie, 
chodzenie na rękach, oraz wielu innych karkołomnych ewolucji, 
z których większość została zaczerpnięta z gimnastyki 
artystycznej(koń z łękami itp.). Dlatego też zajęcie to jest tańcem 
ponieważ akrobacje wykonuje się rytm muzyki, ale można je 
również nazwać sportem ze względu na pochodzenie 
poszczególnych akrobacji. 

W Polsce taniec ten stał się bardzo rozpowszechniony. 
Praktycznie w każdym mieście znajdują się ludzie zajmujący się 
break-iem. W Chełmnie również istnieje grupa break-dance, 
której skład zmienia się z biegiem lat. Teoretycznie nie ma dolnej 
ani górnej granicy wieku, tańczyć może każdy. Na naukę tego 
tańca potrzebne jest jednak dużo czasu, cierpliwości i sprawności 
fizycznej. Dlatego tancerze przeważnie zaczynają uczyć się w 
czasie nauki szkolnej(wiek ok.10 – 15 lat) a kończą karierę, gdy 
nie mogą zorganizować sobie na to czasu ze względu na pracę, 
rodzinę, studia itp.  

Tańcem zajmują się przeważnie chłopacy, ale dziewczyny też 
mogą. Skład chełmiński aktualnie liczy 6 chłopców (w tym 
instruktor), ale były dziewczęta które również zawzięcie dążyły 
do uzyskania jakichkolwiek wyników w tym tańcu. Przewinęła 
się również masa chętnych, myślących, że kilka treningów 
doprowadzi ich do uzyskania pożądanych efektów. Tacy właśnie 
„przedwcześnie” kończyli karierę gdy po doznaniu pierwszych 
siniaków i kontuzji stwierdzili, że jest to dla nich za trudne i dali 
sobie po prostu spokój. Niestety – podjęcie nauki tego tańca jest 
pewnym wyzwaniem ponieważ żeby czegoś się w tym tańcu 
nauczyć trzeba naprawdę być wytrwałym i cierpliwym a kontuzje 
czy siniaki uważać za „wypadki przy pacy”. Oczywiście nie 
wszystkim tańczącym doskwierają kontuzję. Profesjonalni break-
boye (bo tak mówi się na tańczących) wiedzą jak ich unikać i 
taniec nie sprawia im żadnego bólu, wręcz przeciwnie- jest dla 
nich przyjemnością.  

Chełmińscy tancerze trenują 2 dni w tygodniu w poniedziałki 
i środy po 2-3 godziny. W pozostałe dni  każdy z nich organizuje 
sobie treningi na własną rękę ponieważ 2 dni w tygodniu to 
stanowczo za mało.  

Również w Cepnie istnieje rzesza młodych zwolenników tego 
tańca, którzy aktualnie nie trenują, ponieważ nie mają 
instruktora. W czasie gdy treningi w Cepnie odbywały się, 
instruktorem był Piotr Kłosowski, który aktualnie został 
zmuszony do zaprzestania nauki tańca, ponieważ został 
przydzielony do czynnej służby wojskowej. Piotr umiejętności 
nabrał ucząc się w chełmińskim składzie.  

Wszystkich chętnych kierujemy do CHDK-u mieszczącego 
się na ulicy Dworcowej. Treningi są bezpłatne. Musimy jednak 
uprzedzić, że odbywają się one w Chełmnie tylko 2 razy w 
tygodniu, dlatego zdobyte umiejętności należy  praktykować na 
swoim podwórku. 

          
                                                                                              

Tomek H. 

Mecze w Cepnie 
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Spotykając na chodniku matkę z dzieckiem 
niepełnosprawnym często myślimy sobie biedne dziecko, biedna 
matka, albo uciekamy wzrokiem. Nie zdajemy sobie sprawy co 
znaczy dziecko niepełnosprawne. Kto z nas tak naprawdę miał 
kiedykolwiek kontakt z tymi dziećmi?! Nie znamy ich, nic o nich 
nie wiemy, ale potrafimy oceniać, skreślać, wyśmiewać. 
Dlaczego? Przecież te dzieci są takie jak my. Śmieją się, poznają, 
kochają, płaczą. Ich Świat jest bardziej kolorowy niż nasz, jest 
prostszy i piękniejszy, pod tym względem to my powinniśmy 
uczyć się od nich bo im nigdy nie brakuje uśmiechu. 

 
 
Taką okazję mieli uczestnicy Powiatowego Festynu Ruchowo 

– Rekreacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, który 
odbył się 4 czerwca w Robakowie.  
 

 
Przybyłych gości oraz uczestników powitał włodarz gminy wójt Jerzy 

Rabeszko. 
 

Dzieciaki nie zawiodły. Z każdej Gminy Powiatu przyjechało 
po ponad dwadzieścioro dzieci, łącznie ponad 300 osób. Opiekę 
nad dziećmi sprawowali fachowcy z Chełmińskiego Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, którzy prowadzili różnego 
rodzaju zabawy ruchowe. 

 
 

 
 
 
 

W konkurencjach ramie w ramię brały udział zarówno dzieci 
niepełnosprawne jak i pełnosprawne. Nie zabrakło przy tym 
oczywiście uśmiechu, bo dzieciaki pokazały, że mimo pewnych 
przeciwności potrafią bawić się i cieszyć jak każde dziecko.  

 

 
 

Organizatorzy zapewnili zaplecze techniczne, ciepły posiłek, 
słodycze a na koniec każdemu dziecku wręczono pamiątkowy 
medal i paczkę ze słodyczami. W trakcie imprezy występowali 
uczniowie ze szkoły w Robakowie, Małem Czystem i zespół 
„Circolo” z Krusina.  

 
 
 

Dużą rolę odegrali wolontariusze ze szkół Gminy Stolno wraz 
z kadrą pedagogiczną, którzy świetnie dogadywali się z dziećmi 
niepełnosprawnymi.  

Festyn zorganizowany został przez Stowarzyszenie Inicjatywa 
Stolno we współpracy i przy wsparciu finansowym Urzędu 
Gminy Stolno. Głównymi sponsorami byli: Zarząd 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Starostwo Powiatowe 
w Chełmnie, PZU S.A. Inspektorat w Chełmnie, Bank 
Spółdzielczy Oddział w Chełmnie oraz Hurtownia Papiernicza 
„Marker” z Chełmna i WSHP w Stolnie. 

SIS serdecznie dziękuje uczestnikom, sponsorom i 
wolontariuszom za pomoc w organizacji imprezy.  

Festyn w Robakowie - Wszystkie dzieci nasze są… 
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Dnia 16 czerwca 2005r. o godzinie 1200 w Sali Narad 

Urzędu Gminy Stolno odbyło się spotkanie Wójta Jerzego 
Rabeszko z uczniami szkół podstawowych i 
gimnazjalnych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w sporcie 
w roku szkolnym 2004/2005 oraz ich nauczycielami. 
Spotkanie rozpoczął Wójt krótkim przemówieniem, w 
którym podziękował nauczycielom za promowanie sportu 
wśród młodzieży Gminy Stolno. Każdy nauczyciel 
opowiedział o swoich uczniach i ich osiągnięciach. 
Następnie nauczyciele, jak i uczniowie otrzymali upominki 
od Pana Wójta.  

 

 
 

 
 
 
 
Dyplomy dla promotorów sportu wręczała 

Przewodnicząca Rady Gminy Stolno Pani Halina 
Kołodziejek, a dla ich podopiecznych Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Pani Grażyna 
Kalinowska. Dla rozluźnienia atmosfery uczennice Zespołu 
Szkół nr 1 w Stolnie przedstawiały krótką, zabawną 
charakterystykę o każdym wf-iście. Spotkanie zakończyło 
się słodkim poczęstunkiem w miłej atmosferze.  

 
Lista uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
Gminy Stolno, którzy osiągnęli najlepsze wyniki 
sportowe w roku szkolnym 2004/2005. 
 
SP  MAŁE CZYSTE: 
Karol Poliński 
Jakub Śliwi ński 
Zuzanna Sadecka 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ nr1 w 
STOLNIE: 
Patryk Ciesielski 
Mateusz Beszczyński 
Magdalena Holka 
 
Dorota Ląkiert 
Anita Trybuła 
Joanna Ląkiert 
 

SP WABCZ: 
Agata Kocioł 
Małgorzata Lulińska 
Radosław Filipek 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ nr2 w 
ROBAKOWIE: 
Edyta Furmańska 
Paulina Znaniecka 
Iwona Jeszka 
Piotr Bugajski 
Paulina Poszytek 
Natalia Bronkau 
 

 

 
 
 

RAPORT    CHEŁMIŃSKIEJ     POLICJI 

ZA  VI  MIESI ĘCY 2005   ROKU 
 

Wykrywalno ść Przestępstwa  
stwierdzone 

Wykryte Wskaźnik  
Kategorie 

przestępstw 

2004 2005 Dynamika 2004 2005 2005 
Ogółem 611 674 110,3 402 460 67,6 

Kryminalne 495 489 98,8 294 281 56,8 
Gospodarcze 24 75 312,5 20 72 96 

Kradzież 
rzeczy 

148 133 89,9 62 40 30,1 

Kradzież 
samochodu 

20 21 105 1 2 9,5 

Kradzież z 
włam. 

154 171 111 77 83 46,9 

Rozboje 12 11 91,7 11 8 72,7 
Bójki i 
pobicia 

6 6 100 5 5 83,3 

Uszkodzenia 
ciała 

9 4 44,4 9 3 75 

Przestępstwa 
narkot. 

29 50 172,4 29 50 100 

 

 

 

                  
 

Chełmno Moje Miasto 
 

Wyjdź sobie rano na rynek, 
Nie musisz wcale się spieszyć, 

Spójrz dookoła, możesz serce ucieszyć. 
Spójrz na ratusz na rynku, na pocztę, 

na wieżę na farze co pnie się 
igłą do góry, popatrz na stare 

krzyżackie mury 
Usiądź na ławce na rynku, 

zamów coś do napicia, 
popatrz, że ludzie są tu szczęśliwi 

i wróci Ci chęć do życia. 
Spójrz na bramkę, planty i klasztor, 
na Wisłę co pod murami się plecie 
i powiedz, że Chełmno jest miastem 

najpiękniejszym na świecie. 
Julia Marczak 

Spotkanie wójta ze sportowcami. 
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W dniu 2 maja w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Robakowie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka.  
Uczestnikami spotkania byli strażacy z terenu gminy oraz 
zaproszeni goście z Komendy Powiatowej PSP i Zarządu 
Powiatowego ZOSP w Chełmnie. 

 
 
Wójt Gminy Stolno w wielu ciepłych słowach skierowanych 

do strażaków podziękował za dotychczasową owocną działalność 
i życzył powodzenia w czasie następnych akcji. 

Wyróżniającym się druhom wręczono nagrody i odznaczenia:  
„Srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie: 
Łowicki Artur, Piątkowski Krzysztof, Godek Krzysztof, 
Ziemecki Andrzej i Ćmil Rafał. 
 

Odznaki „Wzorowego strażaka” otrzymali druhowie: Morgaś 
Maria, Chylewski Rafał, Domagalski Andrzej, Lewandowski 
Marcin, Bocheński Rafał, Bocheński Marcin, Nicieja Sławomir i 
Szymanek Jarosław. 

Dyplomy i upominki rzeczowe otrzymali druhowie:  
Gąsior Krzysztof, Bocheński Marcin, Bińczyk Kazimierz i 
Jakubowski Tadeusz. 

 

 
 
Podziękowania i nagrodę za wieloletnią ofiarną społeczną 

służbę w ochronie przeciwpożarowej otrzymał dh Benedykt 
Godek – kierowca OSP Rybieniec. 

 
Zakończeniem uroczystości był smakowity poczęstunek 

przygotowany przez panie z miejscowego KGW i wspólna 
zabawa taneczna 

Dnia 4 czerwca o godz.1300 na boisku w Rybieńcu odbyły się 
zawody strażackie. 

Udział w nich wzięły cztery drużyny seniorów i dwie 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. 

W kategorii Drużyn OSP-seniorzy, zwyciężyli I miejsce-Małe 
Czyste, II miejsce-Rybieniec, III miejsce-Paparzyn, IV miejsce-
Robakowo. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze : I miejsce- Małe 
Czyste, II miejsce- Rybieniec. Pierwszą z nich opiekuje się Pan 
Tadeusz Kobusiński, zaś drugą Pan Krzysztof Godek. 

 
W Szkole Podstawowej w Małem Czystem dnia 9 czerwca 

br., odbyły się ćwiczenia OSP pod hasłem 
 „ Ewakuacja szkoły w Małem Czystem” 
Uczniowie mieli okazję przyglądać się profesjonalnym 

ćwiczeniom dotyczącym gaszenia pożarów a także zasad 
udzielania pierwszej pomocy. Dzieci mogły też przyjrzeć się z 
bliska jak wygląda sprzęt strażacki.  

Warto dodać ,że Ochotnicze Straz Pożarna z Rybieńca i 
Robakowa znajdują się w Krajowym Systemie Ratownictwa. 

Wszystkie drużyny strażackie na terenie gminy Stolno to: 
OSP w Małem Czystem-prezes Stanisław Kobusiński 
OSP w Rybienku-prezes Rafał Ćmil 
OSP w Robakowie-prezes Kazimierz Papierowski 
OSP w Paparzynie-prezes Kazimierz Bińczyk 
Wszyscy prezesi wchodzą w skład Zarządu OSP Gminy 

Stolno, któremu przewodniczy prezes Wójt Gminy Stolno pan 
Jerzy Rabeszko. 
Komendantem OSP Gminy Stolno jest Stanisław Kobusiński.   

 
Dnia 16 czerwca w Sali Narad Urzędu Gminy Stolno odbyło 

się wręczenie nagród w konkursie plastycznym „ Obrona 
Cywilna wokół nas, strażak-ratownik”. Komisja Konkursowa 
wybrała 5 prac namalowanych przez uczniów szkół 
podstawowych-Adriana Molawkę z 2 klasy SP w wałczu, 
Magdalenę Trzcińską z 4 klasy SP w Stolnie, Dawida 
Kowalskiego z „zerówki” przy SP w Wabczu, Agatę Piechotkę z 
4 klasy SP w Stolnie oraz Roksanę Kijowską z 2 klasy SP w 
Wabczu. W kategorii gimnazjów zakwalifikowano malunek 
Elżbiety Golowskiej z Zespołu Szkół nr2 w Robakowie. 
Wybrane prace wezmą udział w wojewódzkim konkursie, 
zorganizowanym przez Wydział Zarządzania Kryzysowego 
Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. 

 

 

OCHOTNICZA STRAZ PO ŻARNA 
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Dnia 26 czerwca 2005r, na  boisku 

w Paparzynie od godz. 1400 trwał 
turniej piłki siatkowej o Puchar 
Prezesa Stowarzyszenia Inicjatywa 
Stolno.  Swoje uczestnictwo  w grze 
zgłosiło sześć drużyn: Cepno, 
Paparzyn I, Samorządowcy Gminy 

Stolno, Grubno, Robakowo, Paparzyn II. Na szczęście dopisała 
pogoda, dzięki czemu bardzo sympatycznie można było spędzić 
niedzielne popołudnie.  

Do finału zakwalifikowały się Grubno, Samorządowcy 
Gminy Stolno i Paparzyn II. 

 
Po zaciętej grze III miejsce zajęła drużyna z Paparzyna, na 

drugim uplasowali się Samorządowcy Gminy Stolno, zaś 
mistrzostwo wywalczyła drużyna z Grubna.  

 
 

 
Po zakończonych meczach, wręczenia pucharu oraz dyplomów 
dokonała prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno, Katarzyna 
Janik. Wszyscy stwierdzili jednogłośnie, że następny turniej 
odbędzie się w przyszłym miesiącu. 
 

 
Pamiątkowe zdjęcie uczestników. 
 

    

RobakowoRobakowoRobakowoRobakowo – wzmiankowanie z 1422r. Początkowo wieś 
rycerska, później szlachecka. Zespół dworsko-parkowy położony 
na krawędzi skarpy nad polodowcowym jeziorem. Park ma 
kształt lekkiej, wypukłej rynny, przypominający literę C. 

 
 
Dworek w stylu klasycystycznym wzniesiony ok. 1830r. 

parterowy z frontonem na którym znajduje się rzeźbiony 
medalion z Samsonem między dwoma lwami i winno latoroślą. 
W XIX/XX w. powiększony o trzy prostokątne przybudówki. 
Ganek z tarasem pochodzi z XX w.  

Obecnie w dworku należącym do Urzędu Gminy mieści się 
Wiejski Ośrodek Zdrowia, pomieszczenia klubowe i mieszkania 
lokatorskie. 

Ciekawą postacią Robakowa jest gen. Franciszek Zieliński, 
którego pamiętają jeszcze mieszkańcy wsi. 

Robakowo w latach 1902-1914 było obszarem dworskim  
Nie wiadomo, czy nazwa pochodzi od właściciela o imieniu 

Robak, czy też wyraża właściwości fauny.  
Podział administracyjny powiatu chełmińskiego, według 

stanu z 31 XII 1966r., Robakowo było Gromadą, do której 
należały sołectwa: Gorzuchowo, Krajęcin, Chrusty, Łyniec  
(Wabcz-Kolonia), Obory, Paparzyn, Pilewice, Piątkowo, 
Robakowo, Sarnowo, Trzebiełuch. Gromada razem liczyła 
47,3km2 , zamieszkującej 2579 ludności. 
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Siatkówka w Paparzynie 



 
 

 
 

Rozpoczęły się już dwa bardzo poważne zadania 
inwestycyjne przewidziane na ten rok budżetowy w 
Gminie Stolno.   
 
Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie nareszcie doczekał się bardzo 
potrzebnego i upragnionego remontu kapitalnego. 4 lipca br. 
na teren Szkoły weszła ekipa budowlana Z.R.B. 
„REMBUD”, która podjęła się tego ogromnego 
przedsięwzięcia. Do września muszą uporać się z remontem 
na tyle aby z dniem 1 września uczniowie Stoleńskiego 
Zespołu Szkół mogli spokojnie rozpocząć naukę. A 
przedsięwzięcie jest ogromne. Kapitalny remont obejmie 
między innymi wymianę: całego pokrycia dachowego, okien, 
posadzek, instalacji C.O. oraz elektrycznej, instalację 
sanitariatów w budynku szkoły oraz malowanie. Całkowity 
koszt przedsięwzięcia to ponad 1 mln PLN.  

 
 

 
Już od jakiegoś czasu trwają prace przy Świetlicy w 
Cepnie. Dotychczas wyremontowano część budynku 
wewnątrz. Remont objął wstawianie okien, instalację  
sanitariatów, przystosowanie kuchni, wymianę instalacji 
elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i C.O. Aktualnie 
prace przeniesione zostały na zewnątrz budynku. 
Układana jest kostka brukowa na placu przed Świetlicą. 
Prace potrwają do końca roku. 
 
 
 

OGŁASZAMY KONKURS 

„Ekologia w wiejskiej zagrodzie” - Konkurs cykliczny 

kończący się podsumowaniem i rozdaniem nagród na 

festynie dożynkowym. 

ZAPRASZAMY DO KONKURSU!!! 

  

 
 
Jedna z gminnych dróg gruntowych będzie miała 

nową nawierzchnię asfaltową. Mieszkańcy gminy i nie tylko 
będą mogli wygodniej poruszać się pomiędzy miejscowością 
Paparzyn a Obory. Warszawska firma „SKANSKA” odział 
Poznański rozpoczęła roboty ziemne przed zmianą 
nawierzchni. Przebudowa obejmie nie tylko samą zmianę 
nawierzchni ale również, wyprofilowanie skarp, pogłębienie 
rowów. W wyniku realizacji projektu utwardzone zostanie 3 
km poboczy oraz zmodernizowane zostanie 1,6 km drogi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na w/w inwestycje Gmina Stolno stara się o 

dofinansowanie z UE. Złożyła w tym celu wnioski do 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego – jednak do dnia dzisiejszego nie ma jeszcze 
rozstrzygnięcia.  

Remont Świetlicy w Cepnie. 
(J.F.) 

 

Trasa Rowerowa!! 
Od 2 sierpnia ruszają prace związane z budową ścieżki rowerowej. 
Trakt rowerowy ma być wybudowany na odcinku Chełmno - Stolno. 
Wykonawcą ścieżki jest przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Budowlanych Drobut z Chełmży. 
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GMINA STOLNO INWESTUJE 
 



 
 
    
    

CappuccinoCappuccinoCappuccinoCappuccino    
        
 1,5 szklanki cukru 
1 kostka Palmy 
1 cukier waniliowy 
3 łyżki kakao 
2 łyżki wody 
2 łyżki wódki 
 
Wszystko rozpuścić w rondelku, mieszając. Nie wolno 
zagotować – mieszać do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Od przygotowanej masy odlać ¼  szklanki. 
Nie będzie nam już potrzebna. 
Do pozostałej wystudzonej masy dodać mąkę ( 1,5 
szklanki), proszek do pieczenia ( 2 płaskie łyżki), 4 
żółtka i pianę z 4 białek. Tak przygotowane ciasto piec 
na tortownicy około 40 min. w temperaturze 160o – 180o  

 
Masa cappuccino 
 
Zagotować dwie szklanki mleka, ostudzić, dosypać trzy 
płaskie łyżki żelatyny, wymieszać, rozpuścić ( jeśli się 
całkowicie nie rozpuści przeleć przez sitko), odstawić. 
W wolnym czasie ucierać: 1 kostka palmy, 1,5 szklanki 
cukru, 5 żółtek (utrzeć), wsypać dwie kawy cappuccino 
(najlepiej czekoladowe), można też dodać trochę  wódki. 
5 ubitych na pianę białek dodać do masy ( gdyby się 
zważyło odstawić do zimnego, później rozkręcić). Na 
koniec powoli wlać rozpuszczoną w mleku żelatynę i 
kręcić. 
Masę cappuccino wylać na ostudzony spód. Po stężeniu 
utrzepać trochę  śmietany z dodatkiem dwóch łyżeczek  
żelatyny rozpuszczonej uprzednio w przegotowanej 
wodzie (jeśli śmietanka nie chciałaby się ubić można 
dosypać trochę śnieżki a dopiero potem żelatynę). Na 
wierzch można potrzeć czekoladę. 
 
Życzymy smacznego!!! 
    
    
    
    

Lody dla ochłody!! 
1 serek homogenizowany 
3 jajka                                                 
1 śnieżka 
½ szklanki cukru 
 
Serek połączyć z żółtkami, białka ubić z cukrem na sztywno. 
Śnieżkę ubić z ¾ szklanki mleka i wszystko połączyć. 
Zamrozić.     
          Życzymy smacznego!!! 
 
    
    
    
    

Poniedziałek 7:15 – 15:15                                
Wtorek 9:00 – 17:00                                                                  

Środa 7:15 – 15:15 
Czwartek 7:15 – 15:15 
                           Piątek 9:00 – 17:00 
Oto lista najlepszych czytelników Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Stolnie: 

1  Józwiak  Czesława  
2 Miraszewski Waldemar  
3 Orczyk Kamila  
4 Preiss Mirosława  
5 Milewska Gertruda  
6 Miklusiak Barbara  
7 Nogowska Magdalena  
8 Kubiak Apolonia  
9 Szulc Patrycja  
10 Rzeźnikowska Emilia  

Zdrojewska Teresa 
11 Stronikowska Maria  
       Nogowska Aleksandra  
12 Nogowska Anna  
13 Fidler Marlena 

Pawlicka Renata 
14 Szulc Wioleta  

Kłosowska Wioleta 
Podczas wakacji zapraszamy czytelników do 
korzystania z księgozbioru oraz usług 
internetowych. 
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Coś dla naszych gospodyń 
 

GODZINY OTWARCIA GMINNEJ BIBLIOTEKI GODZINY OTWARCIA GMINNEJ BIBLIOTEKI GODZINY OTWARCIA GMINNEJ BIBLIOTEKI GODZINY OTWARCIA GMINNEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W STOLNIE!PUBLICZNEJ W STOLNIE!PUBLICZNEJ W STOLNIE!PUBLICZNEJ W STOLNIE!    

 

Wydawca: Urząd Gminy Stolno 
Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy 
o kontakt z Gminną Biblioteką Publiczną w Stolnie 

Urząd Gminy Stolno 86-212 Stolno 
Z dopiskiem „gazetka” 

e-mail: echo_stolna@poczta.fm 
tel. (056) 677-09-07 

 
skład komputerowy M. Chudziński 

 

Echo Stolna redagują: 
Katarzyna Janik 
Jarosław Filipek 

Marcin Chudziński 
Elżbieta Walczak 

 



 
 

 
 

 
 
Pierwsza – bawełniana, Druga – papierowa, 
Trzecia – skórzana, Czwarta – kwiatowa, 
Piąta – drewniana, Szósta – cukrowa, Siódma 
– miedziana, Ósma – spiżowa, Dziewiąta – 
generalska, Dziesiąta – cynowa, Jedenasta – 
stalowa, Dwunasta – lniana, Trzynasta – 

koronkowa, Czternasta – kości słoniowej, 

Piętnasta – kryształowa, Dwudziesta – 

porcelanowa, Dwudziesta piąta – srebrna,, 

Trzydziesta – perłowa, Trzydziesta piąta – 
koralowa, Czterdziesta – rubinowa, 

Czterdziesta piąta – szafirowa, Pięćdziesiąta 
– złota, Pięćdziesiąta piąta – brylantowa, 

Sześćdziesiąta – diamentowa. 
 

Rocznica w Stolnie. 

 
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Stolnie jubileusz 

złotych godów obchodzili Irena i Stanisław 
Lewandowscy mieszkańcy wsi Rybieniec. 

Państwo Lewandowscy związek małżeński zawarli 
21.07.1954r. w Prabutach . 

W Rybieńcu mieszkają od 1964r. wspólnie 
wychowali 5 dzieci: doczekali się 10 wnuków oraz 2 
prawnuków. 

Wójt Gminy Jerzy Rabeszko złożył jubilatom wraz 
z kwiatami serdeczne gratulacje oraz najlepsze 
życzenia pomyślności i szczęścia  na dalsze lata. 

 

 
 

 

    

Do Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Stolnie zostały zakupione nowe książki, 
zapraszamy wszystkich do odwiedzania, 

wypożyczania i czytania! 
    

Oto niektóre najnowsze zakupione książki: 
 
- Wiśniewski J. L.   „ S@motność w sieci”, „Los 
powtórzony”, „Intymna teoria względności” 
- Kava A. „ W ułamku sekundy”, „ Łowca dusz”, „Dotyk 
zła” , „Granice  szaleństwa” 
- King S.   „ Zielona mila” 
- Sieniewicz M.  „Żydówek nie obsługujemy” 
- Schmitt E.   „ Pan Ibrahim i kwiat Koranu” 
- Varga K.   „Tequila” 
- Walters M  „ Zły dotyk” 
- Zafón C.  „ Cień wiatru”  
- Sikora S.  „ Mój dług”  
- Pearl M.   „ Klub Dantego” 
- Rigbey L.  „ Fałszywe lato” 
- Grangre Ch.   „Purpurowe rzeki” 
- Brown D.   „ Zwodniczy punkt”, „Cyfrowa 
twierdza” 
- Coelho P.   „ Zahir”, „ Alchemik”  
- Harasimowicz C.  „ PESEL 890604…” 
- Fielding J.   „ Szepty i kłamstwa” 
- Grochola K .   „ Osobowość ćmy” 
- Follet K.   „ Zamieć” 
 
 

DLA DZIECI : 
- „ Ilustrowany słownik angielsko- niemiecko- polski” 
 
- Krzy żanek J. „Jan Paweł II czyli jak Karolek został 
papieżem” 
 

Zapraszamy!!! 
(wszystkie powyższe tytuły można wypożyczać już od 11 Lipca) 

 

                      
 
WAKACJE 2005 
 
             Zachęcamy do odwiedzania Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Stolnie. Codziennie od 
godz. 1100 do 1400 można spędzić mile czas  
kolorując, wycinając, grając i czytając.  

          W każdy piątek od godz. 1000 do godz. 
1300, różnych ciekawostek z papieru nauczy 
wszystkich chętnych Dominika Dyjach.  
 

                            Zapraszamy 
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Czy wiecie jak nazywają się poszczególne 
małżeńskie rocznice? 

 



 
 
We wtorek 28 czerwca w Urzędzie Gminy Stolno odbyły się 

uroczyste obchody XV – lecia powstania samorządów 
terytorialnych. Na uroczystość zaproszeni zostali wszyscy radni, 
którzy zasiadali w Radzie Gminy Stolno od 1990 r. 
Dodatkowymi gośćmi byli Starosta Powiatu Chełmińskiego pan 
Wojciech Bińczyk i jego zastępca pan Zdzisław Gamański oraz 
Przewodniczący Rady Powiatu pan Zbigniew Orzechowski. 
Przybyło łącznie 50 osób. W części oficjalnej, która odbyła się w 
Urzędzie Gminy Stolno podsumowano 15 lat pracy Samorządu. 
Wójt Jerzy Rabeszko miał się czym pochwalić bo przez te 
wszystkie lata mimo wielu przeciwności sporo udało się 
osiągnąć. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przede wszystkim są to: budowa kanalizacji wraz z 
oczyszczalnią ścieków oraz późniejsza jej modernizacja, 
rozbudowa wodociągów,   wiele utwardzonych dróg, chodników, 
remont i przebudowa szkoły w Robakowie, utwardzone place 
przed szkołami, kościołami w Sarnowie i Wabczu, remizą w 
Robakowie, dobrze wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna, 
doposażenie Ośrodków Zdrowia, nowy budynek Urzędu Gminy 
w Stolnie  i wiele innych. Dużo inwestycji jest też planowanych 
w niedalekiej przyszłości.  

Starosta również wygłosił parę słów, przede wszystkim o 
zmianach jakie zaszły w podziale terytorialnym kraju i 
współpracy, miedzy Starostwem Powiatowym a Urzędami Gmin. 
Na koniec wzniesiono toast za pomyślność na kolejne lata. 

 
 

 
 
Minęło już 15 lat gdy po upadku starego systemu w 

odradzającej się demokratycznej Polsce utworzono jednostki 
samorządu terytorialnego. Był to niewątpliwie duży krok w 
kierunku poprawy bytu i udziału obywateli w życie Gminy.  

Decentralizacja kraju po reformie samorządowej sprawiła, że 
Gminy otrzymały osobowość prawną a co za tym idzie ludzie 
zamieszkujący ich teren przestali być anonimowi. PRL - owski 
system sprawowania władzy był bardzo krzywdzący i 
ograniczony. Wiele decyzji podejmowanych w tamtym czasie 
miało charakter czysto biurokratyczny, nieprzemyślany i często 
krzywdzący dla obywateli. Dopiero po reformie samorządowej 
władze Gminne mogły bardziej dokładnie inwestować pieniądze 
budżetowe kierując się dobrem małych grup społecznych.  

Dzisiejsze samorządy terytorialne mają już duży bagaż 
doświadczeń, tych dobrych jak i złych. Nie jest im łatwo dzielić 
pieniędzmi, których niestety nie przybywa, na co raz to bardziej 
rosnące potrzeby i zadania, którymi zostają obarczane. Jednakże 
jak na razie włodarze Gmin, choć nieco narzekają, 
rozdysponowują dane im pieniądze i dzielą je jak najlepiej 
potrafią tak by wystarczyło na wszystkie zadania… 

(J.F.) 

 
24 marca 2005 r.  Podjęte zostały uchwały w sprawie:       

� w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Stolno z wykonania rocznego programu społeczno gospodarczego Gminy Stolno. 
� w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stolno oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

Stolno. 
� w sprawie : ustalenia dopłat dla dostawców ścieków wprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych za pomocą 

przydomowych przepompowni ścieków zasilanych w energię elektryczną przez dostawców. 
� w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/163/05 Rady Gminy Stolno z dnia 12 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na rok 2005. 
� w sprawie zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie EtapI” 

28 czerwca 2005 r.  Podjęte zostały uchwały w sprawie: 
� Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań  w zakresie przebudowy drogi gminnej Paparzyn – Obory oraz budowy 
ścieżki rowerowej 

� Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 
przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

� Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu 
� Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych 
� Zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysku i strat Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stolnie 
� Upoważnienie do dokonania kontroli i oceny działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz pracy kierownika zakładu 

Pełna treść wszystkich uchwał jest do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) pod adresem: www.bip.stolno.ug.gov.pl  w dziale "Rada Gminy" 
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XV - lecie samorządu terytorialnego w Stolnie 
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SESYJNE WIE ŚCI 
 



 


