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Echo Stolna
Cepno, Grubno, Gorzuchowo, Klêczkowo, Koby³y, £yniec, Ma³e Czyste, Obory, Paparzyn, Pilewice, Robakowo,
Rybieniec, Sarnowo, Stolno, Trzebie³uch, Wabcz, Wabcz Kolonia, Wichorze,Wielkie Czyste, Zakrzewo

Samych radosnych chwil,
Najmilszych spotkañ w rodzinnym gronie,
a tak¿e zdrowia, radoœci i powodzenia na ka¿dy
kolejny dzieñ ¿ycia.
¯ycz¹:
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Stolno
Halina Ko³odziejek

Wójt Gminy Stolno
Jerzy Rabeszko
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Zaplanowane w bud¿ecie na 2015 rok inwestycje gminne
1. Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie Gminy Stolno oraz zakup sprzêtu do organizacji imprez plenerowych. W ramach tego
zadania:
- powstanie 6 si³owni zewnêtrznych w so³ectwach: Wabcz, Cepno, Gorzuchowo, Rybieniec,
M.Czyste, Stolno, Paparzyn oraz uzupe³nione miejsce rekreacji w Oborach o kosz do koszyków i zestaw sprawnoœciowy;
- zakupionych zostanie 9 du¿ych namiotów na potrzeby nastêpuj¹cych so³ectw: Wabcz,
Gorzuchowo, M.Czyste, Stolno, Obory, Sarnowo, Paparzyn, Pilewice, Grubno;
- zakupione zostanie nag³oœnienie do 8 œwietlic na potrzeby nastêpuj¹cych so³ectw: Cepno,
Gorzuchowo, Rybieniec, M.Czyste, Stolno, Obory, Sarnowo, Paparzyn, Pilewice, Grubno;
- zakupionych zostanie 11 du¿ych grilli na potrzeby nastêpuj¹cych so³ectw: Wabcz, Cepno,
Gorzuchowo, Rybieniec, Stolno, obory, Sarnowo, Paparzyn, Pilewice i Grubno;
- zakupiona zostanie równie¿ scena do imprez plenerowych wraz z oœwietleniem a tak¿e
Profesjonalny sprzêt do obs³ugi fotograficznej imprez gminnych.
Ca³e powy¿sze doposa¿enie spotka³o siê z pozytywn¹ opini¹ mieszkañców podczas zebrañ wiejskich jakie odbywa³y siê w roku ubieg³ym.
Gmina na w/w otrzyma dofinansowanie w wysokoœci 75% kosztów kwalifikowanych ze œrodków PROW – œrodki unijne.
W chwili obecnej wy³onione zosta³y ju¿ firmy, które dostarcz¹ nam namioty, grille oraz scenê wraz z oœwietleniem natomiast na pozosta³y sprzêt
rozstrzygniêcie przetargów nast¹pi w najbli¿szym czasie. Zadanie zostanie zrealizowane najpóŸniej do 30 maja b.r.
2. Wykonane zosta³o ju¿ zadanie polegaj¹ce na remoncie stacji Uzdatniaj¹co – Hydroforowej w Cepnie.
3. W trakcie procedury wyboru wykonawcy jest zadanie dot. przebudowy stacji uzdatniaj¹co hydroforowej w Ma³em Czystem w zakresie
wymiany dysz i z³ó¿ filtracyjnych. Zadanie zostanie zrealizowane prawdopodobnie do koñca maja b.r.
4. W najbli¿szych dniach zostanie podpisana umowa na przebudowê drogi gminnej Stolno – Ma³e Czyste o nr 060211C – etap I. Przypomnijmy,
i¿ Gmina na realizacjê tego zadania pozyska³a równie¿ œrodki w wysokoœci 50% kosztów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Inwestycja ma zostaæ wykonana do 30.06.b.r.
5. W I pó³roczu planowana jest równie¿ realizacja remontu drogi gminnej o nr 060207C w Grubnie w technologii powierzchniowego utrwalenia.
6. W tym roku realizowane bêdzie tak¿e zadanie polegaj¹ce na wykonaniu dywanika asfaltowego (jedna warstwa) na drodze gminnej o nr
060201C w Zakrzewie oraz na drodze gminnej w Ma³em Czystem. W najbli¿szym czasie og³oszone zostan¹ przetargi na wykonawstwo.
7. Wy³oniony zosta³ ju¿ wykonawca budowy drogi gminnej o nr 060221C w Koby³ach. Realizacja tej inwestycji zaplanowana jest do 30.06.b.r.
8. W najbli¿szym czasie zostanie wy³oniony wykonawca budowy chodnika w Grubnie na dzia³ce nr 107. Obecnie koñcz¹ siê procedury
zwi¹zane z uzyskaniem zgód w³aœcicieli dzia³ek przez które przechodziæ bêdzie chodnik.
9. W najbli¿szym czasie zostanie wy³oniony wykonawca budowy drogi na osiedlu leœnym w Paparzynie.
10. Trwaj¹ procedury zwi¹zane z przejêciem dzia³ek pod planowan¹ do remontu drog¹ w Wabczu (dz. Nr 44/65). Jak tylko zostan¹ uregulowane
sprawy w³asnoœciowe tj. w³aœcicielem stanie siê Gmina Stolno wówczas przeprowadzony zostanie remont tej drogi.
11. W najbli¿szym czasie zostanie wy³oniony wykonawca remontu budynku przepompowni œcieków w Grubnie.
12. Gmina Stolno przygotowuje siê tak¿e do pozyskiwania œrodków z nowej perspektywy finansowej UE 2014/2020 i m.in. w tym celu
przygotowywane s¹ dokumentacje dot. nastêpuj¹cych zadañ:
- dokumentacja techniczna wraz z koncepcj¹ budowy wodoci¹gu i kanalizacji (ostatni etap) w so³ectwie Ma³e Czyste;
- sporz¹dzenie koncepcji budowy œcie¿ki pieszo – rowerowej Stolno – Klêczkowo wzd³u¿ drogi krajowej nr 55;
- dokumentacja techniczna dla budowy zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 91 w Grubnie;
- dokumentacja techniczna wraz z koncepcj¹ budowy kolektora œciekowego Wabcz – Stolno;
- dokumentacja techniczna budowy œwietlicy wiejskiej w Ma³em Czystem wraz z remontem
remizy OSP. W zwi¹zku z tym zadaniem odby³o siê pierwsze spotkanie Wójta, Rady So³eckiej
i projektanta w celu wyboru koncepcji budowy œwietlicy.

Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Stolno
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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

8
9.
10.

Cena wody i œcieków od 1 kwietnia 2015r
UCHWALA NR V/27/2015
RADY GMINY STOLNO
z dnia 07.03.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê z gminnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i zbiorowe odprowadzanie œcieków
do gminnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych na terenie Gminy Stolno Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz.U. z 2015r. poz. 129 ) uchwala siê, co nastêpuje:
§ l. Zatwierdza siê na okres od O 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. taryfy za wodê pobran¹ z gminnych
urz¹dzeñ wodoci¹gowych
dla:
1.) odbiorców indywidualnych, spó³dzielni i wspólnot mieszkaniowych, placówek oœwiatowych i jednostek organizacyjnych gminy w
wysokoœci 2,62 z³ netto za 1 m 3 plus podatek V AT w wysokoœci 8% ;
2.) odbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ produkcyjn¹ i us³ugow¹ na terenie gminy w wysokoœci 3,29 z³ netto za 1 m3 plus podatek V AT w
wysokoœci 8% ;
3.) odbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ produkcyjn¹ i us³ugow¹ poza terenem Gminy Stolno w wysokoœci 3,48 z³ netto za1 m3 plus
podatek V AT w wysokoœci 8% .
§ 2. Zatwierdza siê na okres od dnia 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. taryfy za œcieki wprowadzone do gminnych urz¹dzeñ
kanalizacyjnych:
1.) dla dostawców indywidualnych, spó³dzielni i wspólnot mieszkaniowych, placówek oœwiatowych i jednostek organizacyjnych gminy
wprowadzaj¹cych œcieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych gminy w wysokoœci 4,37 z³ netto za 1 m3 plus podatek V AT w wysokoœci 8% ;
2.) dla dostawców indywidualnych dostarczaj¹cych œcieki beczkowozami i wozami asenizacyjnymi z terenu gminy w wysokoœci 3,43 z³
netto za 1 m3 plus podatek V AT w wysokoœci 8% ;
3.) dla dostawców indywidualnych wprowadzaj¹cych œcieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych za pomoc¹ przepompowni œcieków zasilanych w
energiê elektryczn¹ przez dostawców w wysokoœci 4,01 z³ netto za 1 m3plus podatek V AT w wysokoœci 8% ;
4.) dla dostawców prowadz¹cych dzia³alnoœæ produkcyjn¹ i us³ugow¹ wprowadzaj¹cych œcieki bytowo - gospodarcze do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych lub dostarczaj¹cych beczkowozami i wozami asenizacyjnymi z terenu gminy w wysokoœci 6,12 z³ netto za 1 m3 plus
podatek V AT w wysokoœci 8% ;
5.) dla dostawców prowadz¹cych dzia³alnoœæ produkcyjn¹ i us³ugow¹ wprowadzaj¹cych œcieki przemys³owe do urz¹dzeñ kanalizacyjnych
lub dostarczaj¹cych beczkowozami i wozami asenizacyjnymi z terenu gminy w wysokoœci 6,35 z³ netto za 1 m3 plus podatek V AT w
wysokoœci 8% .
§ 3. Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie i wywieszenia na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Stolno.
§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stolno.
§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 01 kwietnia 2015 roku .
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Co s³ychaæ w Lokalnej Grupie Dzia³ania?
Finiszujemy miêdzynarodowy projekt - w marcu koñczymy ju¿ realizacjê miêdzynarodowego projektu pn. „Produkt Regionalny i Lokalny
BodŸcem do Rozwoju Spo³ecznoœci, Rejestracja, Promocja, Partnerstwo” V4 dla EaP” realizowanego wraz z partnerami z Gruzji, Czech,
S³owacji, Armenii i Wêgier. Projekt rozpoczêliœmy w kwietniu ubieg³ego roku i w miêdzyczasie uda³o nam siê partnersko omówiæ, przedstawiæ
proces rejestracji produktów. Za³o¿eniem projektu by³o pokazanie jak krok po kroku rejestrowaæ produkty lokalne, wyró¿niaj¹ce siê smakiem,
wygl¹dem, receptur¹. Zale¿a³o nam na wyszukaniu produktów, które wytwarzane s¹ wg tradycyjnych receptur, bez konserwantów, ulepszaczy.
Na przyk³adzie naszej grupy, w tym na przyk³adzie przepisów unijnych, Polskich pokazywaliœmy naszym partnerom jak taki proces, od pomys³u
do realizacji wygl¹da. Zaprezentowaliœmy im nasze produkty, pokazaliœmy jak wygl¹daj¹ dokumenty, jakie kontrole mog¹ wyst¹piæ, jak wygl¹da
proces produkcji. Nie wszyscy s¹ zobligowani stosowaæ przepisy unijne ale chcieli na przyk³adzie naszych produktów lokalnych,
zarejestrowanych stworzyæ swoj¹ œcie¿kê rejestracji produktów. Podpowiadaliœmy im w jaki sposób nale¿y wspieraæ producentów i chroniæ ich
przed nieuczciw¹ konkurencj¹. Opowiadaliœmy im o naszych produktach zarejestrowanych i wpisanych na Listê Produktów Tradycyjnych. U
nas, by móc leganie sprzedawaæ swoje produkty, w tym lokalne, trzeba przejœæ ca³¹ procedurê rejestracji, zg³oszeñ, uzyskania pozwoleñ u nich
wystarczy postawiæ kramik przy swoim domu. Podpowiadaliœmy im jednak, ¿e takie produkty jak nasze maj¹ wiêksz¹ szanse na „ s³awê” za
granic¹, w wiêkszych miastach co przedk³ada siê niew¹tpliwie na wiêksze zyski, promocje regionu. W tym celu we wrzeœniu ub. r. zaprosiliœmy
ich na nasz teren, by wszystko mogli nie tylko zobaczyæ ale i posmakowaæ. Promowaliœmy nasze produkty (powid³a œliwkowe ze Starogrodu,
oleje rzepakowe z Ka³dusa, chleby ze Stolna, wyroby mleczarskie), w tym produkty w postaci ofert gospodarstw agroturystycznych – byliœmy w
„Czereœniowym Sadzie” w Starogrodzie, gdzie nasi goœci byli zakwaterowani oraz w „Zagrodzie Zbyszka” w Bartlewie, gdzie podjêto ich
smako³ykami z ryb. Nasi goœcie odwiedzili równie¿ Gruczno, Chrystkowo, zwiedzili Che³mno, goœcili w Karczmie Che³miñskiej. Z wizyt¹
byliœmy w piekarni w Stolnie, gdzie mogli zobaczyæ proces tworzenia chleba, w zak³adzie produkuj¹cym olej, gdzie poznali proces t³oczenia,
zasady dzia³ania przedsiêbiorstwa, sposób na promocjê. Na Górze Zamkowej w Starogrodzie przywita³a ich grupa serwuj¹c swojskie jad³o,
opowiadaj¹c im o tworzeniu projektu „Starogród-wieœ œredniowiecznych tradycji”, który w swojej dzia³alnoœci opieraj¹ siê o produkty lokalne, w
tym swojski smalec, stosowanie nasadzanych na starogrodzkich polach, zió³. Grupa ta wytwarza swoje przetwory, np. syrop z mniszka
lekarskiego. Pokazaliœmy im równie¿ prosty sposób na promocjê kulinarnych produktów lokalnych – udzia³ w jarmarkach ale przed wszystkim
wykorzystanie w tym celu dzia³aj¹cych gospodarstw agroturystycznych, restauracji, które mog¹ oferowaæ/wytwarzaæ takie produkty. W
miêdzyczasie grupa z terenu Polski – 2 przedstawicieli ze Starogrodu – pojecha³y z wizyt¹ do Czech, Wêgier, S³owacji by poznaæ ich produkty,
zasady sprzeda¿y, promocji. Wizyta ta zaowocowa³a zdobyciem nie tylko doœwiadczenia ale i si³ na dalsz¹ kontynuacjê tworzenia wsi
tematycznej w Starogrodzie. Utwierdzi³a uczestniczki, ¿e to co zrobili dotychczas jest potrzebne, warte pracy i jest doceniane. Podczas wyjazdu
nasze uczestniczki bra³y udzia³ w lokalnym jarmarku. Projekt zak³ada³ równie¿ odwiedzenie krajów spoza UE i w tym celu wszyscy partnerzy
spotkali siê w Gruzji, gdzie poznawali ich œcie¿kê promocji, zasady dzia³ania lokalnych firm, producentów. Tam szczególnie nacisk k³adziony by³
na kultywowanie lokalnych tradycji. Odwiedziliœmy winnice, gdzie poznaliœmy proces tworzenia win wg tradycyjnych receptur tamtego regionu
- Kakhetia. Wiêkszoœæ potraw przygotowywano na naszych oczach - tak to siê robi³o kiedyœ ale i robi jeszcze w wielu domach do tej pory. Wizyta
ta pokaza³a nam, jak tamtejsi mieszkañcy ka¿dy owoc, warzywo potrafi¹ wykorzystaæ i przetworzyæ. Napotykaliœmy wiele przydro¿nych
kramików, sprzeda¿ produktów lokalnych bez pozwoleñ. Tam takie prawo maj¹. Nie ma kontroli, op³at. Dopiero taki wymóg musi byæ spe³niony
kiedy chc¹ swoje produkty „puœciæ” na dalszy rynek - trzeba siê dostosowaæ do obowi¹zuj¹cych wymogów.

chinkali gotowe do gotowania w
tradycyjnych gruziñskim domu

przygotowywanie innych
gruziñskich specja³ów

przygotowywanie tradycyjnych
pierogów gruziñskich - chinkali

wypiek tradycyjnego
chelbka shoti w piecu tone

W ramach projektu powstanie publikacja nt. rejestracji
produktów lokalnych, zasad promocji, ponadto powsta³o
wiele materia³ów promocyjnych. W ramach projektu
utworzona zosta³a strona internetowa , która jest swoistego
rodzaju przewodnikiem po produktach lokalnych krajów
partnerskich. Utworzony zosta³ tak¿e profil na portalu
spo³ecznoœciowym Facebook, celem szybkiej wymiany
doœwiadczeñ, spostrze¿eñ.

tort prezentuj¹cy flagi wszystkich partnerów projektu
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Przeprowadziliœmy konkurs na naj³adniejsz¹ pisankê wielkanocn¹ – w tym roku prac ³¹cznie wp³ynê³o na 40, w tym najwiêcej z Gminy Stolno,
bo a¿ 15. Wszystkie prace by zgodne z regulaminem, tj. by³y to wydmuszki, przygotowane na ró¿ne sposoby - by³y wyklejanki, wydrapywani,
malowane woskiem, wykorzystano gotowe elementy ozdobne, suszone kwiaty, sznurki, w³óczki, mulinê. Ka¿da praca by³a inna, dlatego tak
wyj¹tkowa. Komisja, w sk³adzie czteroosobowym, ocenia³a z³o¿one prace 16 marca br. w siedzibie stowarzyszenia - w Stolnie. Wy³oniono po
jednym zwyciêzcy z ka¿dej z gmin, wchodz¹cej w sk³ad LGD, i tak: z Gminy Che³mno pierwsze miejsce zaj¹³ – Tomasz Kreczmar ze Starogrodu,
z Gminy Grudzi¹dz – Agnieszka Zawadka z Wa³dowa Szlacheckiego, z Gminy Lisewo – Hanna Czerwiñska z Kornatowa oraz z Gminy Stolno –
El¿bieta Bartkowska z Wielkiego Czystego. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ upominek – œwiece zapachowe oraz salaterki a zwyciêzcy otrzymali
m³ynek do kawy oraz paczkê kawy ziarnistej. Konkurs przeprowadzany by³ pi¹ty raz i mamy nadziejê, ¿e i tym razem zak³adane cele zosta³y
osi¹gniête, tj. mieszkañcy siê zintegrowali, zaktywizowali, mogli poznaæ inne techniki wykonywania prac, przekazaæ innych, ¿e warto
zachowywaæ tradycjê wykonywania pisanek. Zadanie, w tym zakup nagród, upominków i przygotowanie poczêstunku wspó³finansowane
by³o ze œrodków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER w ramach dzia³ania
„Funkcjonowanie lokalnej grupy dzia³ania, nabywanie umiejêtnoœci i aktywizacja w latach
2011-2015” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

komisja podczas oceny pisanek
Wójt Jerzy Rabeszko podczas wrêczania
nagród i upominków . Na zdjêciu jedna z
uczestniczek Pani Katarzyna Piasecka z
A co nas czeka w najbli¿szym czasie?
M.Czystego
- 17 kwietnia w Ma³ym Rudniku odbêdzie siê konferencja „Co da³ PROW 2007-2013”, która
skierowana bêdzie do samorz¹dowców oraz do beneficjentów konkursów og³aszanych przez
LGD; 16 maja zostanie zorganizowana Majówka w Starogrodzie; 23 maja rajd rowerowy z met¹ w
Sosnówce, skierowany do osób doros³ych; 30 maja odbêdzie siê wyjazd na piknik integracyjny,
który w tym roku odbêdzie siê na Pojezierzu Brodnickim nad j.Bachotek - wyjazd dla cz³onków
LGD; 12 czerwca – konferencja w Robakowie podsumowuj¹ca okres finansowania w latach 20072013, prezentuj¹ca osi¹gniête cele i za³o¿enia; 4 lipca – rajd rowerowy skierowany dla dzieci i
m³odzie¿y. W miêdzy czasie uczestniczyæ bêdziemy w licznych jarmarkach, targach-28 marca w
Przysieku, 29 marca w Che³mnie, 9 maja w Toruniu.
zwyciezka pisanka z Gminy Stolno

pisanki zg³oszone do
konkursu wykonane przez
mieszkanców gm.Stolno

Wieœci z So³ectwa Stolno
23 marca 20155r. w œwietlicy wiejskiej w Stolnie odby³ siê bal przebierañców dla
najm³odszych mieszkañców so³ectwa. Po powitaniu dzieci, rodziców oraz
prowadz¹cych bal, przez pani¹ so³tys Annê Kunkel, rozpoczê³a siê wspólna zabawa.
Wœród bawi¹cych siê nie zabrak³o rycerzy, ksiê¿niczek, pszczó³ek, spidermanów,
policjantów oraz wielu innych bohaterów ksi¹¿ek i bajek. Dzieci wraz z pedagogami
i rodzicami bawi³y siê przy rytmach weso³ej muzyki tworz¹c ko³a i „wê¿yki”.
Odby³y siê liczne zabawy sportowe tj. rzuty do kosza, strza³y na bramkê, rzuty
woreczkami do celu czy skoki do kó³ek zakoñczone przejœciem przez tunel. By
zregenerowaæ swoje si³y po wielkich szaleñstwach dla wszystkich czeka³ s³odki
poczêstunek i pyszne ciep³e gofry. Fundusze na spotkanie pozyskano z Gminnej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Stolnie. Po przesz³o
dwugodzinnej zabawie bal dobieg³ koñca. Dzieci z uœmiechem na twarzy i wielkim
zadowoleniem wraca³y do swoich domów z nadziej¹, ¿e bal przebierañców w
przysz³ym roku bêdzie równie udany jak tegoroczny. Imprezê zorganizowa³a wraz
z so³tysem Rada So³ecka, która dziêkuje za pomoc Pani Dorocie Strzeleckiej,
Pani Iwonie Rudolf i Pani Dorocie JóŸwik.
W dniu 14 marca br. od godz. 9.00 na œwietlicy wiejskiej
w Stolnie odby³y siê kulinarne warsztaty wielkanocne.
Panie pod okiem Pani Anny Kunkel przygotowa³y m.in.:
jajka faszerowane szpinakiem, pieczarkami, ¿ó³tym
serem i wêdzonym ³ososiem, rolady serowe
faszerowane szynk¹ i papryk¹, pieczarkami oraz szynk¹
i jajkami. Nie zabrak³o oczywiœcie bia³ego ¿urku z
kie³bas¹ oraz makowca i mazurków. c.d na nastêpnej
stronie
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Tego samego dnia od godz. 15.00 mieszkanki Stolna œwiêtowa³y przypadaj¹ce kilka dni wczeœniej Dzieñ Kobiet. Mi³ym gestem by³o rozpoczêcie
uroczystoœci przez Pana Damiana Ko³odziejka - Radnego Powiatowego i Pana Bartosza Zió³kowskiego - cz³onka rady so³eckiej, którzy
rozpoczêli uroczystoœæ od z³o¿enia gor¹cych ¿yczeñ wszystkim Pani¹ i wrêczyli po symbolicznym kwiatku. Poczêstunek zosta³ przygotowany na
wczeœniejszych warsztatach wielkanocnych dla wszystkich obecnych. Uroczystoœæ przebiega³a w bardzo mi³ej i weso³ej atmosferze.

Walentynka z odpada II edycja
Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie zorganizowa³a konkurs
dla mieszkañców Gminy Stolno w kategoriach od najm³odszych
do najstarszych. Jak w ubieg³ym roku, zainteresowanie by³o
du¿e.
Komisja oceni³a:
w kategorii kl „0”
I miejsce Julia Sewerynowicz -SP w Stolnie
II miejsce Daniel Chrobak-SP w Stolnie
III miejsce Piotr JóŸwik-SP w Stolnie
w kategorii I-III
I miejsce Zuzanna Jarnicka -kl. III SP w Robakowie
II miejsce Wiktoria Trytek -kl I SP w Robakowie
II miejsce Milena Mirodka -kl I SP w Robakowie
w kategorii IV-VI
I miejsce Julia Kasprzyk - kl V SP w Wabcz
II miejsce Karolina Milewska -kl VI SP w Robakowie
III miejsce Wiktor Z³otowski -kl IV SP w Stolnie
w kategorii gimnazjum
I miejsce Agata Jankowska Gimnazjum w Stolnie
I miejsce Sandra Piotowska Gimnazjum w Robakowie
kategoria powy¿ej 16-ego roku ¿ycia
I miejsce Aleksandra Piasecka
kategoria doroœli
I miejsce Barbara Piasecka
II miejsce El¿bieta Bartkowska
III miejsce Zofia Janik

Ferie w GBP w Stolnie
Bardzo aktywnie spêdzono ferie zimowe w Gminnnej Bibliotece Pubicznej
w Stolnie, w której przygotowano ciekawe warsztaty, promuj¹ce ksi¹¿ki o
tematyce rêkodzielniczej. W pierwszym tygodniu odby³y siê warsztaty z
decoupage, w którym uczestniczy³o 10 osób. Ka¿dy uczestnik samodzilenie
wykona³ œwiecznik, serwetnik i podstawki pod fili¿anki i zdobywa³
podstawowe umiejêtnoœci w zakresie tej techniki pod czyjnym okiem
prowadz¹cej Katarzyny Piaseckiej.
W drugim tygodniu ferii przygotowane zosta³y warsztaty kosmetyczne z
malowaia i zdobienia paznokci. Uczestniczy³y w nim dziewczêta w ró¿nym
wieku a by³o ich jedenaœcie. Ka¿da z uczestniczek mog³a zdobiæ paznokcie
w dowolny sposób przy pomocy brokatu i ró¿norodnych cyrkoni.Warsztaty
równie¿ prowadzi³a Katarzyna Piasecka. Wszystkie pomoce potrzebne do
przeprowadzenia warsztatów zosta³y zakupione przez pani¹ kierownik GBP
Katarzynê Bajera.
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FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO
W dniach 17 i 24 luty na Hali Sportowej w Stolnie odby³y siê turnieje
pi³ki halowej, pierwszy dotyczy³ szkó³ podstawowych: zwyciê¿y³a
dru¿yna Kasztelan-Papowo, drugie miejsce zdoby³ Wojownik-Wabcz,
trzecie miejsce zdoby³a dru¿yna Wegrowianka-Wêgrowo, czwarte
zdoby³a dru¿yna ze Stolna. W drugim turnieju bra³y udzia³ cztery
dru¿yny. Zwyciê¿y³a dru¿yna gospodarzy, czyli Stolno, drugie miejsce
zajê³a dru¿yna Legia-Che³m¿a, trzecie miejsce zdoby³a dru¿yna
Wojownik-Wabcz, czwarte miejsce zajê³a dru¿yna Che³mniankaChe³mno. Wszystkim dru¿ynom puchary wrêczy³ Wójt Gminy Stolno
Pan Jerzy Rabeszko.
Turniej zorganizowany zosta³ przez Pana Sawomira Grossa oraz Pana
Marka Matusa, puchary zosta³y ufundowane przez Urz¹d Gminy
Stolno.

ZAPRASZAMY NA G MINNY TU RN IEJ SZACHO WY
KTÓRY ODBÊDZIE SIÊ 26 KWIETNIA
OD GODZ. 10.30 W SALI NARAD URZÊDU GMINY STOLNO
ZAPISY UCZESTNIKÓW BÊD¥ TRWA£Y TEGO SAMEGO DNIA OD
GODZ. 10.30
Do wziêcia udzia³u w turnieju zapraszamy wszystkich mi³oœników szachów:
dzieci szkolne (szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y ponadgimnazjalne),
doros³ych, seniorów.
TERMIN: 26 kwietnia
MIEJSCE: SALA NARAD UG STOLNO
ORGANIZATOR: URZ¥D GMINY STOLNO
WARUNKI UCZESTNICTWA:
• prawo do gry maj¹ mieszkañcy Gminy Stolno
• zapisów mo¿na dokonywaæ na miejscu, w dzieñ turnieju
PROGRAM TURNIEJU:
• godz. 10. 30 – 11.00 – zapisy
• godz. 11. 00
– zamkniêcie listy zg³oszeñ
• godz. 11. 05
– rozpoczêcie I rundy
• ok. godz. 14.00 – wrêczenie dyplomów i nagród
• ok. godz. 14.15 – zakoñczenie turnieju
REGULAMIN, SYSTEM ROZGRYWEK:
• regulamin oraz zasady gry zostan¹ przedstawione przed turniejem przez pana Leszka Bultrowicza, który bêdzie
czuwa³ nad przebiegiem turnieju.
POMAGAMY!!!
W Urzêdzie Gminy Stolno dzia³a Gminny Punkt œwiadcz¹cy pomoc mieszkañcom
naszej Gminy w wype³nianiu zeznañ podatkowych. Z pomocy mo¿na skorzystaæ
codziennie w godzinach pracy Urzêdu Gminy Stolno, z wyj¹tkiem wtorków, gdzie
punkt jest czynny od 7.30 do 9.00 i od 12.00 do 16.00. Punkt bêdzie czynny do 30
kwietnia b.r., a mieœci siê on przy Gminnej Bibliotece Publicznej (parter).
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K¹cik kulinarny
Przepis na Lekki klops z jajkiem
Sk³adniki
600 g miêsa wo³owego
2 jajka
3 jajka ugotowane na twardo
1 cebula
1 ³y¿eczka pieprzu
1 ³y¿eczka ga³ki muszkato³owej
1 ³y¿eczka majeranku
1/2 ³y¿eczki imbiru
1/2 ³y¿eczki soli

•ród³o: www.kotlet.tv

KROK 1
Miêso mielê w maszynce. Dodajê pokrojon¹ cebulê,
przyprawy, wbijam jajka i mieszam.
Klops z jajkiem przepis
KROK 2
Formê wysypujê otrêbami (ewentualnie smarujê
wczeœniej mas³em lub oliw¹) i nak³adam do wys. 1/3,
k³adê jajka na twardo i dope³niam.
Klops z jajkiem przepis
KROK 3
Uklepujê idealnie, by nie by³o potem dziur. Wstawiam
do nagrzanego do 160°C piekarnika i piekê 1 godzinê.
Zostawiam do wystudzenia. Gotowe. Smacznego.

Przepis na Zupa chrzanowa
Sk³adniki
w³oszczyzna (2 marchewki, pietrucha, seler, por)
cebula
1 liœæ laurowy
3 ziarna ziela angielskiego
pieprz zielony w kulkach (ok. 7–8 szt.)
sól do smaku
90–100 g chrzanu
100 ml œmietany kremówki
1 ³y¿eczka ga³ki muszkato³owej
por (prócz tego z w³oszczyzny)
1 ³y¿eczka cukru
ok. 1,5 l wody

KROK 1
W³oszczyznê i cebulê wrzucam do garnka,
zalewam wod¹, dodajê liœæ laurowy, ziele
angielskie, sól, pieprz i gotujê. Odcedzam i
zostawiam sam wywar.
Zupa chrzanowa przepis
KROK 2
Œmietanê mieszam z chrzanem, cukrem i
ga³k¹ muszkato³ow¹.
Zupa chrzanowa przepis
KROK 3
Dodajê do zupy razem z pokrojonym na
paseczki porem. Zagotowujê, doprawiam do
smaku i podajê z grzankami. Smacznego.

Humor
Psychiatra zadaje pacjentowi pytania: - Ile nóg ma pies? - Cztery. - Szef do pracownika: - Panie Kowalski, dlaczego przychodzi
A ile ma uszu? - Dwoje! - A oczu? - Przepraszam, panie doktorze, pan do pracy dopiero o godzinie 11? - Sam szef mówi³, ¿e
gazetê mogê w domu sobie poczytaæ.
czy pan nigdy nie widzia³ psa?

***

***

- Blondynka wchodzi do sklepu z antykami i pyta: - Czy macie coœ Misiu z zaj¹czkiem siedz¹ w jednej celi. Misiu siedzi w k¹cie,
a zaj¹czek ca³y czas biega. - Misiu uciekajmy stad, oni nas
nowego?
zabij¹! - Zaj¹czku usi¹dŸ sobie, jesteœ ze mn¹, nic ci nie
***
zrobi¹. Zaj¹czek jednak po chwili wstaje i znów chodzi. Misiu uciekajmy oni nas zabij¹! - Zaj¹czku uspokój siê i
W restauracji rodzina posila siê promocyjnym obiadem. Zostaje
siadaj.
Zaj¹czek siada. Otwieraj¹ siê drzwi do celi wchodzi
sporo resztek i ojciec prosi kelnera: - Czy mo¿e pan nam
wielb³¹d. A zaj¹czek: - Misiu uciekajmy, zobacz co oni zrobili
zapakowaæ te resztki? Wziêlibyœmy dla pieska... - Hurrra!!! z tym koniem!
krzycz¹ dzieci. - Bêdziemy mieæ pieska..!

***

***

Jad¹ dwie mrówki przez las na rowerach. W pewnej chwili jedna
mówi: - O kurde mucha mi wpad³a do oka!
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- Mam œwietnego pacjenta, cierpi na rozdwojenie jaŸni. - I
có¿ w tym œwietnego? Banalny przypadek! - Obydwaj mi
p³ac¹!

Pracownicy Urzêdu Gminy Stolno
Anna Bochen
Robert Dobek
Urz¹d Gminy Stolno
Drukarnia MW Œwiecie

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”
e-mail: admin@stolno.com.pl

Tel.601 941 666 , 500 157 824, (56) 677 09 22

