
Cepno, Grubno, Gorzuchowo, Klêczkowo, Koby³y, £yniec, Ma³e Czyste, Obory, Paparzyn, Pilewice, Robakowo, 
Rybieniec, Sarnowo, Stolno, Trzebie³uch, Wabcz, Wabcz Kolonia, Wichorze,Wielkie Czyste, Zakrzewo
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Fotoreporta¿ z Dnia Dziecka w Stolnie 

13 czerwca br. w miejscowoœci Obory odby³ siê festyn rodzinny po³¹czony z obchodami dnia dziecka. Wszystkie dzieci obdarowane zosta³y z tej 
okazji paczkami, s³odyczami i wspólnie z piratami bra³y udzia³ zabawie- skaka³y w workach, na skakankach, malowa³y kred¹ okrêt piracki oraz 
wspólnie bawi³y siê przy chuœcie animacyjnej.  Na wszystkich uczestników festynu czeka³ poczêstunek w postaci pysznego bigosu i kie³baski z 
grilla. Imprezê zorganizowa³ przy pomocy mieszkañców so³tys Ireneusz Ociñski.  

Festyn w Oborach i Wabczu

W dniu 13 czerwca 2015 roku na boisku sportowym w miejscowoœci Wabcz odby³ siê festyn z okazji Dnia Dziecka. Centralnym punktem imprezy 

by³ mecz Dzieci kontra Rodzice, który uœwietni³ ca³¹ imprezê. Mecz zakoñczy³ siê wygran¹ dru¿yny Dzieci. Nagrod¹ by³ puchar ufundowany 

przez Wójta Gminy Stolno. Po meczu dzieci uczestniczy³y w grach i konkursach poprowadzonych przez Pirata. Ponadto na wszystkich 

uczestników czeka³ poczêstunek z grilla. Szczególne podziêkowania za dofinansowanie festynu nale¿¹ siê Gospodarstwu Rolnego z Wabcza, 

który ufundowa³ drobne upominki i s³odki poczêstunek dla dzieci. Pani so³tys dziêkujê za przybycie i mi³¹ atmosferê.
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3 maja na dwóch kó³kach zwiedzaliœmy obszar dzia³ania LGD "Vistula". Grupy rusza³y z Wabcza, Lisewa, Piask i 
Nowejwsi Che³miñskiej by wspólnie dotrzeæ na metê rajdu do Ma³ego Rudnika, gdzie czeka³  poczêstunek. Na trasie 
grupy rozwi¹zywa³y rebus, zwiedza³y ciekawe miejsca. Na mecie rajdu odby³y siê konkurencje. Tym razem zwyciê¿y³a 
grupa ze Stolna. Podczas rajdu przeprowadzone zosta³y konsultacje nt. planowania przebiegu trasy œcie¿ek pieszo-
rowerowych na terenie Powiatu Che³miñskiego. Uczestnicy wype³nili ankiety, które przeka¿emy do Starostwa. Równie¿ 
podczas rajdu przeprowadzono konsultacje nt. dzia³añ jakie maj¹ byæ podejmowane w przysz³ym okresie 
programowania.

Rajd rowerowy LGD

W dniu 2 maja przy œwietlicy w Stolnie odby³ siê „Miêdzyso³ecki  Piknik  Rodzinny”.  Przy wspó³pracy   so³ectw Stolno, Grubno, Ma³e 
Czyste, Wabcz i Cepno przygotowano gry i zabawy dla dzieci, poczêstunek dla doros³ych. Festyn zorganizowano po raz pierwszy i mamy 

nadziejê, ¿e bêdzie imprez¹ cykliczn¹.  

Miêdzyso³ecki  Piknik  Rodzinny
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Dnia 13 czerwca br. na boisku przy Zespole Szkó³ Nr2 w Robakowie odby³ siê „XI Powiatowy Festyn ruchowo-rekreacyjny dla dzieci i m³odzie¿y 
niepe³nosprawnej z okazji dnia dziecka” zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno oraz Urz¹d Gminy 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 oraz Marsza³ka Województwa Kujawsko  Pomorskiego oraz 
sponsorów: Wójt Gminy Stolno, Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych ,Firma „Stiegelmeyere” Sp. z o.o. ze Stolna , ZJ 
Paczkowscy i K. Samdzki PNBE Odnawialne •ród³a Energii Spó³ka Jawna z Grudzi¹dza ,Dariusz Sonnenfeld z Grudzi¹dza, Krzysztof Szreiber 
firma Drobud z Che³m¿y, Gospodarstwo Rolne Sp z o.o. z Wabcza, Zak³ad Mleczarski „Promlecz” z Robakowa, Gminna Spó³dzielnia 
Samopomoc Ch³opska z Lisewa, Bank Spó³dzielczy w Che³mnie, Zegart-Farms Zegartowice, Firma PW „Polpak” z Ma³ego Czystego, 
Spó³dzielnia Mleczarska z Lisewa, Zbigniew Nogalski z Grubna, Bank Spó³dzielczy Brodnica Oddzia³ Œwiecie . Impreza podzielona zosta³a na 
dwa bloki. W pierwszym bloku nast¹pi³o uroczyste przywitanie dzieci i m³odzie¿y ze  wszystkich nastêpuj¹cych gmin: Stolno,  Papowo 
Biskupie, Che³mno,Lisewo Unis³aw, Miasto Che³mno, Stowarzyszenie „Œwiate³ko Nadziei”, Dom Pomocy Spo³ecznej w Che³mnie. Mo¿na 
skorzystaæ z trampoliny, pomalowaæ sobie twarz,du¿¹ atrakcj¹ by³y alpaki oraz gigantyczne bañki mydlane tworzone przez 
piratów.Du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê stoisko pani Barbary Rogalskiej aktorce z Baju Pomorskiego pt.”animacjê wariacjê”. 
Organizatorzy zapewnili wszystkim pyszn¹ zupê, kanapki, dro¿d¿ówki, napoje. Wszyscy uczestnicy otrzymali paczki ze s³odyczami, chusty i 
medale. Bardzo du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê wóz stra¿acki, który mogli zwiedzaæ wszyscy chêtni. Na koniec stra¿acy pokazali co potrafi 
w¹¿ stra¿acki, lej¹c wodê, oczywiœcie z dala od uczestników. W imprezie uczestniczy³o oko³o 230-u niepe³nosprawnych z terenu powiatu 
che³miñskiego, zaœ wszystkich uczestników by³o oko³o 400 osób. Pomoc¹ s³u¿yli wolontariusze w liczbie 25-u uczniowie  z Zespo³u Szkó³ Nr2 w 
Robakowie. 

XI Powiatowy Festyn ruchowo-rekreacyjny 



Kwiecieñ- Czerwiec 2015Nr 48ISSN  1733-0211Str. 5ECHO STOLNA

W maju przez kilka dni od 11 do 15-ego, dzieci z klas I-III przychodzi³y na zajêcia plastyczne do Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie. 
Zajêcia zosta³y zorganizowane przez GBP i Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno. Tematem przewodnim by³ „Dzieñ mamy i taty”, dzieci 
otrzyma³y drewniane ramki do zdjêæ oraz kolorowe samoprzylepne naklejki, którymi ozdabia³y ramki dla swoich rodziców.  By³y to bardzo 
sympatyczne zajêcia,wszyscy z zaanga¿owaniem projektowali ramki, by je udekorowaæ najlepiej jak potrafi¹.

Maj w Bibliotece
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W maju b.r. oddano do u¿ytkowania odcinek 
drogi w Koby³ach, który daje mo¿liwoœæ 
przejechania swobodnie ko³o Pa³acu w Koby³ach 
u¿ytkownikom drogi jad¹cym z kierunku 
Wabcza. Wykonanie tego odcinka drogi 
obarczone by³o wczeœniejszymi procedurami 
zwi¹zanymi z przejêciem dzia³ek z Agencji 
Nieruchomoœci Rolnych, wytyczeniem oraz 
przygotowaniem dokumentacji technicznej. 
Prace budowlane wykonywane by³y przez Firmê 
Drobud z Che³m¿y.  Koszt budowy to blisko 123 
tys. z³. W maju b.r. oddano tak¿e do u¿ytkowania 
kolejny odcinek drogi na osiedlu Leœnym w 
Paparzynie. Drogê t¹ wykona³a tak¿e Firma 
Drobud z Che³m¿y za kwotê 75.000 z³.
Gmina Stolno podpisa³a porozumienie z 
Powiatem Che³miñskim na realizacjê jeszcze w 
tym roku kolejnego odcinka drogi Trzebie³uch – 
Robakowo. Udzia³ gminy w tym przedsiêwziêciu 
to 50 tys. z³, drugie tyle wy³o¿y Powiat 
Che³miñski.

Kolejne drogi w Gminie Stolno

W miejscowoœci Grubno wzd³u¿ drogi gminnej od skrzy¿owania z drog¹ 
krajow¹ nr 91 w kierunku osiedla mieszkaniowego prowadzona by³a 
inwestycja polegaj¹ca na budowie nowego odcinka chodnika dla 
pieszych u¿ytkowników dróg na d³ugoœci 258 mb. Inwestycja ta 
szczególnie cieszy W³adze Gminy Stolno, gdy¿ poprawia estetykê 
miejscowoœci gminnej oraz poprawia bezpieczeñstwo jej mieszkañców. 
Prace wykonywane by³y przez Firmê Drobud z Che³m¿y.  Koszt budowy 
to blisko 91 tys. z³. Inwestycja jest ju¿ zakoñczona i mieszkañcy Grubna 
mog¹ korzystaæ z bezpiecznej drogi do domu. 

Gmina Stolno sukcesywnie zwiêksza liczbê chodników dla pieszych u¿ytkowników dróg 

W miesi¹cu maju b.r. zosta³y oddane do 
u¿ytku kolejne si³ownie zewnêtrzne w 
so³ectwach: Wabcz, Cepno, Gorzuchowo, 
Rybieniec, Ma³e Czyste i Paparzyn oraz 
uzupe³niony zosta³ plac zabaw w Oborach o 
zes taw sprawnoœciowy i  kosz  do  
koszykówki. Œrodki na budowê w/w miejsc 
sportu i rekreacji Gmina pozyska³a ze 
œrodków Unii Europejskiej w ramach PROW 
„Odnowa i rozwój wsi”.

Si³ownie zewnêtrzne w kolejnych so³ectwach

Rybieniec Ma³e Czyste

Wabcz

Cepno Gorzuchowo

Paparzyn

Dnia 26 kwietnia br. w Sali Narad Urzêdu 
Gminy Stolno odby³ siê Gminny Turniej 
Szachowy o puchar Wójta Gminy Stolno. Po 
zaciêtej walce zwyciê¿y³ Micha³ Cierniak, 
drugie miejsce zaj¹³ Marek Matus, trzecie 
miejsce zdoby³ Pawe³ Sokó³. Na zdjêciu od 
lewej Marek Matus, Artur Marcinkowski, 
Micha³ Cierniak, Patryk Rybacki, Marek 
Kaliszewski, Weronika Æmil,  Zbigniew 
Kminikowski (drugi rz¹d) Damian Ko³odziejek, 
Pawe³ Sokó³ oraz sêdzia Leszek Bultrowicz.

Gminny Turniej Szachowy
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29 maja w Szkole Podstawowej w Wabczu odby³ siê trzynasty gminny konkurs ortograficzny  „O Pióro Wójta Gminy Stolno”. Do ortograficznej 
konkurencji przyst¹pili uczniowie klas I-III oraz IV-VI szko³y podstawowej, a tak¿e gimnazjaliœci. Uczestnicy pisali dyktanda pe³ne „pu³apek” 
ortograficznych, zachowuj¹c przy tym du¿¹ czujnoœæ. W trudnej rywalizacji zwyciêzcami zostali ci, którzy wykazali siê najlepsz¹ znajomoœci¹ 
zasad pisowni i umiejêtnoœci ich zastosowania w praktyce.
W najm³odszej grupie wiekowej najlepsi okazali siê uczniowie z Robakowa: I miejsce zaj¹³ Micha³ Figura, II miejsce zajê³a Zuzanna Jarnicka, a 
III miejsce nale¿a³o do Adrianny Bonas ze Stolna. W grupie uczniów starszych zwyciê¿y³a Sara Æmil ze Stolna, II miejsce zajê³a Wanessa Gefheld 
z Robakowa, natomiast III miejsce zajê³y ex aequo Julia Majewska ze Stolna i Karolina Urban z Robakowa. W kategorii gimnazjalistów na 
podium stan¹³ Kamil Orczyk ze Stolna, II miejsce zajê³a Dominika Nawrotek z Robakowa, a III miejsce powêdrowa³o do Jakuba Lewañskiego ze 
szko³y w Robakowie. 
Nagrody ufundowa³ wójt gminy Stolno, który osobiœcie wrêczy³ zwyciêzcom pióra i pogratulowa³ wyników. 

„O Pióro Wójta Gminy Stolno

Dnia 26.05.2015r pani so³tys z Trzebie³ucha 
zaprosi³a po raz kolejny dzieci ze szko³y 
specjalnej z Che³mna na ognisko z pieczeniem 
kie³basek .Wszyscy otrzymali niespodzianki , 
s³odycze, ciep³e napoje . Za mi³o spêdzony czas 
dzieci podziêkowa³y kwiatami i laurkami.

Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej

Laurki na Dzieñ Matki
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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: admin@stolno.com.pl 

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

K¹cik kulinarny
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Sk³adniki

-podwójna pierœ kurczaka

-4 ³y¿ki miodu

-4 ³y¿ki musztardy

-4 z¹bki czosnku startego

-4 cm œwie¿ego imbiru, startego

-Szczypta suszonego chili

-Sól

-Olej

Kurczak miodowo-musztardowy
KROK I
Kurczaka myjemy i dzielimy na 4 kotlety, lekko 
oprószamy sol¹. 
KROK II
Musztardy, miód, czosnek, imbir i szczyptê chili dobrze 
mieszamy. Dodajemy kurczaka i wcieramy w niego 
marynatê.
KROK III
Odk³adamy do lodówki na godzinê. 
Rozgrzewamy patelniê grillow¹, lekko nat³uszczona 
olejem i sma¿yæ kotlety polewaj¹c co jakiœ czas 
marynat¹.
Gotowe. Smacznego.

Sk³adniki
Ciasto naleœnikowe:
-2 szklanki m¹ki
 -1 szklanka mleka
 -1 szklanka wody
 -2 jajka
 -szczypta soli
 -olej do sma¿enia
Nadzienie:
- ok. 0,7 kg truskawek
- 70 g czekolady gorzkiej
 -1/4 szklanki mleka
 -1 ³y¿ka cukru pudru

KROK 1
Rozbiæ jaja i roztrzepaæ. Wymieszaæ wszystkie mokre 
sk³adniki razem (jajka, mleko, wodê). Dodaæ przesian¹ 
m¹kê i sól. 
KROK 2
Postawiæ garnek z wrz¹c¹ wod¹ na najmniejszym 
p³omieniu, a na garnku miseczkê, do której wrzuciæ 
czekoladê, przesiany cukier i mleko. Czekaæ, a¿ siê 
rozpuszcz¹.
KROK 3
Sma¿yæ naleœniki na dobrze nagrzanej patelni na 
niewielkiej iloœci t³uszczu. Podawaæ gor¹ce zawiniête z 
nadzieniem lub z³o¿one w kopertê.
Smacznego

Naleœniki z truskawkami i czekolad¹

•ród³o: www.durszlak.pl

Humor

Syn koñczy osiemnaœcie lat. Z tej okazji ojciec daje mu w 

prezencie srebrn¹ zapalniczkê stwierdzaj¹c, ¿e od tego 

momentu pozwala mu paliæ.
- Dziêkujê tato, ale ja rzuci³em palenie cztery lata temu.

Do Jasia ³owi¹cego ryby nad rzek¹ podchodzi policjant: - 

Ch³opcze, tu nie wolno ³owiæ ryb. Bêdziesz musia³ zap³aciæ 

mandat. - Ale¿ ja wcale nie ³owiê ryb! Ja uczê robaka p³ywaæ! 

Policjant zbity z tropu milknie a po chwili nie daj¹c za wygran¹ 

mówi: - A jednak bêdziesz musia³ zap³aciæ mandat! Ten robak nie 

ma stroju k¹pielowego!Jedzie zaj¹czek z niedŸwiedziem na jeden bilet i przychodzi 

kanar. To niedŸwiedŸ schowa³ zaj¹czka do kieszeni w 

marynarce i pokazuje bilet. Kanar siê pyta: - A co pan tam 

trzyma w kieszeni marynarki? NiedŸwiedŸ uderza siê w pierœ, 

***

***

W s¹dzie sêdzia pyta: - Wiêc oskar¿ona twierdzi, ¿e rzuci³a w 

mê¿a pomidorami? - Tak wysoki s¹dzie. - To w takim razie 

dlaczego pani m¹¿ ma wstrz¹s mózgu i rozbit¹ g³owê? - Bo 

pomidory by³y w puszce.Jasio napisa³ na tablicy: "Fczoraj by³em f szkole". Pani pyta 

innego ucznia: - Czy Twój kolega dobrze napisa³ to zdanie? - 

Jasne, ¿e nie. Przecie¿ wczoraj by³a Niedziela!

***

***
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