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,,Najwiêksze bogactwo, to robienie 
tego, co kochasz’’

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnê z³o¿yæ wszystkim 
nauczycielom i pracownikom oœwiaty najlepsze ¿yczenia. ¯yczê 

wielu sukcesów zawodowych oraz zadowolenia w ¿yciu osobistym.

Sk³adam s³owa podziêkowania za wysi³ek wk³adany w 
wykonywanie Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy.

¯yczy Wójt Gminy Stolno
Jerzy Rabeszko

Colin P. Sisson



Piknik z ziemniakiem w roli g³ównej odby³ siê w sobotê (19.09) przy œwietlicy  w Sosnówce. Seniorzy w ten sam dzieñ od godziny 
porannych przygotowywali potrawy w œwietlicach wiejskich, po czym zwieziono je do Sosnówki, by wspólnie z innymi uczestnikami 
pikniku je kosztowaæ. Taki piknik by³ œwietn¹ okazj¹ do spotkania siê po latach, do rozmów, do uœmiechu, do poznania siê. By³y gry, 
konkursy, zabawy. Dzieci przygotowa³y portret Pani Jesieni oraz figurki z 
ziemniaka – podobizny Prezesa LGD „Vistula”- Marcina Pilarskiego.  Doroœli 
zmagali siê w przenoszeniu ziemniaka na drewnianej ³y¿ce- kobiety zanios³y 
ziemniaka do swoich partnerów, którzy czym prêdzej mieli je jak najcieniej 
obraæ. Tej konkurencji para,reprezentuj¹ca gminê Grudzi¹dz by³a 
najszybsza.
Piknik ten, który  uda³o siê zorganizowaæ dziêki dotacji otrzymanej z Urzêdu 
Marsza³kowskiego Woj. Kujawsko – Pomorskiego. Celem tego zadania by³a 

aktywizacja i integracja seniorów. Zale¿a³o  by podj¹æ 
siê takiego zadania, które przyczyni siê by osoby 
starsze wysz³y z domu, mogli na nowo uczestniczyæ w 
¿yciu spo³ecznym, w³¹czyæ siê w organizacjê zadania 
– to oni przygotowali  poczêstunek, wydawali go. W ten 
sposób niektórzy poczuli siê na nowo potrzebni, mogli  
zobaczyæ jak inni dzia³aj¹. Mamy nadziejê, ¿e ta forma 
integracji podoba³a siê  i ¿e w naszych kolejnych 
podejmowanych w tym kierunku inicjatywach równie 
chêtnie w³¹cz¹ siê mieszkañcy.
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Dzieñ ziemniaka i seniorów

W ramach uspo³ecznienia procesu tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 -2020 Lokalnej Grupy Dzia³ania „Vistula – 
Terra Culmensis” w dniach 7 – 10 wrzeœnia br. przeprowadziliœmy szereg spotkañ z osobami zamieszkuj¹cymi obszar LGD. 
Konsultacje zosta³y zorganizowane na terenie ka¿dej z 10 gmin tworz¹cych 
LGD i wziê³o w nich udzia³ prawie 150 osób. Zebrane podczas spotkañ 
informacje zostan¹ wykorzystane do dalszych prac na LSR.
Podczas spotkañ, w których udzia³ brali samorz¹dowcy, przedstawiciele 
Organizacji Pozarz¹dowych, przedsiêbiorcy, liderzy wiejscy, mieszkañcy 
konsultowano projekt diagnozy oraz analizy SWOT LSR. Zebrane w trakcie 
warsztatów uwagi, sugestie przyczyni¹ siê do stworzenia dokumentu, który w 
pe³ni bêdzie oddawa³ potrzeby mieszkañców naszej LGD.
Spotkania te by³y pierwszym etapem przygotowywania LSR. Po procesie 
konsultacji  dokumentów spotkamy siê ponownie (w Stolnie spotkanie to 
odbêdzie siê 27.10 br. Godz. 11:30 w œwietlicy) z mieszkañcami by po raz 
kolejny poznaæ ich punkt wiedzenia, szczególnie przy okreœlaniu zapisów 

analizy SWOT i okreœleniu celów 
dzia³ania LGD „Vistula”.
Ponadto przypominamy, i¿ w 
poniedzia³ki, œrody i pi¹tki punkt 
konsultacyjny prowadzony jest w 
biurze LGD, w godz. od 08:00  do 12:00.

Ka¿dy Twój g³os jest dla nas wa¿ny.
W³¹cz siê w budowanie strategii, która ma s³u¿yæ wszystkim mieszkañcom obszaru.

Pierwszy etap konsultacji LSR za nami

Na dwóch ko³ach po Ziemi Che³miñskiej by poznaæ zwyczaje wsi 
4 lipca na obszarze dzia³ania LGD „Vistula” mo¿na by³o spotkaæ wspó³p racê, daje mo¿liwoœæ pokazania siê, poznan ia siê, 
wielu rowerzystów – dzieci, m³odzie¿ i osoby doros³e jechali do wymienienia doœwiadczeniami.
Che³mna. Po drodze mijali ciekawe, warte zobaczenia i poznania Rajd rowerowy oraz piknik historyczny zosta³ zorganizowany dziêki 
obiekty, obcowali z przyrod¹. Grupy rusza³y z wytypowanych dotacji otrzymanej z Urzêdu  Marsza³kowskiego Województwa 
wczeœniej miejsc, by dotrzeæ do Che³mna, do Osady Rycerskiej. Tam Kujawsko-Pomorskiego i ze Starostwa Powiatowego  w  Che³mnie. 
czw Osadzie czeka³a na nich niespodzianka piknik w stylu 
œredniowiecznym. Przygotowano wystrój osady, rycerze niczym we 
wsi œredniowiecznej zasiedli przy biesiadnym stole, przy namiotach i 
stworzyli klimat wsi œredniowiecznej. Mo¿na by³o wybiæ sobie 
monetê, postrzelaæ z ³uku, by³ pokaz walki,  strza³y z armaty, 
omówiono jak wygl¹da³ kiedyœ strój rycerza, pokazano broñ, by³y 
gry, zabawy, konkurencje, lekcja historii podoba³a siê nie tylko 
dzieciom ale równie¿ osobom starszym, którzy bardzo chêtnie 
poznali sztukê nabijania armat i spróbowali swoich si³ w strzelaniu.
Uczestnicy rajdu rowerowego i pikniku historycznego mogli 
zasmakowaæ siê w zupie grochowej, w pajdach chleba ze smalcem , 

w ziemniakach z parnika z olejem 
rzepakowym z Góry Œw. Wawrzyñca, w 
kie³basce z grilla. By³a kawa, napoje, ciastka. 
Dla dzieci przygotowano s³odycze oraz pop-
corn. Nasze Stowarzyszenie przygotowa³o to 
wydarzenie przy wspó³pracy z mieszkañcami i 
cz³onkami z LGD "Vistula" i z innych 
organizacji, co po raz kolejny poœwiadczy³o, 
¿e nasza dzia³alnoœæ ma sens - integruje 
spo³ecznoœæ, aktywizuje ich, pozwala na 
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LGD "Vistula"” w dniach 21-22 sierpnia s t o l e ñ s k i e j  p i e k a r n i ,  g d z i e  Kolejnym punktem naszej wizyty 
br. podejmowa³a na swoim obszarze zaprezentowano zarejestrowane studyjnej by³o zaprezentowanie przyk³adu 
goœci z Mo³dawii. Wizyta odbywa³a siê produkty tradycyjne – Chleby. Wiejska na wykorzystanie obiektu u¿ytecznoœci 
w ramach projektu pn. „Mo³dawskie Spó³dzielnia Handlowo Produkcyjna w publ icznej jako centrum aktywizacji 
szlaki kulinarne rejestracja i promocja Stolnie - piekarnia, reprezentowana przez spo³ecznoœci lokalnej – w œwietlicy w 
produktów lokalnych i regionalnych Pani¹ Prezes – p. Zofiê Panasiuk Œwierkocinie, na czele z so³tysem, 
rejonu Câlârasi” opowiedzia³a nam o tym w jaki sposób aktywnie dzia³aj¹ca grupa (KGW 
Przedsiêwziêcie, którego LGD „Vistula” trafili na rynek, gdzie siê promowali, jak Œwierkocin) przygotowa³a poczêstunek – 
jest partnerem mia³o na celu zachêcanie przebiega³ proces rejestracji produktów. ucztê pierogow¹. Pani so³tys – Teresa 
lokalnych przedsiêbiorców do rejestracji Po wizycie w piekarni udaliœmy siê do Majorke - opowiedzia³a o tym w jaki 
lokalnych i regionalnych produktów, a Lisewa, gdzie zapoznal iœmy siê z sp o s ó b  n a l e ¿ y  s p o ³ e c z e ñ s t w o  
przez to do zachowania kulturalnego dzia³alnoœci¹ kolejnej  spó³dzielni, tym aktywizowaæ by zaczêli wspólnie dzia³aæ. 

Swoj¹ kulinarn¹ podró¿ zakoñczyliœmy w dziedzictwa Mo³dawii, promocji regionu razem z bran¿y mleczarskiej. Pracownicy 
G o s p o d a r s t w i e  A g r o t u r y s t y c z n y m  o r a z  p r z y c i ¹ g n i ê c i e  t u r y s t ó w. Zak³adu Mleczarskiego opowiedzieli o 
„Czereœniowy sad” w Starogrodzie. Wizyta mia³a tak¿e wzmocniæ proces zasadach produkcji sera, formach jego 
W³aœciciele obiektu Pañstwo Barbara i Henryk int egracj i Mo³dawi i z  UE pop rzez sprzeda¿y, dzia³aniu spó³dzielni, zdradzili 
Krzywdziñscy zaprezentowali  swoje prezentacjê dobrych przyk³adów nam równie¿, ¿e bêd¹ staral i siê o wpis do doœwiadczenia w wytwarzaniu i sprzeda¿y 

wynikaj¹cych z cz³onkostwa Polski w UE. p r o j e k t u :  „ K u j a w s k o - P o m o r s k a  produktów lokalnych – powide³ œliwkowych. 
Rol¹ LGD „Vistula” by³o zaprezentowanie Spi¿arnia”, który skupia lokalnych Obecna w Gospodarstwie So³tys Starogrodu 
naszych doœwiadczeñ zwi¹zanych z producentów produktów tradycyjnych, p. Krystyna Iwañska zaprezentowa³a ideê 
promocj¹  loka lnych  produktów,  regionalnych i ekologicznych.Nastêpnie tworzenia wsi tematycznej „Starogród- wieœ 

Œredniowiecznych tradycji” prezentuj¹c j¹ jako d z i a ³ a l n o œ c i  l o k a l n y c h  f i r m ,  
sposób na rozwój turystyki wiejskiej i  pomys³ przedstawienie procesu rejestracji 
na rozwój i sprzeda¿ produktów lokalnych, w produktów, pozyskiwania certyfikatów, idê 
tym na promocje regionu.tworzenia tras kulinarnych, uczestnictwa 

W trakcie wizyty nasi goœcie mieli w projektach skupiaj¹cych ró¿nych mo¿liwoœæ spotkania siê z wójtami gminy 
producentów. Che³mno, Stolno i Lisewo, którzy opowiedzieli 
Przygodê z produktem lokalnym w roli o dzia³aniu swoich jednostek. Nastêpnego 
g ³ ó w n e j  r o z p o c z ê l i œ m y  o d  dnia wspólnie uczestniczyliœmy w Festiwalu 
zaprezentowania dzia³alnoœci rodzinnej Smaku w Grucznie podczas, którego mo¿na 

by³o spróbowaæ i zakupiæ przywiezione przez firmy PRS Lech Rutkowski produkuj¹cej 
Mo³dawian produkty, w szczególnoœci d¿em z olej rzepakowy t³oczony na zimno (Olej 
p³atków ró¿y i   wódki morelowej.rzepakowy z Góry Œw. Wawrzyñca z 
Projekt by³ realizowany przez Fundacjê Ka³dusa - gm. Che³mno). W³aœciciele zaprezentowaliœmy naszym goœciom Polityki Rozwojowej oraz mo³dawskie NGO: 

omówili zasady dzia³ania rodzinnego Ecological Movement of Moldova  i Casa. LGD dzia³alnoœæ rodzinnej firmy J.A.W £¹cz ze 
b iznesu,  p romoc j i  i  sprzeda¿y „Vistula” by³a partnerem wymienionych Œwiecia nad Osa, która m.in. produkuje 
produktu.Nastêpnie udaliœmy siê do wczeœniej organizacji.oleje lniane.

Mo³dawianie zasmakowali naszych produktów

Kurs tworzenia wieñców do¿ynkowych

Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno wraz z Gmin¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ przy wsparciu Gminy Stolno zorganizowa³o po raz 
pierwszy kurs tworzenia wieñców do¿ynkowych prowadzony przez pani¹ Ewê Stodolak. Uczestnicy poznawali  tajniki uk³adania 
zbo¿a oraz ozdabiania wieñców. Organizatorzy planuj¹ odnawiaæ kurs przed ka¿dymi do¿ynkami gminnymi. 

Gruczno-Chrystkowo-Zamek w Œwieciu
5 wrzeœnia cz³onkowie Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno oraz zaprzyjaŸnieni mieszkañcy Gminy Stolno wybrali siê na 
wycieczkê krajobrazow¹ tras¹ Gruszno-Chrystkowo-Zamek w Œwieciu. Wycieczkê zorganizowa³a prezes 

stowarzyszenia Katarzyna Piasecka. 
Przewodnikiem by³ W³adys³aw Flieger, 
który przybli¿y³ uczestnikom historiê 
m³ynu w Grucznie, przeprowadzi³ 
wszystkich œladami Mennonitów do 
Chaty Mennonickiej w Chrystkowie 
oraz zabra³ w wyobra¿ni do czasów 
œrednoweicznych rycerzy opowiadaj¹c 
o zamku w Œwieciu. 
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Do¿ynki gminne w Stolnie

W sobotê 22 sierpnia b.r. w miejscowoœci Stolno odby³y siê Starosta Powiatu Che³miñskiego Pan Zdzis³aw Gamañski. 
Do¿ynki Gminy Stolno. Do¿ynki rozpocze³y siê msz¹ œwiêt¹ Podczas Gminnych Do¿ynek ju¿ tradycyjnie wrêczono 
dziêkczynn¹ w kaplicy w Stolnie. Mszê poprowadzi³ nagrody w konkursie Piêkna Zagroda. I miejsce w kategorii 
Proboszcz Parafii Wabcz ks. Piotr Podlewski. Po Mszy Œwiêtej gospodarstw wiejskich zdoby³a Pani Joanna Go³êbiowska z 
korowód do¿ynkowy prowadzony przez sztandar Gminy Trzebie³ucha , natomiast w kategorii dzia³ek siedliskowych I 
Stolno oraz wieniec do¿ynkowy przygotowany przez Pani¹ miejsce zdoby³a Pani  Danuta Stawicka z Robakowa. 
Adelê Bator ze Stolna  przeszed³ na plac przy Zespole Szkó³ Pozosta³ymi laureatami w kategorii gospodarstw wiejskich byli 
Nr1, gdzie wszyscy udali siê na salê sportow¹  na czêœæ  Pani El¿bieta Cieszyñska z Robakowa, Pani Aleksandra 
oficjaln¹.  Uroczystoœæ tradycyjnie rozpocze³a siê od Trzciñska z Rybieñca, Pani Katarzyna Furmañska z 
przekazania poœwiêconego podczas Mszy Œwiêtej chleba Paparzyna, Pan Waldemar Domachowski z Trzebie³ucha, a 
gospodarzowi do¿ynek Wójtowi Jerzemu Rabeszko przez pozosta³ymi laureatami w  kategorii dzia³ek siedliskowych 
starostów do¿ynek, którymi byli Pani Jadwiga Sprycha z zostal i Pani Magdalena Ziemecka z Rybieñca, Pani 
mie jscowoœci  Sto lno  i Pan  Andrze j Marchlewski z Ma³gorzata Chruœciel z Rybieñca, Pan Mariusz Bugajski z 
miejscowoœci Wabcz. Uroczystoœæ Gminnych Do¿ynek swoj¹ Paparzyna, Pan Marian Zió³kowski ze Stolna.
obecnoœci¹ uœwietni³o wielu goœci, a wœród nich byli m.in. 

Do¿ynkom towarzyszy³y równie¿ takie konkursy jak: Konkurs Nastêpny konkurs to Najlepsza nalewka. Najlepsza nalewka 
fotograficzny pn. Moja  wieœ w obiektywie. Laureatem Gminy Stolno nale¿y do Pani Mileny Betyny, wyró¿nienie w tej 
konkursu Moja wieœ w obiektywie w kategorii dzieci do 5 lat by³ kategorii otrzymali Pani Maria Morgaœ, Pani Krystyna Raœ 
najm³odszy fotograf Gminy Stolno Julek Zió³kowski. W oraz Pan Ireneusz Ociñski
kategorii dzieci do 16 lat wyró¿nienia otrzymali Laura Czyjak Odby³a siê tak¿e III edycja konkursu Nowe ¿ycie odpada. 
oraz Kamil Czyjak, w kategorii doroœli  I  miejsce zdoby³a Pani Wyró¿nienia w tym konkurskie otrzymali Pani Maria Morgaœ i 
Iwona Heberlajn,zaœ wyró¿nienia w tej kategorii otrzymali Pani Aleksandra Piasecka.
Pani Aleksandra Babicz, Pani Ewa Sroka oraz Pani Maria W tym roku odby³ siê po raz drugi konkurs na Serwetê 
Morgaœ. Do¿ynkow¹. 
Kolejny konkurs to Najlepsze wino. Najlepsze wino Gminy Wyró¿nienia w tym konkursie otrzymali Pani Barbara 
Stolno nale¿y do Pani Barbary Piaseckiej, wyró¿nienie w tej Otlewska i Pani Barbara Piasecka.
kategorii otrzymali Pani El¿bieta Bartkowska oraz Pani Anna 
Cempura.
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Piraci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stolnie

24 lipca Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie przenios³a dzieci z Gminy Stolno do czarodziejskiego œwiata piratów i 
poszukiwaczy skarbów. Wszystkie dzieci samodzielnie wykona³y czapki pirackie i przepaski na oko by podczas pasowania sta³y 
siê prawdziwymi piratami, by³o to niezbêdne do poszukiwania skarbów. Nasze dzielne piratki umila³y dzieciom czas maluj¹c im 
twarze z motywem pirackim, koloruj¹c z nimi okrêty pirackie i poszukiwaczy. Ka¿dy uczestnik móg³ sobie zrobiæ zdjêcie na 
okrêcie pirackim jako kapitan czerwonobrody. Pani so³tys ze Stolna oraz Panie z miejscowoœci Stolno czêstowa³y wszystkich 
wat¹ cukrow¹, goframi i popcornem. Ca³¹ imprezê koñczy³ pokaz gigantycznych baniek mydlanych, rozdanie dyplomów  
uczestnikom i pami¹tkowe zdjêcie.

25-lecie samorz¹du w Gminie Stolno

20 czerwca br. odby³y siê obchody 25-lecia samorz¹du kibicowania so³ectwom, które zmaga³y siê w turnieju so³ectw. 
teryt orial nego w Gminie  Stolno. Zaproszono na tê  Zaproszono wszystkich do dopingowania dru¿ynom na 
uroczystoœæ radnych i so³tysów obecnej oraz minionych uczestników czeka³o wiele atrakcji, najpierw dziewiêæ dru¿yn 
kadencji, przedstawicieli zdrowia, oœwiaty i administracji reprezentuj¹cych so³ectwa zmierzy³o siê w nastêpuj¹cych 
oraz duchowieñstwa a tak¿e wszystkich mieszkañców. konkurencjach: przedmiot codziennego u¿ytku z czasów 
Wszystkich powitali Wójt Gminy Stolno Jerzy Rabeszko oraz PRL, potrawa oraz has³o, skakanie przez skakankê w 
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Stolno Halina Ko³odziejek, gumofi lcach oraz twiste r. Po ciê¿kich zmagan iach 
podsumowuj¹c 25 lat pracy w samorz¹dzie. Wicestarosta zwyciê¿y³a dru¿yna z Rybieñca, drugie miejsce zajê³a 
Che³miñski Wojciech Biñczyk  pogratulowa³ jubileuszu i dru¿yna z Trzebie³ucha zaœ na trzecim miejscu uplasowa³a 
podarowa³ symboliczny puchar Wójtowi Gminy Stolno. siê dru¿yna z Paparzyna. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

nagrody zaœ zwyciêzcy wywalczyli nagrody dla swoich Po czêœci oficjalnej wszyscy mogli obejrzeæ wystawê zdjêæ 
so³ectw.przedstawiaj¹c¹ najwa¿niejsze wydarzenia, które mia³y 

miejsce w minionym æwieræwieczu w Gminie Stolno. Po 
czêœci oficjalnej  zaproszono wszystkich tak¿e do c. d. na nastêpnej stronie

Spotkanie seniorów

W pi¹tkowe popo³udnie 17 lipca w Robakowie w licznym gronie spotkali siê seniorzy z terenu Gminy Stolno. Na imprezê
zaprosi³ Wójt Gminy Stolno Jerzy Rabeszko wraz z Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Halin¹ Ko³odziejek. Imprezê poprowadzi³ 
znany i lubiany W³adys³aw Flieger. Na pocz¹tku Wójt wzniós³ toast za zdrowie goœci oraz odœpiewano „sto lat” po czym 
Wszystkich zaproszono na uroczysty obiad  . Na spotkaniu nie zabrak³o œpiewu znanych utworów
takich jak „Sz³a dzieweczka” czy „Zagraj mi piêkny cyganie”, do których przygrywali Marian Janik i Grzegorz Kie³piñski. 
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5 Lipca w Rybieñcu odby³  siê turniej  pi³ki pla¿owej o puchar Przewodnicz¹cej Rady Gminy Stolno, w turnieju bra³o udzia³ 5   
dru¿yn,zwyciê¿y³a dru¿yna z Rybieñca w sk³adzie: Pan Pawe³ Pudrzyñski i Pan £ukasz Kleszczyñski, którzy reprezentowali 
Gminê Stolno w powiatowym turnieju pi³ki pla¿owej, drugie miejsce zajê³a  dru¿yna z Rybieñca w sk³adzie: Pan Pawe³ Sokó³ i 
Pan Marek Sokó³, zaœ trzecie miejsce zajê³a dru¿yna z Obór w sk³adzie Pan S³awomir Gross i Pan Rados³aw Filipek. Nagrody 
zwyciêzcom w dniu turnieju wrêczy³a  Przewodnicz¹ca Rady Gminy Stolno Pani Halina Ko³odziejek. 

Po zakoñczeniu turnieju odby³ siê festyn przy œwietlicy wiejskiej w Rybieñcu.

c d. Dla dzieci by³y darmowe zje¿d¿alnie dmuchane, 
wata cukrowa oraz popcorn. Mo¿na by³o spróbowaæ 
swoich si³ w zrobieniu ogromnej bañki mydlanej a 
tak¿e w tañcu i malowaniu kred¹. Dla wszystkich 
przyby³ych przygotowano pyszna grochówkê oraz 
kie³baski z grilla a tak¿e kawê i p¹czki.  Wieczorem 
rozpoczê³a siê zabawa taneczna prowadzona przez 
zespó³ Chorus z Che³mna.

Turniej siatkówki pla¿owej w Rybieñcu

Wycieczka organizowana przez PKPS

Tego lata Zarz¹d Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Spo³ecznej 
zorganizowa³ dwie imprezy dla dzieci niepe³nosprawnych oraz ich 
opiekunów. W czerwcu b.r. odby³ siê wyjazd do Ciechocinka dla 20 – 
osobowej grupy dzieci niepe³nosprawnych. Uczestnicy w towarzystwie 
przewodnika zwiedzali miasto.  Przy sprzyjaj¹cej pogodzie dzieci 
spêdzi³y czas w Parku Zdrojowym, fontannie Grzybek, Muszli 
koncertowej, która stanowi ozdobê parku oraz nadaje odbywaj¹cym siê 
tu imprezom niezapomnian¹ oprawê. Najwiêksz¹ atrakcj¹ podczas 
zwiedzenia by³ spacer miêdzy tê¿niami, gdzie tworzy siê s³ynny, bogaty 
w jod mikroklimat tworz¹cy naturalne, lecznicze inhalatorium. 
Uczestnicy wycieczki skorzystali z  gor¹cego posi³ku.
Tradycyjnie jak co roku nie mog³o  obejœæ siê bez wyjazdu nad morze 
do Krynicy Morskiej.  Grupa dzieci i opiekunów spêdza³a czas na pla¿y, p³awi¹c siê w promieniach s³oñca. Uczestnicy zjedli 
smaczny obiad. Dzieci wraca³y z uœmiechem i s³odkim upominkiem, który przygotowa³ PKPS ZG Stolno.
Wycieczki wspó³finansowane by³a przez  Gminn¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Stolnie, PFRON w 
Che³mnie oraz ZG PKPS w Stolnie.         

Konkurs plastyczny

Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie organizuje konkurs plastyczny 
Regulamin:
Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0 - III
Warunki uczestnictwa:
 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiaj¹cej postaæ misia
 2. Uczestnicy konkursu wykonuj¹ prace wybranymi przez siebie technikami 
 3. Prace nale¿y wykonaæ na kartce A4 lub A3
 4. Prace powinny byæ wykonane indywidualnie i samodzielnie 
 5. Ka¿dy uczestnik dostarcza jedn¹ pracê.
 6. Ka¿da praca musi zawieraæ metryczkê z imieniem i nazwiskiem autora oraz klasê i szko³ê
 7. Konkurs bêdzie oceniany w kategori klas 0, w kategorii klas I i kategorii klas II-III

Prace nale¿y sk³adaæ do biblioteki  do 9 listopada. Wszelkie informacje prosimy kierowaæ do biblioteki osobiœcie lub pod 
numerem telefonu 56 6770925

Rozstrzygniêcie konkursu i wrêczenie nagród odbêdzie siê 25 listopada w Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia podczas konkuru 
recytatorskiego w siedzibie Urzedu Gminy Stolno(sala narad-pierwsze piêtro)

Dla autorów najlepszych prac przygotowano nagrody.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

„MÓJ PRZYJACIEL PLUSZOWY MiŒ”.
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Inwestycje

Konkurs recytatorski

Regulamin   Konkursu  Recytatorskiego
„Wiersze Tadeusza Œliwiaka ”

I-III
2

1

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie  

Termin: 25 listopada 2015r. – ŒWIÊTO PLUSZOWEGO MISIA

Miejsce:Sala Narad Urzêdu Gminy Stolno godz. 10.00
Warunki uczestnictwa:
-w konkursie uczestnicz¹ uczniowie klas 
-ka¿da klasa mo¿e zg³osiæ max  uczestników (wyboru dokonuje wychowawca danej klasy)
-zg³oszenia uczestników konkursu nale¿y dokonaæ do  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stolnie 
osobiœcie -lub telefonicznie (056)6770925.
-uczestnik prezentuje  wybrany przez siebie utwór(wiersz) autorstwa Tadeusza Œliwiaka
-Ka¿dy uczestnik przynosi ze sob¹  z którym wyrecytuje swój wierszyk. 
-prezentowane utwory oceniane bêd¹ przez jury pod wzglêdemnastêpuj¹cych kryteriów:
-stopieñ opanowania pamiêciowego tekstu
-poprawne i p³ynne recytowanie
-zgodnoœæ doboru repertuaru z tematyk¹ konkursu
-œwiadomie u¿ywanych œrodków ekspresji w interpretacji tekstu
-ogólne wra¿enie artystyczne
                               
Przewidywane s¹ trzy g³ówne nagrody za I, II oraz III miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymuj¹ dyplomy uczestnictwa oraz wyró¿nienia
Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone po przerwie, po zakoñczeniu recytacji

9 listopada br. do godz. 15.00 

P U Z K ,L S A A

Wybory parlamentarne 25 paŸdziernika 2015

00 00.G³osowanie w wyborach odbêdzie siê w dniu 25 paŸdziernika 2015 r. w godz. 7  – 21

Numer
obwodu

Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

2

3

4

5

6

So³ectwo: Cepno

So³ectwo: Ma³e Czyste

So³ectwo: Grubno

Œwietlica wiejska w Cepnie
86-212 Stolno, tel. 781-129-181

Budynek po by³ej Szkole Podstawowej w
Ma³em Czystem, 86-212 Stolno, tel 669-867-082

Œwietlica wiejska w Grubnie, 86-212 Stolno
tel. 695-048-139

So³ectwa: Stolno, Rybieniec Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Stolnie, tel. 56-686-51-36
lokal dostosowany do potrzeb os. niepe³nosprawnych

So³ectwa: Wabcz, Obory Œwietlica wiejska w Wabczu, 86-212 Stolno
tel. 781-129-117

So³ectwa: Trzebie³uch, Gorzuchowo, Pilewice,
Sarnowo, Paparzyn, Robakowo

Zespó³ Szkó³  Nr 2 w Robakowie, tel. 56-686-55-04
lokal dostosowany do potrzeb os. niepe³nosprawnych

Wyborcy mog¹ g³osowaæ korespondencyjnie. Dla celów g³osowania korespondencyjnego w³aœciwe s¹ obwodowe komisje 
wyborcze, które maj¹ siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych.
Wyborcy niepe³nosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z 
póŸn. zm.) oraz wyborcy, którzy najpóŸniej w dniu g³osowania koñcz¹ 75 lat mog¹ udzieliæ pe³nomocnictwa do g³osowania w ich 
imieniu.

Inwestycje oddane do u¿ytku:

1. Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej nr 060210C w Zakrzewie
Prace budowlane wykonane przez firmê Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z W¹brzeŸna za kwotê 
73.277,37 z³;

2.Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Ma³em Czystem (dzia³ki 78, 20 i 182)      Prace budowlane wykonane 
przez firmê Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z W¹brzeŸna za kwotê 134.738, 81 z³. Zadanie 
wspó³finansowane przy udziale œrodków z bud¿etu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodz¹cych z tytu³u wy³¹czenia 
gruntów z produkcji rolnej w kwocie 54.439,92 z³ote;

3.Przebudowa drogi gminnej Stolno – Ma³e Czyste o nr 060211C – etap I
Przetarg na realizacjê zadania wygra³a firma SKANSKA S.A za kwotê 620.624,21 z³, z czego 50 procent dofinansowane zosta³o 
ze œrodków bud¿etu pañstwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Otrzymaliœmy ponadto 
dofinansowanie w wysokoœci 59 tysiêcy z³otych ze Starostwa Powiatowego w Che³mnie.W ramach inwestycji przebudowano, 
poprzez poprawienie i poszerzenie nawierzchni dywanika asfaltowego na odcinku 1 kilometra.
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K¹cik kulinarny

Omlet z szynk¹ i pieczarkami
Sk³ad:
- 2-3 du¿e jajka w 
- ³y¿ka mas³a
- 2 plasterki szynki/salami, pokrojone w paski
- 2 pieczarki, pokrojone w cienkie plasterki
- 1/4 czerwonej papryki, pokrojonej w kosteczkê
- 2 plastry cebulki, równie¿ pokrojonej w kosteczkê
- garœæ startego ¿ó³tego sera
- sól 
- pieprz

1. Rozgrzewamy mas³o na patelni. Pamiêtajmy o tym by ogieñ nie by³ zbyt wysoki. Nie chcemy przecie¿ by mas³o nam siê 
spali³o. Rozbijamy w misce jajka.

2. Doprawiamy sol¹ i pieprzem. Dodajemy do jajek pozosta³e sk³adniki i mieszamy. Gdy mas³o lekko siê spieni, wlewamy masê 
jajeczn¹ na patelnie. Czekamy chwilê a¿ masa zacznie siê œcinaæ. 

3. Przechylamy lekko patelniê by nieœciêta masa sp³ynê³a na bok (mo¿emy pomóc sobie przy tym widelcem, odgarniaj¹c œciête 
boki i robi¹c miejsce p³ynnej masie).
 
4. Gdy uznamy, ¿e omlet jest na wpó³ œciêty, przy pomocy ³opatki, sprawnym ruchem sk³adamy omlet na pó³.
 
5. Chwilkê sma¿ymy i przewracamy omlet na drug¹ stronê. 

6. Parê minut na wolnym ogniu i zsuwamy nasz omlet na talerz.

Ÿród³o durszlak.pl

Mojito bezalkoholowe

Sk³ad:
- 1/2 limonki pokrojonej w plastry 
- 1 ³y¿eczka cukru trzcinowego 
- 3-4 listki œwie¿ej miêty 
- kilka kostek lodu 
- Sprite 
- woda gazowana

1. Do wysokiej szklanki wrzucam miêtê i limonkê, dodajê cukier 

trzcinowy oraz kostki lodu.

2. Na koñcu uzupe³niam ca³oœæ sch³odzonym Sprite'm i wod¹ 

gazowan¹ w proporcji 1:1.

3. Ca³oœæ mieszam i podajê od razu po przygotowaniu.

Ÿród³o zmiksowani.pl

Droga w Ma³em Czystem Droga w Zakrzewie Droga Stolno-Ma³e Czyste

Fotografie dróg oddanych do u¿ytku:


