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Ciep³ych i udanych œwi¹t wielkanocnych oraz wszelkiej 
pomyœlnoœci i radoœci w ¿yciu zawodowym i prywatnym.

¯ycz¹:
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Stolno

Halina Ko³odziejek
Wójt Gminy Stolno

Jerzy Rabeszko
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W czasie ferii w Gminnej Bibliotece Publicznej odbywaj¹ siê ró¿ne zajêcia dla dzieci. Pierwszym cyklem zajêæ by³o tworzenie masek 
karnawa³owych do zbli¿aj¹cego siê balu karnawa³owego w so³ectwie Stolno. Wszystkie dzieci samodzielnie wycina³y i ozdabia³y 
swoje dzie³a. W bibliotece odby³y siê równie¿ warsztaty z tworzenia bi¿uterii z decoupage oraz tworzenia witra¿y.

Ferie w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie zorganizowa³a konkurs 
walentynkowy pt „ Walentynka z odpada”. Prace dorêczy³a tylko 
Szko³a Podstawowa ze Stolna oraz pojedyncze osoby. Prac by³o 
niewiele ale wszystkie by³y wyj¹tkowe i  zas³u¿y³y na nagrodê. 
Wszyscy bior¹cy udzia³ zostali obdarowani upominkami z okazji 
Walentynek. 

Wyró¿nieni kl „O”  :
Maria Kleszczyñska – SP Che³mno ( mieszkanka Gminy Stolno)

Agata Delikat – SP Stolno
Igor Kocio³ – SP Wabcz

Wyró¿nienie – w kategorii  kl „I-III ”:
kl I A – Klaudia Osika SP Stolno

kl I A – Dagmara Domagalska SP Stolno
kl I B – Julia Sewerynowicz SP Stolno

kl I B – Lena Tymiñska SP Stolno
kl III - Adrian Domagalski SP Stolno

kl III - Oliwia Winczyk SP Stolno
kl III - Hanna Totoœ SP Stolno

Inni nagrodzeni:
kl I A – Jakub Furmaga SP Stolno
kl I A – Seweryn Patek SP Stolno
kl I A – Adam Œwi¹der SP Stolno

kl I B – Radek Strupowski SP Stolno
kl I B – Filip Bocheñski SP Stolno

kl I - Piotr JóŸwik – SP Che³mno ( mieszkaniec Gminy Stolno) 
Inni nagrodzeni:

kl III - Weronika Winczyk SP Stolno
kl III - Wiktoria Delikat SP Stolno

Doroœli:
Agnieszka Zió³kowska

Krystyna Kocio³
Barbara Piasecka

Zofia Janik
Dziêkujê wszystkim uczestnikom za przygotowane prace i poœwiêcony 

czas. 
p.o kierownika GBP w Stolnie

Katarzyna Masalska

Walentynka z odpada
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W dniu 25 stycznia br. w Stolnie odby³ siê po raz drugi bal przebierañców dla 
najm³odszych mieszkañców so³ectwa. Po powitaniu wszystkich przez Pani¹ 
so³tys  dzieci rozpoczê³y szalon¹ zabawê. Wœród uczestników 
nie zabrak³o rycerzy, ksiê¿niczek, baletnic, motyli, spidermanów oraz wielu 
innych bohaterów ksi¹¿ek i bajek. Dzieci bra³y udzia³ w wielu zabawach 
ruchowych prowadzonych w takt muzyki, we wspólnych korowodach i 
pl¹sach, zabawach z chust¹ i tunelem. Zarówno dla dzieci jak i doros³ych 
przygotowano pyszne gofry, p¹czki, chruœciki, popcorn, watê cukrow¹, 
s³odycze i napoje. Po trzygodzinnej zabawie bal dobieg³ koñca. 
Mamy nadziej¹, ¿e wszystkie dzieci by³y zadowolone a bal przebierañców w 
przysz³ym roku bêdzie równie udany jak tegoroczny.

Annê Kunkel

Od kilku lat bieganie staje siê coraz bardziej popularnym sposobem na 
aktywnoœæ fizyczn¹. Widaæ to nie tylko po liczbie osób aktywnie 
uprawiaj¹cych ten sport, ale tak¿e po rosn¹cej z roku na rok liczbie imprez dla 
biegaczy przygotowywanych w Województwie KujawskoPomorskim.Jako 
osoby pasjonuj¹ce siê t¹ dziedzin¹ sportu oraz posiadaj¹ce doœwiadczenie w 
kwestii organizacji imprez sportowych, postanowiliœmy zorganizowaæ cykl 
imprez rolkarskobiegowych ROLL&RUN. Impreza otwieraj¹ca cykl 
odbêdzie siê 23 kwietnia 2016 roku w Stolnie. ROLL & RUN Stolno, to 
impreza sportowa o zasiêgu ogólnopolskim. Jej g³ównym celem jest 
zrzeszanie zawodników uczestnicz¹cych w zawodach biegowych oraz 
rolkowych, promowanie aktywnoœci fizycznej i zdrowego trybu ¿ycia, 
integracja mieszkañców oraz promocja Gminy Stolno, Powiatu Che³mno oraz 
Województwa KujawskoPomorskiego. Zawodnicy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ 
wyboru w jakiej dyscyplinie chc¹ wzi¹æ udzia³: bieganie (8 kilometrów), rolki 
(21 kilometrów), nordic walking (5 kilometrów) oraz dwubój (rolki + 
bieganie). Aby zapewniæ komfort zawodników, którzy przyjad¹ z dzieæmi 
zostan¹ zorganizowane zmagania dla m³odszych uczestników, zarówno na 
trasie biegowej, jak i rolkarskiej. Dzieci oraz m³odzie¿ zmierz¹ siê na 
dystansach nie przekraczaj¹cych kilometra. Ze strony organizacyjnej mo¿emy 
zapewniæ, ¿e bêd¹ to zawody na najwy¿szym poziomie
organizacyjnym z wieloma atrakcjami dla dzieci, m³odzie¿y, osób doros³ych 
oraz osób starszych. Zapewnienie wynika z tego, ¿e sami jesteœmy 
uczestnikami podobnych zawodów i wiemy czego oczekuj¹ uczestnicy. Tych 
bêdziemy œci¹gaæ z ca³ego regionu, a nawet ca³ej Polski. Strony: 

Kontakt:
www.facebook.com/RollRun

BydgoscyBiegacze@wp.pl
Dyrektor Zawodów: £ukasz Telejko tel. +48 509 863 461; 

G³ówny Organizator: Krzysztof Skiera tel. +48 501 989 873; 
skieramedia@o2.pl

Wieœci z So³ectwa Stolno

Roll & Run w Stolnie 

W dniu 12 marca br. na œwietlicy wiejskiej w Stolnie 
zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Na pocz¹tku 
uroczystoœci Panie odebra³y kwiaty i najlepsze ¿yczenia z okazji 
ich œwiêta od Panów Damiana Ko³odziejka i Bartosza  
Zió³kowskiego. Po ¿yczeniach wszyscy zasiedli do wspania³ego 
poczêstunku przygotowanego przez Panie Miros³awê Kilkiewicz 
i Annê Ziólkowsk¹. By³o weso³o i mi³o a piosenki œpiewane przez 
uczestniczki dodatkowo tworzy³y piêkn¹, ciep³¹ atmosferê. 



ISSN  1733-0211Str. 4ECHO STOLNA Nr 51 Styczeñ - Marzec 2016

Wielkanoc to czas radoœci i symbol nowego ¿ycia. Jest jedno z najpiêkniejszych polskich œwi¹t. Przyroda budzi siê do ¿ycia, zima odchodzi w 
zapomnienie. Jest wiosennie, kolorowo i rodzinnie. Zaj¹czki, baranki, kolorowe pisanki przypominaj¹ nam o tym magicznym czasie i sprawiaj¹, 
¿e z chêci¹ i radoœci¹ dajemy siê wci¹gn¹æ w wir œwi¹tecznych przygotowañ.  Taki  wir przygotowañ udzieli³ siê Paniom z so³ectwa Ma³e Czyste, 
które pod czujnym okiem Pani Kasi tworzy³y stroiki wielkanocne. W ka¿dej pracy zapachnia³o wiosennymi kwiatami,dominowa³o du¿o zieleni 
lecz nie zabrak³o równie¿ œwi¹tecznego nastroju. Swoje miejsce znalaz³ równie¿ ma³y zó³ty kurczaczek.  

Stroiki Wielkanocne

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w ca³ej Polsce ju¿ w kwietniu tego roku. To pierwsze  tak 
szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystaj¹ rodzice oraz opiekunowie dzieci do 
ukoñczenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji ¿yciowej rodzin oraz odwrócenie 
negatywnego trendu demograficznego w Polsce. 
Ustawa o pomocy pañstwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w ¿ycie program „Rodzina 500 plus”, w

 ramach którego rodzice bêd¹ otrzymywaæ œwiadczenie wychowawcze w wysokoœci 500 z³ co miesi¹c na drugie i kolejne dziecko niezale¿nie 
od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 z³ netto na osobê lub 1200 z³ netto (w rodzinach wychowuj¹cych niepe³nosprawne 
dziecko) - otrzymaj¹ je równie¿ na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 z³ netto rocznego wsparcia dla dziecka. 500 z³ to kwota netto, 
zwolniona z podatku dochodowego i nie bêdzie podlegaæ egzekucji, podobnie jak inne œwiadczenia dla rodzin. Œwiadczenie wychowawcze nie 
bêdzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych œwiadczeñ dla rodzin m.in. z pomocy spo³ecznej, funduszu alimentacyjnego, 
œwiadczeñ rodzinnych. O wsparcie ubiegaæ bêd¹ mogli siê tak¿e samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastêpcze, rodzinne 
domy dziecka oraz placówki opiekuñczo-wychowawcze typu rodzinnego. 

Wójt Gmina Stolno wyznaczy³ Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Stolnie jako  jednostkê organizacyjn¹ gminy do realizacji 
zadañ z zakresu œwiadczenia wychowawczego "500 plus". Druki wniosków o ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawczego s¹ aktualnie 
wydawane w Gminnym Oœrodku Pomocy w Stolnie. W/w wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od 1 kwietnia br. Jeœli wniosek bêdzie z³o¿ony w ci¹gu  
pierwszych 3 miesiêcy ( do 1 lipca br.), rodzice dostan¹ wyrównanie wstecz. W kolejnych miesi¹cach œwiadczenie bêdzie wyp³acane od 
miesi¹ca, w którym zostanie z³o¿ony wniosek. Rokiem kalendarzowym, który bêdzie brany pod uwagê przy ustalaniu wysokoœci dochodu do 
œwiadczenia wychowawczego za pierwszy okres (trawaj¹cy od 1 kwietnia 2016r do 30wrzeœnia 2017r.) jest rok 2014. 
Wniosek o œwiadczenie wychowawcze bêdzie mo¿na z³o¿yæ w Gminny Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Stolnie osobiœcie w pokoju nr 4 ( parter 
tel. 56 6770926), za poœrednictwem poczty oraz przez internet. E-wniosek o œwiadczenie wychowawcze bêdzie mo¿na z³o¿yæ za pomoc¹ 
portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowoœci elektronicznej. Z uwagi na  wdra¿ania nowych systemów, mog¹ wyst¹piæ problemy 
z przesy³k¹ danych, zatem sugierujemy  by sk³adaæ wnioski w formie papierowej co zapewni p³ynnoœæ ich rozpatrzenia. Œwiadczenie 
wychowawcze bêdzie wyp³acane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na  wskazane konto lub gotówk¹ w Banku Spó³dzielczym 

Program „Rodzina 500 +”

W roku 2015 Urz¹d Gminy Stolno przeprowadzi³ samoocenê organizacji, stosuj¹c model CAF 
2013 (Common Assessment Framework – Wspólna Metoda Oceny), który jest europejskim 
standardem opracowanym dla Jednostek Samorz¹du Terytorialnego. W wyniku samooceny 
zosta³o sporz¹dzone sprawozdanie, które przedstawia mocne strony, s³abe oraz obszary do 
usprawnienia. Najistotniejsze dzia³ania zosta³y zawarte w Planie doskonalenia. Wyniki 
sprawozdania s¹ bardzo pomocne do kontroli zarz¹dczej. Koordynatorem samooceny by³a 
Sekretarz Gminy Anna Bochen.
Maj¹c na wzglêdzie wyniki samooceny Pan Wójt Gminy Stolno wyda³ Zarz¹dzenie w/s procedury 
badania i monitorowania poziomu satysfakcji klienta w Urzêdzie Gminy Stolno. W zwi¹zku z 
powy¿szym od bie¿¹cego kwarta³u mieszkañcy (klienci) UG Stolno bêd¹ mogli wype³niæ 
anonimowe ankiety i wypowiedzieæ siê w ten sposób na temat jakoœci œwiadczonych przez urz¹d 
us³ug, kompetencji pracowników, komfortu korzystania z us³ug, starannoœci i rzetelnoœci 
za³atwianych spraw. Ankiety bêdzie mo¿na pobraæ ze strony gminy tj. www.stolno.com.pl, w 
urzêdzie oraz podczas uroczystoœci gminnych i zebrañ wiejskich, a tak¿e u so³tysów i radnych. 
Zachêcamy do wype³niania ankiet.

Doskonalenie organizacji publicznej jakim jest Urz¹d Gminy Stolno poprzez samoocenê
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UCHWA£A NR XIV/101/2016
RADY GMINY STOLNO

z dnia 18 marca 2016 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 2015 r. poz. 129) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Zatwierdza siê na okres od 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 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 2,70 z³ netto za 1 m3 plus podatek VAT w wysokoœci 8%;
2) odbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ produkcyjn¹ i us³ugow¹ na terenie gminy w wysokoœci 3,39 z³ netto za 1 m3 plus podatek VAT w 
wysokoœci 8%;
3) odbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ produkcyjn¹ i us³ugow¹ poza terenem Gminy Stolno w wysokoœci 3,58 z³ netto za 1 m3 plus podatek 
VAT w wysokoœci 8%.
§ 2. Zatwierdza siê na okres od 01 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. taryfy za œcieki wprowadzane 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 4,59 z³ netto za 1 m3 plus podatek VAT w wysokoœci 8 %;
2) dla dostawców indywidualnych, spó³dzielni i wspólnot mieszkaniowych dostarczaj¹cych œcieki beczkowozami i wozami         
asenizacyjnymi z terenu gminy w wysokoœci 3,60 z³ netto za 1 m3 plus podatek VAT w wysokoœci 8%;
3) dla dostawców indywidualnych wprowadzaj¹cych œcieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych za pomoc¹ przepompowni œcieków zasilanych w 
energiê elektryczn¹ przez dostawców w wysokoœci 4,21 z³ za 1 m3 plus podatek VAT w wysokoœci 8%;
4) dla dostawców prowadz¹cych dzia³alnoœæ produkcyjn¹ i us³ugow¹ wprowadzanych œcieki bytowo – gospodarcze do urz¹dzeñ 
kanalizacyjnych lub dostarczaj¹cych beczkowozami i wozami asenizacyjnymi z terenu gminy w wysokoœci 6,43 z³ za 1 m3 plus podatek VAT 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 6,67 z³ za 1 m3 plus podatek VAT 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 2016 roku.

Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Halina Ko³odziejek

Cena wody i œcieków od 1 kwietnia 2016r 

W miesi¹cu styczniu podczas ferii zimowych wykonana zosta³a renowacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkó³ Nr 2 w Robakowie. 
Inwestycja kosztowa³a Gminê blisko 50.000 z³. Fotogaleria poni¿ej.
W miesi¹cu marcu rozstrzygniête zosta³y dwa przetargi na: Przebudowê drogi gminnej Stolno – Ma³e Czyste – etap II oraz na Budowê boiska 
sportowego – treningowego w Wabczu. Niebawem rusz¹ prace na tych obiektach.

W Urzêdzie Gminy Stolno dzia³a Gminny Punkt œwiadcz¹cy pomoc mieszkañcom 
naszej Gminy w wype³nianiu zeznañ podatkowych. Z pomocy mo¿na skorzystaæ we 
wtorek w godzinach od 8:00 do 15 :00 oraz od œrody do pi¹tku w godzinach od 8:00 
do 14:00,  punkt bêdzie czynny do 30 kwietnia b.r., a mieœci siê on przy wejœciu do 
budynku Urzêdu Gminy Stolno.

POMAGAMY!!!

Renowacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkó³ Nr 2 w Robakowie
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Sk³adniki
4 jajka ugotowane na twardo
1 jajko surowe
1 ma³a cukinia
3 kromki chleba namoczone w 
mleku i odciœniête
1/2 pêczka posiekanego kopru
1 ³y¿ka czosnku niedzwiedziego
1/2 ³yzeczki ostrej papyki
sól , pieprz

Przygotowanie
Jajka obieramy ze skorupek , dziabiemy drobno 
widelcem. Cukiniê myjemy , obieramy ze skórki , 
œcieramy na tace o du¿ych oczkach ,dodajemy do jajek 
, wbijamy surowe jajko. Wsypujemy przyprawy ,bu³kê 
tart¹, koper oraz dodajemy kromki chleba. Masê 
wyrabiamy d³oñmi. .
Formujemy zgrabne kotleciki. Na patelni rozgrzewamy 
olej , sma¿ymy kotlety na wolnym ogniu na rumiano z 
obu stron. Usma¿one wyk³adamy na rêcznik papierowy 
by ociek³y z nadmiaru t³uszczu

Kotlety jajeczne  z cukini¹ •ród³o: www.mojegotowanie.pl

EKSPRESOWA ROLADA SZARLOTKOWA Sk³adniki
4 jajka
3/4 szkl. m¹ki
1/2 szkl. cukru
1/2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
2 ³yzki br¹zowego cukru (mo¿na 
zast¹piæ zwyk³ym)
1 ³y¿eczka cynamonu
4-5 jab³ek

Przygotowanie
Blachê z piekarnika wy³o¿yc papierem do pieczenia, 
jab³ka obraæ i pokroiæ w cienkie plasterki, wy³o¿yæ nimi 
doœæ ciasno ca³¹ blachê (najlepiej jak kolejne plasterki 
jab³ek nachodz¹ siê lekko na siebie). Ca³oœæ posypaæ 
br¹zowym cukrem (lub zwyk³ym jak nie mamy 
br¹zowego) i cynamonem.
Bia³ka jaj ubiæ na sztywno, stopniowo dodawaæ cukier. 
Kiedy ju¿ dok³adnie ubijemy dodajemy po jednym

 ¿ó³tku. M¹kê i proszek do pieczenia przesiaæ i wsypaæ do masy jajecznej, delikatnie wymieszaæ.
Gotow¹ masê wylaæ na u³o¿one wczeœniej jab³ka, wyrównaæ dok³adnie.
Wstawiæ do piekarnika nagrzanego do temp. 170`C na oko³o 40 minut.
Na blacie kuchennym lub stole roz³o¿yæ czyst¹ œciereczkê, posypaæ j¹ cukrem pudrem. Upieczone ciasto wyj¹æ z piekarnika i 
jeszcze gor¹ce wywróciæ do góry nogami (jab³ka na wierzchu ¿eby by³y), delikatnie zdj¹c papier i jeszcze ciep³e ciasto œciœle 
zwin¹æ w roladê, jab³kami do œrodka. Gotow¹ roladê owin¹c w œciereczkê i odstawiæ do wystudzenia.

Na spacerze: - Czy to prawda kochanie, ¿e p³azy nie myœl¹? 
- Tak ¿abciu.

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta siê Stasia: - Jaki to czas? Ja 
siê k¹piê, ty siê k¹piesz, on siê k¹pie. - Sobota wieczór, panie 

profesorze.

Na górskiej drodze dosz³o do wypadku autokaru. Policjant po 
przybyciu na miejsce pyta siedz¹cego w pobli¿u Bacê - Jak siê to 

sta³o? - Widzicie Panie to drzewo? - pyta Baca Policjanta - No 
widzê. - A Kierowca nie widzia³!

Idzie ¿ó³w bez skorupy po pla¿y i spotyka go drugi ¿ó³w i 
pyta: -Ty, co ci siê sta³o? Na to ten odpowiada: -Nic, z 

domu uciek³em.

Wraca m¹¿ ze szpitala gdzie odwiedza³ ciê¿ko chor¹ 
teœciow¹ i z³y jak nieszczêœcie mówi do ¿ony: - Twoja matka 

jest zdrowa jak koñ, nied³ugo wyjdzie ze szpitala i 
zamieszka z nami. - Nie rozumiem - mówi ¿ona - wczoraj 

lekarz powiedzia³ mi, ¿e mama jest umieraj¹ca! - Nie wiem 
co on tobie powiedzia³, ale mnie radzi³ przygotowaæ siê na 

Id¹ 2 blondynki przez pustynie, jedna mówi do drugiej: - 
Zobacz jak tu musia³o byœ œlisko. - Czemu? - Zobacz ile 

piachu wysypali.

Facet mówi do przyjaciela: - Ale jestem ostatnio roztargniony! 
Jad¹c w pi¹tek na ryby, zapomnia³em wzi¹æ ze sob¹ wêdki. - 

Kiedy zorientowa³eœ siê, ¿e jej nie masz? - Dopiero w 
niedzielê wieczorem, gdy wróci³em do domu. ¯ona to 

***

***

Jasio mia³ ju¿ 5 lat, a jeszcze nic nie mówi³. Pewnego dnia mama 
podaje mu obiad, a Jasiu wrzeszczy: - A gdzie kompot?! Mama 

zdziwiona: - Jasiu, to ty umiesz mówiæ. - Umiem - To dlaczego dot¹d 
nic nie mówi³eœ? - Bo zawsze by³ kompot!
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