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Echo Stolna
Prezentacja pracowników Urzędu - ciąg dalszy
W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego
Narodzenia i Nowy Rok żegnamy minione miesiące i
pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Pragniemy, by
nasze rodziny przeżyły niepowtarzalne świąteczne
chwile w pokoju i wzajemnej bliskości i życzymy sobie
wszystkiego, co najlepsze.

Pani z „akwarium”

My również łączymy życzenia: zdrowia, pogody
ducha, spełnienia wszystkich marzeń, by pokój Świąt
Bożego Narodzenia towarzyszył Wam przez cały Nowy
Rok, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania,
spełnił zamierzenia, dążenia zawodowe i społeczne oraz
by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.
Z podziękowaniami za dotychczasową współpracę
wszystkim mieszkańcom Gminy Stolno
Przewodnicząca Rady Gminy Stolno Wójt Gminy Stolno
Halina Kołodziejek

Jerzy Rabeszko

Znajdziecie ją w naszym tzw. „akwarium” czyli małym
pomieszczeniu na dole przy wejściu, w którym dzięki niej
Pani Ania zawsze przyjmuje interesantów z uśmiechem
panuje zawsze miła atmosfera. Pani Ania ma trudną pracę bo
ANNA KILKIEWICZ - pracownik socjalny Gminnego musi oglądać często dramaty ludzkie. Przyjmuje
Ośrodka Pomocy Społecznej
wnioski,przygotowuje dokumentację oraz opracowuje
stosowną decyzję administracyjną dotyczącą udzielenia
świadczenia rodzinnego.

SEKRETARIAT
ANNA MICHALSKA - referent ds. administracyjnobiurowych.
Pani Ania Michalska to nasza mała mróweczka. Bez
niej urząd nie mógłby by funkcjonować normalnie. Jest
łącznikiem między pracownikami, interesantami a włodarzami
Gminy. Nie będę pisał całego zakresu obowiązków pani Ani bo
jest naprawdę obszerny i nie zmieściłby się na całej jednej
stronie, ale w takim skrócie.Znajdziecie ją na piętrze.
Zauważycie duże biurko załadowane stertą korespondencji i
poczty a za nim najczęściej ze słuchawką przy uchu drobną
osóbkę, która z uśmiechem przywita was, pokieruje, przyjmie
wniosek, przystawi pieczątkę, wpisze do rejestru i dopilnuje by
sprawa trafiła we właściwe ręce.. Jak będzie potrzeba wyśle fax
i wykona ksero dokumentów, umówi na spotkanie i udzieli
niezbędnych informacji.
(Jarosław Filipek)

ECHO STOLNA

Str. 2

ISSN 1733-0211

Nr 9

Listopad 2004

Wolontariat , promień nadziei ....
W ramach pracy Samorządu Uczniowskiego w Zespole
Szkół Nr 1 w Stolnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ,
że szkoła ma uczyć , rozwijać i wychowywać powołano sekcję
Szkolnego Koła CARITAS,
które
skupia około 20
wolontariuszy .
W dzisiejszych czasach bardzo często słyszymy o
wolontariuszach. Czasem jednak trudno nam określić , kim
naprawdę jest wolontariusz, jaka powinna być jego postawa ,
gdzie może pomagać .
WOLONTARIUSZ to ten , który bez zapłaty daje coś z siebie
innym.
To wrażliwy człowiek otwarty na potrzeby innych
ludzi, mający oczy szeroko otwarte a przede wszystkim umie
się wczuć w sytuację osoby potrzebującej pomocy,
wykraczając poza więzi rodzinne czy koleżeńskie.
Spotykając się w ramach SKC, uczniowie nie mają
żadnego przymusu , że trzeba pomagać , ale czują , że chcą
służyć innym.
Szukamy
wzorów do naśladowania, szukamy
autorytetów by kształtować pewne postawy, które zaowocują
w późniejszym życiu.
Stawiamy sobie następujące cele:
-rozwijanie osobowości i wrażliwości;
-kształtowanie wrażliwości na potrzeby słabszych;
-zdobywanie konkretnych umiejętności i wiedzy;
-niesienie wszelkiej pomocy
-działania profilaktyczne
Chcemy ukazać wolontariat jako pewien styl życia ... i czekać,
aż zaowocuje to wszystko wewnętrzną potrzebą „bycia dla
innych” .
Uczniowie oraz opiekun SKC mają możliwość
korzystania ze szkoleń organizowanych przez Diecezjalne
Toruńskie Centrum CARITAS , podczas których wymieniamy
swoje doświadczenia.
Jaki jest zakres naszego działania:
-zbiórka przyborów szkolnych
-zbiórka na stypendia Janka Muzykanta
-zbiórka żywności przed świętami
-skarbonka wielkopostna
-rozprowadzanie świec wigilijnych
-wykonywanie ozdób świątecznych itp.
Wartą zauważenia jest bardzo dobra współpraca SKC

z parafialnym oddziałami CARITAS oraz z Toruńskim Centrum
CARITAS.
Dzięki tej współpracy od wielu lat dzieci z terenu naszej
gminy Stolno uczestniczą w koloniach letnich, zimowiskach
.Absolwenci gimnazjum w Stolnie korzystają z bursy szkolnej w
Grudziądzu . A także w miarę posiadanych środków ,
otrzymujemy z centrali toruńskiego CARITAS przybory szkolne
, książki , które są rozprowadzane wśród uczniów naszej szkoły.
Praca w SKC przynosi wolontariuszom wiele satysfakcji a
mi jako opiekunowi daje siły i wiarę w to że nasze dzieci są dobre
, chętne do bezinteresownej pomocy i można z nimi bardzo wiele
zrobić, uczymy się od siebie nawzajem pamiętając że, każdy z nas
ma coś do zrobienia na tym świecie .
Cartias
to
przekroczenie barier
burzenie murów
zasypywanie mogił
budowanie mostów
wprowadzanie pokoju
to
dostrzeżenie drugiego
uznanie drugiego
szanowanie drugiego
to
nawiązanie kontaktów
usuwanie samotności
przygarnięcie obcości
bycie partnerem
Dlaczego jestem wolontariuszem SKC ?
-chcę zrobić dobry uczynek
-dla satysfakcji
-w mojej rodzinie jest tradycja pracy dla innych
-chciałem spróbować czegoś nowego
-tu mogę poznać prawdziwych przyjaciół
-lubię patrzeć jak ludzie się cieszą
-chcę pomagać innym , by nie czuli się samotni
( z wypowiedzi wolontariuszy )
Anna Zawolińska
opiekun SKC przy Zespole Szkół Nr w Stolnie

Nowa droga w Rybieńcu
Sołectwo Rybieniec wzbogaciło się o zmodernizowany odcinek drogi o długości 300mb, gdzie wykonano nawierzchnię
asfaltową o nawierzchni asfaltowej. Jest to duże udogodnienie dla mieszkańców. Inwestycja została zrealizowana dzięki Radzie
Gminy Stolno i Wójtowi Gminy Stolno.
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Paparzyn
Miejscowość Paparzyn usytuowana jest przy drodze z Chełmna do Grudziądza,
oddalona około 7,5 km od Stolna, siedziby gminy.
Wieś wzmiankowana jest w dokumentach po raz pierwszy w 1394r. jako część
Księstwa Mazowieckiego pod władzą Konrada Mazowieckiego.
Znane są następujące nazwy miejscowości:
w 1421 jako:
-Pampirsin
-Pamperste
-Pamperzino
w 1570 :
-Paparzin
Najstarsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1421 roku. Wynika z niej, iż
wieś płaciła sumę czynszu 15 grz., 1 wiardunek wójtowi z Lipienka, który od poowy XIV
w., posiadał najwyższą władzę sądowniczą na Ziemi Chełmińskiej.Dziś Lipienek należy do
gminy Lisewo.
Od 1570r., do XVI w., wieś wymieniona jest jako własność królewska, której dzierżawcą był
Marcin Dulski.Po raz pierwszy też wspomniane jest grodzisko wczesnośredniowieczne
między Paparzynem a wsią Łunawy.
Po I wojnie światowej Paparzyn był własnością Westphal`a o obszarze 671 ha ziemi.
Modernizacja ujęcia wodnego 1995rok.
W tym czasie we wsi Paparzyn, Łyniec, Robakowo, Wabcz, wójtostwo sprawował dr Ślaskiwłaściciel dóbr rycerskich w Wabczu.
Dowodem świetności miejscowości był dwór wybudowany około poł. XIX wieku, dziś już nieistniejący. Pozostał
jedynie mały park, z różnogatunkowym drzewostanem- głównie brzozy, jesiony i grupy młodych jarzębin pospolitych. Ogółem
na terenie parku zanotowano 19 gatunków drzew.
Według podziału administracyjnego powiatu chełmińskiego z 1966r., sołectwo Paparzyn należało do gromady Robakowo,
zajmując pow. 6,6 km2, które zamieszkiwało 386 osób.
Od 1973r., w ramach likwidacji Prezydium Gromadzkich Rad Narodowych, Paparzyn został przyłączony do Gminy Stolno. W
1985r., oddano do użytku Remizę OSP wybudowaną przy dużym zaangażowaniu mieszkańców. Paparzyn również uzyskał
boisko sportowe.
W 1994r., mieszkańcy Paparzyna świętowali 600-lecie.

Powyższe materiały udostępniła nam Pani Halina Konieczna,
Za co serdecznie dziękujemy.

Wabcz się doczekał!
Mieszkańcy Wabcza mogą teraz już czuć się
bezpiecznie
przechodząc z kościoła na pobliski
cmentarz. Otóż niebezpieczna dla pieszych ścieżka
prowadząca nad przepustem została zastąpiona szerokim i
wygodnym chodnikiem. Utwardzono również plac przy
Kościele.

Udogodnienie to zawdzięczamy władzom Gminy: Radzie
Gminy Stolno i Wójtowi Gminy Stolno
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Czy wiecie co oznacza SIS?
Jest to skrót nazwy organizacji pozarządowej
powstałej na terenie Gminy Stolno. Pełna nazwa brzmi
Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno, o jego działaniach
pisaliśmy w poprzednim numerze.
Swą działalność organizacja ta rozpoczęła 12 marca 2004r,
od tego czasu dzięki dotacjom unijnym i wsparciu Urzędu
Gminy Stolno, udało się już zrealizować cztery projekty.
Pierwszym z nich była Majówka z Unią Europejską, która
odbyła się 29 maja w Wabczu.
Były tam mecze, konkursy dla dzieci, występy i zabawa dla
wszystkich. Drugi projekt to Kampania przeciw
dyskryminacji, skierowana do liderów społecznych.
Następne nasze osiągnięcie to „Warsztaty
ekologiczne dla młodzieży w Chrystkowie”.
Uczestnikami tych warsztatów byli uczniowie szkół
podstawowych z terenu powiatu chełmińskiego. Wycieczka
rozpoczęła się od prelekcji przedstawionej przez
pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody indywidualne, również pamiątkowe
koszulki, długopisy i słodycze.

Nie ma jak to ciepła kiełbaska z ogniska.

Zwycieska pocztówka wykonana przez uczniów z Bruków Unisławskich
Ponieważ tematem warsztatów była ochrona środowiska, uczniowie otrzymali makulaturę
do wyklejenia hasła przewodniego OCHRONA ŚRODOWISKA.

Czy wiecie że?
W 1991r. 30 grudnia
Uchwalono herb Gminy
Stolno. Herb w swojej
symbolice zawiera elementy
podkreślające tradycję i
współczesność wsi, oraz
gminy. W jego centralnej części
znajduje się herb “Kos”
należący do rodziny
Stolińskich (tarcza w biało
czerwone pasy). W górnym
prawym rogu kłosy ułożone w
snop, zaś w dolnym lewym
zbrojne ramie z mieczem.

Na koniec wszyscy posilili się kiełbaskami i pieczywem przy
ognisku. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach było
nadesłanie pracy pt. „Pocztówka pozdrowienia z Parku
Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły”. W tej kategorii komisja
wyłoniła najlepsze prace, które wywalczyły nagrody dla swych
szkół.
I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa Bruki Unisławskieradiomagnetofon,
II miejsce Szkoła Podstawowa w Kokocku-dyktafon,
III miejsce Szkoła Podstawowa nr2 w Chełmnie-aparat
fotograficzny,
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Małem Czystem-aparat
fotograficzny. Pozostałe szkoły otrzymały nagrody książkowe.
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Młodzież wolna od nałogów
Ostatnio zrealizowanym przez Stowarzyszenie
Inicjatywa Stolno projektem był Wojewódzki Konkurs
Profilaktyczny „Młodzież wolna od nałogów”-I Edycja,
finał konkursu odbył się w sobotę 27 listopada 2004r, w
Zespole Szkół nr2 w Robakowie .Stowarzyszenie uzyskało
na ten cel dotację z Wojewódzkiego Urzędu
Marszałkowskiego. Konkurs składał się z trzech etapów,
pierwszy dotyczył namalowania plakatu pod hasłem
”Młodzież wolna od nałogów”, w drugim etapie szkoły
gimnazjalne miały za zadanie opracować Profilaktyczny
Informator Gimnazjalisty, trzecim etapem finałowym były
rozgrywki wiedzowo-twórcze. Do konkursu przystąpiło
50 szkół gimnazjalnych z terenu województwa kujawskopomorskiego. Do finału zakwalifikowało się 10 szkół
gimnazjalnych.
Po dosyć długich naradach Komisja ogłosiła wyniki:
I miejsce zajęła drużyna z Kowalewa Pomorskiego,
II miejsce drużyna z Michala,
III drużyna z Papowa Biskupiego.
Trzy pierwsze miejsca otrzymały dla szkół bardzo
cenne nagrody w postaci sprzętu RTV. Pozostałych 7
drużyn otrzymało również nagrody dla szkół . Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody indywidualne za udział w
rozgrywkach finałowych.

Nad przebiegiem konkursu czuwała specjalnie powołana Komisja Konkursowa w
składzie: (od prawej) Ryszard Kraska, Iwona Langowska, Włodzimierz Łukomski,
Ilona Krzywdzińska i Jan Went.

Uradowana drużyna z Kowalewa Pomorskiego odbiera główną nagrodę

Drużyna z Papowa Biskupiego przygotowywuje się do kolejnej
konkurencji

Na koniec przyszedł czas na integrację wśród
młodzieży. W przerwach między konkurencjami, wystąpiła
młodzież ze Stolna i Bysławia, a także zespół break dance o
nazwie „Frestayle” z Cepna. Nad całością imprezy czuwała
Katarzyna Janik, prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno
: „ Nasze stowarzyszenie, po raz pierwszy zorganizowało
konkurs na skalę wojewódzką, a dotychczas nasze projekty
obejmowały obszar powiatu chełmińskiego. To co udało
nam się osiągnąć, to niewątpliwie duże zaangażowanie
członków Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno . Warto
wspomnieć, że od samego początku wspiera naszą
organizację Urząd Gminy Stolno , za co składam serdeczne
podziękowania wójtowi Gminy Stolno Jerzemu Rabeszko,
sekretarz Gminy Stolno pani Annie Bochen, a także
Radzie Gminy Stolno. Pragnę serdecznie podziękować
Dyrektorowi Zespołu Szkół nr2 w Robakowie, panu
Rafałowi Chylewskiemu i zastępcy dyr., pani Halinie
Wróblewskiej, za pomoc w zorganizowaniu tego wielkiego
przedsięwzięcia, a także za udostępnienie potrzebnych do
tego celu pomieszczeń, za profesjonalne prowadzenie
imprezy finałowej panu Piotrowi Jezierskiemu składam
podziękowania. Ukłony za obsługę technicznoinformatyczną, kieruję w stronę pani Alicji Szulc, dzięki
której mogliśmy na bieżąco śledzić punktacje. Dziękuję
również Dyrekcji Zespołu Szkół nr1 w Stolnie pani Annie
Pogusławskiej i zastępcy dyr. Pani Wiesławie Strzeleckiej
za pomoc w realizacji projektu. Dziękuję członkom
Komisji Konkursowej, którą
wymieniono wyżej.
Serdeczne podziękowania kieruję w stronę Anny
Kilkiewicz i moich kolegów z Gminnego Centrum
Informacji, czyli Jarka Filipka i Marcina Chudzińskiego,
oraz Janusza Frąckiewicza, którzy wspomagają nasze
stowarzyszenie. Na koniec pragnę podziękować
sponsorom, zakładowi mleczarskiemu „Promlecz” z
Robakowa, WSHP w Stolnie oraz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stolnie, za
ogromną pomoc finansową i rzeczową .”
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Dzień Pracownika Socjalnego
26 listopada 2004r. w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej przy Urzędzie Gminy w Stolnie miały miejsce
obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Gospodarzem
spotkania była Pani Kierownik GOPS Arleta Latuszek. W
spotkaniu tym uczestniczyli pracownicy socjalni z całego
powiatu chełmińskiego. Uroczystość swoją obecnością
Uświetnili Wójtowie Gmin, Burmistrz Miasta Chełmna,
Wicestarosta Powiatu Chełmińskiego.
Przedstawiciele władz złożyli podziękowania
wszystkim pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej
w naszym regionie za ich oddanie i pasję pracy dla
społeczności lokalnych.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników imprezy

Witaj Święty Mikołaju!
W dniu 03.12.2004roku w Małem Czystem odbyły się Mikołajki dla najmłodszych uczniów naszych szkół. Każda klasa
przygotowała według własnego pomysłu przebranie oraz elementy symbolizujące święta: zimę, Mikołaja, także ozdoby
choinkowe wykonane własnoręcznie i laurki z życzeniami świątecznymi, dla sąsiednich szkół.

Nie obyło się też bez konkursów.

I jeszcze pamiątkowe zdjęcie.

Pani Halina podziwia twórczość dzieci.

Każde dziecko dostało upominek od Św. Mikołaja
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Sesja Rady Gminy
Na XVI Sesji Rady Gminy
2004r.

z dnia 2 grudnia

Podjęto uchwały:
1. Nr XV/144/04 Rady Gminy Stolno z dnia 2grudnia
2004 r.
w
sprawie średniej ceny żyta dla
celów podatku rolnego na rok podatkowy 2005.
2. Nr XV/145/04 Rady Gminy Stolno z dnia 2grudnia
2004r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2005r,
3. Nr XVI/146/04 Rady Gminy Stolno z dnia 2grudnia
2004r. sprawie podatku od posiadania psów ,terminu
płatności i sposobu jego poboru.
4. Nr XVI/147/04 Rady Gminy Stolno z dnia 2grudnia
2004r. w sprawie opłaty targowej , terminów płatności
i sposobu jej poboru.
5. Nr XVI/149/04 Rady Gminy z 2grudnia 2004r. w
sprawie ustalenia podatku od środków
transportowych.

6. Nr XVI/150/04 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2004r.
w sprawie ustalenia taryf za pobór wody z
wodociągu komunalnego oraz dostarczenie ścieków
do gminnej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
ścieków.
7. Nr XVI/151/04 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2004r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.
8. Nr XVI/152/04 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2004r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2005r.
9. Nr XVI/153/04 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2004r.
w sprawie planu pracy Komisji działających przy
Radzie Gminy na 2003r.
10. Nr XVI/154/04 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2004r.
w sprawie uchwalenia
na 2005r. programu
współpracy
Gminy Stolno z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
11. Nr XVI/155/04 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2004r.
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Stolno.
12.. Nr XVI/156/04 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2004r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stolno.

Robakowo na sportowo
Dnia 11.12.2004roku na hali sportowej Zespołu Szkół Nr2 w
Robakowie odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar
Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Udział w imprezie wzięły drużyny:
Grubno
Robakowo - Szkoła
Stolno
Robakowo - Wieś
Paparzyn
Samorządowcy
Zwycięzcą turnieju została drużyna z Paparzyna, która w
finale pokonała drużynę z Grubna 2:1 w setach.
Walka była bardzo zacięta. Trzecie miejsce w turnieju zajęła drużyna
Robakowo Wieś. Zawodnicy reprezentowali wysoki poziom, przez
co mecze były bardzo ciekawe, a walka toczyła się do końca.

Przeciwnicy dziękują sobie za gre.

Nie ma jak to skuteczny blok.
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SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA :
Bierzemy szklany płaski półmisek,, biegniemy do
sklepu po produkty i układamy następującymi
warstwami:
Ogórki konserwowe (pokrojone w kostkę)-5
Ryż- 2 paczki
Ketchup
Cebula 4 (pokrojona)
Majonez
Jajka- 4 (pokrojone)
Ryż 1 paczka
Majonez
Śledź marynowany 0,5 kg (pokrojony)
Ryż
Ketchup
Jaja lub kukurydza
Majonez
Smacznego!!!
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Jest taki dzień , tylko jeden raz do roku

Coś dla naszych gospodyń....
“ŚLEDZIE POD PIERZYNKĄ”

Nr 9

Wigilia to szczególny dzień w roku, z wielu względów. Z jednej
strony to jeszcze dzień pracy, domowej krzątaniny i zabiegania. Z drugiejdzień już prawie świąteczny. Jego rytm wyznaczają przygotowania do
wieczerzy wigilijnej i nadchodzących świąt.
Tego dnia staramy się być wobec siebie bardziej życzliwi, unikać
kłótni , zapomnieć- choćby na chwilę o wzajemnych urazach.
Dźwięk kolędy „ Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony,
ogień krzepnie, blask ciemnieje „ zwiastuje zbliżający się czas wieczerzy
wigilijnej.
Rozpoczyna dzielenie się opłatkiem, piękny polski i chrześcijański
zwyczaj, znany od średniowiecza. Opłatek, którym się łamiemy, to chleb
sporządzony z pszennej mąki i wody . Wigilijny chleb na naszych stołach to
szczególny symbol. Gest przełamania się opłatkiem wraz ze składaniem
sobie życzeń- to wyraz naszej życzliwości wobec siebie.
To nie zwykłe, że my-Polacy połączyliśmy w naszej narodowej kulturze
gest dzielenia się opłatkiem z wieczerzą wigilijną. Wszystko, co dzieje się w
wigilijny wieczór, jest jedyne w roku, niezwykłe, niezwyczajne. Jest świętejak święta jest ta NOC. O północy w kościołach rozlega się gromki, radosny
śpiew:
Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie pasterze ,Bóg się wam rodzi....
Pasterka', uroczysta msza św. odprawiana o północy, gromadzi
czuwających tej nocy Bożego Narodzenia, tak jak niegdyś pasterzy,
śpieszących do betlejemskiej groty, by powitać Pana.
Czas świąt, to czas wspomnień przy bożonarodzeniowym stole,
sięga się pamięcią do ulotnych chwil rodzinnego szczęścia, zwłaszcza gdy
zabraknie już tych, którzy tworzyli tę niezapomnianą atmosferę domu.
Dlatego w ten wyjątkowy wieczór przekażmy sobie znak pokoju ,
pamiętając że Maleńka Miłość z Betlejem przyszła do każdego z nas.
Anna Zawolińska
(nauczyciel religii w Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie )

Staropolskim obyczajem,
kiedy w Wigilie gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności
I my życzymy Wam radości
Aby wszystkim się darzyło
Z roku na rok lepiej było
Wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia, oraz spełnienia marzeń z okazji nadchodzącego
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