
Cepno, Grubno, Gorzuchowo, Klęczkowo, Kobyły, Małe Czyste, Obory, Paparzyn, Pilewice, Robakowo, 
Rybieniec, Sarnowo, Stolno, Trzebiełuch, Wabcz, Wichorze,Wielkie Czyste, Zakrzewo
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JE !

,,Jedziemy na wakacje” 

Jedziemy na wakacje
do lasu, nad wodę.

Prosimy ciebie, słonko
o piękną pogodę.

 Jedziemy na wakacje
nad morze, na plażę.
Kolorowe muszelki

przynieś, falo, w darze.
 Jedziemy na wakacje

w te góry wysokie.
Nie chowajcie się, szczyty,

za mgłą, za obłokiem.
 Jedziemy na wakacje

Na Mazury? Może!
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,

czekaj na nas w borze!

Cz. Janczarski
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„IX Powiatowy Festyn ruchowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji dnia dziecka”

Dnia 8 czerwca  br. na boisku przy Zespole Szkół Nr2 w Robakowie odbył się 
„IX Powiatowy Festyn ruchowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
z okazji dnia dziecka” zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno oraz 
Urząd Gminy Stolno. Dobra współpraca z dyrektorami szkół a także z gronem 
pedagogicznym, sołtysami, radnymi i wolontariuszami owocuje łatwą i wydajną 
współpracą w przygotowaniu imprezy na taką skalę(szkoły użyczyły materacy, ławek i 
innych sprzętów potrzebnych w zorganizowaniu imprezy).

 Imprezę współfinansowało Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ze środków 
PFRON.  Impreza  podzielona została na dwa bloki. W pierwszym bloku nastąpiło 
uroczyste przywitanie dzieci i młodzieży wszystkich następujących gmin: gmina 
Stolno, Gmina Papowo Biskupie,  Gmina Chełmno, Gmina Lisewo, Gmina Miasto 
Chełmno, Stowarzyszenie „Światełko Nadziei”, Dom Pomocy Społecznej w 
Chełmnie. Powitano również starostę powiatu chełmińskiego, pana Wojciecha 
Bińczyka, inspektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pana Sylwestra 
Glauberta, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie, 
pana Dariusza Koseckiego. 

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali wójt Gminy Stolno Jerzy Rabeszko 
oraz starosta chełmiński Wojciech Bińczyk.

Jak co roku do imprezy zachęciły śpiewem panie ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie.  Można było skorzystać z trampoliny, 
pomalować sobie twarz, wykonać biżuterię z kawy, były też kolorowanki, stoisko z 
origami oraz tor przeszkód. 

Organizatorzy zapewnili wszystkim pyszną zupę, kanapki, drożdżówki, 
napoje.  Wszyscy uczestnicy otrzymali paczki ze słodyczami, chusty i medale. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się wóz strażacki, który mogli zwiedzać 
wszyscy chętni. Na koniec strażacy pokazali co potrafi wąż strażacki, lejąc wodę, 
oczywiście z dala od uczestników. 
              W imprezie uczestniczyło około 230-u niepełnosprawnych z terenu powiatu 
chełmińskiego, zaś wszystkich uczestników było około 400 osób. Pomocą służyli 
wolontariusze w liczbie 25-u uczniów z Zespołu Szkół Nr2 w Robakowie. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie 
Jako jedna z dziewięciu w województwie kujawsko-pomorskim oraz jedna ze stu 
pięćdziesięciu jeden w Polsce zakwalifikowała się do III Rundy Programu 
Rozwoju Bibliotek, 

W ramach programu filie GBP  w Czystem i Robakowie otrzymają komputery,  
urządzenia wielofunkcyjne, oraz aparaty cyfrowe. Biblioteka Główna otrzyma 
jeszcze laptopa i projektor.
Dzięki udziałowi w programie  bibliotekarze zdobędą nową wiedzę i umiejętności 
dzięki m.in. warsztatom z planowania i zarządzania, szkoleniom informatycznym i 
innym kursom specjalistycznym. Będą uczyć się nowoczesnych metod 
prowadzenia działań dla różnych grup użytkowników, np.kursów komputerowych 
dla seniorów, kącika dla dzieci czy kółka zainteresowań dla młodzieży. 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie wraz z filiami będzie mogła startować w 
konkursie grantowym na realizację wybranych zadań z planu rozwoju.

Cieszę się, że doceniono nasze działania i to, że nasza biblioteka włącza się w różne 
inicjatywy społeczne a także, że będziemy mogli jeszcze więcej zaoferować 
mieszkańcom Gminy Stolno. 
Jestem wdzięczna, że uzyskaliśmy pomoc finansową z Gminy Stolno, bo dzięki temu 
możemy uczestniczyć w Programie Rozwoju Bibliotek-Katarzyna Bajera 
kierownik GBP w Stolnie

Program Rozwoju Bibliotek

Uczestnicy spotkania dotyczącego Programu Rozwoju Bibliotek
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Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno rusza z uświadamianiem dzieci i otrzymają dyplomy i nagrody indywidualne oraz nagrody dla swych 
młodzieży o problemach dotyczących używek takich jak alkohol i inne szkół.
używki. Planowana jest również kampania na terenie powiatu „Muzyka 
Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno już po raz siódmy otrzymało dotację relaksuje, leczy i uspokaja, od alkoholu wyzwala”. Chcemy zakupić 
z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację płyty z muzyką relaksacyjno-terapeutyczną oraz odtwarzacz, by 
projektu „VII Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny, Trzeźwy umsł- można było za pomocą słuchawek posłuchać muzyki. Ma to pomóc 
zdrowy umysł”.Pomoc merytoryczną, logistyczną i finansową mamy przede wszystkim tym, którzy coraz bardziej się stresują, denerwują i 
zapewnioną ze strony Gminy Stolno oraz Gminnej Komisji chcą się zrelaksować, odstresować. Będziemy promować 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stolnie. muzykoterapię czyli terapię dźwiękiem. Wśród zakupionych płyt 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu znajdą się m .in. Ani Wiliams, tworząca muzykę dla osób z 
województwa kujawsko-pomorskiego, celem są działania problemami w podjęciu decyzji, ułatwiająca koncentrację, 
profilaktyczne dotyczące problemu alkoholowego a także innych pomagająca w problemach z samooceną z uzależnieniami oraz 
uzależnień prowadzone wśród młodzieży szkół podstawowych oraz depresją.
wokół ich otoczenia. Aby oddalić się od stresu a nawet redukować go, warto posłuchać 
Zadanie  polega na przeprowadzeniu dwuetapowego konkursu, obecnie muzyki, którą tworzy  Jeffrey Thompson.
jesteśmy już po rozstrzygnięciu pierwszego etapu, który polegał na Gerald Joy Markoe tworzy muzykę do relaksacji, redukcji stresu, 
opracowaniu i stworzeniu plakatu o tematyce dotyczącej łagodzenie depresji, wspomaganie uczenia, jest chętnie słuchana przez 
problemu alkoholowego a także innych uzależnień. młodzież.
Do finału zakwalifikowanych zostało osiem szkół, Komisja Katarzyna Bajera Kierownik GBP w Stolnie oraz kierownik projektu.
Konkursowa w składzie Jan Went-Przewodniczący Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stolnie, Marek Matus-
Przewodniczący Komisji zdrowia, oświaty i sportu  oraz Damian 
Kołodziejek radny powiatu Chełmińskiego, wiceprezes 
Stowarzyszenia Inicjatywa Stolno.
Finaliści, to:
1. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Wabczu
2. Zespół Szkół w Paterku im. Jana Pawła II
3. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie
4. Szkoła Podstawowa w Jeżewie
5. Szkoła Podstawowa Nr2 w Żninie
6. Szkoła Podstawowa w Bydgoszczy
7. Szkoła Podstawowa Nr20 im. mjra H.Sucharskiego we Włocławku
 8. Szkoła Podstawowa Nr5 im. R.Traugutta w Toruniu
Szkoły, które zakwalifikowały się do finału będą zaproszone dnia 
12.10.2013 br. do Zespołu Szkół Nr2 w Robakowie, gdzie nastąpią 
rozgrywki wiedzowo-sportowe. Będą brać w nich udział trzy osobowe 
drużyny ze szkół. Oczywiście oba konkursy odbędą się w innych 
godzinach, ale tego samego dnia. W drugim etapie  zostaną wyłonieni 
zwycięzcy-trzy najlepsze szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu 
województwa kujawsko-pomorskiego. Wszyscy uczestnicy finału 

VII Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny, Trzeźwy umsł-zdrowy umysł

Festyny i inne wydarzenia

Festyn M.Czyste

Dzień Dziecka w Stolnie

Na zdjęciu Marek Matus-Przewodniczący Komisji zdrowia, oświaty i sportu oraz Jan Went-
Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stolnie
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  A w LGD się dzieje …..

*** 8 maja na górze Zamkowej w Starogrodzie odbyła się kolejna Majówka. O godz. 18:00 przybyłych gości przywitał Prezes LGD – Marcin 

Pilarski, tym samym oficjalnie otwierając Majówkę z LGD Vistula połączoną z Biesiadą Starogrodzką. Następnie impreza została oficjalnie, 

rozpoczęta przez Sołtysa Starogrodu – Panią Krystynę Iwańską, po czym został odśpiewany hymn Starogrodu.  Podczas imprezy zostały 

przedstawione cele ogólne LSR, cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji. Dodatkowo zostały zaprezentowane w formie 

zdjęć i krótkich opisów inwestycje w ramach ogłaszanych przez LGD konkursów. Dzieciom malowano twarze farbkami oraz wziąć udział w 

licznych konkurencjach organizowanych przez animatorki – księżniczkę oraz pirata. Animatorki poza konkursami zabawiały dzieci robiąc 

ozdoby z baloników. Dorosłe osoby, reprezentanci poszczególnych gmin brały udział w Turnieju Gmin.  Zwyciężyła Gmina Grudziądz. 

Impreza cały czas przeplatana była informacjami o działalności LGD,  o realizowanych projektach/działaniach, o ogłaszanych konkursach. 

Celem imprezy była promocja regionu działania LGD, integracja mieszkańców. Imprezie cały czas towarzyszyła muzyka. Na przybyłych gości 

czekał pyszny poczęstunek. Dla dzieci zakupione zostały słodycze, którymi były częstowane podczas całej imprezy oraz rozdawano gadżety 

promujące LGD "Vistula – Terra Culmensis". Dzięki sponsorom, Zakład Mleczarki Promlecz z Robakowa oraz Sklep Intermarche,  udało się 

przeprowadzić warsztaty wyrobu pralinek. Dzieci od początku same wyrabiały masę, po czym formowały kuleczki ozdabiając je różnymi 

posypkami.  Specjalnie dla dzieci przygotowano stoisko, gdzie samemu można było zrobić sobie kolorowe kanapeczki. Ser otrzymaliśmy z 

mleczarni z Lisewa. Podczas imprezy sołectwo Starogród promowało wdrażaną inicjatywę społeczną  w ramach której powstał projekt „Wieś 

średniowiecznych tradycji”, który ma za zadanie zachować lokalne zwyczaje, tradycje oraz historię związaną ze wsią.  

*** 9 czerwca nasze stoisko zobaczyć można było podczas imprezy plenerowej Święto Ziarna, którą organizowały Młyny ze Szczepanek w Lisich 

Kątach. Tym razem całe stoisko przygotowane było przez KGW Świerkocin z Gminy Grudziądz. Sernik, paszteciki z barszczem rozeszły się w 

mgnieniu oka. Na imprezie promowano nasz obszar, prezentowano naszą działalność. 

*** 22 czerwca, w sobotę,  w godzinach popołudniowych na naszym obszarze można było zobaczyć miłośników dwóch kółek. 60 osób 

zwiedzało obszar LGD. Na starcie każdy otrzymał opaskę odblaskową, koszulkę oraz wodę i batona. Każda grupa otrzymała kopertę ze 

wskazówkami, opowieściami i pytaniami. Uczestnicy rajdu rowerowego jechali określonymi trasami. Zwiedzali zabytki, poznawali historię i 

świetnie się bawili przy rozwiązywaniu zagadek związanych z obszarem po którym się poruszali. Na mecie, przy forcie Twierdzy Chełmno 

w Rybieńcu, na uczestników czekał poczęstunek. Tutaj kapitanowie poszczególnych drużyn odpowiadali indywidualnie na pytania związane 

z obszarem objętym naszą LSR. Zwyciężyła drużyna z obszaru gminy Lisewo. Cała grupa otrzymała upominki – pompki rowerowe.

Na zakończenieprzygotowaliśmyna powrót dla każdego uczestnika wodę Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich Europa 

inwestująca w obszary wiejskie Celem imprezy było: promocja dziedzictwa kulturowo - historyczno - przyrodniczego obszaru LGD "Vistula 

- Terra Culmensis", popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, integracja mieszkańców obszaru 

LGD "Vistula -Terra Culmensis", prezentacja działalności LGD.

Wizyta studyjna LGD

W dniach 11-13 czerwca br. 50 liderów z terenu 13 gmin tworzących LGD Vistula i LGD Wieczno wzięło udział w wizycie studyjnej. Był to 

już drugi wyjazd, zorganizowany  w ramach projektu współpracy pn.: „Wiedza i doświadczenie lokalnych liderów z obszaru LGD Vistula 

– Terra Culmensis i Wieczno. 

Liderzy, a wśród nich sołtysi, radni, członkowie stowarzyszeń, grup nieformalnych gościli na obszarze woj. małopolskiego, w powiecie olkuskim, 

gmina Klucze w miejscowościach Jaroszowiec, Chechło, Rodaki i Klucze. Organizatorem wizyty była Spółdzielnia Socjalna OPOKA. 
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- Celem wyjazdu – mówi Marcin Pilarski koordynator projektu – było poszerzenie wiedzy jego uczestników o takie 
elementy jak: w jaki sposób zaktywizować lokalną społeczność i ukierunkować jej działania na poprawę warunków 
życia na wsi, w jaki sposób zdobyć środki na aktywizację społeczności lokalnej, w końcu poznać w praktyce wdrażane 
projekty. Sądzę, że to co zobaczyli liderzy na miejscu, oraz wiedza, która została im przekazana zostanie przekuta w 
wiele ciekawych inicjatyw na naszym terenie – dodaje M. Pilarski.

- To co jest wartością dodaną tego wyjazdu to szeroka wymiana doświadczeń pomiędzy samymi uczestnikami – 
mówi Mariusz Bartosik, uczestnik wyjazdu, Wiceprezes LGD Wieczno. W trakcie szkoleń, przerw, a nawet w 
autokarze liderzy wymieniali się informacjami, dobrymi praktykami między sobą – dodaje M. Bartosik.

Liderzy przez trzy dni zapoznali się m.in. z działalnością spółdzielni socjalnej „Opoka”, Lokalnej Grupy Działania 
,,Nad Białą Przemszą” oraz funkcjonowaniem Stowarzyszenia na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno - 
gospodarczego „Klucz”.
Ponadto uczestnicy wizyty zapoznali się ze zrealizowanymi na tym obszarze projektami np. w ramach wdrażania 
lokalnych strategii rozwoju LGD Nad Białą Przemszą – budowa altany piknikowo - grilowej w miejscowości 
Jaroszowiec, organizacja imprezy kulturalno - rozrywkowej Dni Ziemi Kluczewskiej 2012 jako forma integracji i 
promocji kulturalnej w gminie Klucze, „Dzień chleba”, „Zielona gęś w krainie białego puchu”, „Otwarte zagrody” 
w miejscowości Rodaki jako działania podnoszące jakość życia na wsi i rozwój społeczności lokalnej poprzez 
ochronę i rewitalizację lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego, zwiedzanie Pustyni Błędowskiej i 
zapoznanie się z projektem „life” realizowanym przez Urząd Gminy Klucze i Stowarzyszenie Polska Sahara.

 „Wiedza i doświadczenie lokalnych liderów z obszaru LGD „Vistula – Terra Culmensis” i Wieczno“ projekt 
współpracy realizowany przez Lokalne Grupy Działania: „Vistula - Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję“ i 
Wieczno w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie

Człowiek - najlepsza inwestycja

Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie Od kwietnia b.r. trwają prace przy budowie sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 
w Stolnie. Obecnie zakończył się pierwszy etap budowy – prace ziemne i fundamentowe. Budowa podzielona została na trzy etapy. 

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 lipca 2014 r. Poniżej fotoreportaż z postępów inwestycji.

Przebudowa boiska sportowego w 
Wabczu

Od maja b.r. trwają prace na boisku 
sportowym w Wabczu. Obecnie 
niwelowany jest teren i przygotowywany 
pod ułożenie trawiastej nawierzchni o 
powierzchni 110/55 mb. Oprócz boiska 
powstaną trybuny oraz budynek 
socjalny. Planowany termin zakończenia 
inwestycji to 30 września 2013 r.

Inwestycje

07.06.201306.05.2013

Budowa świetlicy 
wiejskiej w Trzebiełuchu
Od maja b.r. trwają prace 
budowlane związane z 
b u d o w ą  ś w i e t l i c y  
wiejskiej w Trzebiełuchu. 
Już pną się mury świetlicy. 
P l a n o w a n y  t e r m i n  
zakończenia inwestycji to 
31 sierpnia 2013 r.

15.04.2013

"Inwestycje  realizowane są z dofinansowania w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013”
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SPOTKANIE SPORTOWCÓW

Uczniowie nagrodzeni to: 2.Iwona Kobusińska
I.Szkoła w Wabczu: 3.Daniel Czepek
1.Emil Lewański Podstawowa
2.Jowita Kasprzyk 1.Klaudia Sechaber
3.Lidia Tomczak 2.Katarzyna Coch
nauczyciel :Michał 3.Patryk Siemieniecki
Kleczkowski IV.Szkoła w Robakowie
II.Szkoła w Małem Alicja Adamczyk, Artur 
Czystem Pajer-nauczyciele
Marek Matus-nauczyciel Gimnazjum
1.Jakub Chyliński 1.Szymon Marchlewski
2.Krystian Stopikowski 2.Natalia Marchlewska
3.Katarzyna Winczyk 3.Łukarz Ziółkowski
III.Szkoła w Stolnie Podstawowa
Karolina Wojciechowska 1.Adrian Skóra
-nauczyciel 2.Julia Jasińska
Gimnazjum: 3.Anna Znaniecka
1.Klaudia Kumkowska

W dniu 21 czerwca odbyło się Spotkanie Sportowców ze szkół gimnazjalnych i podstawowych, którzy zdobyli najlepsze wyniki w 
dziedzinie sportu w roku szkolnym 2012/2013, na które zostali zaproszeni wraz ze swoimi nauczycielami kultury fizycznej przez Wójta 
Gminy Stolno Jerzego Rabeszko.

Wójt przywitał uczniów oraz nauczycieli, 
podziękował za tak wspaniałe wyniki oraz 
zaangażowanie w sporcie, wręczył wszystkim 
nagrody i życzył dalszych sukcesów.

W pierwszym półroczu tego roku Gmina Stolno zrealizowała następujące zadania:

1. Przebudowana została droga Trzebiełuch – Zalesie na odcinku 0,6 km.

2. Wybudowano nowy chodnik w Stolnie (od przystanku k. szkoły do parkingu k. sklepów).

3. Przebudowano drogę dojazdową do hydroforni w Stolnie.

4. Przebudowano drogę gminną nr 060206C w Grubnie oraz zmodernizowano drogę na 

osiedlu w Grubnie poprzez utwardzenie poboczy.

5. Przebudowano zjazd z drogi gminnej przy ZS Nr 1 w Stolnie na drogę  krajową nr 91.

6. Dokonano remontu pokrycia dachowego oraz dokończono elewację 

budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie.

7. Wykonano przyłącze wody do mieszkańców w Kobyłach o łącznej długości 650 m.

8. Wymieniono odcinek sieci wodociągowej w Gorzuchowie.

Obecnie w trakcie realizacji są następujące zadania:

- przebudowa drogi na odcinku 0,4 km w Gorzuchowie;

- przebudowa drogi w Paparzynie,

- Przebudowa drogi w Oborach,

- wymiana nawierzchni przy remizie OSP w Rybieńcu,

III etap kanalizacji
W związku z ogłoszonym konkursem przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Gmina Stolno przygotowuje wniosek o 
dofinansowanie III etapu budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Grubno, Małe Czyste, Wielkie Czyste i 
Zakrzewo. W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja inwestycji nastąpi w 2014 r.

Inwestycje wykonane w I półroczu 2013 r.

chodnik w Stolnie w trakcie budowy

Konkurs. Nabór do 31.07.2013 r. 

Zapraszamy sołectwa z obszaru Gminy Stolno do udziału w konkursie pn. „Aktywne Sołectwo”, którego celem jest prezentacja dobrych praktyk, 

wymiana doświadczeń, promocja sołectw oraz inspirowanie, pobudzanie mieszkańców, organizacji, instytucji do działań na rzecz 

aktywizowania obszarów wiejskich przyczyniających się do poprawy atrakcyjności turystycznej regionu oraz poprawy warunków życia 

mieszkańców. By wziąć udział w konkursie należy pobrać ze strony www.lgdvistula.org lub bezpośrednio z biura LGD, mieszczącego się w 

budynku urzędu gminy, Kartę zgłoszeniową, i zgodnie z regulaminem konkursu złożyć ja do dnia 31.07.2013 r. w biurze LGD.  Zgłaszamy 

inicjatywę zrealizowaną bezpośrednio przez sołectwo, w ramach inicjatywy społecznej, np. renowacja pomnika, organizacja festynu, 

uporządkowanie terenu zielonego, akcje społeczne. 

Zgłoszona inicjatywa weźmie udział w I etapie konkursu, po czym może zostać zakwalifikowana do II etapu, gdzie walczyć będzie o atrakcyjne 

nagrody, które trafią do sołectwa. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na dzień 14 września, gdzie podczas imprezy integracyjno- 

kulturalno- promocyjnej organizowanej w  Ośrodku DELFIN Białym Borze, zostaną wręczone nagrody. Nie bądź bierny, działaj na rzecz 

swojego sołectwa!!!

Informacji udziela pracownik LGD - Ilona Figura, tel. 56 677-09-07, sekretariat@lgdvistula.org. 
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Chłodnik arbuzowy z fetą

Kącik kulinarny

Składniki

1/4 średniego arbuza
1-2 łyżki soku z cytryny
100 g sera feta
2 gałązki bazylii
sól
Pieprz

Sposób przygotowania

Wrzucić pokrojonego, oczyszczonego z pestek i 
zielonej skóry arbuza do blendera, polać sokiem z 
cytryny, dodać szczyptę soli. Zmiksować. Odstawić 
na 2 godz. do lodówki. Przed podaniem posypać fetą 
i pokrojonymi w cienkie paseczki listkami bazylii.

Chrupiąca sałatka z grillowanym kurczakiem

filet z kurczaka
czubata łyżka przyprawy gyros
sałata lodowa
pomidorki cherry
ogórek zielony
czerwona papryka
kuleczki sera mozzarella
 do sałatek
łyżeczka musztardy 
2 ząbki czosnku
sól
pieprz
olej

- Umyty i osuszony filet z kurczaka oczyszczamy z 
błonek, kroimy w kostkę. Przygotowujemy marynatę z 
przyprawy gyros i 3 łyżek oleju. Mieszamy. Wrzucamy 
mięso i marynujemy klika godzin. Następnie mięso 
grillujemy, od czasu do czasu polewając marynatą. - 
Liście sałaty lodowej myjemy, osuszamy i rwiemy. 
Wrzucamy do miski. Umyte warzywa kroimy w kostkę i 
dodajemy do sałaty. Ser mozzarella osączamy i 
dodajemy do sałatki razem z kurczakiem. - Dressing do 
sałatki to 3 łyżki oleju wymieszane z musztardą, 
przeciśniętym przez praskę czosnkiem oraz solą i 
pieprzem najlepiej w shakerze do sałatek czy też w 
zamkniętym słoiczku (dla uzyskania jednolitej emulsji). 
- Dressingiem polewamy sałatkę i starannie (rękami) 
mieszamy całość. Schładzamy w lodówce.

HUMOR

Źródł :http://ugotuj.to/pl

Środek zimy. Ślimak włazi na pień jabłoni. Spostrzega go 
mrówka i mówi: - Hej, a ty dokąd? - Po jabłka! - Nie widzisz, 
że jeszcze nie ma jabłek? - Spoko zanim wejdę na czubek 

drzewa, to już będą! 

***
Przychodzą do Kowalskiego dwaj policjanci i pukają: - kto 

tam? - policja - czego chcecie? - porozmawiać - w ilu 
jesteście? - we dwóch - to porozmawiajcie między sobą.

***

W szkole pani kazała narysować dzieciom swoich rodziców. 
Po chwili podchodzi do małego Jasia i pyta: - Dlaczego twój 

tata ma niebieskie włosy? - Bo nie było łysej kredki.

Wchodzą dwaj Niemcy do polskiego baru i mówią: - Ja gut 
Barman na to: - Danka, daj im jagód! Zjedli i mówią: - Danke - 

Ooooo Danki wam nie dam.

***

Zdyszany Jasiu wbiega do klasy. Pani pyta go: - Jasiu co się 
stało? - Gonili mnie dwaj mężczyźni - Jesteś cały? - Tak, ale 

zabrali mi wypracowanie z polskiego.

***
Czym się różni dobra teściowa od UFO? Podobno UFO ktoś 

widział!

***

Płynął Niemiec, Francuz i Polak przez ocean łódeczką. 
Spotykają złotą rybkę, która mówi, że spełni ich życzenia 

(jedno dla każdego). Niemiec mówi: - To ja bym chciał wrócić 
do swojego domu. Po chwili Niemiec zniknął. Kolej Francuza: 

- To ja chcę być na plaży gdzie jest dużo kobiet no wiesz 
topless itd. Francuz zniknął. Kolej Polaka: - To ja chcę 

kiełbasę i tamtych dwóch z powrotem!

***
Młoda blondynka modli się wieczorem: -Panie Boże spraw aby 

Wiedeń był stolicą Francji... -Co Ty wygadujesz córeczko? 
Czemu Wiedeń miałby być stolicą Francji -Bo tak napisałam na 

klasówce z geografii.

***
Dziadzio Stasiek parkuje starego rozgruchotanego maluszka 

pod sejmem. Wyskakuje ochroniarz: - Panie, zjeżdżaj pan 
stąd! To jest sejm, tu się kręcą posłowie i senatorowie! Dziadek 

na to: - Ja się nie boję, mam alarm!


