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

 

Echo Stolna

Kwiecień - Czerwiec 2014Nr 45ISSN  1733-0211Str. 1ECHO STOLNA

X Powiatowy Festyn Ruchowo-Rekreacyjny w Robakowie

Sponsorzy:

Piotr Madej Prezes Zarządu 
Agro – Sieć Sp. z o.o.

Andrzej Wiśniewski     Prezes Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Lisewie

ZJ Paczkowscy i K. Smacki PNBE 
Odnawialne Źródła Energii Sp.j

Tadeusz Mielczarek
    Firma Handlowa „NICARO” Grudziądz

Adam Litewka
PW Polpak ,Małe Czyste

Zdzisław Prowancki , Zakład Mleczarski
PROMLECZ Robakowo

Zofia Panasiuk Prezes WSHP Stolno

Marek Wichliński Prezes Zarządu
     Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o. Wabcz

Bogdan Jankowski Prezes  Zarządu
Spółdzielni Mleczarskiej w Lisewie

Zbigniew Nogalski, Grubno Marian i Ewa Buławka
MEDOS SJ , Chełmno

Bolesław Orzechowski
   Firma ORPOD ,Kijewo Królewskie

Janina Madej
Gospodarstwo Rolne w Działowie

Janina Śmigielska Prezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Chełmnie

Kamil Bosiacki Prezes ds. Ekonomicznych
   i Handlowych „STOLTER” sp. z o.o.

Lech Piątkowski
     „Zegart – Farms” Sp. z o.o. Zegartowice

Lech Rutkowski Przedsiębiorstwo 
Rolno – Spożywcze, Kałdus

Roman Mielcarski
   „ROMIĘS” Sp. J. Chełmno

Dariusz Sonnenfeld
„SONNENFELD” Grudziądz

Mariusz Pankowski
Park Wiatrowy Stolno Sp. z o.o. Toruń

Anna Urbańska
Trzebiełuch

Gospodarstwo Rolne
Marczak Jan Grubno

Brygida Fotta Prezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Brodnicy Oddział Świecie

Marcin Płoszyński   Przewodniczący Zarządu 
Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego

Adast Sp.j. Adam Manerowski,Wioletta Manerowska
Hurtownia Artykułów Spożywczych Chełmno

“FlyConcept” Mariusz Łachowski
Stolno

Jerzy Rabeszko
Wójt Gminy Stolno

Anna Bochen
Sekretarz Gminy Stolno
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7 czerwca w Robakowie już po raz dziesiąty odbył się Powiatowy Festyn Ruchowo-Rekreacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji 
Dnia Dziecka. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno wraz z Gminą Stolno. Dofinansowanie otrzymano ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Powiatu 
Chełmińskiego  a także wielu sponsorów. W tym roku na dzieci czekało wiele atrakcji: zamki dmuchane, wata cukrowa i popcorn, grochówka, 
kiełbasy z grilla, kanapki, napoje, drożdżówki, mnóstwo słodyczy, odblaski. Dzieci otrzymały paczki i pamiątkowe chusty. Na dzieci czekały 
następujące atrakcje:  samodzielnie udekorowane gofry, malowanie twarzy, piasek terapeutyczny, zabawy z chustą animacyjną, dzieci mogły 
samodzielnie wykonać lalkę przy pomocy aktorek z Baju Pomorskiego. Atrakcją dla wszystkich był paralotniarz oraz zdjęcia wykonane za 
pomocą dronu. Jak co roku nad całością czuwały Panie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Chełmna. Atrakcją były dla dzieci 
klaudynki oraz wesoły żółty ptak i sympatyczny skrzat. Więcej zdjęć znajdziecie  na www.stolno.com.pl

X Powiatowy Festyn Ruchowo-Rekreacyjny

W piątek 11 kwietnia w Gminie Stolno 
było tradycyjnie i świątecznie. Pani 
sołtys Anna Kunkel z  mieszkankami  
Stolna przygotowały tradycyjne 
potrawy Wielkanocne, natomiast w 
Gminnej Bibliotece Publicznej Anna 
B o c z e k  i  D a n u t a  C e m p u r a  
przeprowadziły warsztaty decoupage 
podczas   k tórych uczestnicy  
udekorowali styropianowe jajka   .Na 
koniec wszyscy  zasiedli do degustacji 
potraw  takich jak : jajka faszerowane 
żółtym serem, szpinakiem, wędzonym 
łososiem, pieczarkami, ciasto leśny 
mech, rolada serowa faszerowana 
szynką i jajkami, szynką i papryką i 
pieczarkami. Każdy otrzymał na 
pamiątkę  ozdobione jaja. 

Warsztaty Wielkanocne
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Dzień Dziecka w Oborach . Dzieci mogły skorzystać z następujących atrakcji: malowanie kredą, konkurencja mumia, picie soku przez słomkę, 
przeciąganie liny, zabawy przy muzyce, podrzucanie piłeczką, dmuchanie balonów. wszystkie dzieci otrzymały balony i lody. Impreza 
zakończyła się wspólnie pieczonymi kiełbaskami przy ognisku.

1 czerwca br. na boisku sportowym w Paparzynie odbył się Dzień Dziecka. Dzieci brały udział w konkursach i zabawach. Odbył się konkurs 
wędkarski i strzelania z wiatrówki. Dzień Dziecka zorganizował sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej, mieszkańców i sponsorów. Wszystkim 
dziękujemy za pomoc . Anna Bugajska-sołtys sołectwa Paparzyn

Dzień Dziecka w Oborach i Paparzynie
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25 czerwca br. w Sali Narad odbyło się spotkanie autorskie z autorem książki „Krioterapia. 
To warto wiedzieć” Zbigniewem Kołbą,  tematy, które zostały poruszone podczas spotkania 
to: 
– Leczenie niską temperaturą (),
–  (konkretne informacje z zakresu medycyny chińskiej, które są kapitalnym sposobem 
relaksu dla zmęczonej psychiki),
– przyswajalność witamin i minerałów (),
– kiedy hormony i enzymy nie są produkowane przez organizm? (np. melatonina jest 
hormonem odpowiedzialnym za sen).
Korzyści, jakie niosą ze sobą zabiegi krioterapii miejscowej zarówno w leczeniu np. kolan, 
kręgosłupa, stłuczeń, skręceń, czy kapitalnych działań na cały organizm w przypadku 
krioterapii ogólnoustrojowej. 

Praktyczne uwagi, np. . Związek powstawania żylaków z uszkodzonymi zastawkami w żyłach. Co może być powodem tego stanu? jak 
niebezpieczne są zimne stopy na powstawanie chorób nerek,dlaczego ludzie czują się wypaleni, a także dlaczego minerały, czy witaminy nie 
są przyswajane przez organizm, pomimo że mogą być zjadane często i stosunkowo dużo.
Dlaczego  uniemożliwia ich wyleczenie i  
Dlaczego małe ilości hormonu DHEA w starszym wieku może powodować uczucie przygnębienia, wyobcowania

Dnia 24 czerwca w Sali Narad  Urzędu Gminy Stolno, odbyło się jak co roku 
Spotkanie Sportowców, na które zaprosił Wójt Gminy Stolno Jerzy Rabeszko 
oraz Przewodnicząca Rady Gminy Stolno Halina Kołodziejek 
Wyróżnieni zostali uczniowie:
Patryk Siemieniecki, Katarzyna Coch- Szkoła Podstawowa w Stolnie.
Daniel Czepek, Michał Oświeciński, Ewelina Trzcińska -Gimnazjum w Stolnie. 
Weronika Westfalewska, Miłosz Gawarkiewicz-Szkoła Podstawowa w 
Robakowie. Agata Chojnacka, Paweł Lisewski, Joanna Znaniecka-Gimnazjum w 
Robakowie. Damian Kijewski, Dawid Kwiatkowski, Emil Lewański-Szkoła 
Podstawowa w Wabczu. Maciej Lewandowski, Alicja Grabowska, Zofia 
Rakowska-Szkoła Podstawowa w Małem Czystem.
nauczyciele: Marek Matus, Karolina Wojciechowska, Artur Pajer, Alicja 
Adamczyk, Michał Kleczkowski,

W piątkowe  27 czerwca  w Zajeździe Pomorskim w licznym gronie spotkali się seniorzy z terenu Gminy Stolno. Na imprezę 
zaprosił Wójt Gminy Stolno Jerzy Rabeszko wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Haliną Kołodziejek. Imprezę poprowadził znany i lubiany 
Władysław Flieger. Na początku Wójt wzniósł toast za zdrowie gości oraz odśpiewano „sto lat”. Wszystkich zaproszono na uroczysty obiad a 
po nim w imieniu organizatorów rozdano na pamiątkę gipsowe serduszka z dedykacją. Na spotkaniu nie zabrakło śpiewu znanych utworów 
takich jak „Szła dzieweczka” czy „Zagraj mi piękny cyganie”. Bardzo chętnie do mikrofonu odśpiewywały zarówno panie jak i panowie stare 
ludowe przyśpiewki. Również były tańce a przygrywali Marian Janik i Grzegorz Kiełpiński. 

popołudnie

Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą

Spotkanie sportowców 

Dzień Seniora

Turniej szachowy
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28 czerwca br. odbył się festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Małe Czyste. Festyn zorganizowany został przy wsparciu finansowym z 
Gminy Stolno jak również przy pomocy GKRPA w Stolnie. Na wszystkich przybyłych czekała kiełbaska z grilla, pączki i kawa przygotowana 
przez panią sołtys oraz radę sołecką i  mieszkańców, coś słodkiego czekało również dla najmłodszych. Odbył się mini turniej piłki siatkowej oraz 
wiele wesołych konkurencji przygotowanych i prowadzonych przez Katarzynę Piasecką m.in. zabawy z chustą animacyjną, bieg w nartach, rzut 
woreczkiem i wiele innych.    

W dniu 05.07.2014r. w Rybieńcu odbył się "Gminny Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Stolno".W turnieju wzięli udział: 
Kazimierz Meller, Tomasz Sowiński , Sylwester Winowski, Kacper Kozyra, 
Marcin Zaremba, Sebastian Trzciński, Jakub Siuda,  Krystian Godek, 
Szymon Kopczyński, Przemysław Piechocki.

Zwycięzcą został Tomasz 
Sowiński, miejsce drugie zajął 
Marcin Zaremba, miejsce trzecie 
Kazimierz Meller.
Nagrodę dla najmłodszego 
uczestnika turnieju odebrał 
K a c p e r  K o z y r a ,  
n a j e f e k t y w n i e j s z y m  
zawodnikiem został Sylwester 
Winowski. 

28 czerwca, w sobotnie popołudnie, miłośnicy dwóch kół 
zwiedzali obszar LGD "Vistula-Terra Culmensis". Cztery 
grupy (z gm. Chełmno, Lisewo, Grudziądz i Stolno) 
ruszały w tym samym czasie z różnych miejsc by 
wspólnie dotrzeć do celu, który w tym roku był w 
Wielkich Łunawach. Grupa ze Stolna ruszała z 
Gorzuchowa. Trasa biegła przez Krajęcin, Piątkowo, 
Obory, Łyniec, Wabcz, Nowąwieś Chełmińską pod 
kościół w Wielkich Łunawach. Łącznie przejechano ok. 
25 km. Startowaliśmy o godz. 16:00 a na trasie 
uczestników czekały ciekawe opowieści, które opiekun 
odczytywał w wyznaczonych miejscach. Każdy od 
organizatora dostał batonik oraz wodę. ok. godz. 18:00 
wszystkie grupy dotarły do celu – kościół, skąd wspólnie 
ruszono do wiejskiej chaty, gdzie Zarząd LGD, na czele z 
Prezesem – Marcinem Pilarskim, Wiceprezesem – Anną 
Bochen i  Sekretarzem – Agnieszką Ziółkowską wraz z 
pomocą sołtysa z Wielkich Łunaw przygotowali dla 
wszystkich przepyszny poczęstunek – były kiełbaski z 
grilla, kaszanka, surówki oraz kawa i pączki. Podczas 
wydarzenia odbył się konkurs wiedzy o LGD , gdzie 
zwyciężyła grupa z gm. Lisewo. W nagrodę otrzymali 
latarki rowerowe. Sołtys miło nas zaskoczył i dla 
umilenia czasu przygrywał nam zespół, który porwał do 
tańca prawie każdego uczestnika, pomimo iż czekała nas 
jeszcze trasa powrotna. Miło spędzony czas, zarówno w 
trakcie jazdy jak i przy wspólnym poczęstunku 
zakończyła jeszcze jedna niespodzianka .... mianowicie 
w drodze powrotnej spotkał nas deszcz :-), który 
"zachęcał "do szybszego pedałowania i pozwolił trochę 
się orzeźwić.

Festyn w Małem Czystem

"Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Stolno"

Z działalności LGD  "Vistula-Terra Culmensis"
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5 lipca 2014 r. LGD „Vistula” zorganizowała Piknik historyczny "Zwyczaje wsi średniowiecznej" w Krusinie.  W wydarzeniu wzięło udział 
około 300 osób, które mogły pocieszyć zarówno swoje oczy jak i podniebienie. W trakcie imprezy można było zobaczyć pokazy walk 
rycerskich oraz pokaz zabaw plabejskich w wykonaniu Zastępu Rycerskiego z Chełmna.  Rycerze zabawiali także publiczność angażując 
uczestników do różnego rodzaju pokazów i zabaw.Podczas całej imprezy uczestnicy Pikniku
mogli raczyć swoje podniebienia żurkiem oraz chlebem ze smalcem i ogórkiem 
przygotowanym przez Panie ze Starogrodu. Można było także zjeść kiełbaskę oraz 
kaszankę z cebulką z grilla wraz z surówką, parowane ziemniaki z olejem z Góry Św. 
Wawrzyńca z Kałdusa, oraz chleb ze smalcem przygotowany przez mieszkanki gminy 
Lisewo. Podczas całej imprezy prowadzone były różne konkursu zarówno dla 
dorosłych jak i dla dzieci, w których można było wygrać upominki. Oprawę muzyczną 
imprezy zapewnił Zespół "SAXEL", który do późnych godzin nocnych grał podczas 
zabawy tanecznej. Nie lada atrakcją było także rozpalone po zmierzchu ognisko, przy 
którym można było zarówno świetnie się pobawić jak i upiec pyszne kiełbaski. Piknik 
przeprowadzono dzięki środkom pozyskanym ze Starostwa powiatowego w Chełmnie

 oraz środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki którym LGD funkcjonuje. Nie zabrakło również sponsorów, którym jeszcze 
raz serdecznie dziękujemy. Z gminy Stolno w organizacje pikniku włączył się Zakład Mleczarski „Promlecz” z Robakowa ofiarując masło oraz 
P. Adam Kocioł z Wabcza- członek LGD, który podarował ziemniaki. 

Więcej miejsc parkingowych w Gminie Stolno!!!

Zagospodarowanie terenów o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez utwardzenie dwóch 
placów na terenie Gminy Stolno - zadanie to właśnie zostało 
zakończone, a polegało na budowie placów parkingowych, jeden 
w Sarnowie w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła Parafialnego, a 
drugi przy Urzędzie Gminy Stolno. P Zadanie realizowała firma: 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD z 
Chełmży za kwotę 133.384,34 złote, która wygrała przetarg. Na 
zadanie to Gmina pozyskała dotację ze środków Unii Europejskiej 
w wysokości 60.842 zł w ramach Działania Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
„Odnowa Wsi” z LGD „Vistula – Terra Culmensis”. 

LGD „Vistula-Terra Culmensis” informuje, iż w dniach od 21 lipca do 
4 sierpnia br. prowadziła będzie nabór wniosków w ramach działania 
„małe projekty”. Więcej informacji znajdziesz na stronie 
www.lgdvistula.org lub bezpośrednio w biurze LGD „Vistula” 
mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy  Stolno. 

ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW GMINY STOLNO DO UDZIAŁU W KONKURSACH DOŻYNKOWYCH TAKICH JAK:
„NOWE ŻYCIE ODPADA”- DOWOLNA RZECZ WYKONANA Z ODPADA,
 SERWETA DOŻYNKOWA-RĘCZNIE WYKONANA SERWETA KTÓREJ DŁUGOŚĆ NIE POWINNA PRZEKROCZYĆ 50 CM, 
MOJA WIEŚ W OBIEKTYWIE- WYKONANIE FOTOGRAFII PRZEDSTAWIAJĄCEJ KRAJOBRAZ LUB TRADYCJE ZWIAZANE 
Z DOŻYNKAMI, NAJLEPSZE WINO LUB NALEWKA GMINY STOLNO – W TYM KONKURSIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ 
TYLKO OSOBY DOROSŁE, INFORMACJE  ORAZ REGULAMINY KONKURSÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA WWW.STOLNO.COM.PL  
ORAZ W GBP W STOLNIE. 

Konkursy 
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Wykaz  obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych na terenie Gminy Stolno

Nr obwodu

1

2

3

4

5

6

Granice obwodu głosowania

Sołectwo:   Cepno

Sołectwa: Małe Czyste

Sołectwa: Stolno, Rybieniec

Sołectwa: Wabcz,Obory
Sołectwa:Trzebiełuch, Gorzuchowo, Pilewice, Sarnowo, Paparzyn,Robakowo

Sołectwo: Grubno

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Świetlica wiejska  w Cepnie

Szkoła Podstawowa w Małem Czystem

Świetlica wiejska  w Grubnie

Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie

Świetlica wiejska  w Wabczu

Zespół Szkół Nr 2 w Robakowie

UCHWAŁA NR XXXIV/283//2014
RADY GMINY STOLNO

z dnia 11 lipca 2014 r.
w sprawie okręgów wyborczych

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) uchwala się, 
co następuje: 
§ 1. Dla wyboru Rady Gminy Stolno dokonuje się podziału Gminy 
Stolno na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z 
załącznikiem do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu 
oraz Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu. 
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje 
się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń. 
§ 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w 
liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Komisarza Wyborczego w Toruniu, w terminie 5 dni od daty podania 
do publicznej wiadomości niniejszej uchwały. 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Przewodnicząca Rady Gminy

-----------------------------------------------
(Dz.U. z 2011 r., Nr 94, poz. 550; Dz.U. z 2011 r., Nr 102, poz. 
588; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 147, 
poz. 881; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 889; Dz.U. z 2011 r., Nr 
171, poz. 1016; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 
r., poz. 951; Dz.U. z 2012 r., poz. 1529; Dz.U. z 2014 r., poz. 
179;ostatnia zmiana: Dz.U. z 2014 r., poz. 180)

Festyn Stolno
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Kącik kulinarny

Król lew zwołał wszystkie zwierzęta i powiedział: - Te zwierzęta, 
które uważają że są pięknie niech staną po lewej stronie, a te, które 

uważają że są mądre po prawej. Wszystkie zwierzęta rozeszły się we 
właściwe strony oprócz żaby. Lew pyta: - Czemu stoisz po środku? a 

żaba na to: - Przecież się nie rozdwoję.

Kubuś Puchatek z Prosiaczkiem płyną łódką. Nagle Kubuś podbiega 
do Prosiaczka i wali go w łeb. Prosiaczek przestraszony: - Kubusiu, 

ale za co?? - A bo wy świnie zawsze coś knujecie!

Blondynka dostała pracę. Miała malować białą linie na środku ulicy. 
W pierwszy dzień namalowała 10 km białej linii w drugim 3 km w 

trzecim 2 km. Szef się pyta dlaczego taki spadek? Blondynka: no bo 
coraz dalej miałam do tego wiadra z farbą.

Jasiu przychodzi ze szkoły do domu i mówi: - Cześć mamo - Jasiu 
jak się czujesz w szkole? - Jak na komisariacie! Ciągle mnie pytają a 

ja o niczym nie wiem.

Z pamiętnika amerykańskiego żołnierza: Dzień pierwszy. Popiłem 
trochę z Polakami. Dzień drugi. Chyba koniec ze mną. Umieram. Dzień 

trzeci. Polacy znowu wyciągnęli mnie na wódkę. Dzień czwarty. 
Szkoda, że przedwczoraj nie umarłem.

Przychodzi adwokat do swojego klienta w areszcie i mówi, że ma 
dla niego dwie wiadomości dobra i złą. - No to wal pan tą złą. - No 
niestety ślady krwi znalezione na miejscu zbrodni wskazują, że to 
jest bezspornie pana krew. - A ta dobra? - Cholesterol i cukier w 

normie.

Na lekcji religii katecheta pyta dzieci: - Dzieci jak miał na imie Św. 
Józef? Zgłasza sie Jasiu: - Pośpiech! - Jak to Jasiu Pośpiech? - pyta 
katecheta. - No bo w Bibli było napisane, że Maryja z Pośpiechem 

udała się do Betlejem.

Idzie zebra do fotografa. Fotograf się pyta zebry: - Zdjęcie kolorowe 

czy czarno-białe?
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Makaron z wątróbką

Składniki
makaron spaghetti 15 dag
cebula czerwona 2 małe sztuki
sól do smaku
pieprz do smaku
bazylia do smaku
margaryna 0,5 kostki
mąka do panierowania
pomidorki koktajlowe 20 dag
rukola 2 garście
wątróbka drobiowa 40 dag

Makaron ugotować według przepisu na opakowaniu, wycedzić, 
rozłożyć na talerze.

Wątróbkę oczyścić, wypłukać, panierować w mące i podsmażyć.
Pod koniec smażenia dodać pokrojoną w talarki cebulę i masło. 

Dusić około 5 minut.
Dodać pomidorki i przyprawić do smaku bazylią, solą i pieprzem. 
Gdy pomidorki zaczną pękać - dodać rukolę, wymieszać i smażyć 

jeszcze około 1 minuty.
Wyłożyć na talerze z makaronem.

Kotlety serowo- ziemniaczane z kalarepą

Składniki
Składniki na 10 sztuk:
30 dag ugotowanych ziemniaków z 
dnia poprzedniego
25 dag białego sera półtłustego
0,5 kalarepy
1 pełna łyżka posiekanego koperku
1 jajko
1 cebula
3 plastry szynki wędzonej lub 
konserwowej
2 łyżki mąki ziemniaczanej
Około 5 łyżek mąki pszennej
Biały pieprz
sól lub jarzynka do smaku

Etapy przygotowania

Szynkę pokroić w kosteczkę.
W  m i s c e  z m i k s o w a ć  
ziemniaki i ser z jajkiem. 
Dodać kalarepę i cebulę 
starte na grubych oczkach 
tarki.  Dodać również 
koperek,  obie  mąki  i  
przyprawy, połączyć, masa 
będzie wilgotna ale tak ma 
być.
Maczając ręce w wodzie 
f o r m o w a ć  k o t l e t y ,  
panierować je w bułce z 
sezamem i obsmażyć na 
złoty kolor.
Tuż przed podaniem na stół 
wstawić je do nagrzanego 
piekarnika 180 st na 15 
m i n u t .  P o d a ć  z  
barszczykiem lub ulubionym 
s o s e m .  D o d a t e k  s e r a  
sprawia, że kotlety są 

Teściowa po 10 latach kłótni postanawia pogodzić się ze swoim 
zięciem. Zaprasza jego i córkę na obiad. Podaje kotleta, surówkę, ale 

zapomniała o ziemniakach. Wraca do kuchni. Przezorny zięć 
postanawia sprawdzić, czy kotlet nie jest zatruty. Kroi kawałek i daje 

kotu. Ten gryzie i nagle pada na ziemię. Zięć wstaje, idzie do 
kuchni, bierze patelnię i zabija teściową. Wraca do pokoju i mówi do 
żony:-Kochanie, wyobraź sobie, że ta stara rura chciała mnie otruć. 

Wziąłem patelnię i ją zabiłem!
Na co kot wstaje, otrzepuje się i krzyczy:

-Jest!


