
Cepno, Grubno, Gorzuchowo, Klêczkowo, Koby³y, £yniec, Ma³e Czyste, Obory, Paparzyn, Pilewice, Robakowo, 
Rybieniec, Sarnowo, Stolno, Trzebie³uch, Wabcz, Wabcz Kolonia, Wichorze,Wielkie Czyste, Zakrzewo
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Odlatuj¹ ptaki

Liœæ po¿ó³k³y spada z drzewa
ch³odny wietrzyk wieje

chór ptaszêcy ju¿ nie œpiewa
œcich³y lasy, knieje.

S³onko bladsze rankiem wstaje
na niebieskie szlaki.

Posmutnia³y nasze gaje -
- odlatuj¹ ptaki.

Ju¿ gromadk¹ mkn¹ bociany
w niebieskie przestworze.

Lec¹ kêdyœ w kraj nieznany
za dziesi¹te morze.

Puste gniazda zostawi³y
nad wieœniacz¹ strzech¹.
Ich znajomy klekot mi³y
niesie z wiatrem echo.

                           
                                                     Artur Oppman
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Gminno - powiatowe do¿ynki w Stolnie
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27 sierpnia odby³y  siê obchody gminno – powiatowych do¿ynek organizowanych w 
Stolnie.

Obchody œwiêta plonów rozpoczê³y siê uroczyst¹ Msz¹ w Kaplicy Parafialnej.
Starostami do¿ynek byli mieszkañcy gminy Stolno:
Pani Katarzyna Frankiewicz – Ca³becka z Paparzyna i Pan Wies³aw Niedzielski z 
Obór.

Czêœæ oficjalna odby³a siê w sali sportowej Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Stolnie, na której 
przedstawiciele w³adz wojewódzkich, powiatu, gminy oraz miasta Che³mna na 
wniosek Zarz¹du Powiatu w Che³mnie wyró¿nili odznak¹ honorow¹ –„Zas³u¿ony dla 
Rolnictwa” nastêpuj¹ce osoby:
Rafa³ Baumgart z Borówna, gmina Che³mno;
S³awomir Jêdrzejczak – prezes Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej w Dorposzu 
Che³miñskim, gmina Che³mno;
Jaros³aw Górecki z Watorowa, gmina Kijewo Królewskie;
S³awomir Karbownik z Trzebcza Szlacheckiego, gmina Kijewo Królewskie;
Franciszek Fasula z Linowca, gmina Lisewo;
Zbigniew Samoraj z Lipienka, gmina Lisewo;
Roman Gross z Papowa Biskupiego;
Zygmunt Pudlewski  z Niemczyka, gmina Papowo Biskupie;
Tomasz Bolt z Ma³ego Czystego, gmina Stolno;
Marek Matus  z Grubna, gmina Stolno;
Zbigniew Michalski  z Unis³awia;
Zdzis³aw Tomaszewski  z Unis³awia.

Laureatami powiatowego konkursu „Piêkna Zagroda” w kategorii najbardziej 

zadbana zagroda wiejska zostali:
Antoni Ma³kowski z Grubna, gmina Stolno – I miejsce,

Danuta Ziêba z Napola, gmina Kijewo Królewskie – II miejsce,
Hanna Witkowska z Ma³ych £unaw, gmina Che³mno – III miejsce.
Laureatami konkursu „Piêkna Zagroda” w kategorii najbardziej zadbana dzia³ka 

siedliskowazostali:
Boles³awa i Tadeusz Grzebytowie ze Stolna – I miejsce,
Sylwia i Wojciech Lewiccy z Kosowizny, gm. Kijewo Królewskie – II miejsce,
Krystyna Æwikliñska z Ka³dusa, gmina Che³mno – III miejsce.

W powiatowym konkursie na „Naj³adniejszy wieniec do¿ynkowy” wygra³a gmina 
Che³mno – wieniec przygotowa³o so³ectwo Kolno.
II miejsce zajê³a gmina Papowo Biskupie - so³ectwo ¯ygl¹d,
III miejsce zajê³a gmina Unis³aw - so³ectwo Stablewice.
Wieniec Gminy Che³mno, reprezentowa³ Powiat Che³miñski na Do¿ynkach 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji W³oc³awskiej,

Konkurs na najsmaczniejsze ciasto dro¿d¿owe wygra³a pani Aleksandra Smoczyñska.

Na boisku szkolnym mogliœmy posmakowaæ wyrobów lokalnych producentów. Dla 
dzieci  przygotowano weso³e miasteczko oraz mini strzelnicê.
W czêœci artystycznej zaprezentowa³ siê zespó³ ludowy „Kundzia”, grupa taneczna 
prezentuj¹ca „Zumbê” oraz kabaret „Zgrywus”.
Wieczorem odby³ siê wystêp zespo³u „Mister Dex” oraz  zespo³u „MIG”.
Na zakoñczenie przygotowano pokaz sztucznych ogni oraz zabawê taneczn¹ z 
zespo³em „Chorus”.
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24 wrzeœnia, mieszkañcy powiatu che³miñskiego, którzy mieli ochotê aktywnie spêdziæ sobotnie przedpo³udnie mogli skorzystaæ z propozycji 
Lokalnej Grupy Dzia³ania "Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycjê" i wzi¹œæ udzia³ w I Rajdzie Pieszym pn: 
„ Fortyfikacje Twierdzy Che³mno – przyby³em, zobaczy³em, zwyciê¿y³em”, finansowanym przez Starostwo Powiatowe w Che³mnie. Uczestnicy 
wraz z przewodnikiem, liderem Fundacji “Twierdza Che³mno” – Cezarym Maæczakiem, powêdrowali wzd³u¿ wybranych obiektów  Twierdzy 
Che³mno,  zabytkowych fortów i schronów  piechoty sprzed I i koñca II wojny œwiatowej. Poznali historiê budowy, typy obiektów, ich znaczenie 
militarne. Ruszyli szlakiem obejmuj¹cym Baterie artylerii 25 i 26, Fort II w Dorposzu, w którym podczas prezentacji multimedialnej, odkryli 
znaczenie militarne Fortyfikacji. Przy Pomniku martyrologii w Dorposzu uczcili pamiêæ poleg³ych, zwiedzili schron piechoty UR II oraz 
najwiêksze dzie³o forteczne wsi Ma³e Czyste - Fort III. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ Dzienniczek, w którym mo¿na zdobywaæ piecz¹tki 
umo¿liwiaj¹ce zdobycie Odznaki " Mi³oœnika Twierdzy Che³mno"

I Rajd Pieszy - Fortyfikacje Twierdzy Che³mno

W dniu 26.08.2016 roku na œwietlicy wiejskiej w Stolnie odby³y siê warsztaty kulinarne w ramach projektu „Œredniowieczne tradycje kulinarne w 
XXI wieku”. Projekt mia³ na celu integracjê i aktywizacjê mieszkañców wsi poprzez zorganizowanie spotkania, na którym zosta³y 
przeprowadzone warsztaty promuj¹ce potrawy kulinarne zwi¹zane z okresem, gdy dwór nale¿a³ do rycerza Jakuba Kobylskiego herbu Pobóg. 
Panie pod k¹tem Pani Anny Kunkel przygotowa³y m.in: pod³omyki, polewkê rozmarynow¹, kap³on sma¿ony na s³odko czy pastê z bobu. 
Mieszkañcy dziêki warsztatom zdobyli umiejêtnoœci z zakresu sztuki gotowania oraz wiedzê o tym jak w œredniowieczu przygotowywano ucztê. 
Przygotowane potrawy mo¿na by³o skosztowaæ dzieñ póŸniej, podczas Do¿ynek Powiatowych w Stolnie.

Warsztaty kulinarne
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Spotkanie samorz¹dowców w Gminie Stolno

W dniu 7 paŸdziernika b.r. na zaproszenie Przewodnicz¹cej Rady Gminy Stolno Pani Haliny Ko³odziejek odby³o siê kolejne spotkanie 
przewodnicz¹cych rad gmin i ich zastêpców z gmin z powiatu grudzi¹dzkiego, che³miñskiego i w¹brzeskiego.  Tym razem tematyka spotkania 
dotyczy³a problemów oœwiatowych. Uczestnicy zobaczyli funkcjonuj¹ce na terenie Gminy Stolno dwa zespo³y szkó³ w Stolnie i w Robakowie 
oraz dyskutowali nt. problemów i stosowanych rozwi¹zañ w poszczególnych gminach w zakresie oœwiaty. Ponadto na spotkaniu, które odbywa³o 
siê w Urzêdzie Gminy Stolno, Pan Wójt Jerzy Rabeszko przedstawi³ samorz¹dowcom prezentacjê multimedialn¹ dot. Gminy Stolno.

Fotoreporta¿ z imprez w Gminie Stolno

Festyn rodzinny w Robakowie 

Ognisko Parafialne w miejscowoœci Ma³e Czyste 
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Dnia 18.09.2016 r. w œwietlicy wiejskiej odby³a siê  wystawa historyczna pt. „Historia Dworku w Klêczkowie 
- czy pamiêtasz”. 
Zaprezentowane zosta³y kronika, prelekcja oraz wystawa zdjêæ(fotografia stara i nowa).
Zarys przedstawionej historii siêga pocz¹tków XIX wieku. Mieszkañcy maj¹ nadziejê, ¿e bêdzie to kontynuowane 
przez nastêpne pokolenia.Przy stolikach jako poczêstunek mo¿na by³o znaleŸæ dobre ciasto oraz kawê. 
Pani So³tys  Bernadeta £epek dziêkuje za pomoc przy organizacji Asi, Bartkowi i Wiesi.

Pani So³tys B. £epek

W pi¹tkowe popo³udnie 8 lipca w ZajeŸdzie Pomorskim 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. Na 
pocz¹tku Wójt wzniós³ toast za zdrowie goœci oraz odœpiewano „sto lat”. Wszystkich zaproszono na uroczysty obiad a po 
nim w imieniu organizatorów rozdano na pami¹tkê  s³odycze z dedykacj¹.   I tak w mi³ej atmosferze minê³o  pi¹tkowe 
popo³udnie.  

Dzieñ Seniora

 Wystawa historyczna w Trzebie³uchu

 1. Szymon Z³otowski
 2. Magdalena Grula
 3. Jagoda Klichowska
 4. Klaudia Sechaber
 5. Remigiusz Ziemecki
 6. Szymon Pasiñski
 7. Marcelina Sadowska
 8. Mateusz Kijewski
 9. Wiktoria G³owacka
 10. Mi³osz Gawarkiewicz
 11. Oliwia Pad³o
 12. Agata Bartnik
 13. Adrian Skóra
 14. Damian Ostrowski
 15. Kamil Urycki.

Nauczyciele – Marek Matus, Karolina 
Wojciechowska, Micha³ Kleczkowski, 
Artur Pajer i Alicja Adamczyk otrzymali 
podziêkowania za aktywne promowanie 
kultury fizycznej wœród dzieci i 
m³odzie¿y.

Spotkanie sportowców

14 czerwca br. w Sali Narad Urzêdu Gminy Stolno odby³o siê spotkanie sportowców. Najlepsi m³odzi sportowcy z terenu naszej gminy 
zostali nagrodzeni przez Wójta Jerzego Rabeszko za osi¹gniêcia sportowe w roku szklonym 2015/2016. Nagrody otrzymali:
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W zwi¹zku z uchwaleniem GPR Wójt Gminy Stolno podj¹³ równie¿ dzia³ania celem powo³ania Komitetu Rewitalizacji Gminy Stolno, który 
stanowiæ ma forum wspó³pracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotycz¹cych, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji 

oraz ma pe³niæ funkcjê opiniodawczo-doradcz¹ Wójta Gminy Stolno, w sprawach dotycz¹cych wdra¿ania Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Stolno oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji. Komitet sk³ada³ siê bêdzie z reprezentantów ró¿nych œrodowisk tj.: mieszkañców, 

lokalnego samorz¹du, organizacji pozarz¹dowych, podmiotów gospodarczych. Komitet bêdzie uprawniony do wyra¿ania opinii oraz 
podejmowania inicjatyw i rozwi¹zañ odnosz¹cych siê do rewitalizacji Gminy Stolno. 

O zasadach na podstawie których powo³uje siê komitet rewitalizacji oraz o jego ostatecznym sk³adzie mo¿ecie siê pañstwo dowiedzieæ na stronie 
Gminy Stolno  pod ikonk¹ Program Rewitalizacji Gminy Stolno.

Rada Gminy Stolno przyjê³a tak¿e uchwa³¹ z 24.06.2016 r.  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stolno. Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Stolno, zwany dalej PGN jest dokumentem strategicznym, obejmuj¹cym swoim zasiêgiem ca³y obszar 
administracyjny Gminy Stolno. Opisuje kierunki dzia³añ na lata 2015-2020, zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia celów pakietu klimatyczno - 
energetycznego, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiêkszenia udzia³u energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych, zwiêkszenia 
efektywnoœci energetycznej, poprawy jakoœci powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych u¿ytkowników energii. Maj¹c powy¿sze na 
wzglêdzie koniecznym jest, aby wszelkie inwestycje na terenie Gminy Stolno w szczególnoœci te których inwestorem jest JST, maj¹ce wp³yw na 
osi¹gniêcie celów pakietu klimatyczno – energetycznego, by³y ujête w PGN. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa wyst¹piono do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska oraz do Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odst¹pienie od 
koniecznoœci przeprowadzania strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowiska dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stolno”. 
Oba organy wyrazi³y zgodê na odst¹pienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla PGN. 
Szczegó³owo z PGN mo¿na zapoznaæ siê na stronie Gminy Stolno  pod ikon¹ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

www.stolno.com.pl

www.stolno.com.pl

Spotkanie autorskie – Zbigniew Ko³ba

20 wrzeœnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stolnie odby³o siê spotkanie  autorskie ze Zbigniewem Ko³b¹, autorem ksi¹¿ki 
dla dzieci, „ZnajdŸ mnie i kiedyœ odwiedŸ” to ksi¹¿ka, która zawiera nie tylko prze¿ycia bohatera, ale tak¿e pokazuje jak poprzez 
zabawê dziecko mo¿e nauczyæ siê kontaktu z map¹. Stwarza podstawy do polubienia w przysz³oœci geografii – nauka poprzez 

zabawê. W spotkaniu uczestniczy³y dzieci klas 2, 3 i 4 z Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Stolnie.

W dniu 14.10.b.r. Rada Gminy Stolno podjê³a uchwa³ê o przyjêciu Gminnego Programu 
Rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji (GPR) to wieloletni program dzia³añ w sferze 
spo³ecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i œrodowiskowej, 
zmierzaj¹cy do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz 
stworzenia warunków do ich zrównowa¿onego rozwoju, stanowi¹cy narzêdzie planowania, 
koordynowania i integrowania ró¿norodnych aktywnoœci w ramach rewitalizacji. Analiza 
sytuacji spo³eczno-gospodarczej gminy wskaza³a na wystêpowanie na terenie Gminy Stolno 
obszarów wymagaj¹cych podjêcia dzia³añ rewitalizacyjnych. Tym samym opracowanie 
programu rewitalizacji by³o uzasadnione. Ponadto niniejszy program bêdzie dla gminy 
podstaw¹ do ubiegania siê o œrodki unijne na realizacjê zaplanowanych przedsiêwziêæ 
rewitalizacyjnych. Szczegó³owo z GPR mo¿na zapoznaæ siê na stronie Gminy Stolno 

 pod ikon¹ Program Rewitalizacji Gminy Stolno.www.stolno.com.pl

Moja ma³a ojczyzna – miejsca i ludzie to projekt miêdzyprzedmiotowy, który realizowany jest w Zespole 
Szkó³ nr 1 w Stolnie w ramach kó³ka turystyczno – historycznego. 
Nasz projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby uczniów: wyjœcia, wyjazdy poza szko³ê, poznawanie 
nowych, ciekawych miejsc. Ponadto stwarza mo¿liwoœæ uczestniczenia dzieciom i m³odzie¿y w aktywnej 
formie spêdzania wolnego czasu,  rozwijania zainteresowañ historyczno – przyrodniczo - geograficznych 
oraz uto¿samiania siê z „ma³¹ ojczyzn¹”.
Projekt bêdzie realizowany przez kilka miesiêcy w formie wyjazdów w teren oraz spotkañ z ciekawymi 
ludŸmi – mieszkañcami naszej gminy. Uczniowie metod¹ projektu stworz¹ foldery Moja ma³a ojczyzna – 

miejsca i ludzie. Autorami projektu s¹: Katarzyna Grzêdzicka – nauczyciel historii oraz Anna Bogus³awska 
– nauczyciel geografii i przyrody.

Moja ma³a ojczyzna – miejsca i ludzie

Gminne Programy

Konsultacje spo³eczne GPR
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– Przebudowa drogi gminnej nr 060239C Trzebie³uch - Zalesie  - 472 805,60 
z³, na realizacjê tej inwestycji otrzymaliœmy dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  w wysokoœci 307.209,00 z³,  

– Przebudowa drogi gminnej Nr 060229C Wabcz-Obory – dokumentacja etap 
I, II i III  oraz przebudowa etap I  - wykonano etap I 50 023,64 z³,

– Przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci Pilewice (dz. Nr 50)  - 
52.255,20 z³,

– Przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci Paparzyn (dz. Nr 159)  - 
71.159,50 z³,

– Przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci Wabcz (dz. Nr 39/9; 39/7; 
39/10) - 75 931,01 z³,

– Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 500, 499 i 466 w miejscowoœci Wielkie 
Czyste – etap II – 30 000,00 z³,

– Utwardzenie placu na dz. Nr 44/12 oraz przebudowa drogi gminnej na dz. 
Nr 45/1 w miejscowoœci Wabcz  - 60 575,08 z³,

– Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Leœnym w Paparzynie – 66 474,37 z³,
– Przebudowa drogi na dz. Nr 81 w miejscowoœci Rybieniec  - 25 000,00 z³,
– Przebudowa drogi dojazdowej do Oczyszczalni Œcieków w Stolnie – 

4983,27 z³,
– Utwardzenie drogi na dz. Nr 58 w Sarnowie – 7000,00 z³,
– Przebudowa drogi gminnej we wsi Klêczkowo dz. Nr 42/3 – 33 997,69 z³,
– Przebudowa drogi gminnej na dzia³ce nr 639 w Wielkiem Czystem – 

39.869,84 z³,
– Przebudowa przepustów w drodze w Paparzynie – 18 000,00 z³,
– Przebudowa skrzy¿owania w Grubnie – 11 887,70 z³,
– Przebudowa drogi gminnej nr 060237C w Paparzynie dz. nr 194 – 

58 217,01 z³,
- Budowa boiska sportowego - treningowego w miejscowoœci Wabcz 

179.745,04 z³, na realizacjê tej inwestycji otrzymaliœmy dofinansowanie ze 
œrodków Funduszu  Rozwoju Bazy Sportowej w wysokoœci 49.800,00 z³, 

– Przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci Grubno na dz. nr 137 o 
d³ugoœci 0,360 km  wartoœc inwestycji  94 844,24 z³ – Na realizacjê tej 
inwestycji otrzymaliœmy dofinansowanie z funduszu modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnychw wysokoœci 34.200,00 z³ 

Zrealizowane zadania Inwestycyjne 2016

Droga w Grubnie ( dz. nr 137)

Boisko w Wabczu

Droga nr 060237C w Paparzynie

Droga na dzia³ce nr 639 Wielkie Czyste

Przebudowa drogi w Wabczu

Przebudowa drogi oraz placu w Wabczu
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Tel.601 941 666 , 500 157 824, (56) 677 09 22 
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Na terenie  Gminy Stolno w 2017 roku rusza fundusz so³ecki.  Fundusz 
so³ecki to pieni¹dze, które maj¹ s³u¿yæ poprawie warunków ¿ycia 
mieszkañców gminy. O przeznaczeniu funduszu so³eckiego decyduj¹ 
bezpoœrednio mieszkañcy so³ectw na zebraniach wiejskich. Zebrania  na 
terenie naszej gminy odby³y siê w miesi¹cu wrzeœniu. Warunkiem 
przyznania przypadaj¹cych so³ectwu w ramach funduszu so³eckiego 
œrodków by³o z³o¿enie do 30 wrzeœnia 2016 roku wniosku o przyznanie 
œrodków z funduszu so³eckiego przyjêtego uchwa³¹ zebrania wiejskiego 
zawieraj¹cego wskazanie przedsiêwziêæ przewidzianych do realizacji w 
ramach funduszu so³eckiego w 2017 r. wraz z oszacowaniem ich 
kosztów i uzasadnieniem. Szczegó³owych informacji o w/w 
przedsiêwziêciach udziela so³tys danego so³ectwa. Wysokoœæ œrodków  
przypadaj¹cych na rok 2017 na poszczególne  so³ectwa:
SO£ECTWO CEPNO - 25 066,62 z³
SO£ECTWO GORZUCHOWO - 12 679,62 z³
SO£ECTWO GRUBNO - 27 732,59 z³
SO£ECTWO MA£E CZYSTE -  25 001,60 z³
SO£ECTWO OBORY - 12 289,47 z³
SO£ECTWO PAPARZYN - 18 986,91 z³
SO£ECTWO PILEWICE -  8 843,22 z³
SO£ECTWO ROBAKOWO - 21 197,72 z³
SO£ECTWO RYBIENIEC - 18 499,23 z³
SO£ECTWO SARNOWO - 10 501,32 z³
SO£ECTWO STOLNO - 32 511,83 z³
SO£ECTWO TRZEBIE£UCH - 15 085,49 z³
SO£ECTWO WABCZ -  26 627,19 z³

W Dzieñ Edukacj i  Narodowej 14 
paŸdziernika b.r. Wójt Gminy Stolno Jerzy 
Rabeszko na uroczystym spotkaniu, które 
odby³o siê w Urzêdzie Gminy Stolno 
wrêczy³ wyró¿niaj¹cym siê nauczycielom ze 
szkó³ prowadzonych przez Gminê Stolno, 
nagrody, dyplomy i kwiaty. Spotkanie 
minê³o w przyjemnej atmosferze przy kawie 
oraz s³odkoœciach. 

Sport to zdrowie – wyjazd osób 
n i e p e ³ n o s p r a w n y c h  d o  
Aquaparku „Oleander” w 
Wielkiej Nieszawce

1 5  p a Ÿ d z i e r n i k a  
niepe³nosprawni podopieczni 
Polskiego Komitetu Pomocy 
Spo³ecznej Zarz¹d Gminny w 
Stolnie spêdzili, sobotê w 
Aquaparku „Oleander” w 
Wielkiej Nieszawce. Wyjazd 
dofinansowany zosta³ przez 
S ta ros two  Powia towe  w  
Che³mnie ze œrodków PFRON 
oraz przez Gminê Stolno i PKPS 
ZG w Stolnie.

Fundusz So³ecki Spotkanie z Nauczycielami


