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MISJA 

Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek jest instytucją samorządową 

otwartą na potrzeby mieszkańców Gminy Zakrzówek. Dąży do profesjonalnego poziomu 

świadczonych usług w obszarze działalności kulturalnej, edukacyjnej, społecznej 

i czytelniczej. Centrum to miejsce na rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb 

kulturalnych, czytelniczych społeczności gminnej, szeroko pojęta edukacja kulturalna 

i czytelnicza oraz działania na rzecz społeczności świadomie uczestniczącej 

i współtworzącej swoją lokalną ojczyznę. 

Centrum to miejsce, pozwalające na kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich 

i patriotycznych, przy jednoczesnym upowszechnianiu wrażliwość na sztukę i kulturę, 

gwarantujące podstawowy rozwój edukacyjno- kulturalny, stanowiące skarbnicę wiedzy 

o kulturze, w tym tej najbliższej dotyczące gminy i regionu. Upowszechnianie kultury 

i czytelnictwa, przez tworzenie oferty do najszerszego grona odbiorców. Otwartość, 

podejmowanie inicjatyw na rzecz lokalnej wspólnoty w oparciu o jej potrzeby. 

Priorytetowe zadania to edukacja kulturalna oraz bogata, różnorodna działalność. 

WIZJA 

Zadania i działania, jakie należy podjąć aby Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie 

Zakrzówek stało się nowoczesnym, innowacyjnym i kreatywnym ośrodkiem kultury, 

odpowiadającym na potrzeby środowiska i wyzwania cywilizacyjne. Centrum będzie 

przyczyniało się do rozwoju kultury i amatorskich ruchów artystycznych i jednocześnie 

zapewniało dostęp do szeroko rozumianej kultury i sztuki, w tym też tej lokalnej. Centrum 

stanie się instytucją otwartą na zmieniające się potrzeby użytkowników w każdym 

przedziale wiekowym. Będzie to przyjazne miejsce spotkań i integracji mieszkańców 

Gminy Zakrzówek szanujących przeszłość, tradycję i historię przekazujących te wartości 

przyszłym pokoleniom. Głównym celem będzie dążenie ku temu aby Centrum Kultury 

stało się wizytówką naszej gminy i stanowiło centrum aktywnego życia społecznego 

z bogatą i ciekawą ofertą kulturalną i czytelniczą wykorzystującą nowoczesne narzędzia, 

nowe trendy kultury i technologii. W planowanych działaniach długoterminowych dążenie 

do rzetelnej edukacji kulturalnej skierowanej do każdej grupy wiekowej. Nadanie nowej 



formy działalności i sprawienie aby wszyscy mieszkańcy gminy oraz goście widzieli 

w nim miejsce otwarte, zbliżające ludzi do siebie, zacieśniające więzi społeczne poprzez 

wspólne działania i akcje, udział w wydarzeniach kulturalnych czy inicjatywach łączących 

pokolenia. 

Centrum to instytucja kultury skupiająca ludzi w każdym wieku, kreatywnych z inicjatywą, 

którzy z pasją rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania. 

W Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek każdy mieszkaniec gminy, 

potrzebujący samorealizacji znajdzie ofertę dla zaspokojenia własnych potrzeb 

edukacyjnych, kulturalnych, czytelniczych. Działania podejmowane w Centrum zmierzać 

będą do umożliwienia mieszkańcom udziału w wydarzeniach z płaszczyzny kultury 

ambitnej o wysokiej wartości estetycznej a jednocześnie organizowanie imprez obszaru 

kultury masowej, lżejszej, dostępnej dla każdego. 

Cele długoterminowe: 

Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek to samorządowa instytucja 

kultury, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności kulturalnej skierowanej 

bezpośrednio do mieszkańców Gminy Zakrzówek, polegającej na tworzeniu, 

upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury. 

Cele długoterminowe wyznaczają kierunek naszych działań, stale udoskonalający podjęte 

inicjatywy. Nakreślający schemat funkcjonowania Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie 

Zakrzówek we wszystkich płaszczyznach, prowadzący do budowania dobrego wizerunku 

oraz wykreowania marki. 

Najważniejsze cele i zadania długoterminowe działalności Centrum Kultury i Biblioteki 

w Gminie Zakrzówek to: 

• rozpoznawanie, rozbudzanie oraz zaspokajanie potrzeb i zainteresowań 

kulturalnych mieszkańców Gminy Zakrzówek w każdej grupie wiekowej, 

• przygotowanie środowiska lokalnego do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz 

współtworzenie jej wartości, 

• wszechstronna edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę, 



• tworzenie warunków do rozwoju profesjonalnego i amatorskiego ruchu 

artystycznego dla ludzi w każdym wieku, 

• rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych, czytelniczych, informacyjnych, 

a także upowszechnianie nauki i wiedzy, 

• uzupełnianie i udostępnianie zbirów bibliotecznych zgodnie z potrzebami 

czytelniczymi środowiska, 

• tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego z jednoczesnym 

pielęgnowaniem tradycji i kultury ludowej, 

• dbałość o dziedzictwo kulturowe, 

• działalność wydawnicza ukazująca lokalną historię i kulturę ludową naszego 

regionu, 

• kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w życiu kultury naszej gminy, 

• wychowanie poprzez udział w działaniach kulturalnych oraz upowszechnianie 

wartościowych zjawisk kulturalnych wśród mieszkańców Gminy Zakrzówek 

i regionu, 

• inicjowanie i promowanie innowacyjnych, nowatorskich form uczestnictwa 

w kulturze, 

• rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej, 

• tworzenie oferty planowanych działań Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie 

Zakrzówek otwartej na nowe inicjatywy powstałe na zdobytym doświadczeniu 

i diagnozie potrzeb mieszkańców, 

• zwiększanie atrakcyjności i stałe wzbogacanie oferty kulturalno- edukacyjnej dla 

różnych grup wiekowych, a także jakości usług poprzez nawiązywanie szeroko 

rozumianej współpracy z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami 

o podobnych celach i zadaniach w kraju i za granicą, 

• pielęgnowanie więzi lokalnych, integrowanie społeczności lokalnych poprzez 

współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, 

regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych, 

• organizowanie wystaw, projekcji filmów, koncertów, przedstawień teatralnych, 

• umocnienie wizerunku Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek jako 

instytucji samorządowej ważnej dla środowiska, stanowiącej jej wizytówkę jako 

centrum aktywnego życia społecznego, 



• podjęcie działań zmierzających do tworzenia nowoczesnej, wyposażonej bazy 

lokalowej profesjonalnie realizującej podjęte zadania programowe, 

• bieżące doposażenie i modernizacja instytucji, zakup nowoczesnego wyposażenia, 

• dążenie do pozyskiwania środków z różnych źródeł na realizację podjętych 

i planowanych działań, 

• koordynowanie, podejmowanie i współorganizowanie przedsięwzięć, uroczystości, 

imprez artystycznych i rozrywkowych oraz inicjatyw realizowanych w Gminie 

Zakrzówek, 

• wzrost liczby odbiorców, uczestników życia kulturalno-społecznego gminy, 

• promocja Gminy Zakrzówek i własnych działań. 

Cele główne: 

I. Analiza potrzeb kulturalno-społecznych mieszkańców Gminy Zakrzówek 

i aktualizacja oferty w oparciu o przeprowadzoną analizę: 

• stworzenie internetowego panelu dyskusyjnego „Porozmawiajmy o kulturze", 

• przygotowanie skrzyni potrzeb, pomysłów i oczekiwań, 

• organizacja turnieju: Gminny Pokaz Talentu w celu przeprowadzenia analizy 

zainteresowań i zdolności mieszkańców gminy i wyłonienia talentów, organizacja 

grup, zespołów, kół zainteresowań spełniających potrzeby i oczekiwania, (zespół: 

teatralny, muzyczny, taneczny, plastyczny, literacki, drużyna harcerska, inne). 

II. Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla różnych grup wiekowych: 

1. Grupy wiekowe, do których będzie kierowana oferta Centrum oraz różne formy 

działania i współpracy: 

• grupa przedszkolna, zerówka; 

• dzieci z klas I-III szkoły podstawowej; 

• młodzież ze szkól podstawowych klasy IV-VIII; 

• osoby o zainteresowaniach artystycznych, kulturowych z różnych grup wiekowych; 

• seniorzy; 

• koła gospodyń; 

• stowarzyszenia i inne organizacje. 



2. Organizacja imprez okolicznościowych (np. Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień 

Wiosny, Zakończenie Lata), spotkań z lokalnymi artystami i twórcami realizującymi 

swoje pasje, spotkania z osobami związanymi z naszą gminą czy regionem, inne 

przedsięwzięcia wynikające z potrzeb mieszkańców gminy. 

3. Współpraca ze szkołami z terenu Gminy Zakrzówek, poprzez angażowanie uczniów 

do udziału w uroczystościach, konkursach, podjętych akcjach i imprezach typu: 

Pomagamy Potrzebującym-Wolontariat, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień 

Matki, Dożynki, Dni Zakrzówka, Wigilia integracyjna, inne wynikające z potrzeb. 

Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji kulturalnej, czytelniczej 

dzieci i młodzieży. 

4. Podczas ferii zimowych oraz wakacji Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie 

Zakrzówek zaoferuje ferie zimowe i ferie wakacyjne, a w czasie trwania roku 

szkolnego zajęcia świetlicowe. W programie ferii zimowych jak również w czasie 

wakacji znajdą się zajęcia wokalne, fotograficzne, plastyczne, czytelnicze uwieńczone 

konkursami. Odbędą się turnieje sportowe jak i zajęcia taneczne, organizacja 

wyjazdów, wycieczek edukacyjno-rozrywkowych. 

5. Organizacja seansu kinowego w ramach kina plenerowego, (możliwość kina 

objazdowego) na zakończenie lata. 

6. Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży przy współpracy 

z członkiniami kół gospodyń wiejskich. Dzieci, młodzież szkolna od podstaw nauczą 

się procesu przygotowywania potraw, w tym też tych regionalnych, inicjatywy te będą 

łączyć pokolenia. 

7. Dla Pań z Kół Gospodyń i kobiet mieszkanek gminy zostaną zaproponowane 

warsztaty (np. cukiernicze, dietetyczne, stylizacji i wizażu oraz wykorzystanie ziół 

w kuchni, przygotowanie doniczkowych dekoracji kwiatowych, produkcja różnego 

typu serów, inne wg potrzeb. 

8. Kontynuacja Akcji Krwiodawstwa oraz Białej Niedzieli. Organizacja spotkania 

z ratownikiem medycznym dla młodzieży w celu uświadomienia uczestnikom 

skutków brawury i lekkomyślności w czasie poruszania się po drogach różnymi 

środkami transportu, a także przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy 

w nagłych przypadkach. 

9. Promowanie działalności artystycznej placówki, zespołów i artystów indywidualnych. 

Ważnym elementem naszej lokalnej kultury są zespoły ludowe, śpiewacze działające 

na terenie Gminy Zakrzówek. Prezentacja osiągnięć szerszej publiczności i promocja 



naszej gminy nie tylko lokalnie ale również W powiecie, województwie, a także 

w kraju czy zagranicą. 

10. Prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań. Głównym 

celem tych zajęć i warsztatów będzie upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym 

o kulturze regionalnej. I przede wszystkim zapewnianie mieszkańcom gminy 

możliwości rozwoju swoich zainteresowań jak i rozbudzanie w nich aktywności i 

pasji. 

11. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz 

zainteresowania wiedzą i sztuką, zapewniając możliwość udziału w różnych kółkach 

zainteresowań np.: kółko teatralne dla dorosłych i seniorów, kółko fotograficzne 

w różnych grupach wiekowych, zajęcia taneczne, sportowe dla każdej grupy 

wiekowej. Zajęcia skierowane do młodzieży zgodnie z jej oczekiwaniami: multimedia, 

grafika komputerowa, zajęcia plastyczne, wokalne. 

12. Kursy i szkolenia dla mieszkańców: kursy komputerowe dla dorosłych i seniorów oraz 

osób niepełnosprawnych. Powstanie kawiarenki internetowej dla różnych grup 

wiekowych. 

13. Promocja zdrowego stylu życia przez organizację zajęć z zakresu zdrowego stylu 

życia, zajęć terapeutycznych i relaksacyjnych np. muzykoterapia, bajkoterapia, inne. 

14. Projekt szlaków i ścieżek turystycznych: historyczna, ludowa, dziedzictwo kultury 

i sztuki, szlak rzeki Bystrzycy, najpiękniejsze miejsca Gminy, szlak religijny, inne. 

III. Promocja własnych działań, wydawanie publikacji i opracowań 

popularyzujących Gminę Zakrzówek, unowocześnienie strony internetowej, 

działalność na portalach społecznościowych. 

1. Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Zalcrzówku głównie poprzez systematyczne 

i aktualne zamieszczanie informacji na stronie internetowej Centrum, Facebook, co 

będzie skutkowało zwiększeniem możliwości informowania większej liczby 

potencjalnych odbiorców o ofercie animacyjno-kulturalnej, kółkach zainteresowań, 

przedsięwzięciach i podjętych działaniach. 

2. Wydawanie tradycyjnej i unowocześnionej formy „Wieści Zakrzowieckich", 

internetowy serwis informacyjny „Gminne Wieści". 

3. Aktualizacja i ulepszenie istniejącej strony internetowej, obrazującej przejrzyście 

działania Centrum, dokonania, a także promocja Centrum Kultury i Biblioteki 



w Gminie Zakrzówek poprzez organizację imprez plenerowych, współpracę z innymi 

instytucjami kultury i dobre kontakty z prasą. 

4. Cykliczne publikacje promujące Gminę Zakrzówek np.: publikacje o lokalnych 

artystach, ciekawych miejscach, historycznych wydarzeniach, atrakcjach 

turystycznych. 

IV. Nawiązywanie partnerskich relacji z innymi instytucjami w kraju i zagranicą, 

współpraca z osobami o różnych zainteresowaniach. 

1. Instytucje, z którymi podejmowane będą działania w partnerstwie: 

• Publiczne Przedszkole w Zakrzówku; 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówku; 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Sulowie; 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku Drugim; 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Studziankach; 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdanie Grabina; 

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy; 

• ochotnicze straże pożarne; 

• stowarzyszenia z terenu Gminy Zakrzówek; 

• kola gospodyń wiejskich; 

• zespoły ludowe; 

• instytucje i zakłady pracy z terenu Gminy. 

2. W miarę możliwości finansowych planowane jest nawiązanie współpracy 

z jednostkami samorządu czy ośrodkami kultury z kraju i zagranicy. Pozwoli to na 

wymianę kulturową, a tym samym wzbogacenie własnych działań. 

3. Współpraca ze środowiskami artystycznymi, twórcami ludowymi będzie jedną 

z możliwości rozwoju twórczego szczególnie uzdolnionych mieszkańców gminy. 

4. Organizacja przy współudziale innych instytucji imprez plenerowych, zajęć 

sportowych i rekreacyjnych, podejmowanie inicjatyw proekologicznych, 

edukacyjnych, wspieranie działań prozdrowotnych i aktywizujących mieszkańców. 

V. Doposażenie oraz zakup sprzętu niezbędnego do profesjonalnej realizacji 

podjętych zadań. Zagospodarowanie i atrakcyjne wykorzystanie terenu wokół 

budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek. 



1. Podniesienie standardu pomieszczeń znajdujących się w Centrum. Unowocześnienie 

wyposażenia. Doposażenie i bieżące zakupy nowych materiałów, sprzętów i pomocy 

jest istotnym elementem odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców. 

2. Wizerunek zewnętrzny Centrum, zagospodarowanie i atrakcyjne wykorzystanie terenu 

wokół budynku Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek. 

VI. Pozyskanie środków finansowych z różnych źródeł i programów, funduszy 

europejskich lub innych źródeł zewnętrznych z przeznaczeniem na rozwój 

i działania realizowane w Centrum. 

1. Aplikowanie i pozyskiwanie funduszy z rożnych dostępnych źródeł np. z funduszy 

europejskich lub z innych źródeł zewnętrznych na zadania realizowane w ośrodku, 

w tym na wyposażenie czy doposażenie niezbędne do realizacji podjętych działań. 

2. Pozyskanie środków na organizację zajęć, warsztatów, kursów wynikających 

z potrzeb i zainteresowań społeczności lokalnej. 

3. Pozyskanie środków na utworzenie młodzieżowego (możliwość innej grupy wiekowej 

w momencie zaistnienia takiego zainteresowania) zespołu tańca ludowego 

i towarzyskiego. 

VII. Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych, czytelniczych, informacyjnych, 

a także upowszechnianie nauki i wiedzy. 

1. Wzrost zainteresowań czytelniczych, wzrost czytelników. 

2. Stała analiza potrzeb czytelniczych i ich zaspokajanie poprzez zakup nowości 

wydawniczych, audiobooków. 

3. Szukanie i popularyzacja nowych form udostępniania zbiorów, promocja książki. 

4. Tworzenie komputerowych baz danych, katalogów bibliograficznych. 

faktograficznych, komputerowe opracowanie zbiorów. 

5. Działalność informacyjna, promocja podjętych działań, informacje na stronach 

internetowych i portalach społecznościowych. 

6. Działalność kulturalno-oświatowa, prowadzenie działań popularyzujących edukację, 

czytelnictwo i kulturę. Organizowanie lekcji bibliotecznych, konkursów 

czytelniczych, literackich, recytatorskich, pogadanek, warsztatów, spotkań autorskich. 

Współorganizacja i udział w akcjach promujących czytelnictwo i kulturę. 



7. Wzbogacanie oferty biblioteki, szukanie nowych form działania w zakresie 

upowszechniania czytelnictwa, stała aktualizacja oferty bibliotecznej, integracja 

czytelników. 

8. Podnoszenie poziomu usług, planowanie jakości, tworzenie zespołów i grup 

zadaniowych, stosowanie różnych metod badania problemu. Stałe podnoszenie 

standardów obsługi czytelników, unowocześnienie infrastruktury. 

9. Prowadzenie punktu informacji turystycznej naszej gminy. 

KALENDARZ 

MIESIĄC PLANOWANE UROCZYSTOŚCI, IMPREZY, 
WYDARZENIA 

STYCZEŃ • Orszak Trzech Króli, 
• Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Widowisk 

Kolędniczych, 
• Koncert Kolęd, 
• Dzień Babci i Dziadka. 

LUTY • Ferie zimowe: 
- wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, 
- seans filmowy w budynku centrum, 
- warsztaty kulinarne, 
- spotkanie z ratownikiem medycznym, 
- warsztaty i konkursy wokalne, fotograficzne, 

plastyczne, 
- turnieje, rozgrywki sportowe, 
- zajęcia czytelnicze, 
- animacje dla dzieci, 
- warsztaty malarskie z udziałem zaproszonych gości, 
- Wystawy i prezentacja osiągnięć. 

MARZEC • Dzień Kobiet-Portret Kobiety (Kobieta w muzyce, 
malarstwie literaturze, i sztuce prezentacja), 

- słodki poczęstunek, 
- drobne upominki wykonane przez dzieci na zajęciach 

plastycznych, 
• spotkanie kawiarniano -taneczne w ramach integracji, 

zabawa Damska Zabawa. 
KWIECIEŃ • Projekt Kartki Wielkanocnej, 

• Kiermasz Wielkanocny, 
• Droga Krzyżowa- ekstremalna, 
• zorganizowanie konkursu na poziomie gminnym 

pt. „Najpiękniejszy koszyczek Wielkanocny", 
- degustacje, 
- pokazy kulinarne POTRAW WIELKANOCNYCH 

lokalnych kucharzy i kół gospodyń wiejskich. 



MAJ • Obchody 3- Majowe, 
• Konkurs „Myśląc Ojczyzna", forma konkursu — 

turniej, 
• Wystawa okolicznościowa, 
• Koncert dla Matki. 

CZERWIEC • Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka „Piknik na 
trawce", na stadionie zostanie zorganizowane 
spotkanie z koszem piknikowym, 

• Turniej Gminny- „Mam talent". 
LIPIEC • Dni Zakrzówka, 

• Ferie letnie, 
- wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, 
- seans filmowy w budynku centrum, 
- warsztaty kulinarne, 
- spotkanie z ratownikiem medycznym, 
- warsztaty i konkursy wokalne, fotograficzne, 

plastyczne, 
- turnieje, rozgrywki sportowe, 
- zajęcia czytelnicze, 
- animacje dla dzieci, 
- warsztaty malarskie z udziałem zaproszonych gości. 

SIERPIEŃ • Dożynki— Noc Biesiady, 
- Dożynki Gminne- Msza Święta, 
- przemarsz z wieńcami dożynkowymi, 
- konkurs wieńców dożynkowych, 
- część oficjalna, przemówienia, 
- degustacje przygotowanych przez KGW potraw, 
- prezentacja organizacji, instytucji, stowarzyszeń, 
- animacje dla dzieci, 
- występy zespołów, 
- punkty informacyjne dla rolników, 
- zabawa pod chmurką. 

WRZESIEŃ • Dzień Pamięci- Apel Poległych, 
• Narodowe Czytanie. 
• Pożegnanie lata — nocny seans kinowy. 

PAŹDZIERNIK • Złote Gody, 
• Jesienny koncert. 

LISTOPAD • Kwestowanie na Cmentarzu Parafialnym, 
• Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości, 
- 11 listopada - Msza Święta, 
- uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem, 
- przedstawienie teatralne, 
- wystawa zdjęć historycznych, 
• Bieg Niepodległości, 
• Koncert Pieśni Patriotycznych. 

GRUDZIEŃ • Mikołajki, 
• Kiermasz Bożonarodzeniowy, 
• Wigilia Integracyjna, 
• Jasełka. 



Program działania Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek wskazuje cele 

i kierunki rozwoju instytucji, w szczególności rozwoju infrastruktury technicznej oraz 

oferty społecznej, edukacyjnej i kulturalnej. Wszystkie określone wyżej cele dążą do 

integracji i aktywizacji mieszkańców oraz zwiększenie stopnia ich udziału w życiu 

publicznym. Przeciwdziałają procesom marginalizacji i wykluczenia społecznego 

skupiając się na wzroście znaczenia kultury i sztuki w procesie rozwoju Gminy Zakrzówek 

i jej mieszkańców. Program jest otwarty i podlega zmianom wynikającym z potrzeb 

i oczekiwań środowiska lokalnego. 

Opracowała Beata Łukasik 
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Centrum Kultury i Biblioteki 

w G 'nie Zakrzówek 
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