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Jak przeprowadzaliśmy diagnozę?  
 

Diagnoza lokalna funkcjonowania kultury w Gminie Bisztynek została opracowana 

i przeprowadzona przez Joannę Suchomską, Mateusza Strzałkowskiego i Dominikę 

Urzędowską z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju. W  procesie realizacji diagnozy wspierali 

nas szczególnie: Paweł Wołoch – dyrektor OKiAl oraz Joanna Joanna Drozdowska  - 

animatorka kultury w OKiAL.   

Nieocenione było również zaangażowanie mieszkanek i mieszkańców, którzy wzięli udział 

w diagnozie poświęcając swój czas.  

 

Nasze wnioski opieramy na podstawie wyników zebranych za pomocą:  

› badania ankietowego (sondażu) przeprowadzonego w formie internetowej 

i bezpośredniej, w którym wzięło udział:  

› 48 dorosłych mieszkańców gminy oraz 26 młodych mieszkańców gminy; 

› spotkań z mieszkańcami gminy:  

› w OKiAL, które odbyło się 10 czerwca 2021 r., wzięli w nim udział sołtysi, 

przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych organizacji pozarządowych, 

mieszkańcy oraz pracownicy OKiAL (w spotkaniu uczestniczyło 14 osób), 

› w świetlicy środowiskowej w Sątopach-Samulewie, które odbyło się 10 czerwca 

2021 r., wzięli w nim udział aktywni mieszkańcy sołectwa, działający między 

innymi w Ochotniczej Straży Pożarnej (w spotkaniu uczestniczyło 8 osób),  

› w szkole podstawowej w Bisztynku oraz Sątopach-Samulewie, które odbyły się 

10 czerwca 2021 roku z uczniami i uczennicami klas 4-8, łącznie w spotkaniach 

uczestniczyło blisko 30 młodych mieszkańców gminy.  
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Metryczka osób biorących udział w badaniu ankietowym (sondażu) 
 

 

Kwestionariusz dla młodzieży, N=26, opracowanie PZR  

 

Kwestionariusz dla młodzieży, N=26, opracowanie PZR  

 

Większość młodych mieszkańców biorących udział w badaniu to mieszkańcy Bisztynka. 

Pojedyncze osoby, które wskazały na swoje miejsce zamieszkania wymieniły: Unikowo, 

Wozławki. Prawie połowa badanej grupy to osoby będące w grupie tancerzy i tancerek 

z ogniem działającej przy OKiAL.  
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Kwestionariusz dla dorosłych, N=48, opracowanie PZR  
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Kwestionariusz dla dorosłych, N=48, opracowanie PZR  
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Wśród wszystkich ankietowanych dorosłych mieszkańców 28 osób to mieszkańcy Bisztynka. 

Pojawiły się też odpowiedzi wskazujące na zamieszkiwanie wsi Unikowo oraz braki 

odpowiedzi na to pytanie. Część osób badanych zadeklarowała, że działa w lokalnych 

organizacjach pozarządowych bądź innych podmiotach działających na rzecz gminy. Wśród 

odpowiedzi pojawiły się wskazania na Radę Seniorów, UTW, ochotniczą straż pożarną oraz 

Stowarzyszenie Strowangen.  
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Raport pokazuje punkt widzenia jedynie części społeczności gminy, która wzięła udział 

w diagnozie. Nie należy traktować tego raportu jako jedynej i właściwej prawdy 

o funkcjonowaniu kultury w Bisztynek. Diagnoza jest punktem wyjścia do poszukiwania nowych 

rozwiązań, poznawania potrzeb i perspektywy mieszkańców i mieszkanek.  

 

Przeprowadzając diagnozę i podsumowując jej wyniki skupiliśmy się na kilku najważniejszych 

kwestiach dotyczących lokalnej kultury. Opisujemy: 

› generalne wnioski na temat kultury w gminie, w tym na temat OKiAL,  

› oczekiwane przez osoby biorące udział w diagnozie kierunki zmian w zakresie działań 

kulturalnych,  

› lokalne potencjały, które warto wykorzystać na działania kulturalne.  

 

Młodzi mieszkańcy o lokalnej kulturze  
 

Miejsce młodych mieszkańców i mieszkanek w kulturze i rola lokalnej 

kultury dla mieszkańców  
 

Młodzi mieszkańcy uczestniczący w badaniu dzielą się na dwie główne grupy: biorących 

udział w wydarzeniach kulturalnych przy okazji, raczej nie planując swojego uczestnictwa 

oraz tych, którzy uczestniczą regularnie – najczęściej w wybranych zajęciach czy 

wydarzeniach. Niewielka część deklaruje, że nie tylko uczestniczy w kulturze, ale też samemu 

inicjuje działania czy włącza się w ich organizację.  

Młodzi zdecydowanie wskazują na potrzebę lepszego dopasowania wydarzeń kulturalnych 

organizowanych w gminie do ich zainteresowań. W odniesieniu do roli jaką mogą pełnić 

w kulturze – zdania badanych są podzielone: część z nich woli być widzem, ale równie duża 

część chciałaby być angażowana do realizacji wydarzeń kulturalnych. Wyniki te mogą być 

pewną inspiracją do odnalezienia aktywnych młodych mieszkańców gminy i być może 

wypróbowania nowej ścieżki współpracy. Warto jednak pamiętać o zróżnicowanych potrzebach 

młodych i rolach jakie chcą pełnić w odniesieniu do lokalnej kultury oraz starać się na te 

potrzeby odpowiadać w zróżnicowany sposób.  
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Kwestionariusz dla młodzieży, N=26, opracowanie PZR  
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Odpowiedzi młodych mieszkańców gminy wskazują dość wyraźnie, że wydarzenia kulturalne 

organizowane w gminie powinny służyć przeze wszystkim rozrywce i zabawie, dobremu 

spędzaniu czasu oraz pozwalać na rozwijanie umiejętności i zainteresowań. Blisko 1/3 

osób biorących udział w sondażu wskazała też, że rolą kultury w gminie powinno być 

umożliwianie poznawania nowych osób oraz oderwanie się od codzienności i rutyny. 

Zdecydowanie jednak młodzi badani nie postrzegają kultury jako narzędzia do współdziałania 

czy wspólnych spotkań ze znajomymi. Traktują raczej kulturę jako obszar samorozwoju bądź 

po prostu rozrywki.  

Ocena lokalnych wydarzeń kulturalnych przez młodych badanych pozwala na stwierdzenie, że 

w większości spełniają one oczekiwaną rolę kultury. Wydarzenia przez blisko połowę 

badanych dostarczają rozrywki i zabawy, pozwalają na rozwój umiejętności i oderwanie się od 

codzienności. Ponadto umożliwiają też poznanie sławnych czy znanych osób. Realizują też inne 

zadania jak promocja gminy czy dostarczenie emocji i przeżyć.  

 

 

Kwestionariusz dla młodzieży, N=26, wielokrotne odpowiedzi, opracowanie PZR  
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Uczestnictwo młodych mieszkańców i mieszkanek w lokalnej kulturze 
 

Poziom uczestnictwa młodych badanych w wydarzeniach organizowanych przez OKiAL jest 

podobny do ich deklaracji uczestnictwa w lokalnej kulturze w ogóle. Prawie wszyscy badani 

w jakimś stopniu uczestniczą w działaniach organizowanych przez OKiAL, w tym blisko 

połowa w sposób regularny. Młodzi najczęściej uczestniczą w imprezach plenerowych 

i festynach oraz koncertach. Znaczna część bierze udział w warsztatach rozwijających 

zainteresowania, wycieczkach i konkursach. Deklaracje badanych są zgodne ze 

wskazywanymi przez nich potrzebami. Połowa młodych mieszkańców odpowiadających na 

pytania wskazała także, że uczestniczy w działaniach kulturalnych organizowanych przez inne 

podmioty na przykład w sołectwach. Wskazują, że to co pozytywnie wyróżnia te wydarzenia to: 

wiejska atmosfera, ciekawi ludzie oraz darmowe jedzenie. 
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Bariery uczestnictwa młodych w lokalnej kulturze 
 

Wśród osób uczestniczących w badaniu niewielki odsetek stanowili ci, którzy nie uczestniczą 

w działaniach OKiAL bądź robią to rzadko. Z tego względu trudno wskazać na potencjalne 

bariery uczestnictwa młodzieży w lokalnej kulturze. Wydaje się, że jeśli posiadają jakieś pasje 

i zainteresowania znajdują sposób, aby samodzielnie je realizować. Po raz kolejny zgadza się 

to z opinią młodzieży dotycząca roli OKiAL i lokalnej kultury, jako okazji do rozwoju i realizacji 

własnych pasji. Jedną z często wskazywanych barier uczestnictwa w kulturze w ogóle jest brak 

wystarczającej informacji o realizowanych wydarzeniach. Przyglądając się jednak danym 

możemy wysnuć wniosek, że nie to jest głównym problemem. Główne źródła informacji 

o wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez OKiAL: media społecznościowe, plakaty 

i ulotki, znajomi oraz oczekiwane kanały informacji pokrywają się ze sobą.  
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Warto jednak wrócić do postrzeganej przez młodych badanych roli kultury i  oczekiwań wobec 

lokalnych wydarzeń kulturalnych, także tych skierowanych do OKiAL. Dominującym 

wskazaniem młodzieży było niedostosowanie oferty do potrzeb młodych mieszkańców.  

Na podstawie formularzy ankietowych oraz warsztatów z uczniami przygotowaliśmy listę 

wydarzeń i tematów, których zdaniem młodzieży brakuje i w których wzięliby udział:  

› więcej imprez plenerowych i spotkań w plenerze,  

› spotkania tylko dla młodzieży, 

› więcej imprez i koncertów muzyki tanecznej,  

› spotkania z artystami i znanymi osobami, 

› więcej działań związanych z wydarzeniami i świętami okazjonalnymi,  

› zajęcia dodatkowe z języków obcych, w tym języka angielskiego,  

› zajęcia muzyczne,  

› zajęcia gimnastyczne, np. joga,   

› zajęcia plastyczne,  

› zajęcia wizażu,  
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› zajęcia z origami, 

› bal ósmoklasistów,  

› działania charytatywne, 

› festiwale, 

› dyskoteki, 

› spotkania psychologiczne, 

› spotkania feministek, 

› zajęcia historyczne, 

› zajęcia teatralne/aktorskie, 

› zajęcia sportowe - kajakarskie, mieszane sztuki walki, pływackie, jazda konna,  

› zajęcia kryminalistyczne, 

› zajęcia z gry na pianinie, 

› zajęcia kulinarne, 

› zajęcia garncarskie, 

› wyjazdy do kina i opery 

Młodzi zwrócili także uwagę, że wydarzenia powinny być lepiej nagłaśniane (plakaty 

w szkołach, brak rozgłosu w mediach). Zauważają nierówności w ofercie kulturalnej – 

najwięcej działań organizowanych jest ich zdaniem dla dzieci i seniorów. Część zajęć dla 

młodzieży powinna także odbywać się w godzinach wieczornych.  

 

Współpraca w lokalnej kulturze i potencjał współdziałania  
 

Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne zaprasza do tego, aby przyjrzeć się lokalnym 

potencjałom i w oparciu o te zasoby budować lokalną tożsamość kulturową. W miejscach, 

w których mieszkamy jest wielu utalentowanych mieszkańców i mieszkanek, ciekawych historii 

czy miejsc, wokół których można budować działania kulturalne. Ponadto badania uczestnictwa 

w kulturze pokazują, że ludzie są bardzo zainteresowani tym co wokół nich. Występy lokalnych 

zespołów czy chórów, wystawy lokalnych artystów często cieszą się dużym zainteresowaniem 

i budują poczucie wspólnoty oraz wspólnej tożsamości. Problematyczna bywa jednak forma 

realizowanych wydarzeń, narzędzia, które wykorzystujemy w kulturze do pracowania 
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z lokalnymi tematami. To zazwyczaj formy wydarzeń nużą mieszkańców, nie sam temat 

lokalności.  

W prowadzonym badaniu przyjrzeliśmy się wraz z młodymi mieszkańcami lokalnym 

potencjałom: mieszkańcom i ich pasjom oraz zainteresowaniom, ciekawym miejscom, a także 

znanym i mniej znanym historiom.  

Zachęcamy, aby zbiór lokalnych potencjałów traktować jak działające narzędzie 

i rozbudowywać tą unikalną miejscową bazę danych. Może ona służyć jako inspiracja do 

realizacji działań kulturalnych, krajoznawczych wycieczek czy zawiązywania relacji współpracy.  

 

Lokalne potencjały gminy Bisztynek z perspektywy młodych mieszkanek i mieszkańców 

 

Ludzie z talentami i pasjami  

Kto już działa w obszarze kultury, a kogo warto włączyć w działania?  

Jakie talenty, pasje i zainteresowania mają mieszkańcy?  

Zespół Muzyczny Ale Babki z Sątop-Samulewo 

szkolny zespół taneczny 

chór kościelny 

Strażacy 

sołtys Sątop 

Zuzanna z 6 klasy - śpiewa w chórze i na gminnych wydarzeniach  

p. Sobczyk, p. Pietkiewicz - zajęcia matematyczne 

p. Sandra - zajęcia kaligrafii 

p. Patrejko - zajęcia z fizyki 

p. Baranowska - zajęcia z biologii i geografii 

p Alicja - zajęcia muzyczne 

p. Emilia - zajęcia taneczne 
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p. Pietkiewicz 

p. Agnieszka - zajęcia psychologiczne 

p. Andrzej Grabowski - zdjęcia ptaków 

p. Dorota - zajęcia rosyjskiego 

p. Kinga - zajęcia rozwojowe 

p. Zbigniew – dodatkowe zajęcia sportowe  

ksiądz Maciej 

Grupa 'Monsters' Bisztynek 

Lokalne historie, legendy, wspomnienia  

O czym warto pamiętać?  

Wokół jakich historii warto budować wydarzenia kulturalne?  

Jakie historie i wspomnienia są ważne dla mieszkańców?  

legenda o diabelskim kamieniu  

opuszczony hotel „Popas” - podobno w nim straszy  

Pałac Biskupów (podczas II wojny światowej katowano tam ludzi) 

most przy szkole (kiedyś jeździły tam pociągi) 

stawek w Sątopach (utopili tam Rosjankę)  

Ważne miejsca, z potencjałem dla działań kulturalnych 

Gdzie organizuje się działania kulturalne i gdzie warto je organizować?  

Jakie miejsca są ważne dla mieszkańców?  

świetlica środowiskowa w Sątopach  

remiza strażacka i plac przy remizie 

ośrodek kultury w Bisztynku 

stadion  

wodospad na polach  
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rozlewisko i stawek w Sątopach  

Pałac Biskupów  

Hotel „Popas” 

szkoła i biblioteka  

kościół  

stara remiza  

baza 8-klasistów  

po odnowieniu - stary plac zabaw 

Amfiteatr 

„basen” 

„tory” 

Marysieńka - hotel i restauracja 

pomnik Henryka Sienkiewicza 

„nawiedzona kapliczka” 

spalony kościół 

wieża ciśnień 

targowiska miejskie 

las przy stadionie  

małpi gaj  

kwadratowe rondo przy Lewiatanie 

Rynek 
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Włączanie młodzieży w inicjowanie i realizowanie działań kulturalnych 

 

Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne kładzie nacisk na budowanie lokalnej kultury 

wspólnie z mieszkańcami. Podstawą do wspólnego tworzenia kultury może być oparcie się 

o pasje i zainteresowania mieszkańców. Konieczna jest też  gotowość mieszkańców i instytucji 

kultury do wspólnej realizacji działań.  

Na podstawie zebranych od młodzieży danych możemy stwierdzić, że badani młodzi 

mieszkańcy gminy dzielą się na dwie grupy: tych, którzy są potencjałem i wymagają jedynie 

wsparcia po stronie OKiAL – merytorycznej oraz organizacyjnej oraz tych, którzy 

zdecydowanie nie chcą podejmować takich działań i nawet o tym nie myśleli. Rozpoczęcie 

współpracy będzie zdecydowanie najłatwiejsze z grupą, która ma już pomysły na działania, 

potrzebuje jednak wsparcia i wyraźnego zaproszenia od OKiAL do możliwości realizacji 

wspólnych działań. Zadbanie o to, aby w ramach inicjatyw lokalnych swoje propozycje złożyła 

chociaż jedna grupa młodzieży byłoby dobrą okazją do wypróbowania i być może nawiązania 

nowych ścieżek współpracy.  

Wzmacniającą informacją jest też to, że część młodzieży biorąca udział w badaniu ma już za 

sobą doświadczenia takich działań – czy to na poziomie organizacji czasu wolnego sobie 

i znajomym czy współpracując w organizacji działań w sołectwach czy z lokalnymi 

organizacjami. Jednak nieco ponad 1/3 badanych nie ma za sobą takich doświadczeń, co tylko 

wzmacnia informację o potrzebie wsparcia w realizacji oddolnych działań młodzieży przez 

OKiAL.  
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Kwestionariusz dla młodzieży, N=26, wielokrotne odpowiedzi, opracowanie PZR  
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8

8

10

6

0

6

10

potrzebuję jasnego zaproszenia do współpracy od
TOK (nie wiem czy można zrobić coś samemu)

potrzebuję pomocy pracowników TOK w wymyśleniu,
co moglibyśmy wspólnie zrobić

potrzebuję pomocy pracowników TOK w
zaplanowaniu działania i organizacji

mam pomysły, potrzebuję tylko materiałów i miejsca
do organizacji działań

potrzebuję pomocy moich znajomych w organizacji
działań

nie chcę podejmować takich działań

nie wiem, nigdy o tym nie myślałem/myślałam

Co musiałoby się stać, żebyś chciał/chciała inicjować 
działania kulturalne we współpracy z OKiAL?

3

5

5

3

10

tak, często podejmuję takie działania w sołectwie,
z lokalnymi organizacjami pozarządowymi

tak, podejmuję czasem takie działania w sołectwie,
z lokalnymi organizacjami pozarządowymi

tak podejmuję się organizacji czasu wolnego w
ramach spotkań ze znajomymi

tak podejmuję się organizacji czasu wolnego
dzieciom sąsiadów i znajomych

nie mam takich doświadczeń

Czy masz doświadczenie organizacji lub 
współorganizacji jakiegoś działania kulturalnego? 
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Potencjał pasji i talentów młodych mieszkańców i mieszkanek 

 

Wsparciem w budowaniu lokalnej kultury w oparciu o oddolną inicjatywę mieszkańców mogą 

być także zainteresowania i talenty samych tych osób, które wykazują chęć działania.  

W trakcie diagnozy nie udało nam się zebrać bardzo zróżnicowanego katalogu zainteresowań 

młodzieży. W formularzach ankietowych młodzi badani wskazali na własne zainteresowania: 

tańcem, w tym tańcem z ogniem, muzyką, modą, leśnictwem.  Być może jednak dobrym 

sposobem na pogłębienie tematu będzie zaproszenie młodych mieszkańców do pokazania 

własnych pasji bądź współorganizacji jakiegoś działania w oparciu o ich zainteresowania. Tym 

bardziej, że blisko połowa młodych mieszkańców wypowiadających się w sondażu 

wykazuje gotowość, aby podzielić się swoim pasjami i talentami z innymi.  
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Młodych mieszkańców i mieszkanek pomysły na działania  
 

Podczas diagnozy młodzież dzieliła się swoimi pomysłami na działania, które mogłyby zostać 

zrealizowane w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne oraz innymi pomysłami 

na działania w gminie. Część z nich z powodzeniem ma potencjał, aby zostać dopracowane 

w formie wniosków. Pozostałe mogą posłużyć jako inspiracja do dalszych działań OKiAL 

12

0

4

0

6

Czy uważasz, że mógłbyś/mogłabyś podzielić się swoją 
pasją z innymi, nauczyć ich tego czym się interesujesz, 

pokazać innym swoją twórczość? 

tak, zdecydowanie

tak, ale nie wiem jak mógłbym/mogłabym to zrobić

nie wiem

nie, wydaje mi się, że nikogo to nie zainteresuje

zdecydowanie nie
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i innych podmiotów i grup działających w gminie. Pomysły mieszkańców zostały zilustrowane 

na poniższych grafikach.  

 

 

Źródło: OKiAL 
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Dorośli mieszkańcy o lokalnej kulturze  
 

Miejsce dorosłych mieszkańców i mieszkanek w kulturze i rola lokalnej 

kultury dla mieszkańców  
 

Dorośli mieszkańcy uczestniczący w badaniu podobnie jak młodzież, dzielą się na dwie główne 

grupy: biorących udział w wydarzeniach kulturalnych przy okazji, raczej nie planując 

swojego uczestnictwa oraz tych, którzy uczestniczą regularnie  - najczęściej w wybranych 

zajęciach czy wydarzeniach. Niewielka część deklaruje, że nie tylko uczestniczy 

w kulturze, ale też samemu inicjuje działania czy włącza się w ich organizację. Dorośli 

wskazują zdecydowanie, że nie uczestniczą w lokalnej kulturze ze względu na dzieci, co może 

oznaczać, że wydarzenia organizowane dla wszystkich mieszkańców, tj. festyny również 

odpowiadają osobom dorosłym. 

Dorośli zdecydowanie wskazują na potrzebę lepszego dopasowania wydarzeń kulturalnych 

organizowanych w gminie do ich zainteresowań. Wśród odpowiedzi badanych możemy 

zauważyć potrzebę organizacji działań, w których będą mieli możliwość wyrażenia 

swojego zdania i dyskusji z innymi. Dorośli badani mają zróżnicowaną gotowość 

w odniesieniu do poziomu swojego zaangażowania w działania kulturalne – nieznacznie więcej 

osób woli przyjąć rolę widza niż organizatora działań. Pytanie to wymaga jednak dalszego 

pogłębiania, ponieważ konkretna odpowiedź w dużej mierze może być zależna od konkretnego 

kontekstu i samego typu wydarzenia.   
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Kwestionariusz dla dorosłych, N=48, opracowanie PZR  
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4

9
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7

13

4

9
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5

biorę udział przy okazji, często nie planuję
uczestnictwa

biorę udział ze względu na dzieci

biorę udział regularnie i planuję swoje uczestnictwo

mam wybrane wydarzenia/zajęcia, w których
regularnie uczestniczę

nie tylko biorę udział, ale też je inicjuję, przekazuję
swoje pomysły na działania i angażuję się w

organizację działań

W wydarzeniach kulturalnych organizowanych w gminie 
zazwyczaj… 

1 (zdecydowanie się nie zgadzam) 2 3 4 5 (zdecydowanie się zgadzam)

2

8

8
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6

7

11

7

7

10

14

12

10

13

8

6

23

10

7

13

aby wydarzenia bardziej odpowiadały na moje
zainteresowania i potrzeby

aby wydarzenia pozwalały mi wyrażać swoje zdanie
i poznawać zdanie innych

być angażowana / angażowany do ich realizacji

być widzem bez konieczności angażowania się w
trakcie wydarzeń

Uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych w gminie chciałbym/chciałabym...

1 (zdecydowanie się nie zgadzam) 2 3 4 5 (zdecydowanie się zgadzam)
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Odpowiedzi dorosłych mieszkańców dotyczące postrzeganej roli kultury w gminie są bardzo 

podobne do wskazań młodych mieszkańców biorących udział w badaniu. Lokalna kultura 

zdaniem badanych dorosłych powinna przede wszystkim zapewniać dobre spędzanie 

czasu i rozrywkę, oderwanie się od codzienności oraz umożliwiać rozwój zainteresowań 

i pasji mieszkańców. Ważna dla badanych jest też możliwość spotkania 

sławnych/znanych osób i w większym stopniu niż u młodzieży podjęcie wspólnych 

działań z mieszkańcami.  

Ocena lokalnych wydarzeń kulturalnych przez dorosłych mieszkańców wskazuje, że 

wydarzenia organizowane przez OKiAL zaspokajają ich potrzeby związane z rozrywkową 

rolą wydarzeń kulturalnych. W niewystarczającym jednak stopniu realizowane są przez 

OKiAL działania, które pozwoliłyby dorosłym mieszkańcom na rozwijanie ich pasji 

i zainteresowań oraz spotkania ze sławnymi i znanymi osobami. Działania kulturalne 

organizowane przez OKiAL zaspokajają też społeczne potrzeby dorosłych mieszkańców – 

poprzez wspólne podejmowanie działań i możliwość spotkania z sąsiadami. Zdecydowanie też 

zdaniem badanych lokalna kultura promuje gminę.  

 

Kwestionariusz dla dorosłych, N=48, wielokrotne odpowiedzi, opracowanie PZR  
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18
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15

23

10

11

8

21

9

pozwalać na dobre spędzanie czasu, dobrą
zabawę/rozrywkę

umożliwiać spotkanie sławnych/znanych osób

umożliwiać spotkania ze znajomymi, sąsiadami

umożliwiać wspólne zrobienie czegoś ze znajomymi,
sąsiadami np. na rzecz gminy, mieszkańców, otoczenia

pozwalać na rozwinięcie  zainteresowań, umiejętności

umożliwiać dowiedzenie się czegoś nowego, naukę

umożliwiać  poznanie nowych osób

dostarczać emocji, pozwalają na rozwój wewnętrzny

pozwalać na oderwanie się od codzienności, rutyny

promować naszą gminę

Czemu powinny służyć działania kulturalne organizowane 
w gminie? 
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Uczestnictwo dorosłych mieszkańców i mieszkanek w lokalnej kulturze 
 

Dorośli uczestnicy i uczestniczki wydarzeń kulturnych w gminie dzielą się na trzy, podobne pod 

względem liczbowym grupy: pierwsi uczestniczą w wydarzeniach tych regularnie, drudzy tylko 

w dużych wydarzeniach, zaś osoby z trzeciej grupy uczestniczą w wydarzeniach od czasu do 

czasu. Mniej niż co dziesiąta osoba w ogóle nie uczestnicy w wydarzeniach kulturalnych. 

Dorośli najchętniej biorą udział  festynach i imprezach plenerowych, koncertach oraz 

pokazach kina. Zainteresowaniem cieszą się też spektakle, kabarety, wydarzenia 

integracyjne (np. te z okazji walentynek, dnia kobiet) oraz warsztaty i zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczestników. Połowa osób dorosłych, które wypełniły ankietę nie 

uczestniczy w innych wydarzeniach kulturalnych, które nie są organizowane przez OKiAL, co 

potwierdza znaczącą rolę tej instytucji w kreowaniu kultury w gminie, a co za tym idzie, jeszcze 

silniejszą potrzebę dostosowania oferty do jej odbiorców. Za kluczowe działania OKiAL, których 

mieszkańcom biorącym udział w badaniu mogłoby zabraknąć,  zostały uznane: koncerty, 

cykliczne imprezy plenerowe i tematyczne, zajęcia dla dzieci, działanie biblioteki i klubu książki 

oraz spektakle. 
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pozwalają na dobre spędzanie czasu, dobrą
zabawę/rozrywkę

umożliwiają spotkanie sławnych/znanych osób

umożliwiają spotkania ze znajomymi, sąsiadami

umożliwiają wspólne zrobienie czegoś ze znajomymi,
sąsiadami np. na rzecz gminy, mieszkańców, otoczenia

pozwalają na rozwinięcie  zainteresowań, umiejętności

umożliwiają dowiedzenie się czegoś nowego, naukę

umożliwiają  poznanie nowych osób

dostarczają emocji, pozwalają na rozwój wewnętrzny

pozwalają na oderwanie się od codzienności, rutyny

promują naszą gminę

Jaką rolę Twoim zdaniem pełnią dzisiaj wydarzenia kulturalne 
organizowane przez OKiAL?
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Czy uczestniczysz w 
wydarzeniach/zajęciach organizowanych przez 

OKiAL? 

tak, regularnie

tak, ale tylko w dużych wydarzeniach

zdarza mi się uczestniczyć

nie
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festyny, imprezy plenerowe

koncerty

spektakle

kabarety

wystawy

konkursy

wycieczki i wyjazdy

wydarzenia integracyjne

kino

warsztaty i zajęcia rozwijające moje zainteresowania, pasje (np.
muzyczne, plastyczne, techniczne)

inscenizacje historyczne i inne wydarzenia nawiązujące do
lokalnych wydarzeń i historii

spotkania dyskusyjne, wykłady, konferencje

W jakich wydarzeniach organizowanych przez OKiAL najchętniej 
uczestniczysz?
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Bariery uczestnictwa dorosłych w lokalnej kulturze 
 

Wśród osób uczestniczących w badaniu niewielki odsetek stanowili ci, którzy nie uczestniczą 

w działaniach OKiAL bądź robią to rzadko. Z tego względu trudno wskazać na potencjalne 

bariery uczestnictwa dorosłych w lokalnej kulturze. Dorośli, którzy nie uczestniczą 

w wydarzeniach kulturalnych oferowanych przez OKiAL najczęściej robią to, ponieważ 

postrzegają ofertę OKiAL jako skierowaną do innych odbiorców, organizowane 

wydarzenia nie są dla nich lub samodzielnie realizują swoje pasje i zainteresowania. Nie 

jest problemem brak informacji o wydarzeniach kulturalnych, bo one różnymi kanałami trafiają 

do dorosłych odbiorców. Najczęściej dorośli czerpią informacje o wydarzeniach kulturalnych 

z mediów społecznościowych oraz od znajomych, skuteczną metodą okazują się też w ich 

przypadku tradycyjne metody informacji: przez plakaty, ulotki oraz przez ogłoszenia na 

tablicach informacyjnych w gminie i promocji w takiej wydarzeń w takiej formie oczekują. OKiAL 

więc nie powinien rezygnować z tradycyjnych form informowania o wydarzeniach, tylko łączyć 

je z nowoczesnymi technologiami (media społecznościowe).  

 

23

25

Czy uczestniczysz w innych wydarzeniach 
kulturalnych organizowanych w gminie, np. przez 

sołectwa, organizacje pozarządowe inne 
instytucje i grupy?

tak

nie
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10

5
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12

nie ma tam niczego co mnie interesuje (oferta nie
odpowiada na moje zainteresowania, potrzeby)

nie wiem co tam się dzieje

mam problem z opieką nad dzieckiem

mam problem z dojazdem na organizowane
zajęcia/wydarzenia

wydarzenia/zajęcia odbywają się zbyt daleko od
miejscowości, w której mieszkam

nie stać mnie na uczestnictwo w tych
wydarzeniach/zajęciach

sam/sama realizuję swoje pasje, zainteresowania, hobby

nie chodzi tam nikt z moich znajomych

organizowane wydarzenia/zajęcia nie interesują moich
znajomych, nie odpowiadają na ich potrzeby

czuję, że te wydarzenia nie są dla mnie, a dla innych grup
wiekowych np. dzieci czy seniorów

Jeżeli nie uczestniczysz w wydarzeniach/zajęciach 
organizowanych przez OKiAL lub uczestniczysz w nich rzadko, 

to dlaczego?

32

8

38

22

18

2

5

5

od znajomych

od rodziny

przez media społecznościowe

przez plakaty/ulotki

przez ogłoszenia na tablicach  informacyjnych  w
gminie

przez lokalne radio

przez lokalną prasę

z parafii

Skąd dowiadujesz się o wydarzenia kulturalnych 
organizowanych w OKiAL?
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Kwestionariusz dla dorosłych, N=48, opracowanie PZR  

 

Odpowiedzi badanych dorosłych mieszkańców pozwalają przypuszczać, że najważniejszą 

barierą niższej aktywności tej grupy odbiorców w kulturze jest niedostosowanie działań 

kulturalnych do ich potrzeb. Dorośli mieszkańcy uczestniczący w badaniu wyrazili swoje 

potrzeby dotyczące nowych działań, których realizacja przez OKiAL powinna przyczynić się do 

większego zaangażowania i udziału dorosłych mieszkańców gminy w kulturze.  

Na podstawie formularzy ankietowych oraz warsztatów z mieszkańcami przygotowaliśmy listę 

wydarzeń i tematów, których zdaniem dorosłych w ofercie OKiAL brakuje, a w których wzięliby 

udział:  

› koncerty tematyczne, w których udział będą brali mieszkańcy np. Piosenki Stachury, 

Grechuty, SDM itp.,  

› warsztaty fotografii tradycyjnej,  

› zajęcia taneczne,  

› działanie promujące miasto pokazujące potencjał kulturowy mieszkańców, np. 

pocztówki przedstawiające lokalnych twórców i być może w jakiś sposób przez nich 

zaprojektowane,  

› kameralne ogniska wakacyjne przy gitarze (integracja mieszkańców),  

16

4

42

31

25

4

9

5

znajomi

rodzina

media społecznościowe

plakaty/ulotki

ogłoszenia na tablicach  informacyjnych  w gminie

lokalne radio

lokalną prasę

parafie

Jaki kanał informacji byłby dla Ciebie najlepszy w 
informowaniu o wydarzeniach organizowanych przez 

OKiAL?
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› zaangażowanie mieszkańców w aranżację przestrzeni pod kino plenerowe,  

› weekendowe imprezy plenerowe (głównie przy muzyce), 

› nauka gry na gitarze,  

› koncerty zespołów rockowych, heavy metal - prezentowanie różnych nurtów 

muzycznych,  

› zajęcia malarstwa, 

› warsztaty tematyczne, 

› wernisaż lokalnych artystów w plenerze, cykliczne występy lokalnych artystów 

w świetlicach,  

› częstsze koncerty, kabarety i spotkania ze znanymi ludźmi,  

› zajęcia rozwijające pasje artystyczne.    

Dorośli wskazali także na potrzebę wydłużenia czasu imprez plenerowych tj. dożynki i ich 

organizacja w soboty (nie w niedziele),  rozszerzenie oferty zajęć dla osób dorosłych 

w OKiAL oraz organizację większej liczby działań mających na celu wyciągnięcie ludzi 

z domów i ich integrację.  

Super by było, aby OKiAL stawiał na osoby w różnym wieku, a nie tylko na 

najmłodszych i najstarszych.  

Osoby badane zwróciły także uwagę na potrzeby dzieci i młodzieży. Zaczynając od 

najmłodszych mieszkańców. Zdaniem badanych brakuje zajęć dla dzieci w wieku 

przedszkolnym ora klubu malucha, można by zorganizować koło turystyczne dla dzieci 

i młodzieży czy zajęcia przygotowujące młodzież do funkcjonowania jako obywatele 

i samodzielni mieszkańcy (kontakt z urzędem, załatwianie spraw itp.). Dorośli wskazali także na 

problem dojazdu dzieci na zajęcia językowe, które odbywają się w Bisztynku.  

Wśród potrzeb dorosłych mieszkańców pojawiły się także wskazania na rozszerzenie oferty 

zajęć sportowych i działań w tym zakresie: zajęcia fitness, joga, karate, siatkówka, organizacja 

lokalnej paraolimpiady, założenie klubu sportowego.  

Osoby ankietowane wspomniały także o infrastrukturze: potrzebie zagospodarowania 

małpiego gaju, remontu placu zabaw oraz zbudowaniu skateparku, poszerzeniu parku na 
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torfowisku, postawieniu i oznaczenia specjalnych ławek przyjaznych seniorom i rodzicom 

z wózkami czy czytelniejszego oznaczanie zabytków.  

 

 

 

Źródło: OKiAL 
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Współpraca w lokalnej kulturze i potencjał współdziałania  
 

Podobnie jak młodych mieszkańców, również dorosłych zaprosiliśmy do poszukiwania 

lokalnych potencjałów: talentów i pasji mieszkańców i mieszkanek, ważnych i często też 

zapomnianych miejsc oraz lokalnych historii i legend. Osoby uczestniczące w badaniu 

zbudowały szeroki katalog lokalnych zasobów, który sam w sobie stanowi potencjał do 

rozwijania oferty kulturalnej w gminie.  

 

Lokalne potencjały gminy Bisztynek z perspektywy dorosłych  mieszkanek  

i mieszkańców 

 

Ludzie z talentami i pasjami  

Kto już działa w obszarze kultury, a kogo warto włączyć w działania?  

Jakie talenty, pasje i zainteresowania mają mieszkańcy?  

dart Sątopy  

zespół Ale-Babki 

fotografia - osoba zajmująca się stroną Polder Sątopy 

seniorki - zaplecze gastronomiczne 

Pan Grześ - trener piłki nożnej, wolontariusz 

Strażaczki – grochówka 

Music Girls – zespół 

młodzi raperzy 

Monika Mucha - akcje charytatywne 

Jadwiga Lenart - akcje charytatywne, rękodzieło 

Krystyna Kijewicz - akcje charytatywne, Rada Seniorów  

Eliza Głód - akcje charytatywne 
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Irena Sobczyk – zielarka 

Władysława Bryl – zielarka 

Leszek Wołyński – modelarz 

p. Bubacz – modelarz 

Bartek Porydzaj – rękodzielnik  

p. Chmielewska  

Barbara Fijałkowska – malarstwo 

Kamila Zawadzka – malarstwo 

Damian Fic – malarstwo 

Tomasz Bruj – rękodzielnik, który wykonuje przynęty na ryby i prowadzi amatorsko 

pogadanki dla dzieci o wędkowaniu 

Monika Parzych - malarstwo, rękodzieło 

Terasa Kopij-Kołodziejska - malarstwo, poezja 

Maria Buszkiewicz – malarstwo 

Bożena Ryś – rękodzieło, plastyczka 

Danuta Żaglewska - rękodzieło  

Danuta Stawiarz – rękodzieło 

Dorota Kaliszuk – rękodzieło 

Beata Ryńska – rękodzieło 

Jan Wiśniewski – rękodzieło 

Zdzisław Malich – rękodzieło 

Małgorzata Drozdowska – rękodzieło 
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Teresa Kolasa – rękodzieło 

Marcin Golacik – fotografia 

Andrzej Grabowski – fotografia 

Paulina Kaliszuk – fotografia 

Michał Buszkiewicz – fotografia 

Teatr Amatorski  

Karol Lenart - taniec z ogniem 

Agnieszka Romanowska - gitara, śpiew 

Julia Romanowska - gitara, śpiew 

zespół Mozaika 

Krzysztof Kaczmarczyk – muzyka 

Przemysław Bednarczyk – muzyka 

Damian Giczewski – muzyka 

Stanisław Mądrzejewski – akordeon 

Anna Subocz - gitara, śpiew 

OSP Wozławki 

schola Bisztynek 

Poszukiwacze artefaktów, miłośnicy historii - Strowangen 

Dąbrowski - poszukiwacz historii i prezes stowarzyszenia historycznego 

Danuta Zwierzchlewska - kolekcjonerka starych butelek 

Dorota Kaliszuk wykonuje piękne ozdoby na szydełku pisze wiersze 

Grupa 'Monsters' Bisztynek 
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Lokalne historie, legendy, wspomnienia  

O czym warto pamiętać?  

Wokół jakich historii warto budować wydarzenia kulturalne?  

Jakie historie i wspomnienia są ważne dla mieszkańców?  

legenda o kamieniu diabelskim 

legenda o apostołach 

opowieść o żmijowej kapliczce 

historia Bramy Lidzbarskiej (historia podpalacza) 

historia Spalonki (kośćiół poewangelicki) 

historia wsi Strowangen 

historia św. kapliczki św. Marty 

historia Józefa Englinga 

historia kościoła w Plauzach i śmierci proboszcza 

upamiętnienie weteranów wojennych 

akordeony śp. p. Kempińskiego 

historia miasta – plebiscyt 

historia dróżnika z Sątop  

historia podziemi Bisztynka (tunel brama - kościół)  

mleczarnia/browar Bisztynek 

cmentarz ewangelicki 

grób nieznanego żołnierza 

cmentarz w Biskupiej Woli 

Pałac Biskupów Warminiśkich 

1954 - tragedia kolejowa 
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grób księdza zabitego przez bolszewików 

wspomnienie o Reszelce 

rozebranie karczmy na odbudowę Warszawy 

historia o żurawiu, który chodził ulicami Bisztynka  

Ważne miejsca, z potencjałem dla działań kulturalnych 

Gdzie organizuje się działania kulturalne i gdzie warto je organizować?  

Jakie miejsca są ważne dla mieszkańców?  

świetlica środowiskowa w Sątopach  

scena letnia 

park w Biskupiej Woli 

remiza strażacka i plac przy remizie 

ośrodek kultury w Bisztynku 

stadion  

wodospad na polach  

rozlewisko i stawek w Sątopach  

Pałac Biskupów  

Hotel “Popas” 

szkoła i biblioteka  

Hydrofornia 

kościół poewangelicki 

brama lidzbarska 

plac targowy 

Harcówka 
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Młodzieżowy Klub Integracja Społecznej 

Centrum Informacji Turystycznej 

Orlik 

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej (dach) 

Świetlice wiejskie 

„fontanna” plac Chopina 

Dworzec w Sątopach 

Izba Pamięci w Prosity w Bisztynku 

sale gimnastyczne w szkołach 

remizy OSP 

Pub “Lider” 

aleja “Basen” 

plac zabaw (wymaga remontu) 

trawniki w centrum miasta 

park przy urzędzie gminy 

ul. Boczna tzw. Ulica Artystyczna  

małpi gaj 
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Włączanie dorosłych w inicjowanie i realizowanie działań kulturalnych 

 

Część z dorosłych mieszkańców i mieszkanek podejmuje się organizacji czasu wolnego, czy 

to dla siebie i znajomych, czy to w ramach współpracy z lokalnymi organizacjami. Świadczy 

to o dużym potencjale dla OKiAL, by spróbować włączyć w swoje działania właśnie te osoby 

i wykorzystać ich doświadczenie oraz pomysły. 

By to się stało, aktywni mieszkańcy i mieszkanki gminy potrzebują przede wszystkim jasnego 

zaproszenia do współpracy ze strony OKiAL oraz pomocy pracowników tej instytucji 

zarówno pod względem merytorycznym (wymyślaniu tego, co można zrobić) 

i logistycznym (udostępnianiu i pomocy w przygotowaniu materiałów i miejsca do 

organizacji działań). 

 

 

Kwestionariusz dla dorosłych, N=48, opracowanie PZR  
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tak, często podejmuję takie działania w sołectwie, z
lokalnymi organizacjami pozarządowymi

tak, podejmuję czasem takie działania w sołectwie, z
lokalnymi organizacjami pozarządowymi

tak podejmuję się organizacji czasu wolnego w
ramach spotkań ze znajomymi

tak podejmuję się organizacji czasu wolnego dzieciom
sąsiadów i znajomych

nie mam takich doświadczeń

Czy masz doświadczenie organizacji lub współorganizacji 
jakiegoś działania kulturalnego? 
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Kwestionariusz dla dorosłych, N=48, opracowanie PZR  

 

Potencjał pasji i talentów dorosłych mieszkańców i mieszkanek 

 

Wsparciem w budowaniu lokalnej kultury w oparciu o oddolną inicjatywę mieszkańców mogą 

być zainteresowania i talenty samych tych osób, które wykazują chęć działania. 

Zainteresowania dorosłych mieszkańców i mieszkanek mogą być też inspiracją do 

rozbudowywania oferty OKiAL dla osób dorosłych, która dzięki tej wiedzy, w większym stopniu 

odpowie na ich potrzeby.  

Wiele osób, które zdecydowały się wziąć udział w spotkaniach oraz wypełnić ankietę posiada 

i realizuje różnorodne pasje i zainteresowania. W kontekście programu Dom Kultury + warto 

je przeanalizować i o ile to możliwe, razem z mieszkańcami i mieszkankami stopniowo włączać 

je do oferty kulturalnej. Tym bardziej, że blisko połowa dorosłych biorących udział w badaniu 

twierdzi, że mogłaby podzielić się swoją pasją lub pokazać swoją twórczość innym.  

Do zainteresowań dorosłych mieszkańców należą: 

muzyka, podróże, fotografia, kinematografia, poezja, śpiew, architektura wnętrz, historia 

(także lokalna), książki, malarstwo, decoupage, rękodzieło, ogrodnictwo, przyroda, 

wędkarstwo, taniec z ogniem, taniec nowoczesny, gra na gitarze, śpiewanie, zbieranie różnych 

16

14

16

9

15

3

18

potrzebuję jasnego zaproszenia do współpracy od TOK
(nie wiem czy można zrobić coś samemu)

potrzebuję pomocy pracowników TOK w wymyśleniu,
co moglibyśmy wspólnie zrobić

potrzebuję pomocy pracowników TOK w
zaplanowaniu działania i organizacji

mam pomysły, potrzebuję tylko materiałów i miejsca
do organizacji działań

potrzebuję pomocy moich znajomych w organizacji
działań

nie chcę podejmować takich działań

nie wiem, nigdy o tym nie myślałem/myślałam

Co musiałoby się stać, żebyś chciał/chciała inicjować 
działania kulturalne we współpracy z OKiAL?
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nośników muzyki, pisanie, gry komputerowe, granie w gry, robótki ręczne, prace manualne, 

teatr, robienie na drutach, gotowanie.  

Osoby wypełniające ankietę wskazały na potrzebę wsparcia ich i innych mieszkańców 

w rozwoju ich pasji, zainteresowań i talentów poprzez:  

› organizację cyklicznych, zajęć i warsztatów dla osób dorosłych (prowadzonych 

systematycznie), 

› otworzenie się na potrzeby dorosłych mieszkańców i zaproponowanie oferty właśnie 

dla tej grupy,  

› zainwestowanie w sprzęt, m.in. fotograficzny i filmowy,  

› organizowanie warsztatów i wystaw osób utalentowanych mieszkających w gminie, 

aby mogły się pokazać i nauczyć czegoś innych.  
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Czy uważasz, że mógłbyś/mogłabyś podzielić się swoją 
pasją z innymi, nauczyć ich tego czym się interesujesz, 

pokazać innym swoją twórczość? 

tak, zdecydowanie

tak, ale nie wiem jak mógłbym/mogłabym to zrobić

nie wiem

nie, wydaje mi się, że nikogo to nie zainteresuje

zdecydowanie nie
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Dorosłych mieszkańców i mieszkanek pomysły na działania  
 

Podczas diagnozy dorośli dzielili się swoimi pomysłami na działania, które mogłyby zostać 

zrealizowane w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne oraz innymi pomysłami 

na działania kulturalne w gminie. Część z nich z powodzeniem ma potencjał, aby zostać 

dopracowane w formie wniosków. Pozostałe mogą posłużyć jako inspiracja do dalszych działań 

OKiAL i innych podmiotów i grup działających w gminie. Pomysły mieszkańców zostały 

zilustrowane na poniższych grafikach.  

 

 

 

 

 

Źródło: OKiAL 
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Wnioski, czyli jak lepiej tworzyć lokalną kulturę w Bisztynku 
 

Przeprowadzona diagnoza funkcjonowania lokalnej kultury w Gminie Bisztynek pozwoliła na 

zmapowanie lokalnych potencjałów: zarówno tych ukrytych w talentach, pasjach 

i zainteresowaniach mieszkańców, ale też tych w postaci miejsc, zabytków i lokalnych historii.  

Te potencjały powinny stać się wskazówką do świeżego spojrzenia na działania kulturalne 

podejmowane w gminie. Ich zaangażowanie pozwoli na zmianę dotychczasowych form 

i tematów działań kulturalnych. Jednocześnie umożliwi poznanie się mieszkańców z innej niż 

dotąd perspektywy.   

Na podstawie zebranych informacji przedstawiamy kilka punktów rekomendacji, które patrząc 

z perspektywy badanych mieszkańców i mieszkanek, mogą mieć znaczenie w dalszym  

planowaniu i realizowaniu wydarzeń kulturalnych w gminie, także tych zgłaszanych w ramach 

programu Dom Kultury +.  

Ważne jest, aby działania kulturalne podejmowane w gminie:  

› służyły poznawaniu się i integrowaniu mieszkańców ze sobą, szczególnie pomiędzy 

sołectwami,  

› angażowały w działania mieszkańców i mieszkanki, którzy mają swoje pasje, talenty, 

hobby, a niekoniecznie są uznawani za lokalnych twórców, 

› realizowały działania, które wesprą sołectwa i podmioty mniej aktywne (np. poprzez 

wspólne realizowanie działań), 

› opierały się na współpracy aktywnych podmiotów, grup i osób, włączając 

w działania osoby dotąd nieaktywne (lub mniej aktywne): przede wszystkim 

młodzież i osoby dorosłe, 

› pozwalały na rozwój zainteresowań i umiejętności mieszkańców w różnym wieku,  

› nawiązywały do lokalnych potencjałów: osób, miejsc, historii,  

› były wyraźnie projektowane dla konkretnych grup odbiorców,  

› zachowywały równowagę między wydarzeniami dużymi o charakterze 

integracyjnym, a działaniami bardziej kameralnymi nastawionymi na rozwój, 

dyskusję, interakcję.  
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Diagnoza… to dopiero początek działań 
 

Zdajemy sobie sprawę, że nasza diagnoza nie ujawnia całego potencjału kulturalnego, który 

drzemie w społeczności lokalnej gminy.   

Na tym badaniu nie poprzestaniemy. Będziemy Was pytać, szukać inspiracji, bo chcemy być 

domem kultury, który działa z ludźmi, a nie dla ludzi.  

Całkiem możliwe, że pominęliśmy jakąś osobę lub miejsce ważne dla kultury w naszej gminie.  

Zachęcamy do kontaktu i wspólnego zbierania wiedzy o naszych lokalnych potencjałach pod 

adresem mailowym: dyrektor@okial.pl.  
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