
t]CHwAŁA NR xxxIII/330/2 1RADy MIEJsKIE"I w sonóicr
z dnia 29 czerwca 2021 r,

w sprawie zamiaru polączenia samorządowych insĘtucji kultury

Na Podstawie aft'7^u11, 1Pkt9iaft, 18^ust, 2pkt9lit. h ustawy zdnia 8lnarca 1990r, osamorządzie
gminnYm (t"i' Dz,l! 202,0Pi",iił,'" lna, 20;|;;;.'ioi'ri, u.rt: l8 ust. l ir.i.l J.u, aft.l9ust. l usiawy
zdnia 25PaŹdziernika lggli,7o'iuni,o*uniu ip.oruo, "ri a::aa"";.; i;;;;ri".; rr; Dz.|J. z2020r.Poz' 194' 2019 Poz' 2020) oraz"n,li 

"'**v z anii zl rlrtŃ" ,,96 r.o muzeach ęt; or. U. 2020 poz. 902)Rada Miejska w Sobótce

§ 1. l. W 
".,u "j*l,*1.91,vlolr-i,i;'';'i;,:il;ę§ił5 

27].erzaiacych do zaspokajania potrzeb
wsPÓlnotY samorzad-owej wzakresie iultury zamierza rię poą.rye^dwie samórządowe instytucje kultur"v;
SlęŻański oŚrodek Ku.ltu,"Y i vu'"u'n "Ś'*'uorkie 

iln. ś;rł;i;*. Dunajewskiego w Sobótce, d,a ktorvćhfri::ffi:T;l,filf:'"u ŚouJ*u, 
'1.jnu ,u*o.rądową in.i}tu.;ę kultury poa'iur:*ąslęzaliskie centium

2'Połączenie instYtucji kulturY, októrych mowa wust. ]niespowoduj ę uszczerbktr wwykonaniu ich
iijfiił'"X',""-ill,:l'n;jH;lll";."rri::, 

,*or;no..i'*r,.onywania ,uo,,i *tu,nych gminy w zakresie
:: 11'-zd; "': 

i' i, p,u * n o s, i f;ó #iH ,j::ń;,'., :i'i:i' ;łriit] b rl::ł, 
^r,, 

n xł,i ;,ffiTostągnIęlYch oszczędności w celu iealizałili"zaau,i'rtutuio*y.i"noi"ooo*stałej 
instytucji kullury.

; ;fiTJr:T 
przyczyn zamiaru połączeniainstytucji kultury stanowi załącznikdo niniejszej uchwały.

i lłi.;r. a;j;;iffi'rX|z.lsadnieniem Przekazuje się celem zasięgnięcia opinii przezRadę do Spraw Muzeów
§ 3. Tracą moc uchwały nr XXY/2Si

;;:ru;;:r,ru, ixiłi,,',:3hT,.x",-.*]1ł,fil'łll"tTÓi:i, :łłł,T,};T"frt, il?$fiŁ;
"ii:i:::,,",,:*o,ołu*,,*-,.#ill",xlTx;'Łl'jffi 

"fi Yłil;,o,ł,tl,*iE*"i;'§',#
* si.,i.,'"l"ffiffij,;:ń,:::;'::::;fi#,i.";#ń::fffiu|xily;ffl.a;,ff"#§§;Ł:*,ez 

ogłoszenie
§ 5, Wykonanie uńwaĘ powierza się Bunnistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dnięmpodjęcia.

Przewodniczący Radv
Miejskieiw Sobótce

,}ts

Hanna piwowarska
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Zńączn\kdo uchwały Nr XXXI Il/330/2 1

Rady Miejskiej w Sobótce

zdnia}9 czerwQażOżI r,

uzasadnienie

Gmina Sobótka jest organizatorem .d|a dzińapcyc! .na 
jej. terenie dwóch samorządowYclr instYtucji

kultury: śtęrunrri.g|"ór."?i."-r"ii"iv i lrłr)""ń§ęźansriego-im, stanisława Dunajewskiego,

Slężański ośrodek Kultury, ,Yu:.y .dalej ,,SoK,,, to instytu cja działającu * 
lp,1::iu 

o postanowienia

Uchwały NR vIl/60/19 RadyMiej.r,i.: *,ś'oui;';;"i" n;aJ;"2O|9 r. w sPrawie uchYlenia UchwalY Nr

vl/50/19 Rady Miejskiej w sobótce. 
" 
d;;;;ńi"niu zor-q,';k;'; sprawie "1,i*ry,"ff"JŁ;.,#,J;;

Slężańskiego osroału rultury, Sportu i.n"r.r"u":i w Sobótce oraz zmiany nazwy l s

Ó;ńil;ni,ltury, Sportu i Rekreacji w Sobótce,

zeodnie ze statutem, zakres dzińan\a i rea|izacja zadafl, Ś|ęzańskiego ośrodka kultury obejmuje wiele

sfer 
"akty 

wności, m,i n, :

a)integrowaniespołecznościlokalnejpoprzezzespołoweuczestnictwowdziałaniachkulturalnych,

b) prowadzenie pracowni altystycznych dla dzieci młodzieży i dorosłych,

c) tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów afiystycznych,

d) organizowanie wystaw,

e) organizowanie konkursów,

:,;ilł',",ii"Ę:ily"!jf *ffi ffi r,*'łlf,;,"|#;'#i::"^]#1i:-"iił|organizacjami
i stowarzyszenlaml

h) dokumentowanie, gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury,

i) organizowanie staĘch form prezentacji dorobku i 9sileru,ee 
amatorskiego ruchu artystycznego oraz

promowanie "":U",i)i,: 
*"'"Sii"*ych Óokonań twórców i zespolów,

j)wypracowywanieiupowszechnianie.nowychformimetodpracywkulturze'szczególnieprzy
wykorzystan,u no*o,Ż"nych środków techniki,

k) współdziałanie w zakresie krajowej \ zagranicznej wymiany kulturalnej,

Śoroo2018rokuzarządzawSobótceobiektem-RegionalnymCentrumKulturySłowiańskiejprzy
ul. F. Chopin aż5,kt6re rnieści w sobie:

a) siedzibę Ośrodka,

b) siedzibę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobótce,

c) sale warsztatowe, spotkań i pracownie,

d)salęwidowiskowązmiejscaminaok.370osóbistrefądlaosóbniepełnosprawnych,

e) nowoczesną infiastrukturę multimedialną i projekcyjną kina (kino "ślęża"),

t) galerię wystawową,

śok zarządza równ\eżw sobótce zachodniej Filią Miejskiej i Gminnej Biblioteki publicznej przy ul'

- 
ffi:,i:1,] ,o* zorganizowałponad l99]::":::.Ł:1'";:",l;?,J:l;Jir',:#lii*';jiXi]li'"

teatralne, pokazy,prezentacje, spotkania, wystawy, prr.gń;;,';";"rrutv Insiytucja Prowadzi zajęcia

stałe. Działa il,i": "it* ;;;;t,tĘące aktualny repertuar filmowy,

Wramachdz\a\ailBiblioteki.PublicznejŚoroaŻOl3r.prowadzonejest.takżeCyfroweArchiwum
Tradycji Lokalnej __ ,t{y p.oj"r.ińirto ły"rny op.ańl 

'"';:i";;;;-runóac,li KARTA, polegający na

gromadzeniu, digitalizacji, oR11.*u;i""i,";"łępniunlu materiałów historycznych: archiwalnych zdieć

i dokumentów aĘwnie pozyskiwan}ch od chętnYclr ofiarodawców'

@AD851014.podpisany
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Muzeum Ślelańskie Powstało * 'o|: 1962, kontynruując niejak o tradycjeHeimatlnuseum istniejącego;;T"§ill f;ilTililf#'#zeum rejestr.ńy,"]iil.*owano je w przedwo.,ennej siedzib ie. czvli

:?i1? jl;,;:;",u;;łi jłifl''l-,'#"yi:?;:1,i.o,oTeun*"ł*s,ru:;,*jtrl;*i1:
pierwszą wystawę stałą "wierzenia dawnych słowian" udostęplliono w l966 roku. 

.po rozszerzeniu jej
ram chrono'ogicznych w 1974 .o*u o:Yl.o wystaw| ,,Śladami ań"y"rr"," lerzeń,,. Do roku

:'|i&ilfiłł*j'f" {lffi,;*Ł, i7ix;iTfi.r _jll,{l-:i:r, 
:*'l:;ł,oddziałem ruru,*,

władzom Sobótki. -' Uu lźYJ roKu stac się lnuzeum salnorządowy,", poal.-giyn,
z inicjatywy władz miejskich w 1992r, nadano Muzeuln ślęzańskiemu imię stanisławaDunajewskiego, 

1ajałłwnień.gl' ,1.go ,^łrii"iJi"ipl.*.r"go opiekuna. Większość zbiorówMuzeum b zabYtki. 
'ńl""ńgi'i* rurg*.-;;i;;,,:j' *i..:4 , r,ilrrrr.i badań. pokaźlla jestrówniez kolekc,ia 

'tur, 'nin";ń'l Jkalnielin'. w,ii*..i,"' znajdują się róńniez dwa skarby mone1?::i7^?!T^",1Tiil.#'"'#'#i*'*"ńilktlłr,:,,* ;^T.ł"l",," ł"l"*cja 
1ap.egionuMuzeum Ponadlo ryliaol,ull.y [,irł"*" l r","e;;iJ,"!:ffi;l,fi:lffilJ;: lnl:;fu::*:ffi':ij,?3:i,ffi:f.#1:ffi:*ffi jej formy,--ó;';ń o"-",^,j 

"juv*łi ,,u w nim koncefiy
organizator proponowanym wnioskiem nie chce likwidować placówki muzealnej, ale utworzyćPodmiot, * 

'amuch ktorego lrłrr.ń' stanie 
, 
się ó;;;, administracyjnie i finansowo zwiazanaz oŚrodkieln kulturY jako' P;;;;;;,, 

,. 
wiodącym ," 1;;; 

.zzachowaniem wyodrębnienia iaaaiikierownictwa merYtoiY"'n"§o 
"i"]-1:ll ,] 

;;;';; offiniae 
.,wcałości poclJjmowanych działań!3|j[i'f i;*3al;*rfi ;tł,{"*r;$"[ji[#J,"golny,,;;,gi;;;"iemposiadanego

W tYm kontekŚcie organizator swój 
,wniose 

k o połączenie, instytucji opiera przedewszystkim na
tradYcji dzialalnoŚci 

.obu Podlniorów."'o.bserwu.;u.lr' sioi*irło*y.ł.,-'i.r', "rr;i.ffi"*ania 
w tradyc.ii

lokaInej - tak odrebni";uł'i* *J"o,*ł', ,l. ,.j*ni.r'"" .i.riłr.ń r""ł.;"rri,rrJil. uorini.t.acyjnychiekonomicznY'ł' ilu 
"uńy.u 

'ń-!irii;^,1io 
lai, grj"y^iiynitulą.y.i-, złónńcznosci wdrozenianowoczesn,ch technologii i form P'Ćzeniacjiw połączńiu łpot r"aąutrwalania oo.uł, w świadomościilfrllilr"fl:''o' które 

'Y"'ugu]ą--ńno;u"rlnr"lł- r"", 'f,r'r"lr.uru isposobu prezentacji zbiorów
organizator ma Świadom oŚĆ, Żeobie w/w instytucje w swym działaniui powierzonych obowiązkach sa

bardzo cenne i niezbędne ol" juuł"CI'" 
"*r""i"y nt"il;;#"Ę"i k;ffi;; 

".#,i-"u.i o spuściznęhistorYczną zostawiollą Przez mieszkaIiców ty_clrzien i Jkie-sr'o*"y.ręo. obie in.t}iu";e administrującenn,m uzYtkowo ihistorycznie nlajątkient j z.as9bem, bęoąc|ń wyróznńiem ,.[Jiiu*;szego regionu
gmin Ślęzańskich' którY *"ią' 

'i,łLtru'in '.r, .,,"*"ryri,"j.'p.or',orue. obie instytucje współdziałaiaw ostatnich latach wskutek do|rej *'|oln'1,1 ósób zarźą§*Jr"1 
:? 

owocowalo łrgl,ri.u"iąkolejnyóhwsPÓlnYch edYcji NocY Muzeów-jńiuiio'"t, wspólnie 'orguniro*unymi 
konceńaIni, spotkaniami::T;?ff ?# j,[,ł:,fi";:;,fi:ff*ł,:lkł#JŁTf 

ł{l*ii*.i;f;#",.r.,,,wsporn|,,,
_, 

Jednocześnie Muzeum Ślęzaliskie w oLdługolłni ,urł"zirny dyrektor, która ;ecneJ 
sYtuacji organizacYjnej jest jednostką, którą opuścił

Prz,gotowanąĘpowomerytoryczn,,o".i,1}o"j,Jijf 'il,f""o§ffi,,,:!:,irłłłł:Ł"fr 
*;T:,:czYnionYch nań nakładó*, 

'Ó'"^'luffi.ł, nl..to.o*inń j:1{ .rl iązai pracy zodbiorcą _gruPami wiekowYmi', mieszkańcu"łi 
'iiu'y,ori 

oraz *yau;r,,i..1.r"go korzystania ze środków
:1ĘT'?,.1;;ilTn§fi ił,1:"--""nx",,"';'11;n";;,#*ł":ffi uo"o,fl iJł'i jednostkii jej

; ;?frń;..w 
realiach'""-J'ł"J,*r''iiu.o*;iffi' 

;:;rto"r!)..ny.t-, soK będzie skuleczniejsze
połączenie Muzeum Ślęzańskiego z Ślęzańskim ośrodkięnl 

§u|tury w realiach naszej gminy ma
równieŻ sens' Ze wzs],e,!u,na o:';'*r;;"r11 *,"mr..*i"'*iii., o",ruralne zhistorią lokalną. SoK odPewnego czasu realizuje konŚekwentńie ioncep";ę o.ganiz";;;j" wydarzeńupamięiniających lokalnerocznice' organizttie,Jargi s"noił"*.":)"rry *lą"rai się iJ*..ri...;ę r.rii*rir,,rio*,un ikulturydawnej Poct Slężą,'Śor, ł* E""-iłuiłu"";"i,r"-u,oi,",JoJ)jir,";"*ał wnlieście wspólne obchodv

Id 7736D5BD-ecłł%
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NocvMuzeówiBibliotek,pozyskuje,.opracowujeirrdostępniamateriałyarchiwalnewratnaclrdz\ałah
Cvfiowego Archiwum rraayó.li Lokalnej. 

'Z?ini";o*un 
ó ,rorruio'-)łn'tuto*unie 

miejskich tablic

historycznych odtwarzają,y,ń. nieistruEącą ffilĘ ry:"U_,l j*orzono stałą plenerową wystawę

ohistorii miasta ,"t.ń.liu,ri technologii vą i jD. St*o.r"r;";;;i.z ,tułą interaktYwnY Punkt

histolyczny poświęcony pamię.ci rzeżbiar^za-\r.o"rlł" Theodora ;;;'Ó;;;"". ŚÓr wsPÓłuczestniczYł

przy akcji zrew\taltzoiania dawneg" po*"ik"-Jolnosląskiego p*tv-ńouert1.|,oss|lra oraz będzie

zaangażowan, * u*oJiń .i.:.r.].: 
'r"ki; i"ivt"*": it uPsutą czasu' WsPomagał stworzente

punktu pamięci rr,ug,,n;;łr"*ir.i"i, *roiio'r.*;,;l;i],]i.lr"iropalniami dysponującytni centtymt

zasobalni geotogrcznjmi seipentynitu antygorytowógo igranitu,.w,połp,a,u.;e zMuzeum Narodowym

we Wrocławiu przy upamiętnienly;.n"o1 1"."J;;§;"ń] 
*vuit",g" riroclawskiego kowala, Równiez

zbięra relacje mówione świadków, "nrń-i" 
koluk? "prr.ii"oi.nny,,,i 

nliószkańcarni miasta'

prolllował *yau*ni.i*u 
',nu.ealn. 

nu ,u,g*n ksiązek we Wrociawiu, wspólpracuie z grupalnl

rekonstrukcyinym, uni,nującymi grodzisko §tra*"#n"., "oji""*oi.onrrą. 
a|akże z zespolami

ludowymi, w tym ,"o;;;;;;;ń yń,anikający z wolna folklor czadecki,

SoKwspólpractrjezor4anizacjamipozarządowynli-FundacjąKARTA.Fundacjalnic.iatywaB.
Stowarzyszeniern Labiryntarium ,żuro*u.'ir,li":iJr"", na no,l; k,iń"ł ale i utrwa.lania historii tokalnej

oraz współpru".,1. ,l""J#fi;;' "r."a.ri.r.,.'i-lii-ń..yt.'" 
wr".i"*lr.i"go' " ?bi?:Y .,PozYskiwane 

do

Cyfrowych Aktywói ir"jr.:, io*uln".i 
'r".ńiv *:n, ,uio,y eibliotefi w świdniku czy Muzeum

.Tff-i;;|']||rl.,. 
historii ]".o"]n,1^*"rą 

ośrodek zawszepromuje w formie eventów kulturalnYch

z ciekawyrni "t*r.:"*ii 
obe"noscią ,"...lfiulr.n"ń; ,ńi;; |i,ir," r", do przodu w zakresie m,in,

intensyfikacji prac digitalizacylny,.r,, _1nffi 
dz{l.ia *",11{, wszystkich zasobów do systemu

archiwizacyjnego oSA] pozysklnia,matiriałów historyczrrYcr' 'Por'r'i'l-' !1]emi;ckich 
archiwów'

rozwoju miejsc pamięci,o potrt i.t-, uot,","r".ń'in*"ŃY"'' "bY*utju.'' 
zierni ŚlęŻańskiej' ale i historii

gminy sprzed ,nor,rń*t;;;;i" iros"i ,tuÓ.h'wystaw'pr.n".o*i"rr,-orsarur.1.]i 
no]iloczesnych form

prornocji posiadanycfr",;;;;;k;; so*.'oJri"o;;;;-;:r:l",,Ó kadę"biblioteczną ma rlloŻliwoŚĆ

profesjonaln.1 op,"|i"nuJ 
-'rgromudro.ny,o' *u";,nym zasobe;;bli,n";,nym będącym w mniejszym

uzYciu,rrizpotenclalnienrąłby.on'byó.waoui"planówpo*,.otukoleipasażerskiejdolniastaoraz
aktywnych ariurun ion-."iioi.:i istniejących atrakcji ,uryr,y.rny""ń |rzez Podmioly^ Pafinerskie' SoK

aktywnie nu*,ąru.1.,d-o1i.ń-oriur"n ,"*j."."i";."'p*ń.:"l.;';"i;; 'asobow 
infrastrukturalnYch -

pojernnej satiwiaowii;";;j, ó,"ę,",r, rr""*y*,,g,ómud,óny, sprzętenr multirnedialnym,

Jako organizator cieszymy.się zpdnej_strony z obserwowanej wcześniej wspólpracy obu jednostek, ale

także dostrzegamy r.ińr.,ni",*vjłr.o*.'.ińłnu ozachowanie historii lokalnej podeimowane pfzez

soK, który w standardowej formule r,"i,pi"**ia o91u r"ii"'y'"i'i'J':o]lł:^YanY zajmować się

historią lokalrrą. ńzięki tómu.jednak,;;"ŚÓra |"alał taui'e aztałania wczeŚrriej' dziŚ wiemY' Że

n i e s t rac i l i ś m y p. ;; y;| o ka zj i 
" :::_ : lll:_ł,ffi ifl : ;,",Ti:"lt "|;';*';ru;,:?# 

i, #il t, ii
;;;;;";"a przeszłość miasta i pracow,ć ,#:";;;"*"i*o,i 

śor<. ru*ty.rnie pasjonujących się historią,

wszystko w oparciu o zaangażowanle os

T:ffii:-;'#:r';X ooru.r*ia przemawia fakt, że projektowo Śoł< administruje obięktęnr

o nazwie ,,Regionalne Centrum Kulturyorff;ffi;t,"1 ińćrs;5^;.'r|uo'|uw, 
że obiekt ten PołozonY jest'

niestety, aose aurJr.o oJ 
".nir",o. 

p"łu"r."i"'i;;łói w takim mieŚcie jak nasz.e' sPowodowałobY' Że

ruch odbiorców Muzeum położonego * ru,,,.,v. ,uuytt o*y* 
""niru* 

rnógłby takŻe nracowaĆ na rzecz

nowopowstarej insłlucji , zas rozwlja";"iH,;;il'o",)'so[,,"p*a"ńui' *lć Muzeutn, Dzięki

temu powsta,o, oiiloj"til; Ń,"1o,.-ufo*rr..l,niający 
,r.;;k'; ńjętą kuliurę i historię, dzialalącY na

obszarzęca' e go * i u.,u. prezeniuj ący n, r,lli*To"* "li .j i,, a"stępnyń w Śo r narzędzi,

Placówkamuzealnapozagromadzenierrl,badaniarni.iprezentacjąposiadanycheksponatów,chce
wychodzió poza mury muzętlm ip"l"i""** zadania,#k;.;;'ń, rekonstiukcvine i anilnacyjtre'

wykorzystują. nu prrykład wczestlośr.J"i"*,""r,le grodzi,ko"*,iijt"*i"ach i.organizowac nowe stale

wystawy. działania t",no*". isn1l|anla obslugujące *,uo,' IJ,"to*", '*',O:3;,ł:x;lTiryi
"j",iępi,i"e 

uiutiot.tę ńiorów ,r:::,flllili 
:ffi"f""i,:l;Yffi;J"ł',,,:,1,'.]';;LiJ'*y.too"iło

"ujmują""j 
renesansową, jedną z na,;s

naprzeciw i sprzyjało turystyce *""o",fr]fił"i -r."i""i ,ii" iyito- * 
'iedzibie 

[luzeum ale równięŻ na

SZerSZym terente gmlny,

D851014, Podpisany
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, ,Zal,oŻenieln orgatlizatora jest zatem. aby nie gasić lnarki MuzeuIn lecz jąwzlnocltić poprzezspl.zęzenie,;e,; z InslYtucją dYsPonującą dobrymi. rozwojówy,"i;o;;;;;1 *-i;;;;i;.'njriił, oraz zapleczem
ffiTl.tffi};'#i,:T',Jl J:Tti*;1h;;ó,,oi", "1.',j, ska w związru , u,url", uzasadnienia

NowoPowstała instYtucja zal'ządzana bJl'by przez wspólnego dla oddziałów kultury, bibliotekii muzeum dYrektora, a bózPośrediii" Ó"a"u"i. ;uł ,ortJłJ"io ,orrun izowane wBibliotece ) przezPowołanego kierownika l aiugiego Pralowlita ,*.ya.y.rn. go, 
,którzy byliby rekrutowani z kręgów

3sll?x2I".if lilir]"Jiłlru'-;,";3kn:f**ł}ig ffi siŁ*"'Jlil,ii!l!,o,p.".",iiiyBudzet przyznany przez Radę Gminy jest skrupula tnie rozliczany względem każdejjednostki, a w tym
jej działów organizicYjnY'.,, ,""'","i1 

Ę"ś"r;Ń;Ń;-ńiry^uriuwsparcia diu vur.ur, a nawetPrzeznaczenia większYch środków na dzi,alalno.se 'ń.Yi",}1,1ii,'po.rroa, 
ących zpowstaĘch w wynikureorganizacji' oszczędności na administffi,:.sli ,,,rń'rii'i".'rłl.a"ej strukturze instytucji kultury.WYbierając drogę łączenia chcemY ponadto uszanować działaniaobu stron, aby nie doprowadzić dosYtuacji konfliktu interesów dwócń in.iytu.;i nu ,r,,uiy,rr.'tllnl. wzakresie dzińań oclrarakterzehistorYcznYm' obecność ń;";;i'k" Muzeum ibezpośredniego jego wsparciai#ffiil['#,fl:TT1,3ffi ff?jl§"r'",{,'T, Ułł"i1:r*fl;l.-sowy stan, w kiórym .i.oynyń

W Świetle PowYZSZego, w ocenie organizatora, założeniafunkcjonowania Muzeum ślęzańskiego jakokluczowej agendY nowopowstalej initytĘi każą 
";;;'z.''polą"r.nie niespowoduje uszczerbkuw wYkonYwaniu dotYch"u'o*y,ń ,ił^ł- il^rołori''^ł'rrłJ |ozwoli jej nu 

,unoń.reśnienie 
się;§Jr-#.i:^i:X;;iint:łntl'*ru';'#i;;#ńi fi,",,*u,i.ń,1,.ńil* j, 

szkółiinnych

Mając na uwadze powyższe rczważania Rada Miejska w sobótce Ltważa, żę wdrożenie projektu::ł";:il:;*iH?j§lJ*:::;*lrł;a;*u;';fi;"#;ę trzewienia,l"*",,ł,i"ltury, rliśtorii
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